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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER". Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar II Ihii SI Dec.) 
voor het binnenhuid. . . . . . f 5. 

te voldoen 
a. hij vooruitbetaling vóór IB Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
b in twee termqnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—SI Oef.) wordt 
beschikt. 

Voor België • «.5u| .= j r 

Voor de overige landen der Post-Unie, met ( ï ; 5 
inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika • 7.ÖOT S S 3 

A fzon<ler 1 ijke nummers, uitsluitend hij voor-
uitbetaling per postwissel of in postzegels, mei 
plaat f 0.25 

Idem. idem. zonder plaat • 0.15 

Advertentiën van I tot en met 5 regels . . . 1 . 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer • (1.15 
Groot» 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 lea 
VKill)AOS VOORMIDDAG^ 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 „Kiyen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 1IK5. 's-Gravenhage. 

N a vijfentvv 

Als dit nummer van „de Opmerker" verschijnt, dan 
is het een kwart eeuw geleden dal ons blad voor 

het eerst in zijn tegenwoordig gewaad het lichl zag. 
Tien jaren lang was „de Opmerker" het orgaan 

van het Genootschap .Architecture el Amicitia". 
om in 1893 dien band los te maken en weder op 
eigen wieken te gaan drijven. Vorm en inhoud 
ondergingen echter daardoor geen verandering. 

De reêactie van 1888 opende den jaargang met 
een woord «tot alle beoefenaren der bouwkunst en 
..aanverwante vakken in Nederland". Zij zeide daarin 
omtrent de wijze, waarop het blad zou geredigeerd 
worden: ,.Behalve vraagstukken van den dag, die 
„natuurlijk vóór alles moeten gaan, zullen alle 
«onderwerpen, niet de bouwkunst of aanverwante 
„vakken in verband staande, behandeld worden en 
„zal bet blad dus gewijd zijn aan kunst en weten-
„schap in den meest uitgebreide!) / in . Wij stellen 
.onze kolommen open voor ieder, die het een of 
„ander te bespreken of mede te deelen heelt; ook 
„tegenspraak zal ons welkom zijn. In geen enkel 
..vraagstuk wenschen wij ons partij te stellen, doch 
het zal ons ernstig streven zijn de belangen van 

"Jong Holland op kunstgebied voor te staan- Mede-
n deelingen op het gebied der kunsthistorie zullen 
«afgewisseld worden door reisbeschrijvingen, tech
nische mededeelingen, verslagen van vergaderingen, 
berichten uit binnen- en buitenland." 

intig j a r e n . 

Wij meenen aan dit programma steeds getrouw 
te zijn gebleven. Alleen is het Jong Holland van 
toen nu een Oud Holland geworden. Blonde en 
zwarte lokken die vijfentwintig-jarige hoofden om
zwierden zijn nu wit geworden op een vijftig-jarigen 
kruin, of naar alle windstreken gevloden. 

De idealen van toen zijn niet meer de idealen 
van thans. Welke waren beter? Het is een ijdel 
pogen, op deze vraag een antwoord te willen geven. 
Iedere generatie geeft zoo graag haar uil voor een 
valk uit. 

Heel wat medewerkers zijn „de Opmerker'' in 
de laatste vijfentwintig jaren ontvallen. Sommigen 
legden vrijwillig de pen neder, anderen werd zij 
door den Ideeken dood uit de hand genomen. 

Hier past een woord ter herdenking dier dooden. 
In de eerste plaats noemen wij den Redacteur-
Uitgever van 1883 F. W . van Gendt JGz.. die 
achttien jaar vroeger „de Opmerker had opgericht. 
Hij is de ziel van zijn blad geweest tot zijn heen
gaan toe en hij heeft de geede overleveringen ge
grondvest aan wier inachtneming „de Opmerker" 
het dankt, steeds met eere te zijn genoemd. 

En dan mogen ook H . I'. Vogel. Dr. S. Sr. 
Coronel, Roorda van Eysinga, J . A . Alberdingk 
Thvm en I. Gossehalk niet vergeten worden. Aan 
hun welversneden pen dankte „de Opmerker" menig 
belangrijk artikel. 



Het Genootschap „ Architectural richtte zich ook 
tot de lezers, toen ons blad als zijn orgaan voor 
de eerste maal Zaterdag 6 Januari 1883 bij de 
leden werd thuisbezorgd. 

„Gedurende langen tijd" zoo zei het, was er 
..in de bouwkunst, een kunst die in vroegere jaren 
..in ons vaderland een hoogen trap van bloei be-
., reikte, een betreurenswaardig verval waar te nemen. 
.. Hoewel reeds sedert een vijf-en-twintigtal jaren hier 
„en daar stemmen opgingen, die trachtten de slapen
eden wakker te schudden, begint eerst in den 
„laatsten tijd de bouwkunst te herleven. Ruim een 
„kwart eeuw geleden vereenigden zich eenige wak-
..kere mannen, die thans een eervolle plaats in de 
..bouwkunstige wereld bekleeden, en stichtten 
..Architectura et Amicitia", dat aanvankelijk in be-
..scheiden kring en zooveel in zijn vermogen was 
.,de vaderlandsche bouwkunst trachtte te verheffen 
.. De lauwheid die toen vooral in de knust viel waar 
„te nemen, werkte dit streven niet in de hand. 
..doch het Genootschap deed wat het vermocht. 
..Toen het in 1880 zijn zilveren feest vierde, werd 
„van verschillende zijden de wensch geuit, dat het 
„zijn werkkring zou uitbreiden. Nadat inmiddels 
„het ledental aanmerkelijk was toegenomen werd 
„besloten ter gelegenheid der wetsherziening, die 
„in den loop van het jaar 1882 moest plaats vinden 
„een algeheele reorganisatie en uitbreiding tot 
„stand te brengen. 

„Zoo als het Genootschap thans georganiseerd 
„is worden niet alleen leden te Amsterdam woon
acht ig aangenomen, maar staat de toetreding voor 
.. ietier beoefenaar der bouwkunst of aanverwante 
„vakken open. De leden te Amsterdam gevestigd 
„vinden een artistiek ingericht lokaal, waar zij ge
degenheid hebben tot gezellig verkeer, en een 
welvoorziene leestafel hen tot studie noodt. De 
vergaderingen worden om de 14 dagen gehouden, 
„een vraagbus staat ter beschikking. Jaarlijks 
„worden één of meer excursies gehouden naar 
„plaatsen, uit een bouwkunstig oogpunt merk-
.. waardig. Een feestavond des winters zal den vriend-
„schapsband der leden nauwer toehalen, terwijl 
„openbare voordrachten het hare zullen bijdragen, 
„om ook onder het groote publiek liefde voor het 
„schoone aan te kweeken. Prijsvragen, die zóó voor
name factor voor de ontwikkeling van jonge bouw-
.. kunstenaars, zullen verscheidene malen per jaar 
.. worden uitgeschreven". 

Hier zien wij dus „Architectura et Amicitia" 
beschreven, zooals het voor een kwart eeuw was, 
hier leeren wij de idealen kennen, die het nastreefde. 
Niet alles werd bereikt, doch dat men nu nog de 
periode van toen als den gulden tijd van het genoot
schap aanduidt, wijst er wel op, dat toch heel wat 
door de jongelingschap van 1883 verkregen moet zijn. 

Het was een gansch andere tijd in 1883. Een onzer 
medewerkers gaf daarvan in 1801 de volgende schets. 

„Als wij ons de periode van 1875=1883 nog weer 
„eens voor den geest brengen, dan kunnen wij ons 
„niet begrijpen, dat slechts acht jaren ons daarvan 
„scheiden. Het cementvat was nog onze afgod; 
„wilden wij eens heel wat bijzonders maken, dan 
„schreven wij kunststeen in onze bestekken voor. 
„Een enkele waagde het — o ongehoorde weelde -— 
„om zandsteen of andere groefsteen te gebruiken 
„en dat werd als iets heel bijzonders beschouwd. 
„Hardsteen werd niet anders gebezigd dan in kleine 
„stukjes of dunne plaatjes, met een dorren Hol-
„landschen slag gefrijnd. Enkele jongeren schaften 

„zich de Croquis d'Architecture aan en begonnen 
„zich de wijze van teekenen en de zwaar-klassieke 
„vormen, die dit plaatwerk kenmerkten, eigen te 
„maken. Anderen weder kochten de eerste werken 
„in lichtdruk, waarmede de Duitsche uitgevers ons 
„sedert overstroomden en ontleenden daaraan hun 
„quasi-Italiaansche Renaissance-vormen. Ook Ort-
„weina autografiën vonden koopers en verschaften 
„hier invloed aan de Duitsche Renaissance. Eindelijk 
„raakten de Engelsche bouwkundige tijdschriften 
„hier bekend en noopten enkelen om hunne krachten 
„aan penteekenkunst en perspectief te beproeven. 
„Op de Paiijsche tentoonstelling van 1878 was de 
„Rue des Nations" gevuld met paviljoens van vele 
„volken. De Nederlandsche gevejjvan Van den Brink 
„was geen meesterstuk, maar des te meer werd de 
„Belgische bewonderd, waar Janiet de Vlaanische 
„Renaissance had toegepast. Toen deed deze stijl 
„ook zijn intrede in Nederland. 

„Inmiddels was met den bouw van het Rijks-
„museum begonnen; gebakken steen van Duitsch 
„formaat en gehouwen steen in zware stukken wer-
„den er voor gebruikt, wat tot navolging uitlokte. 

„Enkele jonge bouwmeesters hadden hunne vleuge
l e n wijder uitgeslagen. Niet tevreden met hel 
„onderricht dat hier te verkrijgen was, togen zij 
„naar het buitenland om hun blik te verruimen en 
„hun hand te oefenen. En bij hun terugkomst 
„pasten zij de motieven uit den vreemde toe". 

De toestand, die hier geschilderd werd bleef be
staan, totdat omstreeks 1895 de „nieuwe kunst" 
bij ons haar intrede deed. waarvan groote ver
wachtingen gekoesterd werden. Of die verwachtingen 
wel allen verwezenlijkt zijn ? Wij willen het ant
woord op deze vraag thans niet geven, daar wij 
ten opzichte der nieuwe richting reeds van den 
aanvang af wat sceptisch gestemd zijn geweest en 
dit van invloed moet zijn. 

Ook in het buitenland zijn de resultaten, tot 
heden bereikt, weinig bemoedigend en in het alge
meen werden de voorspellingen, af en toe in onze 
kollommen geuit, nog niet door de feiten teniet 
gedaan. Vooral de prijsvraag voor het Vredespaleis 
in den Haag, die de beste architecten der geheele 
wereld in het strijdperk deed komen, heeft ons 
veel te denken gegeven. 

Nieuwe gezichtspunten heeft die prijsvraag niet 
bepaald opgeleverd, maar daaruit mag nog niet 
worden afgeleid, dat zich op een gebied als dat 
der bouwkunst, waarop zoovele uitnemende werk
krachten gestadig aan den arbeid zijn, toch niet 
w der nieuwe vergezichten zullen openen. 

Vanwaar een herleving zul komen is nog moeilijk 
te voorspellen, maar wanneer zij komt, dan zal „de Op
merker" het met vreugde boekstaven. Wie de moed 
heeft verloren heeft alles verloren. 

Niet alleen «als kunst, maar ook als bedrijf heeft 
de architectuur thans een kwaden tijd te doorleven. 
Doch reeds Tijl Uilenspiegel wist, dat na regen 
zonneschijn komt. Een betere toestand kan er zijn, 
eer men het denkt. Dan zal het architectenbedrijf 
weer winstgevend worden als voorheen en zullen 
de talrijke helpers der bouwmeesters, die nu hel 
genadebrood eten of werkloos rondloopen, weer 
arbeid vinden. 

Aan het programma, in 1883 opgesteld, hoopt 
„de Opmerker" getrouw te blijven. Aller mede
werking is welkom, voor iedere meening is plaats. 
In de verwachting, dat men ons als voorheen zal 
blijven steunen, beginnen wij den nieuwen jaargang. 

W i l l e m v a n d e r H e l m ' s w e r k z a a m h e i d te L e i d e n . 
In het belangrijk artikel van den heer A . W . 

Weissman over Pieter E'ost in de laatste drie af
leveringen van „de Opmerker" gewaagt de schrijver 
even van den Leidschen bouwmeester W . van dei-
Helm en oppert daarbij de vraag of wij in hem 
een zelfstandig scheppenden meester te zien hebben 
dan wel een kundig uitvoerder van de hem door 
Pieter Post verstrekte ontwerpen, zoodat Post de 
geestelijke vader zoude zijn van de belangrijke serie 
van tusschen 1002 en 1072 te Leiden uitgevoerde 
openbare bouwwerken. Het laatste gevoelen schijnt 
hij wel het meest toegedaan en bij gebrek aan ge
drukte bronnen waagt hij de toeschrijving althans 
van een deel aan Post. Zonder archiefonderzoek 
moest hij wel eenigszins op gissingen bouwen 
en ieder weet hoe gissingen dikwijls slechts ver
gissingen blijken. 

Mijne aanteekeningen uit het Leidsch archief en de 
onderlinge vergelijking van de aldaar nog bewaarde 
origineele teekeningen stellen mij in staat enkele 
nadere bijzonderheden te geven en enkele onjuist
heden te verbeteren, die ik wel van gewicht acht, 
omdat als, gelijk ik hoop aan te toonen, de eer van 
een deel van het werk, waarbij aan Post gedacht 
wordt, aan Van der Helm toebehoort, hierdoor 
tevens is aangetoond dat van der Helm een archi
tect was van meer dan gewone beteekenis, die te 
weinig gekend wordt, omdat hij waarschijnlijk niet 
buiten Leiden gewerkt heeft. Mocht een der lezers 
van dit weekblad toevallig ook elders sporen van 
zijn werkzaamheid gevonden hebben, dan houd ik 
mij aanbevolen voor nadere mededeeling. 

Het auteurschap van Post is voor de Leidsche 
Waag door de documenten gestaafd. Den 21 Augustus 
1657 besloot het gerecht te Leiden „dat door den 
bounieester Pieter Post een teyekeninge van het 
voornoemde gebouw sal werden gemaeckt" en 3 
September daarna „gesien sijnde de teyekeninge 
bij den voornoemden Pieter Post gemaeckt — dat 
dien conform de nieuwe Wage sal werden gebout". *) 
Reeds den 5 November werd daarop de eerste steen 
gelegd Het origineele ontwerp van Post, gedateerd 
29 Augustus, is nog in het archief aanwezig 
(Prenverz. no. 1990). 

Over de verdere bouwgeschiedenis vond ik nog, 
dat den 5 December 1057 de thesaurier extra-
ordinaris naar den Haag werd gezonden, om daar 
te koopen „seecker soorte van Aeckens steen, die 
geseyt wert geheel hart. ende durabel te sijn en 
bequaem om op de houcken van de Waech tegens 
het aenstoten geseth te worden". De steen schijnt 
echter niet voldaan te hebben, althans den 9 December 
werd besloten, dat „geen Akense steen sal werden 
gebruyekt" en den 8 Apr i l 1058 werd de aanwezige 
Akensche steen aan de hoofdmannen van de schutterij 
verkocht voor den bouw van de Doelenpoort. Het 
beeldwerk werd den 6 Juni 1058 aan Rombout 
Verhulst opgedragen, doch over de later door hem 
ingediende rekening schijnt verschil ontstaan te 
zijn en eerst den 29 Juni 1602 werd besloten hem 
hiervoor 3727 gulden, waarop reeds 2000 gulden 
was betaald, te voldoen, nadat Verhuist zich had 
bereid verklaard om voor dat bedrag ook den leeuw 
op de poort van den Burg te maken, mits de steen 
hiervoor hem door de stad werd verstrekt. 

Ook het aan de Waag grenzend Boterhuis werd 
door Post ontworpen. Het was eerst een in het 
midden open hal, doch, toen dit te bezwarend bleek, 
werd den 10 Juli 1059 door het gerecht besloten 
om de hal te overdekken „volgens de teyekeninge 
daer van bij den architect Post gemaeckt". Den 
10 Augustus 1002 werden tegen het broeien op het 
dak looden ..bagijnkappen" geplaatst. 

Over de toeschrijving van de BibliothecaThysiami. 
uit 1055, aan Post, blijven wij voorloopig op gis
singen aangewezen. De gevel herinnert sterk aan 
het werk van Post en wordt hem dan ook gewoonlijk 
toegeschreven, doch in het archief van de stichting 
wordt, volgens een mij door Pro1. Dr. P . J . Blok 
verstrekte mededeeling, geen gewag gemaakt van 
den naam van den bouwmeester. 

De gissing, dat ook de Vierschaar aan het Ge
recht door Post zoude ontworpen zijn, is zeker 
onjuist en behoeft geen nadere weerlegging, daar 
eerst den 12 Maart 1071, dus bijna twee jaren na 
den dood van Post (2 Mei 1609) tot den bouw 
hiervan werd besloten. Dit werk is dan ook onge
twijfeld van de hand van W . van der Helm. 

Zien wij thans wat wij over dezen kunstenaar 
kunnen opmerken. 

Het kerkelijk huwelijks-proclamatieboek O. fol. 
340 vs. vermeldt dat den 29 Mei 1653 zijn aan-
geteekend Wil lem Leendertsz. van der Helm. 
timmerman, jongman van Leyden, wonende in de 
Cleystraet en Belytgien Cornelis, jongedochter van 
Leyden, wonende in de Coppenhiecsteech. Hieruit 
blijkt dat Van der Helm te Leiden geboren werd 
en dat hij, zoowel als zijne aanstaande, in een 
bescheiden stadsgedeelte zijn woonplaats had. Hij 
werd in 1662 tot stads meester timmerman benoemd 
en kreeg den 12 Januari van dat jaar zijne 
instructie als opvolger van Cornelis Huyberts van 
Duyvenvlugt, van wiens werkzaamheid geen belang
rijke werken getuigen. Behalve zijn vergoeding 
voor de bouwwerken, waarbij hij als architect l>e-
trokken was, kreeg Van der Helm volgens zijne 
instructie van 1662 jaarlijksch 100 gulden „extra 
ordinaris" evenals zijn voorganger en daarenboven 
nog 280 gulden „over het maecken van alle teyeke-
ningen ten dienste deser stede". Den 5 Augus
tus 1069 werden hem door het gerecht daarenboven 
nog 200 gulden jaarlijks „extra ordinaris toege-
voecht". Deze toekenning van een belangrijk 
hoogere vergoeding als aan zijnen voorganger be
wijst reeds dat men in hem een man erkende van 
meer dan gewone bekwaamheid en geen alleen 
voor de uitvoering van eens anders werk bruikbare 
kracht. Hij bleef negen jaren in functie en over
leed in 1675 te Leiden waar hij tusschen 3 en 10 
Augustus begraven werd. Zijne weduwe wordt nog 
in de rekening van 1676 vermeld en ontving den 
7den September een bedrag van 145 gulden en 17 
stuiver als restitutie van verschotten door haren 
man gedaan in verband met de vervaardiging der 
stadskaarten, waarbij waarschijnlijk gedoeld wordt 
op de groote en kleine kaart door Hagen. 

De jaren, dat Van der Helm voor de stad werk
zaam was, zijn buitengewoon rijk aan belangrijke 
bouwwerken. Achtereenvolgens werden uitgevoerd, 
volgens de jaren van de nog aanwezige ontwerpen: *) 

. *] Zie in extenso v. Mieris, Beschrijv. van Leydm It. 
Uk 497. 

•) Waar de datum van het besluit tot uitvoering der 
weiken en die op het ontwerp verschilt, is de laatste vernield. 



in 1002 de Witte Poort (later in 1606 van een toien 
voor/ien) en de nieuwe Blauwpoortsbrug, verbree
ding van de Sint Anthonisbrug en een steenen 
brug over de Heerengracht, in 1603 de 1'undeering 
van de Nieuwgefundeerde kerk en een brug. in 1004 
de Koepoort, de Marepoort, eene brug over de 
Heerengracht en nog een groote brug met 5 bogen, 
in 10(H) het westportaal aan de Hooglandsehe kerk 
en de accijnshuisjes bij de kerk. in 1007 de Bostel-
brug, in 10(>8 de Zijlpoort en de Morschpoort, in 
1609 de Hoogewoerdspoort en een kamer in den 
Sint Jorisdoelen. in 10)70 de toren van de Academie 
en in 1671 de Vierschaar aan het Gerecht. 

Slechts van twee dezer werken is niet meer de 
officieele opdracht of het door Van der Helm onder-
teekende ontwerp aanwezig. Dit geldt van de Mare
poort, welke echter op de kaart van Hagen ten 
name van Van der Helm is geplaatst en de Vierschaar. 
Wel zijn hiervan de ontwerpen bewaard, doch deze 
zijn niet onderteekend en in het besluit van het 
gerecht, dat wij hierachter woordelijk laten volgen, 
wordt geen naam van den bouwmeester genoemd 
Waar echter alle stadswerken in dien tijd door 
Van der Helm zijn ontworpen en er noch in het 
besluit noch in de rekeningen van eenige opdracht 
aan een ander architect sprake is. geloof ik dat wij 
ook hier niet behoeven te twijfelen of Van der Helm 
is de ontwerper. De nog aanwezige ontwerpen geven 
ook geen aanleiding om dit te betwijfelen. 

De opdracht van het gerecht luidt: 

Die van de Geregte der stadt Leyden gesien 
hebbende seeckere teyckeninge van een vierschaer 
ende schepenek mier te maecken aen 't gevangen-
huys. ter plaetse daar de iegenwoordige huysinge 
van den cipier staet, hebben naer voorgaende delibe
ratie goedgevonden ende verstacn, dat dien conform 
aldaer een vierschaer ende schepenekamer metten 
eersten gemaeckt. de galerye met ysere be(s)telt 
ende het werck van dien sonder uytstel bestedet 
sal werden, ende dat vervolgens oock. telckens 
wanneer executie van Justitie geschieden sal. een 
hout schavot ende annex de voornoemde vierschaer 
regt tegenover de Papestraet opgeregt ende gemaeckt 
sal werden, ten eynde eenen ycgclijcken. des begerig 
sijnde, te becpiamer de voorseyde executie sonde 
kunnen aenschouwen, sullende de muur om het 
iegenwoordige schavot lopende weg gebroocken, 
de aerde van 't selve affgekrooien ende de plaetse 
aldaer met de gemeene straet gelijck gemaeckt 
ende mede bestraet werden. 

Gedaen den Ven ende geresumeert den X l l e n 
Maert anno XVTc een en seventig. 

Ook aan een ander bekend monumentje, de St. 
Jorispoort aan den Doelen vinden wij d<n naam 
van Van der Helm verbonden, blijkens de volgende 
plaats uit de rekening der schutterij van 1658: 

„Betaelt aen Willem van der Helm een somma 
van vijftien gulden over en in voldoeninge van 't 
gunt de Hooftmans denselfden hebben vereert ter 
saeke van de nioeyten bij hem gehadt in de op-
sichte van 't stellen van de nieuwe poort in de 
Doelesteech . . . . X V gulden". 

Zijne medewerking heeft zich hierbij echter waar
schijnlijk tot het uitdrukkelijk genoemde opzicht 
beperkt, althans dezelfde rekening bevat tevens 

een post voor eene vereering aan den vervaardiger 
van modellen luidende: 

Betaelt aen de soon van Pieter Jansz. van Noort 
een somma van ses gulden ses stuyvers in vol
doeninge van 't gunt hem bij de hooftninns is ver
eert voor 't maecken van eenige modellen van de 
selfde poort VI gld. V I sts. 

Het beeldwerk werd aan Rombout Verhuist op
gedragen en „het hartwerck van de nieuw te 
maeken poort" aan Mr. Willem Wijinouth, die 
hiervoor 365 gulden ontving. 

De genoemde werken zijn of nog in wezen of ons 
althans uit goede afbeeldingen bekend en bewijzen 
dat Van der Helm een plaats verdient onder de 
goede architecten van zijn tijd. Van zijn particulier 
werk zijn thans geen gevels met zekerheid te noemen, 
doch het zoude mij niet verwonderen als ook een 
of meer huizen van het blok aan het Rapenburg 
tusschen Breestraat en Langebrug door hem was 
ontworpen. Ook was hij wellicht de ontwerper van 
het omstreeks 10)07 voor de afgevaardigden van 
Leiden te 's-Gravenhage gebouwde logement. Hier
van zijn echter geen nadere gegevens aanwezig. 

Ten slotte nog een ons bewaard gebleven niet 
uitgevoerd ontwerp. In het archief is nog een 
ontwerp voor de Waag van de hand van Van dei-
Helm en gedateerd 21 Maart 1057, dus vóór de op
dracht van Pieter Post. Het vertoont veel overeen
komst met het uitgevoerd ontwerp van Post. heeft de 
zelfde verdeeling van de onder- en bovenpui en zelfs 
een nagenoeg gelijke weegscène in het midden. 
Dit beeldwerk staat echter lager, direkt op de cordon -
lijst, en wordt van boven bekroond door het wapen 
van Leiden tusschen aan ringen opgehangen linten 
en guirlandes. Het ontwerp van Post plaatst het 
beeldwerk met de weegscène hooger op een plinl 
en geelt aan het geheel een rijziger voorkomen, 
terwijl ook de bekroning door het groot driehoekig 
fronton eene verbetering is. Wat was nu de ver
houding tusschen deze twee ontwerpen? Heeft 
uien eerst de hulp ingeroepen van den jongen stad
genoot en daarna, toen diens ontwerp niet geheel 
voldeed, den reeds bekenden Post te hulp geroepen ? 
Heeft deze het ontwerp van Van der Helm gekend 
en hierop voortgebouwd of is de groote overeen
komst slechts het gevolg van de mondeling gegeven 
aanwijzingen? Bij het zwijgen der bronnen moeten 
wij hier het antwoord schuldig blijven. Niet moei
lijk zoude echter ook ons de keuze tusschen de 
twee ontwerpen gevallen zijn. Dat van Post is on
getwijfeld beter, doch ook de latere ontwerpen 
van Van der Helm staan hooger. Zijn ontwerp van 
1057 was een werk uit zijn jeugd, slechts een paar 
jaar na zijn huwelijk en vijf jaren voor zijne aan
stelling tot Stads meester timmerman, een jeugd
werk echter dat reeds goede kwaliteiten bezat en 
een belofte inhield voor later. Het is niet onwaar
schijnlijk dat voor zijne verdere ontwikkeling de 
opdracht in 1657 aan Post en diens verblijf in 
Leiden van overwegenden invloed waren. Hij heeft 
zich ontwikkeld in den geest van Post en heeft 
dien bouwmeester wel niet overtroffen, doch is hem 
in gelukkige oogenblikken zeer nabij gekomen. 

Leiden 30 Dec. 1907, J . C. O V E R V O O R D E . 

| C T J L O U I S R I E B E R J 

In den nacht, die het jaar 1907 van het jaar 1908 
scheidde is de heer C. T. J . Louis Hieber, Secretaris 
der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
na een langdurig lijden, negen en vijftig jaar oud 
ontslapen. 

De Maatschappij verliest iu hein een geheim
schrijver, die inderdaad de ziel was van het lichaam 
in welks dienst hij zeven en twintig jaar stond. De 
overledene had bijzondere gaven. Hij wist zich op 
den achtergrond te houden, kon niet allerlei 
nienschen. die zeer uiteenloopende karakters hadden, 
overweg en was toch een drijfkracht. Men achtte 
den heer Rieber om zijn bescheidenheid, die tocii 
een zekere beslistheid niet uitsloot. Wie zal zeggen, 
hoe menigmaal het aan hem te danken is geweest, 
«lat de wagen der Maatschappij in het goede spoor 
bleef? 

De heer Rieber, eerst door de Maatschappij met 
eenige terughouding ontvangen, toonde weldra de 
rechte man te zijn. Hij heeft het Maatschappelijk 
gebouw zien tot stand komen, heeft gezorgd, dat 
het Bouwkundig Weekblad steeds op tijd verscheen 
en ook aan de uitgaven der Maatschappij steeds 
zijn beste krachten gewijd. 

Hoe hoog de Maatschappij hem schatte heeft de 

overledene ervaren toen hij. nu bijna twee jaar 
geleden, zijn zilveren feest als Secretaris vierde. 
De hulde, hem toen gebracht, ook door sommigen, 
van wie hij haar niet had verwacht, deed hem zien 
hoe zijn verdiensten gewaardeerd werden. Sinds 
dien tijd sierde het officierskruis der orde van Oranje-
Nassau zijn borst. 

De woorden van vriendschap en erkentelijkheid, 
toen gesproken, hebben den heer Rieber de over
tuiging moeten geven, dal iemand, die 'zin') van harte 
door allen gevierd werd, meer was dan een verdien
stelijk Secretaris der Maatschappij. 

Dit feest is de laatste zonnestraal in zijn aan 
droeve ervaringen te rijk leven geweest. Reeds kort 
na dien dag was het hem aan te zien, dat zijn 
gezondheid minder werd. doch hij klaagde niet en 
bleef zich met den ouden ijver aan zijn taak wijden. 
Een half jaar geleden weid hij aan het ziekbed 
gekluisterd, dat zijn sterfbed zou worden. 

Zijne nagedachtenis zal bij de beoefenaars dei-
bouwkunst van Nederland in eere blijven. Want 
Hieber was een man. die voor de bevordering dier 
kunst op zijn bescheiden, beminnelijke wijze veel 
gedaan heeft. 

De aarde zij hem licht! 

O v e r o u d e M o r t e l en B a k s t e e n e n . 
In de Baugewerkszeitung van 14 December j.1. De baksteenen voor hel gebouw gebruikt, waren 

komt een niededeeling voor van het Chemische gewone biimeninuursteeiien. welke uit kalkhoudende 
Laboratorium voor Klei-industrie prof. Dr. H . Seger klei gemaakt waren en op het oog slechts weinig 
«Sr E . Cramer, die niet onbelangrijk is voor de kennis gebakken. 
van de duurzaamheid van baksternmetselwerk en De poreusheid van deze steenen was zeer hoog: 
van de versteeniug van mortel. wij stelden deze vast door lu i leggen van tien 

Op het oogenblik wordt het oude Fransche Wees- steepen in water en door vaststellen van de ge-
huis oj) den hoek van de Charlotten- en .lagerstraten wichtsvermeerdering. waarbij gevonden werd, dat 
te Berlijn afgebioken; dit is gebouwd in «Ie jaren de steenen gemiddeld het zeer hooge cijfer water-
1720 tot 1725. Koning Friedrich Wilhelm 1 schonk opname van 30 p.Ct. van hun gewicht droog be
de bouwstoffen tegen betaling der vervoerkosten, reikten. 
Toen Frederik de Groote op de Gendarnieninarkt Tien steenen, van mortel ontdaan, beproefden wij 
de beide torens liet bouwen, werd ook op zijn kosten op druk vastheid op de gewone wijze, door de steenen 
het Weeshuis verbouwd tot verfraaiing van dit doormidden te zagen en de beide helften met cement-
gedeelte van de stad en wel een verdieping ver- mortel op elkaar te metselen, 
hoogd en voorzien van een architectonisch mooien De persslakken werden met cement afgevlakt en 
voorgevel. deze proefstukken werden, nadat de cement verhard 

Van de afbraak van dit gebouw verschafte boven- was, stukgeperst, waarbij de volgende cijfers werden 
genoemd laboratorium zich mortelen baksteenen gevonden: 95, 90, 75, 78, 83. 120, 92, 87,85.121K.G. 
en beproefde deze bouwstoffen, waarvan de resultaten of gemiddeld 92 0 K . G . per vierk. cM. Ingevolge 
hieronder volgen. het bovenstaande moet de gebruikte mortel gequa-

De gebruikte mortel was een lichtgrijze kalk- lificeerd worden als een gewone kalkmortel van ge 
mortel, die in lagen tot 2 cM. dik tusschen de wone samenstelling. Van silicaatvorniing is nauwe-
steenen gevonden werd; zij had bijna geen vastheid lijks sprake en zelfs de vorming van kalkcarbonaal 
en kon met eenige moeite zelfs tusschen de vingers is in den loop der eeuwen niet voltooid, 
worden fijngewreven. De vastheid, welke de mortel in den loop des 

De chemische samenstelling der mortel was: tijds verkreeg, is als gering te bestempelen. 
Wate,. 2 22 n Ct De gebruikte baksteenen blijven in qualiteitachter 
Koolzuur 7 24 m J s , o t ' n e i , 5 welke tegenwoordig voor Staats-of 
In zoutzuur onoplosbaar zand 7690 l Koninklijke bouwwerken gebruikt worden. 
In zoutzuur oplosbaar . . . ( , ' e Z 1 ? « a n , h e t tegenwoordige standpunt der 
Kiezelzuur 0 64 techniek zijn deze vroeger gebruikte steenen als 
Leem en ijzeroxyde .' '. '. '. 0.68 1 minderwaardig te beschouwen, daar ze een geringe 
Kalkaarde 12 06 vastheid hebben en buitengewoon poreus zijn. Toch 
Bitteraarde (Sporen)'. " \lMlen, d . e z e s t e e n c

I

n

 A

e n ^ mortel bijna twee-
honderd jaren aan het doel, waarvoor ze bestemd 

Totaal . . . V9.74 p.Ct. waren, beantwoord. 



V e r e e n i g i n g e n . 

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 . 

Dinsdagavond heeft in de vereeniging Bouwkunst 
en Vriendschap te Rotterdam de heer KI. van Leeuwen, 
architect te Amsterdam, een voordracht over letter
vormen gehouden. Aanleiding om dit onderwerp 
in studie te nemen, had spreker gevonden in zijn 
praktijk als teekenaar, architect en leeraar. Hoe-
vele malen toch, zeide spreker, worden we in die 
qualiteiten niet geroepen voor het ontwerpen en 
teekenen van opschriften, 't zij op teekeningen. op 
titelplaten en diploma's, 't zij voor uitvoering dooi
den schilder, den steenhouwer, den beeldhouwer of 
den smid, en telkens doet zich dan de vraag weer 
voor: aan welke eischen moeten de letters en hun 
samenvoeging tot woorden en zinnen voldoen, en 
hoe moet aan die eischen voldaan worden. W e l is 
waar bestaan er een tal van zoogenaamde letter-
boeken, waaronder zeer verdienstelijke werken, als 
van Lewes Day, Strange, Afred Brunoire, Hracho-
wina en anderen, doch die alle bevatten wel een 
groote verzameling van alfabetsin verschillende vor
men en uit verschillende stijlperioden, doch van een 
eigenlijk systeem, waarnaar een goede lettergeconstru-
eerd kan en moet worden, is in die werken geen sprake. 
Zij kunnen in elk bijzonder geval wel hulp verschaffen 
bij het samenstellen van opschriften en dergelijke, doch 
het blijft dan ook voor den gebruiker een gedurig 
opnieuw, bijna machinaal kopieeren der verstrekte 
vormvoorbeelden, en zij geven geen aanleiding tot 
het vermeerderen van kennis omtrent aard en 
karakter van de letter en omtrent de wetten, volgens 
welke een goede letter samengesteld behoort te 
worden, om zoowel een practisch bruikbaar, als een 
aan aesthetische voorwaarden voldoend phonetisch 
beeld te geven. 

Toch zal het voor het maken van opschriften, 
waarin een bepaalde eenheid zal opgemerkt kunnen 
worden, noodzakelijk zijn, dat de samensteller onaf
hankelijk van zijn voorbeeldenboek kunne werken; 
dat hij zijn letters achtereenvolgens naar een bepaald 
systeem, dat zijn geestelijk eigendom geworden is, 
aaneenvoegt tot een gelieel. waarin eenheid en 
rust samengaan met een decorarieve werking, die 
oog en verstand weldadig en aangenaam aandoen. 
Zonder twijfel zal het aan hoog begaafden mogelijk 
zijn bij intuïtie mooie letters en lettervoegingen te 
maken buiten alle geometrische systemen als grond
beginsel om, doch dan zijn de verkregen eenheid 
en decoratieve werking een gevolg te achten van 
een aangeboren gevoel van verhouding en vlak* 
versiering. dat onbewust in de plaats van het 
systeem treedt en tot gelijken uitslag leidt. Doch 
slechts een kleine minderheid der menschen behoort 
tot de hoogbegaafden, en het is voor den doorsnee
vakman, dat de hulpmiddelen een steun kunnen 
zijn bij de uitoefening van zijn vak, om wat hij te 
maken heeft zoo goed mogelijk te doen zijn. De 
kennis van een of ander systeem kan een krachtig 
hulpmiddel daartoe geacht worden. 

Zonder twijfel heeft ook in de oudheid een systeem 
ten grondslag gelegen aan de constructie van letter-
teekens en de daarmee gevormde opschriften. De 
opschriften van Romeinsche monumenten, 't zij ze 
gevonden worden in Oost- of West-Europa of in 
Noord-Afrika, hebben alle hetzelfde cachet. Bij 
gelijke verhouding van hoogte en breedte is ook 

een overeenkomstige dikte der letterdeelen op te 
merken. Vitruvius trouwens beschrijft in zijn werken 
die systemen, en bepaalt de verhoudingen van 
hoogte, breedte en dikte der letters in overeen
stemming met de verhoudingen van dikte tot hoogte 
van de kolommen der verschillende bouworden, zoo
dat het vierkant, waarin hij de verschillende letters 
ontwerpt, voor de Chorinthische orde in 10, voorde Jo-
nische orde in 9 en voor Dorische en Toscaansche orde 
in 8 hoogtedeelen verdeeld wordt, en deze deelen de 
dikte van de dikke „halen" der letters aangegeven, ter
wijl de dunne „halen" een derde en de liggende de 
helft dier dikte verkrijgen. Vitruvius verdedigt den 
geometrische grondslag voor de samenstelling der 
letters door aan te nemen, dat de A is ontstaan 
uit de afbeelding van een geopenden passer met 
dwars daarover gelegden maatlat, de beide oer-
hulpmiddelen voor het meten, waarmede door de 
„ouden" volgens hun geheime leerstellingen sym
bolisch die geometrische grondslag zou zijn aan
gegeven. De meesters der renaissance, als Serlio 
en Albrecht Dürer, en terzelfder tijd de boeken
liefhebber, drukker en uitgever Geoffroy Tory, 
volgen het voorbeeld van Vitruvius en ontwerpen 
hun letters naar bepaalde systemen, waarbij ook 
een in honderd kleine kwadraten verdeeld vierkant 
en de cirkel de grondfiguren voor de constructie 
van de letters vormen. Omtrent den oorsprong van 
het verschil in dikte tusschen de verschillende 
deelen van de letters verkeert men in het duister. 
Slechts omtrent de heilige letter Y geeft Geoffroy 
Tory eenige verklaring, volgens welke die letter 
het menschelijk leven zou symboliseeren. Het dikke 
ondergedeelte zou de jeugd, de linksche breede ophaal 
de breede weg der ondeugd, de dunne ophaal de 
smalle weg der deugd voorstellen. Ook is er nog 
bijna niets met zekerheid bekend omtrent dealler-
oorspronkelijkste samenstelling van de lettervormen 
zooals wij die tegenswoordig kennen, en de redenen, 
die tot die vormen hebben geleid. Voor waarschijnlijk 
wordt gehouden, dat de Pheniciërs het eerst hel 
phonetische letterschrift hebben gebruikt. 

Na deze algemeene beschouwingen stelt spreker 
de vraag: aan welke voorwaarden behooren een 
goede letter en een goed opschrift, — om bij dit 
gebruik van de letters te blijven —, te voldoen. 
En dan moet als eerste voorwaarde gesteld worden: 
gemakkelijke leesbaarheid, en als tweede voorwaarde 
een regelmaat in de groepeering der letters, zoodat 
elk woord een goed geheel, en de samenvoeging 
der woorden wederom een gelieel vormt. Elke letter 
dient dus in zijn hoofdvorm het algemeen voor die 
letter gangbare en bekende teeken weer te geven, 
zoodat alles vermeden moet worden wat afbreuk 
aan die duidelijkheid zou kunnen doen; en om de 
harmonie tusschen de bij elkander behoorende letters 
te verzekeren, dienen deze van een overeenkomstige 
samenstelling te zijn wat hun verhouding tusschen 
hoogte, breedte en dikte betreft. 

Die verhouding dient bepaald te worden in over
eenstemming met de grootheid van de letter. Vooral 
de dikte is hierbij een factor van gewicht, en aan
genomen kan worden, dat hoe kleiner de letter 
wordt, hoe dikker in verhouding tot hoogte en 
breedte de samenstellende deelen moeten genomen 
worden. 

De schikking der letters moet zoodanig zijn, dat 
optisch een zooveel mogelijk even groote tusschen-
ruimte tusschen de letters aanwezig is. Waar letters 
als de kapitalen L en A naast elkander komen, 

geeft die schikking veel moeielijkheden, en is het 
soms geoorloofd het horizontale been van de L 
onder een der ingekorte beenen van de A te Laten 
doorloopen. Ook bij de T is de schikking soms 
moeielijk en het kan geoorloofd geacht worden, het 
bovendeel van die letter boven de andere te doen 
uitsteken. Trouwens, dit is niets nieuws, daar reeds 
bij zeer vele Romeinsche opschriften hetzelfde 
gedaan is ; hierbij werden meermalen twee letters 
aaneengevoegd, blijkbaar om ruimte te winnen of 
een betere decoratieve werking te verkrijgen. 

Omtrent het meer of minder logische of gewenschte 
van dunne of dikke halen, of halen van gelijke dikte 
aan de letters, is veel verschil van raeening bij de 
samenstellers der alfabets. 

Spreker meent, dat er geen reden bestaat om 
beslist alle halen even dik te maken. Hij beroept 
zich daartoe op de decoratieve werking van de vele 
Romeinsche opschriften, waarbij dat verschil in dikte 
voorkomt. Hij ontkent echter niet, dat ook zonder 
dat verschil zeer mooie lettervormen zijn te maken, 
zooals de alfabets, door Lauweriks en de Bazel 
samengesteld, bewijzen. 

Daarna staat spreker nog even stil bij de initialen, 
waarbij meer vrijheid van handelen moet toegelaten 
worden, en elke letter als zoodanig gebruikt, een 
decoratief element op zichzelf is. Hij herinnert aan 
de initialen in middeneeuwsche miniaturen, in welker 
versiering veelal de geheele geschiedenis werd 
gesymboliseerd, die in het hoofdstuk waarvan de 
initiaal het begin was, werd behandeld. Slechts zeer 
begaafden zal het gelukken in deze materie wat 
goeds voort te brengen. 

Ten slotte komt spreker nog op het karakter van 
de drukletter, dat een ander is dan dat van de 
geteekende letter en waarbij eveneens meer vrijheid 
in den vorm kan toegelaten worden, daar elke letter 
slechts éénmaal behoeft gesneden te worden, en 
door de machinale verveelvuldiging van de letter 
vanzelf de volkomen gelijkheid in vorm van dezelfde 
letter bij den afdruk verkregen wordt. Met een 
reeks interessante teekeningen, de origineelen van 
een door spreker uitgegeven letterboek, werd het 
gesprokene toegelicht. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 52. D e D u i t s c h e C e m e n t • 
ijzer V o o r s c h r i f t e n 190 7. (slot), 

Het C a l a n d - m o n u m e n t te R o t t e r d a m door 
Henri Evers, met afbeelding. 

K a l k z a n d s t e e n . Rapport van de heeren Bienfaiten 
Heijn uitgebracht in de vergadering van 18 October 1907 
van de Afd. Amsterdam der Maatschappij t. b.d. Bouwkunst. 

De Woningwet . Verslag van een voordracht van den 
heer J. W. C. Teilegen in de vergadering der Notarieele 
Vereeniging te Amsterdam van 21 December 1907. 

V e r s l a g e n ; Van de vergadering der Afdeeling Arnhem 
van 18 December 1907 waar de heer J. F. H. Koopman 
w. i. een voordracht hield over „Koelhuizen", en van de 
vergadering van het Genootschap Architectura et Amicitia 
van 18 December 1907. 

Architectnra No. 52. R a p p o r t der verificatie commissie 
over het jaar 1907. 

T e c h n i s c h Gedee l te . San Marco (slot). 

De Ingenieur No. 53. Het 111 e I n t e r n a t i o n a a l 
P e t r o l e u m - C o n g r e s te Bucarest 1907. IV(slot)door 
S. J. Vermaes, m. i. met afbeeldingen. 

A . W . M e e s. Necrologie door J. van Hasselt c. i. met 
portret. 

De lijn S e t j a n g - P a r a k a n der Ned. Indische Spoor

weg-Maatschappij. II (slot), door D. G. Buurman c. i.. met 
afbeeldingen. 

De t e l e f o o n d i e n s t in N e d e r l a n d door C. L. 
van der Bilt c. i. 

Ingezonden s tukken. Gedeeltelijke afsluiting der 
Zuiderzee en droogmaking van de Wieringermeer, door V. 
S. P. de Blocq van Kuffeler c. i. 

Technisch Weekblad (B.v.T.) No. 52. Een terugblik. — 
Uit de afdeelingen. — Droogmaking van een deel dei 
Zuiderzee (vervolg) — Dieselmotoren (vervolgt. — Bereke
ning electrische gelijks!roonuielten (vervolg). 

De Aniim•nier No. 58. De o n d e r a a n n e m e r s zei 1 
aan ' t woord. 

Uit e igen k r i n g . Activiteit. 
Een C o m m i s s i e van o n d e r - a a n n e m e r s te 

Hengelo . 
A f d e e l i n g G r o n i n g e n . Verslag van de vergadering 

van 20 December 1907. 

De Nederlandsche Klei-Indiisliïe Xo, 2<>. Wijziging dei-
Ongevallenwet. — De raad van arbitrage voor de bouw
bedrijven in Nederland. — Herziening der woningwet (ver
volg). — Vochtige steenkolen. 

Deutsche Baiihiit < c NÓ. 52. Die S t i f t s k i r c h e ZII 
Freckenhorst, door Wilfried Baumgarten, met afbeelding 
en losse plaat naar een teekening van E. Brod te Loschwitz. 

Der Z i e g e l r o h h a u in H o l l a n d II. door F. Rud. 
Vogel, met afbeeldingen van werken van Nederlandsche 
bouwmeesters, w. o. de Bazel, Hanrath e.a. 

Vom Rech t e d es U r h e b e r s an B a u z e i c h n un-
gen und Ba u werk en II, door G. H. Kolle. 

R a u m - S t u d i e n , met losse plaat naar teekening van 
L Lony te Dfisseldorf. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N K N L A N D . 

'S-GRAVENHAGÏ. Voor de Vereeniging voor de Staathuis
houdkunde en de Statistiek zijn, ter behandeling in de in 
1!R)S te houden algemeene vergadering, aan de orde gesteld 
de vragen: 

„Welke gedragslijn moet aan de gemeenten worden aan
bevolen in het belang van hare doelmatige uitbreiding? 

„Zijn wetswijzigingen noodig om die gedragslijn mogelijk 
te maken? Zoo ja, welke?" 

Bereid verklaard om over deze vragen van praeadvies te 
dienen hebben zich de heeren; Mr. H. J Ronieijn te 's-Gra
venhage, J W. C. Tellegen te Amsterdam en Mr. J. H. 
Valckenier Kips te Zeist. 

— AMSTERDAM. De Gemeenteraad van 'a-Gravenland heeft 
in beginsel besloten tot den aanleg van eene waterleiding 
in eigen beheer, en daarvoor aan te koopen voor f 9000 
een terrein, gelegen achter de buitenplaats „Land en Bosch", 
onder voorwaarde echter, dat door proefboringen de aan
wezigheid van goed en voldoende drinkwater blijke. 

In zake eene electrische centrale werd besloten een nadere 
volledige kostenberekening te doen opmaken. 

— GOUOA. Bij den raad dezer Gemeente zullen binnen
kort in behandeling komen de voorstellen van Burg. en 
Weths. tot demping van de grachten langs Blauwstraat, 
Naaierstraat, Achter de Vischniaikt. St.-Aniltoniestraat en 
Lnmbardswatertje. 

Gouda, dat zijne eigenaardigheid voor een groot deel 
ontleent aan zijne vele grachten en bruggen, staat dus op 
het punt een groot deel van zijn karakteristiek schoon te 
zien verloren gaan, als een offer aan „de eischen des tijds". 

Reeds zijn adressen aan den Raad verzonden, om 'deze 
plannen zooveel mogelijk tegen te gaan en te verwerpen. 

— GRONINGEN. De uitslag van de door den Gemeenteraad 
van Uithuizernieeden (Gr. I uitgeschreven prijsvraag betref
fende ontwerpen van het nieuw te bouwen Gemeentehuis 
is als volgt: 

Aan drie der ontwerpen: 1. motto „Groningen", de heer 
L. Streefkerk, architect te Xaarden; — 2 motto „Friesland", 
dezelfde; — 3 motto „Recht", de heer Charles Estourgie. 
architect te Amsterdam, werd ieder f 80 toegekend; 

4. motto „Economie", de heer H. J. Kranenburg, directeur 



en aan 5. motto der Ambachtschool te Doesburg, f 20; 
„U" f K>. 

Beoordeelaars waren de heeren A. L. van Wiesen,archi 
tect te Groningen, en P. G.Cremer, architect teNieuwolda, 

Het. getal ingekomen ontwerpen bedroeg 20. 

Personalia. 

— Tot lid van de 
benoemd Jhr. E. W. 
Hellevoetsluis. 

Gezondheids-commissie te Brielle is 
van Panhuys, kapitein-ingenieur te 

— Tot gemeente-Opzichter van 
raad benoemd de lieer li Rottevee 
beveling. B. en W. hadd.n aanl>ev« 
aldaar, L. Verhoog, opzichter te Sassenheim en J. van de 
Voet, opzichter te Oegstgeest. 

Warmond is door den 
aldaar, buiten de ana

len de heeren A. J. I'iët. 

Vacante Betrekkingen. 

— O p z i c h t e r aan de Gasfabriek te Zeist, voor de 
titterij en publieke vei lichting, aanvangsjaarwedde f700 ; 
Nadere inlichtingen, aan Het kantoor der Gasfabriek. 
Stukken in te zenden vóór 1 Februari a.s. bij den Directeur. 

(O 

— T e e k e n a a r . Salaris f40 p.m. Kennis van gew. 
beton sirekt tot aanbeveling. Adres- Ned. Cementsteenfa-
briek. Laan v. Mcerdervoort 240. 's-Gravenhage. (1) 

— A s s . O p z i c l i t e r aan 
Wonseradeel. Jaarwedde f 600. 
Jan. aan den Gemeenteraad. 

de Gemeentewerken van 
Adressen op /.egel vo-r J» 

(1) 

— I n g e n i e u r van den provincialen waterstaat in Fries
land, jaarwedde f2400 welke twee malen met I8Ö0 wordt 
veihoogd. Zich bij gezegeld adres, onder bijvoeging van 
stukken, vóór 1 Februari 1!H)> te wenden tot het College 
van Gedeputeerde Staren van Friesland. (1) 

— A l g e m e e n O p z i c h t e r bij de Directie over de 
wegen en vaarten tusschen de Zes Noord-llollandsche Steden 
te Purmerend, tegen 1 Juli 1U08. Salaris f I6Ó0 en f 200 
vergoeding voor reis en verblijfkosten. Sollicitanten niet 
ouder dan 31 jaar; zich vóór 15 Januari a.s. schriftelijk te 
wenden tot dén Ingenieur L. Graaf van Raiidwijck Aerden-
hout (Zandvoort). (II 

— A r c h i t e c t of O p z i c h t e r voor den bouw van 
Petroleuni-Installatie op Hon eo. Aanbiedingen onder lelt. 
Z.. bij den boekhand. 1 J. P. Bladergroen, N. Haven 153 te 
Rotterdam 111 

— B o u w k u n d i g Teek en a a r, midd. leeftijd, legen 
primo Febr. a.s., op een Architecten-Bureau te Amsterdam 
Br. onder lett. G E 905, Nieuws v. d. Dag. (II 

— F a b r i e k s b a a s aan de Gemeente-Gasfabriek te 
Wormerveer. niet beneden 30 jaar, salaris f W) per maand, 
vrije woning, vuur, licht eti water en ged. vrijdom van 
belasting. Brieven en copie-getiiigschriflen vóór 15 Januari 
a.s. aan den directeur. (1) 

— Ingen ieur aan fabriek van cëmentsteen en cement-
ijzerwerken. Aanbiedingen onder letter L. K. K., aan het 
Advert, bureau Nijgh Sc v. Ditmar te Rotterdam. 12) 

— Lee ra ar voor het decoratief ontwerpen en teekenen 
voor 15 avonduren per we.k, salaris 1' (i00.—. 

— Leer aar of leer ar 68 voor teekenen. tevens voor 
opleiding voor de akte handteekenen l.o.. perspectief en 
methode, voor 25 of 27 daguren per week. Salaris f1375.— 
of f 1485.—. 

Allen aan de Academie „Mini rva" te Groningen. 
Inlichtingen bij den Directeur der Academie, afdeeling 

Beeldende en Toegepaste Kunst. Stukken vóór 10 Januari 
l'.iOS bij den Secretaris J. A. Mulock Houwer. (2) 

— A d j n li c t D i r e Cte u r aan de Rijkswerkinrichting 
te Hoorn, voor het beheer van den arbe'd; aanvangssalaris 
f1500.—, toelage f225.— voor gemis van vrije woning. 
Zich voor 10 .ianuiri e. k. per gezegeld adres wenden tot 
den Minister van Justitie, onder overlegging van geboorte
akte, attest van goede gezondheid enz (2) 

— Onder w ij z e r in Scheeps-Bouw en Werktuigkundig 
Teekenen aan de Avond-Vakteek< nschool. te Hendrik-Ido-
Ambacht. Inlichtingen geeft de Secretaris van de Patr. 
Vereen. „Ons Belang", aldaar, (2) 

— A a n k o m e n d Tee ken aar bij het f.emeentelijk 
Electrisch Bedrijf Utrecht Sollicitaties iu te zenden bij den 
Directeur. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INKOKMATIE-BURKAI; VAN DKM Boud VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

45 Iiouwk.Op>„-teek„ 2 0 - 45 j . , ƒ 6 0 - - / 125 p.ni 
18 BouwkOpz.-Uitv., 23—32j.,/66—/110 „ 
9 Bouwk. Teek. 18—20j../'40--/120 ,. 

10 Waté rb . Opzr. 20—45j../00--f 110 , 
1 Meubelteekenaar 41 j . , /120 .. 
2 Decoratie-teekenaars 26—40i., f 110-/125 „ 
2Teek. voor kunst-indust. 26—40 j . , /T 1(1 ƒ125 „ 
2 Chef-machinisten 33—34\.,f 100—f 150 „ 
1 Werkmeester 33 j . . /125 „ 

10 Werktuigk. Teek.. 20—26i.,/40—f 80 ,. 
5 Klectrotechniker 22—41 j . , / 60—f 100 „ 
2 Scheepsteekenaars 20 23 j.,/50--f 65 „ 

Bi j d e P l a a t 

In het artikel over Pieter Post is ergens de 
veronderstelling uitgesproken, dat Jacob van Campen 
bij liet ontwerp voor de Oranjezaal geïnspireerd 
zou zijn door Palladia's beroemde Vil la Rotonda 
bij Vicenza. 

Wij geven thans een reproductie van de fraaie 
teekening van Otto Lietz onlangs gepubliceerd in 
de Deutsche Banhütte. 

Oogenschijnlijk is de overeenkomst met het land-
buis van Amalia van Solms niet groot, maar toch 
is de bovenbedoelde veronderstelling niet van grond 
ontbloot, wat wij in ons volgend nummer door een 
nadere beschouwing zullen trachten aan te toonen. 
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— Civ ie I - Ingen ieur als compagnon in een fabriek 
van beton en gew. beton werken. Benoodigd kapitaal 20 
a 30 mille. Brieven onder No. 52311, Bureau van „de 
Ingenieur" te 's-Gravenhage. (2) 

— L e e r aar in het bouwkundig teekenen (ontwerpen 
van gebouwen en meubelen voor 1"> avonduren, (i daguren 
per week. Salaris I' 'SAO.—. 

Bericht. 
Titel, Omslag en Register van den Jaargang 

1907 van „de Opmerker" zullen met het eerst

volgend nummer worden verzonden. 
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T H . V A N H E E M S T E D E O B E L T , 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

lloordknnloor en Ma»a/.ijiieii I»K 111 I IKIili t i l l : 150 151. Filiaal <ii Nliotvroom 44 KOHIK, 

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 kmnlwaler verzorging. Triumnli Deurdrangers, Kampioen Ventilator under tiarantie. 

A a n k o n d i g i n g ; v a n 
A a n b e s t e d i n g e n . 

VRIJDAG :t Januari. 

Losser, ten 4 ure. Door Kerkvoogdtu 
der Ned. Herv. Gemeente in het verceni-
gingsgebouw: het bouwen van een buurt
kerk met pastorie in het Overdinkelsche 
vi ld. Bestek en teekeningen verkrijgbaar 
bij den architect \V. Wissing te Olden-
zaal liggen te Losser en het Ov< rdm-
kelsche Veld ter in/age. Aanwijzing :50 
December 11 uur. 

Nootdorp, ten 11 ure. Door het ge
meentebestuur; het verbonweu van de 
openba/e lagere school der gemeente; 
bestek en teek. verkrijgt), bij den bouwk 
C. van Tilburg aldaar aanw. gehouden. 

Spekholzcrlieide, ten 2 ure, door de 
aren. N. Hamakers, in d>> pastorie der 
R. K. parochiekerk St. Martines: het 
bouwen van een transept met koor. 
torentjes en sacristie en het restaureeren I 
van het bestaande gedeelte der kerk: be
stek en teek. ad f5 verkrijgb. bij den; 
pastoor aldaar: inl. te bek. Lij gen. arch, 
te Sittard, alwaar ook bestek en teek. 
verkrqgb. zijn. 

ZATERDAG 1 Januari. 

A in stel vee a, ten Jv ure, door de bouwk.! 
P. A. Colijn van 's-Gravenhage in de j 
Christ, school aan de Hand naar Leiden: ; 
het bouw< n van een school met drie 
lokalen; bestek en teekeningen verkrijg
baar bij den heer H. J. van Poelgeest te 
Amstelveen; aanw. 31 Dec. ten 2 ure. 

Utrecht, ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Exploit, van Staatsspoorw., aan bet een-
traalbureeu der Mij., in het Moreelse 
Park: bestek no. 1128: het afbreken van 
twee bestaande en het maken van twee 
nfenwe wachterwoningen. resp. no. 17 
nabij Culemborg en no i$3 te Hedel op 
de lijn Utrecht—'s-Hertogenbosch; begr. 
perc 1 f 4000. perc. 2 f 4450. (Zie adv. 
in no. 50.) 

X ij in eye ii. ten 2.80 ure. Door het ge 
meentebestuur: de levering van 20 ge
goten ijzeren straatkolken (perc. 1', 100 
gegoten ijzeren luchtkasten (perc. 2), en 
30 gesmeed ijzeren roosten (perc. 3), 
alles ten behoeve van de rioleering: 
bestek en de bij elk perc. behoorende 
teek. verkrijgb. ter secretarie; inl. bij 
den directeur van gemeentewerken-

Nederhnrst den Berg, ten 1130 ure. 
Door de archit. E. G. Wentink Jr. te 
Utrecht, in het koffiehuis van de wed. 
Bak; plan A: het verbouwen van een 
bestaand woonhuis; plan b: het afbreken 
eener bestaande woning en het bouwen 
van een nieuw woonhuis aldaar. Bestek 
met teekeningen verkrijgbaar ten kan
tore van den Architect te Utrecht. Poort
straat 33. Aanwijzing 3 Januarie 1008, 
te 11 ure. 

MAANDAG (I Januari. 

Amsterdam, ten 1.80 ure. De Holl. IJz. 
Spw.-Mij. in het centraal station, bestek 
no. 1103: het inrichten van een gedeelte 
der wielendraaicrij tot machinekamer op 
de centrale werkplaats te Haarlem; begr. 
f 21. 00. Het bestek met teekening ver
krijgbaar aan het Administratiegebouw 
Droogbak, Dienst van Weg en Werken, 
Kamer 150. Aanwijzing 2 Januari 1908, 
11 uur spoort ijd te Haarlem. 

DINSDAG 7 Januari, 

\-Uraveiiliage, ten 1 are. Door del 
bouw-commissie voor het bouwi n van 
een O. K. kerk van de H. Martha, in 
het Patronaatsgebouw van den H. Pan-
ciatius. Teniersstraat 13A: het, bouwen 
van een gedeelte eene R. K. kerk niet 
sacristie en catechismuskamer. (Alleen 
voor It. K. aannemers) bestek en de 
teekeningen verkrijgbaar ten Kantore 
van den Architect Nies. Molenaar. Wil
lem de Zwijge laan No. 3. te 's-Graven
hage, aanw, 31 December ten één ure. 
Inlichtingen eiken werkdag van 9 tot 
12 uur. 

Nes (W.-D > Door de bouwk. R. II. de 
Jong te Wierum: het bouwen van eene 
school met twee lokalen voor bijz. lager 
onderwijs: teekening ter inzage bij de 
wed. van Gelder; bestekken verkrijgbaar 
bij Jan Kooistra aid. 

DONDERDAG 9 Januari. 

Hilversum. Door de bouwk. H. Nieu-
wenliuij/.en. in het gebouw der Katho
lieken Vereeniging: het bouwen vaneen 
kweekschool voor R. K. onderwijzers 
aan den Oude Ameifoortsche weg, in 
4 perc.; bestek verkrijgb. bij den boekh. 
M. Bloininesteijn: ini. iederen werkdag 
van 10 tot 12 en van 2 tot 4 ure aan 
het teekenbureau, Hirzerstraat 4c. 

Schiedam, ten 12 ure. Door het gemeen
tebest, het maken van den onderbouw 
eener draaibrug over de buitensluis met 
straataanleg en verder bijkomende wer
ken. Bestek en teekening verkrijgbaar 
ter secretarie. 

Oyen, ten 2.30. ure. Door het R-K. 
kerkbest. van den H. Servatius, in het 
liefdegesticht: het amoveeren van de 
pastorie en liet bouwen van eene nieuwe 
•pastorie; aanw. gehouden bestek en teek. 

VRIJDAG 10 Januari. 

Blcijswijk, ten 12 ure, door het ge

meentebestuur: a. het amoveeren van de 
openbare school no. 2 en het bouwen 
van een nieuwe: b. het vernieuwen en 
verlagen der fundeeringen van de onder
wijzerswoning enz.; bestek en teekening 
verkrijgbaar bij de Gemeente-Opzichter 
II. Bontenbal; aanwijzing 8 Januari 1908 
ten 12 ure. 

MAANDAG i:{ J.iiiiiiiri. 

I ure, door de Notaris 
het hotel Varrenhorst: 
weder opbouwen'van 

met bijgebouwen, op 
Werkhoven, buurtschap Zand-
onder Xoordwolde; In stek en 

Steen ujk, ten 
W. Huender, in 
liet afbreken en 
het boerenhuis 
Groot 
huizen 

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-

schade up het Leven 

Nederlanden" van 1845. 
's-GRAVENHAGE. Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. - ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade.— 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood. 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN. Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat. — ZUTPHEN, Uselkade. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAR KL HENNY. Directeur; 
Mr. J. .1. HENNY, Adj.Dir. 

G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 
Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1906 . „ 1.285.400,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ :$L4i>5.000,00 
Hit AND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'rciuiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

teek. t<r inzage o,' Groot Werkhoven: 
aanw. gehouden: bestek en teek. verkrijgb. 
bij M. .1. Eits te Noordwolde. 

Deventer, door het best. der ver. tot 
best ijd. der tuberculose binnen de gein. 
Deventer: 1. het leveren en stellen van 
twee draaibare houten lighallee, 2. het 
leveren en stellen van een houten dienst
gebouw niet bijbehooiende werkzaam 

M A R T I N & C o . , A m s t e r d a m . 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

(2) H o u t e n P a r q u e t v l o e r e n 
in ASPHALT, MASSIVE en PARQUET-TAPIS. 

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek 
Houten Hoofd- en Tusschenbalusters. 
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heden; bestek en teekening verkrijgbaar 
bij den arch. Chr. H. Holgen te Deventer. 

's-Gravenhage. ten 2 ure, door het 
Dep. van Justitie in een der lokalen van 
het Dep.: het driejarig onderhoud aan
vangende niet den lsten Januari 1908 en 
eindigende 31 December 1910, van ver
schillende gebouwen. Zie adv. in no 51. 

Maartensiiyn, ten 10.30 ure, door het 
gemeentebest.: het verbouwen van het 
gemeentehuis en daarmede in verband 
staande werken; bestek en teek. ver-
krijgb. bij de arch. D. Nierop aldaar. 

Ond-Beljerlaiid, ten 3 ure, door het 
bestuur van een Chr. school- het bouwen 
van een school met acht lokalen, in 5 
perc; aanwijzing op den zelfden dag 11 
uur; bestek en teekeningen verkrijgbaar 
bij de Boekhandelaren W. Hoogwerf Az. 
en A. v. d. Sluis te Oud-Beijerland. In. 
lichtingen bij den architect Jac. v. d. Berg-

Roozendaal (N.-B) ten 10 ure. Door 
de architect A. J. de Bruijn: de uitbrei
ding van het gesticht. Cliaritas aldaar, 
bestaande in het bijbouwen van een 
nieewen vleugel; bestek en teek. verkrijgb. 
bij gen. archit.; aanw. gehouden.(Alleen 
voor R. K. inwoners.) 

DINSDAG 14 Januari. 

Bergen op Zoom, ten 11.30 ure. Door 
het gemeentebest : het maken eene dub
bele basculebrug over de Visschershaven 
aid. in twee perc. 

Perecel A, Onderbouw van gewapend 
beton met grond- en andere werken. 

Perceel B. IJzeren bovenbouw niet 
hydraulische en handbeweging. 

Bestek en teekening na 10 Januari 
verkr ijgbaar ter gemeente-secretarie. Aan • 
wijzing 7 Januari 11.30 uur Greenwichtijd. 
Inlichtingen verkrijgbaar ten Stadhuize 
voornoemd en bij den Ingeniehr Van 
Wamel te 's-Bosch. 

WOENSDAG 15 Januari. 

Znidlareii, Door het gemeentebestuur: 
de levering van 100 strekkende meter 
ronde of eivormige riolen van cemeut-
steen, met een capaciteit van 013 M2., 
te leveren franco langs het werk in het 
dorp Zuidlaten voor den 15 Febr. a.s. 

MAANDAG 20 Januari. 

Amsterdam, ten 1 30 ure, door de Holl. 
IJz. Spw.Mij., aan het centraalstation: 
bestek no. 1097: het maken van grond
werken, kunstwerken, verhardingen, af-
j-luitingen en bijkomende werken, voor 
de omlegging van den spoorweg Amster
dam— Rottei dam in verband met den 
overgang van dien spoorweg over de 
Delftliavensche Schie: begr. f 701.000. 
Het bestek met 7 teekeningen verkrijg
baar aan het Administratiegebouw Droog
bak te Amsterdam, Dienst van Weg en 
Werken, kamer 150; aanw. 7 Januari 
1908 v. m. 9.30 spoortijd in de wachtkamer 
3e klasse station Schiedam. 

BlnellafC) ten 11.30 ure, door kerk
voogden der Ned. Herv. gem., ia de 
consistoriekamer: het gedeeitelijk amo-
veeren van het oude en het bouwonvan 
een nieuw kerkgebouw te Biezelinge; ml. 
te bek. bij den arch. J. Verheul Dzn.. 
Witte de Withstr. 45 te Rotterdam, en 
op den dag der aanw., 13 Jan., te 11,30 
ure te Biezelh ge; bestek en 3 teek. ver
krijgb. bij den secr. van kerkvoogden 
A. van der Graaff aldaar. 

Antiquariaat van „ d e Opmerker" 

LACROUX. La Brique Ordinaire. 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille f 18.— 

AD. BURR. Photographische Reise-
aufnahmen aus England u Frankreich 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger ƒ 13.— /"4.50 

BADON GHIJBEN en H . STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 f0.6ó 

J . B. PEETERS. De vervaardiging van 
Kunstvuurwerken ter opluistering van 
openbare en bijzondere feesten. Gouda 
G. B. van Goor 1867. Met 3 uit
slaande platen . . . . . f i.— 

Sammiung alter Bauwerke Deutsch-
land. 50 platen in lichtdruk f 10.80 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
Bloei van de Beemster niet portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmercnde 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) . . . . . . / " 1.50 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

A D V E R T E E R T 

in het B o u w k u n d i g W e e k b l a d 

„ D E O P M E R K E R " 

48STE JAARUA.NO. léA'L'kMbAU 11 J A N U A R I UWÏ No. ! 

P M E R K E R 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie; Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 02, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
6 in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België 
Voor de overige lauden der Postunie, met 

inbegrip van Nederl.Indië en Zuid-Afrika 

6.50 

7.50J 
"T. > g 

'"3 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat . f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat • 0.15 

Advertcntiën van l tot en met 5 regels . . - l.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer 0.15 
Groott 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 Adrertentiëii moeten om zeker te zijn van plaatsing In liet Zaterdag verschijnend nummer, niteiTgk 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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

D e V i l l a R o t o n d a e n d e O r a n j e z a a l . 

Het behoeft niet meer te worden aangetoond, 
dat Jacob van Campen. tijdens zijn verblijf in 
Italië, zich in het bijzonder aangetrokken heeft, ge
voeld tot de kunst van Andrea Palladia van Vicenza. 

Men veronderstelt, dat Palladio ongeveer drie
honderd jaren geleden, omstreeks 1508, aldaar ge
boren werd. Hij was van nederige afkomst en heeft 
zich in de praktijk ontwikkeld tot een bouwmeester, 
wiens naam niet slechts in Lombardije en Venetië 
en te Rome in de aanzienlijkste kringen bekend, 
maar en later over de geheele wereld beroemd 
werd, 

Paus Paulus III zou zelfs het voornemen hebben 
gehad hem als bouwmeester voor do St. Pieters
kerk naar Rome te roepen. 

Daartoe is het niet gekomen en wie Palladio in 
zijn werken wil leeren kennen vindt de belang
rijkste in en om Vicenza en te Venetië. Wij herin
neren slechts aan de bekende Basilica, het Palazzo 
Communale en het Teatro Olimpico in eerstge
noemde en de kerk del Redentore in laatstgenoemde 
stad. 

Zuidwaarts van Vicenza verheffen zich eenige 
heuvels op een waarvan de Vi l l a Rotonda gebouwd 
is, het beroemste werk, dat Palladio in dit genre 
heeft uitgevoerd. 

Paolo Almerico, de oorspronkelijke bouwheer, 
pauselijk referendarius onder Pius IV en V, was 

dikwijls als gezant van het Pauselijk hof aan ver
schillende Europeesche hoven geweest en stond te 
Rome in hoog aanzien. Op zijn groot landgoed na
bij zijn vaderstad Vicenza wilde hij zich op een 
punt. dat prachtige vergezichten opleverde, een 
rustig buitenverblijf stichten. Hij heeft de voltooiing 
van het buitenverblijf evenwel niet mogen beleven, 
evenmin als de bouwmeester Palladio zelf. 

De bezitting kwam toen aan Marcus Capra, een 
neef van Almerico, die aan Scamozzi de voltooiing 
van den bouw opdroeg, waarbij echter de centrale 
hal, en daardoor de van buiten zichtbare koepel, 
minder hoog gemaakt werd. dan zij door Palladio 
bedoeld was. 

De Italiaansche Renaissance heeft aan verschil
lende typen van villa's het aanzijn gegeven. De 
centrale hal behoort tot het oude type van het 
Lombardisch landhuis, dat door Palladio nog in 
eere werd gehouden. 

Men wil in dit type nog een overlevering zien, 
door de Longobarden uit Noordelijke streken mede
gebracht, waar de groote hal het verzamelpunt van 
het huiselijke en gezellige leven vormde en de 
kleinere woon- en slaapkamers voor den huisheer 
en voor de gasten daaromheen gegroepeerd werden. 

Hoe dit zij, het gronddenkbeeld van de centrale 
hal gaf van zelf de monumentale oplossing, zoowel 
van den plattegrond,, als van den opbouw aan de 
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beden; bestek en teekening verkrijgbaar 
bij den arch. Chr. H. Holgen te Deventer. 

VGravenhage, ten 2 ure, door het 
Dep. van Justitie in een der lokalen van 
het Dep.: het driejarig onderhoud aan
vangende met den lsten Januari 1908 en 
eindigende 31 December 1910, van ver
schillende gebouwen. Zie adv. in no 51. 

Maartensdijk, ten 10.30 ure, door het 
gemeentebest.: het verbouwen van het 
gemeentehuis en daarmede in verband 
staande werken; bestek en teek. ver
krijgb. bij de arch. D. Nierop aldaar. 

Ond-Beijerland, ten 3 ure, door het 
bestuur van een Chr. school- het bouwen 
van een school met acht lokalen, in 5 
perc; aanwijzing op den zelfden dag 11 
uur; bestek en teekeningen verkrijgbaar 
bij de Boekhandelaren W. Hoogwerf Az. 
en A. v. d. Sluis te Oud-Beijerlaud. In. 
lichtingen bij den architect Jac. v. d. Berg-

Roozendaal (X.-B) ten 10 ure. Door 
de architect A. J. de Bruijn: de uitbrei
ding van het gesticht. Charitas aldaar, 
bestaande in het bijbouwen van een 
nieewen vleugel; bestek en teek. verkrijgb. 
bij gen. archit.; aanw. gehouden.(Alleen 
voor R. K. inwoners.) 

DINSDAG 14 Januari. 

Bergen op Zoom, ten 11.30 ure. Door 
het gemeentebest : het maken eene dub
bele basculebrug over de Visschershaven 
aid. in twee perc. 

Perecel A, Onderbouw van gewapend 
beton met grond- en andere werken. 

Perceel B. IJzeren bovenbouw met 
hydraulische en handbeweging. 

Bestek en teekening na 10 Januari 
verkrijgbaar ter gemeentesecretarie. Aan
wijzing 7 Januari 11.80 uur Greenwichtijd. 
Inlichtingen verkrijgbaar ten Stadhuize 
voornoemd en bij den Ingeniehr Van 
Wamel te 's-Bosch. 

WOENSDAG 15 Januari. 

Znidlaren, Door het gemeentebestuur: 
de levering van 160 strekkende meter 
ronde of eivormige riolen van cemeut-
steen, met een capaciteit van 013 M2., 
te leveren franco langs het werk in het 
dorp Zuidlai en voor den 15 Febr. a. s. 

MAANDAG 20 Januari. 

Amxterdam, ten 1 30 ure, door de Holl. 
IJz. Spw.-Mij., aan het centraalstation: 
bestek no. 1097: het maken van grond
werken, kunstwerken, verhardingen, af-
sluitingen en bijkomende werken, voor 
de omlegging van den spoorweg Amster
dam— Rottei dam in verband met den 
overgang van dien spoorweg over de 
Delfthavensche Schie: begr. f 701.000. 
Het bestek met 7 teekeningen verkrijg
baar aan het Administratiegebouw Droog
bak te Amsterdam, Dienst van Weg en 
Werken, kamer 150; aanw. 7 Januari 
1908 v. m. 9.30 spoortijd in de wachtkamer 
3e klasse station Schiedam. 

Bhzullnge, ten 11.30 ure, door kerk
voogden der Ned. Herv. gem., in de 
consistoriekamer: het gedeeltelijk amo
veeren van het oude en het bouwon van 
een nieuw kerkgebouw te Biezelinge; inl. 
te bek. bij den arch. J. Verheul Dzn.. 
Wilte de Withstr. 45 te Rotterdam, en 
op den dag der aanw., 13 Jan., te 11,30 
ure te Biezelinge; bestek en 3 teek. ver
krijgb. bij den secr. van kerkvoogden 
A. van der Graaff aldaar. 

Antiquariaat van „ d e Opmerker" 

LACKOUX. La Brique Ordinaire. 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille ƒ 18.— 

An. BURR. Photographische Reise-
aufnahmen aus England u Frankreich 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger flS- . . . . . . ƒ4.50 

BADON GHIJBEN en H . STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 /*0.65 

J. B. PEETERS. De vervaardiging van 
Kunstvuurwerken ter opluistering van 
openbare en bijzondere feesten. Gouda 
G. B. van Goor 1867. Met 3 uit
slaande platen f L — 

Sammiung alter Bauwerke Deutsch-
land. 50 platen in lichtdruk f 10.80 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
Bloei van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) f 1.50 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

A D V E R T E E R T 

in het B o u w k u n d i g W e e k b l a d 

D E O P M E R K E R " 

48STK JAARGANG. S A T E R D A G 11 J A N U A R I idül. No. I. 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.--31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . f5 — 

te voldoen 
a. bi| vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
b in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België 6.5ü) 
Voor de overige landen der Post-Unie, met 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika . • 7.50) 5* 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat /"0.25 

Idem, idem, zonder plaat • 0.15 

\ Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . - L— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer • 0.16 
i Groott 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 liet Zaterdag verschuilend nummer, uiterlijk den 
VRIJDAGS VOORMIDDAGS aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, per expresse nan 
de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

D e V i l l a R o t o n d a e n d e O r a n j e z a a l . 

Het behoeft niet meer te worden aangetoond, 
dat Jacob van Campen. tijdens zijn verblijf in 
Italië, zich in het bijzonder «aangetrokken heeft ge
voeld tot de kunst van Andrea Palladio van Vicenza. 

Men veronderstelt, dat Palladio ongeveer drie
honderd jaren geleden, omstreeks 1508, aldaar ge
boren werd. Hij was van nederige afkomst en heeft 
zich in de praktijk ontwikkeld tot een bouwmeester, 
wiens naam niet slechts in Lombardije en Venetië 
en te Rome in de aanzienlijkste kringen bekend, 
maar en Later over de geheele wereld beroemd 
werd, 

Paus Paulus III zou zelfs het voornemen hebben 
gehad hem als bouwmeester voor de St. Pieters
kerk naar Rome te roepen. 

Daartoe is het niet gekomen en wie Palladio in 
zijn werken wil leeren kennen vindt de belang
rijkste in en om Vicenza en te Venetië. Wij herin
neren slechts aan de bekende Basilica, het Palazzo 
Communale en het Teatro Olimpico in eerstge
noemde en de kerk del Redentore in laatstgenoemde 
stad. 

Zuidwaarts van Vicenza verheffen zich eenige 
heuvels op een waarvan de Vi l la Rotonda gebouwd 
is, het beroemste werk, dat Palladio in dit genre 
heeft uitgevoerd. 

Paolo Almerico, de oorspronkelijke bouwheer, 
pauselijk referendarius onder Pius IV en V , was 

dikwijls als gezant van het Pauselijk hof aan ver
schillende Europeesche hoven geweest en stond te 
Rome in hoog aanzien. Op zijn groot landgoed na
bij zijn vaderstad Vicenza wilde hij zich op een 
punt. dat prachtige vergezichten opleverde, een 
rustig buitenverblijf stichten. Hij heeft de voltooiing 
van het buitenverblijf evenwel niet mogen beleven, 
evenmin als de bouwmeester Palladio zelf. 

De bezitting kwam toen aan Marcus Capra, een 
neef van Almerico, die aan Scamozzi de voltooiing 
van den bouw opdroeg, waarbij echter de centrale 
hal, en daardoor de van buiten zichtbare koepel, 
minder hoog gemaakt werd. dan zij door Palladio 
bedoeld was. 

De Italiaansche Renaissance heeft aan verschil
lende typen van villa's het aanzijn gegeven. De 
centrale* hal behoort tot het oude type van hel 
Lombardisch landhuis, dat door Palladio nog in 
eere werd gehouden. 

Men wi l in dit type nog een overlevering zien, 
door de Longobarden uit Noordelijke streken mede
gebracht, waar de groote hal het verzamelpunt van 
het huiselijke en gezellige leven vormde en de 
kleinere woon- en slaapkamers voor den huisheer 
en voor de gasten daaromheen gegroepeerd werden. 

Hoe dit zij, het gronddenkbeeld van de centrale 
hal gaf van zelf de monumentale oplossing, zoowel 
van den plattegrond, als van den opbouw aan de 



hand, waarop meu in die tijden zoozeer gesteld 
was, en bovendien een motief, dat. zich op velerlei 
wijze liet varieeren. 

Hier is de cirkelvorm gekozen, andere villa's 
van Palladio vertoonen vierkante, kruisvormige of 
langwerpige hallen. In de villabouw paste deze 
bouwmeester voorts gaarne een motief toe, dat 
hier wel tot zijn hoogste ontwikkeling is gekomen. 
Hij plaatste namelijk voor een of meer der gevels 
een groote open loggia, in den vorm van den 
antieken Pronaos van 4, 0 of meer zuilen. Üe 
-VUlfl Rotonda heelt aan elk der vier zijden zulk 
een voorbouw met breede trappen, waardoor nevens 
het practische doel, het verkrijgen van een over
dekte, maar overigens aan drie zijden open ruimte, 
een buitengewoon rijk effect bereikt wordt. 

aan de architectonische en decoratieve opsiering 
van het inwendige, vooral van de groote zaal, de 
uitvoering dezer werken werd echter niet. aan 
meesters van den eersten rang opgedragen. De 
ter hoogte van de verdiepingvloer op consoles in 
de zaal uitgebouwde galerij met balustrade is rijk 
behandeld; bij feesten werden daarop de muzikanten 
geplaatst-

Het is niet met juistheid uit te maken hoever 
zich de invloed van Jacob van Cainpen op het 
ontwerp van het Huis ten Bosch heeft doen gelden 
al staat het ook vast dat de ordonnantie en ver
siering van de Oranjezaal als zijn werk moet worden 
beschouwd. 

De centrale hal is in de ons bekende werken 

V I L L A R O T O N D A - C A P R A B I J V I C E N Z A . 

PLAN VAN DE HOOFDVKRDIEPINU. 

Schaal 1:400. 

Wat de kleinere vertrekken betreft deze zijn door 
de gangen, welke naar de middenzaal voeren in 
vier groepen verdeeld. In de sokkelverdieping liggen 
de keukens en verdere dienstvertrekken. In de 
bovenverdieping liet Capra zich door Scamozzi 
schoone en gemakkelijke vertrekken inrichten, ook 
geschikt voor bewoning in den winter, die hier 
af en toe zeer koude dagen kan hebben. De 
trappen die naar deze verdieping voeren, hoewel 
vier in getal, zijn als onderdeden van onderge
schikten aard behandeld. 

Beide bouwheeren legden echter veel ten koste 
van Post niet als typisch element aan te merken 

al heeft hij ook in het huis Rijxdorp een kruis
vormige middenzaal toegepast. *) W e l behoort de 
toren, zooveel mogelijk centraal geplaatst, tot de 
typische elementen van de architectuur van Post 
en het is niet onwaarschijnlijk, dat het in de be
doeling heeft gelegen ook het Huis ten Bosch 
met zulk een toren te bekronen. 

De hge lantaren, die er nu op staat vormt 
uitwendig geen bekroning, die zich goed aansluit 

•) Volgend Van der Aa is in 1H68 met den bouw van 
Rijxdorn begonnen. Men kan dus veilig aannemen, dat dit 
Post's laatste werk geweest is en hij de voltooiiug daarvan 
niet heeft beleefd. 

PLAN VAN DE HOOFDVERDIEPING. 

Volgens het uitgevoerd ontwerp van Pieter Post. 

Schaal 1:400. 

bij de verhoudingen der gevels. Het uitwendige 
aanzien is bij dit onderdeel min of meer aan de 
inwendige architectuur van de zaal opgeofferd. 

Wanneer men de plattegrond van de Italiaansehe 
Villa met die van het Hollandsche landhuis ver
gelijkt, dan valt dadelijk in het oog, dat het eerste 
geheel het karakter van een centraalbouw heelt, 
dié zich nagenoeg symmetrisch naar vier zijden 
ontwikkelt. 

De Oranjezaal is, strikt genomen, geen centrale 
hal, maar een hoofdruimte geflankeerd door twee 
vleugels, die bijna geheel van elkander gescheiden 
zijn, elk op zich zelf een woning vormen, elk hun 
eigen trap hebben, uitgaande van de vestibule, 
die eigenlijk, wanneer men de groote zaal buiten 
beschouwing laat, de eenige verbinding tusschen 
de vleugels vormt. 

Dat de zaal door Jacob van Cainpen, zoo goed 
en zoo kwaad dit ging, in het plan van Post 
zou zijn ingevoegd is niet waarschijnlijk. Laatst
genoemde heeft zeer zeker ook een groote ontvang
zaal, vierhoekig of kruisvormig in het midden 
ontworpen, maar wel is er eenige waarschijnlijk
heid, dat van Campen, toen Amalia van Solms 
de zaal tot een gedenkhal voor wijlen haren door-
luchtigen gemaal wenschte te maken, eenige wijzi
gingen heeft aangebracht, waardoor meerder ruimte 
ruimte werd verkregen, wat o. a. geschied kan 
zijn dooi' de afsnijding der inwendige hoeken van 

•het kruis, die men in de benedenverdieping niet 
terugvindt, doch overigens zijn er zeer weinig aan
wijzingen te vinden voor veranderingen, die naar 
verondersteld wordt, tijdens den bouw moeten heb
ben plaats gevonden. Aan- en verbouwingen van 
lateien tijd zijn veel gemakkelijker te herkennen. 

Misschien kan een nadere bestudeeiïng van het 
gebouw, gepaard met een onderzoek in de archie
ven, later nog eenig resultaat opleveren, maar 
het is thans niet raadzaam, zich in gissingen en 
veronderstellingen ten opzichte van dit vraagpunt 
te verdiepen bij gebrek aan andere documenten, 
dan die welke het gebouw zelf oplevert. Waar men 
de steenen aan het spreken kan krijgen liegen zij 
gewoonlijk niet, maar in de vertolking van hetgeen 
zij zeggen behoort de uiterste nauwkeurigheid en 
voorzichtigheid in acht genomen te worden en ook 
dan nog, de ondervinding heeft het ons geleerd, 
zijn vergissingen niet uitgesloten. 

Ongetwijfeld hebben herinneringen uit Italië Van 
Campen bij het ordineeren van de Oranjezaal ge
ïnspireerd, maar of het juist de Vi l la Rotonda 
geweest is, is moeilijk uit te maken, maar veel 
verder heeft de uitheemsche invloed niet gewerkt. 
Het Huis ten Bosch als geheel, wel te verstaan in 
zijn oorspronkelijken aanleg, kan moeilijk als een 
navolging van een Italiaansehe villa gelden, doch 
veeleer als een echt Hollandsch voorbeeld van een 
landhuis uit de zeventiende eeuw. 

D e C r i s i s in „Architecture et A m i c i t i a ' 

De maand December van het afgeloopen jaar heeft 
verscheidene critieke dagen opgeleverd, wijlen Falb 
zou er pleizicr in gehad hebben. 

Niet alleen op liet Staatstooneel zagen wij een 
crisis ontstaan, maar bovendien werden wij verrast 
door een crisis i n den boezem van een onzer voor

naamste vereenigingen van beoefenaars der bouw
kunst. 

In ons nummer van 30 November j.1. maakten 
wij in 't kort gewag van de op 20 November tevoren 
gehouden 1232ste vergadering van het Genootschap 
Architectura et Amicitia, waar de heer W . Kromhout 



Czn. een voordracht hield over „Ons genootschap 
zooals het was, is en zijn kan". 

Dat het niet meer is, zooals het was voor 20 of 
25 jaren schreef spreker in hoofdzaak toe aan het 
verloren gaan van de goede verstandhouding tusschen 
de verschillende groepen van beoefenaars der bouw
kunst en als remedie achtte hij in de eerste plaats 
het terugvinden van die verst andïiouding noodzakelijk. 

De quintessens van sprekers betoog vindt men 
in de hiervolgende regelen aan het verslag dei-
vergadering ontleend: 

Het is aan deze verlo en verstandhouding, dat zelfs 
in onzen kruu de vervloekte verhouding te wijten is 
van loonbetalend en loontrekkend, een gruwel, die 
alle artisticiteit doodt en den teekenaar maakt tot een 
ding met verstand die zich wapent met rechten, rechten 
die hem gegeven zijn door een Bond, een deftigen Bond 
van teekenaars, van opzichters, voor een deel uit het 
Genootschap losgegroeid, die niet meer naast ons en 
met ons, doch tegenover ons staat, die met zijn wording 
iets vijandigs in zich ronddraagt, want . . . er moeten 
rechten veroverd worden. 

Dat alles danken we aan de verbroken verstand
houding. 

Of er dan geen uiaterieele belangen zijn, zult ge 
vragen? Maar voelt ge allen niet, dat de behartiging 
der materieele belangen als van zelf de vrucht zal zijn 
eener hervonden goede verstandhouding? Dat de 
grondslag dier verstandhouding nimmer een exclusief 
materieele kan zijn? Is onder de kenschetsende ge
volgen dier verbroken verstandhouding niet de adver
tentie te rekenen: een teekenaar of een opzichter ge
vraagd, terwijl men behoort te weten wie rondom u 
de gewenschte kracht is? Aan het hei-stel dier sedert 
lang verbroken verstandhouding moest het Genoot
schap in eigen kring werken en ilan kón het Genoot
schap zijn een lichaam van kracht, kunst, en onderling 
vertrouwen. Hierin ligt schooner doel, dan in het 
moeitevol arrangeeren van vergaderingen, dan in het 
moeitevol komen ter vergadering. Zooals het nu is, zit 
in dit alles iets gewrongens dat niet past in ons milieu, 
dat we moesten overlaten aan andere officiëele lichamen 
met even moeitevol bestaan, door dezelfde oorzaken: 
het niet begrijpen d r onderlinge verhoudingen. Het 
is onlogisch, dat wij ter vergadering komen, met niet 
anders tot drijfveer dan eenig Genootschappelijk plichts
besef, om den „boel" bijeen te houden. Dat moet 
anders worden en kan anders worden. 

Het herstel der verbroken verstandhouding zou zijn 
weldadige gevolgen ook verder strekken dan den kring 
rler architecten, oplichters en teekenaars. Wij zouden 
ook weer do plaats van samenkomst worden van die 
breede schaar van kunstnijveren, die we reeds eenigs-
zins van ons vervreemd hebben, doch die dan wellicht 
tot terugkeer te bewegen zou zijn. 

Het Bestuur nam het gesprokene tamelijk kalm 
op, wat evenwel niet uitsloot, dat een vrij levendige 
gedachten wisseling in de vergadering ontstond, waar
uit ten slotte het denkbeeld op den voorgrond trad, 
dat de heer Kromhout zich eenige jongere leden 
van het Genootschap zou assumeeren, ten einde als 
gevormde Commissie van onderzoek, met uitgewerkte 
en goed geformuleerde plannen bij het bestuur te 
komen, hetwelk deze dan zal bespreken om daarna 
verder tegenover de vergadering te handelen. 

Drie weken later convoceerde het bestuur van 
het Genootschap de leden tot een buitengewone 
vergadering op 16 December j.1. in het American 
Hotel ter bespreking van de voorstellen Kromhout c.s. 

De commissie uit de jongere leden had inmiddels 
in een adres aan het bestuur de middelen tot ver

wezenlijking van de denkbeelden van den heer 
Kromhout nader geformuleerd als volgt: 

„Het zal wenschelijk zijn, zoo wordt in dit adres 
„gezegd, indien A. ét A. niet vele der jongeren wil 
„verliezen, het, behalve een betere verstandhouding 
„tusschen ouderen en jongeren, door meer voeling 
„met-elkander-houdcn, ook de zaak der economische 
„belangen der jongeren (zoo goed als die der ouderen) 
„onder de oogen zie en dus zooveel mogelijk ook dit 
„streven der jongeren steune." 

Deze economische regeling zou in aansluiting kunnen 
geschieden met het streven der A. N . O. T. B. 

Doch deze algemeene wensch naar regeling der 
economische belangen moet gesteund en voorafgegaan 
worden door een afdoende regeling der capaciteiten 
van Opzichters, Teekenaars en Architecten. 

Eerst na deze regeling kan in alle richting worden 
voortgewerkt. met deze capaciteiten-regeling tot basis 
kan ook in het Genootschap die verhouding tot stand 
komen, welke leiden moet tot eene verhooging der 
waarde van het lidmaatsshap. In verband hiermede 
zagen zij gaarne de totstandkoming der navolgende 
cursussen in het Genootschap: 

lo. 
A. Modelteekenen. 
B. Boetseeren. 
C. Ontwerpen ornament. 
D. Begandeling van technische kwestiën, rioleering 

verwarming, ventilatie, etc. 
E. Stijlstudie, constructief en stijlkundig. 
F. Afgeronde cursussen op kunstindustrieel gebied. 
G. Ontwerpen. 
2o. Excursies naar in aanbouw zijnde werken. 
3o. 2 wintertentoonstellingen voor de leden, van 

outwerpen en teekeningen van leden. 
4o. Uitgave der voornaamste studies op die tentoon

stellingen. 
5o. Vragenbus. 
Oo. Medewerking aan de totstandkoming van een 

teekenaarsexainen. 
7o. Creatie van een rubriek stemhebbende leden in 

het Genootshhap, gerecruteerd uit de gewone leden 
die zich in den vervolge zullen aanmelden. Behoud der 
overige leden-rubrieken. 

8o. de instelling van een Commissie van onderzoek 
bestaande uit vijf leden, welke tweemaal 'sjaars die 
leden van het Genootschap, die van gewoon lid tot 
stemhebbend willen promoveeren, daartoe in staat 
stelt door over te leggen of desvereischt af te leggen 
proeven van bekwaamheid. 

Na deze punten, die verband houden met de ge
noemde capaciteiten-regeling en daarvan in het Ge
nootschap het gevolg kunnen zijn, de navolgende van 
economischen aard, welker behandeling zal uitgesteld 
moeten worden tot na de totstandkoming der m sub. 
lo. tot 8o. genoemde punten. 

Die zijn: 
lo. Salaris-regeling in verhouding tot capaciteit. 
2o. Pensioenfonds, ondersteuningskas. 
3o. Middelen tot verhaal (arbitrage, royement, etc.i 

Aan het slot van het adres wordt aan het bestuur 
principieele instemming met de in bovenstaande 
punten ontwikkelden gedachtengang gevraagd en 
net vertrouwen uitgesproken, dat na deze instemming 
de uitvoering zal volgen. 

Dit adres was onderteekend door de heeren: 
A . van Baaien, M . Beudt, J . Crouwel, H . Elte, 

Ph . Hamers, C. P . van Hoek, Jos. Herman, W . 
Kromhout Czn., J . Kuijt, M . Plate, A . Redert, Jac. 
Roosing en Tholens. 

De buitengewone vergadering had een zeer bevre
digend verloop. Het Bestuur opende de behandeling 
der voorstellen met een critiek op de denkbeelden 
der voorstellers en verdedigde zich tegen elk verwijt 
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van nalatigheid of gebrek aan activiteit o. a. met 
de volgende argumenten: 

Het zijn de geheel veranderde tijdsomstandigheden, 
welke moeten worden geraadpleegd. 

En in zulk een geval is het beste Bestuur niet in 
staat aan een vereeniging een opgewekt leven te ver
schaffen, wanneer maatschappelijke oorzaken in het 
spel zijn; wanneer niet door de leden zelf het initiatief 
tot veel dingen wordt genomen, wannee van hen niet 
een stuwende kracht uitgaat. 

Want we nemen gaarne aan dat er evenveel talent, 
misschien nog meer onder hen schuilt dan vroeger, dat 
ze even hard, misschien nog harder werken dan hun 
collega's van 25 jaar geleden; het tegendeel veronder
stellen mogen we niet doen; want waarom zou dat 
anders zijn? Maar een feit is het, dat de vereeniging 
als zoodanig daarvan niet veel merkt, en dat het Bestuur 
ongevraagd van de jongeren zeker niet veel heeft 
gekregen. 

En daarom nemen wij aan, dat zij zeiven ondereen 
zekeren druk verkeeren, waarmee het punt is aan
geroerd, waarop de heer K. doelde, en dat dan ook 
wel de oorzaak is der verslapping; het is de verstand
houding der leden onderling. 

De heer K. spreekt zelfs van een vervloekte verstand
houding van loonbe'alend en loontrekkend, in onzen 
kring, hetwelk hij een gruwel noemt. 

Wij zouden ten eerste den heer K. willen vragen, 
hoe hij zich die verhouding anders denkt in een veree
niging vau architecten zoowel als van opzichters en 
teekenaars. 

Maar nu komt het ons voor, dat de heer K. niet 
zonder eenige oppervlakkigheid is heengegleden over 
de groote maatschappelijke beweging, welke in dezen 
tijd alles beheerscht, en ook alle vereenigingsleven doet 
wankelen. De heer K. moge dit betreuren; wij doen 
dit ook, in zoover dat heeft moeten zijn, maar wij 
betreuren het niet dat ook de loontrekkenden in onzen 
kring betere voorwaarden trachten te verkrijgen. 

Want of die zoo geroemde toestand, van 25 jaar en 
langer geleden, in dat opzicht nu zoo ydillisch was als 
de heer K. dien gelieft af te schilderen, betwijfelen wij. 

Hoe dit zij, die groote beweging bestaat nu eenmaal 
en de heer K. zal wel weten dat zulk een tijd er nu 
niet een kan zijn van vertrouwelijk op den schouder 
kloppen en dat de teekenaar nu eenmaal niet leven 
kan van „1'amour des beaux yeux" van den architect. 

Trouwei s in de inleiding tot de voorstellen wordt 
aan het scherper worden der vormen van wederzijdsche 
materieele belangen reeds meer de aandacht gewijd. 
Maar wat daarin wordt gezegd, als zou deze strijd 
„entre parenthese de klassestrijd" geen verwijdering 
veroorzaken tusschen groepen van ons genootschap is 
beslist onwaar, omdat strijd steeds verwijdering brengt 
althans geen verbroedering. Het komt ons dan ook voor 
dat dit door de onderteekenaars tegen beter weten in, 
is onderschreven. 

Ten slotte evenwel verklaarde het bestuur bij 
monde van den Voorzitter zich bereid tot mede
werking, wat betrof de punten 1 tot en met 6, doch 
was wat 7 en 8 aangaat van meening, dat de ver
wezenlijking daarvan wel voor de toekomst bewaard 
zou moeten blijven. 

Een resultaat dus voor de vergadering en vooral 
voor de commissie van dertien om tevreden over 
te zijn en men was dan ook tevreden. 

Twee dagen later in de 52ste Algemeene Verga
dering, waarin nieuwe bestuursleden moesten worden 
gekozen, doch de aftredenden herkiesbaar waren, 
werd de heer Joling niet herkozen doch in zijn 
plaats de heer Kromhout gekozen. 

Het Bestuur vond hierin aanleiding collectief af 
te treden en de crisis was daar. 

Men kan aannemen, dat een samenloop van om
standigheden tot de crisis aanleiding heeft gegeven. 
Persoonlijke grieven tegen den heer Joling bestaan 
er niet. De commissie van dertien bejammert den 
loop, dien de zaken genomen hebben en vraagt 
den afgetreden leden van het Bestuur, zich indivi
dueel ter beschikking te stellen voor een nieuwen 
zetel. Het afgetreden Bestuur meent evenwel, in 
de gegeven omstandigheden, daartoe niet te kunnen 
overgaan. 

Hoe het nu zal ofloopen, zal blijken in de eerst
volgende vergadering op 8 dezer, waarin de ver
kiezing van een geheel nieuw bestuur moet plaats 
hebben. 

De heer Kromhout heeft inmiddels voor de be
noeming bedankt en daarmede een blijk van tegemoet
koming gegeven, dat wellicht bij de afgetreden 
bestuursleden navolging zal vinden, zoodat de toe
stand, die vóór 18 December bestond, zal kunnen 
terugkeeren, alsof er niets gebeurd ware. Dit laatste 
wordt door velen gewenscht en liet is voor de 
bestuurscrisis ook wel de meest voor de hand 
liggende en misschien op het oogenblik meest raad
zame oplossing. 

Maar zal met de bestuurscrisis, die andere crisis 
die reeds onmiddelijk na de voordracht van den heer 
Kromhout in de vergadering van 20 November j l . . 
in den boezem van het Genootschap ontstaan is, 
ook opgelost zijn? Dit is een vraag, die o, i . niet 
bevestigend beantwoord kan worden. Wanneer men 
het „Ernstig woord", door den heer A. W . Weissman 
geplaatst in het nummer van „Architecture" van 
14 December j.1. leest, zou men meenen, dat alles 
in vrede geschikt zal kunnen worden, en dat het 
nieuwe bestuur slechts aan den arbeid behoeft te 
gaan om de nieuwe voorstellen ten uitvoer te 
brengen en dat dan de gouden tijd van voorheen 
zal terugkeeren, misschien eerder, dan men nu denkt. 

Wij gelooven echter, dat, zooals de zaken nu 
staan, een oplossing op zoo gemoedelijke manier 
niet verkregen zal worden en wij gronden deze 
meening op den geest, die in de kringen der 
jongeren, met name der opzichters en teekenaars, 
heerscht. Daarvan getuigt het laatste nummer van 
het orgaan van den A. N . O. T. B. , „de Bondsstem". 

Aan hetgeen in dat orgaan geschreven wordt 
wenschen wij in een volgend nummer eenige be
schouwingen vast te knoopen. 

Blijkens het hier achterstaand bericht heeft de 
vergadering van Woensdagavond 8 dezer niet de 
oplossing van de bestuurscrisis gebracht, zooals 
velen zich die als de meest gewenschte hebben 
voorgesteld. Een geheel nieuw bestuur grootendeels 
bestaande uit de voorstellers der hervormingen zal nu 
optreden en de uitvoering daarvan ter hand nemen. 

B o u w m e e s t e r s uit d e z e v e n t i e n d e e e u w . 
De heer Mr. J . C. Overvoorde heeft, door wat 

hij in het vorig nummer omtrent den Leidschen 
kunstenaar Willem van der Helm mededeelde, zich 
ten opzichte van de geschiedenis der Nederlandsche 

bouwkunst zeer verdienstelijk gemaakt. Het ware 
te wenschen, dat andere archivarissen het door hem 
gegeven voorbeeld volgden, en wereldkundig maakten 
wat hun archief omtrent oude Nederlandsche archi-
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tecten bevat. Want alleen zóó kunnen bouwstoffen 
worden verkregen, waaruit een geschiedenis der 
Nederlandsche architectuur op te trekken is. Wie 
op gissingen moet Itouwen heeft een zeer onbetrouw-
baren grondslag. 

Ondertusschen blijft het jammer, dat men in de 
17e eeuw zoo weinig omtrent bouwmeesters heeft 
opgeteekend en, wat nog meer betreurenswaard is, 
geen onderscheid maakte tusschen ontwerper en 
uitvoerder. 

De instructies van technische ambtenaren leveren 
de meest betrouwbare gegevens. Wanneer Willem 
van der Helm in 1602 een instructie krijgt, waarin 
de regeering van Leiden hem opdraagt „het maecken 
van alle teyckeningon ten dienste deser stede", dan 
bewijst dit, dat deze bouwmeester inderdaad de 
ontwerper is van alles, wat gedurende den tijd, dat 
hij zijn ambt bekleedde, dus van 1662 tot 1675, te 
Leiden is gebouwd. 

Zoo zegt ook de instructie, die de Anisterdanische 
stadssteenhouwer Hendrik de Keyset' 19 Juli 1595 
kreeg, dat hij „der stede modellen, patronen ofte 
„ontwerpselen met alle naerstigheyt en na sijn beste 
„wetenschap" ontwerpen moest. Hieruit volgt on-
wederlegbaar, dat alles wat tusschen 1595 en 
1621, - - het jaar van De Keysers overlijden — te 
Amsterdam verrezen is, zijn ontwerp is. Wie op 
grond van wat andere tijdgenooten, wier mede-
deelingen niet te controleeren zijn, sommige dier 
bouwwerken aan anderen toeschrijft, moet nood
zakelijk dwalen. 

Den 3 December 1647 werd Willem de Keyser, 
Hendriks derde zoon, te Amsterdam als stadssteen
houwer aangesteld en bepaald „dat hij der stadt 
„sal ten dienste staen in der teyckenkonst". De 
groote werken, toen in voorbereiding, het Stadhuis 
en de toren der Nieuwe Kerk, waren door Jacob 
van Campen ontworpen, voor wien Pieter Post tot 
1647 geteekend had. Dit teekenwerk is verder door 
Wil lem de Keyser verricht, wien dus een groot 
deel moet toekomen van de eer, die met „'swerelts 
achtste wonder" weid behaald. 

Pieter Post is nooit ambtenaar geweest, en een 
instructie heeft hij dus ook nimmer gehad. Dat hij 
zijn vaardige teekenpen ten dienste van anderen 
gebruikt heelt, is voldoende bekend. Doch tot dus
verre was slechts in • nkele gevallen zijn mede
werking niet vakgenooten uit de stukken te bewijzen. 

Zeer merkwaardig is wat Mr. J . C. O vervoorde 
mededeelt omtrent de ontwerpen voor de Leidsche 
Waag, die „conform zijn teyekeninge" sinds 1657 
is gebouwd. Deze teekening toch is voorafgegaan 
door eene andere, waarop Willem van der Helm 
21 Maart 1(557 zich als ontwerper noemt. Dat Post, 
wiens ontwerp slechts weinig verschil met dat van 
Van der Helm vertoont, zich aan plagiaat zou hebben 
schuldig gemaakt, is niet wel aan te nemen. Eerder 
schijnt aan samenwerking der beide meesters, zooals 
die ook tusschen Post en Van Campen had plaats 
gevonden, te moeten worden gedacht. 

Misschien is Van der Helm wel niet het uitvoeren 
van het Waaggebouw belast geweest, en heeft hij 
zich zóó onderscheiden, dat men hem in 1662 een 
ambt in stadsdienst waardig keurde. 

Wat mij als Post's werk aan Gravestein voor
komt is niet de Vierschaar, maar de achterzijde 
van het Pieterskerkhof, opgenomen onder No. 113 
in de „Oude Gebouwen van Leiden" en daar afge
beeld op bladzijde 97. Blijkens dit werk is die gevel 
van 1655 en derhalve te gelijk met de Bibliotheca 

Thysiana gebouwd. Hier zien wij de Jonische 
ordonnantie, waarvan ik sprak. 

Dat de Vierschaar door Post ontworpen zou zijn. 
heb ik niet gezegd. Die Vierschaar, in 1671 be
gonnen, dus na zijn dood, is niet in zijn manier, 
daar de Korinthische ordonnantie een andere hand 
verraadt. De heer Van Over voorde heeft zeker 
gelijk als hij die Vierschaar aan Van der Helm 
toeschrijft. 

Ten slotte veroorloof ik mij, de aandacht van 
den Leidschen archivaris te vestigen op Arent 
Adriaenszoon van 's-Gravesande, die als architect 
te Leiden een groot getal van belangrijke werken 
heeft ontworpen en uitgevoerd. Toch weten wij 
nog maar betrekkelijk weinig omtrent dezen kun
stenaar, die, ongetwijfeld een leerling \an Van 
Campen, vóór hij te Leiden kwam, ook in Den Haag 
heeft gewerkt. De Marekerk en de Lakenhal te 
Leiden behooren onder zijn scheppingen. 

Misschien bevat het Leidsch archief ook omtrent 
hem wel gegevens, welker openbaarmaking ieder, 
die in onze oude bouwkunst belangstelt, genoegen 
zou doen. 

A. W . W E 1 S S M A N . 

P r i j s v r a g e n . 

De Vereenigiug tot bevordering van vreemde
lingenverkeer voor Utrecht en Omstreken wenscht 
voor zich zelve 
E E N RECI i A M E- BI I J L T EN E E N S L U I T - E T I K E T . 

1. Het Reclame-biljet moet dienen om de aan
dacht te vestigen op Utrecht. 

Het Sluit-etiket om op couverts en eventucele 
drukwerken die van de Vereeniging uitgaan, te 
worden geplakt. 

2. Het Reclame-biljet moet niet de pen en m 
drie. liefst vlakke, kleuren zijn uit te voeren. 

De bewerking moet van dien aard zijn dat het 
sluitetiket daarnaar op kleine schaal photo-chenii-
graphisch kan worden gereproduceerd. 

3. Het biljet moet 100 X 05 c. M . nieten en mag 
zoowel in de hoogte als in de breedte worden 
gebruikt. 

De beeldgrootte moet niet minder dan90X5u c .M. 
bedragen. 

4. De maat waarop het sluit-etiket zal worden 
verkleind is + 4 X 5 c. M . 

5. Voor de beste ontwerpen, ter beoordeeling 
van de na te noemen jury, worden toegekend: 

een eerste prijs van honderd gulden, 
een tweede prijs van vijftig gulden. 

6. Bij gelijke kunstwaarde, naar het oordeel der 
jury, zal eenvoudigheid in uitvoering bij de beoor-
deeling in aanmerking komen. 

7. De ontwerpen moeten vóór of op den 16den 
Maart 1908, des middags ten 12 uur, onder hijvoe
ging van een correspondentie-adres, vrachtvrij zijn 
ingekomen bij den Eersten Secretaris van de boven
genoemde Vereeniging Oude Gracht W.z. 66B te 
Utrecht, met vermelding van het woord „Prijsvraag". 

Het correspondentie-adres moet een ander zijn 
dan van den vervaardiger van het ontwerp. 

8. Elk ontwerp moet bovendien gemerkt zijn 
met een motto en vergezeld gaan van een gesloten 
couvert, waarop hetzelfde motto is herhaald en dat 
naam en woonplaats van den vervaardiger bevat. 

Het motto moet uit een woord, geen iiguur, bestaan. 

9. Het Bestuur der Vereeniging houdt aan zich 
het recht, voor de uitvoering, een ander ontwerp 
te nemen dan door de Jury is uitgekozen. 

10. In het geval sub 9 genoemd, wordt aan den 
vervaardiger van dat ontwerp, vijftig gulden toe
gekend. 

11. Alle ontwerpen zullen op eene te honden 
tentoonstelling worden geëxposeerd. 

12. De bekroonde en ter uitvoering gekozen 
ontwerpen blijven het eigendom der vereeniging. 

De overige inzendingen worden op een nader 
door het Bestuur te bepalen tijd aan de opgegeven 
correspondentie-adressen teruggezonden. 

13. In alle bij deze bepalingen niet voorziene 
gevallen beslist iu hoogste ressort, het Bestuur 
der Vereeniging. 

DE JITKY, 

J . H . B R O M . 
L. V A N E S S E N RZN. 
B. A . J . V A N D E R H E G G E ZIJNEN 
P. J . H O U T Z A G E R S . 
J . D E J O N G CZN. 
J . C . U . L E G N E R . 
F . J . NIEf jWENHÜIS . 
KR. W . SCHÖTTELNDREIËR. 
Prof. W . V O G E L S A N G Ju. 

HET BESTUUR DEK VEREENIGING TOT 
BEV. VAX VREEMDELINGENVERKEER 
VOOR UTRECHT KX OMSTREKEN. 

B. A. J . V A N DEI; H E G G E Z I J N E N , VOORZITTER. 
G. W I T T E V E E N . Vi<:E-Voo H z ITTER . 
A. V A N E I J S D E N Ju.. Ie SECRETARIS. 
J . E V E R W I J N , 2e SECRETARIS. 
R. H . J . V E E H E N , PENNINGMEESTER. 
E. J . I. C . V A N B A E R L E . 
P. DE G R A A F F . 
JOH. C . DE H A A N . 
W . D E H A A N . 
CORN. M . K N O I T E R TZN. 
T H . K O C K . 
P. J . R O S K A M . 
FR . W . SCHÖTTELNDREIËR. 
CORN. V A N S T R A A T E N . 
J . E . W E E N I N K . 

V e r e e n i g i n g e n 

G O D O N - P R I J S V R A A G . 

De vereeniging „Arti et Industriae", te 's-Graven
hage, heeft als Godon-prijsvraag voor 1908 uitge
schreven: „het ontwerpen van eene betimmering 
van een studeerkamer". 

Voor de beste aan de gestelde voorwaarden vol
doende en ter bekroning waardig gekeurde ont
werpen, worden uitgeloofd een prijs van f 100 met 
het getuigschrift van „A et I." en een prijs van 
f50 met hetzelfde getuigschrift voor het ontwerp 
dat in de tweede plaats iu aanmerking komt. 

Ter mededinging worden alle Nederlanders uit-
genoodigd. 

De commissie van beoordeeling bestaat uit de 
lieeren K . P . C . de Bazel, architect, te Bussum; 
prof. K . Sluyterman, hoogleeraar aan de Tech
nische Hoogeschool te Delft; en Joseph Th. J . 
Cuypers, architect te Amsterdam. 

A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA. 

Woensdagavond waren de leden van het genoot
schap Architectlira et Amicitia opgeroepen voor 
een vergadering, belegd tot verkiezing van een 
bestuur. 

Gelijk bekend, was het huidige bestuur afge
treden, omdat in een vorige vergadering de Heer 
A. J . Joling niet was herkozen, maar in zijn plaats 
de Heer W . Kromhout, en men daarin een demon
stratie meende te moeten zien tegen het beleid van 
het geheele bestuur. Dat bestuur bestond uit de 
hh. H . P . Berlage, voorzitter; J . Ingenolil, P . J . 
de Jong, H . Walenkamp' en W . N . van Vliet. (De 
Heer H . J . Walle Jzn. was al vroeger om een 
andere reden afgetreden). 

Gisteravond werd de Heer Joling herkozen. Hij 
hield echter zijn benoeming in beraad. 

Ter vervanging van den Fleer Walle werd ge
kozen de Heer VV. Kromhout. 

Voorts werden gekozen de heeren Berlage en 
Walenkamp, die de benoeming echter niet aannamen, 
waarna de Heer Joling ook verklaarde te bedanken. 

Gekozen werden verder nog de heeren A . van 
Baaien en J . Roosing Jr., die hunne benoeming 
in beraad hielden en de Heer J . H . de Groot, die 
niet aanwezig was. 

In de plaats van de heeren Berlage. Walenkamp 
en Joling werden benoemd de heeren K . van 
Leeuwen en Jos. Herman, die ook de benoeming 
in beraad hielden en de Heer II. A . J . Baanders, 
die haar aannam. De Heer Kromhout verklaarde 
toen ook zijne benoeming te aanvaarden. 

In een volgende vergadering zal een voorzitter 
gekozen worden. 

L e e s t a f e l . 

Konwkuiidig Weekblad Xo. 1. M a a t s c h a p p i j tot 
l>f v o r d e r i n g der Hou w kunst. Mededêelingen 
omtrent liet overlijden van den heer C. T. J L. Rieber en 
uit de vergaderingen van het Hoofdbestuur van 24 en 
30 December 1907 

Het a f g e I o o p e ii jaar. 
De geval len (?) pr i j svraag voor arbe idera-

w o a in ge n. 
V e r s l a g van de vergadering der Afdeeling Utrecht 

van 20 Dec. 1907. 

Archilcetnra No. 1. Aan d e l ed e n. Motie, aangenomen 
op de bijeenkomst van leden van .Architecture et Amicitia", 
gehoudeu op 21 December l!K)7, in het American-Hotel, 
met onderschrift van het Bestuur. 

V e r s 1 a g van den toe- tand van het Genootschap A. et A. 
over hel jaar 1907. 

J a a r v e r s l a g van den secretaris van het genoot-
schapsor^aan. 

J a a r v e r s l a g over de bibliotheek. 
Ingezonden s tukken. Andermaal een ernstig 

woord, door A W. Woissman. — Over de crisis in A. et A. 
door Van Hylckama Vlieg. 

T e c h n i s c h gedeelte. De bereiding van ijzer. 

I»e Bouwwereld Xo. 1. Echo ' s I. Een terugblik. 
Het R a a d h u i s te H a a s t r e c h t en zune restau

ratie, door L. Couvée, architect te Delft, met losse plaat. 

Xo. i. De Dam te Aras tcrdam XII. De stichting 
van het nieuwe Stadhuis en de daarmede samenhangende 
amoties, door Dr. J. C Breen. 

Woonhuizen te 's G r a ve n h ag e, architect L. A. 
H. de Wolf i afbeelding}. 
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D e G u g e l - g e d c n k p l a a t in de Technische Hooge
school te Delft. . 

N i e u w j a a r s w e n s c h van den klopgeest Joris Prop. 

De Ingenieur No. 1. S t r a n d v e r d e d i g i n g te 
Bocca d ' A r n o of M a r i n a di Pi sa (Arnommden) 
door It. A. van Sandick c. i. met afbeeldingen en een 
losse plaat. 

A f s l i b b i n g van d r e m p e l s in en banken 
v ó ó r v a a r w a t e r s , meer bijzonder voor de vaarwaters 
van Soerab.ija, door J. Ph. Ermehng, met afbeeldingen. 

Ingezonden stukken. Zuiderzee droogmaking, door 
W. Brandsma Job's zn. 

Technisch Weekblad B. v. T. No. 1. Ingezonden. Bjj het 
einde des jaars. — Droogmaking van een deel der Zuiderzee, 
(vervolg).'— Berichten, — Diesel mol oren, (vervolg). — 
Berekening electrische gelijkstroomnetlen, (vervolg). 

De Nederlandsclie Kléi-Industrie No. 27. Destookopeningen 
dicht of open? Herziening der woningwet (vervolg). 

Deutsche Banhiiltc No. 1. An die S c h ö n heit, ge
dicht van Franz Langheinrich. 

S t r a s s e n bi ld und M i e t h h a u s , door Erich 
Schirmer, met een losse plaat, schetsontwerp van Carl Tinti 
te Hamburg. 

H o f a n l a g e n der i t a 1 i e n i s c h en Renais
sance, door H. Aug. Waldner, met afbeeldingen en een 
losse plaat met twee zeer fraaie aanzichten van de binnen
plaatsen van het Bargello en van het Palazzo Vecehio te 
Florence. 

D e n k m a l s p f l e g e und Zie le , door G. Kutzke. 
Modernes v o m Z i e ge 1 r o h b a u, door F. Rud. 

Vogel, met afbeeldingen. , 
E i n I a n d 1 i c h e s YV o h n h a u s. door E. Bauernfemd, 

bij een ontwerp van J. Lepelmann te Dttsseldorf. 
' E i n c neue S c l i a u f e n s t e r - A n o r d n u n g , door 

Walter Curt Berendt bij een ontwerp van A- von Senger, 
Zurich. 

Het Huis, Oud en Nieuw, Afl. 12. De slotaflevering van 
15(07 bevat een belangrijke studie van Prof. A. W. Nieuwen-
huis, met een twintigtal afbeeldingen over de Woning 
der Dajaks. 

Het behoort zoozeer tot de zeldzaamheden, dat men in 
de Nederlandsche technische tijdschriften iets vindt over 
de bouwkunst van den Indischen Archipel, dat men een 
studie als deze niet anders dan met groote ingenomenheid 
kan begroeten. Bij al onze Indische relaties is het merk
waardig hoe weinig wij van Indië weten; dat moest toch 
anders zijn, maar de rechte belangstelling schijnt niet aan
wezig te /ijn bij de meest belanghebbenden. Dat ziet men 
meer en het is alsof zij, die minder onverschillig zijn, 
daardoor genoopt worden, zich ook maar geen moeite te 
geven de belangstelling op te wekken. Het artikel van 
Prof. Nieuwenhuis doet ons echter hem en andere bevoegden 
toeroepen: vertel ons meer van dat merkwaardigInsulinde 
en zijn kunst, want wij weten er ia meer, er is ontzaglijk 
veel 'materiaal ook reeds verzameld, dat slechts wacht op 
de hand van den bewerker, die het ons, zooals hier, in 
aangename» vorm zal weten voor te dienen. De overige 
platen iu deze aflevering zijn afbeeldingen van het uit- en 
inwendige vau eenige villa's te Noordwijk aan Zee. 

üe Aannemer No. 1. A r b e i d s o v e r e e n k o m s t . — 
Onze nieuwe k a n t o r e n (met losse plaat). — 
O n d e r h o u d s b e s t e k der gemeente L e e u w a r 
den. — H u l d e verdiend. 

Wegens plaatsgebrek moet de bespreking van 
eenige nieuwe uitgaven en afleveringen van tijd
schriften tot een volgend nummer worden verschoven. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B U I T E N L A N D . 

Op de Place des Victoires te Parijs hebben de eigenaars 
van eenige huizen de reclamaborden die de facades ont
sierden doen wegnemen. Het effect is verrassend. Men 
verbaast zich hoe mooi het architecturaal karakter van 
het plein op eens tot zijn recht komt. Zoo ware er in heel 

de wereld door een noodzakelijke zuivering nog heel wat 
bouwkunstig mooi te ontdekken! 

B I N N K N L A N D . 

's GRAVENHAGE. Onder zeer talrijke blijken van deelneming 
en vriendschap werd j.1. Zaterdag op de algemeene begraaf
plaats te 's-Gi avenhage het stoff. lijk overschot ter aarde be
steld van den ingenieur, den heer C. T. J. Louis Rieber. in leven 
algemeen secretaris van de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst te Amsterdam en bestuurslid van tal van 
andere vereenigingen op het gebied van architectuur en 
ambachtsonderwijs. 

Mannen van naam in bouwkundige kringen en ingenieurs 
en vele andere belangstellenden uit verschillende plaatsen 
des lands vormden een breeden kring rond de groeve. 

Door tal van sprekeis werd hulde gebracht aan de 
groote verdienden van den heer Rieber a's bekwaam in
genieur, degelijks raadsman, trouw vriend en edel mensch. 

Zelf het zeerste getroffen, schetste allereeist de heer 
Salm, als voorzitter van het hoofdbestuur van de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst in van groote 
waardeering en innige deelneming getuigende bewoordingen 
de verslagenheid, welke de verpletterende tijding van net 
overlyden van dezen betreurden doode bij de Maatschappij 
en in geheel Amsterdam had verwekt. 

Met een herinnering aan het feest nog geen twee jaren 
geleden gevierd ter gelegenheid van het zilveren jubilé van 

iieber, als algemeen secretaris der Maatschappij, wees 
spreker er met diep leedwezen op dat de feestgenoot en 
van toen weinig hadden kunnen bevroeden dat zij reeds 
thans als treurenden zouden staan aan het graf van dezen 
man met zijn fijn besnaard gemoed en edel karakter. 

Met erkentelijkheid gewaagde spreker er van dat Rieber 
door zijn vele werken aan de Maatschappij een groote 
nalatenschap heeft achtergelaten. Waar de maatschappij 
echter zooveel in Rieber verliest, zal 't zeker moeilijk vallen 
zijn plaats in het hoofdbestuur aan te vullen, want behalve 
een reuzenkracht was Hieber tevens een goed vriend, een 
betrouwbaar Joods en raadsman. 

Als vriend huldigde vervolgens de oud-voorzitter van 
Bouwkunst, de heer Muysken, namens de vele vriend' n 
den overledene om zijn beminnelijk, eerlijk en trouw 
karakter. 

Waar de heer Rieber niet slechts in het hoofdbestuur 
maar ook daarbuiten zijn gewaardeerden invloed deed ge
voelen, sprak vervolgens de heer Knuttel als voorzitter van 
de Haagsche afdeeling van houwkunst, een woord van 
waardeeiing ter nagedachtenis van den ontslapen secreta'is. 

De heer Deijll voerde vervolgens het woord, namens de 
Maatschappij voor den Werkenden Stand. Hulde en dank 
bracht spreker aan Rieber, die liefde en eerbied voor den 
arbeid had en daardoor ook zelf in arbeid bevrediging vond, 
voor het vele dat hij voor deze Maatschappij heeft gedaan. 

Met waardeering gewaagde spreker van de kundige lei
ding, de degelijke adviezen en den vriendelijke omgang 
van den thans ontslapene die ook gedurende de 1« jaren 
dat hij als lid van het hoofdbestuur de belangen der Maat
schappij behartigde, ook deze taak steeds heeft vervuld 
met den ernst en de plichtsbetrachting welke hem eigen 
waren. Namens de afdeelingen industrie school en dagtee-
kenschool en mede namens directeur en leeraren, volgde 
vervolgens de heer Wierink met eenige waardeerende 
woorden en voegde een krans bij de vele bloemstukken welke 
reeds door de vorige sprekers op het graf waren gelegd. 

Een zelfde hulde bracht de heer Van Harderwijk van 
's-i.iavenhage namens de Vereeniging voor Vakopleiding 
in Nederland, in welke vereeniging naar spreker verzekerde 
de heer Rieber niets dan vrienden heeft achtergelaten. De 
heer Ingenohl bracht hierna namens het genootschap 
Architeetura et Amicitia te Amsterdam een woord van 
eerbiedige hulde aan de nagedacgteuis van den hoogst 
verdienstelijken secretaris der zustervereeniging en roemde 
Rieber als ijverig medestrijder voor de bouwkunst en als 
bekwaam ingenieur die een vraagbaak voor de jongeren was. 

Ten slotte sprak de heer Weeldenburg namens de ver
eeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam zijn 
dank uit voor hetgeen de betreurde doode voor deze ver-
eeuiging steeds is geweest. 

Behalve van de vereeniging namens welke het woord 
werd gevoerd, werden ook tal van kransen ven andere 
corporation op de gesloten groeve uitgespreid. 

Een der familieleden dankte voor de betoonde belang
stelling. 

Zie vervolg bijblad. 
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T H . V A N H E E M S T E D E O B E L T , 
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Hoofdkantoor en MagrazUueu DE RUITERKADE 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. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en kondwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder darantie. 

— De „Ancient Order of Foresters", Court Stad's-Graven
hage no. 9130, houdt een propaganda-avond op Dinsdag
avond 14 Januari in zaal 4 van het Zuid-Hollandsch Koffie
huis. 

De punten van behandeling zijn: Doel en strekking der 
A. 0. F. door den voorzitter J. A. De Hoop; Kunstbe
schouwing: Ontworpen Vredespaleis, door den heer Harry 
Elte, architect te Amsterdam. 

AMSTERDAM. Door de hevige vorst der vorige week ver
toonden verschillende bruggen met houlplaveisel geweldige 
builen en verhevenheden. Elders zijn de houten blokken met 
groote voegen van elkaar gespleten. Op de Blauwbrug was 
middenop een bult van wel een hal ven meter hoogte gerezen. 

LEIPEN. Den 30en April a.s. zal de vereenig ng „DePrac
tische Ambachtsschool" alhier, in de Stads-Gehoorzaal het 
25-jarig bestaan dezer vereeniging vieren. Er zal bij die ge
legenheid eene tentoonstelling worden gehouden van ont
werpen en werkstukken, door oud-leerlingen en leerlingen 
vervaardigd. 

Van de oud-leerlingen en leerlingen zullen feestelijkheden 
uitgaan, mede ter huldiging van dun directeur. 

P e r s o n a l i a . 

— Tot tijdelijk ingenieur bij den Provincialen Waterstaat 
van Zuid-Holland is benoemd de civielingenieur A. Groothoff 
te 's-Gravenhage. 

— De heer W. Bossinga, directeur der Westlandsche 
Stoomtramweg Maatschappij te Loosduinen, is benoemd 
tot chef der Stoomtram maatschappij te Kediri (Java). 

— Te Schoten is benoemd tot directeur van de gemeente
gasfabriek de heer M. van Waarde. Amsterdam. 

— Te 1 ilburg is tot adjuct-directeur der gasfabriek be
noemd de heer J. Willekens, en tot tijdelijk bouwkundig 
opzichter de heer J. Haarselhorst. 

— Tot leeraar in het bouwkundig teekenen aan de 
Burgeravondschool te Roosendaal (N.B.) is benoemd de 
Heer M. Vergouwen, directeur van gemeentewerken. 

— Tot directeur van de Ambachtsschool te Semarang 
(Ned.Indië) is benoemd de heer A. J. Hoogeboom, leeraar 
aan de Ambachtsschool te Leeuwarden. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Hoofd i n g e n i e u r van den Prov. Waterstaat in 
Groningen. Zie adv. in dit no. (1) 

— T e e k e n a a r tot het illustreercn van humoristische 
kinderverhalen. Brieven met proeven in te zenden onder 
No. 2 Boekhandel J. VV. van der Hout, Prinsestraat 73A, 
s-Graveiihage. (1) 

— L e e r a a r in het Vormteekenen (acte Ml) aan den 
Burgeravondschool te Hilversum. Jaarwedde f GOO en f 10 
voor elk wekelijks lesuuur per jaar (vermoedelijk 10). 
Stukken aan den Burgemeester vóór den 15 Jan. 19ÓS. 

(1) 
— L e e r a a r in,het M a c h i n e v a k aan de Ambachts

school te Harlingen. Aavangssalaris f 1200, met twee ver-
hoogingen van f 100. Stukkeu vóór 20 Januari 1908 aan den 
Secretaris S. Bakker. 

(1) 
— W e r k t u i g k u n d i g e aan de Ambachtsschool te 

Leeuwarden, om onderwijs te geven iu Werktuigkundig 

Teekenen, Stoomwerktuigkunde en Electro Techniek, aan
vangssalaris f 1200 dat opklimt tot f 1800 en pensioen. 
Stukken vóór 25 Januaii a.s. aan het adres der Ambachts
school, alwaar inlichtingen worden verstrekt. 

(1) 
— V e r t e g e n w o o r d i g e r voor Belgische Ijzergieterij. 

Brieven onder no. 34735 aan het Bureau van het Alg. Ned. 
Advertentieblad te 's-Gravenhage 

(1) 
— Jonge b o u w k u n d i g e of waterbouwkun

dige O n d e r b a z e n voor werken van gewapend beton. 
C. Kuijpers, Civielingenieur, Zuidblaak 34 (Beursplein) 
Rotterdam. (1) 

— L e e r a a r in het bouwkundig teekenen aans de 
Academie Minerva te Groningen voor 15 avonduren (winter-
cur.-us) en 6 daluren per week, salaris f930. Inlichtingen 
bij den directeur, afdeeling beeld nde en toegepaste kunst. 
Sollicitatiestukken voor 10 Januari 1908 bij den secretaris 
J. A. Mulock Houwer. (1) 

— C h e f - B o u w k u n d i g e , voor de leiding van de 
tlmmerwerkafdeeling eener stoouitimmerfabriek. Salaris 
naar capaciteit, f 1400 a f1800. Br, lett. U. X.Y. Alg. Adv. 
Bureau Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam. (1) 

— O p z i c h t e r aan de Gasfabriek te Zeist, voor de 
fitterij en publieke verlichting, aanvangsjaarweddc f700; 
Nadere inlichtingen, aan het kantoor der Gasfabriek 
Stukken in te zenden vóór 1 Februari a.s. bij den Directeur. 

(2) 
— T e e k e n a a r . Salaris f 40 p. m. Kennis van gew. 

beton strekt tot aanbeveling. Adres- Ned. Cementsteenfa-
briek, Laan v. Meerdervoort 240. 's-Gravenhage. (2) 

— I n g e n i e u r van den provincialen waterstaat in Fries
land, jaarwedde f2400 welke twee malen met f3U0 wordt 
veihoogd. Zich bij gezegeld adres, onder bijvoeging van 
stukken, vóór 1 Februari 190s te wenden tot het College 
van Gedeputeerde Staten van Friesland. (2) 

— A l g e m e e n O p z i c h t e r bij de Directie over de 
wegen en vaarten tusschen de Zes Nooi d-Hollandsche Steden 
te Purmerend, tegen 1 Juli 1908. Salaris f 1500 en f 200 
vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Sollicitanten niet 
ouder dan 31 jaar; zich vóór 15 Januari a.s. schriftelijk te 
wenden tot den Ingenieur L. Graaf van Randwijck Aerden-
hout (Zandvoort). (2) 

— A r c h i t e c t o f O p z i c h t e r voor den bouw van 
Petroleum-Installatie op Borneo. Aanbiedingen onder lett. 
Z. bij den boekhand» 1 J. P. Bladergroen, N. Haven 153 te 
Rotterdam. (2) 

— B o u w k u n d i g Teekenaar , midd. leeftijd, tegen 
primo Febr. a.s., op een Architecten-Bureau te Amsterdam. 
Br. onder lett. G E 905, Nieuws v. d. Dag. (2) 
- — F a b r i e k s b a a s aan de Gemeente-Gasfabriek te 

Wormerveer. niet beneden 30 jaar, salaris f80 per maand, 
vrije woning, vuur, licht en water en ged. vrijdom van 
belasting. Brieven en copie-getuigschriflen vóór 15 Januari 
a.s. aan den directeur. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 
INFORMATIE-BUREAU VAN 

RUIJSCHSTRAAT 
45 Bouwk.Opz.-teek., 
13 BouwkOpz.-Uitv., 

9 Bouwk. Teek. 
10 Waterb. Opzr. 
1 Meubelteekenaar 
2 Decoratie-teekenaars 

2 Teek. voor kunst-indust 
2 Chef-machinisten 
1 Werkmeester 

10 Werktuigk. Teek., 
5 Electrotechniker 
2 Scheepsteekenaars 

DEN 
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-45j.,/"60—ƒ125 p.ui 
-32j . , / -05- /110 „ 
-20 j . , / f 40- /120 „ 
- 4 5 j , / - 0 0 - / 1 1 0 „ 

41j., ƒ120 „ 
-40j . ,ƒ 110-/125 ,, 
-40 j . ,A10- /125 „ 
3 4 j . J 1 0 0 - n 5 0 „ 

33j., ƒ125 „ 
- 2 6 j . ^ 4 0 - / 80 „ 
- 4 1 j . ^ 6 0 - n 0 0 „ 
-23j.,fW-f 65 „ 



16 11 Januari. B i j l a g e v a n „ 1 X E O P M E R K E R No. 2. 

Dc Gupel-gcdftnkplaat in de Technische Hoogc-
school te Delft. 

N i e u w j a a r s w e n s e n van den klopgeest Joris Prop. 

De Ingenieur N<>. 1. S t r a n d v e r d e d i g i n g te 
Bocca d ' A r n o of M a r i n a di Pi sa |Arnomuiden) 
door R. A. van Sandick c. i. met afbeeldingen en een 
losse plaat. 

A f s 1 i b b i n g van d r e m p e l s in en banken 
v ó ó r v a a r w a t e r s. meer bijzonder voor de vaarwaters 
van Soerabaja, door J. Ph. Ermebng, met afbeeldingen. 

Ingezonden stukken. Zuiderzee droogmaking, door 
W. Brandsma Job's zn. 

Tecliniscli Weekblad B. v. T. No. 1. Ingezonden. Bij het 
einde des jaars. — Droogmaking van een deel der Zuiderzee, 
(vervolg).'— Berichten, — Dieselmotoren, (vcrvolgi. — 
Berekening electriscke gelijkstroomnetlen, (vervolg). 

De Nederlandsche Klel-lndustrie No. 27. Destookopeningen 
dicht of open? Herziening der woningwet (vervolg). 

Deutsche Banhtttte No. 1. An die S c h ö n h ei t, ge
dicht van Frauz Langheinrich. 

S t r a s s e n b i I d u n d M i e t h h a u s, door Erich 
Scbinuer, met een losse plaat, schetsontwerp van Carl Tinti 
te Hamburg. 

Ilol'anlagen der i t a l i en i s ch en Renais
sance, door H. Aug. Waldner, met afbeeldingen en een 
losse plaat met twee zeer fraaie aanzichten van de binnen 
plaatsen van het Bargello en van het Palazzo Vecchio te 
Florence. 

D e n k m a l s p f l e g e und Zie le , door G. Kutzke. 
M o d e r n e s v o m Z iege l rohba u, door F. Bud. 

Vogel, met afbeeldingen. 
E i n I a n d 1 i c h e s W o h n h a u s. .loor E. Bauernfeind, 

bij een ontwerp van J. Lepelmann te Dösseldorf. 
E i n e ueue S c h a u f e n s t e r • A n o r d n u n g. door 

Walter Curt Berendt bij een ontwerp van A. von Senger, 
Zurich. 

Het Huis, Oud en Nieuw, All. 12. De slotaflevering van 
1ÏI07 bevat een belangrijke studie van Prof. A. NV. Nieuwen-
huis, met een twintigtal afbeeldingen over de Woning 
der Dajaks. 

Het behoort zoozeer tot de zeldzaamheden, «lat men in 
de Nederlandsche technische tijdschriften iets vindt over 
de bouwkunst van den Indischen Archipel, dat men een 
studie als deze niet anders dan met groote ingenomenheid 
kan begroeten. Bij al onze Indische relaties is het merk
waardig hoe weinig wij van Indië weten : dat moest toch 
anders zijn, maar de rechte belangstelling schijnt niet aan
wezig te /ijn hij de meest belanghebbenden. Dat ziet men 
meer en het is alsof zij, die minder onverschillig zijn, 
daardoor genoopt worden, zich ook maar geen moeite te 
geven de belangstelling op te wekken. Het artikel van 
Prof. Nieuwenhuis doet ons echter hem en andere bevoegden 
toeroepen: vertel ons meer van dat merkwaardig Insulinde 
en zijn kunst, want wij weten er is meer, er is ontzaglijk 
veel materiaal ook reeds verzameld, dat sleihts wacht op 
de hand van den bewetker, die het ons, zooals hier, in 
aangenamen vorm zal weten voor te dienen. De overige 
platen in deze aflevering zijn afbeeldingen van het uit- en 
inwendige van eenige villa's te Noordwijk aan Zee. 

De Aannemer No. 1. A r b e i d s o v e r e e n k o m s t . — 
Onze nieuwe k a n t o r e n (met losse plaat). — 
O n d e r h o u d s b e s t e k der gemeente L e e u w a r 
den.— H u l d e verd iend . 

Wegens plaatsgebrek moet de bespreking van 
eenige nieuwe uitgaven en afleveringen van tijd
schriften tot een volgend nummer worden verschoven. 

G e m e n g d n ieuws . 

B U I T E N L A N D . 

Op de Place des Victoires te Parijs hebben de eigenaars 
van eenige huizen de reclamaliorden die de facades ont
sierden doen wegnemen. Het effect is verrassend. Men 
verbaast zich hoe mooi het architecturaal karakter van 
het plein op eens tot zijn recht komt. Zoo ware er in heel 

de wereld door een noodzakelijke zuivering nog heel wat 
bouwkunstig mooi te ontdekken! 

B I N N K N L A N D. 

's GRAVENHAGE. Onder zeer talrijke blijken van deelneming 
en vriendschap werd j.1. Zaterdag op de algemeene begraaf
plaats te 's-Gravenhage het stoffelijk overschot ter aarde be
steld van den ingenieur, den heer C T. J. Louis Rieber. in leven 
algemeen secretaris van de Maatschappij tot Bovordering 
der Bouwkunst te Amsterdam en bestuurslid van tal van 
andere vereeniging.n op het gebied van architectuur en 
ambachtsonderwijs. 

Mannen van naam in bouwkundige kringen en ingenieurs 
en vele andere belangstellenden uit verschillende plaatsen 
des lands vormden een breeden kring rond de groeve. 

Door tal van sprekeis werd hulde gebracht aan de 
groote verdienden van den heer Rieber als bekwaam in
genieur, degelijks raadsman, trouw vriend en edel mensch. 

Zelf het zeerste getroffen, schetste alleieeist de heer 
S.ilm, als voorzitter van het hoofdbestuur van de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst in van groote 
waardeering en innige deelneming getuigende bewoordingen 
de verslagenheid, welke de verpletterende tijding van het 
overlijden van dezen betreurden doode l>ij de Maatschappij 
en in geheel Amsterdam had verwekt. 

Met een herinnering aan het feest nog geen twee jaren 
geleden gevierd ter gelegenlnid van het zilveren jubilé van 
Rieber, als algemeen secretaris der Maatschappij, wees 
spreker er met diep leedwezen op dat de feestgenooten 
van toen weinig hadden kunnen bevroeden dat zij reeds 
thans als treurenden zouden staan aan bet graf van dezen 
man met zijn fijn besnaard gemoed en edel karakter. 

Met erkentelijkheid gewaagde spreker er van dat Rieber 
door zijn vele werken aan de Maatschappij een groote 
nalatenschap heeft achtergelaten. Waar de maatschappij 
echter zooveel in Richer verliest, zal 't zeker moeilijk vallen 
zijn plaats in het hoofdbestuur aan te vullen, want behalve 
een reuzenkracht was Rieber tevens een goed vriend, een 
betrouwbaar loods en raadsman. 

Als vriend huldigde vervolgens de oud-voorzitter van 
Bouwkunst, de heer Muysken, namens de vele vriend, n 
den overledene om zijn beminnelijk, eerlijk en trouw 
karakter. 

Waar de heer Rieber niet slechts in het hoofdbestuur 
maar ook daarbuiten zijn gewaardeerden invloed deed ge
voelen, sprak vervolgens de heer Knuttel als voorzitter van 
de Haagsche afdeeling van houwkunst, een woord van 
waardeering ter nagedachtenis van den ontslapen secretaris. 

De heer Deijll voerde vervolgens het woord, namens de 
Maatschappij voor den Werkenden Stan I. Hulde en dank 
bracht spreker aan Rieber, die liefde en eerbied voor den 
arbeid had en daardoor ook zelf in arbeid bevrediging vond, 
voor het vele dat hij voor deze Maatschappij heeft gedaan. 

Met waardeeriiig gewaagde spreker van de kundige lei
ding, de degelijke adviezen en den vriendelijke omgang 
van den thans ontslapen" die ook gedurende de 1B jareu 
dat hij als lid van het hoofdbestuur de belangen der Maat
schappij behartigde, ook deze taak steeds heeft vervuld 
met den ernst en de plichtsbetrachting welke hem eigen 
waren. Namens de afdalingen industrie school en dagtee-
kenschool en mede namens directeur en leeraren, volgde 
vervolgens de heer Wierink met eenige waardeerende 
woorden en voegde een krans bij de vele bloemstukken welke 
reeds door de vorige sprekers op het graf waren gelegd. 

Een zelfde hulde bracht de heer Van Harderwijk van 
's-iiiavenhage namens de Vereeniging voor Vakopleiding 
in Nederland, in welke vereeniging naar spreker verzekerde 
de heer Rieber niets dan vrienden heeft achtergelaten. De 
heer Ingenohl bracht hierna namens het genootschap 
Architertura et Amicitia te Amsterdam een woord van 
eerbiedige hulde aan de nagedacglenis van den hoogst 
verdienstelijken secretaris der zustervereeniging en roemde 
Rieber als ijverig medestrijder voor de bouwkunst en als 
bekwaam ingenieur die een vraagbaak voor de jongeren was. 

Ten slotte sprak de heer Wildenburg namens de ver
eeniging Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam zijn 
dank uit voor hetgeen de betreurde doode voor deze ver-
eeuiging steeds is geweest. 

Behalve van de vereeniging namens welke het woord 
werd gevoerd, werden ook tal van kransen ven andere 
corporation op de gesloten groeve uitgespreid. 

Een der familieleden dankte voor de betoonde belang
stelling. 

Zie vervolg bijblad. 

T H . V A N H E E M S T E D E O B E L T , 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en MaffazUnen 1>K 1(11 T E R K A D E 150—151. Filiaal en .Showroom 4* KOKI.V 

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 koiiduater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator under liarantie. 

— De „Ancient Order of Foresters", Court Stad's-Graven
hage no. 9l:ii», houdt een propaganda avond op Dinsdag
avond 14 Januari in zaal 4 van het Zuid-Hollandsch Koffie
huis. 

De punten van behandeling zijn: Doel en strekking der 
A. 0. F. door den voorzitter J. A. De Hoop; Kunstbe
schouwing: Ontworpen Vredespaleis, door den heer Harry 
Elte, architect te Amsterdam. 

AMSTERDAM. Door de hevige vorst der vorige week ver
toonden verschillende bruggen met hout plaveisel geweldige 
buibn en verhevenheden. Elders zijn de houten blokken met 
groote voegen van elkaar gespleten. Op de Blauwbrug was 
middenop een bult van wel een halven meter hoogte gerezen. 

LEIDEN. Den 3()en April a.s. zal de vereenig ng „DePrac-
tische Ambachtsschool" alhier, in de Stads-Gehoorzaal bet 
25-jarig bestaan dezer vereeniging vieren. Er zal bij die ge
legenheid eene tentoonstelling worden gehouden van ont
werpen en werkstukken, door oud-leerlingen en leerlingen 
vervaardigd. 

Van de oud-leerlingen en leerlingen zullen feestelijkheden 
uitgaan, mede ter huldiging van den directeur. 

P e r s o n a l i a . 

— Tot tijdelijk ingenieur bij den Provincialen Waterstaat 
van Zuid-Holland is benoemd de civielingenieur A. Groothof!' 
te 's-Gravenhage. 

— De heer W. Bossingn, directeur der WesOandsche 
Stoomtramweg Maatschappij te Loosduinen, is benoemd 
lot chef der Stoomtram maatschappij te Kediri (Java). 

— Te Schoten is benoemd tot directeur van de gemeente
gasfabriek de heer M. van Waarde. Amsterdam. 

— Te Tilburg is tot adjuct-directeur der gasfabriek be
noemd de heer J. Willek ens, en tot tijdelijk bouwkundig 
opzichter de heer J. Haarselhorst. 

— Tot leeraar in het bouwkundig teekenen aan de 
Burgeravondschool te Roosendaal (N.-B.) is benoemd de 
Heer M. Vergouwen, directeur van gemeentewerken. 

— Tot directeur van de Ambachtsschool te Semarang 
(Ncd.Indiü) is benoemd de heer A. J. Hoogeboom. leeraar 
aan de Ambachtsschool te Leeuwarden. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— H o o fd i n g e n i e u r van den Prov. Waterstaat in 
Groningen. Zie adv. in dit no. (1) 

— Te eke naar tot het illustreeren van humoristische 
kinderverhalen. Brieven niet proeven in te zenden onder 
No. 2 Boekhandel J. VV. van der Hout. Prinsestraat 78A, 
s-Gravenhage. (i) 

— L e e r a a r in Int Vormteekenen (acte Ml) aan den 
Burgeravondschool te Hilversum. Jaarwedde f (500 en f 10 
voor elk wekelijks lesuuur per jaar (vermoedelijk 10). 
Stukken aan den Burgemeester vóór den IS Jan. 19ÓS. 

(11 
— L e e r a a r in het M a c h i n e v a k aan de Ambachts

school te Harlingen. Aavangssalaris f 12(H), met twee ver-
hoogingen van f 100. Stukken vóór 20 Januari 19US aan den 
Secretaris S. Bakker. 

(1) 
— W e r k t u i g k u n d i g e aan de Ambachtsschool te 

Leeuwarden, om onderwijs te geven in Werktuigkundig 

Teekenen, Stoomwerktuigkunde en Electro Techniek, aan
vangssalaris f 1200 dat opklimt tot f 1S00 en pensioen. 
Stukken vóór 25 Januaii a.s. aan het adres der Ambachts
school, alwaar inlichtingen worden verstrekt. 

(1) 
— V e r t e g e n w o o r d i g e r voor Belgische Ijzergieterij. 

Brieven onder no. 34785 aan het Bureau van hctAlg. Ned. 
Advertentieblad te 's-Gravenhage 

(1) 
— Jonge b o u w k u n d i g e of waterbouwkun

dige O n d e r b a z e n voor werken van gewapend beton. 
C. Kuijpers, Civielingenieur, Zuidblaak 34 (Beursplein) 
Rotterdam. (1) 

— L e e r a a r iu het bouwkundig teekenen aan de 
Academie Minerva te Groningen voor 15 avonduren (winter-
cursus) en 6 dauuren per week, salaris f930. inlichtingen 
bij den directeur, afdeeling beeld nde en toegepaste kunst. 
Sollicitatiestukken voor 10 Januari 1908 bij den secretaris 
J. A. Mulock Houwer. (1) 

— C h e f - B o u w k u n d i g e , voor de leiding van de 
tlmmerwerkafdeeling eener stoonitimmerfabriek. Salaris 
naar capaciteit, f1400 a f 1800. Br, lett. U. X.Y. Alg. Advv 
Bureau Nijgh & Van Ditniar, Amsterdam. (1) 

— O p z i c h t e r aan de Gasfabriek te Zeist, voor de 
fitterij en publieke verlichting, aanvangsjaarwedde f700; 
Nadere inlichtingen, aan het kantoor der Gasfabriek 
Stukken in te zenden vóór 1 Februari a.s. bij den Directeur. 

(2) 
— Teekenaar. Salaris f 40 p. m. Kennis van gew. 

beton strekt tot aanbeveling. Adres- Ned. Cem entsteen fa
briek. Laan v. Meerdervoort 240. 's-Gravenhage. (2) 

— I n g e n i e u r van den provincialen waterstaat in Fries
land, jaarwedde f 24(H) welke twee malen met f800 wordt 
veihoogd. Zich bij gezegeld adres, onder bijvoeging van 
stukken, vóór 1 Februari 190s te wenden tot het College 
van Gedeputeerde Staten van Friesland. (2) 

— A l g e m een O p z i c h t e r bij de Directie over de 
wegen en vaarten tusschen de Zes Noord-Hollandsche Steden 
te Purmerend, tegen 1 Juli l!H)S. .Salaris f 1500 en f 200 
vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Sollicitanten niet 
ouder dan 84 jaar; zich vóór 15 Januari a.s. schriftelijk te 
wenden tot den Ingenieur L. Graaf van Randwijck Aerden-
hout (Zandvoort). (21 

— A r c h i t e c t of O p z i c h t e r voor den bouw van 
Petroleum-Installatie op Borneo. Aanbiedingen onder lett. 
Z.. bij den boekhand*I J. P. Bladergroen, N. Haven 153 te 
Rotterdam. (2) 

— B o u w k u n d i g T e e k e n a a r, midd. leeftijd, tegen 
primo Febr. a.s.. op een Architecten-Bureau te Amsterdam. 
Br. onder lett. G E 905, Nieuws v. d. Dag. (2) 
-— F a b r i e k s b a a s aan de Gemeente-Gasfabriek te 
Wormerveer. niet beneden 30 jaar, salaris f 80 per maand, 
vrije woning, vuur, licht en water en ged. vrijdom van 
belasting. Brieven en copie-gctuigschriflen vóór ld Januari 
a.s. aan den directeur. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 
INFORMATIE-BUREAU VAN OEN BOND VAN TECHNICI 

RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 
45 Bouwk.Üpz,.-teek., 
13 BouwkOpz.-Uitv., 
9 Bouwk. Teek. 

10 Waterb. Opzr. 
1 Meubelteekenaar 
2 Decoratie-teekenaars 

2 Teek. voorkunst-indust. 20—40 j . , ƒ110 ƒ125 
2 Chef-machinisten 3 3 - 3 4 j . , ƒ 100—(150 
1 Werkmeester 33 j . , ƒ125 

10 Werktuigk. Teek., 20—20 j.,f 40—f 80 
5 Electrotccliniker 22—41 j.,f60—ƒ 100 
2 Scheepsteekenaars 20—23 j . , ƒ 50—ƒ 05 

20—45 ]'.,/•(»—ƒ125 
23—32 i . , ƒ65—ƒ 110 
18—20 j . , ƒ 40—ƒ120 
20-45] . , ƒ 60—ƒ110 

41 j , ƒ120 
26—40 j . , ƒ 1 1 0 - / 1 2 5 

p.m 

HERHALING VAN BEELD 
OVPLICATEIHWE 
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A n i s l i o u t l i n i n g v i m 
A a n b e s t e d i n g e n . 

MAANDAG 18 J nnarl 

Steen" ijk, (en I ure, door de Notaris 
W. Hoender, in het hotel Varrenhoret: 
het afbreken en weder ophouwen van 
het boerenhuis met bijgebouwen, op 
Groot Werkhoven, buurtschap Zand-
huizen onder Noordwolde; btstek en 
teek. tor inzage op Groot Werkhoven; 
aanw. gehouden; bestek en teek. verkrijgb. 
bij M. J. Eits te Noordwolde. 

Deventer, door het best. der ver. tot 
bestrijd, der tuberculose binnen de gem. 
Deventer: 1. het leveren en stellen van 
twee draaibare houten lighalle ". 2. het 
leveren en stellen van een houten dienst
gebouw met bijbehoorende werkzaam
heden; bestek en teekening verkrijgbaar 
bij den arch. Chr. H. Holgen te Deventer 

ronde of eivormige riolen van cement-
steen, met een capaciteit van 013 M2., 
te leveren franco langs het werk in het 
dorp Zuidla en voor den 16 Fcbr. a. s. 

MAANDAG 20 Januari. 

Am ster dim, ten 1 HO ure, door de Boll. 
Uz. Spw.-Mij.. aan het centraalstation: 
bestek no. 1097: het maken van grond
werken, kunstwerken, verhardingen, af
sluitingen en bijkomende werken, voor 
de omlegging van den spoorweg Amster
dam—Rotterdam in verband met den 

's-Gravenhage. ten ure, door het 
Dep. van Justitie in een der lokalen van 
het Dep.: liet driejarig onderhond aan
vangende niet den jsten Januari 1908 en 
eindigende 31 December 1910, van ver
schillende gebouwen, /ie adv. in no 51. 

Jttaartensdiji-, ten 10.80 ure, door het 
gemeentebest.: het verbouwen van het 
gemeentehuis en daarmede in verband 
staande werken; bestek en teek. ver
krijgb. bij de arch. D. Nierop aldaar. 

Óiid-Bcijctiaiid, ten 3 ure, door het 
bestuur van een Chr. school- het bouwen 
van een school met acht lokalen, in 5 
perc; aanwijzing op den zelfden dag II 
uur; bestek en teekeningen verkrijgbaar 
bij de Boekhandelaren W. Hoogw«rf Az
en A. v. d. Sluis te Oud-Beijerland. In
lichtingen bij den architect Jac. v. d. Berg. 

Kozcndaal (N.'B > ten 10 ure. Door 
de architect A. .1. de Bruijn; de uitbrei
ding van het gesticht. Cliaritas aldaar, 
bestaande iu het bijbouwen van een 
nieewen vleugel; bestek en teek. verkrijgb. 
bij gen. archit.; aanw. gehouden. (Alleen 
voor R. K. inwoners.) 

DINSDAG 11 Januari. 

Bergen op Zoom, ten 11.30 ure. Door 
het gemeentebest : het maken eene dub-
hele basculebrug over de Visschershavcn 
aid. in twee perc. 

Perecel A. Onderbouw van gewapend 
beton niet grond- en andere werken. 

Perceel B. IJzeren bovenbouw met 
hydraulische en handbeweging. 

Bestek en teekening na 10 Januari 
verki ijgbaar ter gemeente-secretarie. Aan
wijzing 7 Januari 11.30 uur Greenwichtijd. 
Inlichtingen verkrijgbaar ten Stadhuize 
voornoemd en bij den Iugeiiiehr Van 
Wamel te 's-Bosch. 

WOENSDAG 15 Januari. 

Znidlaren, Door het gemeentebestuur: 
de levering van 100 strekkende meter 

Assurant ie "Maatsch. tegen Brand-

schade op het Leven 

„DE Nederlanden" van 1845. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat, — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat. - ZUTPHEN, IJsclkade. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 
Mr. J. J. HENNY, Adj.Dir. 

G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Utrecht, 7 Jan. Door de Maatsch. tot 
Expl. v. Staatssp. bestek No. 1128, het 
afbreken van twee bestaande en het maen 
van twee nieuwe wachterswoiiingen, resp. 
No. 17 nabij Cnlemborg en No. 33 te 
Hedel op de lijn Utrecht—'s-Hertogen-
bosch. Begrooting perceel 1 f 4<>U0, per
ceel II f4400, samen f9050. F. Blom. 
Zalt Bommel Perceel I f 5580, Perceel II 

If 5850, Massa f 10800; H. van Eek. Ga. 
in. ren p. I 5441. p. II 5221, in. f10662; 
W. L. Drijvers. Helvoirt p. 1 f4970 p.II 
4590, m.'f9510; P. Hooksteubnch Pzn., 

I's Bosch p. I i'4100, p. II f42((o, m. 
f 8100: A. van Hezik, 's Bosch p.I f4300, 

! p. II t'4170, m. f8540; A. van der Lande, 
IJselst.in f4315 f 418'.», m. 8511: J. II. 
van Bcrghem, Waardenburg p. 1 f 1320; 
A. Jansen, Hedel p. II f 4272; G. van 

! Hoekei, Kerkdriel p. II 37 7, m. f8100; 
W. van Genderen, Amersfoort m. f lo4">0; 
.1. K. Buiteman, Gorinchem in. f 10300; 

! P. Vaessen, Vuxht m. f 9905; H. Hermans, 
: Vught m. f9990; F. J. de Kok, E verdingen 
in. 9270; M. de Koning en A v. d. Laar. 
Boutel m. f8949; L. J.Metz, Zalt Bommel 

lm. 8S*S0; P. v. Houwelingen en 1). Duijm, 
1 Noord loos m. f 8815; II. J, van Boort. 
Zalt BomiiK 1 ni. 8777; W. F. Schneider. 
Nienwaal m.f«777; M. van Ooflen, Gameren 

I m. f8758; G. van Dijk. Hardinxveld m. 
f8720; .T. .1. Majoor, Bussum in. f8699. 

TATTERSALL & HOLDSWORTH, 
= ENSCHEDÉ. = ' 

Kapitaal 
Reservefonds uit. 1906 . 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . 
BRAND • LEVEN • 

f 4.000.000,00 
„ 1.235.400,00 

„ 31.495.000,00 
INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'reniiëii, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

overgang van dien spoorweg over de 
Dellthavensche Schie: begr. f 701.000. 
Het bestek niet 7 teekeningen verkrijg
baar aan het Administratiegebouw' Droog
bak te Amsterdam. Dienst van Weg en 
Werken, kamer 150; aanw. 7 Januari 
1908 v. m. 9.30 spoortijd in de wachtkamer 
3e klasse station Schiedam. 

lil*zoinge, ten 11.30 ure, door kerk-
voog 'en der Ned. Herv. gem., in de 
consistoriekamer: het gedeeltelijk amo-
veeren van het oude en het bonwon vim 
een nieuw kerkgebouw te Biezelinge; inl. 
te bek. bij den arch. J. Verheul Dzn.. 
Witte de 'Withstr. 45 te Rotterdam, on 
op den dag der aanw., 13 Jan., te 11,30 
ure te Biezelinge; bestek en 3 teek. ver
krijgb. bij den secr. van kerkvoogden 
A. van der Graaff aldaar. 

G l o b e - W o r k s en S t o r e s . 
Aanleg van Centrale verwarming in 
SERRES, BROEIKASSEN, PARTlCU 
LIERE en OPENBARE GEBOUWEN enz. 
Handel in Wand- en Muurtegels, As
phalt, Schoorsteenmantels, Vloeren. 

Buitengewone Vinding! 
Met de nieuwste steenvormmachine 

! „MATADOR", in alle landen gepaten
teerd, kan iedereen onmiddellijk 

j en overal goedkoope metsel-
! steencn in alle vormen maken. De 
complete machine kost slechts f 17.50. 

Attesten, gratis inlichtingen enz. 
door SCHIPPER & VAN DONGEN, 
Machinefabriek, Geertruidenberg. 

Agenten gevraagd. 

Antiquar iaa t van „ d e Opmerker" 

LACROUX. La Brique Ordinaire. 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille f 18.— 

' AD. BUKR. Photographïsche Reise-
aufnahmen aus England u Frankreich 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger fl'i.— fi.öO 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bui eau „DE OPMERKER", Stephensotistraat '.12, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar it Jan. -31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . ƒ 

te voldoen 
-i. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
h in twee termijnen, elk groot ƒ2.60, waar

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan—31 Peel wordt 
beschikt. 

Voor België 
Voor de overige landen der Post-Unie, met 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem. idem. zonder plaat -0.16 

6.60| 11 „ 

7.50J 5 ia 3 

Advertentiën van 1 tot en niet 5 regels . . • 1. -
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer 0.16 
Groott 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 de» 
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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103. 's-Gravenhage. 

De C r i s i s in „Architectura et A m i c i t i a " . 

Er zijn in de beweging, die door de beschouwingen 
van den heer Kromhout in den boezem van liet 
Genootschap is gaande gemaakt, drie lichtingen 
te onderkennen, waarin gestuurd wordt of waarin 
men sturen wil. 

Ten eerste: de ietwat conservatieve van hel alge-
treden bestuur, daarin gesteund door een groep 
andere leden, dat er op uit is te behouden wat 
tot heden bereikt is, dat zich wel bewust is, dat 
er een klassenstrijd bestaat, dat wel wil medewerken 
tot hervormingen, maar daartoe niet het initiatief 
wil nemen; omdat het daar geen direct belang in 
ziet. 

Ten tweede: de ietwat révolutionnaire van een 
groep jongeren, die geneigd is den klassenstrijd te 
aanvaarden, die meerdere en volledige behartiging 
der economische belangen tot de eerst noodige der 
hervormingen rekent, omdat zij daarbij direct 
belang heeft. 

Daartusschen staan de heer Kromhout en degenen, 
die zich bij hem hebben aangesloten, met hun 
program, dat in de eerste plaats beoogt de kunst-
belangen te bevorderen, om daarna de economische 
ter hand te nemen. 

In de kringen der georganiseerde opzichters en 
teekenaars vindt dit program, blijkens hetgeen 
daarover in hun orgaan geschreven werd, weinig 
instemming, zooals blijkt uit het volgende: 

Wat ons in deze actie, op zijn zachtst uitgedrukt, 
onjuist voorkomt, is, dat leden van onzen bond zonder 
ruggespraak met ons. voorstellen doen in Architectura 
die bedoelen de economische positie van de opzichters 
en teekenaars te verbeteren. Vooral waar mannen als 
Van Baaien, Elte, Plate en Roosing heel wat meer 
voor onzen bond konden doen, terwijl van hun hand 
zelfs geen enkel artikeltje in ons blad verschijnt, 
gezwegen nog of ze duur het trouw bezoeken van de 
huishoudelijke vergaderingen onze innerlijke organisatie 
helpen versterken? Onze bond moet voor ons zijn de 
plaats waar we alle zaken bespreken die de technici 
in hun bestaan kunnen versterken. 

De goed»; bedoelingen van bovengenoemde leden 
trekken wij niet in twijfel, maar we hopen dat ze voort
aan ons adres beter zullen onthouden. 

Nu over de voorstellen zelf. 
Deze voorstellen berusten op de verkeerde meening, 

dat de opzichters en teekenaars slechts tijdelijk als 
zoodanig werkzaam zijn. om later architect te 
worden. 

Het is mogelijk dat het vroeger zoo was, nu is dat 
niet meer zoo en in de toekomst zal dat nog minder 
mogelijk zijn. 

Om zich als architect te vestigen is niet alleen noodig 
„kennis", maar tevens kapitaal, of ten minste zooveel 
connecties bij menschen van kapitaal, dat het voor hen. 
die, hoewel voldoende kennis, en niet die andere hulp
middelen hebben, niet te doen is zich als architect te 
vestigen. De üivlocd van het kapitaal gaat zoover dat 
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A a n k o n d i g i n g v i m 
A a n b e s t e < l i n g e n . 

MAANDAG 13 J..nnarl. 

Steennijk, ten 1 ure, door de Notaris 
W. Huciidcr, in het hotel Varrenhorst: 
het afbreken en weder opbouwen van 
het boerenhuis met bijgebouwen, op 
Groot Werkhoven, buurtschap Zand-
huizen onder Noord wolde; bestek e» 
teek. ter inzage op Groot Werkhoven; 
aanw. gehouden; bestek en teek. verkrijgb. 
bij M. J. Eits te Noordwolde. 

Deventer, door het best. der ver. tot 
bestrijd, der tuberculose binnen de gem. 
Deventer: 1. het leveren en stellen van 
twee draaibare houten lighalle2. het 
leveren en stellen van een houten dienst
gebouw met bijbehoorende werkzaam
heden; bestek en teekening verkrijgbaar 
bjj den arch. Chr. H. Holgen te Deventer 

's-Gravenhage, ten 2 ure, door het 
Dep. van Justitie in een der lokalen van 
het Dep.: het driejarig onderhoud aan
vangende met den lsten Januari 1908 en 
eindigende 31 December 1910. van ver
schillende gebouwen. Zie adv. in no 51. 

Maart ensiliji-, ten 10.30 ure, door het 
gemeentebest.: het verbouwen van het 
gemeentehuis en daarmede in verband 
staande werken; bestek en teek. ver
krijgb. bij de arch. D. Nierop aldaar. 

Önd-Bi'ijerland, ten 3 ure, door het 
bestuur van een Chr. school- het bouwen 
van een school met acht lokalen, in 5 
perc.; aanwijzing op den zelflen dag II 
uur; bestek en teekeningen verkrijgbaar 
bij de Boekhandelaren W. Hoogw. rfAz. 
en A. v. d. Sluis te Oud-Beijerland. In
lichtingen bij den architect Jac. v. d. Berg. 

Rozendaal (N.-B) ten 10 ure. Door 
de architect A. J. de Bruijn; de uitbrei
ding van het gesticht. Charitas aldaar, 
bestaande in het bijbouwen van een 
nieewen vleugel; bestek en teek. verkrijgb. 
bij gen. archit.; aanw. gehouden. (Aliecn 
voor R. K. inwoners.) 

DINSDAG 14 Januari. 

Bergen op Zoom, ten 11.30 ure. Door 
het gemeentebest : het maken eene dub
bele basculebrug over de Visschershaven 
aid. in twee perc. 

Perecel A, Onderbouw van gewapend 
beton met grond- en andere werken. 

Perceel B. IJzeren bovenbouw met 
hydraulische en handbeweging. 

Bestek en teekening na 10 Januari 
verkt ijgbaar ter gemeente-secretarie. Aan
wijzing 7 Januari 11.30 uur Green wichtijd. 
Inlichtingen verkrijgbaar ten Stadhuize 
voornoemd en bij den Ingeuiehr Van 
Wamel te 's-Bosch. 

WOENSDAG 15 Januari. 

Znitllaren, Door het gemeentebestuur: 
de levering van 160 strekkende meter 

ronde of eivormige riolen van cemeut-
steen, met een capaciteit van 013 M2., 
te leveren franco langs het werk in het 
dorp Zuidla'en voor den 15 Febr. a.s. 

MAANDAG 20 Januari. 

Amsterdam, ten 130 ure, doordeHoll. 
IJz. Spw.-Mij., aan het centraalstation: 
bestek no. 1097: het maken van grond
werken, kunstwerken, verhardingen, af
sluitingen en bijkomende werken, voor 
de omlegging van den spoorweg Amster
dam—Botterdam in verband met den 

Assurant ie "Maatsch. tegen 

schade op het Leven 

„DE Nederlanden" >»» \m. 
•s-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
•Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat. — ZUTPHEN, IJselkade. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 
Mr. J. J. HENNY, Adj.Dir. 

G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 
Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1906 . „ 1.235.400,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . 31.495.000,00 
BRAND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
1'rcmiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

overgang van dien spoorweg over de 
Delfthavensche Schie: begr. f 701.000. 
Het bestek met 7 teekeningen verkrijg-1 
baar aan het Administratiegebouw Droog-1 
bak te Amsterdam. Dienst van Weg en 
Werken, kamer 150; aanw. 7 Januari ] 
1908 v. m. 9.30 spoort ijd in de wachtkamer j 
3e klasse station Schiedam. 

libz -linge, t<n 11.30 ure, door kerk-
vnog len der Ned. Herv. gem., in de; 
consistoriekamer: het gedeeiteljik amo
veeren van liet oude en het bouwon van 
een nieuw kerkgebouw te Biezelinge; inl. | 
te bek. bij den arch. J. Verheul Dzn.. 
Witte de Withslr. 45 te Rotterdam, en 
op den dag der aanw., 13 Jan., te 11,30 
ure te Biezelinge; bestek en 3 teek. ver
krijgb. bij den secr. van kerkvoogden 
A. van dér Graaff aldaar. 

U i t s l a g v a n A a n 
b e s t e d i n g e n . 

Utrecht, 7 Jan. Door de Maatsch. tot 
Expl. v. Staatssp, bestek No. 1128, het 
afbreken van twee bestaande en het innen 
van twee nieuwe wachterswoningen, resp. 
No. 17 nabij Cnlemborg en No. 33 te 
Hedel op de lijn Utrecht—'s-Hertogen-
bosch. Begrooting perceel I f4000, per
ceel II f4450, samen f9050. F. Blom, 
ZaltBommel Perceel I f 5530. Pen eel II 
f5350, Massa f10800; H. van Eek. Ga. 
m.-ren p. I 5441, p. II 5221, m. f 10062; 
W. L. Drijvers. Helvoirt p. I f4970 p. II 
4590, m. 'f9540; P. Hoeksteubach Pzn., 
*s Bosch p. I f4400, p. II f 420<>, m. 
f8100; A. van Hezik, 's Bosch p. I f 431)0, 
p. II f4170, m. f8540; A. van der Lande, 
IJselst.in f4315 f 4189, m. 8514: J. II. 
van Berghem, Waardenburg p. I f 4320; 
A. Jansen, Hedel p. II f 4272; G. van 
Boekei, Kerkdriel p. II 37 7, m. f8400; 
W. van Genderen, Amersfoort m. f [0450; 
J. K. Buiteman, Gorinchem m. f 10399; 
P. Vaessen, Vlucht Bi. f9995; H. Hermans, 
Vught m. f9990, F. J. de Kok. E verdingen 
in. 9270; M. de Koning en A v. d. Laar, 
Boutel m. f8949; L. J. Metz, Zalt Bommel 
m. 88*;0; P. v. Houweliiigen en D. Duijm, 
Noord loos m. f8815; H. J, van Boort, 
Zalt Bommtl m. S777; W. F. Schneider, 
Nieuwaal m.f8777; M.vanOoij'ii,Gameren 
m. f8758; G. van Dijk, Hardinxveld m. 
f8720; J. J. Majoor, Bussum m. f8699. 

TATTERSALL & HOLDSWORTH, 
— ENSCHEDÉ. — 

G l o b e - W o r k s en S t o r e s . 
Aanleg van Centrale verwarming in 
SERRES, BROEIKASSEN, PART1CU 
LIERE en OPENBARE GEBOUWEN enz. 
Handel in Wand- en Muurtegels, As
phalt, Schoorsteenmantels, Vloeren. 

Met de nieuwste steenvormmachine 
„MATADOR", in alle landen gepaten
teerd, kan i e d e r e e n onmiddellijk 
en overal g o e d k o o p e metsel-
steenen in alle vormen maken. De 
complete machine kost slechts f 17.50. 

Attesten, gratis inlichtingen enz. 
door SCHIPPER & V A N DONGEN, 
Machinefabriek, Geertmidenberg. 

Agenten gevraagd. 

Antiquar iaa t van „ d e Opmerker" 

LACROUX. La Brique Ordinaire. 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille ƒ 18.— 

AD. BURR. Photographische Reise-
aufnahmen aus England u Frankreich 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger f.iS.— ƒ4.50 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER". Stephensonstraa* (.r2, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar il bui -31 Dec.) 
voor het binnenland . . . . . . f 5-

te voldoen 
i». bij vooruitbetaling voor 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec) wordt 
beschikt. 

Voor België • «.50) 
a 7 rt rt .» -Ja i.k .,t, . 1 . , fc- at}*-*. 4. a I I I a \ a t a l,\ , .4 \ 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat { 0.25 

Idem. idem. zonder plaat - 0.15 

Voor de overige landen der Post-Unie, met , 
inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika • 7.50) 

0 e ï 3 £ 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . • 1. -
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer 0.16 
Groott 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 liet Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk des 
VRIJDAGS VOORMIDDAGS aan ons bureau zijn bezorgd. 

Hij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, \>er expresse aan 
de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij van „Eiyen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103. 's-Gravenhage. 

De C r i s i s in „Architectura et A m i c i t i a " . 

Er zijn in de beweging, die door de beschouwingen 
van den heer Kromhout in den boezem van het 
Genootschap is gaande gemaakt, drie lichtingen 
te onderkennen, waarin gestuurd wordt of waarin 
men sturen wil . 

Ten eerste: de ietwat conservatieve van het alge-
treden bestuur, daarin gesteund door een groep 
andere leden, dat er op uit is te behouden wat 
tot heden bereikt is, dat zich wel bewust is, dat 
er een klassenstrijd bestaat, dat wel wil medewerken 
tot hervormingen, maar daartoe niet het initiatief 
wil nemen; omdat het daar geen direct belang in 
ziet. 

Ten tweede: de ietwat révolutionnaire van eon 
groep jongeren, die geneigd is den klassenstrijd te 
aanvaarden, die meerdere en volledige behartiging 
der economische belangen tot de eerst noodige der 
hervormingen rekent, omdat zij daarbij direct 
belang heeft. 

Daartusschen staan de heer Kromhout endegenen, 
die zich bij hem hebben aangesloten, met hun 
program, dat in de eerste plaats beoogt de kunst-
belangen te bevorderen, om daarna de economische 
ter hand te nemen. 

In de kringen der georganiseerde opzichters en 
teekenaars vindt dit program, blijkens hetgeen 
daarover in hun orgaan geschreven werd, weinig 
instemming, zooals blijkt uit het volgende: 

Wat ons in deze actie, op zijn zachtst uitgedrukt, 
onjuist voorkomt, is, dat leden van onzen bond zonder 
ruggespraak met ons, voorstellen doen in Architectura 
die bedoelen de economische positie van de opzichters 
en teekenaars te verbeteren. Vooral waar mannen als 
Van Baaien. Elte, Plate en Roosing heel wat meer 
voor onzen bond konden doen, terwijl van hun hand 
zelfs geen enkel artikeltje in ons blad verschijnt, 
gezwegen nog of zc door het trouw bezoeken van de 
huishoudelijke vergaderingen onze innerlijke organisatie 
helpen versterken? Onze bond moet voor ons zijn de 
plaats waar we alle zaken bespreken die de technici 
in hun bestaan kunnen versterken. 

De goede bedoelingen van bovengenoemde leden 
trekken wij niet in twijfel, maar we hopen dat ze voort
aan ons adres beter zullen onthouden. 

Nu over de voorstellen zelf. 
Deze voorstellen berusten op de verkeerde meening. 

dat de opzichters en teekenaars slechts tijdelijk als 
zoodanig werkzaam zijn, om later architect te 
worden. 

Het is mogelijk dat het vroeger zoo was, nu is dat 
niet meer zoo en in de toekomst zal dat nog minder 
mogelijk zijn. 

Om zich als architect te vestigen is niet alleen noodig 
„kennis", maar tevens kapitaal, of ten minste zooveel 
connecties bij menschen van kapitaal, dat het voor hen. 
die, hoewel voldoende kennis, en niet die andere hulp
middelen hebben, niet te doen is zich als architect ie 
vestigen. De invloed van het kapitaal gaat zoover dat 
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de hypotheekbanken invloed hebben op de keuze van 
<len architect. 

I-Iet komt immers voor, dat architecten opdrachten 
krijgen voor het bouwen van een huis, en de geldschieter 
een andere architect wenscht. En wanneer wij zien naar 
liet buitenland, waar bouwondernemingen bestaan, 
die aannemers en architecten tegelijk zijn, dan is het 
duidelijk, dat de teekenaar in loondienst zijn leven 
zal moeten slijten, daar, waar de architect zelf onder
geschikte is. 

En verder: 

Wij hebben, zoover het de bouwkundigen betreft, 
de verbeteringen, die noodzakelijk zijn af te dwingen 
van de architecten. 

De salarisregeling, de regeling van den arbeidstijd, 
moeten wij zien te verbeteren feit hoste ran de archi
tecten ; willen zij die meerdere kosten verhalen op hun 
principalen, dat'is hun zaak, niet de onze. 

Wanneer wij dus strijden voor onze economische 
verbeteringen, dan staan wij tegenover de architecten. 

Hoe scherper die lijn getrokken wordt des te beter. 
Staan de architecten dan georganiseerd tegenover 

ons, dan is het mogelijk door overeenkomsten die zaken 
te regelen; indien" de architecten dan ook „middelen 
tot verhaal" wenscheii toe te passen op hun leden. 
De slappe houding die aan is genomen ten opzichte 
van de regeling van den arbeidstijd, moetni' n laten varen. 

Wij kunnen in onzen bond onze eigen zaken het best 
behartigen, geestelijke adviseurs, in welke beteekenis 
ook, hebben wij niet noodig. 

Val ons nu niet op het lijf, met dat dogma, dat wij 
in de bevordering der kunst één kunnen zijn. want dat 
zijn kletspraatjes. 

Wij kunnen geen kunst geven, niet geven het beste 
wat we in ons hebben als wij in een onzelfstandige 
positie verkeeren. Wij hebben dan onze arbeidskracht 
verkocht en zijn dan ondergeschikt aan de architect, 
of hij kundig is of niet. Iu zijn geest moet men werken, 
wat 'hij mooi vindt moet voor ons mooi zijn. Is het niet 
teekenend, dat onlangs een teekenaar gevraagd werd, 
die kon ontwerpen in de stijl Berlage, Van Ark el, enz. 
Een teekenaar, die ecu medicijnkastje van kunst moest 
hebben, wien wonderolie of costarra toegediend werd, 
naar gelang de stijl die hij moest uitwerpen. Zoolang 
die onzelfstandigheid blijft bestaan is er van kunst 
geen sprake, hoogstens van kunstsurrogaat. 

Zoolang wij nog met één been in weelde (?) en het 
andere in armoede staan, niet wetende of de volgende 
week of maand wij het cijf> r in de werkloozenstatistiek 
zullen verhoogen, zoolang is de strijd voor betere levens
voorwaarden liet eerste en de kunst het tweede. 

Of de opvatting, die uit deze woorden spreekt, 
de juiste is en of dit optreden tot het gewenschte 
resultaat zal leiden, willen wij thans buiten be
schouwing laten. Hier worden de kunstbelangen 
op den achtergrond gedrongen met gebruikmaking 
van argumenten, die geen stook houden, wat wij 
bij gelegenheid wel eens hopen aan te toonen. 

Meer beredeneerd is een in hetzelfde orgaan 
voorkomend artikel van den heer A . H . Jansen, 
waaraan wij het volgende ontleenen: 

Aan hun pogingen, om van het genootschap weer 
frissche kracht te doen uitgaan, ligt o. i. de fout ten 
grondslag, dat beoogd wordt heterogene bcstanddeelen 
bijeen te houden. Deze principicele fout wreekte zich 
dan ook terstond iu het twijfelachtige succes, dat hun 
voorstellen ten deel viel. De vergadering voelde, dat, 
zoo de voorgestelde middelen misschien in staat waren 
het uiterlijk wat op te frisschen, zij toch niet vermochten 
liet genootschap zijn innerlijke gezondheid weer te 
geven. De oiiderteékenaars hebben het geneesmiddel 
niet gevonden, omdat zij niet voldoende beseften, dat 

de crisis die A. et A. doormaakt, geen gevolg is van 
mindere liefde voor de kunst, of van te weinig bestuurs-
initiatief, maar dat deze crisis wortelt in onze huidige 
economische verhoudingen. Hoe kan het anders, zou 
men willen opmerken; hoe kunnen van dit dertiental 
voorstellen verwacht worden, die getuigen van breede 
kennis en diep inzicht in onze maatschappelijke ver-
schijnselen, waar hun leider, de heer W. Kromhout, 
getoond heeft in de economische vraagstukken niet zoo 
thuis te zijn. De afstraffing, die hij voor het doorhem 
verkondigde van den voorzitter, den heer H . P. Berlage, 
opliep, moge hem een aansporing zijn van ons maat-
schappelp samenstel eenige studie te maken. Dochal 
moge de leider dan de kennis nog moeten ondoen, zijn 
bondgenooten gaven nochtans blijk niet geheel en al 
onwetend te zijn, getuige hun bewering, dat „de weder-
zijdsche belangen steeds scherper vormen aannemen, 
iets dat als gevolg van den lijdgeest kan worden 
geconstateerd". Ja, wanneer „tijdgeest" hier vertaald 
mag worden door „steeds scherper wordenden strijd 
tusschen kapitaal en arbeid", zou gezegd kunnen worden 
dat zij het reeds aardig ver hadden gebracht in de 
terminologie en kennis der groote beweging, die ons 
maatschappelijk leven beroert, . . . . zoo het dertiental 
niet even na 'het schrijven van den geciteerden zin tot 
de conclusie kwam, dat „de strijd tusschen de weder-
zijdsche belangen geenszins verwijdering behoeft te 
veroorzaken tusschen groepen van ons genootschap". 

Nu kan dat niet gezegd. 
Onze tijd staat iu het toeken van den belangenstrijd 

en waar deze strijd niet alleen ons economisch, maar 
ook ons geestelijk leven, ja, we kunnen wel zeggen, 
aües beheerscht, daar spreekt het van zelf, dat hij in 
het groeiend organisatieleven zijn invloed doet gelden. 
En dat wel in zulk een mate, dat gerust gezegd mag 
worden, dat het voor elke organisatie een levensvoor
waarde is hem te erkennen en zich op zijn standpunt 
te plaatsen. 

Wie dat doet, vaart er wel bij, getuige de Aannemers
bond. en verdere patroons- en werkliedenorganisaties. 
Maar vereenigingen, die dit laten en door ideologische 
banden bijeen trachten te houden, wat in dezen strijd 
tegenover elkander staat, leiden een kwijnend bestaan, 
zooals dc verschillende kunstgenootschappen bewijzen. 

DU wordt de alom geldende regel, dat elke organi 
satie, welke bedoelt vakbelangen te behartigen, moet 
stammen op de reëele verhoudingen. 

Het reëele leven leert ons, dat er ook in de wereld, 
waar men de bouwkunst beoefent, een scheidingslijn 
te trekken is, en dat de kwaliteit werkgever of werk
nemer bepaalt aan welke kant men plaats moet nemen. 

Die lijn scheidt ook de belangen. 
Voor den werknemer, den loontrekkende, is het 

werken in de allereerste plaats een middel om in zijn 
levensonderhoud te voorzien en het is zijn belang 
onder de gunstigste voorwaarden te arbeiden. Elke 
verbetering in die arbeidsvoorwaarden verhoogt zijn 
levenspeil, maar die verbetering is tegelijkertijd ten 
nadeele van de bestaansvoorwaarden van den werk
gever. Want elke verhooging van salaris, iedere ver
korting van arbeidsduur, elke vacantiedag voor den 
eerste komt ten koste van den laatste. Wat wonder 
dus, dat de werkgever niet voetstoots die verbeteringen 
toestaat, maar zich er tegen verzet. Het is niet zijn 
direkt belang onder de gunstigste voorwaarden te laten 
werken, integendeel alles wat hij uitspaart is winst. 

Waar de zaken zoo staan is het toch al te naïef, 
tc meenen, dat samenwerking mogelijk is ter be
hartiging van beider belangen. 

Wij hebben verbeteringen in onze arbeidsvoorwaarden 
dringend noodig, de werkgevers willen of kunnen ze 
niet geven. Moeten wij ons soms uitsloven met hen 
te helpen de kosten eerst op anderen te verhalen en 
daarna af te wachten of onze hulp beloond zal worden? 
Dat is toch te veel verlangd. Niet kunnen of niet 
willen, er zit voor ons niets anders op dan den gof-
diaanschen knoop door te hakken en de verbeteringen 
door de voeren. Is de meening van het dertiental, 
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dat de belangenstrijd in A. et A. geen verwijdering 
behoeft te veroorzaken, dan geen dwaasheid? 

Maar, hooren wij vragen, is het bevorderen der 
bouwkunst geen gemeenschappelijk belang en kunnen 
wij dit in A. et A. niet gezamenlijk behartigen ? 

Het bevorderen der bouwkunst zou een gemeen
schappelijk belang genoemd kunnen worden, maar we 
willen opmerken, dat het dertiental niet met voor
stellen is gekomen om A. et A. alleen dit belang te 
laten behartigen. Integendeel, zij meenden juist, dat 
het genootschap vele der jongeren zou verliezen, 
wanneer niet ook de economische belangen onder de 
oogen werden gezien. Wij meenen te hebben aange
toond, dat samenwerking tot behartiging dier belangen 
onmogelijk is. Wij zijn het met het dertiental eens, 
hoewel denkelijk op andere gronden, dat A. et A. niet 
kan blijven bestaan op den grondslag van het genoemde 
gemeenschappelijke belang en komen tot de conclusie, 
dat het ook voor het genootschap eene levensvoorwaarde 
zal worden zich op het standpunt van den klassenstrijd 
te stellen, om eenmaal te worden het verzamelpunt 
van de werkgevers. 

Hoe zal dan de bouwkunst bevorderd worden ? 
In ruwe lijnen willen we hier onze inzichten weer

geven, om later dit onderwerp van meerdere kanten 
te bezien. 

Echte kunst vraagt liefde, toewijding, samenwerking 
en kan slechts gegeven worden door zelfstandige en 
vrije menschen. Zij eischt roeping en bezieling. 

Wil zij gemeengoed, dus de hoogste kunst zijn, dan 
moet zij uiting weien van een algemeen willen, voelen 
en denken. De nieuwe kunst zal in hare uiting symbool 
zijn van de eenheid, de organisatie van het menschdom. 
Wie hare komst wil bespoedigen, moet beginnen mede 
te werken aan het wegruimen der hindernissen. En dan 
is het allereerste werk aan beide zijden der scheidings
lijn de poelen van volslagen anarchie van desorganisatie 
en demoralisatie, te dempen. 

Aan de eene kant is daarmede begonnen. Onze Bond 
is onvermoeid bezig onze vakgenooteu op te heffen en 
hun te hergeven nieuwe hoop en idealen. Hij organiseert 
en voert actie ter verbetering onzer arbeidsvoorwaarden. 
Dit werk gaat niet vlug, evenwel naarmate hijgrooter 
en machtiger wordt, zal het sneller gaan. En, terwijl 
hij ons levenspeil verhoogt, zal hij tevens een ander 
werk volvoeren. Door zijn voortdurend beslister optreden 
voor verbeterii g onzer positie zal hij de nu elkaar het 
licht iu de oogen niet gunnende werkgevers te hoop 
drijven. Ja, heer Kromhout, gij zult het moeten gedoogen, 
dat de „deftige" Bond van Opzichters en Teekenaars 
waarover gij zoo smalend kunt spreken, de verwekker 
zal zijn van hetgeen gij zoo vurig verlangt, al zal de 
door hem verwekte werkgeversbond er denkelijk anders 
uitzien dan gij hem u voorstelt. 

Door de aldus gevormde legers zal voorloopig de 
strijd misschien scherper gevoerd worden, maar niettemin 
zal uit dezen strijd iets goeds te voorschijn treden. Het 
organisatiebegrip zal doorgedrongen zijn, de chaos van 
nu veranderd in een geregelden toestand, de weg 
gebaand, waarlangs d ' herboren kunst zal worden 
binnengehaald. 

Het is een eigenaardig verschijnsel in den klassen
strijd, dat de partij of klasse, die zich verongelijkt 
of hare belangen verwaarloosd acht, steeds gereed 
is een andere partij of klasse den schuld te geven 
van alle misstanden en misbruiken, waarover terecht 
of ten onrechte geklaagd wordt. 

Zoo zien wij hier de opzichters en teekenaars 
stelling nemen en een uitdagende houding aan
nemen tegenover de architecten, alsof deze bij 
machte waren, wanneer zij slechts wilden, de 
economische toestanden op 'het gebied der bouw
kunst te verbeteren of reent te zetten. 
, Zoolang de bouwkunst nog niet algemeen als een 
industrieel bedrijf wordt uitgeoefend, zal echter de 

invloed der architecten op economische toestanden 
gering blijven en zullen zij in de meeste gevallen 
meer tot de lijdende dan tot de leidende partij 
blijven behooren. En de geschiedenis van den 
dag leert ons telkens meer en meer, dat zelfs in 
de zuiver industrioele bedrijven de macht der z.g. 
werkgevers denkbeeldig is, dat zij op hun beurt 
afhankelijk zijn van hoogere machten op economisch 
en politiek gebied, welker invloed vaak hoogst 
moeilijk na te gaan en te berekenen is. 

Vrijheid en onafhankelijkheid zijn schoone woorden, 
maar toegepast op de zeer samengestelde ver
houdingen in onze hedendaagsche maatschappij, 
beteekenen zij zeer weinig. Slechts wanneer men 
de economische verhoudingen buiten beschouwing 
laat, hebben zij beteekenis, een moroele beteekenis, 
waarvan de waarde niet hoog genoeg kan worden 
geschat. 

Voor ideëele en moreele overwegingen is in den 
klassenstrijd maar heel weinig plaats, zelfs het in 
aclit nemen van beschaafde vormen wordt daarin 
dikwijls verwaarloosd, dat schijnt er zoo bij te 
behooren. 

Reeds van ouds is het bi; ons gebruikelijk ge
weest, wanneer men niet met iemands beginselen 
sympathiseert of zijn handelingen niet goedkeurt, 
hem dit te kennen te geven, door iu zijn huis de 
glazen in te gooien. Aan duidelijkheid laat deze 
wijze van demonstreeren wel niet te wensclien over, 
maar of zij beter tot 't doel voert dan een andere, 
minder luidruchtige, is steeds twijfelachtig. Wij 
zien echter, zelfs in landen, die zich er op beroemen 
aan den spits der beschaving te staan, de vuist 
nog dikwijls als argument gebruiken, en mogen 
ons dus over hetgeen wij hier waarnemen, niet al 
te veel ergeren. 

Heftigheid en overdrijving in het gesproken en 
geschreven woord schrikken dikwijls af, leiden vaak 
op een dwaalspoor en bovendien geven zij ons 
meestal een verkeerden indruk van de persoon
lijkheid en het karakter dergenen, die er gebruik 
van maken om aan bun betoog kracht bij te zetten, 
een indruk, die bij nadere kennismaking en gemeen-
/amen omgang zich in don regel in gunstigen zin 
wijzigt en soms voor een geheel andere plaats 
maakt. 

Voor de oplossing van een crisis, als thans in 
A . et A . ontstaan, zal dan ook o. i . gemeenzame 
omgang en gemeen overleg tusschen de personen, 
die in het Genootschap verschillende groepen ver
tegenwoordigen, veel meer kunnen uitwerken, dan 
een strijd, waarbij redevoeringen in vergaderingen 
en artikelen in organen de voornaamste wapens 
zijn. 

Wij haalden de artikelen uit het orgaan van de 
A . N . O. T. B . dan ook alleeen aan, niet om de 
strijdende partijen aan te vuren, den strijd op deze 
wijze voort te zetten, maar om de meeningen te 
doen kennen, die door do jongeren in het Genoot
schap ongetwijfeld voor een deel worden voorge
staan, door sommigen ten volle gedeeld, door 
anderen misschien met eenige reserve aanvaard. 

Onmiskenbaar hebben de agitatie en de propaganda 
door den A. N . O. T. B . voor zijne beginselen ge
maakt, het hare tot het ontstaan der crisis bijge
dragen. 

Het kan ons niet verwonderen, dat men er in 
den Bond niet tevreden over is, dat men in het 
Genootschap de behartiging der kunstbelangen vóór 
die van de economische belangen wil laten gaan. 



doch wat zou er van het Genootschap worden, 
wanneer het de ideëele belangen prijs gaf voor 
de materieele. 

Juist in dezen tijd, waarin de materieele be
langen den boventoon voeren en alles schjjnen te 
beheerschen, heeft Architectura et Amicitia de 
sclioone roeping te vervullen, het kunstideaal hoog 
te houden in de allereerste plaats. Wat dit be-
teekent wordt thans door velen blijkbaar niet 
begrepen. 

Der traditie getrouw behoort het Genootschap 
te blijven het verzamelpunt dergenen, die het 
wel begrijpen. 

De economische belangen, zij mogen het dage
lijkse!, brood zijn, dat niemand ontberen kan, de 
geschiedenis heeft tot heden steeds de waarheid 
bevestigd van het woord, dat de mensch bij brood 
alleen niet kan leven. 

D e B o u w p o l i t i e te B e r l i j n . 
Een Duitsche correspondentie van „de Oprechte 

Haaiïemsche Courant" zegt volgende omtrent de 
bouwpolitie te Berlijn. 

De -Polizei-Praesident" is het hoofd der bouw
politie en deze bouwpolitie heeft te Berlijn en om
streken den huizenbouwers voorgeschreven, hoe ze 
te bouwen hebben. Er is den architect van een 
huis te Berlijn weinig meer vrijheid gelaten, dan 
om in het mengsel van kalk, zand en gips — de 
zoogenaamde „Putz", dat is opschik — waarmede 
de huizen bestreken worden de versieringen te 
doen drukken. Het gevolg van ueze slechte ge
woonte om huizen op te schikken — die strijdt 
met een der eerste beginselen der bouwkunst, 
namelijk dat een voorwerp, nooit den indruk mag 
wekken dat het uit een andere stof vervaardigd 
is dan waaruit het in werkelijkheid bestaat — is 
geweest dat iemand met kunstgevoel en smaak 
den stijl te Berlijn afschuwelijk vindt. 

In stede dat men de straatzijden der huizen-
die doorgaans van gelig-roode baksteen, aangevuld 
door kalkzandsteen opgetrokken worden — in haar 
natuurlijke kleur laat en zoo een bouwwijze doet 
ontstaan als in Nederland — waar door afwisseling 
van baksteen en natuursteen zulke aardige, karakte
ristieke effecten zijn verkregen — worden al deze 
duizende nieuwe huizen te Berlijn gebouwd van 
wankleurige baksteen, slordig gemetseld en slecht 
gevoegd. Daartegenaan komt dan — om 't zoodje 
te bedekken — een laag „Putz," doorgaans room
wit, soms echter ook okergeel, koffiebruin of 
donker grijs gekleurd. 

Zoolang al die rechte straten met haar kolossale 
huizen nog nieuw zijn, kan men ze althans aanzien 
ofschoon de eenvormigheid doodelijke verveling te 
weeg brengt. Maar hoe zal na jaren, als de huizen 
vaalgrauw zijn geworden en de „Putz" gaat af
brokkelen, het groote „Nieuw-Berlijn" er uitzien? 

Het had in de macht van het hoofd der Ber-
lijnsche politie gelegen om die onware bouwerij 
te voorkomen. Ook had deze autoriteit het aan
leggen van rechtlijnige straten kunnen verbieden 
en kunnen zorgen voor het bouwen volgens plannen 
met meer karakter. De „Polizei-Prasident" had 
slechts een woord behoeven te spreken om te 
voorkomen, dat in de nieuwe huizen bij duizend
tallen kamers gebouwd worden, die nooit zonne
schijn ontvangen. 

Doch het hoofd der politie — die, juist omdat 
zij schier almachtig is, zoo veel goeds zou kunnen 
stichten — heeft voor dit alles geen oog gehad, 
en zoo is dan in „Nieuw-Berlijn" geworden een 
stad — ter grootte van een Nederlandsche provincie, 
in een kwart eeuw uit den grond verrezen — die, 
ondanks haar pronkerig en pralerig uiterlijk, verre 

gebleven is beneden wat juist zij had kunnen 
worden. 

Daarentegen heeft de bouwpolitie te Berlijn ook 
weder veel goeds verricht — wat vóór het stelsel 
van leiding in één hand getuigt. Zoo kent men te 
Berlijn geen kelders, die bewoond mogen worden 
en evenmin het wonen op zolderkamers. Op zolders 
mag niet geslapen worden, tenzij er kamers met 
steenen muren aanwezig zijn. Het slapen in keukens 
is eveneens verboden. E r moet bij elke keuken een 
kamer met een raam, dat aan de buitenlucht uit
komt, worden gemaakt^ en al is dat kamertje soms 
wel wat heel klein, het is toch met het oog op de 
gezondheid, een stap vooruit. 

De „Polizei-Prasident" heeft bepaald, hoe hoog 
de huizen te Berlijn mogen gebouwd worden — vier 
verdiepingen — en daar de eigenaar natuurlijk 
zooveel mogelijk voordeel van zijn grond wil trekken, 
zijn alle nieuwe gebouwen even hoog. Zijn wij dus 
te Berlijn verschoond gebleven van de Amerikaan-
sche torengevaarten, de „sky-scrapers", toch zijn 
de straten vreeselijk vervelend geworden. 

Daar de politie verder de grootte van de binnen
plaatsen — waarom alle nieuwe huizen gebouwd 
worden — van de vensters, de trappen, de portalen 
en de kamers bij verordening bepaald heeft, gelijken 
de Berlijnsche huizen zóó op elkander, dat niemand 
aan zijn verdiepingwoning gehecht is. Want de 
vele kleinigheden en eigenaardigheden, die deze 
woning tot een „tehuis" zouden kunnen maken, 
ontbreken. 

Nergens is dan ook het getal der verhuizingen 
met ieder kwartaal zoo groot als te Berlijn, en 
nergens is het verhuizen zoo eenvoudig. Want de 
nieuwe woning gelijkt tot op een haar op de oude, 
de ramen zijn even hoog en breed, de kamers even 
hoog, met dezelfde deuren, gang, keuken, badkamer. 
Men verhuist dan ook dikwijls slechts om eens een 
verandering te hebben, eens andere gezichten te 
zien en eens met andere buren overhoop te liggen. 
Want verdraagzaam zijn de bewoners van Berlijn 
niet, en zij vatten het „suum cuique" op als „ieder 
precies het zijne". 

Een Nederlandsche gehuwde vrouw, te Berlijn 
gevestigd, zeide eens: Men woont niet in deze stad, 
men wordt er ingekwartierd", 

Met dat al — en dat is het eigenaardige van 
onze stad — de menschen leggen zich ten slotte 
bij dit alles neder, omdat tegenover de nadeelen 
zooveel voordeden staan. 

Dit levendig tafereel d*er Berlijnsche toestanden 
is wel de moeite van het lezen waard. Toch be
twijfelen wij, of de bouwpolitie in Nederlandsche 
steden ooit het Berlijnsche ideaal zal kunnen ver
wezenlijken. De „Woningwet" blijkt tc zeer een 
mislukking, om iets dergelijks te kunnen verwachten. 

ai 
V o r m l e e r v a n het O r n a m e n t . 

In de laatste dagen van November was in de 
feestzalen van het Pruisische Huis van Afgevaar
digden te Berlijn een hoogst belangwekkende tentoon
stelling georganiseerd. In lange rijen hingen hier 
honderden af 'weldingen naast en tusschen elkander, 
welke den beschouwer het rijk van 't ornament 
binnenvoerden. 

A l deze cartons, die reeds bij den eersten aanblik 
door hunne nauwkeurige, krachtige teekening, door 
hunne, voor het aanschouwelijk onderwijs zoo waar
deerbaar groote afmetingen en door een uiterst 
goed gelukte reproductie de opmerkzaamheid trokken 
en boeiden, zijn het werk van Professor Meurer, 
die ze, in opdracht van h t Handels-Ministerie, 
in een tienjarigen, onvermoeiden arbeid te Rome, 
heeft vervaardigd. Welke werkkracht, welke geest
drift voor de zaak behoorde er toe, die ontelbare 
opnamen zoo artistiek te reproduceeren. 

A l mogen de eenvoudigste bladvormen in de voor 
liet gewenschte doel overeenkomstige stiliseering, 
of blad - en rankengroepen naturalistisch weergegeven 
zijn, toch heeft de kunstenaar het verstaan, op 
treffende, op oveiredende wijze hetgeen hij in deze 
\ armen wilde uitdrukken, ons voor oogen te stellen. 
Welk combinatievermogen, welke diepe studie moet 
liet verder geëischt en gevorderd hebben, alvorens 
deze afzonderlijke motieven uit de plantenwereld 
en de daarvan afgeleide ornamentiek, tot een enkelen, 
gesloten keten waren saamgevoegd, waarin ieder 
onderdeel, elk lid een niet op zich zelf staande, 
maar eerst uit den samenhang met het voorgaande, 
zijn rechte, innige beteckenis verkreeg. 

„Vergelijkende vormenleer van het ornament en 
\ an de planten" *) is de titel van het werk, waarbij 
de hoofdmedewerker, de kunstvaardige teekenaar 
E. Sopp te Elberfeld is; enkele andere crayons 
hebben wij aan de vaardige hand van H. Homolka, 
Professor aan de vakschool van het Kon. Kunst-
gewerbe-Museum te Berlijn en aan den teekenaar 
F. Schmidt uit Erfurt te danken. 

De lithografische vermenigvuldiging der origineelen 
werd grootendeels door de kunstinrichting van 
A. Maczi te Rome, de in lichtdruk vervaardigde 
door het kunstinstituut van Albert Frisch te Berlijn 
op voortreffelijke wijze uitgevoerd en verzorgd. 

In onzen het ornament zoo vijandig gezinden tijd, 
waarbij bijna uitsluitend en alleen aan het kwadraat 
en den ruit vaak een al te ver gaande, een 
al te eenzijdig bestaans-privilegie wordt toegekend 
mogen velen, bij het enkele woord „ornament" het 
hoofd schudden en achteloos op den arbeid van 
Meurer neerzien. Wat hen het begrip ornament 
feitelijk doet minachten, spruit voort uit het onge
motiveerd beplakken en bepleisteren van ledige 
wandvlakten met een of ander hier- of daaruit over
genomen versiering, welke slechts het oog van den 
leek verblinden en hem over de zwakke punten 
van het betreffende sierwerk heenhelpen moet. 

Dit soort ornament, slechts voor vlakte-decoratie 
dienende, heeft Professor Meurer bijna ten volle 
uit zijn werk verbannen. Het is hem alleen te doen 
de betrekking, de innige verwantschap tusschen de 
werk- en kunstvormen der architectuur bij die bouw-
deelen aan te wijzen, wier structieve en statische 
beteekenis in hunne eigen vormen plastisch te 
voorschijn treden. Hoofdzakelijk werden hiertoe de 
kunstvormen van de klassieke oudheid en die der 
gothiek aangevoerd, omdat daarin bepaalde construc

tieve grondbeginoelen, tot even uiteenloopende, als 
volkomen ware kunstuitingen geraakten. Tot juist 
begrip hunner ontwikkeling moest echter tot de 
ornamenteele typen der oudere Egyptische en 
Aziatische kuituurrijken worden teruggegaan, waarin 
de kiemen voor alle latere kunstvormen, zoowel 
voor de Grieksche als voor de Westersche architec
tuur aanwezig zijn, en wel te meer, omdat deze 
typen over het geheel eerst opheldering geven, op 
welke wijze, naar welke voorbeelden en beginselen 
de ornamentvormen der technische kunsten ont
spruiten en zich ontwikkelen. 

Daar nu bij deze nasporingen, de samenstelling 
der plantaardige voorbeelden, met de daaruit afgeleide 
ornamentreeksen, reeds ter verduidelijking van de 
kennis hunner oorsprong onontbeerlijk is, zoo maken 
zij ook dan eerst verstaanbaar, hoe de kunst, bij 
de belichaming van hare opgaven en de toepassing 
harer voorbeelden, te werk gaat. Zij bezitten ook 
in zooverre een leerzame waarde, omdat de voor
beelden der vormenleer, door een zoodanige ver
gelijkende behandeling van het onderwerp, dan niet 
meer als namaak, maar als eigen werk, uit eigen 
denkbeelden te voorschijn treden. De aanstaande 
kunstenaar wordt op die wijze in het zelfstandig ont
werpen, naar de ten voorbeeld gestelde processen, inge
voerd en ingeleid, welke uitsluitend en alleen tot 
de uiting van bepaalde gedachten voor allerlei doel
einden in kunstvorm, hem in staat stelt. Zoo leert 
hij ook de overgeleverde kunstvormen, niet als toe
vallige, willekeurige vindingen te beschouwen, maar 
als producten eener logische ontwikkeling, als 
belichaming van artistieke problemen te waar-
deeren. 

Het bevorderen dezer wetenschap door aanschou
welijk onderwijs, is voor den leeraar het eenigste 
en juiste middel, den zin zijner leerlingen van een 
uiterlijke nabootsing der bestaande voorbeelden af 
te leiden en hen een analoog zelfstandig scheppen 
in te prenten en bij te brengen. 

Voor scholen en kunstacademies is het werk 
bestemd; hier (in Duitschland) zal 't in de school
lokalen en corridors, afwisselend in encradementen 
tentoongesteld, een waar sieraad voor de wand
vlakten vormen en leerling en meester aansporen, 
op gelijke organische wijze iets nieuws, iets waars 
en iets schoons te scheppen. 

J . L . T E R N E D E N . 

*) Bij den bekenden uitgever Ernst Wasmuth A. G. te 
Berlijn zijn op het oogenblik (Ulto. Dec.) nog geen reproduc
ties verkrijgbaar. 

P r i j s v r a g e n . 

V E R E E N I G I N G „ART1 E T I N D U S T R I E " 
T E ' S - G R A V E N H A G E . 

GODON-PRUSVRAAG VOOR 1908 

voor eene 
Belnmvering van een studeerkamer. 

Gevraagd wordt: 
Een ontwerp voor een betimmering van een studeer

kamer. 
De hoogte van vloer tot plafond is 3.80 M . 



De platte grond is op nevenstaande schets aange
geven. *) 

De betimmering moet worden gedacht in eiken
hout en omvatten: lambriseering, deuren en ramen 
met omtimmeringen, schouw met banken, boeken
kasten (over de volle hoogte van het vertrek en van 
voren met glas afgesloten) en plafond. 

Er worden verlangd: 

Teekeningen van de vier wanden en plafond, met 
de noodige plannen, op een schaal van 1 a 20. 
Bovendien: détail en doorsnede van twee belang
rijke gedeehen op schaal 1 a 10. 

Een détail op ware grootte van een of ander 
belangrijk onderdeel is gewenscht. 

Deze teekeningen moeten in zwarte inktlijnen zijn 
uitgevoerd, zonder tinten of arceeringen. 

Voor de beste, aan de gestelde voorwaarden 
voldoende, en ter bekroning waardig gekeurde 
ontwerpen worden uitgeloofd: 
een prijs van f 1 0 0 — met het getuigschrift van 

A. et I. en 
een prijs van f 5 0 — met hetzelfde getuigschrift 

voor het ontwerp dat in do tweede plaats voor 
bekroning in aanmerking komt. 
Ter mededinging worden alle Nederlanders uit-
genoodigd, 

A L G E M E E N E B E P A L I N G E N . 

Art . 1. Alle stukken ter beantwoording van deze 
prijsvraag worden vóór of op 31 Maart 1908 des 
middags te 12 uren vrachtvrij ingewacht aan het 
adres van den le Secretaris, Prinsegracht 18. 

Art . 2. De in te zenden stukken moeten gemerkt 
zijn met een motto en met een herkenningsteeken 
aan de achterzijde; zij moeten vergezeld zijn yan: 

l o . een gesloten naambrief, waarop aan de buiten
zijde dat motto is herhaald, en van binnen bevattende 
de vermelding van naam, betrekking en woonplaats 
van den inzender; 

2o. van een open brief, waarin een adres, om 
zoo noodig met den inzender te correspondeeren, 
zonder den naambrief te openen. 

Art . 3. De teekeningen mogen niet op houten 
ramen ingeleverd worden. 

Het schrift op de teekeningen moet van een 
andere hand dan die des vervaardigers zijn. 

De ontwerper mag zijn naam niet bekend maken 
vóór de uitspraak der Jury. 

Worden de beide laatste bepalingen niet behoorlijk 
nagekomen door den inzender, dan blijft zijn ont
werp buiten mededinging. 

Art. 4. De ingezonden ontwerpen worden in 
handen gesteld van eene commissie van beoordeeling, 
bestaande uit 3 leden, zijnde de heeren: 

K . P . C. de Bazel, Architect, Bussum, Prof. K . 
Sluyterman, Hoogleeraar aan de T. H . S. te Delft, 
Joseph Th. J . Cuypers, Architect te Amsterdam. 

Art . 5. De Jury heeft het recht, wanneer geen 
antwoord ter bekroning kan worden voorgedragen, 
aan het Bestuur voor te stellen een andere onder
scheiding toe te kennen aan zulke antwoorden, die 
zij meent, dat daarop aanspraak hebben. 

Art . 6. De bekroonde ontwerpen blijven het eigen
dom van den inzender, behoudens het recht van 
reproductie in het Jaarverslag. 

•) De hier bedoelde schets kan eerst in het volgend 
nummer worden afgedrukt. Rw>. 

Art . 7. De uitslag der beoordeeling zal terstond 
na de uitspraak der Jury worden Lekend gemaakt, 
en de ingekomen plannen zullen worden ten toon 
gesteld tijdens de Ledenvergadering iu Mei 1908, 

aarin de bekroningen zullen worden uitgereikt. 
Art . 8. De niet bekroonde ontwerpen zullen in 

Juni 1908, tegen overlegging van het in Art. 2 
vermelde herkenningsteeken, aan een op te geven 
adres worden teruggezonden. 

In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van het 
Bestuur, kunnen op uitdrukkelijk verlangen dei-
inzenders, teekeningen binnen dit tijdsbestek worden 
teruggegeven. 

Het Bestuur der Vereeniging: 

J O H S . M U T T E R S JR., Voorzitter. 
P. E . V A N L E E U W E N , le Secretaris. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig WerkbladNo. 2. In Memoriam. Verslag 
van de begrafenisplechtigheid ven C. T. .1. L. Rielier. 

L o u i s Rieber , uit een particuliere briefwisseling, 
dour J. R. de K mij ff. 

Prof. E « . u g e l herdacht . 
De T o e s t a n d der B o u w v a k k e n in 1007. 
V e r s l a g e n van de vergaderingen derAfd.Amsterdam 

van 27 December 1907 waar de heer A. K- ppler c i. een 
voordracht hield over Amsterdamsche woningen: der Afd. 
's-Gravenhage (rectificatie). 

Architectnra N«, 2. C. T. J. L o u i s Rieber . Verslag 
vau de begrafenisplechtigheid 

R a p p o r t der J u r y inzake beoordeeling der ingeko
men antwoorden op de Gcnootschapsprijsvragen 1907, inct 
afbeeldingen van 4 ontwerpen voor ka lendei omslagen. 

V e r s l a g van de ï'itfte gewone vergadering van 8 Ja
nuari 190», waarin een nieuw bestuur werd gekozen. 

T e c h n i s c h gedeelte. De Graniet-industrie in het 
Fi' hlelgeb. rgte (slot). — Het Steenhouwersbedrijf in de 
Tweede Kamer. 

De Bouwwereld No. 3. De Dam te A m s t e r d a m 
XIII. Van de zeventiende tot de negt ntiende eeuw, door 
Dr. J. C. Breen. 

P r i j s v r a a g voor een R a a d h u i s te Uithuizer-
meden le en 2e prijs ontwerper L. Streefkerk, architect 
Amsterdam. 

B e e l d h o u w w e r k in het Academisch Ziekenhuis te 
Groningen door A. Ah xander. 

De Ingenieur No. 2. De nieuwe s t a t i o n s w e r k e n 
te Roosendaa l . Voordraeht gehouden Iu de vergade 
ring der Vakafdeeling voor Spoorwegbouw en Spoorweg-
exploitatie op 10 October 1907, door G. W. van Heukelom. 

S c h a r o i e r l i g g e r s bij viaducten voor spoorweg
verkeer, door A. Paté . e i . 

E e n i g e s t a t i s t i s c h e gegevens uit het naam-
boekje van de te Delit gediplomeerde ingenieurs en uit 
het jaarboekje van Kon. Instituut van Ingenieurs. 

Technisch Weekbl d (B. v. T.) No. 2. Droogmaking van 
een deel der Zuiderzee (slot). — Dieselmotorenivervolg). — 
Berekening electrische gelijkstroonuietten (vervolg). — 

De Aannemer No. 2. M. C. Roest, necrologie. 
U i t v a a r t M. C Roest. 
A f d e e l i n g Sn eek. Verslag van de vergadering van 

24 December 15107. 
Ingezonden s tukken . De beweging onder de onder

aannemers. 
De Nederland che KleMndus<rie No. 28. Beknopt verslag 

der Algemeene Vergadering gehouden 27 Dec. 1907 te Arn
hem. — Cement ijzer of gebakken steen door Jos. van de 
Loo. De schrijver diukt hierin zijn voldoening uit over de 
voorkeur, in den Haagsclien Gemeenteraad gegeven aan 
gemetselde bruggen boven zoodanige van cement-ijzer en 
eindigt: 

„Nu wij steenbakkers onze eigen belangen verwaarloosen, 

begmnm gelukkig anderen voor ons te zorgen. Wij mogen 
den Raad van 's-Gravenhage wel dankbaar zijn". 

In het bijzonder treft ons hier de bekeiienis omtrent 
het verwaarloozen van eigen belangen, ie s wat wij reeds 
sinds jaren betoogd lebben, zonder dat de stcenfabrikauten 
daaraan veel aandacht hebben geschonken. 

Kalkzandsteen. door Jos. van de Loo. — Het bestuur 
der Vereeniging van Ned. Kalkzaudsteen'ahrikanten en de 
Bouwwereld. — Grai hiet met tannine, ammoniak en «die 
als smeermiddel — Steenindustrie (ingez.) 

Deutsche Baiihiltte No. 2. Van der A u s s t a t t u n g 
b (i r g e r 1 i c li e r I u n e n r ii u m c door Gerhard Heyden, 
met aibeehliiigcu «n losse plaat. 

Denk m a l s p f lege und Z i e l e II. door G. Kutzke. 
E i n L a n d li a u s b a u in den S • li 1 e s i s c h « n 

Bergen door F. Rud. Vogel met afbeeldingen. 
E i ii W oh n- und G e s c li 11' t H h a u s in Land'ck, door 

M. Heeren, bij een uitgevoerd ontwerp van R. Lerche te 
Dresden. 

Bulletin «bst Metier* il' Art. In de aflevering, waarmede 
de jaargang Ü'07 wordt besloen vinden wij het slot van 
het artikel gewijd aan de St. MaartensHoofdkerk te 
Ieperen. waarin de transepten worden hehandel'1 en de 
daaraan vroeger door Dumont uitgevoerde en thans door 
Cooinans ontworpen heMellingsweiken. Verder geeft de 
Wouters de Bouchout een beschouw! g over Decoratieve 
Schilderkunst in het Salon te Brussel en E. Gevaert een 
zeer belangrijke en door vele fiaaie afbeeldingen toege
lichte studie over de St. N colaaskerk te Brussel en hare 
omgeving en de ontwerpen die g. maakt zijn om deze kerk 
te h< rstel en of eigenlijk te voltooien en iu verband daar
mede de omgeving te Vi rbeteien. Als „albumblaadje" wordt 
ten slo te een opmeting mot omschrijving gegeven van 
een witsteenen wijwatervat uit de kathedraal te St. Omer. 

Moderne Bantonnen van M. .1 l.radi uitgave van Julius 
Hoffman te Stuttgart besluit den jaargang 1907 met een 
aflevering gewijd aan werken van Eind Schaudt te Berlijn 
en Pfeil'er & Grossmanu te Karlsruhe. De meest karakte
ristieke wecken hier voorgesteld van < erst genoemden 
bouwmeester zijn wel de „Saalbau" in de Jugerstras.se 
met nagenoeg geheel in roode baksteen uitgevoerden gevel 
niet zeer spaarzame toepassing van pr- fib teen 'en het 
„Kaufhaus des Westens" geheel als bergsteen bouw behan
deld met groote eenvoudige gevels, waarin met sobere 
versieiing en profileering een aangename afwisseling ver
kregen is. Een ander grootwarenhuis van d< nzelfden bouw
meester is het „Industriehalls" aan de Waischauersliaat. 
Beide gebouwen bewijzen, dat het toch nog wel mogelijk 
is aan een nuttigheidsgebouw een aan/ien te geven, dat 
het oog bevredigt en aesthetisch een gunstigen indruk 
maakt in zijn omgev ng. 

Van Pfeiffer «S: Grossmanu zijn het iu hoofdzaak lande'ijke 
gebouwen die hier te zien gegeven worden en een iu antie
ken gi'est opgevat ontwerp voor en Concert- en Feesthal 
voor Freiburg in Zwitserland. 

Een drietal schetsontwerpen van watertorens komen 
verder in deze aflevering voor, doch hebben niet veel te 
bet eekenen 

Deutsche Knn-t and Dekor.itlon, uitgave van Alexander 
Koch te Darmstadt, opende reeds den nieuwe jaargang en 
wel met een artikel over de fresco's van Fritz Ei Ier in liet 
Kurhaus te Wi» simden, ge'uigend van e- n eigenaardige 
opvatting van moderne decoratieve schilderkunst, .tie wel 
aantrekt door de qualiteiteu van compositie en teekening, 
maar waarover, wat de kleur betrefi, uit de zwarte repro
ducties niet geoordeeld kan worden. 

De beeldhouwkunst is in d< ze aflevering vertegenwoordigd 
door Franz Metzner aan wien Robert Breuer een beschou
wing wijdt. Metzner N een zoeker, wiens werk voor het 
groote publiek weinig aantrekkelijks heeft. Dit bewijst wel 
niets voor zijn beteekenis, maar ••f de historie hem met 
Rodin op een lijn zal stellen mag toch betwijfeld worden. 

Fenige fraaie proeven van klo*knit publiceert Leni 
Mattbaci te Hannover, op dit g. bied hebben de moderne 
kunstopvattingen uog weinig invloed, maar er kan ook in 
den ouden krant wat moois gemaakt worden, want hier is 
variatie tot in het oneindige mogeluk. 

Een grappenmaker in de teek» nkuiist, maar een waarvan 
misschien wel wat te verwachten is toont zich Max Klin-
ger in zijn wit- en zwart te. keniugen waarvan hij enkele 
wellicht beter in port> f> uille had kunnen houden, doch het 
is nu eenmaal mode onder de artisten, om rijp en groeu 
te publiceeren; de critiek moet dan maar voor de schif
ting zorgen. 

Innen Dekoratbui. Het eerste nummer van den nieuwen 
jaargang van dit, mede bij Ah sunder Koch uitgegeven 
maandschrift geefi ongeveer Wi, me. stal een geheele blad
zijde beslaande afbiddingen van het ibuwe „Hotel Adlon" 
te Berlijn, waarover, zoo voor als na zijn opening, veel ge
sproken is. Voor den bouw moest het oude door Schink» I 
indertijd verlMiuwde paleis „Rodern" , laats maken, Waar
over nog al wat te doen geweest is. Zelfs de Keizer had 
zich persoonlijk in de zaak gemengd en liet ook bij den 
n euwen bouw zijn invloed gelden, zelf waar het details 
betrof. 

Bouw en inrichting vorderden een uitgaaf van 17 
milhoeu Mark; men kan da.raan enigszins afmeten welk 
een ongehoorde luxe hier toegepast is. H« t eigenlijk hotel 
karakter is dan ook op den achtergrond getr-den en men 
voelt er zich ine- r als gast iu een koninklijk paleis, dat 
door een machtig vor.-t met kwistige hand op het rijkst 
is ingericht Ten deele zün in de hallen, fcest/alen en 
n-stauraii» zalen ook werk- lijk vertrekken uit oude Franschc 
en Eiigelsche kasteelen nagemaakt, en alles iu echte mate
rialen marmer, brons, zeldzame tropi-che houtsoorten t T-
wijl kostbare kunstwerken voor de decoratieve doeleinden 
zijn aangebracht. Daarbij komt dan de eiii'h leze reeks 
technische verbeteringen en verfijningen, die in het ge
heele gebouw tot het cninfoit voor de gasten moeten bij 
dragen. Van de I ften behoefi net eens gesproken te worden. 

/eer practisch is het. dat iedere „salon" een eigen voor 
vertrek heeft tot berging van kleederen, bagage enz. en 
tevens tot demping der gehoorighcid. hike kamer heeft 
vouits een telepho<>n. waardoor de gast van zijn tafel of 
uit zijn bed niet slechts met de medeb> woners van hpt 
hotel, doch ook naar de stad en daarbuiten spreken kan. 

In elke woonkamer is een ehetrisch uurwerk en evenzoo 
boven ieder bed. De kasten zijn iu de muren ingebouwd: 
in elke kamer is warm- en koud waterleiding, evenzoo kan 
de temperatuur er naar willekeur geregeld worden. Er zijn 
niet minder dan 140 badkamers natuurlijk van all. mogelijk 
comfort voorzien, zelfs ontbreken toestellen tot bet voor 
warmen der handdoeken niei. Brievenkokeis gaan door 
alle vier verdiepingen. Vernuft g is de signnalinrichting; 
men roept den kellner of het kamermeisje niet door bellen 
die voor nerveuze gasten te hinderlijk werden geoordeeld, 
maar door lampjes van verschillende kleur, die boven de 
kamerdeuren zijn aangebracht. Dan is er in dit hotel ee • 
muziekzaal, lees- en schrijfzalen voor dames en heeren. em 
reisbureau, verscheidene dan-zalee, een American bar en 
een aantal vorstelijk ingerichte kapsalons. 

Met ziet uit het bovenstaande, dat alles gedaan is. om 
het verbluf in dit hotel-paleis voor hen, die z ch de weelde 
kunnen vi roorloveu er te gaan logeer, n, zoo aangenaam 
mogelijk te maken. T.d vau fiima's hebben aan den b-uw 
en inrichting medegewerkt en hit is te hopen, dat zij er 
evenals de architecten Gau-e en Leipnitz een go.d W'erk 
aan gehad hebben. Welke beteekenis dergelijke luxe-g. bou 
wen voor de ontwikkeling der bouwkunst hebben is thans 
moeilijk te beoordeelen. maar wel merk waai dig is her, dat 
nogmaals geconstateerd moet woiden, dat men te Berlijn 
evenals m Amerika, wanneer men eens wat bijzonder 
moois wil maken, nog niet beter weet te doen dan gebet 1 
of gedeeltelijk copieeren van bestaande voorbeelden. 

Van Ueiidt's Bonwkaleniler 19"8 is weder bij den uit 
uitgever L. J. Veen te Amsterdam ver«chen<n èu beleeft 
reeds den 38sten jaargang. Vorm en indeeling, door hei 
g. brink genkt zijn dezelfde gebleven en het zou nietiaad-
z. «ain zijn, hierin verandering te brei gen, want thans weet 
iedereen, ook zonder den inhoud te raadplegen, waar hij 
vinden kan wat hij zocht en dat is bij zuik een zakboek 
ook een vereî chte. 

Van de „Bijlage" verscheen een geheel nieuwe druk. 
Behalve een aantal technische opgaven, vindt men hier iu 
hoofdzaak in een klein bestek de wel ten verzameld, dit-
tot bet bouwvak op eeuigerlei wijze iu betnkkiug staan, 
het is als 't ware het maatschappelijk wetboek v.ior den 
bouwmeester, evenals de kalender, althans voor de piactijk 
het technisch wetboek genoemd km w.ndeu. 

De Bouwkalender heefi zich in een wijden kring onims 
baar weten te maken en al wordt nu en dan wel eens 
een p ging gedaan, om deze nuttige uttgave cncureiitie 
aan te doen, zij behoeft gelooven wij, vooralsnog niet te 
vreezen zoolang hare redactie en verzorging in zoo goede 
handen is, dat zij daardoor in haar bestaan zal worden 
bedreigd. 

De Bouwstijlen en hunne ontwikkeling. „Hoofdpunten 
uit Prof. G. Gugel's Geschiedenis van de Bouwstijlen 
samengevat door J. H. W. Leliman" is de titel van een 
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boek, dat reeds in het laatst van J9o7 bn den uitgever 
D. Bolle te Rotterdam het licht zag. 

Over dit boek wenschen wjj iets meer te zeggen, dan 
de plaatsruimte in deze rubriek gedoogt, al is het ook 
slechts een uittreksel uit het groote bock van Gugel of een 
inhidmg tot de bestudeering van dit omvangrijke weik. 

Toen Lubke indertijd zijn „Geschichte der Baustyle" had, 
heeft hij later een '„Abris" daaruit gegeven, die meer in 
den smaak viel en gunstiger beoordeeld is, dan het hoofd
werk, dat er aan ten grondslag lag. 

HYt zou ons niet verwonderen, wanneer dit „kort begrip" 
van Gugel's werk, al is het ook niet van de hand des 
schrijvers zelf, eveneens in een wijder kring verspreiding 
vond. dun met het hoofdwerk uit den anrd der zaak het 
geval kan zijn. Voor bewerker en uilgever zou het ons 
genoegen doen, wanneer hen die voldoening voor hun arbeid 
ten deel valt. Een ruime verspreiding kan voorts niet anders 
dan aan de ontwikkeling der bouwkunst ten goede komen. 

Album van d> Vereeniging van Xederlandüche Kalkzand-
Meeiil'aiirlk .nten. De genoemde vereeniging heeft in het 
laatst van het afgeloopen jaar een met zorg uitgevoerd 
album uitgegeven, waarin tal van uitgevoerde bouwwerken 
in kalkzandsteen zijn afgebeeld en tevens een aantal van 
de ontwerpen, ingekomen op de indertijd door de vereeni
ging uitgeschreven prijsvragen, zijn gereproduceerd. 

Het doel dezer uitgave is, te laten zien, welke effecten 
met dit materiaal bereikt kunnen worden. Een speciaal 
karakter is, wat het effect betreft, niet aan het materiaal 
eigen; tot bijzondere constructievormen geeft het geen 
aanleiding. Het wil dan ook niet de baksteen verdringen, 
maar zich daarnaast een plaats veroveren en uiemand zal 
deze wijze, om de aandacht op het materiaal te vestigen, 
afkeuren; zij is in den geest des tijds en zal niet zonder 
succes blijven. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B U I T E N L A N D . 

In de Akademie voor opschriften enz. te Parijs heeft 
prof. Bouché Leclercq Zaterdag j.1. het een en ander 
meegedeeld over „den ingenieur Cleon", onder wiens 
leiding tijdens de regeering van den farao Philadelphus 
(uit het geslacht der Ptolomeeën) tal van irrigatie- en 
bouwwerken zijn uitgevoerd. 

Deze Cleon hield er verschillende constructiewerk
plaatsen en ingenieur-bureaux op na, waar heel wat 
op papyresrollen geteekend en geschreven werd. Voor 
die papyri zijn er door een gelukkig toeval vele bewaard 
gebleven, welke nu systematisch worden bewerkt en 
vertaald. De mededeelingen Zaterdag 1.1. door prof. 
Bouché Leclercq over den inhoud dezer papyrusrollen 
gedaan, waren buitengewoon belgngwekkend. Zij betrof
fen n.1. allerlei onbekende bijzonderheden over de tech 
niek en de wijze van werken in de dagen van Cleon. 

Voorts worden gegevens verstrekt over de prijzen, de 
bouwmaterialen, de leiding van den arbeid, de wijze 
waarop de arbeiders werden aangenomen, enz. Belang
rijk is ook, dat naar uit de mededeelingen van prof. 
Bouché-Leclercq blijkt, dat de Egyptische werklieden 
uit dien tyd al even goed de staking kenden als middel 
tot lotsverbetering, als de arbeiders van onzen tijd. 

B I N N E N L A N D . 

AMSTERDAM. Namens het Gemeentebestuur van Am
sterdam schrijven de Besturen der Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst en van het Genootschap 
Architectura en Amicitia een prijsvraag uit voor het 
ontwerpen van een algemeen plan van aanleg en een 
aesthetisch stadsbeeld van den Dam met omgeving, dat 
beantwoordt aan de eischen van verkeer eu welstand 
en waarbij rekening moet worden gehouden met de 
financieele uitvoerbaarheid. 

De mededinging tot deze prijsvraag staat open voor 
alle Nederlanders. 

De ontwerpen moeten vrachtvrij worden ingezonden 
voor of op Donderdag 21 Mei 1908 aan het adres en 
onder de voorwaarden in het programma omschreven. 

Als pilzen worden uitgeloofd een eerste prijs f 1200.-—. 
een tweede prijs f800.—, een derde_prijs f800.— be
nevens nog twee prijzen elk van f 250.—. 

De ontwerpen zullen worden beoordeeld door een 
jury van V(jl leden zijnde de Heeren C. Muyskeii, .1. 
van Hasstlt. J. Ingeiiohl, H. P. Berlage Nz. en A. 
Salm GBz. 

Het programma niet daarbij behoorende situatie-
teekeningen en perspectivisch aanzicht van den Dam 
zijn tegen betaling van f 2 50 (franco per post verhoogd 
met f0.25 voor transportkosten na inzending van post
wissel) van af Maandag 20 Januari a.s. verkrijgbaar 
aan de Stadsdrukkerij, St. Pieterssteeg alhier. 

'S-GRAVENHAGE. De Minister van Waterstaat brengt 
ter kennis van belanghebbenden, dat in de maand April 
een vergelijkend onderzoek zal plaats hebben van 
candidaten, dingende naar een getuigschrift van voldoend 
afgelegd examen voor opzichter van den Rijkswaterstaat, 
volgens het in 1903 va-tgestelde programma. 

Tot deelneming worden alleen toegelaten zij die op 
1 Januari 1908 het 21ste levensjaar reeds en het 30ste 
levensjaar nog niet zijn ingetreden. 

Zij, die aan het vergelijkend onderzoek wenschen 
deel te nemen, moeten zich vóór 15 Februari aanmelden 
aan het Ministerie van Waterstaat, met een op zewel 
geschreven verzoek, dat tevens moet bevatten eene 
nauwkeurige opgave van naam, voornaam, woonplaats 
en betrekking. 

Nadere bijzonderheden komen voorin de „St.-Ct."no.5. 

R i j x d o r p 
Een rectificatie. 

Het medegedeelde in de noot op bladz. 10 (zie 
ons vorig nummer) is niet volkomen juist. Wij 
laten daarom hier de woordelijke vertaling volgen 
van hetgeen Van der A a mededeelt. 

Een der laatste werken van Post, in elk geval 
later dan het Huis ten Bosch, is Rijxdorp geweest. 

• 
Amelis van den Bouckhorst, heer van Wimmenum 

en Vromade kocht in 1657 en 1058 van Willem 
Bontius, Kapitein der Infanterie, den grond van 
Rijxdorp met het huis, dat nog bestaat, doch slechts 
dienende voor woning van den tuinman en bosch
wachter. Hij kocht ook twee andere boerderijen 
en eenige aan de zijne grenzende gronden, van 
verscheidene particulieren, wier huizen werden af
gebroken in 1662. 

Het volgend jaar vormde de heer van Wimmenum 
het plan, op eenigen afstand van het genoemde 
oude huis, het nieuwe te bouwen, welk plan nage
noeg uitgevoerd was in 1668. 

In 1669 begonnen de erfgenamen van B. die zijn 
plannen niet verder heeft mogen uitvoeren over de 
erfenis te procedeeren. Het gebouw bleef dienten
gevolge onafgewerkt verlaten en onbewoond tot 
1687 toen Isaac Paauw heer van Achttienhoven, 
Heinschoten en Bosch het kocht, herstelde en ver
fraaide, hetgeen zijn schoonzoon Coenraad van 
Heemskerck in 1692 voornemens was voort te zetten, 
maar hij werd verhinderd door zijn function van 
ambassadeur in Duitschland, Spanje, Turkije en 
Frankrijk. In 1707 kocht Jacob Emmeri, baron van 
Wassenaer het landgoed, die het eigenlijk verder 
voltooide en afwerkte en in wiens bezit het in 1715 
nog was. 

B i j l a g e v a n „ D J E O P M E R K E R No. 3. 

T H . V A N H E E M S T E D E O B E L T , 
Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. 

Hoofdhantoor en MaffnzUnrii DE Hl ITKRKADE 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. 

tenlrale Verwarming. Ventilatie. Warm en K mul water verzorging. Triumph Oeurdrangers. Kampioen Ventilator onder liarantie, 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— D i r e c t e u r 
in dit no. 

A m bachtsscli ooi Oost burg. Zie adv. 

m 
— L e e r a a r in hand- en vormteekenen, in hoofdzaak 

voor Smeden, aan de Ambachtsschool te Tilburg, tegen 
1 April a.s. Aanvangssalaris föfJO per jaar. De tegenw. 
titularis is Leeraar aan de Gein. Burger Avondschool. 
Stukken vóór 20 Januari e k. aan de Ambachtsschool, 
Spoorlaan. Inlichtingen geeft de Directeur F. C. Steinmann. 

(I) 

— H o o fd i n g e n i e u r van den Prov. 
Groningen. Zie adv. in no. 2. 

Waterstaat in 
(2) 

— Jonge b o u w k u n d i g e of waterbouwkun
dige O n d e r b a z e n voor werken van gewapend beton. 
C. Kuijpers, Civielingenieur, Zuidblaak 34 (Beursplein) 
Rotterdam. " (2) 

— C h e f - B o u w k u n d i g e , voor dè leiding van de 
tlmmerwerkafdceliiig eener stoomtimmerfabriek. Salaris 
naar capaciteit, f 1400 a f1800. Br, lett. U. X. Y. Alg. Adv.-
Bureau Nijgh «.V Van Ditmar, Amsterdam. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

— Tc eken aar tot het illustreeren van humoristische 
kinderverhalen. Brieven inet proeven in te zenden onder 
No. 2 Boekhandel J. W. van der Hout, Prinsestraat 73A, 
's-Gravenhagc. (J) 

— L e e r a a r in het M a c h i n e v a k aan de Ambachts
school te Harlingen. Aanvangssalaris f 1200, met twee ver-
hoogingeii van f 100. Stukken vóór 20 Januari 1908 aan den 
Secretaris S. Bakker. [•>) 

— W e r k t u i g k u n d i g e aan de Ambachtsschool t e 
Leeuwarden, om onderwijs te geven in Werktuigkundig 
Teekenen, Stoomwerktuigkunde en Electro Techniek, aan
vangssalaris f 1200 dat opklimt tot f 1S00 en pensioen. 
Stukken vóór 25 Januaii a.s. aan liet adres der Ambachts
school, alwaar inlichtingen worden verstrekt. (•>) 

— V e r t e g e n w o o r d i g e r rooi Belgische Ijzergieterij. 
Brieven onder no. 31735 aan het Bureau" van het Alg. Ned. 
Advertentieblad te 's-Gravenhage (2) 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN 
RuiJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

TECHNICI 

44 Bouwk.Opi.-teek., 
13 BouwkOpz.-Uitv., 
10 Bouwk. Teek. 
9 Watcrb. Opzr. 
1 Meubelteekenaar 
2 Decoratie-teekenaars 

2 Teek. voor kunst-indust 
2 Chef-machinisten 
1 Werkmeester 

10 Werktuigk. Teek., 
5 Electrotechniker 
2 Scheepsteekenaars 

2 0 - 4 5 j . , f 60 ~f 125 
23—32j.,/T)5—ƒ 110 
18—20j.,/*40—/"120 
2 0 - 4 5 . , /60—ƒ110 

41*., ƒ120 
2 6 - 40j.,/ ' 110-/125 

. 20—40j.,/110 ƒ 1 2 5 
3 3 - 3 4 IJ 100- ƒ 1 5 0 

381, /T25 
20—26 \.,f40—f 80 
2 2 - 4 1 ).,f GO-f 100 
20—23j.,/o0—f 65 

I i.i ii 

A a n k o n d i g i n g v a n 
A a n b e s t e d i n g e n . 

MAANDAG 20 Januari. 

Ain-terd nu, ten 130 ure, doordeHoll 
Uz. Spw.-Mij., aan het centraalstation 
bestek no. 1097: het maken van grond
werken, kunstwerken, verhardingen, af
sluitingen en bijkomende werken, voor 
de omlegging van den spoorweg Amster
dam— Rotteidam in verband met den 
overgang van dien spoorweg over de 
Dcirthaveii«che Sdiie: begr. f 701.000. 
liet bestek nut 7 teekeningen verkrijg-
baar aan het Administratiegebouw Droog-
hak te Amsterdam. Dienst van Weg en 
Werken, kamer 150; aanw. 7 Januari 
1908 v. m. 9.30 spoortijd in de wachtkamer 
3e klasse station Schiedam. 

Ui- zelingc, ten 11.30 ure, door kerk-
viog len der Ned. Herv. gem., in de 
consistoriekamer: het gedeeltelijk amo
veeren van het oude en het hou won van 
een nieuw kerkgebouw te Biezelinge; inl. 
te bek. bij den arch. J. Verheul Dzn.. 
Wil te de Witbstr. 45 te Rotterdam, en 
op den dag der aanw., 13 Jan., te 11,30 
ure to Biezelinge; bestek en 3 teek. ver
krijg!,, bij den secr. van kerkvoogden 
A. van der Graaft* aldaar. 

Amsterdam, ten 12 ure, door het ge
meente-best. : het bouwen van een spijs-
keuken met bijkeuken en verbouwen van 

op 

'Maatsch. tegen 

schade op het Leven 

van IN45. 
s-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 

! (Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood. 
hoek Gedempte Oude Gracht. — N1JME-

t GEN. In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 

; straat. — ZUTPHEN, IJselkade. 
Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 

CAREL HENNY, Directeur; 
Mr. J. J. HENNY, Adj.Dir. 

G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 
Kapitaal 
Reservefonds uit. 1906 . 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1900 . . . . 
BRAND - LEVEN -

f 4.000.000,00 
1.235.100,00 

„ 31.4»5.000,00 
INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'reniiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

bestaande lokalen tot ketelhuis enz 
het terrein van het Binnen-Gasthuis. 

Am terdam, ten 12 ure, door het ge
meente best.: het leveren van verglaasde 
ijzeraardenb uizen gedurende het jaar 190S. 

Amsterdam, ten li ure, door het ge
meentebest. : het maken van den boven
bouw ten behoeve van de uitbreiding 
van het cenrraaal station der gemeente 
electrici teitswerken. 

Amsterdam, ten 3.15 ure, door de 
commissie uit het burger weeshuis: liet 
bouwen van een kindervel blijf te Bergen 
aan Zee (N. H.); bestek en teek. ver
krijgb. Reguliersgracht 131; aanw. ge-

j houden inl. te bek. bij den archit. P. 
| Heyn, N. Looiersstraat 11 aldaar. 

/.inpiieii. ten <i ure, door de heer J. 
VV Klein Winkel in liet café de Vrie»: 
het bouwen van een woonhuis met stal 
aan de Kastanjelaan; bestek en teek. 
ter inzage in genoemd café; inl, te bek. 
bij den louwk. I'. Broekhuizen. 

Mamm, ten 4 ure, d<»or den architect 
T. Glastra in liet café van den heer 
J. Poppeiua: u. het bouwen van een 
nieuwe stclphuizinga voor den h er 
W. Holtrop: b. het bouwen van eene 
burg-rb.huizii ge ijoor de Gez.Poppinga 
te Marum: in', verstrekt de besteder. 

Winterswijk, ten 8 ure, door den heer 
II. J. Mentink iu het café van G. J. Nijiu-
huis: het bouwen van een woonhuis'aan 
den weg naar de Horgi nzon nabij het 
Kruispunt aldaar: bestek en teekening 



24 18 Januari. B i j l a g e v a n „ B E O P M E R K E R No. 3. 
boek, dat reeds in het laatst van I9u7 by den uitgever 
D. Bolle te Rotterdam het licht zag. 

Over dit boek wenschen wij iets meer te zeggen, dan 
de plaatsruimte in deze rubriek gedoogt, al is het ook 
slechts een uittreksel uit het groote boek van Gugel of een 
inl» idmg tot de bestudeering van dit omvangrijke werk. 

Toen Lubke indertijd zijn „Geschhhte der Baustyle" had, 
heeft hij later een .Abris" daaiuit gegeven, die meer in 
den smaak viel en gunstiger beoordeeld is, dan het hoofd
werk, dat er aan ten grondslag lag. 

H«t zou ons niet verwonderen, wanneer dit „kort begrip" 
van Gugcl's werk, al is het ook niet van de hand des 
schrijvers zelf, eveneens in een wijder kring verspreiding 
vond. dsn met het hoofdwerk uit den anrd der zaak het 
geval kan zijn. Voor bewerker en uilgever zou het ons 
genoegen doen. wanneer hen die voldoening voor hun arbeid 
ten deel valt. Een ruime verspreiding kan voorts niet anders 
dan aan de ontwikkeling der bouwkunst ten goede komen 

Album ran d>- Vereeniging van Nederlandsche Kalkzand-
steenfaiirlkmteii. De genoemde vereeniging heeft in het 
laatst van het afgeloopen jaar een niet zorg uiigevoerd 
album uitgegeven, waarin tal van uitgevoerde bouwwerken 
in kalkzandsteen zijn algebeeld en tevens een aantal van 
de ontwerpen, ingekomen op de indertijd door de vereeni
ging uitgeschreven prijsvragen, zijn gereproduceerd. 

Het doel dezer uitgave is, te laten zien, welke effecten 
met dit materiaal bcieikt kunnen worden. Een speciaal 
karakter is, wat het effect betreft, niet aan het materiaal 
eigen; tot bijzondere consti uctievormen geeft het geen 
aanleiding. Het wil dan ook niet de baksteen verdringen, 
maar zich daarnaast een plaats veroveren en uiemand zal 
deze wijze, om de aandacht op het materiaal te vestigen, 
afkeuren; zij is in den geest des tijds en zal niet zonder 
succes blijven. 

Gemengd nieuws. 
B U I T E N L A N D . 

In de A kademie voor opschriften enz. te Parijs heeft 
prof. Bouché Leclercq Zaterdag j.1. het een en ander 
meegedeeld over „den ingenieur Cleon", onder wiens 
leiding tijdens de regeering van den farao Philadelphus 
(uit het geslacht der Ptoloineeén) tal van irrigatie- en 
bouwwerken zijn uitgevoerd. 

Deze Cleon hield er verschillende constructiewerk
plaatsen en ingenieur-bureaux op na, waar heel wat 
op papyresrollen geteekend en geschreven werd. Voor 
die papyri zijn er door een gelukkig toeval vele bewaard 
gebleven, wélke nu systematisch worden bewerkt en 
vertaald. De mededeelingen Zaterdag 1.1. door prof. 
Bouché Leclercq over den inhoud dezer papyrusrollen 
gedaan, waren buitengewoon belgngwekkenu. Zij betrof
fen n.1. allerlei onbekende bijzonderheden over de tech 
niek en de wijze van werken in de dagen van Cleon. 

Voorts worden gegevens verstrekt over de prijzen, de 
bouwmaterialen, de leiding van den arbeid, de wijze 
waarop dc arbeiders werden aangenomen, enz. Belang
rijk is ook, dat naar uit dc mededeelingen van prof. 
Bouché-Leclercq blijkt, dat de Egyptische werklieden 
uit dien tijd al even goed de staking kenden als middel 
tot lotsverbetering, als de arbeiders van onzen tijd. 

B I N N E N L A N D . 

AMSTERDAM. Namens het Gemeentebestuur van Am
sterdam schrijven de Besturen der Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst en van het Genootschap 
Architectura en Amicitia een prijsvraag uit voor het 
ontwerpen van een algemeen plan van aanleg en een 
aesthetisch stadsbeeld van den Dam met omgeving, dat 
beantwoordt aan de eischen van verkeer eu welstand 
en waarbij rekening moet worden gehouden met de 
iinancieele uitvoerbaarheid. 

De mededinging tot deze prijsvraag staat open voor 
alle Nederlanders. 

De ontwerpen moeten vrachtvrij worden ingezonden 
voor of op Donderdag 21 Mei 1908 aan het adres en 
onder de voorwaarden in het programma omschreven. 

Als pi ijzen worden uitgeloofd een eerste prijs f 12(10.-—, 
een tweede prijs f 8tX).—, een derde prijs f800.— be
nevens nog twee prijzen elk van f 250.—. 

De ontwerpen zullen worden beoordeeld door een 
jury van vijf leden zijnde de lleeien C. Muysken, J. 
van Hasst.lt. J. Iugenohl, II. P. Heilage Nz. en A. 
Salm GBz. 

Het programma niet daarbij behoorende situatie-
teekeningen en perspectivisch aanzicht van den Dam 
zijn tegen betaling van f 2 50 (franco por post verhoogd 
met fÖ.25 voor transportkosten na inzending van post
wissel) van af Maandag 20 Januari a.s. verkrijgbaar 
aan de Stadsdrukkerij. St. Pieterssteeg alhier. 

'S-GRAVENHAGE. De Minister van Waterstaat brengt 
ter kennis van belanghebbenden, dat in de maand April 
een vergelijkend onderzoek zal plaats hebben van 
candidaten, dingende naar een getuigschrift van voldoend 
afgelegd examen voor opzichter van den Rijkswaterstaat, 
volgens het in 1903 va-tgestelde programma. 

Tot deelneming worden alleen toegelaten zij die op 
l Januari 1908 het 21ste levensjaar reeds en het 30ste 
levensjaar nog niet zijn ingetreden. 

Zij. die aan het vergelijkend onderzoek wenschen 
deel' te nemen, moeten zich vóór 15 Februari aanmelden 
aan het Ministerie van Waterstaat, met een op ze^el 
geschreven verzoek, dat tevens moet bevatten eene 
nauwkeurige opgave van naam, voornaam, woonplaats 
en betrekking. 

Nadere bijzonderheden komen voor in dc „St.-Ct." no. 5. 

R i j x d o r p 
Een rectificatie. 

Het medegedeelde in de noot op bladz. 10 (zie 
ons vorig nummer) is niet volkomen juist. Wij 
laten daarom hier de woordelijke vertaling volgen 
van hetgeen Van der Aa mededeelt. 

Een der laatste werken van Post, in elk geval 
later dan het Huis ten Bosch, is Rijxdorp geweest. 

Amelis van den Bouckhorst, heer van Wimmenum 
en Vromade kocht in 1657 en 1058 van Willem 
Bontius, Kapitein der Infanterie, den grond van 
Rijxdorp met het huis, dat nog bestaat, doch slechts 
dienende voor woning van den tuinman en bosch
wachter. Hij kocht ook twee andere boerderijen 
en eenige aan de zijne grenzende gronden, van 
verscheidene particulieren, wier huizen werden af
gebroken in 1662. 

Het volgend jaar vormde de heer van Wimmenum 
het plan, op eenigen afstand van het genoemde 
oude huis, het nieuwe te bouwen, welk plan nage
noeg uitgevoerd was in 1668. 

In 1669 begonnen de erfgenamen van B. die zijn 
plannen niet verder heeft mogen uitvoeren over de 
erfenis te procedeeren. Het gebouw bleef dienten
gevolge onafgewerkt verlaten en onbewoond tot 
1687 toen Isaac Paauw heer van Achttienhoven, 
Heinschoten en Bosch het kocht, herstelde en ver
fraaide, hetgeen zijn sehoonzoon Coenraad van 
Heemskerck in 1692 voornemens was voort te zetten, 
maar hij werd verhinderd door zijn function van 
ambassadeur in Duitschland, Spanje, Turkije en 
Frankrijk. In 1707 kocht Jacob Emmeri, baron van 
Wassenaer het landgoed, die het eigenlijk verder 
voltooide en afwerkte en in wiens bezit het in 1715 
nog was. 

T H . V A N H E E M S T E D E O B E L T , 
Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. 

IJoi.lill...Minor en Uucazijm-n D C III I T E K K A I H : ISO—151. F i l i a a l en Mionri i iu i i II K O K I . V 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de ievering van COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

faatrale Verwarming. Ventilatie. Warm en koudwater verzorging. Triumph Ilisurdrangers. Kamuiuen Ventilator under liarantie. 

Vacante Betrekkingen. 
— D i r e c t e ti: 

in dit no. 
Ambachtsschool Oostburg. Zie adv. 

(11 

— L e e r a a r in hand- en vorniteekencn. in hoofdzaak 
voor Smeden, aan de Ambachtsschool te Tilburg, tegen 
1-April a.s. Aanvangssalaris f900 per jaar. De tegenw. 
t;tuhiris is Leeraar aan de Gem. Burger Avondschool. 
Stukken vóór 2!) Januari e k. aan de Ambachtsschool, 
Spoorlaan. Inlichtingen geeft de Directeur F. C. Steiumann. 

(I) 

— Jonge b o u w k u n d i g e of w a t e r b o u w k u u 
dige Onder bazen voor werken van gewapend beton. 
0. Kuijpers, Civielingenieur. Zuidblaak 34 (Beursplein) 
Rotterdam. (2) 

— C h e f - B o u w k u n d i g e , voor de'leiding van de 
tlmmerwerkafdi cling eener . stoomtimmerfabriek. Salaris 
naar capaciteit, f1400 a flSOO. Br, lett. U. X.Y. Alg. Adv.-
Bureau Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam. 12) 

— Hoofd ingen ie u r van den Prov. 
Groningen. Zie adv. in no. 2. 

Waterstaat in 
(2) 

— T e e k e n a a r tot het illustreeren van humoristische 
kinderverhalen. Brieven met proeven in te zenden onder 
No. 2 Boekhandel .). W. van der Hout, Prinsestraat 73A. 
's-Gravenhage. (2) 

— L e e r a a r in het M a c h i n e v a k aan de Ambachts
school te Harlingen. Aanvangssalaris f 1200, niet twee ver-
hoogingeii van f 100. Stukken vóór 20 Januari 1008 aan den 
Secretaris S. Bakker. (U) 

— W e r k t u i g k u n d i g e aan de Ambachtsschool te 
Leeuwarden, om onderwijs te geven in Werktuigkundig 
'!\'ekeiien. Stoomwerktuigkunde en Electro Techniek, aan
vangssalaris f 1200 dat opklimt tot f isoo en pen.s'oen. 
Stukken vóór 25 Januari a.s. aan het adres der Ambachts
school, alwaar inlichtingen worden verstrekt. {•!) 

Dienstaanbiedingen. 

Vort c g e n w o o i' d i g e r vooi Belgische Uzer 
Brieven onder no. 
Advertentieblad te 

$4735 aan het Bureau van het 
'.s-Gravenhage 

leterij. 
Vlg. Ned. 

12) 

INFORMATIE-BUREAU VAN 
RUIJSCHSTRAAT 

i 

44 Bouwk.Opz.-teek.. 
L'5 BouwkOpz.-Uitv., 
10 Bouwk. Teek. 
9 Waterb. Opzr. 
1 Meubelteekenaar 
2 Decoratie-teekenaars 
2 Teek. voor kunst-indusl 
2 Chef-machinisten 
1 Werkmeester 

lOWerktuigk. Teek.. 
5 Electrotechniker 
2 Scheepsteekenaars 

DEN BOND VAN 
94, AMSTERDAM. 

TECHNICI 

20-
2:> 
18-
20-

26-
. 26-
3 8 -

20-
22 
20 

-45 j . , ƒ 6 0 
-32 j . , ƒ 6 5 
-26 J., ƒ 40 
-45 j. ,/00-

40 j . , ƒ 110 
40 j../110 

34 j . , / ' 100 
33 j , 
20j.,/-40-

-41 j . , ƒ 6 0 -
23j.,f50-

ƒ 1 2 5 
ƒ 1 1 0 
ƒ 1 2 0 

- ƒ 1 1 0 
/'120 
-ƒ125 
ƒ 1 2 5 
ƒ 1 5 0 
ƒ 1 2 5 
ƒ 80 
ƒ 100 
ƒ 65 

i.m 

A a n k o n d i g i n g v a n 
A a ï i I K * * t e « l i n g e n . 

MAANDAG 20 Januari. 

Amsterdam, ten 130 ure, door de Holl 
Uz. Spw.-Mij., aan het centraalstation 
bestek no. 1007: het maken van grond
werken, kunstwerken, verhardingen, af-
tliiitingeii en bijkomende werken, voor 
de omlegging van den spoorweg Amster
dam—Rotter dam in verband met den 
overgang van dien spoorweg over de 
Delfthavensche Schie: begr. f701.000. 
Het bestek met 7 teekeningen verkrijg
baar aan het Administratiegebouw Droog
bak te Amsterdam, Dienst van Weg en 
Werken, kamer 150; aanw. 7 Januari 
100S v. in. 0.30 spoort ijd in de wachtkamer 
3e klasse station Schiedam. 

Bi' zidinge, ten 11.30 ure, door kerk-
vooglen der Ned. Herv. gem., in de 
consistoriekamer: het gedeeltelijk amo
veeren van het oude en bet bouwon van 
een nieuw kerkgebouw.te Biezelinge; inl, 
te bek. bij den arch. J. Verheul Dzn.. 
Witte de Withstr. 15 te Rotterdam, en 
op den dag der aanw., 13 Jan., te 11,30 
ure to Biezelinge; bestek en 3 teek. ver
krijgb. hij den secr. van kerkvoogden 
A. van der Graaft aldaar. 

Amsterdam, ten 12 ure, door het ge-
mceutc-hest.: het bouwen van een spijs-
keuken met bijkeuken en verbouwen van 

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

Nederlanden" van 1H4.V 
sGRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. - ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Piïnsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood. 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN. In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Viscbmarkt 40, hoek Haddinge 
straat. — ZUTPHEN, Uselkade. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 
Mr. J. J. HENNY, Adj.Dir. 

G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 
: Kapitaal ƒ 4.000.000,00 
j Reservefonds uit. 1000 . „ 1.235.100,00 
Betaalde Brandschaden 

j tot uit. 1000 . . . . „ 31.405.000,00 
BRAND - LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'reiiiiëii, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

dl 

bestaande lokalen tot ketelhuis enz. op 
het terrein van het Binnen Gasthuis. 

Am ti'idam, ten 12 ure, door bet ge
meente best.: het leveren van verglaasde 

I ijzeraarden!) uizen gedurende het jaar 100S. 
Amsterdam, ten l-i ure. door het ge-

; meentebest.: het maken van den boven
bouw ten behoeve van tie uitbreiding 
van liet cenrraaal station der gemeente 

! electriciteitswerken. 
j Amsterdam, ten 3.15 ure. door de 
commissie uit het burger weeshuis: het, 

[bouwen van een kindervel blijf te Bergen 
aan Zee (N.H.): bestek en teek. ver
krijgb. Reguliersgracht 131; aanw. ge-
houden inl. te bek. bij den archit. P. 
lleyn, N. Looiersstraat 11 aldaar. 

Ainpiien, ten 0 ure, door de heer J. 
jW Klein Winkel in het café de Vries: 
: het bouwen van een woonhuis met stal 
laan de Kastanjelaan; bestek en teek. 
ter inzage in genoemd café; inl, te bek. 

: bij den houwk. 1'. Broekhuizen. 
Har om, ten 4 ure, <h>or den architect 

T. Glastra iu het café van den heer 
J. Poppenta: a. het houwen van een 
nieuwe stelphuizinga voor den h er 
W. Holtrop; b. het bouwen van eene 
burg.i'behuizii ge yoor de Gez. Poppinga 
te Marimi: in', verstrekt de besteder. 

Winterswijk, ton 8 ure, door den heer 
II. .1. Mcntink iu het café van G. .1. Nijiu-
huis: het bouwen van een woonhuis aan 
den weg naar de Moig. nzon nabij het 
Kruispunt aldaar: bestek en teekening 

H E R H A L I N G V A N 
B E E L D 

IHPIKATE IMAGt 
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M A R T I N & C o . , A m s t e r d a m . 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

E n g e l s c h e e n J r a n s c h e V l o e r t e g e l s . 

V r a a i r t e y k y u i i i g y i i e n p r i j / . o n . 41 

B é i t e n g e w o n c Vinding! 
Met de nieuwste steenvormmachine 

„MATADOR", in alle landen gepaten
teerd, kan iedereen onmiddellijk 
en overal goedkoop e metsel-
steenen in alle vormen maken. De 
complete machine kost slechts I'17.50. 

Attesten, gratis inlichtingen enz. 
door SCHIPPEH <i VAN DONGEN. 
Machinefabriek, Geertruidenberg. 

A g e n t e n g e v r a a g d . 

N I E U W E 
"O 

G l a s d e c o r a t i e s 

v o o r P l a f o n d s en W a n d e n . 

Bijzonder \' eerstandsverinogen. 

Hoogste Pronk. 

Hoisfrrtceleiiingei mei prijseoarail 
en ptotognfeën van Uitgevoerde werken 
dji ii ii innige gratis rn franco. 

H. Cohen, 
D . 

Venlo. 

P . D o l k & Z o o n 

R O T T E R D A M — DORDRECHT. ?. 

— Cloisonné-Glas, 

P a a r l g l a s , Mozaïek. 

R A A S W E L D T &. B O U W M A N 

de wed. Wollaert: het bouwen eener 
villa in de kom der geniemte Schijndel: 
inl. door J Heijkants te Erp. Aanw. 27 
Jan. te 11 ure. 

DONDERDAG 30 Januari 

Sclieveningpii, door de archit. F. A. 
Koch het bouwen van een zeehospitiuin 
nabij Domburg, cikv d Walcheren, in de 
gein. Oost-Kapelle. Zie adv. in dit DO. 

/icrikzre, ten 12 ure. deor het dage-
lijksch bestuur van het waterschap 
Schouwen; de levering vvn 50.000harde, 
eenigs/.ins getrokken straatwaalklmkers; 
bilj. inz. aan den voorz. A. .1. F. Fokker. 

VRIJDAG 31 Januari 

Watergraafsmeer, ten 11 ure, door het 
gemeentebest.: lo. het leveren van plm. 
577.850 kg. gegoten ijzeren buizen hulp
stukken, brandkranen, afsluiters enz. ten 
dienste der g< me< nte-gas- en water
leiding: l'o. In t leggen van de blusleidingen 
voornoemd Inl. tui kantoie van de water
en licht bedrijven, Hoogeweg no. 80. 

hell's raliiiizen, door kerkvoogden der 
Ned. Herv. gemeente: het afbreken der 
oude kerk niet toren en het weder op
bouwen van een nieuwe kerk met toren 
te Delfstrahuizcn; bestek en teekening 
t. In komen bij .1. Schreur te Echten. 

Steenderen, ten 10 ure, door bet ge 
meentebest.: de daatstelling eener veld-
wachterswoning; bestek en teek. ter in
zage bij den opzichter D. J. llekkelnian. 

ZATERDAG I Februari. 

Enschede, t< n 11 ure, door het bestuur 
van de Twcntschc Electrische Tramweg-
Mij , in het gemeentehuis: bestek no. 6: 
het leggee van sporen en wissels met 
de daarmede in verband staande wei ken, 
voor den tramweg van Enschedé naar 
Glanerbrug; bestek verkrijgbaar aanbot 
bureel van den ingenieur VV. E, Cramer, 
Conrndkade 50. te "s-Gravenhage. 

Antiquariaat van „de OpniBPkep" 
LACROUX. La Brique Ordinaire. 2de 

Serie. 80 platen in portefeuille f 18 — 

S C H I L D E R E N E N D E C O R E E R E N 
; i 7 r B l i i / i i I n>s li AD. BURR. Photoqraphische Reise-

V A N n U I Z t n E M V l L L M 3 . H aufnahmen aus England u Frankreich 
PRIJSOPGAVE EN O M T W E R P E N I 1904. IGO motieven o P so platen, 

WORDEN TEN SPOEDIGSTE UI TG EUOERDJ vroeger f 13.— ƒ4.60 
n w f w i vums*"..;-:,. Jtt B B — WEM li-® 

Proefstation voor Bouwmaterialen. 

K O N I N G & B I E N F A I T , 

Dacostakade 104, Amsterdam. 

ter inzoge in genoemd café; inl. verstrekt 
do arch. H. v. d. Schaal. 

DINSDAG 21 Januari. 

Terrieiizeii, ten 2 ure, door de heer 
W. de Feijter Pz.. in het logement 's Lands 
Welvaren bij M. Adriaansen: het bouwen 
van een woonhuis en een steenen land-
bonwersscliinir, in 2 perc.; bestek en 
teek. ter inz. in genoemd logement. 

Huldingen, ten !S ure, doorliet gemeen-
tebestuur: de levering van hout voor de 
gemeentewerken; bestek en voorw. ter 
inzage ter secretarie. 

WOENSDAG 22 Januari. 

Roermond. Door den arch. H. Ram
mers: het bouwen van een woning aan 
den Maast rich terweg; bestek en teek. 
verkrijgb. bij gen. archit.. alwaar eiken 
morgen van 0 tot 12 ure inzage der 
details en inl. te bekomen zijn. 

DONDERDAG 23 Januari. 

De Kriiu, ten 2 ure, door den arch. 
H. Burgmans te Avereest: de bouw van 
een woonhuis met schuur onder een dak 
in de Krim. gemeente Ambt Ilardenberg; 
bestek en teekening ter inzage in het 
café van dc wed. Tobbe te Krim; aanw. 
in loco op den dag der besteding ten 
0.30 ure iu gen. café. waar bestek en 
teekening te bekomen is; inl. geeft gen. 
architect. 

Oldebnrn, door den heer A. Loots: het 
bouwen van een royale burgerhuizinge 
op een vrij terrein te Ofdeboorn;bestek 
en teekening te bekomen bij M. Tb. dc 
Jong M/.n. aldaar, die inl. verstrekt. 

Driewegen ten 12 ure, door het bestuur 
der Ned. Herv. kerk, in de gemeente
kamer: het bouwen van een consistorie 
en catechisatie gebouw ca.; bestek met 
teek.'verkrijgb. bij D. Mulder te Ovezand ; 
aanw. 23 Jan. 10 ure. door den opz. 11. 
Koole te Elewoutsdijk. (Alleen voor Ned. 
Herv. aannewers.J 

VRIJDAG 24 Januari. 

(Mei dn in ten 8 ure, door het bestuur 
nan het waterschap Oterdum. in het 
café Lanting: a. het meken van een 
machinefundeering en gebouw; b. het 
maken van een dubbele steen duiker 

I met zuigkolk; c. bijkomende w, rkeu ten 
[dienste van bet stoomgemaal; alles in 
1 pe.tc; inl. te bek. vanaf 2.' Januari 

! tot en met den dag van aanbesteding 
bij den opz. Pr. Hommes aldaar; bestek 

; en teek, verkrijgb. bij den Beer. J. Haan. 
j-erwijl ten huize van besteding een exem
plaar ten inzage ligt. 

ZATERDAG 85 Januari. 

Stc< mieren, ten 10 nre, door het ge-
| meentebest. in het vergadergebouw Con-
I cord ia: de verbouwing der onderwijzers-
! woning te Baak; bestekken ter inzage 
; bij den opz. D. J. Hckkclman. 

MAANDAG 27 Januari. 

j Amsterdam, ten 1.30 ure, dooide Holl. 
1 I.lz. Spw.-Mij.. in het centraalstation: be-
'stek no. 11(11: het uitvoeren van grond
en spoorwerken, het maken van een 
tijdelijke houten goeden nloods en van 
den onderbouw eener weegbrug en bij-
behoorendc werken alles ten behoeve 

I der uitbreiding van hot stationsemplace-
j ment Naarden—Bus<uni; begr. f86,425; 
aanw. 22 Jan. te 10'U ure, spoort ijd. 

Schijndel, ten 2 ure, door de heer H. 
I G. J. Bolsius, in het kofliehuis vuu mej. 

P M E R K E R 

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

Adres voor Redactie en Administratie!: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar | l Jan.—31 Dee.) 
voor het binnenland . , . . . . A ó-

te voldoen 
'i. bij vooruitbetaling vóór l.r> Jan van hel 

abonnementsjaar, of 
h in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April en I October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—81 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België 
Voor de overige landen der Post-Unie. met 

inbegrip van Nederl.Indië en Zuid-Afrika 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bijvoor 
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f (1.2:. 

Idem, idem. zonder plaat • 0.15 

l . ~ 

0.16 

6.5o) x \ 

7.50$ 52 

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

Voor eiken regel meer 
Groott letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bi) opgave van drie 

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

aanvrage toegezonden. 

Opgaven vau Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in liet Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk de» 
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 „7)e Opmerker" ter drukkerij van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103. 's-Gravenhage. 

Het g e d e n k t e e k e n voor C h r i s t i a a n Huygens . 

De onderhandelingen, die sinds eenigen tijd tus
schen het gemeentebestuur van den Haag en de 
Hollandsclie Maatschappij van Wetenschappen over 
het gedenkteeken, voor Christiaan Huygens op te 
richten, gevoerd worden, hebben aanleiding gegeven 
tot het opstellen eener memorie, waarvan de dag
bladen uittreksels openbaar maakten. 

Ofschoon dit stuk door den secretaris van 
genoemde Maatschappij is opgesteld, mag men toch 
aannemen, dat. waar het zich met vraagstukken van 
kunst bezighoudt, de denkbeelden, door Dr. Cuypers 
dien secretaris aan de hand gedaan, worden weder
gegeven. 

Pulchri Studio had in zijn adres aan den llaagschen 
gemeenteraad gezegd, „dat het ontwerp in geen 
enkel opzicht het karakter van Christiaan Huygens 
en zijn tijd weergeeft". 

Daarop wordt geantwoord: 

„Van zijn tijd? Die dat eischt kent Huygens niet. 
„Alleen in zijn burgerlijk leven was de vriend van 
„Pierre en van Claude Perrault een man van zijn 
„tijd. In hetgeen aan zijn historische figuur een 
„blijvende waarde geeft, in wetenschap en toepassing, 
„was Huygens zijn tijd verre vooruit. Hij is en 
„blijft een man van alle tijden na hem. Zijne kennis, 
„de rotsvaste hechtheid van zijne betoogen putte 
hij uit de studie der oude klassieken, die daarom 

„terecht als de verpersoonlijking van wis- en werk
tuigkunde, van natuur- en sterrekunde worden 
..voorgesteld, in plaats van min of meer wufte 
„vrouwenfiguren, zooals de geest van zijn tijd zou 
„hebben medegebracht.'" 

Dit slaat als een tang op een varken. Zeker. 
Huggens was zijn tijd vooruit. Doch men verwijt aan 
Dr. Cuypers, dat hij den beroemden Christiaan naar 
de middeneeuwen heeft verplaatst, die in de weten
schap nu juist geen grooten naam hebben. Vader 
Constantijn zou zeggen dat zijn zoon „met cromme 
crouwelpooten", zooals de kreeft die heeft, achteruit 
wordt getrokken. Daartegen gaat het protest. 

De stellers vervolgen: 

„Moet, na bijna drie eeuwen van miskenning, de 
„bouwstijl uitdrukking geven aan de begrippen van 
„Huygens' tijd en niet aan de inzichten van de 
„oprichters? Of wil men den toeschouwer door den 
„bouwstijl op de hoogte brengen van het tijdvak 
„van Huygens' leven? Jaartallen van geboorte en 
„overlijden, van de voornaamste gebeurtenissen van 
„zijn wetenschappelijk leven zijn wel zoo praktisch 
„tegenover een onkundig publiek. Inzonderheid 
„tegenover hen, die de voorlichting behoeven van 
„een schrijver, als onlangs in een bouwkundig 
..vakblad voor zijne kritiek van Cuypers' ontwerp 
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M A R T I N & C o . , A m s t e r d a m . 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Sngelsche en Jransche Vloertegels. 
V r a a i r t e e k e n i n g e n c a p r i j z e n . 4) 

Buitengewone Vinding! 
Met de nieuwste stconvorniniachine 

„MATADOR", in alle landen gepaten
teerd, kan iedereen onmiddellijk 
en overal g o e d k o o p e metsel-
steenen in alle vormen maken. Dc 
complete machine kost slechts f 17.50. 

Attesten, gratis inlichtingen enz. 
door SCHIPPER & VAN D O N G E N , 
Machinefabriek. Geertni vlcn hery. 

A g e n t e n g e v r a a g d . 

N I E U W E 

G l a s d e c o r a t i e s 

voor Plafonds en Wanden. 
llljzoiider W eerstandsverinogen. 

Hoogste Pronk. 

Monst<rlee,leningeii met prijscourant 
en pliotogiafieê'n van uitgevoerdf werken 
op aanvrage gratis rn franco. 

H. Cohen, 
• 

Venlo. 

P . D o l k & Z o o n 

ROTTERDAM — DORDRECHT. 

== Cloisonné-Glas,^= 
P a a r l g l a s , Mozaïek. 

de wed. VVollaert: het bouwen eener 
villa in de kom der gememte Schijndel; 
inl. door J. Heijkants te Erp. Aanw. 27 
Jan. te 11 ure. 

DONDERDAG 30 Januari 

Scheveningen, door de archit. F. A. 
Korh het bouwen van een zeehospitiuin 
nabij Domburg. eila> d Walcheren, in de 
gem. Oost-Kapelle. Zie adv. in dit no. 

Zicrikz. e, ten 12 ure. deor het dage-
lijksch bestuur van het waterschap 
Schouwen; de levering vvn r>0 000 harde, 
eenigszins getrokken straatwaalkbnkers; 
bilj. inz. aan den voorz. A. J. F. Fokker. 

VTU.IOAU 31 Januari 

Watergraafsmeer, ten 11 ure, doorliet 
gemeentebest.: lo. het leveren van plm. 
577.350 kg. gegoten ijzeren buizen hulp
stukken, brandkranen, afsluiters enz. ten 
dienste der g< me« nte-gas- en water
leiding; 2o. hot leggen vandebuisleidiugen 
voornoemd Inl. t< n kantore van de water
eu lichibedrijven, Hoogeweg no. 80. 

Oelfs raliuizen, door kerkvoogden der 
Ned. Herv. gemeente: het afbreken dei-
oude kerk met toren en het weder op 
bouwen ian een nieuwe kerk met toren 
te Delfstrahuizen; bestek en teekening 
t> bi komen bij .1. Schreur te Echten. 

1 Steciideren, ten 10 ure, door bet ge 
meentebest.: de daaistelling eener veld-
wachterswoning; bestek en teek. ter in
zage bij den opzichter D. J. Hekkelman. 

ZATERDAG 1 Februari. 

Enschede, t«n 11 ure, door het bestuur 
. van de Twentsche Elect rische Tramweg-

J Mij, in het gemeentehuis: bestek no. (5: 
ï het leggee van sporen en wissels met 
J dc daarmede in verband staande wei ken, 

"* voor den tramweg van Enschedé naar 
Glanerbrug; bestek verkrijgbaar aan het 
bureel van den ingenieur W. E, Cramer, 
Conradkade 50 te 's Gravenhage. 

I R A A S V E L D T ÏL B O U W M A N 

KLEINHEILIC-
LAND 82" 

S C H I L D E R E N E N D E C O R E E R E N 

V A N H U I Z E N E H V I L L A ' 5 . 
PRIJSOPGAVE EN OMTWERPEN 

WOROEN TEH SPOEDIGSTE UITGEUOERD 

j Ant iquariaat van „ d e Opmepker" 

LACROUX. La Brique Ordinaire. '2de 
Serie. 80 platen in portefeuille f 18.— 

An. BURR. Photographische Reise-
aufnahmen aus England u Frankreich 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger fi'i— ƒ4.50 

Proefstation voor Bouwmaterialen. 

I K O N I N G & B I E N F A I T , 
• Dacostakade 104, Amsterdam. 
r 

ter inzoge in genoemd café; inl. verstrekt 
de arch. H. v. d. Schaal. 

DINSDAG 21 Januari. 

Terneuzeu, ten 2 ure, door de heer 
W. de Feijter Pz., in het logement 's Lands 
Welvaren bij M. Adriaansen: het bouwen 
van een woonhuis en een steenen land-
bon werssch uur, in 2 perc; bestek en 
teek. ter inz. in genoemd logement. 

Harlbigeu, ten S ure, door het gemeen
tebestuur : de levering van hout voor de 
gemeentewerken; bestek en voorw. ter 
inzage ter secretarie. 

WOENSDAG 22 Januari. 

Roermond. Door den arch. H. Ram
mers: het bouwen van een woning aan 
den Maastrichterweg; bestek en teek. 
verkrijgb. bij gen. archit., alwaar eiken 
morgen van' 0 tot 12 ure inzage der 
details en inl. te bekomen zijn. 

DONDERDAG 23 Januari. 

De Krim, ten 2 ure, door den arch. 
H. Burgmans te Avereest: de bouw van 
een woonhuis met schuur onder een dak 
in de Krim, gemeente Ambt Hardenberg; 
bestek en teekening ter inzage in het 
café van de wed. Tebbe te Krim; aanw. 
in loco op den dag der besteding ten 
0.30 ure in gen. café. waar bestek en 
teekening te bekomen is; inl. geeft gen. 
architect. 

OldcImrii. door den heer A. Loots: het 
bouwen van een royale burgerhuizinge 
op een vrij terrein te Ofdeboorn; bestek 
en teekening te bekomen bij M. Tb. dc 
Jong Mzn. aldaar, die inl. verstrekt. 

Oriewegen ten 12 ure, door het bestuur 
der Ned. Herv. kerk, in de gemeente-
'kamer: het bouwen van een consistorie 
en catechisatie gebouw ca.; bestek met 
teek.'verkrijgb. bij D. Mulder te Ovezand; 
aanw. 23 Jan. 10 ure. door den opz. H. 
Koole te Elewoutsdijk. (Alleen voor Ned. 
Herv. aannewers.) 

VRIJDAG 24 Januari. 

i Oterdnm ten 3 ure, door het bestuur 
I nan het waterschap Oterdum, in het 
café Lanting: a. het meken van een 
machinefundeering en gebouw; b. het 
maken van een dubbele steen duiker 
met zuigkolk; c. bijkomende w« rken ten 
dienste van het stoomgemaal; alles in 
l pe.tc; inl. te bek. vanaf 22 Januari 
tot en met den dag van aanbesteding 
bij den opz. Pr. Hommes aldaar; bestek 
en teek, verkrijgb. bij den secr. J. Haan, 
-erwijl ten huize van besteding een exem
plaar ten inzage ligt. 

ZATERDAO 25 Januari. 

Stc« mieren, ten 10 nre, door het ge-
meentebest. in het vergadergebouw Con
cordia: de verbouwing der onderwijzers-
woning te Baak; bestekken ter inzage 
bij den opz. D. J. Hekkelman. 

MAANDAG 27 Januari. 

Amsterdam, ten 1.30 ure, door de Holl. 
Uz. Spw.-Mij.. in het centraalstation: be
stek no. 1101: het uitvoeren van grond
en spoorwerken, het maken van een 
tijdelijke houten goeder» nloods en van 
den onderbouw eener weegbrug en bjj-
behoorende werken alles ten behoeve 
der uitbreiding van het stationscmplace-
ment Naarden—Bus<um ; begr. f35,425: 
aanw. 22 Jan. te 10'/4 ure, spoortijd. 

Scliljudel, ten 2 ure, door de heer H, 
G. J. Bolsius, in het koffiehuis van mej. 

P M E R K E R 

o u w k u n d i g v V e e k b l a d . 

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

Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OFMERKKR", Stephensonstraat 02, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar 11 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5 — 

te voldoen 
it. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan—31 Dec)wordt 
beschikt. 

Voor België • 8.60J 
Voor de overige landen der Postunie, met / 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika . • 7.50/ 
T. > ~ 

Afzonderlijke nu miners, uitsluitend bijvoor-
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.26 

Idem, idem. zonder plaat • 0.16 

Advertentiën van l 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 hij 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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

Het g e d e n k t e e k e n v o o r C h r i s t i a a n Huygens . 

De onderhandelingen, die sinds eenigen tijd tus
schen het gemeentebestuur van den Haag en de 
Hollandsclie Maatschappij van Wetenschappen over 
het gedenkteeken, voor Christiaan Huygens op te 
richten, gevoerd worden, hebben aanleiding gegeven 
tot het opstellen eener memorie, waarvan de dag
bladen uittreksels openbaar maakten. 

Ofschoon dit stuk door den secretaris van 
genoemde Maatschappij is opgesteld, mag men toch 
aannemen, dat, waar het zich met vraagstukken van 
kunst bezighoudt, de denkbeelden, door Dr. Cuypers 
dien secretaris aan de hand gedaan, worden weder
gegeven. 

Pulchri Studio had in zijn adres aan den Haagschen 
gemeenteraad gezegd, „dat het ontwerp in geen 
enkel opzicht het karakter van Christiaan Huygens 
en zijn tijd weergeeft". 

Daarop wordt geantwoord: 

„Van zijn tijd? Die dat eischt kent Huygens niet. 
„Alleen in zijn burgerlijk leven was de vriend van 
„Pierre en van Claude Perrault een man van zijn 
„tijd. In hetgeen aan zijn historische figuur een 
„blijvende waarde geeft, in wetenschap en toepassing, 
„was Huygens zijn tijd verre vooruit. Hij is en 
„blijft een man van alle tijden na hem. Zijne kennis, 
„de rotsvaste hechtheid van zijne betoogen putte 
„h\j uit de studie der oude klassieken, die daarom 

„terecht als de verpersoonlijking van wis- en werk
tuigkunde, van natuur- en sterrekunde worden 
„voorgesteld, in plaats van min of meer wufte 
„vrouwenfiguren, zooals de geest van zijn tijd zou 
„hebben medegebracht." 

Dit slaat als een tang op een varken. Zeker, 
Huggens was zijn tijd vooruit. Doch men verwijt aan 
Dr. Cuypers, dat hij den beroemden Christiaan naar 
de middeneeuwen heeft verplaatst, die in de weten
schap nu juist geen grooten naam hebben. Vader 
Constantijn zou zeggen dat zijn zoon „met cromme 
crouwelpooten", zooals de kreeft die heeft, achteruit 
wordt getrokken. Daartegen gaat het protest. 

De stellers vervolgen: 

„Moet, na bijna drie eeuwen van miskenning, de 
„bouwstijl uitdrukking geven aan de begrippen van 
„Huygens ' tijd en niet aan de inzichten van de 
„oprichters? Of wil men den toeschouwer door den 
„bouwstijl op de hoogte brengen van het tijdvak 
„van Huygens' leven? Jaartallen van geboorte en 
„overlijden, van de voornaamste gebeurtenissen van 
„zijn wetenschappelijk leven zijn wel zoo praktisch 
„tegenover een onkundig publiek. Inzonderheid 
„tegenover hen, die de voorlichting behoeven van 
„een schrijver, als onlangs in een bouwkundig 
„vakblad voor zijne kritiek van Cuypers' ontwerp 



„-— blijkbaar alweder onzen Christiaan met zijn vader 
.verwarrend — het niets beteekenend gevoels
argument aanvoerde van Christiaan's vriendschap 
„met Jacob van Campen, een vriendschap, waarvan 
„in Christiaan's leven geen spoor is te ontdekken, 
„om de eenvoudige reden, dat Van Campen, toen 
„Christiaan geboren werd, 34 jaar oud was en 
.,zich reeds op Randenbroek bij Amersfoort had 
„teruggetrokken, toen de 22-jarige Christiaan te 
/s-Gravenhage zijn eerste kleine geschrift uitgaf". 

Wij weten niet, welk bouwkundig vakblad men hier 
bedoelt. Doch wij zien niet in, dat dit Constantijn 
Huygens met zijn zoon Christiaan verward heeft. 
Want Jacob van Cainpen is van 1(533 tot aan zijn 
dood in 1657 een der beste vrienden van Constantijn 
Huygens geweest. Hoe dikwijls zal niet Van Cainpen. 
de „gezwinde mathematicus", zooals Dr. Schrevelius 
hem noemt, met den jeugdigen Cristiaan over wis
kunde gesproken hebben, over de wetenschap, die 
hen beiden zoo lief was? Inderdaad, als men dan 
niet met een eenvoudig standbeeld genoegen wil 
nemen, dan heeft Van Campen wel verdiend, dat 
zijn stijl voor het gedenkteeken wordt gekozen. Wij 
hebben veel eerbied voor de wetenschap der lieercn 
van de Hollandsche Maatschappij. Doch hunne 
„inzichten" omtrent kunst en haar geschiedenis 
laten ons onverschillig. Zij blijken zelfs niet te 
weten, dat de stijl van Jacob van Campen de ge-
heele 17de eeuw beheerscht heeft, en dat dus. ook 
al ware het zoo, dat Christiaan Huygens Van Cainpen 
nooit gekend heeft, toch die stijl vóór een gedenk
teeken, den beroemden wiskundige ter eere, de 
eenige toepasselijke blijft. 

Dan gaat de memorie voort: 

„Men vraagt, waarom moet de bekroning van 
„het standbeeld niet zijn steenen omlijsting zoo hoog 
„zijn? Men kan antwoorden met de vraag: waarom 
.,is een kerktoren hoog? niet enkel de toren van 
„de hoofdkerk eener groote stad, maar ook die van 
„het nederigste dorpskerkje en zelfs van eene kapel. 
„Aan het oorspronkelijk doel, om reeds uit de verte 
..zichtbaar te zijn en tot zich te trekken, heeft zich 
„allengs in onzen geest de gedachte verbonden van 
„het omhoog strevende, geestverheffende van de 
„bestemming van het bouwwerk. Is er geen reden 
„om diezelfde gedachte uit te drukken, waar men 
„een gedenkteeken opricht, niet voor een krijgsheld 
,,of voor een staatsman, maar voor een beoefenaar 
„van de natuurwetenschap? Moet niet een monument 
„voor Huygens dit in de allereerste plaats uit
drukken? Voert de natuurwetenschap niet op
waarts"? 

Indien deze redeneering juist ware, dan zouden 
de hoogste monumenten de meest geschikte zijn. 
om beoefenaars van natuurwetenschap te eeren. 
Krijgs- en staatslieden zouden zulk een hoogte niet 
noodig hebben, Nelson op zijn zuil te Londen dus 
misplaatst zijn. Dit laatste geven wij grif toe. Maarzon 
Trafalgar Square er beter uitzien, zou het monument 
in zijn midden fraaier zijn, als Isaiic Newton de 
plaats van Nelson innam? Het is te hopen, dat dit 
deel der memorie alleen voor rekening van den 
secretaris-opsteller komt, want Dr. Cuypers weet, 
wel beter. 

Doch het volgende uittreksel moet toch den lezer 
der memorie weder aan het twijfelen brengen. 

„Maar het omhoog-streven in een monument aan 
„Huygens gewijd, mag niet het karakter dragen 
„van een verheffen der wetenschap boven de natuur 
„zelve. Terecht heeft daarom Cuypers zich het 
„monument gedacht onder een overwelving van 
„booinen en juist daarom is de gekozene plaats zoo 
..bij uitstek geschikt. Geen plek is er op Plaats, 
„Vijverberg, Lange- of Korte Voorhout aan te wijzen, 
„die in dit opzicht in gelijke mate voldoet. Terug
getrokken van den openbaren weg en toch reeds 
„van het einde der door Huygen's vader Constantijn 
„in dichterlijke overdrijving als Bataafsch Tempel 
„bezongen lindenlaan, van het Korte Voorhout af 
„zichtbaar, stoort de plaats in niets de kalme aan
klacht en den eerbied waarmede het standbeeld 
„van Huygens moet worden beschouwd. Dit karakter 
„is reeds in de ruwe makette zoo sterk te voorschijn 
„getreden, dat nog den avond zelf der opstelling 
..in een Haagsch blad een blijkbaar geenszins wel-
nwillend kritikus sprak van een Waldkapelle. Zou 
„eene boschkapel niet juist een aanbeveling kunnen 
..zijn? Maar helaas, de kritikus laat er aanstonds op 
„volgen, „zooals men in Katholieke streken aantreft". 

„Daarmede is al dadelijk het terrein van onbevan-
..geu kunstkritiek verlaten, en een stap gezet op 
„het pad dat afbelt naar het moeras der onverdraag
zaamheid, voor kunst en wetenschap beide even 
„doodelijk. I miners, de schrijver zal wel niet beweren 
„dat de k u n s t k r i t i e k alles moet veroordeeleu 
..wat in een katholiek land wordt aangetroffen, alle 
„kunst uit Italië, uit Frankrijk in den tijd der 
„Lndewijken!" 

Wat zouden Cliristiaan en Constantijn Huygens 
van dit alles gezegd hebben? Ken „boschkapel", 
door een Katholiek kunstenaar voor een van hen 
opgelicht! En clan nog wel in Gothischen stijl! 

Nocli Christiaan, noch Constantijn hebben ooit 
eenige waardeering voor den stijl der middeleeuwen 
getoond. Constantijn maakte een grafschrift voor 
Jacob van Campen, waarin hij het als de grootste 
verdienste vaii den meester prees, dat hij „'t Gotsche 
krulligli mail" door klassieke vormen had vervangen 
en dus „dreef ouw' kettery voor ouder waerheit 
heen." 

Wij weten niet, of de Haagsche gemeenteraad in 
staat en geneigd zal blijken om voor wat de Hol
landsclie Maatschappij van Wetenschappen wil gaan 
doen, een stokje te steken. 

Kon dit lichaam er den moed voor vinden, dan 
zou het velen een grooten dienst bewijzen. In de 
eerste plaats aan de nagedachtenis van Christiaan 
Huygens, die „de sterfflickheit des tijts sal over-
lex ren", ook al wordt geen „boschkapel" ter zijner 
eere gesticht. Dan aan Dr. Cuypers, die, op hoogen 
leeftijd gekomen, er voor bewaard dient te worden, 
zijn kunstenaarsloopbaan te eindigen met een 
schepping, die zijn roem bij het nageslacht niet zal 
verhoogen. En eindelijk aan de Hollandsche Maat
schappij van Wetenschappen, die zich te kwader 
ure op het gebied der kunst waagde, zonder zich 
«laar van betrouwbare gidsen te voorzien. 

„Een krijgsman wint genoeg, al wint hij niet dan 
tijd" zei Vondel. Men gunne ook aan de Hollandsche 
Maatschappij van Wetenschappen deze winst. Allicht 
kan zij zich dan bezinnen, en voor het verkrijgen 
van ontwerpen een prijsvraag uitschrijven, waarbij 
mannen van naam op het gebied der kunst als 
beoordeelaars optreden. 
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B o u w k u n s t g e s c h i e d e n i s . 
E E N B O E K B E S C H O U W I N G . 

Geen kunst beweegt zich op een zoo uitgestrekt 
gebied als de bouwkunst. Dat gebied geheel te 
beheerschen of zelfs geheel te overzien, men kan 
het wel beproeven, maar een meiisclienleven is 
daarvoor veel te kort en de in het vak vergrijsde 
bouwmeester zal dan ook. wanneer de teekenstif't 
aan zijn stramme hand ontvalt, moeten erkennen, 
dat het hein, ook niet den moesten jjver en de 
taaiste werkkracht, slechts gegeven was maar een 
klein, een zeer klein deel. van dat wijd gebied te 
bewerken en hij mag zich gelukkig achten, wanneer 
hij daar iets heeft tot stand gebracht, dat, voor het 
nageslacht waarde behoudt, wanneer hij een steen 
heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van de kunst, 
waaraan hij zijn werkzaam leven wijdde. 

Het spreekt wel vanzelf, dat op een zoo uitgebreid 
arbeidsveld steeds bij afwisseling, gehccle akkers 
onbewerkt blijven liggen, gedurende langen tijd, 
terwijl op andere een buitengewone bedrijvigheid 
valt waar te nemen en de werkkrachten zich daar 
concentreeren, ook zijn er ongetwijfeld gedeelten, 
waar niemand nog ooit een voet zette, onbekende 
streken, waarvan de ontdekking en bewerking voor 
verre nakomelingen bewaard blijf!. 

Maar ook menige sinds eeuwen bewerkte akker 
zien wij soms jarenlang verwaarloosd, ja* de tijds
omstandigheden kunnen oorzaak zijn van een alge-
heele vervvaarloozing van den arbeid. Hier en daar 
neemt men op de oude akkers nog een moeizaam 
pogen waar. oin nog iets uit den uitgemergelden 
grond te voorschijn te brengen, ginds ziet men 
enkele pioniers nieuwe wegen zoeken en zich naar 
geheel onbekende streken begeven. 

Maar noch den arbeiders, noch hen, die den arbeid 
gadeslaan en zich daarin zoo vaak verlustigden, 
bevredigt thans den aanblik en menigeen verlaat 
het veld of vermijdt het gebied te betreden, waar 
zooveel goeds en schoons is opgedolven, om elders 
te zoeken, wat men hier niet meer vindt. En de 
pessimisten schudden het hoofd en halen de schouders 
op over het monnikenwerk van hen, die nog op de 
afgetreden velden ploeteren en wurmen en zij oogen 
de pioniers na met een uitdrukking van ongeloof 
aan de mogelijkheid, dat zij nog iets zullen vinden. 

En toch, zoo denken anderen, daar moeten in 
dien grond nog schatten begraven liggen, genoeg 
om in komende eeuwen de behoefte te bevredigen 
van hen, die de waarde daarvan kennen, die weten 
wat vroeger daar gegroeid is en gebloeid heeft. Zij 
volgen met belangstelling de gangen der pioniers in de 
overtuiging, dat zoo niet aan allen, het toch aan 
enkelen gelukken zal nieuwe banen te openen, en 
dat hun onvermoeiden arbeid ook in de toekomst 
weer veel goeds en schoons zal te voorschijn brengen 
misschien in de geheel onbekende streken, misschien 
daar waar, lang vergeten, nog kiemen sluimeren 
van oude kunst, misschien zelfs op de afgewerkte 
akkers, door velen als geheel onvruchtbaar beschouwd 
en daarom verlaten. 

Wij weten het niet, maar dit is in den regel 
de aanleiding tot de verwaarloozing, dat het veld 
geen vruchten meer oplevert, die in zichzelf de 
kiemen bevatten van nieuwe, meer ontwikkelde en 
schoonere. 

Dan komt verslapping, verdorring, dan komt een 
zoeken naar andere methoden, gebaseerd op andere 

theorieën, totdat eene richting de overhand krijgt 
en op sommige velden zich weder opnieuw bedrijvig
heid ontwikkelt en zoo wisselen de constructieve, 
de aesthethisclie en de historische opvattingen 
elkander af in een oneindige variatie van schakee-
ringen en combinaties en uiten deze richtingen zich. 
hetzij in niet beslistheid voorgedragen leerstellingen, 
hetzij in meer of minder vage bespiegelingen, hetzij 
in dichterlijke ontboezemingen, al naar den gees! 
des tijds dit medebrengt. 

Wat die geest des tijds is, een ijdele klank, een 
stopwoord voor hen, die er zich van bedienen om 
niet vertoon van hooge wijsheid te kennen te geven, 
dat zij er alles van begrijpen: voor den denkenden 
nienscli evenwel een verschijnsel, zoo gecompliceerd 
en zoo moeilijk te ontleden, dat alleen de geschiedenis 
vermag, ons daarvan, wat vervlogen tijden betreft, 
een eenigszins afgerond beeld voor oogen te stellen. 
Of het juist is. dit hangt van onze historische 
kennis af en deze is, gelijk onze kennis in 't alge
meen, gebrekkig. 

Alles wat strekken kan om die kennis te ver
meerderen en te leeren in practijk brengen moeten 
wij dankbaar aanvaarden uit de handen van hen, 
die het ons als de vrucht van jarenlange studie 
en noesten arbeid aanbieden. 

Het waren deze beelden, die. ons voor den geest 
kwamen, toen wij onlangs Lehman's „Kleine Gugel". 
zooals het boekje reeds door een geestig recenseni 
gedoopt is, voor ons hadden liggen. 

Dit boekje wekte onwillekeutig de herinnering 
aan Gugel en aan het werk, waaraan hij een deel 
van zijn leven heeft besteed en dat de steen ge
worden is. die hij heeft bijgedragen tot de ont
wikkeling der Nederlandsche bouwkunst. 

Het is bijna 44 jaren geleden, dat Gugel het 
professoraat aan de Polytechnische School te Delft 
aanvaardde. 

De nog jonge Beiersche bouwmeester moet zich 
wel vreemd te moede hebben gevoeld, toen hij zich 
uit zijn bergachtig geboorteland zag overgeplaatst 
naar het platte Holland, maar het eervolle van de 
hein aangeboden positie, heeft hein gewis met dc 
onaangename zijde van dezen overgang verzoend. 
Met voorbeeldigen ernst aanvaardde hij de voor een 
vreemdeling dubbel moeilijke taak, een vrij verwaar
loosd terrein te gaan ontginnen met zeer gebrekkige 
hulpmiddelen, 

Wanneer men de litteratuur over bouwkunst
geschiedenis uit den tijd van Gugel's optreden eens 
vergelijkt met de tegenwoordige, dan springt een 
groot verschil in het oog. Franz Kugler's „Geschichte 
der Baukunst" was toen een modern boek, de 
werken van Burckhardt en Lübke, die Kugler's 
voetspoor volgden, moesten grootendeels nog geschre
ven worden, Viollet le Due was nog aan het bijeen
zamelen van materiaal voor zijn Dictionnaires, Oscar 
Mothes eveneens. De scholen van Schinkel en die 
der Romantieken hadden uitgediend, voor een her
leving der klassieke richting voelde het opkomend 
geslacht weinig. Gugel was zich hiervan waar
schijnlijk wel bewust en zoo dit niet het geval 
geweest is, dan zal hij wel spoedig tot het inzicht 
gekomen zijn, dat men in Nederland een andere 
richting uit wilde. 



Heeft hij in zijne ontwerpen zich ook een voor
stander van het klassieke beginsel getoond en in 
zijne, uit den aard der zaak weinige, uitgevoerde 
werken getracht het nationaal karakter van zijn 
tweede vaderland nabij te komen, in zijn „Geschie
denis van de Bouwstijlen" heeft hij naar de grootst 
mogelijke onpartijdigheid gestreefd. 

A l zeer spoedig na zijn optreden moet zich de 
behoefte hebben doen gevoelen aan een Hollandsch 
boek over de algemeene geschiedenis der bouwkunst. 
Gugel begreep dat het toenmaals voorhanden uit-
heemsche studiemateriaal, ten deele ongeschikt ten 
deele onvoldoende was. Zijn vaderland, Duitschland, 
had nog het meest bruikbare opgeleverd en ook hij 
volgde aanvankelijk het voetspoor van Kugler en 
Lübke. maar dit was niet meer dan natuurlijk en 
daarvan heeft niemand hem ooit een verwijt gemaakt, 
want zijn boek heeft een eigen karakter verkregen, 
misschien niet specifiek Hollandsch, maar toch het 
karakter van een standaardwerk in de Nederlandsche 
taal. dat tot heden voor geen degelijker of vollediger 
arbeid het veld heeft behoeven te ruimen. 

Gugel's werk zal ongetwijfeld nog lang zijn plaats 
blijven behouden en het aangewezen studieboek 
zijn voor hen, die in de geschiedenis der bouwkunst 
ingewijd willen worden, maar de uitgebreidheid 
van de studie schrikt sommigen wel eens af er 
aan te beginnen, is bij anderen oorzaak, dat zij er 

halverwege in blijven steken en men koopt zulk 
een boek niet, om het ongelezen in de kast te 
laten staan. 

Zoo komt het, dat zij, die door omstandigheden 
niet in de gelegenheid zijn veel tijd te besteden 
aan historische studie, niets overblijft, dan die 
studie op te geven, hoe gaarne zij ook, al ware 
het maar een vluchtig overzicht van een zoo aan
trekkelijke wetenschap zouden verkrijgen. 

Een leerling van Gugel, de architect J . H . W . 
Leliman heeft dit gevoeld en begrepen en een 
uitstekend werk verricht door de hoofdpunten uit 
de „Geschiedenis van de Bouwstijlen" samen te 
vatten in een handig boekje in keurigen vorm 
uitgegeven bij D. Bolle te Rotterdam. Hier heeft 
men in beknopten vorm het overzicht, waaraan 
een zoo groote behoefte bestaat, een uittreksel 
weliswaar, maar niet Gugel, bezien door den bril 
van Leliman, doch Gugel zelf. 

De meester zou, zoo hij nog leefde, ongetwijfeld 
het werk van den leerling hebben goedgekeurd 
en beter kon zeker de leerling den meester niet 
eeren, dan door deze inleiding, die niet zal nalaten 
do lezers aan te sporen ook met het groote werk 
van den meester nader kennis te maken. 

Onzes inziens is het succes van deze poging niet 
twijfelachtig en zal zij de ontwikkeling der Neder
landsche bouwkunst ten goede komen. 
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B e z w a r e n van A a n n e m e r s . 

Men is het er vrij wel over eens, dat het tegen
woordig stelsel van aannemen, de „entreprise géné
rale", vele gebreken vertoont. Doch wat een eeuw 
bestaan heeft — dit jaar kan men 22 Jul i het eeuw
feest der aanneming herdenken — wordt niet gemak
kelijk door iets anders vervangen. 

De bezwaren komen niet slechts van de zijde der 
architecten, doch ook van die der aannemers. Het 
geven van goede omschrijvingen, zooals ze in een 
bestek behooren voor te komen, is niet ieders zaak. 
Wat wordt bedoeld, als gezegd wordt: „De aan
nemer zal de noodige hulp verschaffen" bij het voor 
rekening van den besteder aanbrengen der instal
laties voor verlichting, verwarming en dergelijken? 
De opvattingen verschillen. 

In een circulaire, aan de architecten gericht, 
geeft het hoofdbestuur van den Nederlaudschen 
Aannemersbond te kennen, dat _na 1 Juli 1908 
geen hulp van welken aard verleend zal worden bij 
bij het aanleggen van verlichting, verwarming en 
dergelijken, en dat ook niet meer voor rekening 
van den aannemer zullen genomen worden de her
stellingen van beschadigingen, welke bij dat aan
leggen ontstaan, dan tegen terugbetaling der daarop 
vallende kosten". 

Het is namelijk aan den Bond gebleken: „dat 
door enkele Directies onder die hulp niet alleen 
wordt verstaan de hulp, voor zoover die noodig is 
voor werkzaamheden aan het gebouw, doch ook de 
hulp bij het vervoeren, ter plaatse brengen en stellen 
van leidingen, buizen, onderdeden van machines en 
dergelijken; dat de teekeningen voor den aanleg 
van verwarming, verlichting, enz. in den regel veel 
te laat gereed zijn, dan dat de aannemer de noodige 
gaten, openingen en kanalen kan sparen; dat de 
uitvoering dezer werken in den regel zoo laat 
geschiedt, dat verschillende wei-ken reeds voltooid 

zijn, tengevolge waarvan de kosten der herstellingen 
dezer werken na het maken en aanbrengen van de 
leidingen voor verlichting, verwarmingen dergelijken 
den aannemer groote schade berokkenen." 

Ieder architect weet, dat de spijker hier op den 
kop getikt wordt. Wie werd niet bestormd door de 
agenten der Duitsche fabrieken, die dergelijke instal
laties op zich nemen? Als de order maar eenmaal 
gegeven was, hoe lang duurde het dan niet, eer de 
teekeningen, tot in millimeters nauwkeurig ingeschre
ven, aankwamen? En dan het getob, als de monteur 
zijn werk begon, als telkens nieuwe ingenieurs hem 
weer andere orders gaven, als nieuwe gaten gehakt, 
pas gehakte dichtgemaakt moesten worden. Men 
mocht dan eerst recht van den „betrokken" aan
nemer spreken, want 's mans gezicht zag er uit als 
een regendag. 

Wij kennen architecten, die in zulke gevallen 
den aannemer eenige vergoeding toekenden, 
maar ook andere, welke, zich beroepende op de 
bepaling van het bestek, doof bleven voor alle 
klachten. 

Nu hebben de aannemers zelf het varken gewas-
schen, en hun Bond laten verklaren, dat zij na 
1 Jul i aanstaande voor zulke karweitjes bedanken. 
Wij wenschen hun toe, dat zij de kracht zullen 
blijken te bezitten, om hun voornemen ook inder
daad ten uitvoer te brengen. 

Een andere klacht der aannemers, mede in een 
circulaire ter kennis der architecten gebracht, 
betreft de „trust en kartelvorming in ons land". 
Aanvankelijk schijnt het eenigszins vreemd, dat de 
aannemers, wier Bond met een trust of kartel 
punten van overeenkomst genoeg heeft, deze klacht 
uiten. Maar zij ondervinden, dat er baas boven baas 
is. Ook de leveranciers van cement en van ijzer 
hebben bonden opgericht, en daardoor, zegt de 
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circulaire „dreigen den aannemer zeer ernstige ge
varen". Want „door de actie der fabrikanten en 
leveranciers wordt de vrijheid van handelen der 
aannemers ernstig bedreigd en aan banden gelegd, 
zoo ten aanzien der prijsbepaling als ten opzichte 
der voorwaarden van levering". 

Toen indertijd betoogd werd, dat de actie der 
aannemers de vrijheid van handelen der aanbe-
steders ernstig zou bedreigen en aan banden leggen, 
zoo ten opzichte der aannemingsprijzen als ten aan
zien der voorwaarden van aanbesteding, hebben de 
aannemers aan dit betoog geen waarde gehecht. 
Toch hebben de architecten „aan den lijve" onder
vonden, dat de Bond een macht is geworden. 

Wij vreezen dan ook, dat deze klacht niet veel 
gehoor zal vinden. W e l zegt de Bond „dat ver
traging in de oplevering tengevolge van de toe
passing van niet direct uit voorraad leverbaar ijzer 
door de leden van den Bond zal worden beschouwd 
als „force majeure". Doch in rechten zal men dit 
niet kunnen volhouden. Nog minder gelooven wij, 
dat de architecten gehoor zullen geven aan het 
verzoek „geen bepaalde nierken van Portland-cement 
aan te wijzen". Want wie bij ervaring de deugd 
van een bepaald merk kent, zal weigeren, met een 
ander genoegen te nemen, alleen om den aannemer 
te gerieven. 

Het „vereenigt u" is de leus des tijds. Er zullen 
nog wel andere bonden, trusts, kartels en wat dies 
meer zij, worden gesticht. 

Het slot moet zijn een strijd van allen tegen 
allen, die eindigen zal als de strijd, die Miinch-
liausen bijwoonde, toen twee leeuwen zóó verwoed 
vochten, dat alleen de staarten overbleven. Teeke
naars- en Opzichtersbond, Aannetnersbond, Onder-
aannemersbond, kartels van leveranciers, Architecten-
bond, Ingenieursbond, wij zien ze reeds in onze 
verbeelding optrekken ten strijde, waar harde slagen 
genoeg zullen vallen, tot alleen de staarten over
blijven de geestelijke natuurlijk. 

Voor vredelievenden is dit geen aangenaam voor
uitzicht. 

Potgieter moge gezegd hebben: 

„Worstl ing kenmerkt onzen tijd. 
Heb er oog voor, allerwege, 

Slechts wie deelnam aan den strijd 
Smaakt de vruchten van de zege!" 

aan zulk een kamp heeft hij waarschijnlijk niet 
gedacht. 

P r i j s v r a g e n . 

P R I J S V R A G E N V A N D E V E R E E N I G I N G V A N 
N E D E R L A N D S C H E K A L K Z A N D S T E E N -

F A B R I K A N T E N . 
(met een plaat.) 

Zooals wij in de Leestafel van ons vorig nummer 
meldden heeft bovengenoemde Vereeniging een 
album uitgegeven, waarin een groot aantal der op 
de hierbedoelde prijsvraag ingekomen ontwerpen 
is afgebeeld. 

De bij dit nummer gevoegde plaat, geeft een 
•Ier bestgeslaagde ontwerpen van een groep 
arbeiderswoningen weer Het is wel jammer, zoo
als ook reeds van andere zijden werd opgemerkt, 

dat in het album niet vermeld zijn de namen dei-
ontwerpers en dc aan de ontwerpen toegekende 
onderscheidingen. Ook van dit ontwerp is ons de 
vervaardiger niet bekend. De Vereeniging zou als 
nog het begane verzuim kunnen herstellen door 
een lijstje van de namen in de volgorde der platen 
van het album te publiceeren. 

Wij geven hieronder de afbeelding behoorende 
bij de Godon-prijsvraag uitgeschreven door de Ver
eeniging „Arti et Industria?" te 's-Gravenhage, 
waarvan het programma in ons vorig nummer werd 
afgedrukt. 
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Het H u y g e n s - e n V r e d e s p a l e i s -
m o n u m e n t 
(Ingezonden). 

Wanneer men de geschiedenis van het Huygens-
en Vredespaleis-monument met elkaar vergelijkt 
komt men tot de gevolgtrekking, dat beide ongeveer 
dezelfde antecedenten hebben. 

Bij het Huygens-monuiuent eene duidelijke om
schrijving van erflating, waaraan de Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen zich totaal niet 
stoort; bij het Vredespaleis-monument een duidelijk 
omschreven prijsvraagprogram, waarin lokaliteiten, 
bouwsom enz. omschreven waren, doch waaraan 
ook het Carnegiebestuur zich totaal niet stoorde. 

In beide gevallen negeeren van het geschreven 
woord, waarbij alleen door geweld te plegen aan 
de met volkomen duidelijkheid uitgedrukte be
doelingen daarin èn door de „Holl. Mij. der Weten
schappen, het ontwerp Cuypers, èn door het Car-
negie-bestuur het ontwerp Cordonnier in overeen
stemming kan beschouwd worden met erflating 
eenerzijds en prijsvraagprograin anderzijds. 

Indien voor beide Besturen een ding vaststaat. 



dan is het wel, dat beide besturen niet gerechtigd 
zijn hun Huygens- en Vredespaleisontwerpen tot 
uitvoering te brengen. 

Voor beide monumenten wordt de plaats van 
oprichting afgekeurd en wel voor beide om dezelfde 
ïeden, namelijk, dat beide monumenten met recht 
opgeborgen worden en niet de plaats verkrijgen 
die lien als monument toekomt. 

Ook beide monumenten hebben ieder hun toren-
antecedent. Bij het Huygens-monument wordt ge
klaagd een toren te bouwen, om onzen Huygens op 
le bergen, *) bij het Vredespaleis daarentegen klaagt 
men. dat één toren wordt gebouwd en drie torens 
moeten vervallen. 

Voor bestuurderen van beide instellingen moge 
hetzelfde eenigzins gewijzigde ernstige woord gelden, 
waarmede de Redactie van „het Vaderland" haar 
hoofdartikel „Het Huygens-monument en het legaat. 
Bleekrode" besloot, in haar tweede avondblad van 
21 Januari 1.1. 

Bij beschikking zijn U , bestuurderen van beide 
stichtingen, de zorgen opgedragen om de uitvoering 
tot stand te brengen van het Standbeeld voor 
Huygens en het Vredespaleis. Door welke redenen 
dan ook hebt gij U tot dusver laten bewegen om 
aan de oprichting dezer monumenten uitvoering te 
geven op eene wijze, die in strijd is met het ge
schreven woord en de opinie van publiek en die 
der kunstcritici. ? 

De ten uitvoerbrenging. liet geschreven woord 
verschuldigd, legt U den plicht op terug te keeren 
van den tot dusverre ingeslagen weg, 'ook omdat 
van verder voortgaan in de aangenomen richting 
tallooze moeiehjkheden te wachten zijn. 

De eerste stappen op den verkeerden weg zijn 
gedaan. Zij behoeven niet door meerdere te worden 
gevolgd. Het kan het Bestuur van de Holl . Mi) der 
Wetenschappen en het Bestuur der Carnegie-
Stichting slechts eeren en hunne beteekenis ver
heffen, indien zij erkennen, in dwaling te zijn ge
weest, en door de verklaring „de tot dusverre ge
volgde weg was niet de juiste" het ontwerp-Cuypers 
en het ontwerp-Cordonnier naar hunne archieven 
verwijzen. X 

door L. Zwiers. 
Kaart di s Rijks 

Brandwerende middelen voor hout. — 
Het nut van mousseline. 

•) Mocht volstrekt noodig worden geacht Huygens in een 
toren op te bergen dan kon in overweging gegeven worden 
hiervoor den eenigen overgebleven toren van het Vredes
paleis te benutten. 

Men zoude dan, iu aanmerking nemende de hoogte van 
dien toren, wellicht zeggen, dat de wetenschap zich boven 
de natuur verheft, doch dit argument zonde te nut worden 
gedaan door het af te werpen op de kunst of op het 
Carnegie- bestuur, 

L e e s t a f e l . 

Bonn-kundig Weekblad No. 3. R a a d v a n A r b r i t a g e 
voor de bouwbedrijven in Nederland. Statuten. 

Re i s i n d r u k k e n . Excursie naar Noord Frankrijk dooi
de Bouwkundige Afdeeling der T. H. 8. 2fi Sept. — fiOct. 
1907. Parijs. 

Archit rei ura No. 3. L) e D a ui P r ij s v r a a g. 
P r o g r a m m a van de Da m • P r ij 8 v r a a g. 
Ingezonden s tukken. De jongere leden van het 

Genootschap A. et A. en het diploma van bouwk. opz en 
de lieer van Hvlckania Vlieg. 

T e c h n i s c h Gedeel te . De bereiding van ijzer (slot). 
- Het steenliouwersbedrijf in de Tweede Kamer (slot). — 
De Graniet-industrie in het Fichtelgebergte, naar de schels 
van Dr. Alb. Smidt te Wunsiedel. - Het keuren van ijzer 

DA Bouwwereld No 4. De Dam te A m s t e r d a m 
XIV. Van de zeventiende tot de negentiende eeuw, door 
Dr. J. C. Breen. 

De St. George K l o k k e n t o r e n , s o u t h w a r k 
Londen, door J. F. Groll met losse plaat. 

E x a m e n van B o u w k u n d i g - O p z i c h t e r Op
gaven 1907. 

De Ingenieur No. 3. De v e r l i c h t i n g en ver w a r-
ming der gebouwen van het n ieuwe s t a t i o n 
tc Rose n daal. Inleiding tot het bezoek aan dat station 
van de Vakafdeeling voor Spoorwegbouw en Spoorweg
exploitatie van het K. I. v. 1. op 16 Oct. 1907, door M. L. 
Bleuland van Oordt, met afbeeldingen. , 

Hulde aan de n a g e d a c h t e n i s van ü r. W. C. 
H. S t a r i n g (1808—19081, door J. C. Ramaer c.i. 

H e f f i n g en v e r p l a a t s i n g van het s t a t i o n 
A n t w e r p e n - D a m , door 1. A. Lindo, met afbeeldingen. 

Ingezonden s tukken. Het Zuiderzee-vraag-tuk uit 
technisch, oeconomlsch en nijverheids oogpunt, door L. A. 
Sanders, met afbeeldingen. — Raming voor de bedijkingen 
tot droogmaking van de Wieringermeer, door A. G. den 
Boesterd. 

Teellid cli Weekblad (B. v. T.) No. 3. Bestuursberichten. 
— Kort verslag B. B. vergadering. — Uit de afdeehngen. 
— Materiaalspanningen (vervolg). — Dieselmotoren (ver
volg). — Berekening electrische gelijkstroonmetten (vervolg). 

De Aannemer No. 3. M e d e d e e l i n g e n va n li et 
Hoofdbes tuur . 

O f f i c i e e l e adv iezen inzake verkorting van den 
arbeidsduur voor volwassen arbeiders. 

Eene op p r ij s ges te lde w a a r s c h u w i n g. 
Dé Netlerlaiidsche Klei-Iiidiistrie No. -21). Risicovereeni-

giug van Kleilndustrieelen (Officieel). Iets over den invloed 
van koolzure kalk in de klei. — Het wereldverbruik van 
steenkool. Nog iets over rookvoorkoming. 

Deutsche Bauhillte No. 3. Die Bede ut uiig der 
Z e n t r a l b a u t e n filr .den Kircheiibau des Mittelalters, 
door H Aug. VValdner, met afbeeldingen van Homaansehc 
kerken te Keulen en Schwarz-Rlieindorf. 

Vom Z w i t t e r t y p beim V i U c n b a u . door M. 
Heeren, bij een ontwerp van een dubbelwoonhuis in 
Grünewald van C. Scheider te Berlijn. 

V o n der D i e I e i m E i n f a m i 1 i e n h a u s e, door 
P. Rose, hij een ontwerp van R. Lerche. 

K l c i n s t a d t a r c h i t e k t u r door \V. C. Bercndt, met 
schetsen van Hans Spitzner te Hanau. 

De Natuur, uitgave van J. G. Broese te Utrecht bevat 
in all. 1 van den nieuwen jaargang: 

Mars: Dr. VV. de Sittler. — De duikerklok: Dr. Z. P. 
Boaman. — Radium en de omzetting der elementen onder
ling: Dr. P. K. Lulofs. — Het Zilverkonijn: Ericus — 
Nieuwe banen in de metallurgie, II: Dr. A. J. Snijders. — 
Een Viertal Nachtvlinders: J. Daalder Dz. — Een Reuzen-
locomotief: S. Snuijff. — Dc Herkomst van onze huis 
dieren : J Hendrik 'van Balen. — Het stijfsel in de plant 
en zijn Nijverheidsnut: A. L. Notebaert. — Het einde van 
het hagelschieten: A. D. Hagedoorn. — Het Afrikaansclie 
of Velszaartschaap: Mimosa. — Luxeartikelen en sieraden 
uit het dierenrijk afkomstig: P. N. van Eek. — Eenvoudige 
Proeven. 1. Een brandende kaars wordt zwaarder: Dr. A. 
J. C. Snijders. — Korte Mededeelingen — Boekaankondi
ging. — Correspondentie. — Maandelijksch Weerbericht : 
C. L. de Veer. 

Moderne Bauformen van M. J. Gradl. uitgave van Julius 
Hoffmann te Stuttgart, opent zijn zevenden jaargang met 
een studie over Albert Gessuer te Charlottenburg, met af
beeldingen van verscheidene zijuer werken, meest woon
huizen te Charlottenburg en het Kurhaus Dr. Warda, 
een klein sanatorium te Blankenburg i. Th. De groote 
etage-woonhuizen onderscheiden zich van het oudero type, 
door de groote afwisseling die Gessner in het uiterlijk 
aanzien weet te brengen; hij bereikt dat door een doel
matige plauverdeeling en het gelukt hem, zonder dat het 
karakter van de etage-woning verloren gaat, eentonigheid 
te vermijden en met weinig middelen een groot architec
tonisch resultaat te bereiken. Bijzonder goed geslaagd is 
o. a. het z. g. „Gtlbe Hans" aan de Mommsenstrasse 5, 
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waarvan wij een onberispelijke reproductie van een meester
lijke aquarel in deze aflevering aantreffen. 

Verder vinden wij hier nog eenige prijsvraag-ontwerpen 
van Josef Reuters te Wilmersdorf-Berlijn, waarin onmis
kenbaar indrukken van de Vredespaleis-prijsvraag na
werken, verschillende interieurs in kleuren weergegeven, 
waaronder een van M. H. Bailey Scott te Bedford de aan
dacht trekt en tenslotte eenige details van den gevel van 
het winkelhuis der VVürtt. Metallwaarenfabrik te Stuttgart 
en van de „Nationalbank für Deutschland" te Berlijn. Beide 
laatstgenoemde bouwwerken zijn resp. van Alb. Eitel te 
Stuttgart, en Alfred Mossel te Berlijn, die hier niet zonder 
succes Grieksche zuilvormen in een modern bouwwerk 
heeft toegepast. 

G e m e n g d n i e u w s . 

V a r i a . 

B U I T E N L A N D . 

— De Deensche ingenieur Ohrt heeft een plan voor een 
tunnel onder den Grooten Belt ontworpen, dat, volgens 
den Kopenhaagschen berichtgever van de „Times", veel 
kans heeft door de Deensche regeering en volksvertegen
woordiging te worden aangenomen. 

Ohrt wil de tunnel maken van een plaats. 3' ( kilometer 
ten oosten van Korsoer, onder het eiland Sprogöe dooi. 
naar de kust van Filnen. 

De tunnel zou 27 kilometer lang zij waarvan 18 onder zee. 
De kosten worden geraamd op f 17>20.000, en Ohrt denkt, 

dat de onderneming voordeel zal opleveren, zelfs al waren 
de kosten nog de helft hooger. 

— In de vereeniging van scheepsbouwkundige ingenieurs 
te Genua heeft Lorenzo Dadda.zijne uitvinding toegelicht, 
om de ijzeren platen van pantserschepen door een massa 
van cement te vervangen. Dadda is in den oorlog tusschen 
Rusland en Japan geweest en vertelt, dat de Japanners 
met uitnemend gevolg cement hebben gebruikt, om hnn 
s'-hansen tegen het Russische granaatvuur te beveiligen. 
Noch de omvang noch het gewicht zullen onder het aan
brengen van cement lijden. De pantsering zal echter veel 
goedkooper komen. 

De minister van marine heeft last gegeven, de uitvinding 
van Dadda te bestudeeeen. 

B I N N E N L A N D . 

AMSTERDAM. In de voor het jaar 1907 uitgeschreven prijs
vragen van het Genootschap Architectura et Amicitia zijn 
door de jury de volgende premiën toegekend; 

rt. Ontwerp Dorpsschool met woning, motto Buiten I van 
van den heer G. F. Mastenbroek te Laren; motto Buiten 
II van den heer D. Meintema te Delft; motto Jeugd II 
van den heer H. W. Stikkelorum te 's-Gravenhage, elk 
een eervolle vermelding met f 25. 

ft. Ontwerp Afsluiting van een Voorplein, motto „Grijpt 
als het rijpt", van den heer Corn, de Graaf te Utrecht, 
een eervolle vermelding met f 15. 

AMSTERDAM. Burg. en Weth. van 's-Gravenland hebben 
aan den heer W. H A. G. Baron van Ittersum, electro-
technisch ingenieur en expert te Amsterdam, opgedragen 
het opmaken van ontwerpen met begrooting voor eene 
gemeentelijke drinkwaterleiding en voor eene waterleiding 
in verbinding met eene electriche centrale. 

GROSINGEX, Voor de twee betrekkingen van opzichter 
van den provincialen waterstaat, aan welke betrekkingen 
zijn verb mden aanvangsjaarwedde van f 1200, welke zes
maal telkens na twee jaar met f 100 kunnen worden ver
hoogd, hebben zich 72 sollicitanten aangemeld. 

HAARLEM. In de rotonde van het Museum van Kunst
nijverheid zal vanaf 25 Januari tot 8 Februari eene tentoon
stelling geopend worden van teekeningen en eenige naar 
die teekeningen geknoopte tapijten uit de Koninklijke 
Deventersche tapijt fabriek. 

Deze tentoonstelling is vooral merkwaardig wegens de 
ontwerpen en teekeningen van den nestor onzer sierkun
stenaars, den heer Colenbrander, wiens werken door hunne 
oorspronkelijkheid bijzonder uitmunten. 

W O N I N G T O E S T A N D E N T E B O E D A P E S T . 

De „N. Rott. Courant" bevatte onlangs de vol
gende hoogstbelangrijke correspondentie uit de 
Hongaarsche hoofdstad: 

Eenige dagen vóór Kerstmis ontvingen de be
stuursleden der Kinderschutzliga te Boedapest en 
een aantal andere heeren, hoofdzakelijk hoofd
ambtenaren aan ministeries of van de gemeente, 
eene uitnoodiging van den directeur van politie om 
deel te nemen aan eene nachtelijke inspectie van 
arme buurten der hoofdstad, die gedurende den 
nacht vóór Kerstmis onder leiding van een der 
commissarissen zou plaats hebben, om zich persoon
lijk van de treurige toestanden in die wijken te 
overtuigen. 

Dat daarvoor juist deze nacht uitgekozen was. 
geschiedde zonder twijfel om het contrast voor de 
deelnemers, die in dien tijd immer druk bezig zijn 
om het Kerstfeest thuis voor te bereiden, nog 
scherper te laten uitkomen. Maar hoe dit zij, het 
hoofd der politie heeft zijn doel bereikt, want niet 
alleen ontving hij van het bestuur der Kinder
schutzliga de toezegging dat het zijn werkkring 
aanzielijk wil uitbreiden, waartoe het dezer dagen 
een beroep zal doen op de offervaardigheid der be
volking, maar op diens verzoek zal in de volgende 
week een tweede tocht ondernomen worden, waar
voor alle dames, die zich met armenzorg bezig 
houden, eene uitnoodiging zullen ontvangen. 

Het bericht, dat een der deelnemers over dezen 
nachtelijken tocht publiceerde, is natuurlijk in de 
eerste plaats voor de burgerij der hoofdstad bestemd 
en ik laat daarom maar enkele gegevens van meer 
algemeen belang hier volgen. 

De bevolking van Boedapest, die thans uit circa 
800,000 inwoners bestaat, is in 190,000 woningen 
gehuisvest. Meer dan 85,000 dezer woningen bestaan 
evenwel slechts uit één kamer en herbergen niet 
minder dan 300,000 menschen. Bij de laatste volks
telling op den 31en December 1905 is voorts ge
bleken dat 10,518 dezer kleine kwartieren over
bevolkt zijn en voor niet minder dan 92,000 
menschen als woning dienen moeten. In enkele 
wijken, zooals Steinbrück en Engelsfeld, ziet men 
lange straten aan weerszijden bezet met groote 
huurpaleizen, (de naam is niet overdreven) die van 
den kelder tot den zolder verdeeld zijn in uiterst 
kleine woningen, waar in één kamer tot tien, jn 
zelfs twintig personen slapen. Betreedt men zulk 
een huis door de groote poort, dan ziet men dadelijk 
dat daarbinnen armoede heerscht, een walchelijke 
lucht belemmert de ademhaling, overal is het vuil, 
en op de binnenplaats en de trappen ziet men ver
wilderde, halfnaakte kinderen. 

De families, die een woning hebben, huizen ge
woonlijk in de kleine keuken, waar voor bedden geen 
plaats is, terwijl zij in hun eenige kamer een aantal 
bedden plaatsen om die in onderhuur te geven: 
hebben zij geen bedden, dan worden de slaapplaatsen 
op den grond gemaakt, en wel voor zooveel menschen 
als maar mogelijk is. 

In deze overbevolkte woningen wordt niet ge
vraagd, op welke wijze men in zijn onderhoud voor
ziet; is de onderhuurder een dief, die 's nachts op 
roof uitgaat, dan meldt hem de verhuurder niet bij 
de politie, om het slaapgeld niet te verliezen. Het 
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is begrijpelijk dat deze kazernes broeinesten van 
misdaden zijn, en dat de kinderen, die daar op
groeien, meerendeels den verkeerden weg opgaan. 
In 1906 werden dan ook in Boedapest niet minder 
dan 1337 kinderen beneden 14 jaren als dieven 
door de politie ingerekend, of wel meer dan de 
helft van het totale aantal gevangennemingen. 

Op welke schandelijke wijze door hebzuchtige 
menschen partij getrokken wordt van de armoede 
hunner medeburgers, bleek op dezen nachtelijken 
tocht herhaaldelijk; een vervallen, onbruikbare 
steenoven, de daartoe behoorende magazijnen en 
droogkamers waren o. a. in 76 woningen veranderd, 
die, kleiner dan gevangeniscellen, voor 10 gulden 
per maand verhuurd worden, zoodat de eigenaar 
op deze wijze oneindig betere zaken maakt dan hij 
met het steenovenbedrijf ooit verwacht had. 

Een bouwpolitie bestaat hier wel en deze ziet 
ook nauwkeurig toe, dat de gevels der huizen mooi 
ontworpen worden en dat de soliditeit der gebouwen 
niets te wenschen overlaat, maar een woningwet 
heeft Hongarije nog niet. 

In het openbaar gemaakte bericht schildert de 
schrijver de treurige tafereelen die hij daar aan
schouwde.' In kamers niet grooter dan 6 vierk. M . 
wonen dikwijls meer dan 10 personen, mannen, 
vrouwen en kinderen. In andere achterbuurten 
waren de toestanden in menig opzicht nog erger, 
men vond daar oude vrouwen, die in dienst van 
ondernemers overdag in de groote markthallen den 
afval van den grond oprapen en in manden ver
zamelen om die 's nachts in vaten.. gevuld met 
smerig water, af te wasschen en ze vervolgens 
weer op te markt te verkoopen ; op andere plaatsen 
werden aardappelen 's nachts op de meest onzinde
lijke wijze geschild, gekookt en gestamt, die de 
bakkers gebruiken om bij hooge meelprijzen het 
brood te vervalschen. 

Ten slotte werden de herbergen bezocht, waar 
dieven en andere boeven 's nachts bijeen komen, om 
den gemaakten buit te verdeden en nieuwe plannen 
te smeden. Deze bezoeken waren voor de heeren 
deelnemers aan den nachtelijken tocht minder aan
genaam, daar de politie daar vale oude bekenden 
vond, die ingerekend werden, hetgeen evenwel 
slechts mogelijk was, nadat van het nabijgelegen 
bureau de noodige versterking gekomen was, 

De deelnemers waren over hetgeen zij gezien 
hadden ontzet, en toch, zegt de schrijver, waren 
de menschen, die zij ontmoet hadden, nog niet de 
beklagenswaardigsten. Zij bezitten ten minste nog 
zooveel dat zij een slaapplaats betalen kunnen, 
terwijl vele menschen zoo arm zijn, dat zij ook 
•laarvoor geen dubbeltje kunnen missen. Die wonen 
in de onderaardsche kanalen en verwannen 's nachts 
hunne verkleumde ledematen aan het vuile, warme 
water, dat door de groote afvoerpijpen naar den 

Donau stroomt; en wanneer het zomer is, slapen 
zij eenvoudig op de straten die aan de buitenzijden 
der stad gelegen zijn, waar de politie ze ongemoeid 
laat. Op een open veld, buiten de stad, waar 
eenige houten loodsen staan, waarvan de wind 
reeds vóór jaren de daken vernielde werden dit
maal meer dan 400 personen aangetroffen. 

Voorwaar treurige toestanden in een stad met 
een budget van meer dan 44 millioen kronen, 
waar zooveel weelde heerscht. en waar in vele 
straten de paleizen der rijke grootgrondbezitters 
bij tientallen te vinden zijn. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

Ingen ieur van den provincialen waterstaat in Fries
land, jaarwedde f2400 welke twee malen telkens na drie 
jaren met f 300 wordt ve> hoogd, diploma van civielingenieur. 
Zich bij gezegeld adres, onder bijvoeging van stukken, vóór 
1 Februari 1901 te wenden tot het College van Gedeputeerde 
Staten van Friesland. (1) 

— D i r e c t e u r der op te richten Ambachtsschool te 
Schiedam, stukken vóór 15 Februari a.s, in te zenden bij 
den Heer J. W. J. van Harwegen den Breeins, Voorzitter 
van het Bestuur. Jaarwedde f2500. (1) 

— C h e f - M o n t e u r bij de Staatsmijnen in Limburg. 
Aanbiedingen schriftelijk met afschriften van getuigschriften 
te zenden aan de Technische Afdeeling van de Staatsmijnen 
te Heerlen. (1) 

— D i r e c t e u r 
in dit no. 

Ambachtsschool Oostburg. Zie adv. 
(2) 

— L e e r a a r in hand- en voimtcekenen, in hoofdzaak 
voor Smeden, aan de Ambachtsschool te Tilburg, tegen 
1 April a.s. Aanvangssalaris f900 per jaar. De tegenw. 
titularis is Leeraar aan de Gem. Burger Avondschool. 
Stukken vóór 29 Januari e k. aan de Ambachtsschool, 
Spoorlaan. Inlichtingen geeft de Directeur F. C. Steinmann. 

(2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN 
RuiJSCHSTRAAT 

44 Bouwk.Opz.-teek.. 20—45j. 
18 BouwkOpz.-Uitv., 23—32 j 
10 Bouwk. Teek. 18—26 j 
9 Waterb. Opzr. 20—45 j 
1 Meubelteekenaar 41 j 
2 Decoratie-teekenaars 26—40j 

2 Teek. voor kunst-indust. 26—40j 
2 Chef-machinisten 33—34 j ! , 
1 Werkmeester 33 j , 

10 Werktuigk. Teek., 20—26 j . 
5 Electrotechniker 22—41 j . 
2 Scheepsteekenaars 20—23 j 

DEN BONÜ VAN TECHNICI 
94, AMSTERDAM. 

, ƒ 6 0 - ƒ 1 2 5 p.m 
., ƒ 6 5 - ^ 1 1 0 „ 
. , / - 4 0 - f l 2 0 „ 
, ƒ 6 0 ^ 110 „ 

ƒ 120 
.,^110-^126 
,,/110 ƒ125 
ƒ100—ƒ150 

ƒ125 
,/"40—ƒ 80 
, f 60—ƒ100 
^50—f 65 

T H . V A N H E E M S T E D E O B E L T , 
= Mem. San. Inst, London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor ri i H « ( u | | n e n D E K I ' I T K R K A I I K 150—151. F i l i a a l en Showroom 44 K O K I X , 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Harm ei Koudwater verzorging. Triumph lleurdraneerx, Kampioen Ventilator onder (iarantic 

M A R T I N & C o . , A m s t e r d a m . 
ACHTER-OOSTEINDE 2 - 4 - 6 , bij het Paleis voor Volksvlijt. 

M a r m e r e n S c h o o r s t e e n m a n t e l s . 

Vraag album en prijzen. (i) 

A a n k o n d i g i n g v a n 
A a n b e s t e d i n g e n . 

MAANDAG 27 Januari. 

Amsterdam, ten 1.30 ure, door de I loll. 
Uz. Spw.-Mij., in het centraalstation: be
stek no. 1104: het uitvoeren van grond
en spoorwerken, het maken van een 
tijdelijke houten goederenloods en van 
den onderbouw eener weegbrug en bij-
behoorende werken alles ten behoeve 
der uitbreiding van het stationsemplace
ment Naarden—Bus«um; begr. f35,425; 
aanw. 22 Jan. te 105/< ure, spoortijd. 

Amsterdam, ten 12 ure door het. ge
meentebestuur: het bouwen van een spijs-
keuken met bijkeuken en verbouwen van 
bestaande lokalen tot ketelhuis enz. op 
liet terrein van het Binnen-Gasthuis; de 
voorwaarden te verkrijgen ter Stads
drukkerij: inlichtingen bij den Architect 
van Publieke werken ten Stadhuize, 
kamer No. 14% van 2 tot 4 uur, de drie 
laatste werkdagen vóór den dag der aan
besteding. 

Kornliorn, ten 4 ure, door Mej. de Wed. 
J. Boetje, in het café van J. de Boer: 
het bouwen van eene nieuwe boeien-
behuizing met bijbehoorende werken; be
stek en teek. verkrijgb. bij H. v. d. Meulen 
aldaar. 

Schijiidel, ten 2 ure, door de heer H. 
G. J. Bolsius, in het koffiehuis van mej. 
de wed. Wollaert: het bouwen eener 
villa in de kom der gemeente Schijndel; 
inl. door J. Heijkants te Erp. Aanw. 27 
Jan. te 11 ure. 

Dragten, ten 10 ure, door het gemeente
best, van Smallingerland: de levering 
ven de benoodigde gegalvaniseerde asch-
tonnen voor 't tonnenstelsel te Dragten 
voor dit jaar; voorwaarden ter lezing ter 
secretarie. 

DINSDAG 28 Januari. 

Oldeboorn, door het best. van de coöp 
stoomzuivelfabriek: het vergrooten der 
fabriek; bestek en teekening te bekomeu 
bij M. K. de Jong. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeente
best.: de levering van 6000 q. m. straat, 
klinkers, geschikt voor rijwegen; inl 
verstrekt de gemeente-architect, bestek
ken te bekomen ter secretarie. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeente
best.: levering van gres en Mela li er kei en 
of daarmede overeenkomend materiaal 
voor circa 2000 q. m. straatvlak; inl. 
verstrekt de gemeente-architect; bestek
ken te bekomen ter secratarie. 

WOENSDAG 29 Januari. 

Apeldoorn, ten 11 ure, door de arch. 
Andr. van Driesum Szn. in hotel Burger
hout: het bouwen van een woonhuis aan 
de Mr. van Hasseltlaan te Apeldoorn; 
bestek en teekening te bekomen ten kan
tore vau den architect. 

Zevenhuizen, ten 4 ure, door de heer 

sluitingen, het opstellen van waterkranen 
en leggen van waterleidingen met bjjbe-
hoorende werken ten behoeve van een 
nieuw station te Zandvoort nabij de Zee
straat; begr. f 118.000; het bestek met 3 
teekeningen verkrijgbaar aan het Admini
stratiegebouw Droogbak te Amsterdam, 
Dienst van Weg en Werken, kamer 150. 
aanw. 29 Januari v. m. 10 uur spoortijd 
van uit het station Zantpoort Bad. 

Leiden, ten 11.30 ure, door het ge
meentebest.: het 'maken van eene af-

P. Houtman: het bouwen van 2 lokalen 
aan de Christelijke school aan de Everts-
wijk; bestek en teekening verkrijgbaar 
bij den besteder te Zevenhuizen; aanw. 
29 Jan. 2 ure. 

Workum, ten 10 ure, door het best. 
der coöp. stoomzuivelfabriek; het bouwen 
van 6 werkmanswoningen; bestek en 
teekening te bekomen bij den arch. S. 
S. Hobma te Workum; aanw. gehouden. 

DONDERDAG 30 Januari 

Bathmen, ten 2.30 ure, door den lieer 
H. Wibbelink GJz. bij J. Mulder: het af
breken van een oude en het bouwen van 
een nieuwe schuur op het erve Schoolder; 
aanw. ten 1 ure; bestek enz. ter inzage 
bij J. Mulder 

Scheveningen, door de archit. F. A 
Koch: het bouwen van een zeehospitium 
nabij Domburg, eiland Walcheren, in de 
gem. Oost-Kapelle. Zie adv. in dit no. 

Zicrikzec, ten 12 ure. deor het dage
lij ksch bestuur van het waterschap 
Schouwen; de levering vvn 50.000harde, 
eenigszins getrokken straatwaalklinkers; 
bilj. inz. aan den voorz. A. J. F. Fokker. 

VRIJDAG 31 Januari 

Watergraafsmeer, ten 11 ure, door het 
gemeentebest.: lo. het leveren van plm. 
577.350 kg. gegoten ijzeren buizen hulp
stukken, brandkranen, afsluiters enz. ten 
dienste der gemeente-gas- en water
leiding; 2o. het leggen van de blusleidingen 
voornoemd Inl. ten kantore van de water
eu lichtbedrijven, Hoogeweg no. 80. 

Delfsirahuizen, door kerkvoogden der 
Ned. Herv. gemeente: het afbreken der 
oude kerk met toren en het weder op
bouwen van een nieuwe kerk met toren 
te Delfstrahuizen; bestek en teekening 
te bekomen bij J. Schreur te Echten. 

Steenderen, ten 10 ure, door bet ge
meentebest.: de daarstelling eener veld
wachterswoning; bestek en teek. ter in
zage bij den opzichter D. J. Hek kei man. 

Schiedam, dosr de arch. H. Gabel: het 
bouwen van 7 woonhuizen aan de Brouwer
straat; bestek en 2 teek. verkrijgb. ten 
kantore van gen. architect, Hoofdstraat 
137, Schiedam. 

ZATERDAG 1 Februari. 

Enschede, ten 11 ure, door het bestuur 
van de Twentsche Electrische Tramweg-
Mij., in het gemeentehuis: bestek no. 6: 
het Ieggee van sporen en wissels met 
de daarmede in verband staande werken, 
voor den tramweg van Enschedé naar 
Glanerbrug; bestek verkrijgbaar aan het 
bureel van den ingenieur W. E, Cramer, 
Conradkade 56, te 's-Gravenhage. 

MAANDAG 3 Februari 

Amsterdam, ten 1.30 ure, doordeHoll. 
Uz Spw.-Mij., in het centraalstation: be
stek no. 115: het uitvoeren van grond
en spoorwerken, het maken van keer-
muren, schoeiingen, bestratingen en af-

Assurantie-
schade op het 

'Maatsch. tegen 

Leven 
„DE 

V 
van 1845. 

•s-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood. 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat. — ZUTPHEN, Uselkade. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Dir. 

G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 
Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1906 . „ 1.235.400,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . „ 31.490.000,00 
BRAND - LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

scheiding met loopplanken rondom het 
diepe bassin, van de openbare zwemplaats 
en het verbeteren der Morschpoortbrug 
(in twee perceelen) en te herbesteden 
(bestek no. 4a) het leveren van 80000 
stuks Ourthekeien: bestek en teekeningen 
ter inzage op het bureau der gemeente
werken eiken werkdag van 9—4 uur en 
aldaar te bekomen. 

WOENSDAG 5 Februari. 

Koe kan yc. ten 2 ure, door de arch. G. 
Hofman in het café Eleveld: het bouwen 
van een dir.-woniug met bijlevering van 
alle materialen enz.; bestek en teekening 
te bekomen bij den architect. 

ZATERDAG 8 Febrnari. 

Rotterdam, ten 2.30 ure, door de Rot-
terdamsche Tramw.-Mij., in de wacht 
kamer 2e kl. van het station in de Rose-
straat: het maken van eenige kunstwerken 
en van de aardebaan, het leveren en 
verwerken van ballast, het leggen van 
sporen en wissels en bijkomende werken, 
ten behoeve van den stoomtramweg 
Middelharnis—Ouddorp, volgens bestek 
no. 22, alsmede van overeenkomstige 
werken ten behoeve van den stoomtram• 
weg Middelharnis - Ooltgensplaat,volgeus 
bestek no. 25. 

1 Februari, zullen terzelfder plaatse 
ten 2'/s uur, inlichtingen worden verstrekt. 
Bestek en teekeningen zijn zijn aan het 
kantoor der Maatschappij Rosestraat 3a 
verkrijghaar. De inschrijvingen kunnen 
geschieden voor elk der bestekken Nos. 
22 en 15 afzonderlijk al of niet gecom
bineerd met eene inschrijving voor ge
noemde bestekken gezamelijk. 
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is begrijpelijk dat deze kazernes broeinesten van 
misdaden zijn, en dat de kinderen, die daar op
groeien, meerendeels den verkeerden weg opgaan. 
In 1906 werden dan ook in Boedapest niet minder 
dan 1337 kinderen beneden 14 jaren als dieven 
door de politie ingerekend, of wel meer dan de 
helft van het totale aantal gevangennemingen. 

Op welke schandelijke wijze door hebzuchtige 
menschen partij getrokken wordt van de armoede 
hunner medeburgers, bleek op dezen nachtelijken 
tocht herhaaldelijk: een vervallen, onbruikbare 
steenoven, de daartoe behoorende magazijnen en 
droogkamers waren o. a. in 76 woningen veranderd, 
die, kleiner dan gevangeniseellen, voor 10 gulden 
per maand verhuurd worden, zoodal de eigenaar 
op deze wijze oneindig betere zaken maakt dan hij 
met liet steennvenbedrijf ooit verwacht had. 

Een bouwpolitie bestaat hier wel en deze ziet 
ook nauwkeurig toe. dat de gevels der huizen mooi 
ontworpen worden en dat de soliditeit der gebouwen 
niets te wenschen overlaat, maar een woningwet 
heeft Hongarije nog niet. 

In het openbaar gemaakte bericht schildert de 
schrijver de treurige tafereelen die hij daar aan
schouwde.' In kamers niet grooter dan 6 vierk. M . 
wonen dikwijls meer dan 10 personen, mannen, 
vrouwen en kinderen. In andere achterbuurten 
waren de toestanden in menig opzicht nog erger, 
men vond daar oude vrouwen, die in dienst van 
ondernemers overdag in de groote markthalhui den 
afval van den grond oprapen en in manden ver
zamelen om die 'snachts in vaten, gevuld niet 
smerig water, af te wasschen en ze vervolgens 
weer op te markt te verkoopen : op andere plaatsen 
werden aardappelen 's nachts op de meest onzinde
lijke wijze geschild, gekookt en gestatnt, die de 
bakkers gebruiken om bij hooge meelprijzen liet 
brood te vervalschen. 

Ten slotte werden de herbergen bezocht, waar 
dieven en andere boeven 's nachts bijeen komen, oin 
den gemaakten buit te verdeden en nieuwe plannen 
te smeden. Deze bezoeken waren voor de hoeren 
deelnemers «aan den nachtelijken tocht minder aan
genaam, daar de politie daar vale oude bekenden 
vond. die ingerekend werden, hetgeen evenwel 
slechts mogelijk was, nadat van het nabijgelegen 
bureau de noodige versterking gekomen was, 

De deelnemers waren over hetgeen zij gezien 
hadden ontzet, en toch, zegt de schrijver, waren 
de menschen. die zij ontmoet hadden, nog niet de 
beklagenswaardigsten. Zij bezitten ten minste nog 
zooveel dat zij een slaapplaats betalen kunnen, 
terwijl vele menschen zoo arm zijn, dat zij ook 
daarvoor geen dubbeltje kunnen missen. Die wonen 
in de onderaardsche kanalen en verwannen "s nachts 
hunne verkleumde ledematen aan liet vuile, wanne 
water, dat door de groote afvoerpijpen naar den 

25 Januari. B i j l a g e v a n „ D E O P M E R K E R " . No. 4. 

Donau stroomt: en wanneer het zomer is, slapen 
zij eenvoudig op de straten die aan de buitenzijden 
der stad gelegen zijn, waar de politie ze ongemoeid 
laat. Op een open veld, buiten de stad, waar 
eenige bouten 'loodsen staan, waarvan de wind 
reeds vóór jaren de daken vernielde werden dit
maal meer dan 400 personen aangetroffen. 

Voorwaar treurige toestanden in een stad met 
een budget van meer dan 44 millioen kronen, 
waar zooveel weelde lieerscht. en waar in vele 
straten de paleizen der rijke grootgrondbezitters 
bij tientallen te vinden zijn. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

Ingenieur van den provincialen waterstaat in Fries
land, jaarwedde f2401) welke twee malen telkens na drie 
jaren met f300 wordt ve' hoogd, diploma van civielingenieur. 
Zich bij gezegeld adres, onder bijvoeging van stukken, vóór 
I Februari 1901 te wenden tut het College van Gedeputeerde 
Staten van Friesland. (1) 

- D i r e c t e u r der op te richten Ambachtsschool te 
Schiedam, stukken vóór 16 Februari a.s, in te zenden bij 
den Heer J. W. J. van Harwegen den Breems, Voorzitter 
van het Bestuur. Jaarwedde f2500. (1) 

— C lief-Mo ii t e u r bij de Staatsmijnen in Limburg. 
Aanbiedingen schriftelijk met afschriften van getuigschriften 

Technische Afdeeling van de Staatsmijnen 
(1) 

te zenden aan •!< 
te Heerlen. 

— D i r e c t e u r 
in dit no. 

Ambachtsschool Oostburg. Zie adv. 
(2) 

— L e e r a a r in band- en vo.inteekeneii, in hoofdzaak 
voor Smeden, aan de Ambachtsschool te Tilburg, tegen 
1 April a.s. Aanvangssalaris f900 per jaar. De tegenw. 
titularis is Leeraar aan de Gem. Burger Avondschool. 
Stukken voor 29 Januari e k. aan de Ambachtsschool, 
Spoorlaan. Inlichtingen geeft de Directeur F. C. Steinmann. 

(2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN 
RUIJSCHSTRAAT 94, 

44 Bouwk.Opz.-teek.. 20 
13 BouwkOpz.-Uitv.. 23-
10 Bouwk. Teek. 18-
9 Waterb. Opzr. 20-
1 Meubelteekenaar 
2 Decoratie-teekenaars 26-
2 Teek. voor kunst-indust. 20 
2 Chef-machinisten 83— 
1 Werkmeester 

10 Werktuigk. Teek., 2 0 -
5 Electrotechniker 22— 
2 Scheepsteekenaars 20 

BOND VAN TECHNICI 
AMSTERDAM. 

-46 j . , ƒ 6 0 -
-32 i . , ƒ 6 6 -
-26]., ƒ 4 0 -
~45 j . ^G0-

41 j , 
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40 j . , ƒ110 
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33j., 
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23j. , /50-
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-ƒ110 
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ƒ110 
ƒ120 
ƒ125 
ƒ125 
ƒ150 
ƒ125 
ƒ 80 
ƒ100 
ƒ 65 
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T H . v a n h e e m s t e d e o b e l t , 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 
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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 lleurdraniters, Kampioen Ventilator onder «arantie. 

M A R T I N & C o . , A m s t e r d a m . 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

M a r m e r e n S c h o o r s t e e n m a n t e l s . 

Vraag album en prijzen. (i) 

sluitingen, het opstellen van waterkranen 
en leggen van waterleidingen met bijbe-
hoorende werken ten behoeve van een 
nieuw station te Zandvoort nabij de Zee
straat; begr. f 118.000: het bestek met 3 
teekeningen verkrijgbaar aan het Admini
stratiegebouw Droogbak te Amsterdam, 
Dienst van Weg en Werken, kamer 150. 
aanw. 29 Januari v. m. 10 uur spoortijd 
van uit het station Zantpoort Bad. 

Leiden, ten 11.30 ure, door het ge
meentebest.: het ' maken van eene af-

A a n k o n d i g i n g v a n 
A a n b e s t e d i n g e n . 

MAANDAG 27 Januari. 

Amsterdam, ten 1.30 ure, doordelloll. 
Uz. Spw.-Mij., in het centraalstation: be
stek no. 1104: het uitvoeren van grond
en spoorwerken, het maken van een 
tijdelijke houten goederenloods en van 
den onderbouw eener weegbrug en hij-
behoorende werken alles ten Iiehoeve 
der uitbreiding van het stationsemplace
ment Naarden—Bus«um; begr. f35,425; 
aanw. 22 Jan. te 103/4 ure, spoortijd. 

Amsterdam, ten 12 nre, door het ge
meentebestuur: het bouwen van een spijs-
keuken met bijkeuken en verbouwen van 
bestaande lokalen tot ketelhuis enz. op 
het terrein van het Binnen-Gasthuis; de 
voorwaarden te verkrijgen ter Stads
drukkerij; inlichtingen bij den Architect 
van Publieke werken ten Stadhuize, 
kamer No. 14% van 2 tot 4 uur, de drie 
laatste werkdagen vóór den dag der aan
besteding. 

Kornhorn, ten 4 ure. door Mej. de Wed. 
J. Boet je, in het café van .1. de Boer: 
het bouwen van eene nieuwe bóeren-
behuizing met bijbehoorende werken: be
stek en teek. verkrijgb. bij H. v. d. Meulen 
aldaar. 

Scliijndel, ten 2 ure, door de heer H. 
G. .1. Bolsius, in het koftiehuis van mej. 
de wed. Wollaert: bet bouwen eener 
villa in de kom der gemeente Schijndel; 
inl. door J. Heijkants te Erp. Aanw. 27 
Jan. te 11 ure. 

Dragten, ten 10 ure, door het gemeente
best, van Smallingerland: de levering 
ven de benoodigde gegalvaniseerde asch-
tonnen voor 't tonnenstelsel te Dragten 
voor dit jaar; voorwaarden ter lezing ter 
secretarie. 

DINSDAG 28 Januari. 

Oldeboorn, door het best. van de coöp 
stoomzuivelfabriek: het vergrooten der 
fabriek; bestek en teekeniug te bekomeu 
bij M. K. de Jong. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeente
best.: de levering van 6000 q, m. straat, 
klinkers, geschikt voor rijwegen; inl 
verstrekt de gemeente-architect, bestek
ken te bekomen ter secretarie. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeente-
best.: levering van gres en Mclafierkeien 
of daarmede overeenkomend materiaal 
voor circa 2000 q. m. straatvlak; inl. 
verstrekt de gemeente-architect: bestek
ken te bekomen ter secratarie. 

WOENSDAG 2» Januari. 

Apeldoorn, ten 11 ure, door de arch. 
Andr. van Driesum Szn. in hotel Burger
hout: het bouwen van een woonhuis aan 
de Mr. van Hasseltlaan te Apeldoorn; 
bestek en teekening te bekomen ten kan
tore van den architect. 

Zevenhuizen, ten 4 ure, door de heer 

P. Houtman: het bouwen van 2 lokalen 
aan de Christelijke school aan de Everts-
wijk; bestek en teekening verkrijgbaar 
bij den besteder te Zevenhuizen; aanw. 
29 Jan. 2 ure. 

Workum. ten 10 ure. door het best. 
der coöp. stoomzuivelfabriek; het bouwen 
van 0 werkmanswoningen; bestek en 
teekening te bekomen bij den arch. S. 
S. Hobma te Workum; aanw. gehouden. 

DONDERDAG 30 Januari 

Bathmen, ten 2.3(1 ure. door den heer 
H. Wibbelink GJz. bij J. Mulder: het af
breken van een oude en het bouwen van 
een nieuwe schuur op het erve Schoolder; 
aanw. ten 1 nre; bestek enz. ter inzage 
bij .1. Mulder 

Srlieveningen. door de archit. F. A 
Koch: het bouwen van een zeehospitium 
nabij Domburg, eiland Walcheren, in de 
gem. Oost-Kapelle. Zie adv. in dit no. 

Zicrikzee, ten 12 ure. deor het dage-
lijksch bestuur van het waterschap 
Schouwen: de levering vvn 5(1.000harde, 
eenigszins getrokken straatwaalkbnkers; 
bilj. inz. aan den voorz. A. J. F. Fokker. 

VRIJDAG 31 Januari 

Watergraafsmeer, ten II ure, doorliet 
gemeentebest: lo. het leveren van plm. 
577.350 kg. gegoten ijzeren buizen hulp
stukken, brandkranen, afsluiters enz. ten 
dienste der gemeente-gas- en water
leiding; 2o. het leggen van de blusleidingen 
voornoemd Inl. ten kantore van de water
eu lichtbedrijven, Hoogeweg no. 80. 

Dclfslriiliiiizen, door kerkvoogden der 
Ned. Herv. gemeente: het afbreken dei-
oude kerk met toren en het weder op
bouwen van een nieuwe kerk met toren 
te Delfstrahuizen; bestek en teekening 
te bekomen bij J. Schreur te Echten. 

Steenderen, ten 10 ure, door bet ge
meentebest.: de daarstelling eener veld-
wachterswoning; bestek en teek. ter in
zage bij den opzichter D. J. Hekkei man. 

Schiedam, dosr de arch. H. Gabel:het 
bouwen van 7 woonhuizen aan de Bron wer
straat; bestel: en 2 teek. verkrijgb. ten 
kantore van gen. architect, Hoofdstraat 
137. Schiedam. 

ZATERDAG 1 Februari. 

Enschede, tin 11 ure, door het bestuur 
van de Twentsche Electrische Tramweg-
Mij., in het gemeentehuis: bestek no. 6: 
het leggee van sporen en wissels niet 
de daarmede in verband staande werken, 
voor den tramweg van Enschedé naar 
Glanerbrug; bestek verkrijgbaar aan het 
bureel van den ingenieur W. E, Cramer, 
Conradkade 5(>, te 's-Gravenhage 

MAANDAG 3 Februari 

Amsterdam, ten 1.30 ure, doordelloll. 
Uz Spw.-Mij., in het centraalstation: be
stek no. 115: het uitvoeren van grond
en spoorwerken, het maken van keer-
muren, schoeiingen, bestratingen en at-

Assurantie 'Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

„DI N e d e r l a n d e n " m , . 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood. 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN. Vischmarkt 40. hoek Haddinge-
straat. — ZUTPHEN, IJselkade. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY. Directeur; 
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Dir. 

G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 
Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1900 . „ 1.235.400,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 31.41)3.000,00 
BRAND - LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'reiiiiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

scheiding met loopplanken rondom het 
diepe bassin, van de openbare zwemplaats 
en bet verbeteren der Morschpoortbrug 
(in twee perceelen) en te herbesteden 
(bestek no. 4a) het leveren van 80000 
stuks Ourthekeien: bestek en teekeningen 
ter inzage op het bureau der gemeente
werken eiken werkdag van 9—4 uur en 
aldaar te bekomen. 

WOENSDAG 5 Februari 

Kockaiige, ten 2 ure, door de arch. G. 
Hofman in het café Eleveld: het bouwen 
van een dir.-woniug met bijlevering van 
alle materialen enz.; bestek en teekening 
te bekomen bij den architect. 

ZATERDAG 8 Februari. 

Rotterdam, ten 2.3(1 ure, door de Rot-
terdamsche Traniw.-Mij., in de wacht 
kanier 'Jc kl. van het station indeRose-
straat: het maken van eenige kunstwerken 
cn van de aardebaan, het leveren en 
verwerken van ballast, het leggen van 
sporen en wissels en bijkomende werken, 
ten behoeve van den stoomtramweg 
Middelharnis—Ouddorp, volgens bestek 
no. 22, alsmede van overeenkomstige 
werken ten behoeve van den stoomtram
weg Middelharnis - Ooltgensplaat, volgens 
bestek no. 25. 

1 Februari, zullen terzelfder plaatse 
ten 2' uur, inlichtingen worden verstrekt. 
Bestek en teekeningen zijn zijn aan het 
kantoor der Maatschappij Rosestraat 3a 
verkrijgbaar. De inschrijvingen kunnen 
geschieden voor elk der bestekken Nos. 
2i en 15 afzonderlijk al of niet gecom
bineerd met eene inschrijving voor ge
noemde bestekken gezamelijk. 



ZONDAG » Februari. 

I! otterdam, ten 2 ure, door de archit. 
H. A. Lieuwens cn Zn., in het Poolsch 
Koffiehuis: het bouwen van een auto
garage met directeurswoning c. a, op 
een terrein aan de Baan: bestek en teek. 
verkrijgb. ten kantore aan genoemde 
architecten, Scheepmakershaven 25. 

ZATERDAG 16 Februari. 

Hasselt, door het bestuur van liet 
waterschap Hasselt—Zwartsluis: de leve-
ring van: a. 30.000 vlakke miskleurige 
klinkers te leveren a d Kloosterzijl Zwarte-
water tusschen Hasselt en Zwartsluis: 
b. 230.000 getrokken straatklinkers te 
leveren brug staatspoor Dedemsvaart. 

25 Januari 190S 

iTltl 

I T i t s l a g v a n A a n -
b e s t e l l i n g e n . 

Bij de door het Departement van Jus-
stitie gehouden aanbestedingen voor het 
drie-jarig onderhoud (aanvangend 1 Ja
nuari 1908 en eindigende 31 December 
1910) van verschillende rechtsgebouwen 
enz. hadden het minst ingeschreven voor: 

lo. het rechtsgebouw. de strafgevan
genis en het huis van bewaring te Gro
ningen en de tuchtschool te Haren: res
pectievelijk de heeren J. Vuursteen, te 
Groningen f 980: — M. Heringa & W. 
Kroes, te Groningen, f i>'42; — J. Vuur
steen, f S29; — dezelfde f 2710. 

2o. Het paleis van justitie en het huis 
van bewaring te Leeuwarden: respectie
velijk de heeren R, F. de Boer, aldaar, 
f 8750: — dezelfde f 1040. 

3o. de strafgevangenis te Sneek, het 
rechtsgebouw en het huis van bewaring 
te Heerenveen: respectievelijk de heeren 
F. Blok te Sneek. f1488: — A. Brandsma, 
te Heerenveen, f 2»90; — dezelfde f 1010. 

4o. Het huis van bewaring en het 
rechtsgebouw te Zwolle, het huis van 
bewaring en het rechtsgebouw te Almelo 
en het kantongerechtsgebouw te Deven
ter, waarin tevens gevestigd zijn de kan
toren van den inspectenr der directe 
belastingen en accijnzen, van den inspec
teur van de registratie en domeinen en 
van de rijks-ontvanger: respectievelijk 
de heeren G. Kamphuis, te Zwolle, f994 : 
— W. F. J. Bollen, te Zwolle, f2072; — 
M. H. Kraphuis, te Almelo, f 1617; — 
dezelfde f 1105; — C. van der Woert,te 
Deventer, f 13H91. 

5o. Hel rechtsgebouw en het huis van 
bewaring te Assen, de strafgevangenis 
te Appingedam en het rechtsgebouw en 
huis van bewaring te Winschoten: res
pectievelijk de heeren H. Lanshof te 
Assen, f 2385; - dezelfde, f 2155; — H. 
Buurma, te Appingedam, f 1«50; — J. 
Timmer, te Winschoten, f 1431; — de
zelfde f 137."). 

Buitengewone Vinding! 
Met de nieuwste steenvormmachine 

„MATADOR", in alle landen gepaten
teerd, kan iedereen onmiddellijk 
en overal g o e d k o o p e metsel-
steenen in alle vormen maken. De 
complete machine kost slechts f 17.50. 

Attesten, gratis inlichtingen enz. 
door SCHIPPER & VAN DONGEN, 
Machinefabriek. Geertruidenberg. 

Agenten gevraagd. 

Op Vrijdag den I4den Februari I90Ö 
des namiddags ten Een ure, (West-
Europeesche tijd) zal door den Direc
teur der Noordoosterlocaalspoorweg-
Maatschappij aan het kantoor van 
genoemde Maatschappij te Ztvolle (Bad-
huiswal 8) worden aanbesteed: 

Het maken van den bovenbouw voor 
drie draaibruggen in den spoorweg 
van STAIhSk MAAL naar ZNMMMER. 

(BESTEK No. 38) 
Begroot in ff t' 5 4 . 0 0 0 . — . 

KLEINHEILIG 
LAND 82. 

S C H I L D E R E N EN DECOREEREN 
V A N H U I Z E N E M V I L L A * . 

PRIJSOPGAVE EN ONTWERPEN 
WORDEN TEN SPOEDIGSTE UITGEUOERD 

Bij de Gemeentewerken te Hengelo 
(O.) wordt tegen 1 Maart PJ08 voor 
den tijd van 5 a (5 maanden gevraagd 
een bekwaam 

bouwkundig Opzichter. 
Zij, die reeds eerder bij gemeente

werken in dienst zijn gevveest en 
omvangrijke bouwwerken onder hun 
toezicht hebben gehad, genieten de 
voorkeur. Het salaris bedraagt f90 
per maand. 

Aanmelding schriftelijk bij den Op-
Het Bestek met teekeningen ligt ter zichter der Oemeenitewerken, .T. 

lezing aan genoemd kantoor en is op 
franco aanvraag aldaar te bekomen 
tegen betaling van f 1.50. 

Inlichtingen worden verder gegeven 
ten kantore van den Sectie-Ingenieur 
der Maatschappij te Wiklervank. 

Inschrijvingen zullen alleen in aan
merking komen, indien afkomstig van 
Fabrikanten, niet van tusschen-
personen; inschrijvingen van Buiten
landers alleen, voor zoover tenminste 
Vijf ten Honderd van de raming lager 
dan de laagste in aanmerking komende 
inschrijving van een Nederlandsche 
fabriek. 

HAARIIENDRIKS, 
Februari 1!)()8. 

voor den 3den 

P . D o l k & Z o o n 

ROTTERDAM — DORDRECHT. 

Cloisonné-Glas,= 
P a a r l g l a s , Mozaïek. 

JiïZ 

Neuchatel Asphalte Co. 
Oudste Asplialt-firma in Nederland. 

Levert Comprimé en Mastiek Vloeren van 

H. W E S T E N B E R G , 
ALMELO, 

voertCement-en Cementijzerwerken „i, 

— op tl̂ v̂TTfcên̂^̂^̂™1™"™ 
Specialiteit in Betonvloeren 

voor FABRIEKEN en PAKHUIZEN, enz. 
Vele attesten ter inzage. 

tot concurreerende prijzen, voor alle 
mogelijke doeleinden. 

Kantoor. Fabriek. 

Damrak 74. Roggeveenstraat 65. 
AMSTERDAM. 

Directeur Ambachtsschool. • J » W A W A W A W A W A W < 

Voor de te OoSTBOBG, met 1 October 
a.s. in werking te treden Ambachts
school wordt een Directeur gevraagd. 
Salaris f 2000.— p. j. J n functie-
treding 1 Juli l'.XK 

Fr. br. met referentiën vóór 1 
Februari a/s. in te zenden a. d. Voor
zitter M7. F. J. N. VAN DAM te 
Oostburg. 

• i 

> 

•1 

D. SCHOUTEN Jr. & Co. 
GLASETSERS(pract.gedipl.) 

A K M I F ^ I 
Velcf. latere. ïsee. 

Levering van geë t s te nanm- en 
frevelplaten in spiegelgoud uitgeroerd. 

Mat geëts te ruiten. 
Naar elke teekeningr. 

V A N O M M E R E N & G o . , A r n h e m . 
Groothandel Spiegel-Vensterglas, V e r f w a r e n . 

= = = = = GEORNAMENTEERD GLAS. 

tótfilt J AA au AN O Z A T E R D A G 1 F E B R U A R I 1UU6 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephcnsonstraat 92, "s-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar it Jan.—81 Dec.) 
voor het binnenland . . . . . . 

te voldoen 
«e hij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van het 

abonnementsjaar, of 
'/. iu twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April en 1 Octoher 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-Afrika 

f 5 -

Afzonderlijke nu miners, uitsluitend bij TOOI-
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.26 

Idem, idem. zonder plaat • 0.16 

1. 

tl. 15 

- »>.5(>i 

- 7.6u) 

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

Voor eiken regel meer 
Groott 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 liet Zaterdag versch'y'iitMid nummer, uiterlijk de* 
VRIJDAGS VOORMIDDAOS 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103. 's-Gravenhage. 

De o n t w e r p e n voor het n i e u w e R a a d h u i s te L o n d e n . 

Sinds aan de County-Council ten deele de taak, 
die tot dusverre de besturen der verschillende 
Boroughs van Londen vervulden is opgedragen, 
was dit lichaam in Spring-Gardens bij Trafalgar 
Square gevestigd. Ruim had men het daar niet, 
allerlei annexen en bleken noodig. en nn Spring 
Gardens, wegens den aanleg van de „Processional 
Road", die Buckingham Palace met het Strand 
zal verbinden, moet verdwijnen heeft de County-
Council een uitgestrekt terrein in Lambeth, ten 
zuiden van de Theems, aan die rivier tegenover 
het Parlementsgebouw gelegen, weten te verkrij
gen, om daarop een Raadhuis te laten bouwen. 
Voor dit Raadhuis is een prijsvraag uitgeschreven, 
waaraan ook eenige Nederlandsche architecten 
hebben deelgenomen, wier ontwerpen thans in dc 
achterzaal van de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst zijn tentoongesteld. 

Wie, zoo als wij, geen gelegenheid gehad heeft, 
zich in het programma in te werken en ook niet 
voldoende bekend is met wat de County Council 
eigenlijk noodig heeft, moet zich noodzakelijk tot 
enkele algemeene beschouwingen bepalen. 

Dan schijnt het, dat de voordeden, die aan het 
vereenigen van alle diensten in één gebouw 
verbonden zijn, nu wij in een tijd van telefonen 
leven, niet meer opwegen tegen het nadeel, het
welk een bouwwerk van die uitgestrektheid, zoowel 

uit een esthetisch opzicht beschouwd, als voor het 
publiek noodzakelijk met zich brengt. 

De ontwerpers zijn voor een zeer ondankbare 
taak gesteld, daar de lange gevel aan de rivier, 
de voornaamste, op het noorden gelegen is. zoodat 
schaduwwerking geen vergoeding voor de rechte 
rooilijn kan geven. De andere gevels, aan weinig 
aanzienlijke straten gelegen, lokken minder tot 
rijke architectonische behandeling uit. 

Wanneer men de ontwerpen der Nederlandsche 
inzenders beschouwt, dan treft het, dat deze archi
tecten vooral de practische zijde van het vraagstuk 
hebben onder de oogen gezien. Om de historische 
stijlen bekommerden zij zich niet, doch trachtten, 
door de gebouwen van binnen naar buiten te ont
wikkelen, het ideaal der nieuwste Nederlandsche 
school met meer of minder geluk te verwezenlijken. 

Men zou zeggen, dat iets dergelijks bij de prac-
tisch aangelegde Engelschen wel in goede aarde 
moest vallen. Doch daarvoor is hun conservatisme 
een beletsel, dat hen onderscheid doet maken tus
schen een fabriek en een monument. Terwijl zij 
aan een fabriek, wat het uiterlijk betreft, geen 
de minste eischen stellen, verlangen zij van een 
monument, dat het de vormen van een historischen 
stijl zal vertooncn. Van 1840 tot 1890 werd voor
namelijk de Gothische stijl in een van zijn scha
keeringen begeerd, sedert kwam Palladio in de 
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mode, en ontstond vooral Maag naar de vormen, 
die zijn 18e eeuwsche Engelscbe volgelingen had
den toegepast. 

Er behoeft dan ook niet aan te worden getwip 
feld ot' het ontwerp, dat uitgevoerd zal worden, 
zal die vormen vertoonen. Waren de Nederlandsche 
ontwerpers, die in de prijsvraag mededingen wilden 
van de Engelsche toestanden op de hoogte geweest, 
dan hadden zij met die speciale wenschen rekening 
kunnen honden, of, zoo zij dat niet wilden, zich 
veel nutteloos werk kunnen besparen. 

Wij hebben eerbied voor den moed en de vol
harding der Nederlandsche inzenders. Wanneer 
«leze eigenschappen voldoende waren, om in een 

prijskamp als deae te zegevieren, dan waren zij 
zeker met palmen beladen. Doch al zegt Heb 
mers ook: 

„Het streven zelfs is schoon, in 't worstelperk 
der eer", gelijk hij het „In magnis voluisse sat 
est" der ouden vei taalde, wie aan een prijsvraag 
deel neemt verwacht een andere belooning. 

Het zou gemakkelijk genoeg zijn, in de tentoon
gestelde ontwerpen gebreken aan te wijzen, of op 
de uitvoering der teekeningen aanmerkingen te 
maken. Wij willen dit echter niet doen, daar dit 
van weinig waardeering zou getuigen tegenover 
mannen, wier doel geweest is Nederland's naam 
in den vreemde hoog te houden. 

De D a m p r i j s v r a a g te A m s t e r d a m 

Het Amsterdam der vijftiende eeuw, dat door de 
Burgwallen begrensd werd, was maar een kleine stad, 
die aan een klein marktplein, nabij den dam in 
den Amstel aangelegd, volkomen genoeg had. Aan dat 
plein stond het bescheiden stadhuis, hetwelk, de 
afbeeldingen van 1530 on 1544 bewijzen het, ge
heel in harmonie was met de aardige woonhuis-
gevels, die den Dam omringden. 

Toen, in de tweede helft der 16e eeuw, de 
Stadswaag midden op den Dam werd gebouwd, deed 
dit schilderachtig werk aan het geheel geen schade, 
Ook de huizen, die Hendrik de Keyser in 1599 aan de 
oostzijde van het plein stichtte, bleven.wel in den toon. 

De Dam verloor pas zijn karakter, toen de 
stad zoowel het oude stadhuis als alle huizen 
tusschen Kal vei straat én Nieuwendijk in het midden 
der 17e eeuw deed verdwijnen, om plaats te krijgen 
voor ,,'s Werelta achtste wonder". Dit grootsch 
gebouw, Jacob van Campen's meesterstuk, heeft 
nimmer in zijn omgeving gepast, daar het veel te 
dicht bij de Gothische Nieuwe Kerk staat en het 
noch met de Waag, noch met de gevels der 17e 
en 18e eeuwsche woonhuizen een harmonisch ge
heel vormde. 

Onze schilders der 17e eeuw hebben dit blijk
baar niet gevonden, want de meest beroemde 
onder hen. zooals Bcrckheyde, Beerstraten en Van 
der Heijden schilderden bij voorkeur den Dam met 
het nieuwe Stadhuis. 

In de 19e eeuw heeft de Dam groote verande
ringen ondergaan, die slechts ten deele verbete
ringen zijn geweest. Als zulke verbeteringen moeten 
worden aangemerkt het sloepen van de Waag in 
180S en het bouwen van dc Beurs, die in 1815 
voltooid was. Want deze Beurs was. behalve het 
Kommaiulantslmis, dat nog bestaat, het eenige ge
bouw, dat met Van Campen's schepping harmoni
eerde. Dat er zoo tegen die Beurs geschreven is, 
bewijst wel, dat onze esthetici tusschen 1880 en 
1895 den kluts kwijt waren. Ongelukkig ziet men 
dat nu pas in, sinds Zochers Beurs met de aarde 
gelijk is gemaakt. 

Onder de veranderingen, die geen verbeteringen 
waren, dienen te worden gerekend, de plaatsing 
van het monument, het aanbouwen aan de Nieuwe 
Kerk, het maken van nieuwe gevels, zoowel aan 
de zijde der Kalverstraat als van den Niéuwen-

dijk, die de wanhopigste en wansmakelijkste archi
tectonische „olla podrida" vormen, welke denk
baar is. 

Nu wil men den Dam in beteren staat brengen 
en het Gemeentebestuur van Amsterdam schreef 
daarvoor een prijsvraag uit, hetwelk inderdaad 
een voortreffelijk denkbeeld is, daar de gemeente 
onder haar technische ambtenaren niemand bezit, 
van wien het bevredigend oplossen der quaestie 
zou kunnen worden verwacht. 

Toch zal, hoeveel talent de inzenders zullen 
tentoonspreiden, de Dam nooit een mooi plein 
kunnen worden, omdat den ontwerpers te weinig 
vrijheid is gelaten. Zij mogen aan de noord
zijde van het plein geen verandering maken; 
aan do zuidzijde wordt hen slechts toegestaan een 
strook gronds van de Groote Club af te snijden. 
Alleen aan de oostzijde, waar het Damrak aan het 
Rokin aansluit laat men den ontwerpers de vrije hand. 

Niet alleen de architectuur aan de noord- en 
zuidzijde van het plein vormt een beletsol voor 
een goed geheel, een enkele blik op de situatie-
kaart doet ook zien, dat de rooilijnen daar alles 
te wenschen overlaten. 

Het komt ons voor, dat met de prijsvraag, zoo
als zij nu werd uitgeschreven, niet veel zal worden 
bereikt. Een beter resultaat had men kunnen ver
wachten van wat de Duitschers een „Ideen-Wett-
bewerb" noemen, waarbij ieder inzender geheel vrij 
wordt gelaten om ten pnpiere te brengen, wat hij wil . 

Een ontwerp, in zulk een prijsvraag bekroond, 
had men voor de uitvoering ten grondslag kunnen 
nemen, telkens slechts zooveel verwezenlijkend als 
gelegenheid en tijdsomstandigheden toelieten. Moge
lijk ware een kwart, misschien ook een halve eeuw 
met die verwezenlijking gemoeid geweest. Dan had 
men echter ten slotte iets goeds verkregen, terwijl 
nu slechts stukwerk kan worden verwacht. 

In de 17e eeuw heeft men er haast veertig jaar 
over gedaan, om zich den grond voor het nieuwe 
Stadhuis te verschaffen. Waarom zou de 20ste eeuw 
zooveel tijd niet gebruiken om voor dat Stadhuis 
een omgeving te verkrijgen, die zijner waardig is ? 
Misschien ziet het gemeentebestuur ten slotte nog 
in, dat het, ofschoon met de voortreffelijkste be
doelingen bezield, toch niet den juisten weg is 
ingeslagen-. 

E e n L e t t e r b o e k . 
Kort nadat het verschenen was kwam „het Letter

boek voor den teekenaar en ambachtsman", door 
K . van Leeuwen, uitgave \vari G . Schreuders te 
Amsterdam in mijne handen. Ik taéende hier iïü 

een ideaal letterboek te vinden: eenvoudig gecon
strueerde letters, met voorbeelden vau hare toe
passing bij de samenstelling van woorden en op
schriften. Gedeeltelijk voldeed het hieraan. De letters, 
die het geeft, zijn duidelijk en goed van vorm, 
betrekkelijk eenvoudig van constructie. Vooral de, 
naar ik meen, reeds meer bekende letters van de 
Bazel en van Lauweriks voldoen, zooals ik bij 
ondervinding weet, bij goede samenstelling en niet 
al te streng vasthouden aan dc constructie, uit
stekend bij de samenstelling van woorden. Maar 
wat tegenvalt, zijn de toepassingen, die de heer 
van Leeuwen geeft. Op 't eerste gezicht meende 
ik in velen ervan voorbeelden te zieu van de 
wijze, waarop letters vaak verkeerd tot een woord 
gegroepeerd worden. Juist bij hem meende ik te 
zullen zien hooggehouden het beginsel, dat een 
woord, een opschrift één geheel moet zijn en als 
zoodanig een rustige, aaneengesloten, duidelijk lees
bare vlakversiering. 't Is toch niet te doen om 
't harmonische alphabet, maar wel om een alphabet, 
dat harmonisch is toe te passen, en ik meen, dat 
het niet wel mogelijk is een alphabet samen te 
stellen, dat zóó is ingericht, dat men de letters 
maar achter elkaar behoeft te teekenen om een 
goed geheel te krijgen, of men zal voor vele letters 
verschillende typen moeten ontwerpen, ieder voor 
zich te gebruiken naar gelang van de begrenzende 
letters. Ik weet wel, dat het niets nieuws is wat 
ik beweer, maar ik schrijf het met het doel om 
degenen, die aan de spits staan der moderne rich
ting op het gebied der bouw- en sierkunst voor de 
vraag te stellen: erkent gij deze grondstelling nog 
als zoodanig, ja of neen? 

Voorbeelden zooals o. a. op plaat 8, 0, 21,. 24, 
35, 42 en 50 geven lettergroepeeringen die er niet 
bij door kunnen of men moet de boven gegeven 
grondstelling over boord hebben gegooid en slechts 
letten op iedere letter op zich zelf. Mij dunkt deze 
vaak onrustige toepassingen waren beter geworden 
als men passer en liniaal een oogenblik terzijde 
had gesteld en 't oog méér had doen optreden als 
chef bij de groepeering. 

Er schuilt in deze voorbeelden een gevaar, 
't Werk is niet duur, eerder goedkoop voor de 
royale zoowel door teekenaar als uitgever goed 
verzorgde uitgave. Allicht zal het ook in handen 
komen van onderwijzers die, nu ja, ook letters 
willen laten teekenen en, wel ja, een spreukje 
ook . . . . en ziedaar het gevaar. Als de voorbeelden 
in een speciaal letterboek gegeven niet door den 
beuuel kunnen, dan haalt men op deze wijze den 
w«Jf in de schaapskooi! 

Te meer bevreemdt het dat juist andere voor
beelden, raeerendeels aan antieke grafsteenen ont
leend, over het algemeen, zoo mooi en zoo geheel 
aan den hierdoor genoemden eisch voldoen. Ook 
bij de op plaat 30 gegeven afbeeldingen van antieke 
munten is dit het geval, vooral bij de bovenste rij. 
A l zijn de afdrukken niet over duidelijk, met een 
vergrootglas ziet men, dat al zijn de letters zelfs 
soms niet duidelijk te onderscheiden, de letter-
groepeering voorbeeldig is. Maar juist hier, op de 
2e munt, zijn, zoo te zeggen, geen twee zelfde 
letters gelijk; zij wijzigen zich naar hare omgeving. 

Zooals ik schreef: kort na het verschijnen kreeg 
ik het werk in handen, maakte bij mij zelf de 
bovenstaande opmerkingen en lag het terzijde. Maar 
nu ik in een advertentie warme aanbevelingen van 
dit werk vind van niemand minder dan van de 

heeren W . Kromhout en Theo Mol ken boer, nu is 
mijn vraag: Gaan zij met het bovenstaande accoord. 
of dwaal ik? 

Zouden zij dan niet eens hun standpunt ten op
zichte der moderne letters-tot-een-woord-groepeering 
willen uiteenzetten? F . J A C O B S . 

P r i j s v r a g e n . 

P R O G R A M M A DER P R I J S V R A A G . 
U I T G E S C H R E V E N N A M E N S H E T 
G E M E E N T E B E S T U U R V A N A M 
S T E R D A M , DOOR D E B E S T U R E N 
D E R M A A T S C H A P P I J TOT B E -
V O R D E H I N G D E R B O U W K U N S T 
E N V A N H E T G E N O O T S C H A P 
A R C H1TECT U R A E T AMICITIA, 
V O O R H E T O N T W E R P E N V A N 
E E N P L A N V A N A A N L E G V A N 
D E N D A M M E T O M G E V I N G . 

Art. 1. De besturen van de Maatschappij tot be
vordering der Bouwkunst en van het Genootschap 
Architectura et Amicitia, daartoe uitgénoodigd door 
het Gemeentebestuur van Amsterdam, schrijven uit 
een prijsvraag tot liet verkrijgen van een algemeen 
plan van aanleg en een aesthetisch stadsbeeld van 
den Dam met omgeving, dat beantwoordt aan de 
eischen van verkeer en welstand en waarbij rekening 
moet worden gehouden met de linanciecle uitvoer
baarheid. 

Art. 2. De mededinging staat open voor alle 
Nederlanders. 

Art . 3. Bij het ontwerpen zal door de mede
dingers rekening moeten worden gehouden met het 
volgende: 

a. De op de hierbij behoorende situatie door ar
ceering aangeduide blokken A, B , C cn D /uilen 
worden onteigend; over de daardoor vrijkomende 
terreinen kan dus in het plan worden beschikt; 

b. Het terrein E van de voormalige Beurs moet 
in het plan van aanleg worden opgenomen, met 
inachtneming der beide uiterste grenzen van be
bouwing door de lijnen op de situatie aangegeven: 

C, Het al of niet behouden van het Commaudants-
huis F . en het monument G wordt den ontwerpei-
vrijgelaten. 

De thans aanwezige kiosken en het retirade
gebouwtje vervallen. 

d. Indien in verband met het onder m, vermelde 
ook standplaatsen voor tramwagens op liet Rokin 
worden ontworpen, mag aangenomen worden, dat 
demping van de gracht over zekere lengte zal ge
schieden. Meent de ontwerper, in verband met zijn 
plan het vaststellen van die lengte tot bij de 
Langebrugsteeg (tegenover het Spui) op goede 
gronden te kunnen verdedigen, dan kan daartegen 
geen bezwaar bestaan. 

e. De breedte van de Paleisstraat, gemeten van 
den Zuidhoek van het Koninklijk Paleis, mag niet 
minder zijn dan 13 M . ; 

f. De breedte van het Rokin (voormalige Beurs
straat) mag niet minder zijn dan 25 M . ; 

g. De breedte van den ingang Nes nabij de 
Damstraat mag niet minder zijn dan 10 M . ; 

h. De breedte van de Warmoosstraat nabij de 
Damstraat mag niet minder zijn dan 10 M . 

i. De breedte van de verbinding tusschen Dam 
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en Damstraat (tegenwoordige Vijgendam) mag niet 
minder zijn dan 15 M . ; 

k. Tusschen Dam en Warmoesstraat moet een 
straat van tenminste 10 M . breedte worden ont
worpen, waarmede de bestaande Vischsteeg vervalt; 

1. De nieuw te ontwerpen bouwblokken zullen 
worden ingedeeld voor particuliere gebouwen be
vattende o. a. café's, winkels, kantoren, e. d. 

Art. 4. Verder moet ten behoeve van het tram
verkeer rekening gehouden worden met het volgende: 

m. Standplaatsen worden verlangd, hetzij uit
sluitend op den Dam, hetzij zoowel aldaar als op 
het Noordelijk deel van het Rok in ; 

n. Bij genoemde standplaatsen moeten voor de 
beide verkeersrichtingen- bruikbare wachtlokalen 
worden ontworpen, groot ongeveer 12 M s . met 
ingebouwd dienstvertrekje, groot ongeveer 4 M ' . ; 

o. De hoofdrichtingen der bestaande tramlijnen 
zullen nagenoeg behouden blijven, zoodanig, dat op 
den Dam het splitsen in twee dubbelsporige lijnen 
met doelmatige tusschenruimte mogelijk zij. Om het 
bouwblok op het oude Beursterrein moet de aanleg 
van een kringlijntje mogelijk zijn. Evenzeer moet de 
aanleg van een tweeden boog binnen den boog bij 
het Monument (as-afstand 3 M.) uitvoerbaar zijn. 

p. Ter verkrijging van een denkbeeld hoe in de 
gegeven omstandigheden het tramnet op den Dam 
en omgeving mogelijk is, zijn ten gelieve van 
inzenders op twee situatieteekeningen in stippel
lijnen ontwerpen van tramaanleg aangegeven, die 
echter niet verbindend zijn, 

Art. 5. Gevraagd worden: 
a. Een situatie-teekening op de schaal van 1 a 

500, waarop zijn aangeduid de bouwblokken, tram
sporen, vluchtheuvels, wachtlokalen, eventueel een 
beplanting en verdere onderdeden van den aanleg. 
De oppervlakte der bouwblokken moet op de teeke
ning worden ingeschreven; 

b. Twee perspectivische schetsen elk groot 0.50 
en 0.65 M . ; 

c. Eene Memorie van Toelichting. 
De situatie-teekening moet in zwarte inktlijnen 

worden uitgevoerd; de bestaande bouwblokken 
moeten daarin met neutraaltint, de nieuwe met 
roode kleur worden ingevnld; de tramsporen moeten 
met stippellijnen worden aangegeven. 

De beide perspectivische schetsen moeten in 
zwarte lijnen worden uitgevoerd. 

Het is den inzenders toegestaan, tot nadei'e toe
lichting hunner ontwerpen, aquarellen, enz. in te 
leveren, 

Het schrift op de teekeningen en van de toe
lichting mag niet zijn van de hand des ontwerpers, 

De teekeningen mogen niet opgerold worden 
ingezonden. 

Art . 6. De volgende prijzen, tot een gezamenlijk 
bedrag van f 3000 door het Gemeentebestuur daar
voor beschikbaar gesteld, worden uitgeloofd: 

le prijs f1200; 2e prijs f800; 3e prijs f500. 
benevens nog twee prijzen, elk groot f 250. 

De Jury heeft de bevoegdheid om, indien de 
volledige bekroningen niet of slechts ten deele 
worden toegekend, de nog beschikbare gelden geheel 
of gedeeltelijk te verdeden over die ontwerpen, 
welke daarvoor het eerst in aanmerking komen. 
Het Gemeentebestuur heeft het recht buitendien 
andere ontwerpen aan te koopen voor een som van 
f250 per stuk. 

Art, 7. De ontwerpen moeten vrachtvrij worden 
ingezonden uiterlijk v i e r m a a n d e n n a den Maandag 

volgende op de publiceering van de prijsvraag in 
de weekbladen „Bouwkundig Weekblad" en „ Archi
tectura", des middags 12 uur. aan het adres van 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
Marnixstraat 402, Amsterdam. 

Voor zendingen, niet uit Amsterdam afkomstig, 
zal als datum van inlevering worden beschouwd 
die van de verzending uit de plaats van herkomst, 
waarvan het expeditiebewijs moet kunnen worden 
overgelegd. 

Art . 8. Bij de ontwerpen moet een verzegelde 
naambrief zijn gevoegd, noudende naam en adres 
van den inzender; op het couvert of onder afzon
derlijk niet verzegeld couvert moet een correspon
dentie-adres zijn aangegeven, om, zoo noodig, met 
den inzender te kunnen correspondeeren. 

Alle teekeningen en andere stukken der inzenders 
moeten zijn voorzien van een kernspreuk of motto. 
De naam van den ontwerper mag op de teekening 
of bijgevoegde stukken voorkomen. 

Art. 9. De ontwerpen zullen worden beoordeeld 
door een Jury van vijf leden, zijnde de heeren: 

C. Muysken, J . van Hasselt, J . Ingenohl, H . P. 
Berlage Nzn, en A . Salm G.Bzn. 

Art . 10. Inlichtingen kunnen tot één maand vóór 
den datum van inlevering schriftelijk worden aan
gevraagd, uitsluitend bij de voornoemde Jury, adres 
den heer J . Ingenohl, P . C. Hooftstraat 93 te 
Amsterdam. 

De antwoorden op gevraagde inlichtingen zullen 
gepubliceerd worden in het „Bouwkundig Week
blad" en in „Architectura". 

Alleen op deze wijze verstrekte inlichtingen zullen 
geacht worden deel uit te maken van het programma. 

Art . 11. De ontwerpen zullen na de uitspraak 
der Jury gedurende minstens 14 dagen in het 
openbaar worden tentoongesteld; het rapport der 
Jury zal daarbij ter lezing worden gelegd en boven
dien in de hiervoren genoemde vakbladen worden 
gepubliceerd. De naambrieven van de ontwerpers 
die volledig zijn bekroond, zullen door de Jury 
worden geopend. 

Art . 12. De ontwerpen, waaraan een geldelijke 
belooning is toegekend, worden het eigendom van 
liet Gemeentebestuur. Dit heeft het recht die ont
werpen te publicceren of ter publicatie af te staan. 
De overige inzendingen zullen na afloop der ten
toonstelling aan de correspondentie-adressen worden 
teruggezonden. 

Art . 13. Inzenders, die in hun ontwerpen volgens 
het oordeel der Jury afwijken van de voorwaarden 
van het programma of die zich vóór de uitspraak 
der Jury bekend maken, zullen buiten aanmerking 
voor eenige onderscheiding worden gesteld. 

Art . 14. De inzending der ontwerpen geldt 
tevens als verklaring dat de mededingers zich aan 
de uitspraak der Jury onderwerpen. 

AMSTERDAM, November 1907. 

Het Bestuur der Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst. 
A . S A L M G.Bzn, Voorzitter. 
C. T . J . L O U I S R I E B E R , Secr. 

Het Bestuur van het Genootschap 
Architectura et Amicitia 

H . P . B E R L A G E Nzn, Voorzitter. 
P A U L J . D E J O N G H , Secretaris. 

De Jury, 
J . V A N H A S S E L T , Voorzitter. 
Js. I N G E N O H L , Secr.-Rapporteu?. 
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Bij dit programma behooren de volgende stukken: 
le . Een officieele situatie-teekening gemerkt A . 

van den bestaanden toestand van den Dam; 
2e. Twee situatie-teekeningen (zie art. 3) gemerkt 

B . en C. 
3e. Een fotografische opname van den Dam, ge

zien van punt I. 

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
noodigt heeren Architecten en Bouwkundigen uit 
ter mededinging naar een Prijsvraag voor „één-
gezins-werkmanswoningen"', ter verkrijging van 
standaardtypen van practisch ingerichte, gezonde 
woningen van goed uiterlijk. 

A L G E M E E N E B E S C H O U W I N G . 

Het doel der prijsvraag. 

Het doel dezer prijsvraag moet blijven goede 
bruikbare typen te verkrijgen van eenvoudige 
werkmanswoningen (waar de vakliteratuur niet in 
voorziet) zoo ook om bij bekwame Bouwkundig*-n, 
doch bij onze Architecten vooral, belangstelling te 
wekken voor den kleinwoningbouw en bet woning
vraagstuk. 

De tegenwoordige woningbouw toch is bijna 
voor een groot gedeelte in handen van eigen
bouwers en bouwspeculanten, waaronder men 
te weinig geschoolde bouwkundigen z d aantreffen, 
sommigen zijn zelfs niet eens vakman. 

Het doel van deze bouwers is meestal niet het 
bouwen van woningen, waarbij de gezondheid van 
tic bewoners, het comfort en de goede constructie 
wordt bestudeerd, aangezien zij althans veelal slechts 
stroomannen zijn in dienst van de grondspeculatie 
en het hypotheekwezen. 

Ons land vormt een groote tegenstelling met 
Engeland, Duitschland en Frankrijk, waar vele 
architecten van naam zich bezighouden met den 
kleinwoningbouw. 

Wanneer men er in kon slagen ook onze archi
tecten in dat vraagstuk belang te doen stellen, 
dan zal dit niet alleen in het belang van de Volks
huisvesting zijn er tevens bijdragen tot verhooging 
van het uiterlijk schoon der wijken, welke worden 
bewoond door onze arbeiders en kleine burgers, 
maar bovendien ten goede komen aan onzen archi
tectenstand. 

Mocht deze prijsvraag aanleiding geven tot goede 
oplossingen, hetgeen verondersteld mag worden, 
dan is het wenschelijk daaraan publiciteit te geven, 
wil het doel ten volle bereikt worden. 

Zal deze uitgave het licht zien, dan mag de 
prijs daarvan niet te hoog gesteld worden, opdat 
het onder het bereik van velen zal kunnen komen 
— zooals vroeger gezegd — die bouwen, bouwen 

laten of hart voor den werkman hebben. 
Op dezen ingeslagen weg voortgaande kan dan 

jaarlijks een dergelijken prijsvraag worden uitge
schreven, een volgende maal b.v. tot het verkrijgen 
van goede typen van platteland-arbeiderswoningen, 
een ander maal voor een boven- en benedenwoning, 
een blok étage-woningen, burgerwoningen van plm. 
f 300.— huur, enz. 

Vorm der prijsvraag. Oppervlakkig zoude men 
kunnen meenen dat de vorm dezer prijsvraag 
groote moeilijkheid moet opleveren. Dit is echter 
meer schijn dan werkelijkheid, zooals bij nadere 

beschouwing zal blijken. Een hoofdbezwaar is, dat 
de woningtypen voor groote en kleine steden en 
van dorpen zoo uiteenloopend zijn. Dit is tot op 
zekere hoogte waar. Er zijn echter ook typen zoo
wel in de stad als op het platteland die groote 
overeenstemming vertooncn. Voorop moet staan 
dat men een vorm kiest waardoor men gelegenheid 
geeft tot een zoo groot mogelijke deelname. 

Dit kan geschieden door bij de opstelling van 
liet programma niet aan het type van een bepaalde 
plaats te denken. 

Nemen we b. v. de één-gezin arbeiderswoning 
zonder verdieping, die we vinden in provinciesteden 
zooals Haarlem, Arnhen, Utrecht, Amersfoort en 
in plaatsen als Bloemendaal en Hilversum, enz. 
en waarvan de huur varieert tusschen + f 2.25 en 
f 2.75, (of naar gelang van de ligging in het land 
iets meer of iets minder) dan hebben we een type 
dat we in zeer veel plaatsen van ons land aantreffen. 

Programma. Dit moet zoo weinig mogelijk ge
detailleerd zijn en er alleen op gelet worden dat 
de indeeling zoodanig moet zijn, dat er afzonderlijke 
ruimten beschikbaar zijn voor wonen, slapen en 
eten koken. 

Wanneer een dergelijke populaire vorm gekozen 
wordt voor het Programma, dan wordt practisch 
geen enkel deel van het land van deelname uitge
sloten en kan men billijkerwijze verwachten dat 
architecten uit alle oorden in dezen wedstrijd zullen 
participeeren. 

Materiaalstaten of begrootingen kunnen buiten 
beschouwing blijven. De constructie toch is voor 
de verschillende deden van ons land geheel ver
schillend ; een houten fundeering of een fundeering 
op staal b. v. levert al direct een groot verschil op 
en zoo is het met de onderdeelen van de verdere 
constructie al even zoo. De goede indeeling moet 
hoofdzaak blijven. Om de bouwkosten te beoor-
deelen zal men zich tevreden moeten stellen met 
de vlaktemaat en kubieken inhoud te vergelijken. 

Bij de beoordeeling moet allereerst en hoofd
zakelijk gelet worden op een praktische indeeling, 
maximum licht, lucht en comfort in minimum ruim
te en eerst daarna de aesthetische waarde van het 
ontwerp een punt van overweging uitmaken. 

Bedrag der uit te loven prijzen. Dat, om zich 
een groote deelname ook van architecten te ver
zekeren, het noodig zoude zijn (zooals beweerd is) 
prijzen van hoog bedrag uit te loven, mag ver
ondersteld worden niet juist te zijn. Het schijnt beter 
er wat op te rekenen dat de architecten er prijs 
op stellen de eer van hun stand op te houden en 
dat zij zullen begrijpen dat het er om te doen is 
het monopolie van woningbouw te ontworstelen 
aan de handen van onbevoegden. 

P R O G R A M M A . 

Gevraagd wordt een blok van vier aaneenge-
bouwde werkmanswoningen zonder verdieping, zoo
als men die aantreft in de buitenwijken van ue 
provinciesteden, een huur doende van plm. f 2.25 
ad f 2.'<5 per week. 

Elke woning zal bevatten aan den beganen grond-
verdieping (welke een hoogte heeft van 2.75 M . 
van bovenkant vloer tot onderkant plafond): 

een woonvertrek van 16 M*. , een kleiner vei tick 
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van 5.50 M ' . en een keukentje in verhouding; 
verder drie afgescheiden slaapplaatsen, waarvan één 
aan den heganen grond en de beide andere in de 
door de overkapping gevormde zolderruimte, waar
van een gedeelte moet afgeschoten worden voor 
berging. 

Verder de noodige stookplaatsen, kasten, een 
keldertje of andere vorstvrije bergruimte voor 
winterprovisie en een privaat. 

Licht en lucht alleen van de vóór- en achter
zijde. In de eindgevels van het blok mogen geen 
ramen of deuren aangebracht. 

Toelichting, De breedte van dei gelijke woningen 
'n gewoonlijk 5.— M . hart op hart, doch is hier 
met voordacht */i M . breeder gesteld, terwijl de 
diepte van de woning niet nader aangegeven is en 
door den plattegrond bepaald wordt. Verondersteld 
wordt dat achter het huis een plaatsje of tuintje 
is, waarvan evenzoo de afmetingen vrij worden 
gelaten. 

Een alkoot kamer mag niet ontworpen worden, 
doch wordt toegestaan dat dc gewenschte slaap
plaats aan den heganen grond in verbinding wordt 
gebracht met het kleine woonvertrek aldaar, door 
het ledikant (zoonoodig met een nachttafeltje of 
stoe 1) in een nis te plaatsen, waarvan de front-
opening niet kleiner mag zijn dan de geheele 
breedte van de nis, waarbij een eventueele af
sluiting wordt toegelaten. 

Wat het keukentje betreft, is het niet de be
doeling dat dit zoo groot moet zijn dat het geheele 
gezin daar den maaltijd kan gebruiken (m. a. w. 
niet daarin woont en het eigenlijk aangewezen 
woonvertrek spaart als z.g. „mooie kamer"). 

Het privaat behoeft niet noodwendig binnens
huis te zijn. 

Gevraagd worden: de plattegrond en zolder-
indeeling, een doorsnede over de lengte en diepte 
van het blok zoomede de vóór- en achtergevel, 
alles op een schaal van 1 ad 100. 

Een plan van de afvoeren van huis- en hemel
water en faecalieën met eventueel het keldertje, 
regenbak, enz. omtrent afvoeren naar riool, vaart, 
event, beerput, enz. wordt geen nadere bepaling 
i^esteld en is ontwerper daarin geheel vrij. 

De afmetingen van de vertrekken, muurdikten, 
hoogte- en dieptematen in te schrijven in platte
grond en doorsnede. 

De meubileering aan te geven om gemakkelijk 
een overzicht te verkrijgen hoe of de ontwerper 
zich de geriefelijke bewoning van het huis heeft 
gedacht. 

Hoewel geen vereischte, en het voor de Jury 
van geen overwegenden invloed bij de beoordeeling 
mag zijn, zal het op prijs worden gesteld als een 
perspectievische schets van het uitwendige van het 
blok en een dergelijke schets van het inwendige 
van een der vertrekken daaraan wordt toegevoegd. 

Alle teekenwerk in zwarte inktlijnen op wit 
papier en geschikt voor reproductie. 

Bij het ontwerp een zeer korte omschrijving 
van de materialen welke ontwerper voorneemt 
zich toe te passen, zoomede eene opgave van de 
vlakte- en inhoudsmaat van het blok er bij, (ter 
vereenvoudiging der controleering met de bflbe-
hoorende berekening). 

Het schrift op de teekeningen en van de toe
lichtende memorie mag niet van de hand der ont. 
werpers zijn. 

De volgende prijzen tot een gezamenlijk bedrag 
van f 650.— worden uitgeloofd: drie van f 100.— 
waarvan twee met medaille, van de Mij., twee van 
f 75.— en twee van f 50.—. 

De Jury heeft de bevoegdheid om, indien de 
volledige bekroningen niet of slechts ten deele 
worden toegekend, de beschikbare gelden geheel 
of gedeeltelijk te verdeelen over die ontwerpen, 
welke daarvoor het eerst in aanmerking komen. 

De ontwerpen moeten vrachtvrij worden inge
zonden vóór 19u8 aan het adres van de Maat> 
schappij tot Bevordering der Bouwkunst, Marnix-
straat 402, Arasterdam. 

Bij de ontwerpen moet een verzegelde naambrief 
zijn gevoegd, houdende naam en adres van den 
inzender; op het couvert of onder afzonderlijk niet 
verzegeld couvert moet een correspondentie-adres 
zijr. aangegeven, om zoo noodig, met den inzender 
te kunnen correspondeeren. 

Alle teekeningen en andere stukken der inzenders 
moeten zijn voorzien van een kernspreuk of motto. 

De ontwerpen zullen worden beoordeeld door een 
Jury van vijf leden, zijnde de Heeren: W . van Boven, 
Architect, Inspecteur bij de Volksgezondheid te 
^-Gravenhage, L . Krook, Architect, Dir. der Ge
meentewerken te Zwolle, J . H . Leliman, Bouwk. 
Ingenieur, J . W , Schaap, Architect, Dir. der Ge
meentewerken te Arnhem en D. E . Wentink, Archi
tect, Inspecteur van de Volksgezondheid te Utiecht. 

Inzenders, die in hunne ontwerpen volgens het 
oordeel der Jury afwijken van de voorwaarden van 
het programma of die zich vóór de uitspraak dei-
Jury bekend maken, zullen buiten aanmerking voor 
eenige onderscheiding worden gesteld. 

De inzending der ontwerpen geldt tevens als 
verklaring, dat de mededingers zich aan de uit
spraak der Jury onderwerpen. 

De ontwerpen zullen, na de uitspraaak der Jury 
in het openbaar worden tentoongesteld te Amsterdam 
in het Maatschappelijk Gebouw en verder in de 
plaatsen, waar de Afdeelingen van de Mij. gevestigd 
zijn; het rapport der Jury zal daarbij ter lezing 
worden gelegd en bovendien in de technische vak
bladen worden gepubliceerd. De naambrieven van 
de ontwerpers, die volledig zijn bekroond, zullen 
door de Jury worden geopend. 

Alle ontwerpen blijven daarna het eigendom van 
ontwerpers, doch de Maatschappij behoudt zich het 
recht voor de ontwerpen, welke volgens haar inzicht 
belangrijk geacht worden, ter bereiking van het 
doel, waarmede deze prijsvraag wordt uitgeschreven, 
te reproduceeren. 

AMSTERDAM, 21 Januari 1908. 

Foor het Hoofdbestuur der 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 

De Voorzitter, 
A . S A L M G.BZM. 

I ngezonden s t u k k e n . 

T E L E U R S T E L L I N G . 

In het laatst van Mei zal door de Besturen van 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
en van het Genootschap Architectura et Amicitia, 
namens het Gemeentebestuur van Amsterdam wor
den aanbesteed: Het maken van een plan van 0§» 

rangeerterrein vóór tramwagens met een fatsoen
lijken achtergrond, op het plein, van ouds genaamd 
de Dam te Amsterdam. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn verkrijg
baar ter Stadsdrukkerij tegen betaling van f 2.50 
verhoogd met f 0.25 voor toezending per post. 
Postzegels worden niet in betaling aangenomen en 
aan aanvragen zonder postwissel wordt geen ge
volg gegeven. 

Zoo ongeveer behandelt het Gemeentebestuur 
van de hoofdstad de aangelegenheid van een prijs
vraag, waarnaar nu sedert ongeveer een jaar door 
de bouwmeesters verlangend is uitgezien, als naar een 
hier te lande zeldzaam voorkomende gelegenheid, 
om hun krachten te beproeven aan de oplossing 
van een, uit technisch en aesthetisch oogpunt, 
hoogst belangrijk, maar zeer moeilijk vraagstuk. 

Ruim een jaar heeft het geduurd en zoowat een 
half jaar heeft men noodig gehad, om in overleg 
met de bovengenoemde besturen het mager pro
gramma op te stellen en nu wordt den deelnemers 
een tijdruimte van vier, zegge vier, maanden gege
ven, om zich in 't vraagstuk in te werken, en hun 
denkbeelden daarover iu een ontwerp uit te werken 
Wat moet daar nu toch in 's hemelsnaam weer 
vftn terecht komen? 

Ik zal mij maar niet in een kritiek van het 
programma begeven, daarvoor is het te onbeduidend, 
maar als oud-Amsterdammer erger ik mij toch aan 
de benepen opvatting, die er uit blijkt en aan het 
droevig figuur, dat het Gemeentebestuur alweder 
maakt, en ik vraag me af, hadden de heeren van 
de Maatschappij en van Architectura Amsterdam 
daar nu niet voor kunnen bewaren ? 

Het is den vroeden vaderen, bij de vele zorgen 
die hen drukken niet kwalijk te nemen, dat zij 
niet wisten, hoe zij de zaak moesten aanvatten. 

Maar waren de adviseerende bouwmeesters ook 
zoodanig onder den invloed van den druk dei
nden, dat zij voorbij zagen, dat een goede op
lossing, een plan dat waarde voor de toekomst kan 
hebben, alleen te verkrijgen zal zijn door een royale 
opvatting, der hoofdstad waardig? 

Laat ik mij maar niet verdiepen in retrospectieve 
beschouwingen, laat ik maar niet terugdenken aan 
de dagen van grootheid toen men sprak van het 
„vermaard Amsterdam". Het heeft er veel van, of 
zij, die eertijds als keizerin de kroon droeg van 
Europa, op weg is, een treurige vermaardheid te 
krijgen. 

En hoe kan men, vraag ik ten slotte, waar de 
hoofdstad zoo voorgaat, nog iets aanmerken op 
de wijze van doen van kleine gemeenten, die prijs-
vraagjes uitschrijven voor een raadhuis of een 
schoolgebouw? Zij behandelen op hare wijze die 
zaken royaler dan hier geschiedt. 

Op die manier moeten de prijsvragen wel in 
discrediet geraken en werken de bouwmeesters 
daar zelf toe mede. 

G I J S B R E C H T . 

Van verschillende zijden vernamen wij beoor
deelingen, die in hoofdzaak met de meening van 
Gjjsbrecht overeenstemmen. Ter anderer plaatse 
kan men zien hoe wij over de prijsvraag denken 
en wat wij er van verwachten. 

Waar het een plan betreft, met welks verwezen
lijking millioenen gemoeid zijn, begrijpt men zulk 
een benepen opvatting niet, maar zij blykt tot uit 

einigheden. 

Mèii zóu b.v. raeenen, dat het Gemeentebestuur 
ongevraagd dadelijk aan de bouwkundige bladen 
een exemplaar van het officieel programma zou 
hebben toegezonden, maar het bleek ons dat aan 
aanvragen zonder postwissel geen gevolg wordt 
gegeven. 

Elke rijksdaalder is er een, denkt men blijkbaar 
en dit is volkomen juist, maar het is goed, dat de 
deelnemers vooruit weten in welken geest zij hel 
rekening houden met de financieele uitvoerbaarheid 
hunner plannen hebben op te vatten. 

RED. 

H E T H U Y G E N S - E N V R E D E S P A L E I S -
M O N U M E N T . 

Vergun mij eene enkele opmerking naar aanleiding 
van het ingezonden stuk van X . met bovenstaanden 
titel in Uw geacht blad. 

X . trekt daarbij een. parallel tusschen de Huygëns-
en Vredespaleis-quaestie en hij schijnt die analogie 
als een zuiver toeval te beschouwen. Ik vind het 
waarschijnlijk, dat die analogie voortspruit uit een 
oorzakelijk verband. Het is van vrij algemeene 
bekendheid, dat bij de geheele behandeling van het 
Vredespaleis de adviezen van onzen grooten Cuypers 
werden gevolgd, dus van denzelfden man, die ook 
het Huygens-Monument in handen heeft. 

Ik zou hier kunnen eindigen, maar wil nog slechts 
kenbaar maken, dat het voor de eer van Nederland 
in beide gevallen haast even noodzakelijk is, dat 
de wensch van schenkers van dergelijke belang
rijke bijdragen beter worde begrepen, zoodat deze 
ten slotte niet oprecht berouw hebben van hunne 
goede daden. 

Y. 

Een pracht advertentie. 

Er wordt van de zijde van H . H . bouwmeesters 
veel eens verklaard, dat de tuinkunst in verval is. 
en dat dit de schuld is van de tuinkunst-be
oefenaars. 

Teekenend is de volgende advertentie in „Onze 
Tuinen". 

Tuinaanleg. 

Gevraagd prijsopgaaf en voorwaarden voor den 
aanleg van een plm. 30 A. grooten tuin in de 
nabijheid van Utrecht volgens natuur- of landscliap-
stijl, met of zonder bijlevering van de benoodigde 
materialen, als vruchtboomen, sierboomen, heesters, 
mest, grind enz. 

Zou zoo iemand ook voor den bouw van een 
villa prijsopgave vragen, met of zonder bijlevering 
van kalk, steen, hout, ijzer enz. ? 

Haarlem, 28 Jan. 1908. 

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

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 4. Maatschappij tot Bev. 
der Bouwkunst. Mededeelingen van het Hoofdbestuur. 

Hendrik Cramer. Necrologie. 
Reis indrukken. Excursie naar Noord Frankrijk door 

de Bouwkundige Afdeeling der T. H. S 26 Sept.—6 Oct. 
1907. Parijs (slot), door J. Gratema. 

Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven in 
Nederland, Statuten (vervolg) 
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Nederlandsche Aan nemers bond, twee circulaires. 

Architectura No. 4. Prijsvragen, door W. J. E. Lippits. 
Vers lag van de 1236ste Gewone Vergadering van 22 

Januari 1908. In deze vergadering werd de bestuursver
kiezing verder afgehandeld. Tot voorzitter werd gekozen 
de heer W. Kromhout Czn. 

Het bestuur is thans samengesteld als volgt: 
W. Kromhout Czn., Voorzitter. A. van Baaien, Vice-voor-

zitter. H. A. J. Baanders, le Secretaris. J, Roosing Jr., 
2e Secretaris, Maorita Plate. Penningmeester. M. E. J. 
Lippits, Biblioihecaris. Pli. J. Hamers, Plaatsvervangend lid. 

Tot redactieleden zijn gekozen de heeren A. van Baaien, 
J. Roosingh Jr., H. Hana, J. H. de Groot en A A. Kok, 
waarvan de drie e< rstgenoemden hunne benoeming aanvaard 
hebben, terwijl dén beiden andereu tie uilslag der stemming 
bekend gemaakt zal woiden. De heer W. Kromhout C/.n. 
is uithoofde zijner functie in het bestuur tevens lid der 
redactie. 

Ingezonden stukken. Naar aanleiding van de crisis 
door van Hylckama Vlieg. 

Technisch Gedeelte. Het keuren van ijzer door 
L. Zwiers (slot). — Examen Opzichter Rijks-Waterstaat.— 
De nieuwe verordening ter bescherming van de werklieden 
in de bouwvakken in Oostenrijk-Hongarije. — Glassteenen. 
De Amerikaansche ijzermarkt. 

De Bouwwereld No. 5. Examen tot het ver
krijgen van het D i p l o m a van B o u w k u n d i g 
O p z i c h t e r 1907, ver* olg. 

Wet op het ont s i eren van Steden, Doipen 
en landschappelijke omgevingen in Pmisen. 

De Ingenieur No. 4. Overgangsbogon in spoor
wegen, floor W. J. Burgersdijk c.i. (met afbeeldingen). 

Medische en technische h y g i ë n i s t e n , door 
A. Keppler c.i. 

X lde Internationaal Scheepvaart-congres te 
St. Petersburg in 190s. 

Ingezonden stukken. Gedeeltelijke afsluiting der 
Zuiderzee en droogmakhur van de Wieringei meer, door 
V. J. P. de Bb>cq van Knffeler c.i. — De afsluiting der 
Zuiderzee, door J. .1. Canter Cremers c.i. 

Teclini ch Weekblad (B. v. T.) No. 4. Iets over materiaal-
spanningen (slot). — bts over eilelmelaalbewerking. door 
C. J. A. Begeer. — Diesel mol oren (slot). — Berekening 
electrische gelijkstroomnetten (vervolg). 

De Aannemer No. 4. A f d e e l i n g R o t t e r d a m , Ver
gadering van 21 Januari 19"8. 

A f d e e l i n g T i l b u r g , Vergadering van 23 Jan. 190». 
Ons p r o c e s r e c h t beoordeeld . 
W o n i n g w e t en B o u w v e r o r d e n i n g in de Eerste 

Kamer. 

De Nederlandsche KI ei-In du sir ie No. 30. Iets over den 
invloed van koidzure kalk in de klei (vervolg*. — Hel allium 
der Vereeniging van Nederlandsche Kahtzandsteenfabri-
kanten. — Siielloopende machines. — |)e kolenhandel in 
1906. — De Rijksverzekeringsbank iu 1906. 

Deutsche BauliUtte No. 4. H o f a n l a g e n der italien-
scb en R e n a i s s a n c e II, door II. Aug. Wulduer, met 
afbeeldingen. 

Land 11 ch e Nenbauten in den Ost marken, door 
K. Halm, met af beeldingen. 

Zierformen der Uolzarchi tektur I.doorWilfried 
Baumgarten met een schetsblad van L. Geiszler te Hanau. 

Gutshof in Gr&venitz, door Eberhardt bij een ont
werp Vim Bargum & Krausze te Stendal. 

Die Kathedrale St Bavo. Waardeerende beschrij
ving van Joseph Cuypers' bekend bouwwerk te Haarlem 
door F. Rud. Vo>:el. 

Die Lubent iuskirche zu Dietkirchen an der 
Lahn, door Prof. Dr. Hans Semper met een losse plaat 
naar een teekening van Otto Becker. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

ZÜTPHES. Nabij Winterswijk is dezer dagen het kasteel 
..Waliëu", toeliehoorende aan de heeren Hijink en Lindeman, 
ie Nijmegen en te Leiden en bewoond door den heer Vonder 
Möhlen, door brand geheel vermeld. De brand wordt toe

geschreven aan het omvallen van een petroleumloestel en 
nam zóó snel in omvang toe, dat de brandspuit slechts 
weinig kon uitrichten en het groote gebouw weldra in een 
ruïne veranderd was. 

Het verbrande kasteel was een overblijfsel van een gebouw, 
dat reeds in den aanvang der U»e e< uw moet hebben bestaan 
en destijds aan het adellijke geslacht van Waliëu toebehoorde. 
Na in den loop der eeuwen eenige malen van eigenaar 
verwisseld te zijn, behoorde het in de l.He eeuw, toen het 
reeds in verval was en door een boer bewoond werd, aan 
de Van lleeckeiens, die het in 1805 verkochten aan de 
moeder van tie laatstvorige eigenares, mevrouw wed. Hugeu-
holtz-Hossink, na wier overlijden de havezathe in het bezit 
kwam van de tegenwoordige eigenaren. 

Het huis heelt een tijdlang gediend als verblijfplaats 
voor eene kiudervacautickolonie van den Nederlaiidschen 
Protestantenbond. 

HAARLEM. HI t Museum van Kunstnijverheid ontving ten 
geschenke van de firma Weten Kettink te Utrecht, verschil
lende jaargangen van een aantal buitenlandsche tijdschriften, 
op het juweliers-, het zilversmids-, het klok- en horloge-
makersvak, betrekking hebbende. 

Daar de boekerij op bovengenoemd gebied nog weinig 
wei ken bezat en dergelijke werken veelvuldig werden aan
gevraagd, voorziet dit geschenk in eene bepaalde behoefte. 
De Directie van het Museum is dan ook zeer erkentelijk 
vo<>r de belangrijke bijdrage, die zij ten behoeve der boekerij 
mocht ontvangen en hoopt dat In t goede voorbeeld van de 
Firma Wefers Bettink navolging moge vinden. 

BREDA. Bij het restauratiewerk aan tie Groote Kerk is 
een groot blok zandsteen van een aanmerkelijke hoogte 
do<>r het dak gevallen. Het siuk steen is even bezijden het 
monument van Engelbrecht van Nassau in de kerk terecht 
gekomen; een werkman werd licht gekwetst. 

P e r s o n a l i a . 

— De heer J. Gratema, Bouwk. Ingenieur, Assistent van 
Prof. Evers aan de. Teclmi-che Hoogeschool is benoemd 
tot Algemeen Secretaris van de Maatsch. t Bev. d. Bouwk. 

— Tot inspecteur van het Bouw- en Woningtoezicht te 
Arnhem is benoemd de heer J. L. B. Keurschot, onder-
inspecteur 2e kl. bij het Bouw- en Woningtoezicht te Utrecht. 

— Tot directeur van de Ambachtsschool te Semarang 
(Ned.lndië) is benoemd de heer A. J. Hoogeboom. leeraar 
aan de Ambachtsscnool te Leeuwarden. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— D i r e c t e u r der Ambachtsschool te Oostburg. Zie 
adv. in no. 4. (1) 

— O p z i c h t e r voor de Gemeente Hengelo. Zie adver
tent ie in no. 4. (1) 

— T e c h n i s c h o n t w i k k e l d jongmensen. Zie 
adv. in na, 4. 

— Ingenieur, op een machinefabriek van middelbare 
grootte tegen 1 Mei as. Brieven onder no. 26S0, aan het 
bureau der N. Rotterd. Courai.t. (1) 

— O p z i c h t e r tegen half Februari of vroeger. Brieveii 
onder letters X 825, Adv. Bur. Nederl. Kiosken-Mij. Rotter
dam. (1) 

— O p z i c h t e r - T e e k e n a a r , terstond, voor den bouw 
eener fabriek, bekend met ijzerennstruct ie. Brieven onder 
no. 34925 aan het Bureau van het Alg. Ned. Advertentie
blad te 's-Gravenhage. (1) 

— T e c h n i s c h Ambtenaar, tegen 1 Maart a.s. voor 
het toezicht op de naleving der bouwverordeningen op de 
eilanden Voorne en Putten en Rozenburg. Zich schriftelijk 
te wenden tot de Gezondheidscommissie te Brielle, onder 
bijvoeging van stukken. (1) 

— M a c h i n e t e e k e n a a r s op de Machinefabriek 
,Jaffa" Louis Smul.:eis & Co., te Utrecht. (1) 

T H . V A N H E E M S T E D E O B E L T , 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en MairazUnen DE RUITERKADE ISO—151. Filiaal en Showroom 44 ROHIX, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en ïoudwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder Garantie. 

— Twee I J z e r c o n s t r u c t i e - T e e k e n a a r s aan de 
plettern voorheen L. J. Enthoven en Cie, te Delft. 

(1) 
— V e r t e g e n w o o r d i g e r voor Draagbaar Spoor 

fabriek. Zich te melden onder No. 34809 aan het Bureau 
van het Alg. Ned. Advertentieblad te 's-Gravenhage. (1) 

— Electrotechnisch Monteur bij de Staatsmijnen 
in Limburg. Aanbiedingen schriftelijk aan de Technische 
Afdeeling van de Staatsmijnen te Heerlen. (1) 

— R e i z i g e r in Bouwmaterialen, hoofdzakelijk voor 
's Hage en omstreken. Brieven onder no. 34861 Bureau van 
het Alg. Ned. Advertentieblad te 's-Gravenhagc. (1) 

— D i r e c t e u r der op te richten Ambachtsschool te 
Schiedam, stukken vóór 15 Februari a.s, in te zenden bij 
den Heer J. W. J. van Harwegen den Breems, Voorzitter 
van het Bestuur. Jaarwedde f2.j00. (2) 

— C h e f - M o n t e u r bij de Staatsmijnen in Limburg. 
Aanbiedingen schriftelijk met afschriften van getuigschriften 
te zenden aan de Technische Afdeeling van dc Staatsmijnen 
te Heerlen. 1-) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN" DEN BOND VAN TECHNICI 
RuiJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

43 Bouwk.Opz.-teek., 20—45\.,f 60—f 120 p.m 
14 BouwkOpz.-Uitv., 2 3 - 3 2 j . f ƒ65—ƒ110 , 

9 Bouwk. Teek. 18—20 j . , ƒ40—ƒ120 , 
9 Waterb. Opzr. 2 0 - 4 5 j . , ƒ60—/"HO , 
1 Meubelteekenaar 41 j . , ƒ120 „ 
2 Decoratie-teekenaars 2G—40j.,/" 110-/" 125 „ 

2 Teek. voor kunst-indust, 26-40J . , ƒ110 ƒ125 „ 
2 Chef-macbinisten 3 3 - 3 4 j . , ƒ 100—ƒ 150 „ 
1 Werkmeester 33j., ƒ125 , 

10 Werktuigk. Teek., 20—26 j . , ƒ 40—ƒ 80 , 
5 Electrotechniker 22—41 j . , / " 60—ƒ 100 „ 
2 Scheepsteekenaars 20—23 j . , ƒ50—ƒ 65 „ 

A a n k o n d i g i n g v a n 
A a n b e s t e d I n g e n . 

MAANDAG 3 Februari 

Amsterdam, ten 1.30 ure, doordeHoll. 
Uz Spw.-Mij., in het centraalstation: be
stek no. lie: het uitvoeren van grond
en spoorwerken, het maken van keer-
muren, schoeiingen, bestratingen en af
scheiding met loopplanken rondom het 
tliepe bassin, van de openbare zwemplaats 
en het verbeteren der Morschpoortbrug 
(in twee perceelen) en te herbesteden 
(bestek no. 4a) het leveren van SUOuO 
stuks Ourthekeien: bestek en teekeningen 
ter inzage op het bureau der gemeente
werken eiken werkdag van 9—4 uur en 
aldaar te bekomen. 

Amsterdam, ten 12 ure ure, door het 
gemeentebestuur: het leveren van ijzeren 
voorwerpen. De voorwaarde te verkrij
gen ter Stads-drukkervj Inlichtingen ten 
kantore van den Ingenieur, v. h. Onder
houd der Publieke Werken ten Gemeen-
tehuize. kamer No. 139, van 10 tot 12 
uur, de drie laatste werkdagen, welke 
aan de besteding voorafgaan. 

Kampen, ten 1.30 ure, door het gemeen
tebestuur: bestek no. 5: het leveren van 
3?5000 stuks straatklinkers, in 3 perc; 
bestek no. 9: het leveren van rijsmateri-
alen, in 2 perc, waaronder 5000 eiken 
perkoenpalen; bestekken verkrijgb, aan 
het kantoor der gemeentewerken. 

Meedhuizeii, ten 3 ure, door dearchit. 
B. Hommel te Finsterwolde, bij den 
logementhouder J. Hovenga: het bouwen 
eene renteniershuizing te Mcedhuizen; 
bestek en teek. verkrijgb, bij den archit.; 
aanw. 3 Febr. 1 ure. 

Zuidlaren, ten 3 ure, door het gemeen
tebestuur: 1, het bouwen vun eene school 
met twee lokalen te Milaren; 2. liet 
bouwen van eene onderwijzerswoning; 
3. het leveren en plaatsen van het ameu
blement; bestekken en teek. ter inzage 
ten gemeentehuize en verkrijgb. bjj R. 

i 
van der Schuur, bouwk. te Zuidlaren. 

DINSDAG 4 Februari. 

Bergen-op-Zoom, ten 3 ure, door het 
gemeentebestuur: B. het leveren van 
harlsteeneu trottoirbanden, gièskeienen 
straatklinkers iu 3 perc; BI. het leveren 
van bezaagd groenen, vuren, eken en 
gecreosoteerd hout; 2. het leveren van 

Assurantie 'Maatsch. tegen Dl dHU" 

schade op het Leven 
,U£ 

ff 
ran 1845. 

's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat. — ZUTPHEN, Uselkade. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Dir. 

G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 
Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1906 . „ 1.235.400,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 ".. , 31.495.000,00 
BRAND - LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

beslagen eikenhout. Bestekken ten kan
tore van den Gemeente-Opzichter ter 
inzage en ter Gemeente-Secretarie ver
krijgbaar. 

Hilli'gom, ten 11 ure. door de archit. 
C. Vei koren, in het Stal ionskof ühuis : 
het bouwen van een burgerwoonhuis 
aan den Stationsweg. Bestek en teeke
ning ter inzage in bovengenoemd Café 
en verkrijgbaar bij den architect. 

Eclitehi, door kerkvoogden van de 
Ned. Herv. kerk: het bouwen van twt e 
woonhuizen, bestek en teekening ter 
inzage in het Wapen van Balveren; inl. 
tc bekomen bij M. Derksen Hz. 

WOENSDAG 5 Februari 

Ktiekange, ten 2 ure, door de arch. G. 
Hofman in het café Eleveld: het bouwen 
van een dir.-woniug met bijlevering van 
alle materialen enz.; bestek en teekening 
le bekomen bij den architect. 

Stellendam, door het bestuur van de 
Generale Dijkagie: het bouwen eener 
opziehtet swoning met bergplaats aan de 
Z. O. zijde van den nieuw aangclegden 
weg in de 20e kavel in de gemeente 
Stellendam. Bestek met twee teekeningen 
verkrijgbaar bij den opzichter L. Moerland 
te Stellendam. Inschrijvingsbiijetten tc 
zenden aan den heer D. ZaaijerAz. Dijk
graaf te Stellendam vóór of op 5 Febru-
arie e. k. 

Zwolle, ten 11.30 uie, door de archit. 
M. Meijerink in Hotel Koenders, het bou
wen van een boerenwoning met stal en 
schuur bij Zalk; bestek en teek. verkrijgb. 
gen. archit, Pranbstraat 24, aanw 3 Fe
bruari 3 ure. 

Rotterdam, door de bouwk. A. v. d. 
Linden: het bouwen van een burgerwo
ning aan den Dordtschen Straatweg; 
bestek en teek. verkrijgb. bij den gen. 
bouwk. 

Rotterdam, ten 1 ure, door den heer 
L. Cusell te 's-Gravenliage: het bouwen 
van een magaznn met kantoor aan de 
Roo-Valkstraat te Rotterdam. Bestek en 
teekeningen te verkrijgen bij den boek
handelaar Johan A. Nederbragt, Jacob 
v. d. Doesstaat te 's-Gravenhage. 
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N ed e r land ache A a nu e m e r s b o n d, twee circulaires. 

Architecture Xo. 4. Prijsvragen, door W. J. E. Lippits. 
Verslag van de 1236ste Gewone Vergadering van 2<J 

Januari 1908. In deze vergadering werd de bestuursver
kiezing verder afgehandeld. Tot voorzitter werd gekozen 
de heer W. Kromhout Czn. 

Het bestuur is thans samengesteld als volgt: 
W. Kromhout Czn., Voorzitter. A. van Baaien, Vice-voor-

zitter. H. A. J. Baauders, le Secretaris. J. Roosing Jr., 
2e Secretaris, Maurils Plate. Penningmeester, M. E. J. 
Lippits, Bibliothecaris. Ph. J. Hamers, Plaatsvervangend lid. 

Tot redactieleden zijn gekozen dc heeren A. van Baaien, 
J. Roosingh Jr., II. 'liana, J. H. de Groot en A A. Kok, 
waarvan de drie eerstgenoemde!) hunne benoeming aanvaard 
hebben, terwijl den beiden anderen de uilslag der stemming 
bekend gemaakt zal woiden. De heer YV. Kromhout C/.n. 
is uithoofde zijner functie in het bestuur tevens lid dei-
redactie. 

Ingezonden stukken. Naar aanleiding van de crisis 
door van Ilylckama Vlieg. 

Technisch Gedeelte. Het keuren van ijzer door 
L. Zwiers (slot). — Examen Opzichter Rijks-Waterstaat. — 
De nieuwe Verordening ter bescherming van de werklieden 
in de bouwvakken in Oostenrrjk-Hongarrje. 
De Amerikaansche ijzermarkt. 

Glassteenen. 

tot het ver-
B o u w k u n d i g 

De Bouwwereld Xo. .">. Examen 
k r ij gen van het D i p 1 o in a v a n 
O p z i c ht e r li)ü7, ven olg. 

Wet op het ont s i eren van Steden, Doipen 
en landschappelijke omgevingen in Piuisen. 

De Ingenieur Xo. 4. O verga ngs bogen in spoor
wegen, door \V. J Burgersdijk c.i. (met al beddingenI. 

Medische en technische h y g i ë n i s t e n , door 
A. Keppler c.i. 

XIde Internationaal Scheepvaart-congres te 
St. Petersburg in 190s. 

Ingezonden stukken. Gedeeltelijke afsluiting der 
Zuiderzee en droogmaking van de Wieringermeer, door 
V. J. P. de Blocq van Knffeler c.i. — De afsluiting der 
Zuiderzee, door J. .1. Canter Cremers c.i. 

Techni ch Weekblad (B. v. T.) No. 4. Iets over materiaal-
spanningen (slot). — bts over edelmelaalbewerking, door 
C. J. A. Begeer. — Dieselmotoren (slot). — Berekening 
electrische gelijk.strooiniieiten (vervolg). 

l>e Aannemer Xo. 4. A f d e e l i n g R o t t e r d a m , Ver
gadering van 21 Januari 19"8. 

A f d e e l i n g T i l b u r g , Vergadering van 23 Jan. 190*. 
Ons p r o c e s r e c h t beoordeeld. 
Woningwet en B o u w v e r o r d e n i n g in de Eerste 

Kamer, 

Dc Xederliuidsche Klel-Iudustrie No. 30. Iets over den 
invloed van koolzure kalk in de klei (vervolg». — Het album 
der Vereeniging van Nederlandsche Kalkzandsteenfabri-
kanten. — Snelloopende machines. — De kolenhandel in 
1900. — De Rijksverzekeringsbank in 1900. 

4. H o f a n lage n d e r italien-
II, door II. Au B . Waldner, niet 

n den Ost marken, door 

Deutsche Bauliiiite Xo. 
s c h e n Rena i s sance 
afbeeldingen. 

Landl iche Neubauten 
Iv. Halm, met afbeeldingen. 

Z i e r f o r m en der 11 o I z a rchi tektur I, d' >or Wilfried 
Baumgarten niet een schetsblad van L. Geiszler te Hauau. 

Guts hof in Grftvenitz, door Eberhardt bij een ont
werp v.m Bargum & Krausze te Stendal. 

Die Kathedrale S t B a v o. Waardeerende beschrij
ving van Joseph Cuypers' bekend bouwwerk te Haarlem 
door F. Rad, Vogel. 

Die Lu ben t i n ski re he zu Dietkirchen ander 
Latin, door Prof. Dr. Hans Semper met een losse plaat 
naar een teekening van Otto Becker. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

ZÜTPHEN. Nabij Winterswijk is dezer dagen het kasteel 
,Wabéu", toebehoorende aan de heeren Hijink en Lindeman, 
ie Nijmegen en te Leiden en bewoond door den heer Von der 
Möhlen, door brand geheel vernield. De brand wordt toe

geschreven aan het omvallen van een petroleumtoestel en 
nam zóó snel in omvang toe, dat de brandspuit slechts 
weinig kou uitrichten en het groote gebouw weldra in een 
ruïne veranderd was. 

Het verbrande kasteel was een overblijfsel van een gebouw, 
dat reeds in den aanvang der 16e e» uw moet hebben bestaan 
en destijds aan het adellijke geslacht van Waliën toebehoorde. 
Na in den loop der eeuwen eenige malen van eigenaar 
verwisseld te zijn. behoorde het in de l.se eeuw, toen het 
reeds in verval was en door een hoer b> woond werd, aan 
de Van lleeckeiens, die liet in 180."> verkochten aan de 
moeder van de laatstvorige eigenares, mevrouw wed. Ibiüen-
holtz-Hossink, na wier overlijden de havezathe in het bezit 
kwam van de tegenwoordige eigenaren. 

IL t huis heelt een tijdlang gediend als verblijfplaats 
voor eene kindervacantiekolonie van den Nederlai.dschen 
Protestant en bond. 

HAARLEM. H< t Museum van Kunstnijverheid ontving ten 
geschenke van de firma Wefers Bet tink te Utrecht, verschil
lende jaargangen van een aantal buitenlandsche tijdschriften, 
op het juweliers-, het zilversiiuds-, het klok- en horloge-
makersvak, betrekking hebbende. 

Daar de boekerij op bovengenoemd gebied nog weinig 
weiken bezat en dergelijke werken veelvuldig werden aan
gevraagd, voorziet dit geschenk in eene bepaalde behoefte. 
De Direct ie van het Museum is dan ook zeer erkentelijk 
voor de belangrijke bijdrage, die zij ten behoeve der boekerij 
mocht ontvangen en hoopt dat het goede voorbeeld van de 
Firma Wefers Bettink navolging moge vinden. 

BBEPA. Bij het restauratiewerk aan de Groote Kerk is 
een groot blok zandsteen van een aanmerkelijke hoogte 
door het dak gevallen. Het snik steen is even bezijden het 
monument van Engelbrecht van Nassau in de kerk terecht 
gekomen; een werkman werd licht gekwetst. 

P e r s o n a l i a 

— De heer J. Gratemn, Bouwk. Ingenieur, Assistent van 
Prof. Evers aan de Tecluii-che Hoogeschool is benoemd 
tot Algemeen Secretaris van de Maatsch. t Bev. d. Bouwk. 

— Tot inspecteur van het Bouw- en Woningtoezicht te 
Arnhem is benoemd de heer .1. L. B. Keurschot, onder-
inspecteur 2e kl. bij het Bouw- en Woningtoezicht te Utrecht. 

— Tot directeur van de Ambachtsschool te Semarang 
(Ned.lmiië) is benoemd de heer A. J. Hoogeboom. leeraar 
aan de Aiiibaclitsscnool te Leeuwarden. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— D i r e c t e u r der Ambachtsschool te Oostburg. Zie 
adv. in no. 4. (1) 

— O p z i c h t e r voor de Gemeente Hengelo. Zie adver
tentie in uo. 4. (1) 

— T e c h n i s c h o n t w i k k e l d jongmensch . Zie 
adv. m nJ. 4. 

— Ingenieur, op een machinefabriek van middelbare 
grootte legen 1 Mei as. Brieven onder no. 2080, aan het 
bureau der N. Rotlerd. Courant. (1) 

— O p z i c h t e r tegen half Februari of vroeger. Brieven 
onder letters X 825, Adv. Bur. Nederl. Kiosken-Mij. Rotter
dam. (1) 

— O p z i c li t e r • T e e k e n a a r, terstond, voor den bouw 
eener fabriek, bekend met ijzerconstruciie. Brieven onder 
no. 34925 aan het Bureau van liet Alg. Ned. Advertentie
blad te 's-Gravenhage. (1) 

— T e c h n i s c h Ambtenaar, tegen 1 Maart a.s. voor 
het toezicht op de naleving der bouwverordeningen op de 
eilanden Voorne en Putten en Hozenburg. Zich schriftelijk 
te wenden tot de Gezondheidscommissie te Briellc, onder 
bijvoeging van stukken. (1) 

— M a c h i n e t eekenaars op de Machinefabriek 
,Jaffa" Louis Smulders & Co., te Utrecht. (I) 

T H . V A N H E E M S T E D E O B E L T , 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY EXGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor cn Magazijnen DE RUITERKADE 150—191. Filiaal en Mom room 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. Wamt en Koudivater verzorging. Triumph Deurdrangers, kampioen Ventilator midir liarantie. 

— Twee 1.1 z e r c o n s t r u c t i e-T e e k e n a a r s aan de 
nletterij voorheen L. J. Enthoven en Cie, te Delft. 

(1) 
— V e r t e g e n w o o r d i g e r voor Draagbaar Spoor 

fabriek. Zich te melden onder No. 34809 aan het Bureau 
van het Alg. Ned. Advertentieblad te 's-Gravenhage. (I) 

— Electro techni sch Monteur bij de Staatsmijnen 
in Limburg. Aanbiedingen schriftelijk aan de Technische 
Afdeeling van de Staatsmijnen te Heerlen. (1) 

— R e i z i g e r in Bouwmaterialen, hoofdzakelijk voor 
'sHage en omstreken. Brieven onder 110. 34861 Bureau van 
het Alg. Ned. Advertentieblad tc 's-Gravenhage. (1) 

— D i r e c t e u r der op te richten Ambachtsschool te 
Schiedam, stukken vóór 15 Februari a.s, in te zenden bij 
den Heer J. W. J. van Harwegen den Breems, Voorzitter 
van het Bestuur. Jaarwedde 12000. (2) 

— C h e f - M o n t e u r bij de Staatsmijnen in Limburg. 
Aanbiedingen schriftelijk niet afschriften van getuigschriften 
te zenden aan de Technische Afdeeling van dc Staatsmijnen 
te Heerlen. (*) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n 

INFORMATIE-BUREAU VAN OEN BOND VAN 
ItuiJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

TECHNICI 

43 Bouwk.Opz.-teek., 2 0 - 4 5 j . , ƒ 60—f 120 
14 BouwkOpz.-Uitv., 2:3-32 j . , ƒ G 5 - ƒ 1 10 
9 Bouwk. Teek. 1 8 — 2 6 ƒ 40—ƒ120 
9Waterb. Opzr. 20—45j., ƒ60—ƒ110 
1 Meubelteekenaar 41 j . . /120 
2 Decoratie-teekenaars 26—40j . ,ƒ110- /125 

2 Teek. voor kunst-indust, 26- 40 j . , /'110 /' 125 
2 Chef-machinisten 33—34j., ƒ 100—ƒ 150 
1 Werkmeester 33j., ƒ125 

10 Werktuigk. Teek.. 2 0 - 2 0 j . , ƒ 40—ƒ 80 
5 Electrotechniker 22—41 j . , ƒ60—ƒ 100 
2 Scheepstcekenaars 20 - 2 3 j . , ƒ50—ƒ 05 

p.ni 

A a n k o n d i g i n g v a n 
A a n b e s t e r f i n g e n . 

MAANDAG 8 Februari 

Amsterdam, ten l.:tf> ure, doordelloll. 
I.Iz Spw.-Mij., in het centraalstation: be
stek no. 115: het uitvoeren vau grond
en spoorwerken, het maken van keer-
muren, schoeiingen, bestratingen en af
scheiding met loopplanken rondom het 
diepe bassin, van de openbare zwemplaats 
en het, verbeteren der Morschpoortbrug 
(in twee perceelen) en te herbesteden 
(bestek no. 4a) het leveren van 8U0UÜ 
stuks Ourthekeien: bestek en teekeningen 
ter inzage op het bureau der gemeente
werken eiken werkdag van 9—4 uur en 
aldaar te bekomen. 

Ainsierdaiii, ten 12 ure ure, door het 
gemeentebestuur: het leveren van ijzeren 
voorwerpen. De voorwaarde te verkrij
gen ter Stads-drukkerij Inlichtingen ten 
kantore van den Ingenieur, v. h. Onder
houd der Publieke Werken ten Gemeen 
tehui/.e. kamer No. 13'.», van 10 tot 12 
uur, de drie laatste werkdagen, welke 
aan de besteding voorafgaan. 

Kampen, ten 1.30 ure, door het gemeen
tebestuur: bestek no. 5: het leveren van 
:>-.'5()0O stuks straatklinkers in 8 perc; 
bestek no. 9: het leveren van rijsmateri-
alen, in 2 perc, waaronder 5000 eiken 
perkoen palen; bestekken verkrijgb, aan 
het kantoor der gemeentewerken. 

Meedliuizeii, ten 3 ure, door de archit. 
B. Hommel te Finsterwolde. bij den 
logementhouder .1. Hovenga: het bouwen 
eene reiiteniershuizing te Meedhuizen; 
bestek en teek. verkrijgb, bij den archit.; 
aanw. 3 Febr. 1 ure. 

Ziiidlaren, ten 8 ure, doorliet gemeen
tebestuur: 1, het bouwen van eene school 
met twee lokalen te Milaren; 2. het 
bouwen van eene onderwijzerswoning; 
3. het leveren en plaatsen van het ameu
blement; bestekken en teek. ter inzage 
ten gemecutehuizt! cn verkrijgb. bjj R. 

van der Schuur, bouwk. te Zuid laren. 

DINSDAG 4 Februari. 

Bergen-op-Zoom, ten 8 ure, door het 
gemeentebestuur: B. het leveren van 
b ar'I steen en trottoirbanden, gtèskeienen 
straatklinkers iu 8 perc; BI. het leveren 
van bezaagd greenen, vuren, e.ken en 
gecreosoteerd hout; 2. het leveren van 

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

,I)E Nederlanden" van 184». 
•s-GRAVENHAGE. Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade.— 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood. 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat. — ZÜTPHEN, IJselkade. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Dir. 

G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 
Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1900 . , 1.235.100,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 31.495.000,00 
BRAND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Prciniëii, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

beslagen eikenhout. Bestekken ten kan
tore van den Gemeente-Opzichter ter 
inzage en ter Gemeente Secretarie ver
krijgbaar. 

Ililb'goin, ten 11 ure. door de archit. 
C. Vei koren, in het Stat ionskof filiuis: 
het bouwen van een burgerwoonhuis 
aan den Stationsweg. Bestek en teeke
ning ter inzage in bovengenoemd Café 
en verkrijgbaar bij den architect. 

Kchtebi. door kerkvoogden van de 
Ned. Herv. kerk: het bouwen van twie 
woonhuizen, bestek en teekening ter 
inzage in het Wapen van Balveren; inl. 
te bekomen bij M. Derksen Hz. 

WOENSDAG 6 Februari 

Kiiekaiige, ten 2 ure, door de arch. G. 
Hofman iu het café Eleveld: het bouwen 
van een dir.-woniug niet bijlevering van 
alle materialen enz.: bestek en teekening 
Ie bekomen bij den architect 

Stellendam, door het bestuur van de 
Generale Dijkagie: het bouwen eener 
opzichterswoning met bergplaats aan de 
Z. O. zijde van den nieuw aangelegden 
weg in de 20e kavel in de gemeente 
Stellendam. Bestek rnet twee teekeningen 
verkrijgbaar bij den opzichter L. Moerland 
te Stellendam. Iiischiijvingsbijetten te 
zenden aan den heer D. Zaaijer Az. Dijk
graaf te Stellendam vóór of op 5 Febru
ari»? e. k. 

Zwolle, ten 11.30 uie. door de archit. 
M. Meijeriiik in Hotel Koenders, het bou
wen van een boerenwoning met stal en 
schuur bij Zalk; bestek en teek. verkrijgb. 
gen. archit, Pranbstraat 24. aanw 3 Fe
bruari 3 ure. 

Botterdam, door de bouwk. A. v. d. 
Linden: het bouwen van een burgerwo
ning aan den Dordtschen Straatweg; 
bestek en teek. verkrijgb. bij den gen. 
bouwk. 

Botterdam, ten 1 ure, door den beer 
L. Cusell te 's-Gravenhage: het bouwen 
van een magazijn met kantoor aan de 
Roo-Valkstraat te Rotterdam. Bestek en 
teekeningen te verkrijgen bij den boek
handelaar Johan A. Nederbragt, Jacob 
v. d. Doesstaat te 's-Gravenhage. 

H E R H A L I N G VAN 
B E E L D 

OUHJCATE IMAQt 



1 Februari 1908 

M A R T I N & C o . , A m s t e r d a m . L o t i s i c o . 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

H o u t e n P a r q u e t v l o e r e n W 
in ASPHALT, MASSIVE en PARQUET-TAPIS. 

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek. 
Houten Hoofd- en Tusschenbalusters. 

DONDERDAG <i Februari. 

's-Gravenhage, ten 2 ure, door het ge
meentebestuur: lo. het leveren van ge
goten ijzeren straat- en trottroirkolken 
enz. in 4 perc.; 2o. het leveren van ver
schillende houtwaren, god. het jaar 1908, 
in 4 perc. Aanwijzing: alle werkdagen 
van 9—12 uren en van 2—4 uren aan de 
Gemeentewtrf aan het Groencwepjc al
waar de bestekken verkrijgbaar zijn. 

Maastricht, door de archit. A. Deusscn, 
Scharnderweg 3: het bouwen van een 
woonhuis aan de Capucijnenstraatjplan 
en bestek verkrijgb. bij. gen. archit. 

VRIJDAG " Februari. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeente
best.: het bouwen van een bergplaats 
aan den Frieschen wal inl. geeft de gem.-
arch.; bestek en teekening te bekomen 
ter secretarie. 

Lelden, ten 3 ure, door de directie der 
Leidsche Duinwaterleiding-Mij., aan de 
directiekeet Hooge Rijndijk: het maken 
van een beambtewoning, terrein afschei
dingen enz. op het terrein van den 2d en 
watertoren: bestek en 3 teek. verkrijgb 
bij den ine. J. Schotel te Rotterdam; 
aanw. 4 Febr. ten 11 ure. 

ZATERDAG 8 Februari. 

Rotterdam, ten 2.30 ure, door de Rot-
terdamsche Tramw.-Mij., in de wacht 
kamer 2e kl. van het station in de Rose-
straat: het maken van eenige kunstwerken 
en van de aardebaan, het leveren en 
verwerken van ballast, het leggen van 
sporen, en wissels en bijkomende werken, 
ten behoeve van den stoomtramweg 
Middelharnis—Ouddorp, volgens bestek 
no. 22, alsmede van overeenkomstige 
werken ten behoeve van den stoomtram 
weg Middelharnis - Ooltgensplaat, volgens 
bestek no. 25. 

1 Februari, zullen terzelfder plaatse 
ten2'/2 uur, inlichtingen worden verstrekt. 
Bestek en teekeningen zijn zijn aan het 
kantoor der Maatschappij Rosestraat 3a j 
verkrijgbaar. De inschrijvingen kunnen 
geschieden voor elk der bestekken Nos. 
22 en 15 afzonderlijk al of niet gecom-
bineerd met eene inschrijving voor ge
noemde bestekkeu gezamelijk. 

ZONDAG » Februari. 

Rotterdam, ten 2 ure, do«r de archit. 
H. A. Lieuwens en Zn., in het Poolsch 
Koffiehuis: het bouwen van een auto
garage met directeurswoning c a , op 
een terrein aan de Baan; bestek en teek. 
verkrijgb. ten kantore aan genoemde 
archttecten, Scheepmakershaven 25. 

DINSDAG 11 Februari. 

ATereest, ten 2 ure, door de arch. H.! 
Burgmans in het café Dommerholt: het 
bouwen van een dubbele woning annex 
post- en telegraafkantoor, nabij sluis IU 
te den Hulst; bestek en teekening ter 

inzage in gen café; aanw. op den dag 
der best. ten 10.30 ure. 

Nijmegen, ten 2.30 ure, door het ge
meentebestuur: de levering van twee 
ijzeren pontons ten dienste van het over
vaart veer. Bestek met teekening ver
krijgbaar ter Gemeente Secretarie. In
lichtingen bij den Directeur van Gemeen
tewerken aan de Korenmarkt. 

DONDERDAG 13 Februari. 

VGnivenling.*, ten 2 ure, door het ge
meentebestuur: het bouwen van een 
van een muur met .steenglooiing langs 
het strand tusschen hotel Zeerust en het 
Noorderhoofd der Vissehershaven, en 
het maken van straatwegen en andere 
werken achter dien muur. Aanwijzing 
3 Februari 1908, te elf uren aan de ge-
meentewerf aan het Groenewegje, alwaar 
de bestekken en de teekeningen verkrijg
baar zijn. 

Volgestorte P o l i s van 
Lotisico ter overname aan
geboden. 

i Overschrijvingskosten voor 
rekening van den kooper. 

Aanbiedingen worden inge
wacht onder motto: „kans'' 
aan het bureau van dit blad. 

P R I M A 

P o r t l a n d C e m e n t 

o p k e u r . 

Frederik Regout, 
B R U S S E L 

H A K U I P J E A A T S 1 1 . 

P H O T O L I T H O G R A P H I E -
PH0T0ZINC0GRAP1I IE EN 
S T E R E O T Y P E -INRICHTING 

van G. J . THIEME, te Arnhem. 

De ondergeteekende vestigt de aan
dacht op zijn inrichting voor l'HOTü-
HTIIOtillAPHlfi, bijzonder geschikt voor 
de reproductie van Huns, Teekeningen 
enz. van H.H. Architecten en Bouw
kundigen; op die voor PHOTOZBt'll-
(ili.H'IIIK voor de reproductie van 
Haten en Gravures, ook van Teekeningen 
voor Boekwerken enz. ten dienste 
van H.H. Uitgevers; op zijne STEREO-
TU'K-lMillllllMi voor H.H. Drukkers, 
alles tot de minste prijzen. :-: :•: 
Prospectussen met proeven van 
bewerking worden op franco aan
vrage gratis verzonden. :•: :•: 

G. J. THIEME. 

Examens 
Bouwkundig Opzichter en 

Bouwkundig Teekenaar. 
Van de nummers van ,,de Opmerker", 

waarin voorkomen de Programma's 
der examens bovengenoemd, alsmede 
de Exameivrnagstukkf-n zijn nog een 
beperkt aantal exemplaren tegen de 
gewone prijzen aan ons bureau ver
krijgbaar. 

De programma's komen voor in de 
Nos. 32 en 33, jaargang 1907. 

Ue vraagstukken 1903 in No. 25, 
jaargang 1903. 

De vraagstukken 1905 in No. 5, 
jaargang 190(5. 

De vraagstukken 1900 in dc Nos. 
5 en 0 jaargang 1907. 

Dc vraagstukken 1907 in de Nos. 
27, 28 en 29, jaargang 1907. 

De Administratie. 

1 

A m s t e r d a m s c h e Jalousiënfabriek. 
Speciale Fabriek voor ZONSCIIER9IEN, 

•arqnlien, Tochtschermen en Serrebedekking. 

I V 

{ 
R O L L U I K E N . 

J. F. KRONER & Zonen. 
HOFLEVERANCIERS. 

Spuistraat 246, 248, 250, 
AMSTERDAM. 

Beschilderde Winkelgurdijnen. 
TU1NTENTEN en TUINPARASOLS 

met en zonder Tafel. 
GLASJALOUSIÈN, tnx. 

Eenig Adres voor: 
^ ^ u t e n P ^ « ^ r ^ n b ^ v ^ 

43sih JAAKOANG Z A T E R D A G 8 F E B R U A R I l'.m 

o u w k u n d i g g W e e k b l a d . 

R e d a c l e u r : P . H . SCHELTEMA. 

Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar !l Jan- 31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 

te voldoen 
(i. bij vooruitbetaling vóór Ift .Ian van hel 

abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van hel 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België . . ... 
Voor de overige landen der Post-Unie, met 

inbegrip van Nederl.-Tndië en Zuid Afrika 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bijvoor-
uitbetaling per postwissel of iu postzegels, met 
plaat ƒ0 .25 

Idem. idem, /under plaat • 0.16 

R.50J s ' 

7.601 'öï 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . . • I.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer • 0.15 
Groott. letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bi] 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 liet Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk de» 
VRIJDAGS VOORMIDDAGS aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzonding kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, per expresse aan 
de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij van „Kiyen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

Zorgv l ie t . 

Opnieuw, en liet is te hopen, dat liet ditmaal 
voor het laatst zal zijn, is door B. en W. van 
's-Gravenhage de Zorgvliet-quaestie aan de orde 
gesteld. 

Ter wille van het natuurschoon der stad hebben 
B. en W. genieend. waar ook de heer Heilage, met 
wien den directeur der Gemeentewerken bij herhaling 
overleg heeft gepleegd, krachtig het behoud van ..Zorg
vliet" bepleit, zich alsnog in verbinding te moeten 
stellen met de Maatschappij „Het Park Zorgvliet", be
trekkelijk den uitersten prijs en de voorwaarden, 
waarvoor en waaronder de gemeente het nog beschik
bare gedeelte van dat park zou kunnen koopen. 

Ue Maatschappij is bereid, mits de gemeente zich 
uiterlijk op 28 Februari e. k. daaromtrent verklare, 
dat beschikbare gedeelte, groot plm. 53.98 Hectaren, 
aan de gemeente te verkoopen voor f 7 per M-'. over 
de bij kadastrale opmeting te bevinden juiste grootte 
en v.nl. onder de volgende voorwaarden: 

De voorwaarden betreffen in hoofdzaak de ver
plichting tot aanleg van eenige hoofdverkeerswegen, 
doch zijn van onderschikt belang. 

Voor de kosten van aanleg van wegen enz. in het 
te koop zijnde gedeelte van het park Zorgvliet is te 
stellen een' bedrag van f 600.000, op den aankoop in
gaande, komt de gemeente alzoo te staan voor een 
uiigaaf van ongeveer vier en e e n ha 1 f m i 11 i o e n 
gulden. 

Hoe groot ook de belangen zijn. die in deze op bet 
spel staan, hebben B, en W., ook ten gevolge van 
de overweging der (bij het voorstel afgedrukte) advie
zen van do Commissie voor de Plaatselijke werken 
en van de Commissie voor de Gemeentefinanciën, 
welke beide Commission tegen aankoop van Zorgvliet 
zijn gekant, aanvankelijk geaarzeld den aankoop voor 
te stellen, waar in dc naaste toekomst groote nood
zakelijke uitgav<n zullen gevorderd worden, als onder 
meer voor aanbouw van scholen voor middelbaar 
en lager onderwijs, voor een Iwcedc ziekenhuis, voor 
de uitbreiding van de Vissehershaven, voor de door
trekking der Laakhavenwerken, voor de verbouwing 
van het Raadhuis, voor de vuilverbranding, voorde ver
betering van verkeerswegen in de binnenstad, enz. enz. 

Wel zal liet — een door den beer Heilage opge
maakt zeer voorloopig plan wijst er op — wellicht 
mogelijk zijn, om, met behoud van bet karakter van 
bet park, een zeker gedeelte van het te koop aange
bodene weder te verkoopen ter bebouwing uitsluitend 
niet villa's, doch het lijdt geen twijfel, of de opbrengst 
van dien eventueelen verkoop zal verre ten achteren 
blijven, bij het offer, dat de gemeente zou hebben te 
brengen. 

Toch zouden B. en W. met zoovele andere bewoners 
onzer gemeente het. ten zeerste betreuren, indien de 
naamlooze vennootschap, tegenwoordige eigenares, 
haar voornemens met betrekking tot Zorgvliet verder 
koude tot uitvoering brengen en Zorgvliet daarmede 
doen vallen ten olïer aan den speculatiebouw met al 
zijn verschrikkingen. 
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M A R T I N & C o . , A m s t e r d a m . L o t i s i c o . 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

H o u t e n J P a r q u e t v l o e r e i i <2> 
in ASPHALT, MASSIVE en PARQUET-TAPIS. 

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek. 
Houten Hoofd- en Tusschenbalusters. 

DONDERDAG) ö Februari. 

's-Gravenhage, ten 2 ure, door het ge
meentebestuur: lo. het leveren van ge
goten ijzeren straat- en troltroirkolken 
enz. in 4 perc.; 2o. het leveren van ver

lichtingen bij den Directeur van Gemeen
teweiken aan de Korenmarkt. 

DONDERDAG 1» Februari. 

's-GrAvenhag**, ten 2 ure, door het ge
meentebestuur: het bouwen van een 
van een muur met steenglooiing langs 
het strand tusschen hotel Zeerust en het 
Noorderhoofd der Vissehershaven, en 
het maken van straatwegen en andere 
werken achter dien muur. Aanwijzing 
3 Februari 1908, te elf uren aan de ge-
meentewerf aan het Groenewegje, alwaar 
de bestekken en de teekeningen verkrijg
baar zijn. 

P H O T O L I T H O G R A P H I E -
PHOTOZINCOGRAPHIE E N 
S T E R E O T Y P E -INRICHTING 

van B. J . THIEME, te Arnhem. 

inzage in gen café; aanw. op den dag 
der best. ten 10.30 nre. 

Nijmegen, ten 2.30 ure, door het ge
meentebestuur: de levering van twee 
ijzeren pontons ten dienste van het over-
vaartveer. Bestek met teekening ver

schillende houtwaren, ged. het jaar 4908, krijgbaar ter Gemeente Secretarie. In-
in 4 perc. Aanwijzing: alle werkdagen 
van 9—12 uren en van 2—4 uren aan de 
Gemeentewerf aan het Groenewegje al
waar de bestekken verkrijgbaar zijn. 

Maastricht, door de archit. A. Deusscn, 
Scharndcrweg 3: het bouwen van een 
woonhuis aan de Capucijnenstraat;'plan 
en bestek verkrijgb. bij. gen. archit. 

VRIJDAG 7 Februari. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeente
best. : het bouwen van een bergplaats 
aan den Frieschen wal inl. geeft de gem.-1 

arch.; bestek en teekening te bekomen; 
ter secretarie. 

Leiden, ten 3 ure, door de directie der i 
Leidsche Duinwaterleiding-Jtf ij., aan de [ 
directiekeet Hooge Rijndijk: het maken 
van een beambtewoning, terrein afschei-! 
dingen enz. op het terrein van den 2den 
watertoren: bestek en 3 teek. verkrijgb. 
bij den ine. J. Schotel te Rotterdam; 
aanw. 4 Febr. ten 11 ure. 

ZATERDAG 8 Februari. 

Rotterdam, ten 2.30 ure, door de Rot-
terdamsche Tramw.-Mij., in de wacht 
kamer 2e kl. van het station in de Rose-
straat: het maken van eenige kunstwerken 
en van de aardebaan, het leveren en 
verwerken van ballast, het leggen van 
sporen, en wissels en bijkomende werken, 
ten behoeve van den stoomtramweg 
Middelharnis—Ouddorp, volgens bestek 
uo. 22, alsmede van overeenkomstige 
werken ten behoeve van den stoomtram 
weg Middelharnis - Ooltgensplaat, volgens 
bestek no. 25. 

1 Februari, zullen terzelfder plaatse 
ten 2'/i uur, inlichtingen worden verstrekt. 
Bestek en teekeningen zijn zijn aan het 
kantoor der Maatschappij Rosestraat 3a 
verkrijgbaar. De inschrijvingen kunnen 
geschieden voor elk der bestekken Nos. 
22 en 15 afzonderlijk al of niet gecom
bineerd met eene inschrijving voor ge
noemde bestekkeu gezamelijk. 

ZONDAG 9 Februari. 

Rotterdam, ten 2 ure, door de archit. 
H. A. Lieuwens en Zn., in het Poolsch 
Koffiehuis: het bouwen van een auto
garage met directeurswoning c a , op 
een terrein aan de Baan; bestek en teek. 
verkrijgb. ten kantore aan genoemde 
urchttecten. Scheepmakershaven 25. 

DINSDAG 11 Febrnari. 

Avereest, ten 2 ure, door de arch. H. 
Burgmans in het café Dommerholt: het 
bouwen van een dubbele woning annex 
post- en telegraafkantoor, nabij sluis III 
te den Hulst; bestek en teekening ter 

Volgestorte P o l i s van 
Lotisico ter overname aan
geboden. 

Overschrijvingskosten voor 
rekening van den kooper. 

Aanbiedingen worden inge
wacht onder motto: „kans" 
aan het bureau van dit blad. 

P R I M A 

P o r t l a n d C e m e n t 

o p k e u r . 

Frederik Regout, 
B R U S S E L . 

M A K I T I F L A A T S 1 1 . 

De ondergeteekende vestigt de aan
dacht op zijn inrichting voor PHOTO-
LlTHOaAPHIE, bijzonder geschikt voor 
de reproductie van 1'lans, Teekeningen 
enz. van H.H. Architecten en Bouw
kundigen; op die voor PH0T0ZMC0-
GRAPH1E voor de reproductie van 
Platen en Gravures, ook van Teekeningen 
voor Boekwerken enz. ten dienste 
van H.H. Uitgevers; op zijne STEREO-
TVPE-IKKK'HTBlG voor H.H. Drukkers, 
alles tot de minste prijzen. :•: :•: 
Prospectussen met proeven van 
bewerking worden op franco aan
vrage gratis verzonden. :•: :•: 

G. J. THIEME. 

I l l l l l l l l 

Examens 
Bouwkundig Opzichter en 

Bouwkundig Teekenaar. 
Van de nummers van „de Opmerker", 

waarin voorkomen de Programma's 
der examens bovengenoemd, alsmede 
de Examenvraagstukken zijn nog een 
beperkt aantal exemplaren tegen de 

fewone prijzen aan ons bureau ver-
rijgbaar. 

De programma's komen voor in de 
Nos. 32 en 33, jaargang 1907. 

De vraagstukken 1903 in No. 25, 
j jaargang 1903. 

De vraagstukken 1905 in No. 5, 
jaargang 1906. 

De vraagstukken 1906 in de Nos. 
5 en 6 jaargang 1907. 

| De vraagstukken 1907 in de Nos. 
127, 28 en 29, jaargang 1907. 

De Administratie. 

I 

A m s t e r d a m s c h e Jalousiênfabriek. 
Speciale Fabriek voor ZONSCHERHEN, 

üarquiaen , Tochtschermen en SerrebedekklBg. i 

R O L L U I K E N . 

i. I K R O M & Zonen. 
HOFLEVERANCIERS. 

Spuistraat 246, 248, 250, 
AMSTERDAM. 

Geschilderde Winkelgordijnen. 
TUINTENTEN en TUINPARASOLS 

met en zonder Tafel. 
GLASJALOUSIËN, ent. 

Eenig Adres voor: 
Houten Parket Tappen. 

-<v\T\l 

P M E R K E R 

| j 5 p B o u w k u t ^ i g J W e e k b l a d v 

R e d a c t e u r : P . H . 3 C H E L T E M A . 

Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat D2, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar n Jan.—SI Dec) 
voor het binnenland . . 

te voldoen 
<i. bij vooruitbetaling vóór IK Jan van hel 

abonnementsjaar, of 
h. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar tl Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België . . 
Voor de overige landen der Post Unie, met 

inbegrip van Nederl.-lndië en Zuid Afrika 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of iu postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem. idem. zonder plaat • 0.18 

i>.5l)j 

t. > x 

Advertentiën van t tot en met 5 regels . . • (.--
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - U.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 bi hei Zaterdag verschijnend iiiiinuier. uiterlijk des 
VRIJDAGS VOORMIDDAG* aan ons Imreaii zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, per expresse aan 
de Administratie van „Dc Opmerk*)-" ter drukkerij van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 108, 's-Gravenhage. 

Zorgv l ie t . 

Opnieuw, en het is te hopen, dat. het ditmaal 
voor het laatst zal zijn, is door B . en W . van 
's-Gravenhage de ZorgvHet-qnaestie aan de orde 
gesteld. 

Ter wille van het natuurschoon der stad hebben 
B. en W. gemeend, waar ook de heer Berlage, niet 
wien den directeur der Gemeentewerken bij herhaling 
overleg heeft gepleegd, krachtig het behoud van ..Zorg
vliet" bepleit, zich alsnog in verbinding te moeten 
stellen met de Maatschappij „liet Park Zorgvliet",be
trekkelijk den uitersten prijs en de voorwaarden, 
waarvoor en waaronder de gemeente het nog beschik
bare gedeelte van dat park zou kunnen koupen. 

De Maatschappij is bereid, mits de gemeente zich 
uiterlijk op 28 Februari e. k. daaromtrent verklare, 
dat beschikbare gedeelte, groot plm. 53.9S Hectaren, 
aan de gemeente te verkoopen voor f 7 p»*r M- . over 
de bij kadastrale opmeting te bevinden juiste grootte 
en v.nl. onder de volgende voorwaarden: 

De voorwaarden betreffen in hoofdzaak de ver
plichting tot aanleg van eenige hoofd verkeerswegen, 
doch zijn van onderschikt belang. 

Voor de kosten van aanleg van wegen enz. in het 
te koop zijnde gedeelte van liet park Zorgvliet is te 
stellen een bedrag van f 600.000, op den aankoop in
gaande, komt de gemeente alzoo te staan voor een 
ui'gaaf van ongeveer v i e r en e en ha 1 f m i 11 i o en 
g u l d e n . 

Hoe groot ook de belangen zijn. die in deze op het 
spel staan, hebben B, en W„ ook ten gevolge van 
de overweging der (bij het voorstel afgedrukte) advie
zen van de Commissie voor dc Plaatselijke werken 
en van de Commissie voor de Gemeente -li nanciën, 
welke beide Commission tegen aankoop van Zorgvliet 
zijn gekant, aanvankelijk geaarzeld den aankoop voor 
te stellen, waar in de naaste toekomst groote nood
zakelijke uitgaven zullen gevorderd worden, als onder 
meer voor aanbouw van scholen voor middelbaar 
en lager onderwijs, voor een tweede ziekenhuis, voor 
de uitbreiding van de Vissehershaven, voor de door
trekking der Laakhavenwerken, voor de verbouwing 
van het Raadhuis, voor de vuilverbranding, voor de ver
betering van verkeerswegen in de binnenstad, enz. enz. 

Wel zal liet — een door den lieer Berlage opge
maakt zeer voorloopig plan wij-t er op — wellicht 
mogelijk zijn, om, met behoud van het karakter van 
het park, 'een zeker gedeelte van het te koop aange
bodene weder tc verkoopen ter bebouwing uitsluitend 
met villa's, doch liet lijdt geen twijfel, of de opbrengst 
van dien eventueclen verkoop zal verre ten achteren 
blijven, bij het offer, dat. de gemeente zou hebben te 
brengen. 

Toch zouden B. en W'. met zoovele andere bewoners 
onzer gemeente liet ten zeerste betreuren, indien de 
naamlooze vennootschap, tegenwoordige eigenares, 
haar voornemens met betrekking tot Zorgvliet verder 
koude tot uitvoering brengen en Zorgvliet daarmede 
doen vallen ten otïer aan den speculatiebouw met al 
zijn verschrikkingen. 

H E R H A L I N G V A N 
B E E L D 

DUPLICATE M M 



42 43 
EÜ dat liet tot dit laatste zal komen lijdt voor hen 

geen twijfel. 
Men make zich toch geen al te groote illusies omtrent 

bet «machtige wapen", dat de gemeente volgens som-
miger beweren in de hand zoude hebben door het bezit 
van den berm langs de Westzijde van den Ouden 
Scheveuingschen weg; want door het aanleggen van 
een parallelweg op Zorgvliet in den geest van do Van 
I Mdeubarncvcltlaan kan de Oude Scheveningsche weg 
geheel gemist worden; men stelle zich toch niet veel 
voor van hetgeen van andere zijden wordt aangevoerd; 
niet goedkeuring van stratenplannen op Zorgvliet of 
aanwijzing van grond, als bestemd voor straten- en 
pleiueiiaanleg, met bouwverbod en onteigening volgens 
de Woningwet; want het bezwaar blijft en is niet te 
keeren, dat de eventueel in hun plannen gedwars
boomde eigenaren van gronden op Zorgvliet de boomen 
en het verdere houtgewas zullen rooien cn het nu 
geaccidenteerde terrein nivelleeren, daarmede het 
schoone van Zorgvliet vernietigende. 

B. en W, hebben daarom uitgezien naar een tegen-
gewicht, dat tegenover bovenbedoelden last ware te 
stellen. 

Zij meenen dat tegengewicht gevonden te hebben 
in het als bouwterrein — villaterrein — beschikbaar 
stellen van gedeelten van de ScheveningscheBoschjes 
aan de zijde van het Kanaal en de Haringkade, 
tusschen de Kerkhoilaan en de brug in de Haringkade 
over de Waterpartij. 

Ook naar de meening vau den heer Berlage kunnen 
hiervoor zonder werkelijk bezwaar verschillende gedeel
ten, te zamen groot pLni.6 Hectaren, worden aangewezen. 

Mits tot deze uitgifte als bouwterrein, waaruit een 
groote bate voor de gemeente mag verwacht worden, 
besloten wordt, vinden B. en W. vrijheid, den Baad 
voor te stellen, om Zorgvliet te koopen en daarmede 
te redden wat nog van Zorgvliet te redden is, en er 
tegen te waken, dat de klassieke, steeds de bewondering 
van stadgenooten en van alle 's-Gravenhage bezoekende 
vreemdelingen wekkende Oude Scheveningsche weg, 
dat pronkjuweel der Besidentie, zijn geheel eenig 
karakter verlieze. 

De finaneieele regeling der uit den aaukoop voortvloei
ende uitgaaf zal den Baad c.q. naderworden voorgedragen. 

De Commissie voor de Plaatselijke Werken wenscht 
den aankoop niet, omdat de voorwaarden te bezwarend 
zijn, de gemeente in deze streek reeds over voldoende 
plantsoenen beschikt en aan de Scheveningsche Boschjes 
„geen schennende hand van bouwspeculanten behoort 
geslagen te worden". 

De finaneieele commissie onderschrijft deze motieven 
geheel. Zij wijst met nadruk er op, dat de reeds aan
zienlijk gestegen en nog te verwachten groote uitgaven 
linancieele behoedzaamheid eischen. De aankoop wordt 
door haar verder ontraden, omdat ook B. en W. Zorg
vliet — waarvan het schoonste gedeelte ons blijft 
onthouden — voor een deel als bouwgrond willen 
exploiteeren. Beter is dan, niet te koopen, want de 
gemeente kan de bebouwing toch geheel in handen 
houden. Ook gaat het volgens de commissie niet aan 
voor 55 hectaren thans bijna denzelfden prijs te betalen, 
die eertijds voor geheel 'Zorgvliet (88 H.A.) gevraagd 
werd en dien de gemeente toen te hoog vond. 

Ofschoon te laat schijnt het den heer Berlage, 
zooals men uit de bovenstaande aanhalingen, ont
leend aan „het Vaderland" van 2 Februari j.1. raag 
opmaken, gelukt te zijn, bij B. en W . van 's-Graven-
hage plotseling een gevoel voor natuurschoon op te 
wekken, waarvan tot heden, vooral in zaken de uit
breiding der gemeente betreffende, al zeer weinig te 
bespeuren was en dat gevoel is eensklaps zoo intens 
te voorschijn getreden, dat alles daaraan moet worden 
opgeofferd, finaneieele overwegingen geen gewicht 
meer in de schaal leggen en lijnrecht tegen de 
adviezen van twee Raadscommissies wordt ingegaan. 

Welke zijn nu nog de groote belangen, die in 
deze op het spel staan? Thans nu Zorg diet reeds 
versnipperd is, Mr. Goekoop het. mooiste gedeelte 
voor zich gereserveerd heeft, een stuk aan de 
Maatschappij „ Duinoord", een ander aan de Carnegie-
stichting verkocht is. 

Het ligt voor de hand, dat dit slechts de be
langen der aandeelhouders van Zorgvliet zijn, die 
zoo zij al geen prachtige zaak maken met de onder
neming, op lang niet onvoordeelige wijze van de 
overgeschoten brokken van het terrein afkomen; 
een blik op de kaart is voldoende om te doen zien, 
dat het slechts overgeschoten brokken zijn. 

Nog iets anders, wat niemand tot heden gelukt 
is, schijnt door den heer Bsrlage te zijn bereikt 
en het doet ons uit den grond des harten betreuren 
dat B , en W . een tien- ol' twintigtal jaren geleden 
niet reeds zulk een adviseur geraadpleegd hebben 
eerst nu toch schijnt bij B . enW. bet besef wakker 
te zijn geworden van al de .verschrikkingen" van 
den speculatiebouw. De machteloosheid, waarmede 
B . en W . tegenover die verschrikkingen staan 
wordt breed uitgemeten en de moed zinkt geheel 
in de schoenen, wanneer zij denkon aan de wraak 
van „de eventueel in hun plannen gedwarsboomde 
eigenaren". 

Dan gaan zij zoeken naar een tegenwicht en al 
is het niet veel, wat daartoe dienen kan, die 0 Hec
taren, die men in de Boschjes zou kunnen ver-
koopen, geven toch don burger weer moed, B . en W., 
althans moed genoeg, oni met liet ongelukkigste 
voorstel bij den Baad te komen, dat tot heden in 
de Zorgvliet-zaak gedaan is. 

Hoezeer wij indertijd den aankoop van Zorgvliet 
hebben bepleit en al meenen wij, dat van de 
Boschjes wel enkele, thans nog verwaarloosde, 
hoeken voor villabouw beschikbaar zouden kunnen 
worden gesteld en daarbij zelfs zouden kunnen 
winnen, wij gaan thans geheel mede met de adviezen 
der beide Raadscommissies en bevelen vooral ernstige 
overweging van de argumenten der finaneieele 
commissie in deze aan. 

Dc Gemeenteraad van 's-Gravenhage zal, gelooven 
wij, wel doen deze adviezen te volgen. Wat hier 
nog te „redden" is, is zeker geen 41/s millioen 
waard. In den gevreesden aanleg van een parallel
weg op Zorgvliet, langs den Ouden Scheveningschen 
weg, kan o. i . juist het middel gevonden worden 
om laatstgenoemden zijn geheel eenig karakter zoo
veel mogelijk tc doen behouden. 

Het behoud van dit karakter gaat velen en ook 
ons zeer ter harte, maar wij achten de vraag ge
wettigd, of de toekomst van 's-Gravenhage afhangt 
van dat behoud en van het zoogenaamd behoud van 
Zorgvliet. Alleen wanneer die vraag bevestigend 
beantwoord zou moeten worden, zou een offer van 
eenige millioenen gemotiveerd kunnen zijn. 

Vestigen wij het oog op de toekomst, dan moeten 
wij den blik elders heenslaan en wel o. i . naar het 
Noord-Oosten, naar de prachtige, gedeeltelijk nog 
maagdelijke duinterreinen, waarop de Bazel zijn 
wereldhoofdstad projecteerde, terreinen, die nog 
niet in handen zijn van een machtige combinatie, 
die het Gemeentebestuur vrees weet aan te jagen. 
Daar zou men met eenige millioenen misschien be
trekkelijk nog niet veel, maar althans meer kunnen 
doen, dan overgeschoten brokken koopen, de eerste 
stappen tot iets moois, iets groots, dat Zorgvliet 
in de schaduw zou stellen. 

Den adviseur, die blijkbaar bjj B . en W . zooveel 

weet te bereiken, bevelen wij aan, wanneer de 
Zorgvliet-zaak binnenkort, naar wij hopen, v o o r 

g o e d van de baan zal zijn, daarop de aandacht 
eens te vestigen. 

Biedermeier-Stijl. 

De Biedermeier-stijl maakt op het oogenblik in 
Duitschland furore. Ën al hebben dc Nederlanders 
deze mode, gelukkig, nog niet overgenomen, het is 
toch mogelijk, dat zij tot ons komt. Dan is het 
goed t« weten, wat zij beduidt. 

De naam is ontleend aan een pseudoniem Gott
lieb Biedermayer, waaronder Ludwig Eichrodt 
tusschen 1860 en 1870 aan de „Fliegende Bliitter" 
medewerkte. Biedermayer werd daar voorgesteld 
als een schoolmeester uit de eerste helft der 19e 
eeuw, die „Literaturballaden" had nagelaten, die 
nu in het blad voor het eerst openbaar gemaakt 
heetten te worden. Misschien vertaalt men den naam 
het beste door Jan Salie in het Nederlandsch. 

Deze eerste Biedermayer verdween kort na 1870 
van het tooneel. Een dertig jaar later riep een 
schrijver in „Jugend" 's mans schim weer op, en 
liet gedichten drukken, die hij als „Biedermeier mil 
e i" onderteekende. De platen bij deze gedichten 
gaven voorstellingen uit den tijd tusschen 1815 en 
1840. en zoo werd het langzamerhand gebruikelijk, 
den stijl van deze periode naar dien 1'antastischen 
Biedermeier te noemen. 

Te München is de moderne, navolging van dien 
stijl het eerst begonnen. Dresden begon er wat. 
later mede, en thans heeft Berlijn zich van den 
Biedermeier-stijl meester gemaakt. De gevels van 
de woonkazernes aan den Kurfürstendanim worden 
er nu mede versierd. 

De oorsprong van den stijl moet gezocht worden 
in de 18e eeuw, toen Rousseau de vereenvoudiging 
des levens en de liefde tot de natuur predikte. De 
style Louis X V I was daar in Frankrijk het gevolg 
van. Doch eer deze stijl nog goed in Duitschland 
was doorgedrongen brak reeds de Fransche revolutie 
uit, en was het met het navolgen der Franschen 
gedaan. 

De „style Empire" verbreidde zich door Napoleons 
overwinningen wel over geheel Europa, doch bleef 
beperkt tot do paleizen der aanzienlijken. Na 1815 
was het met dien stijl gedaan, daar de weder aan 
de regeering gekomen Bourbons en ook de vorsten 
der Heilige Alliantie er uit den aard der zaak 
niets van wilden weten. 

Maar het was gemakkelijker gezegd dan gedaan 
een nieuwen stijl in te voeren. Men deed pogingen 
om den style Rococo te doen herleven, doch dit 
mislukte, al werden nog tot 1870 toe meubelen ge
maakt, die met onbegrepen krullen versierd waren 
en die in ouderwetsche inboedels nog tamelijk veel
vuldig worden aangetroffen. 

Meer succes had een vereenvoudiging van den 
style Empire, die met motieven uit den tijd van 
Lodewijk X V I werd vermengd. Dit is de eigenlijke 
Biedermeier Stil , die evenwel in Duitschland ner
gens een sterk uitgesproken karakter heeft vertoond. 
Te Hamburg cn te Hannover gaf men er een Engelsch 
tintje aan, te Keulen en te Frankfort bleef men 
de Franschen eerder volgen, en misschien het 
zuiverst openbaarde zich de stijl te Weeneu, al 
herkent men ook bier motieven van elders. 

De bouwkunst bleef overal de klassieke richting 
volgen. Doch de meubelmakers en de kleedermakers 
zijn de echte scheppers van den nieuwen stijl ge

weest. De eersten maakten de meubelen met inleg
werk, waarbij kransen, urnen, fladderende linten 
en treurwilgen de hoofdrol spelen. De kleedermakers 
bedachten het costuum, dat sedert met onbeteekc-
nende veranderingen door de heeren der schepping 
is gedragen, al werd bet heldere blauw ol' bruin, 
het olijfgroen en het geel van toen door zwart ol' 
grijs vervangen. 

Men kan echter den „Biedermeier-Stil" slechts 
verklaren en begrijpen, door den blik naar Frankrijk 
te richten. Toen daar, na Waterloo, de Bourbons 
weder aan het bewind waren gekomen, was de 
luister van het „ancien regime" niet met hen terug
gekeerd, Lodewijk X V I I I was te lang in ballingschap 
geweest, om nog wat voor de pracht van Versailles 
te voelen. De weelde was hem vreemd geworden 
en, al ware dit anders geweest, de slechte finan
ciën van Frankrijk zouden toch vertoon hebben 
belet. De adel verkeerde in bet zelfde geval als 
de koning. Alleen eenige bankiers, met Rothschild 
aan het hoofd, gaven don kunstnijveren werk. 

Aanvankelijk behield men den Style Empire. 
Maar Percier en Fontaine maakten de ontwerpen 
niet meer. Hun navolgers hadden minder talent. 
Alleen Laffitte en Normand leverden teekeningen, 
die van beter gehalte waren en een bepaalde rich
ting, die naar den eenvoud leidde, aanwezen. Hieruit 
heeft ook de „Biedermeier-Stil" geput. 

In de deftige huizen zag men nu meubelen van 
mahoniehout, citroenhout of notenhout. Dit scheen 
den bankiers, die toen bij voorkeur de Chaussée 
d' Antin bewoonden, niet rijk genoeg. Om aan hun 
smaak te voldoen gaf La Mésangère een album uit, 
waarin weelderiger meubelen waren afgebeeld. 
Hier zag men bedden „a la Neptune", in den 
vorm van een schip, waarin een mast stond, waar
van de gordijnen als zeilen afhingen. 

In 1820 bracht de hertogin van Berry de wit 
gelakte meubelen in den smaak; de stijl was toen 
nog vrijwel Empire, maar lichter van vormen, 
eenigszins in den geest van de 18e eeuw. Maar 
reeds in 1824 veranderde de mode. De architect 
Hittorf had toen, ter gelegenheid van een vorste
lijke doopplechtigheid, de Nótre-Dame kerk op 
middeleeuwsche wijze pogen te versieren. W e l had 
deze versiering niets van do meer archeologisch 
getrouwe, die later gemaakt zijn. doch het publiek 
was er zoo mede ingenomen, dat het van den 
Style Empire niets meer weten wilde. De roman
tiek had haar intrede gedaan met de romans van 
Walter Scott, „le Génio du Christianisine" van 
Chateaubriand en de gedichten van Lord Byron. 
En nu begeerde men meubelen met spitsbogen, 
pinakels, traceeringen en kanteelingen. Aan dit 
verlangen werd door de meubelmakers voldaan, en 
zoo ontstonden scheppingen, die rijk genoeg waren, 
doch met het werk der middeleeuwen niets ge
meen hadden. 

De tijdgenooten vonden dit alles prachtig. In 
1819, 1823 en 1827 werden tentoonstellingen van 
nijverheidskunst gehouden, waarbij de voorzitter 
eens, toen de koning er een kwam bezoeken, hein 
als volgt toesprak: „Welk een schouwspel, Sin-, 
welk een vlucht! Wat Uier te zien is beeft niet 
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slechts waarde voor het heden, maar ook voor de 
verste toekomst". En de koning antwoordde „lich 
gelukkig te voelen, dat het. hein nog gegeven was, 
de Fransche kunstnijverheid een zoo hoogen trap 
van volmaaktheid te zien bereiken". 

Waarin bestond die volmaaktheid? Men had ge
leerd, de kostbare houtsoorten door beitsels na te 
bootsen, een vinding, door den meubelmaker Werner 
gedaan. Kolping had de spiegelkast, de vermaarde 
„armoire a glace" uitgedacht, Durand de uittrek-
tafels, Wilms den pianotabouret niet schroef. 

Dit was zeker niet veel, om er trotsch op te zijn. 
En, sinds de afschaffing (lor gilden had plaats ge
vonden, was de eigenlijke vakkennis zoowel als de 
vaardigheid verminderd. Meer en meer dunden de 
gelederen der meesters, die nog uit de 18e eeuw 
de goede overleveringen hadden medegebracht. 

De fabrikanten waren geheel vrij, om een zaak 
te openen; een proef van bekwaamheid behoefden 
zij niet langer af tc leggen. Alleen voldoend kapi
taal was noodig; de werkplaats werd tot fabriek. 
Het kwam er slechts op aan oni snel en goedkoop 
te werken, en men riep de scheikunde of de werk
tuigkunde te hulp, om dit te bereiken. 

Met Louis Philippe doet dc „bourgeoisie" haar 
intrede in de maatschappij. Pas dan heeft het 
«ancien régime", dit zich onder Napoleon en tijdens 
de Restauratie nog steeds had laten gelden, afgedaan. 

Louis Philippe had niets koninklijks, evenmin 
als Willem 1 bij ons. Hij bleef laag bij den grond 
trachtte voort durend, als een zuinig huisvader, zijn 
kapitaal te vergrooten en had een afkeer van alle 
vertoon. 

Onder zijn regeering is de kunstnijverheid sterk 
achteruitgegaan. Telkens verneemt men klachten 
over het verval van den smaak. De bouwkunst 
krijgt archeologische neigingen en tracht ten deele 
de Grieken, ten deele de 13e eeuw na te bootsen. 
Om de kunstnijverheid bekommert zij zich niet meer 
en de plaatsen, eens door Percier en Fontaine in
genomen worden sedert niet weder door architecten 
vervuld. 

De toongever van dien tijd op het gebied der 
kunstnijverheid is Chenavard, die, in 1790 te Lynn 
geboren, in 18.-J0 tot leider der porseleinfabriek te 
Sèvres werd aangesteld. Deze handige teekenaar 
deed tusschen 1833 en 1880 een reeks van voor
beelden het licht zien, waarin de motieven der 10e 
eeuw tot zeer onrustige .samenstellingen zijn ver
werkt. Toch vonden die voorbeelden algemeene 
bewondering. 

E r kwam vraag naar oudheden. De kooplieden 
bleven niet in gebreke, daaraan te voldoen. Zij 
wisten overal oude meubelen machtig te worden, 
en die voor grof geld aan den inan te brengen. 
En liet namaken van oude meubelen, waarvoor 
wormstekig hout uit afbraak gebruikt werd, gaf 
aan vele handen werk. 

De koopers keken niet nauw. Zij waren al te
vreden, als de meubelen maar uit den tijd van 
Lodewijk X I of Karei VII afkomstig schenen, want 
Victor Hugo had die perioden in den smaak ge
bracht. Verbetering kwam pas, toen in 1843 de 
Fransche Staat de verzameling du Sommerard aan
kocht en die in het Musée Cluny tentoonstelde. 
Dit was het eerste museum voor kunstnijverheid 
en de bedoeling die men daarmede had was om de 
ambachtslieden, door hen het beste te laten zien 
wat hun voorgangers gemaakt hadden, weder tot 
kunstenaars op te leiden. Dit doel werd echter 

reeds spoedig voorhij gestreefd. Want de archeo
logie, die reeds vroeger haar intrede in de wereld 
gedaan had, begon de kunst te verdringen. Mannen 
als Lassus en Viollet-le-Duc, die de kunst, der 13e 
eeuw bestudeerd hadden, oefenden grooten invloed 
uit en prezen de voorbeelden uit dien tijd ter na
volging aan. 

Maar het publiek oordeelde anders. A l had het 
op de navolging der oude voorbeelden niet tegen, 
de 13e eeusv viel niet in zijn smaak. De Renaissance 
was in de mode gekomen door Michel Joseph Na
poléon Liénard, die als zoon van een hoofdofficier 
in 1810 was geboren. Liénard had eerst het steen
houwers vak geleerd, en was in 1835 medewerker 
geworden van den architect Duban, die toen mei 
liet restaureeren der kasteden van Blois en Am-
boise en van het paleis te Versailles was belast. 

Sinds 1840 werden hem zelfstandig restauraties 
opgedragen. En dit gaf hem aanleiding, om ver
scheidene albums met voorbeelden in het licht te 
geven. Die albums van Liénard zullen de ouderen 
onder ons zich nog uit bun jeugd herinneren. Het 
is een zeer tamme Renaissance, die hier wordt 
gevonden. De buffetten hebben deuren, waarop 
groepen van wild en visch zijn aangebracht, die 
aan een lint uit den muil van een leeuw naar be
neden hangen. 

In 1844 begonnen de meubelmakers naar deze 
voorbeelden te werken. Tot dusverre hadden zij 
uitsluitend mahonie- en palissanderhout gebruikt, 
nu gingen zij ook inlandsche houtsoorten bezigen, 
die dikwijls gebeitst werden. 

Met deze meubelen begint een nieuwe periode, 
die niet meer tot den „Style de la Restauration" 
kan worden gerekend. Reeds kondigt de „Style 
Napoleon III" zich aan, al zou het nog bijna tien 
jaren duren, eer deze vorst aan de regeering kwam. 

De Duitsche „Biedermeier-Stil" heeft al deze-
wissel ingen medegemaakt. Min of meer in klassieken 
trant begonnen heeft ook hij, na 1830, een roman-
tisehen bijsmaak gekregen, om tenslotte in de 
algeheele stijlloosheid te verdwijnen, die het midden 
der 19e eeuw heeft gekenmerkt. 

Het is eigenaardig, dat de Franschen in den 
tegenwoordigen tijd nog steeds den Style Empire 
volgen, terwijl de Duitschers reeds, in hun naboot
sing, bij den tateren stijl zijn terechtgekomen. 

Begrijpelijk is het, dat de Franschen nog altijd 
veel voor Napoleons glorie voelen. De Duitschers 
dwalen echter, wanneer zij in den „Biedermeier 
S t i l " een zuiver Gerinaanschc schepping zien. Ook 
deze stijl is in Frankrijk ontstaan en tot ontwik
keling gekomen. 

E x a m e n O p z i c h t e r R i j k s - W a t e r s t a a t 

PROGRAMMA 
voor het examen voor Opzichter van den Rijks

waterstaat. (Vastgesteld 1903.) 

I. Het schrijven. 
Het schrift moet duidelijk en gemakkelijk lees

baar zijn. 
II. De Nederlandsche taal. 
Het maken van een opstel over een gegeven 

onderwerp, helder en beknopt, zonder grove taal
fouten, in goed Nederlandsen. 

Het maken van een dictee, omvattende de regel* 

van spelling, geslacht, verbuiging en vervoeging. 
III. Het rechtlijnig- en situatie-teekenen. 
Bedrevenheid in het rechtlijnig teekenen ter be

oordeeling, waarvan de candidaat moet overleggen 
4 a 5 teekeningen van eenvoudige bouwwerken, 
zoomede «enige calques op linnen en op papier. 

Voldoende bedrevenheid in het sutiatie-teekenen 
door overlegging van teekeningen, waaronder één 
calque. 

Een en ander moet voorzien zijn van eene ver
klaring van den leermeester of chef, dat de teeke
ningen door den candidaat vervaardigd zijn. 

IV. Handteekenen. 
Het teekenen van een eenvoudig voorwerp naai

de natuur. 
Voldoende bedrevenheid in het handteekenen 

door overlegging van teekeningen. 
Een en ander gewaarmerkt als onder III vermeld. 
Het maken van schetsen uit de hand van al 

hetgeen als kennis van bouw- en waterbouwkunde 
van den candidaat gevorderd wordt. 

V. Aardrijkskunde. 
Kennis van dc aardrijkskunde van Nederland 

en in het bijzonder van den loop der vooi naamste 
rivieren, kanalen en spoorwegen. 

V I . Rekenkunde. 
Vaardigheid in de hoofdbewerkingen met geheele 

getallen, gewone en tiendeelige breuken. 
Eenig algemeen begrip van de nauwkeurigheid 

van berekeningen. 
De leer der evenredigheden. 
De vierkants-wortelt rekking. 
Het gebruik van logarithmen. 
Grondige kennis van het metrieke stelsel van 

maten en gewichten, benevens eenige algemeene 
kennis van de nog voorkomende oude maten en 
gewichten. 

VII. 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 met 
een onbekende. 

VIII . Meetkunde. 
De eigenschappen der driehoeken, vierhoeken 

en regelmatige veelhoeken. 
De evenredigheid der lijnen. 
De eigenschappen van den cirkel, ook in verband 

met snij- en raaklijnen 
De inhouden van vlakke figuren. 
Berekeningen van oppervlakken en inhouden van 

eenvoudige lichamen als pyramide, prisma, kegel, cy
linder, bol, voor zoover noodig bij het uitvoeren van 
werken en liet maken van begrootingen van kosten. 

I X . Gonio- en Trigonometrie. 
De afleiding en het gebruik van de voornaamste 

goniometrische formulen. 
De rechtlijnige trigonometrie, voor zooveel betreft 

de berekening van recht- en scheefhoekige drie
hoeken en hare toepassingen. 

X . Landmeten en waterpassen. 
Bekendheid met de inrichting en het gebruik van 

de meest voorkomende meetinstrumenten als plan
chet, équerre, sextant, spiegel- en prismakruis. 

Het uitbakenen van rechte en gebogen richtingen. 
Het opnemen en in kaart brengen van terreinen 

van geringe uitgestrektheid en de kennis der daar
bij meest gebruikelijke schalen en teekens. 

Het opmeten van eenig gebouw of waterbouw
kundig werk. 

Het doen van peilingen in eene rivier of langs 
een zeeoever. 

Bekendheid met de inrichting en het gebruik 
van de waterpasinstrumenten, die bij de uitvoering 
van werken gewoonlijk gebruikt worden, als timnier-
mans- en fleschjes-waterpas, benevens eenvoudige 
instrumenten met vasten en lossen kijker. 

Algemeen begrip van het uitvoeren van eene 
waterpassing. 

X I . Werktuigkunde. 
Kennis van de eenvoudige werktuigen die bij 

het bouwen meest gebruikt worden, als hefboom, 
katrol, windas, kaapstatul, 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 een 
stoomwerktuig. 

X I I . Bouwstoffen. 
Kennis van de in bouw- en waterbouwkunde 

meest gebruikt wordende bouwstoffen met hare voor
naamste eigenschappen en de wijze van onderzoek, als: 

houtsoorten; 
gebakken en natuurlijke steensoorten; 
mortels; 
metalen en verven; 
rijsmaterialeii. 
Van de gebakken steenen en rijsmaterialen wordt 

de kennis der soort verdeeling gevorderd benevens 
die der afmetingen. 

Een en ander in verband met de bepalingen 
voorkomende in het technisch gedeelte der Alge 
uieene Voorschriften voor de uitvoering en het 
onderhoud van werken onder beheer ^ van het 
Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

XI I I . Algemeene Bouwkunde. 
1. Het uitvoeren van grondboringen en de kennis 

der hier te lande meest voorkomende grondsoorten. 
2. Uitvoering van aardewerken, zoowel bij in

graving als ophooging, daarbij meest gebruikelijke 
werktuigen, verdeeling van ploegen en maken van 
stellingen. 

:t. Verschillende soorten van fnndeeringen en 
wanneer ze gewoonlijk worden toegepast. 

4. Afdammen van putten en drooghouden, meest 
gebruikelijke werktuigen daarvoor; tijdelijk grond-
ver voer. 

5. Uitvoeringen van zandplempingen. rooster
werken, beton- en paalfundeeringen. 

Inrichting en wijze van opstellen en behandeling 
van een gewone heistelling. 

6. Verschillende metselverbanden, rollagen en 
vlechtingen, een hoek opzetten en een hoek omgaan. 

7. Verschillende houtverbindingen, hare toepas
sing en de wijze waarop ze worden uitgeslagen 
en afgeschreven. 

Een en ander in verband met de bepalingen 
voorkomende in het technisch gedeelte der Alge
meene Voorschriften voor de uitvoering en het 
onderhoud van werken onder beheer van het De
partement van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

X I V . Burgerlijke Bouwkunde. 
1. Stellingen, bij verschillende metselwerken, 

inrichtingen en daarbij te nemen voorzorgen. 
2. Uitslaan van kozijnen, deuren, ramen en trap

pen, hunne bevestiging aan de muurwerken. 
3. Verschillende soorten van vloeren, balklagen 

en raveelingen, 



4. Kappen, dakbedekkingen, schoorsteenen, goten 
en kroonlijsten. 

5. Bij den huishouw meest voorkomende sinids-, 
glazenmakers-, stukadoor- en behangwerk, pompen 
en privaten. 

('». Algemeene inrichting van een zeer eenvoudige 
woning of keet, zoo van hout als van steen. 

Een en ander in verband met de bepalingen 
voorkomende in het technisch gedeelte der Alge
meene Voorschriften voor de uitvoering en het 
onderhoud van werken onder beheer van liet De
partement van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

X V . Waterbouwkunde. 
1. Kennis van de verschillende soorten van wegen, 

de meest gebruikelijke kunstbonen en welke bouw
stoffen daarvoor gebezigd worden. 

Hun aanleg en de wijze van onderhoud. 
Algemeene kennis van tramwegen, inrichting van 

spoor- en tramwegbanen waar die met de gewone 
wegen iu aanraking komen. 

Inrichting van eenvoudige tramweg-emplacementen. 
2. Kort begrip van de inrichting en het gebruik 

van scheepvaart- en andere kanalen; de gewoonlijk 
daarbij voorkomende inrichtingen en hulpmiddelen. 

3. Kennis van de meest gebruikelijke uitdrukkin
gen, die bij rivieren gebezigd worden, waarneming 
van waterstanden. 

4. Algemeene kennis van eenvomïige bruggen en 
duikers en samenstelling in de bijzonderheden 
van kleine houten en steenen bruggen en duikers. 

Korte verklaring van de verschillende soorten 
van beweegbare bruggen. 

5. Kennis van de inrichting en het doel der 
verschillende soorten van sluizen. 

0. Algemeene vorm en samenstelling van water-
keeiende dijken, eenige bekendheid met hunne 
tijdelijke verdediging. 

7. Kennis van de samenstelling van rijs- en 
steenglooiïngswerken, krammat, rijsbeslag, pakwerk, 
bleeslaag, zinkstuk, stortebed, ruwe en gestrate 
puinglooiïngen, glooiingen van natuurlijke steen. 

Een en ander in verbami met de bepalingen 
voorkomende in het technisch gedeelte der Alge
meene Voorschriften voor de uitvoering en het 
onderhoud van werken onder beheer van het Do-
partement van Waterstaat, Handel ca Nijverheid. 

X V I . Algemeene Voorschriften. 
Bekendheid met den hoofdinhoud van de Derde 

Afdeeling (Administratieve bepalingen) der Alge
meene Voorschriften voor de uitvoering en het 
onderhoud van werken onder beheer van liet De
partement van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 

I ngezonden s t u k k e n . 

H E T GEWIJZIGD ONTWERP „VREDESPALEIS". 

In Uw blad van 1 Febr. 1.1. schrijft Y . in zijn 
ingezonden stuk „Het Huygens- en Vredespaleis
monument" o.a,: 

„Hel is van vrij algemeene bekendheid, dat bij 
„de geheele behandeling van het Vredespaleis de 
„adviezen van onzen grooten Cuypers gevolgd 
,werden, dus van denzelfden man, die ook het 
„Huygens-Monument in handen heeft". 

Mocht dit waarheid zijn, dan is de vraag ge
wettigd: Is bij geval ook het gewijzigd ontwerp 
Vredespaleis met adviezen van denzelfden bouw

meester ontstaan ? 

De hand van den architect Cordonnier toch is 
in het gewijzigd ontwerp zoo goed als niet to 
herkennen. Trouwens, het is ook haast niet aan 
te nemen, dat, waar ontwerpen van genoemden 
architect, als voor de Amsterdamschen Beurs in 
1883 en voor het Vredespaleis in 190(5, zoo zeer 
van eene zelfde opvatting getuigen, deze opvatting 
door iemand als Cordonnier in het gewijzigd ont
werp plotseling geheel geloochend zoude kunnen 
worden. 

Van eenigen invloed der beide, het Carnegie-
bestuur adviseerende architecten, de H . H . Muysken 
en Knuttel, is volstrekt niets te bespeuren. 

Door wiens hand is dus het gewijzigd onzamen-
hangend ontwerp ontstaan, opgebouwd uit motieven 
en vormen die aan onzen grooten architect herin
neren, en wie heeft het vaderschap van dit ontwerp 
en neemt daarmede de verantwoordelijkheid op 
zich van een bouwwerk dat algemeen veroordeeld 
wordt, en gelijk de redactie van een buitenlandsch 
vakblad schrijft, een blaam werpt op de Bouwkunst 
der 20e eeuw. 

Mocht Y , die goed ingelicht schijnt, eenig ant
woord hierop kunnen geven, zeker zoude hij daar
door een tipje oplichten van den geheimzinnigen 
sluier, die deze geheele vredeszaak bedekt, en 
tevens de bouwwereld aan zich verplichten. 

X . 

G o d o n - P r i j s v r a a g v o o r 1 9 0 8 
Betimmering van een Studeervertrek. 

Ten einde tegemoet te komen aan den wensch 
door een der vakbladen uitgesproken en ook van 
andere gedaan, heeft het Bestuur van „Arti et In-
dustria" in overleg met H . H . Juryleden besloten, 
de prijsvraag te wijzigen, en daaraan toe te voegen 
de volgende bepaling, die wij ook gaarne door Uw 
blad. ter kennis van de deelnemers brengen : 

Eén der wanden moet in kleuren zijn aange
geven en een schels in kleuren en perspectief mag 
worden bijgevoegd Ier verduidelijking. 

Nawens het Bestuur: 
JOHs. M U T T E R S JR.. Voor*. 
P. E. V A N L E E U W E N , le Secr. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig' Weekblad Xo. 5 M a a t s c l i a p p i j t . b « r . 
d. B o n w k u n 8 t, mededeelingen. 

Een pr: ia t j n naar a a n l e i d i n g van een „1 eu-
gen". Beschouwing over een brug van gewapend beton 
te 's Gravenhage. 

M i d d e l b a a r T e c h n i s c h O n d er w ij s. 
Raad van A r b i t r a g e voor de bouwbedrijven in 

Nederland. Statuten (slot). 
D r o o g s t o k e n v an ge b o u w en. 
H u i s m e t d e II o o f d c n, met losse plaat en afbeelding. 
L u c h t g a s, veiligheidsvoorschriften. 

Ar hitcctura Xo. 5 Dt aans taande K u n s t n jj • 
v e r h e i d - T e n t o o n s t e l l i n g . 

Het D a m - v r a s g s t u k | ingezonden) door D. C. 
Meyer Jr. 

T e c h n i s c h Gedee l te . De nieuwe verordening ter 
bescherming van de werklieden in »ie bouwvakken in Oos
tenrijk (vervolg). — Een lamp voor gas en elect risch licht. 
— Nieuwe tuimelraamsluiting. 

üe Bouwwereld \ v. «. E x a m e n tot het verkr(jgeu 
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van het Diploma van Bouwkundig Opzichter DOT. (slot). 
Vergrooting van .Maison de Bonnetterie" te Amsterdam, 
architecten Jacot & Oldewelt. met afbeeldingen. 

De Ingenletir Xo. 5. V e r s l a g over het theoretisch 
leerling-monteurs en monteurs-examen, afgenomen door 
het genootschap .Mathesis Scientiarum Genitrix in Octo
ber 1907. 

L o c o m o t i e v e n met o v e r v e r h i t t t o n stoom, 
door A. G. de Koningh Adj. Ing. II. IJ. S. M.. met afbeel
dingen. 

R a p p o r t be tre f fende o n g e v a l l e n met beton
ijzer contracties in Nederland door S. J. Rutgers c. i., met 
afbeeldingen. 

I n t e r n a t i o n a a l Tramweg-Congres te Mttnchen 
in 190S. 

Technisch Weekblad (B. v. T.) Xo. 5. Iets over edel
metaalbewerking (vervolg). — Berekening electrische gelijk-
stroomnetten (vervolg) 

De Aannemer Xo. 5. R a a d van A r b i t r a g e voor de 
Bouwbedrijven in Nederland. Voorstel tot wijziging der 
statuten. 

U i t e igen k r i n g . Raad van Arbitrage. 
Een b e 1 a n g r ij k v e r s 1 a g 1. 
A f d e e l i n g G r o n i n g e n . Vergadering van 28 Janu

ari 1908. 
A f d e e l i n g Zwol le . Vergadering van 23 Januari I9l)8. 
U i t de Pers . De circulaires van den Bond. 
De XederlaiKlsclieKlel-Iiuliislrie 81. De geelbakkende klei-

soorten. — De Voordeel en van het practiscbe gebruik van 
oververhitten stoom. — De Rijksverzekeringsbank in 1906 
(vervolg). 

Deutsche Baiihiitte Xo. 5. Von moderner Werk-
a t e i n • A r c h i t e k t u r. door F. Rad. Vogel, met afbeel
dingen van de nieuwe synagoge te Frankfurt a.M. 

L a n d 1 i c h e N e u b a u t e n in den O s t m a r k e n 
II door K. Halm. 

Die F o r m e n s p r a c h e der K e r a m i s c h e n De 
kor at ion in alter und neiicr Zeit, I. door II. A. Waldner, 
met losse plaat. 

Z i e r f o r m e n der H o 1 r, a r c h i t e k t u r II door 
Wilfricd Baumgarten, met afbeeldingen. 

S c h u 1 b a u t e n lui S a c h s i s c li e n E r z g e b i r g e, 
door M. Heeren bij ontwerpen van J. Bohlig. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B U I T E N L A N D . 

Te Parijs wordt een nieuw stelsel van vuilafvoer, aange
geven dom- den heer Mareroles, op de Halles Centrales 
toegepast. 

Dagelijks werpen de Halles 12̂ .000 K.G. vuil en afval 
af, welke massa zeer moeilijk verwijderd kan worden. 

Deze massa word thans gecomprimeerd in daai toe opge
stelde toestellen, het vocht woidt er uitgeperst en door de 
riolen verwijderd, terwijl het teruggehoudeue in gecompri-
meerden toestand wordt weggevoerd. 

De persmachine wordt door electriciteit bewogen. 
Het gewicht wordt met 18 pCt. verminderd, maar de 

omvang met f>2 pCt. Wanneer de proef slaagt, zal een 
tweede toestel in werking gebracht worden. 

Ook is in studie een procédé voor verbranding, waarvoor 
de toestellen onder den grond geplaatst /uilen worden, om 
het vervoer door de straten te voorkomen. 

(T. v. Soc. Hyg.) 

B I N N E N L A N D . 

S-GRAVENHAGE. Bij beschikking van den Minister van 
Landbouw is ingesteld een commissie, met opdracht «Ie 
eigenschappen van de hier te lande voortgebrachte kalk
zandsteen aan een onderzoek te onderwerpen, cu zich uit 
le spieken over de vraag, voor welke toepassingen dit 
materiaal wel, en voor welke het niet geschikt is, dit in 
verband met de eisehen, die aan het materiaal voor ver
schillende doeleinden in het algemeen belang zijn te stellen. 

In die commissie zijn lienoemd: 
a. tot lid en voorzitter, de heer J. Van Hasseli. «•. i.. 

oud-directeur van publieke werken te Amsterdam; 
b. tot leden, de heeren: 

P. Van der Buig. hoogleeraar aan de Technische Hooge-
school te Delft; 

G. W. Van Heukelom. c, i., ingenieur bij den dienst van 
weg en werken der Mij tot Exploitatie van Staatsspoor 
wegen te Breda; 

G. N. Itz, b. i., hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool 
te Delft; 

P. D. C. Kiev, t., hoogleeraar aan de Technische Hooge 
school te Delft; 

W. Van Leeuwen Jr., aannemer van publieke werken tc 
Rotterdam; 

H. Ter Meulen, t., hoogleeraar aan de Technische Hooge
school te Delft; 

J. W. C. Tellegen. c.i., directeur van het bouw- en 
woningtoezicht te Amsterdam: 

H. Wortman, c.i., ingenieur van den Rijkswaterstaat te 
Amsterdam; 

en zijn toegevoegd aan die commissie: 
a. als adviseerend lid, de heer J. A. Van der Kloes, hoog

leeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft; 
b. als secretaris, de heerA. .1. Kloos, c. i., te Hof van Delft. 
— Pulchri Studio organiseert een kunstnijverheidstentoon-

stelling, welke zal omvatten: hedeiidaagsche voortbrengse
len van verschillende kunstnijverheid, betrekking hebbende 
op de inwendige versiering van de woning, het boek, de 
kleeding, beneens lijfsieraden. 

Ook ontwerpen daarvoor en teekeningen zullen worden 
toegelaten. 

Versieringen betreffende bet uitwendige van de woning 
zijn uitgefloten. 

Met liet oog op den welstand zullen ook gipsafgietsels 
niet worden opgenomen. 

Onder teutoonstellers worden verstaan de ontwerpers 
der tentoongestelde kunstwerken, ook als zij zeiven de uit
voerders daarvan zijn. In alle andere gevallen mo ten de 
namen der uitvoerders n| medewei kers vei meld worden. 

De toelating der inzendingen zal worden onderworpen 
aan het om-deel van een jury bestaande uit de heeren K. 
P. C. de Bazel, H. P. Berlage Nz. en prof. K. Sluyterman. 

AMSTERDAM. Over het poortje op den Vijgendam schrijft 
de b. kende oudheidkenner, de beer D. U. Meijer Jr.. president 
der vereeniging „Amstdodamuin" het volgende in „Archi
tect ura*': 

Nu velen zich bezighouden met het beantwoorden der 
prijsvraag, is, naar ik ineen het juiste oogeublik gekomen 
oni te wijzen op een zeer belangrijk punt. t.w. bet behoud 
van het poortje opd< n Vijgendam met de daarbij liehoorende 
hui-jes. Alli<-lit loopen die gevaar om onder den voet te 
raken bij een algemeen t a b u l a rasa der in de ont
eigening begrepen perceelen. 

Maar dit is ten eenenmale overbodig, en daar voorzeker 
iedereen ("ok de jury) dit stukje oude architectuur gaarne 
zal willen behouden." mag ik misschien wel met een enkel 
woord er op wijzen, dat er in 't belang van een geregelden 
toestand tegen dit behoud geen enkel b e z w a a r 
bestaat, hoegenaamd. Als men de Zuidelijke rooilijn 
van de Damstraat maar voorbij de Nes vervolgt en verderop 
de bestaande Zuidelijke rooilijn van den Vijgendam be
houdt, dan loopen de bedoelde huisjis vrij. De Noordelijke 
rooilijn van dm Vijgendam kan zonder bezwaar daarmede 
in overeenstemming bepaald worden, en men heeft nog 't 
voordeel dat het gezicht uit de Damstraat naar den Dam 
er door verbetert. 

Het poortje kan dienen voor passage naar de stille zijde 
van 't Rokm en biedt zelfs naar de zijde van 't Rokin ge
legenheid ook daar oen aardig historisch boekje te maken, 
een aangename afwisseling tus-chen de hoogmoderne 
huizen, die ongetwijfeld rondom zullen verrijzen. 

Hoe het zij, er is echter geen enkele reden voor het af
breken van het poortje en de bedoelde huis,es en het son 
jammer zijn, als dit thans aan de aandacht ontsnapte. 

— De commissie voor het examen voor Bouwkundig Op
zichter en Teekenaar, ingesteld door de Maatschappij tot 
Bev. der Bouwkunst bestaat uit de heeren: 

B. J. Ouëndag. voorzitter. Amsterdam; II. van Dam; Jo
seph Herman; J. Molenschot; R. A. v. d. Pavei t; L. J. 
Rijnink ; J. A. v. d. Sluijs Veer; P. A Timmers; H. Wale -
kamp en L. Zwiers, allen te Amsterdam. G. Versteeg, te 
Arnhem; J. D Gantvoort, te Deventer; J. J. v. Noppen, 
te Haarlem; Herm. v. d. Kloot Meijburg; W.P. Overennder; 
P A. Weeldenbuig: J. v. Wijngaarden, allen te Rotterdam; 
W. de Jong; H. Wentink, te'Utiecbt en II. Bletz, te Weesp. 

Aangemeld hebben zich voor het examen voor Bouw 



kuiidig Opzichter l-ö candidaten, on voor het examen voor 
Bouwkundig Teekenaar 14 candidaten. 

Wegens het groot aantal deelnemers aan het eerstge
noemde examen, zijn de candidaten in 3 groepen verdeeld 
en zullen de examens daarvoor plaats hebben respectievelijk 
np 24 Februari, 2 Maart en 9 Maart a. s.. terwijl het examen 
voor Bouwkundig Teekenaar plaats heeft op 23 Maart a.s. 

HOORN. Het teekengenootschap „Debutado" alhier, heeft 
Zondag voor acht dagen eene tentoonstelling gehouden van 
platen, photo's, schilderijen, peuteekeningen en plattegronden, 
alles betrekking hebbende op het Hoorn van vroeger en 
heden. 

Als oudste kaart was er een platte grond van 1126; ook 
merkwaardig was o. m. een kaart van „Dregterlandt, opge
dragen door de kinderen van Govert Oostwoudt, in zijn 
leven mathematicus tot Hem, Ao. 1723". 

Het bezoek was zeer groot, eenige honderden personen 
hebben deze eigenaardige tentoonstelling bezocht. 

R HENEN. Tijdens den storm van Vrijdag kwamen twee pi
nakels van den Cuneratoren. ongeveer 150 kilo zwaar, naar 
beneden. Gelukkig werd niemand getroffen en bleven ook 
«Ie omliggende woningen ongedeerd, maar eenige onge
rustheid of iets dergelijks zich bij een volgenden storm 
niet herbalen zal doet een grondig onderzoek van den toren 
wensdielnk schijnen Zooals men zich herinneren zal werd 
onze St. Cunera voor eenige jaren na den brand geheel ge
restaureerd. 

HAARLEM. Het Museum van Kunstnijverheid werd ge
durende de maand Januari be/.ocht door 327 belangstellenden. 

Uit de aan het museum verbonden boekerij werden £06 
boek- en plaatwerken m bruikleen verzonden naar ver
schillende plaatsen van ons land. 

In de, aan het museum verbonden School voor Kunst
nijverheid werd de cursus l!i08 begonnen met 158 manne
lijke <n vrouwelijke leerlingen. 

Op aanvrage worden leerplan en reglement der school 
kosteloos toegezonden. 

De tentoonstelling van ontwerpen en teekeningen voor 
tapijten, alsmede van eenige naar die teekeningen uitge
voerde tapijten, die thans door de Koninklijke Deventer 
lapijlfabriek in het Mus» -urn van Kunstnijverheid gehouden 
wordt zal tot 10 Februari geop nd blijven. 

De eigenaauiige richting, die in bovengenoemde ont
werpen uiting vindt, geeft ons op decoratief gebied een 
overzicht der nieuwe banen, die door den heer Colenbrander 
artistiek-adviseur aan bovengenoemde fabriek, betreden 
worden en wiens opvatting over het algemeen veel belang
stelling wekt. 

P e r s o n a l i a . 

— Op de voordracht voor hoofdingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat in Gelderland zijn door Ged. Staten 
geplaatst: K. Pringle c. i.. hoofdingenieur van den Prov. 
Waterstaat in Friesland, F. s'Jacob c. i„ ingenieur bij de 
gemeentewerken te Amsterdam, en R. van Pauthaleon 
baron van Eek, kapitein der genie te Utrecht. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Ingenieur , P. G. aan eene Cement steenfabriek, be
kend met de uitvoering van gewapend bi tonwerken. Aan-
biedingen onder letters M. M. O. Algemeen Advertentie-
Bureau Nijgh & van Dit mar, Rotterdam. (1) 

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r bij de verbouwing 
• ener Gasfabriek, voor direct. Brieven onder lett. N 0592, 
Nieuws van den Dag. (l( 

— L e e r l i n g op het Bureau van een Architect. Br. 
Mt. Z 76, Alg. Adv. Bur. Rouma & Co., Heerengracht 226, 
Amsterdam. (Ij 

— Ingenieur aan een machinefabriek van middelbare 
grootte tegen 1 Mei. Brieven aan het bureau van „de Inge
nieur" te 's-Gravenhage. (1) 

— D i r e c t e n r voor ccnen in wording zijnden elec 
trischen Tramweg. Salaris f1500; de Directeur zal zch 
aanvankelijk ook moeten belasten mei de boekhouding. Brie
ven aan het advertentir-burtau van J. Cikot, Hoogstraat 7, 
Den Haag, onder No. 2660 (1) 

— Jong T e c h n i c u s, als chef van de afdeeling Ver
lichting van een Ingeniers bureau Brieven letters M. K. 
D. Algemeen Adveitentie-Bureuu Nijgh en van Ditmar, 
Rotterdam. (1) 

— T e c h n i s c h o n t w i k k e l d j o n g m e n s c h. Zie 
adv. in no. 4. 

— Ingenieur, op een machinefabriek van middelbare 
grootte tegen 1 Mei as. Brieven onder no. 2680, aan het 
bureau der N. Rotterd. Courant. (!) 

— O p z i c h t e r tegen half Februari of vroeger. Brieven 
onder letters X 825. Adv.-Bur. Nederl. Kiosken-Mij. Rotter
dam. (2) 

— Op z ich t e r - T e e k e n a a r , terstond, voor den bouw 
eener fabriek, bekend met ijzercoii-druciie. Brieven onder 
no. 34925 aan het Bureau van het Alg. Ned. Advertentie
blad te 's-Gravenhage. (2) 

— Techn i sch Ambtenaar, tegen 1 Maart a.s. voor 
het toezicht op de naleving der bouwverordeningen op de 
eilanden Voorne en Putten en Rozenburg. Zich schriftelijk 
te wenden tot de Gezondheidscommissie te Brielle, onder 
bijvoeging van stukken. (2) 

— M a c h i n e t e e k e n a a r s op de Machinefabriek 
„Jaffa" Louis Smublers & Co., te Utrecht. (*) 

— Twee I J z e r c o n s t r u c t i e-T eeke naars aan de 
pletterij voorheen L. J. Enthoven en Cie. te Delft. 

(21 

— V e r t e g e n w o o r d i g e r voor Draagbaar Spoor 
fabriek. Zich te melden onder No. 34809 aan het Bureau 
van het Alg. Ned. Advertentieblad te 's-Gravenhage. (2) 

— Elect rot e c h n i s c b Monteur bij de Staatsmijnen 
in Limburg. Aanbiedingen schriftelijk aan de Technische 
Afdeeling van de Staatsmijnen te Heerlen. (21 

— R e i z i g e r in Bouwmaterialen, hoofdzakelijk voor 
'sHage en omstreken. Brieven onder no. 34861 Bureau van 
het Alg. Neil. Advertentieblad te 's-Gravenhage. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN OEN BOND VAN TECHNICI 
RU IJSCHSTR A AT 94, AMSTERDAM. 

42 Bouwk.Üpz.-teek., 20—49j. 
14 BouwkOpz.-Uitv.. 23—32 j 
9 Bouwk. Teek. 18—26 j 

12 Waterb. Opzr. 20—49 j . 
1 Meubel teekenaar 41 j 
2 Decoratie-teekenaars 26—40j 
2 Teek. voor kunst-indust.26—40j 
2 Chef-machinisten 33—34j., 
1 Werkmeester 33j. 

10 Werktuigk. Teek., 20—26j. 
5 Electrotechniker 22—41 j , 
2 Scheepsteekenaars 20—23 j 

., ƒ60~-ƒ 120 

.,/"65—ƒ110 

., ƒ40—ƒ120 

., ƒ 60—ƒ110 
ƒ120 

., ƒ 1 1 0 - / 1 2 5 

., ƒ110-ƒ125 
ƒ100—ƒ150 

ƒ125 
,f40—ƒ 80 
., ƒ 60—ƒ100 
.,f50—f 65 

p.in 

E r r a t u m . 
Op bladzijde 38, tweede kolom regel 11, van boven, staat: 
„Vóór 1908" lees: 
Vóór 1 Mei 1908. 

8 Februari. B i j l a g e v a n „ 1 ) E O P M E R K E R " . No. 6. 

T H . V A N H E E M S T E D E O B E L T , 
Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM, 

Hoofdkantoor en Magazijnen DE KIIITKRHADE 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 korfwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator «mier «arantie. 

A a n k o n d i g i n g v a n 
A a n b e s t e d i n g e n . 

DINSDAG 11 Februari. 

Avereest, ten 2 ure. door de arch. H. 
Burgmans in het café Dommerholt: het 
bouwen van een dubbele woning annex 
post- en telegraafkantoor, nabij sluis III 
te den Hulst; bestek en teekening ter 
inzage in gen café; aanw. op den dag 
der best. ten 10.30 ure • 

Nümegeu, ten 2.30 ure, door het ge
meentebestuur: de levering van twee 
ijzeren pontons ten dienste van het over-
vaartveer. Bestek met teekening ver
krijgbaar ter Gemeente Secretarie. In
lichtingen bij den Directeur van Gemeen
tewerken aan de Korenmarkt. 

DONDERDAG 13 Februari. 

's-Gravenliagp, ten 2 ure, door het ge
meentebestuur: het bouwen van een 
van een muur met steenglooiing langs 
het strand tusschen hotel Zeerust en het 
Noorderhoofd der Visschershaven. en 
het maken van straatwegen en andere 
werken achter dien inuiir. Aanwijzing 
3 Februari 1908, te elf uren aan de ge-
nieentewerf aan het Groenewegje, alwaar 
de bestekken en de teekeningen verkrijg
baar zijn. 

ZATERDAG 15 Februari. 

Hasselt, door het bestuur van het 
waterschap Hasselt—Zwartsluis: de leve
ring van: a. 30.000 vlakke miskleurige 
klinkers te leveren a d Kloosterzijl Zwarte-
water tusschen Hasselt en Zwartsluis; 
b. 230.000 getrokken straatklinkers te 
leveren brug staatspoor Dedemsvaart. 

DINSDAG 18 Februari. 

Rotterdam, ten 1 ure, door het ge
meentebestuur: het maken van den boven
bouw van eenen waterdichten reinwater-
kelder met toebehooren en bijkomende 
werken op het terrein aan Oude Plantage; 
bestek, voorwaarden en teekening ter 
kennisneming op dc Centrale Secretarie 
in in het Stadstimmerhuis en verkrijgbaar 
bij Wed. P. v. Waesbergen en Zoon, 
Boekdrukkers, Houttuin No. 73; de aan
wijzing zal plaats hebben den 11 Februari 
11 ure; de inschrijvingsbiljetten moeten 
op den dag der aanbesteding vóór des 
namiddags 1 uur zijn ingeleverd ter Secre
tarie. 

ZATERDAG 22 Februari. 

Borssele, ten 2 ure, door het gemeen-
tebest.: het vergrooten van het school
gebouw en de levering van school meu
beleed; bestek en teek. ter lezing inliet 
café Wabeke aldaar en verkrijgb. bij den 
secr. J. Beenhakker; aanw. 15 Febr. 1 
ure; inl. bij den bouwk. A. J. A. Hoog
vliet te Baarland. 

MAANDAG 24 Februari. 

Amsterdam, ten 12 ure, door het ge
meentebestuur: het leveren, verwerken, 
aanbrengen en onderhouden van asphalt 
op wegen, pleinen, bruggen enz., aan
vangende 1 Mei 1908 en het leveren van 
materiaal voor ondergieting van tram
rails; de voorwaarden te verkrijgen ter 
Stadsdrukkerij; inl. bij den Ingenier der 

Assurantie-
schade op het 

„DE 

Maatsch. tegen 

Leven 
van 1845. 

's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Bctoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40. hoek Haddinge-
straat. — ZUTPHEN, Uselkade. 

IIoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY. Directeur; 
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Dir. 

G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 
Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1906 . „ 1.235.400,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 31.495.000,00 
BRAND - LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premiëii, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

Bestratingen ten Gemeentehuize, kamer 
No. 97, gedurende vier weken aan de 
aanbesteding voorafgaande, alleen op de 
drie eerste werkdagen van elke week 
van 11 tot 1 uur. 

VRIJDAG 28 Februari. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeen
tebestuur: het leveren van 6000 q. m. 
straatklinkers, geschikt voor rijwegen; 
inl. verstrekt de gemeente-architect; be
stekken te bekomen ter secr. 

Zwolle, ten 2 ure. door het gemeente
bestuur : het leveren van gres- of melafier-
keien of daarmede overeenkomend mate 
riaal voor circa 2000 q. m. straatvlak; 
inl. verstrekt de gemeente-architect; be
stekken te bekomen ter secretarie. 

Antiquariaat van de „Opmerker'' 
KARL ZETZSCHE. Zopf & Empire. 

Facaden, poorten, deuren, vensters, 
architectonische détails en binnen-
decoratie in Barock- en Empirestijl. 

I. Fassaden aus der Empire-Zeit. 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

II. HaustUre, Tore und Fenster. 30 
platen in portefeuille . . '. ƒ9.— 

111. Arch. Details und Einr. d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . ƒ 9 — 

I, II en III te zamen . . . ƒ21.00 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver
schijnt later. 

KARL A. ROMSTORFER. Die Bautisch-
lerei. Leipzig. Karl Scholtze 1882. Met 
491 figuren in den tekst . . ƒ 1.50 

DR. W . BODE. Geschichte der Deut-
schen Plastik. Elegant geb., vroeger 
ƒ 1 5 - ƒ3.60 

BILLING. Architekturskizzen. 48 platen 
iu portefeuille ƒ6.— 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
und deren Anwendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst
figuren en 11 uitslaande platen, ƒ1 — 

A. MESSEL. Der Wertheimbau 30 
platen in portef. (ƒ15.—) . . ƒ4.50 

BADON GHIJBEN en H. STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ0.65 

J. B. PEETERS. De vervaardiging van 
Kunstvuurwerken ter opluistering van 
openbare en bijzondere feesten. Gouda 
G. B. van Goor 1867. Met 3 uit
slaande platen ƒ1 — 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

W A N D T E G E L S . 
Enorme voorraad fijnste Engelsclie combinaties. 

Plaatsiug door bekwame werklieden. 
Ontwerpen en begrootingen op aanvraag gratis. 
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kuiidig Opzichter l-C eandidaten, en voor liet examen voor 
Bouwkundig Teekenaar 14 candidaten. 

Wegens het groot aantal deelnemers aan het eerstge-
uoemde examen, zjjn de candidaten in 3 groepen verdeeld 
en zullen de examens daarvoor plaats hebben respectievelijk 
'>p 21 Februari 2 Maart en 9 Maart a. s.. terwijl het examen 
voor Bouwkundig Teekenaar plaats heeft op 23 Maart a.s. 

HOORN. Het teekengenootschap „Debutado" alhier, heeft 
Zondag voor acht dagen eene ten'oonslelhng gehouden van 
platen, photo's, schilderijen,penteekeningen en plattegronden, 
alles betrekking hebbende op het Hoorn van vroeger en 
heden. 

Als oudste kaart was er een platte grond van 1120; ook 
merkwaardig was o. m. een kaart van „Dregterlandt, opge
dragen door de kinderen van Govert Oostwoud t, in zijn 
leven mathematicus tot Hem, Ao. 17L>3". 

Het bezoek was zeer groot, eenige honderden personen 
hebben de/e eigenaardige tentoonstelling bezocht. 

RHENEN, Tijdens den storm van Vrijdag kwamen twee pi
nakels van den Cuneratoren. ongeveer 150 kilo zwaar, naar 
beneden. Gelukkig weid niemand getroffen en bleven ook 
de omliggende woningen ongedeerd, maar eenige onge
rustheid of iets dergelijks zich bij een volgenden storm 
niet herhalen zal doet een grondig onderzoek van den toren 
wensi-lielijk schijnen Zoouls inen zich herinneren zal werd 
onze St. Cunera voor eenige jaren na den brand geheel ge
restaureerd. 

HAARLEM. Het Museum van Kunstnijverheid werd ge
durende de maand Januari bezocht door 327 belangstellenden. 

Uit de aan het museum verbonden boekerij werden 208 
Koek- en plaatwerken in bruikleen verzonden naar ver
schillende plaatsen van ons land. 

Iu de, aan het museum verbonden School voor Kunst
nijverheid werd de cursus liiOS begonnen met 168 manne
lijke cn vrouwelijke leerlingen. 

Op aanvrage worden leerplan en reglement der school 
kosteloos toegezonden. 

De tentoonstelling van ontwerpen en teekeningen voor 
tapijten, alsmede van eenige naar die teekeningen uiige-
voerde tapijten, die thans door de Koninklijke Deventer 
tapijt fabriek in het Museum van Kunstnijverheid gehouden 
wordt zal tot 10 Febiuari geop nd blijven. 

De eigenaaidige richting, die in bovengenoemde ont
werpen uiting vindt, geeft ons op decoratief gebied een 
overzicht der nieuwe banen, die door den heer Colen brander 
artistiek-adviseur aan bo\ongenoemde fabriek, betreden 
worden en wiens opvatting over het algemeen veel belang
stelling wekt. 

P e r s o n a l i a . 

— Op de voordracht voor hoofdingenieur van den Pro
vincialen Waterstaat in Gelderland zijn door Ged. Staten 
geplaatst: K, Pringlo c. i.. hoofdingenieur van den Prov. 
Watersnuit in Friesland. F. s'Jaeob c. i.. ingenieur bij de 
gemeentewerken te Amsterdam, en R. van Pauthaleon 
baron van Eek, kapitein der genie te Uirtcht. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Ingenieur, P. G. aan eene Cementstecnfabriek, be
kend met de uitvoering van gewapend bi tonwerken. Aan
biedingen onder letters M. M. O. Algemeen Advertentie-
Bureau Nijgh & van Ditmar, Rotterdam. (1) 

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r bij de verbouwing 
eener Gasfabriek, voor direct. Brieven onder lelt. NO592, 
N'ieuws van den Dag. (H 

— L e e r l i n g op het Bureau van 
1-tt. Z 7U, Alg. Adv. Bur. Rouma ic Co., 
Amsterdam. 

een Architect. Br. 
Heerengracht 226, 

(1) 

— Ingenieur aan een machinefabriek van middelbare 
grootte tegen 1 Mei. Brieven aan het bureau van „de Inge
nieur" te 's-Gravenhage (1) 

— D i r e c t e u r voor cenen in wording zjjnden elee 
trischen Tramweg. Salaris f 1500; de Directeur zal zch 
aanvankelijk ook moeten belasten met de boekhouding. Brie
ven aan het advertentie-bureau van .1. Cikot, Hoogstraat", 
Den Haag, onder No. 2060 (1) 

— Jong T e c h n i c u s , als chef van de afdeeling Ver 
lichting van een Ingeniers bureau Brieven letters M. K. 
D. Algemeen Advertentie-Bureuu Nijgh en vau Ditmar, 
Rotterdam. (1) 

— T e c h n i s c h o n t w i k k e l d jongmensen. Zie 
adv. in no. 4. 

— I n g e n i e u r. op een machinefabriek van middelbare 
grootte tegen 1 Mei a s. Brieven onder no. 26s0, aan het 
bureau der N Rotterd. Courant. {!) 

— O p z i c h t e r tegen half Februari of vroeger. Brieven 
onder letters X 825. Adv.-Bur. Nederl. Kiosken-Mij. Rotter
dam. (2) 

— O p z i c h t e r - T e e k e n a a r , terstond, voor den bouw 
eener fabriek, bekend met ijzercuistruciic. Brieven onder 
no. 34925 aan het Bureau van het Alg. Ned. Advertentie
blad te 's-Gravenhage. (2) 

— Techn i sch Ambten a a r, tegen 1 Maart a.s. voor 
het toezicht op de naleving der bouwverordeningen op de 
eilanden Voorne en Putten en Hozenburg. Zich schriftelijk 
te wenden tot de Gezondheidscommissie te Brielle. onder 
bijvoeging van stukken. (21 

—• M a c h i n e t e e k e n a a r s op de Machinefabriek 
„Jaffa" Louis Smulders & Co., te Utrecht. | i | 

— Twee I J z e r c o n s t r u c t i e - T e e k e n a a r s aan de 
pletteiij voorheen L. J. Enthoven en Cie. te Delft. 

(2) 

— V e r t e g e n w o o r d i g e r voor Draagbaar Spoor 
fabriek. Zich te melden onder No. 34809 aan het Bureau 
van het Alg. Ned. Advertentieblad te 's-Gravenhage. (2) 

— Elect rot echnisch Monteur bij dc Staatsmijnen 
in Limburg. Aanbiedingen schriftelijk aan de Technische 
Afdeeling van de Staatsmijnen te Heerlen. (21 

— R e i z i g e r in Bouwmaterialen, hoofdzakelijk voor 
'sHage en omstreken. Brieven onder no. 34861 Bureau van 
het Alg. Ned. Advertentieblad te 's-Gravenhage. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

42 Bouwk.Üpz.-teek., 20-
14 BouwkOpz.-Uitv.. 28-
9 Bouwk. Teek. 18-

12 Waterb. Opzr. 20 -
1 Meubelteekenaar 
2 Decoratie-teekenaars 26-
2 Teek. voor kunst-indust.26-
2 Chef-machinisten 33 — 
1 Werkmeester 

10 Werktuigk. Teek., 20-
5 Electrotechniker 22-
2 Scheepsteekenaars 20 

49 j . , ƒ60 ƒ 1 2 0 
32 j . , /65—ƒ110 
26j . , /40—ƒ120 
49 j . , ƒ 60 -ƒ110 
41 j - , ƒ120 
40 j . . /110-/125 
40j.,/110 ƒ125 

34 j , ƒ 100—ƒ150 
33 j . , ƒ125 

- 2 6 j . , / 4 0 - / 80 
-41 j . , ƒ 6 0 - ƒ 1 0 0 
--23j. ,ƒ50—ƒ 65 

p.m 

E r r a t u m . 
Op bladzijde 38, tweede kolom regel II. van boven, staat; 
„Vóór 1908" lees: 
Vóór 1 Mei 1908. 

8 F e b r u a r i . B i j l a g e v a n „ » J 5 O P M E R K E R ' No. 6. 

T H . V A N H E E M S T E D E O B E L T , 
Hem, San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor e » Magazijnen D E R l II E l l H A D E 150-151. F l l l an l eu .Showroom 44 K O U I X , 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Onlrali' Vi'nvannitig, Ventilatie. Warm M kninbvattr iMMrgilg. Triumph lleiirdr.ingers. laapitei Ventilator «mier Garant ie. 

A a n k o n d i g i n g v a n 
A a n b e s t e d i n g e n . 

DINSDAG 11 Februari. 

Avercost, ten 2 ure. 
Burgmans 'in het café Dommerholt 

door de arch. H. 
het 

bouwen van een dubbele woning annex 
post- en telegraafkantoor, nabij sluis 111 
te den Hulst; bestek en teekening ter 
inzage in gen café; aanw. op den dag 
der best. ten 10.30 ure • 

Nijmegen, ten 2.30 ure, door het ge
meentebestuur: de levering van twee 
ijzeren pontons ten dienste vau het over
vaart veer. Bestek met teekening ver
krijgbaar ter Gemeente Secretarie. In
lichtingen bij den Directeur van Gemeen
tewerken aan de Korenmarkt. 

DONDERDAG U Februari. 

's-Gravenhage, ten 2 ure, door het ge
meentebestuur: het bouwen van een 
van een muur met steenglooiing langs 
het strand tusschen hotel Zeerust en het 
Noorderhoofd der Vissehershaven, en 
het maken van straatwegen en andere 
werken achter dien muur. Aanwijzing 
3 Februari 1906, te elf uren aan de ge-
iiteentewerf aan het Groenewegje, alwaar 
de bestekken en de teekeningen verkrijg
baar zijn. 

ZATERDAG 15 Februari. 

MAANDAG 24 Februari. 

Amsterdam, ten 12 ure, door het ge
meentebestuur: het leveren, verwerken, 
aanbrengen en onderhouden van asphalt 
op wegen, pleinen, bruggen enz., aan
vangende 1 Mei 1908 en het leveren van 
materiaal voor ondergieting van tram
rails; de voorwaarden te verkrijgen ter 
.Stadsdrukkerij: inl. bij den Ingenier dei-

Hasselt, door het bestuur van het 
waterschap Hasselt—Zwartsluis: de leve
ring van: a. 30.000 vlakke miskleurige 
klinkers te leveren a <1 Kloostcrzid Zwarte-
water tusschen Hasselt en Zwartsluis: 
b. 280.000 getrokken straatklinkers te 
leveren brug staatspoor Dedetnsvaarl. 

DINSDAG is Februari. 

Rotterdam, ten 1 ure, door het ge
meentebestuur: het maken van den boven
bouw van eenen waterdichten reinwater-
kelder met toebcliooren en bijkomende 
werken op het terrein aan Oude Plantage: 
bestek, voorwaarden en teekening ter 
kennisneming op dc Centrale Secretarie 
in in bet Stadstiininerliuis en verkrijgbaar 
bij Wed. P. v. Wacsbersen en Zoon, 
Boekdrukkers, Houttuin No. 73; de aan
wijzing zal plaats hebben den 11 Februari 
11' ure; de inschrijvingsbiljetten moeten 
op den dag der aanbesteding vóór des 
namiddags 1 uur zijn ingeleverd ter Secre
tarie. 

ZATERDAG 22 Februari. 

Borsscle, ten 2 ure, door het gemeen
tebest.: het vergrooten van het school
gebouw en de levering van schoolmeu-
beleed; bestek en teek. ter lezingen het 
café Wabeke aldaar cn verkrijgb. hn den 
secr. J. Beenhakker; aanw. 15 Feltr. 1 
ure; inl. bij den bouwk. A. J. A. Hoog
vliet te Baarland. 

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

Nederlanden" van 1845. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht — NIJME
GEN. In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40. boek Haddinge-
straat. — ZUTPHEN, Uselkade. 

Hoofd-Dircctie te 's-Gravenhage: 
CAR EL HENNY. Directeur; 
Mr. .1. .1. HENNY, Adj.-Dir. 

G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 
Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1906 . „ 1.235.400,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1900 . . . . „ 31.495.000,00 
BRAND - LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'rcniiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

Antiquariaat van de „Opmerker" 
KARL ZKTZSCHE. Zopf & Empire. 

Facaden, poorten, deuren, vensters, 
architectonische détails en binnen-
decoratie in Barock- en Empirestrjl. 

I. Fassaden aus der Empire-Zeit. 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

11. Haustüre, Tore und Fenster. 30 
platen in portefeuille . . '. ƒ9.— 

III. Arch. Details und Einr. d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . ƒ9.— 

[, II en III te zamen . . . ƒ21.00 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver
schijnt later. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeen
tebestuur : het leveren van 0000 q. m. 
straatklinkers, geschikt voor rijwegen; 
inl. verstrekt de gemeente-architect; be
stekken te bekomen ter secr. 

Zwolle, ten 2 ure. door het gemeente
bestuur : het leveren van gres- of melaüer-
keien of daarmede overeenkomend mate 
riaal voor circa 20O) q. in. straatvlak: 
inl. verstrekt de gemeente-architect; be
stekken te bekomen ter secretarie. 

KARL A. ROMSTORFER. Die Bautisch-
lerei. Leipzig. Karl Sclioltze 1882. Met 
191 figuren in den tekst . . ƒ1.50 

I)K. W. BODE. Geschichte der Deut-
schen Plastik. Elegant geb., vroeger 
ƒ 1 5 . - ƒ3.00 

BILLI.NO. Architekturskizzen. 48platen 
iu portefeuille ƒ6.— 

JULIUS NORDEN HUIK;. Die Ventilatoren 
und deren Anwendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst-
liguren en 11 uitslaande platen, ƒ 1.— 

Bestratingen ten Gemeentehuize, kamer 
No. 97, gedurende vier weken aan de 
aanbesteding voorafgaande, alleen op de 
drie eerste werkdagen van elke week 
van 11 tot 1 uur. 

VRIJDAG 88 Februari. 

A. MESSEL. Der Wertheimbau. 80 
platen in portef. (ƒ15.—) . . ƒ4.50 

BADUN GHUBEN en H. STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 . . . . . ƒ0.65 

J. B. PEETEBS. De vervaardiging van 
Kunstvuurwerken tor opluistering van 
openbare en bijzondere feesten. Gouda 
G. B. van Goor 1867. Met 3 uit
slaande platen f 1.— 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

W A N D T E G E L S . 
K n o n u c voorraad fijnste Eiigelsolic coiubiua lies 

Plaatsing door bekwame werklieden. 
Ontwerpen en begrootingen op aanvraag gratis. 

http://Billi.no


Sammiung alter Bauwerke Oeutsch-
l a n d 1,1 / ! " - " I R A A S V E L D T & . B O U W M A N I 

8 Februari 1908 43HTK JAARGANG. ÜATERDAG 15 F E B R U A R I 1W8 Nu. 

J. BOUWMAN. Bedijking. Opkomst en 
Bloei van de Beemster met portret cn 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) ƒ 1 öO 

LACROUX. La Brique Ordinaire. 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille ƒ 18 — 

AD. BÜBB. Photographische Reise-
aufnahmen aus England ti Frankreich 
1904. 160 motieven op 80 platen 
vroeger ƒ 1 3 . - , ƒ4.50 

KLEINHEILIG 
LAND 82. 

SCHILDERENENDECOREEREN 
VANHUIZENEMVILLA'S. 

PRIJSOPGAVE EN O N T W E R P E N 
WORPEN TEN SPOEDIGSTE UITGEUOERDj1 

D. SCHOUTEN Jr. & Co. 
GLASETSERS (pract. gedipl.) 

.4 K V H U M 
Teler. Interr. na»». 

Levering van 
Kevelplaten j„ KTei'tKte naam. en 

spiegelgoud uitgevoerd. 
Mal ireëtnte rullen. 

P Xanr elke teekening. ^ 

Tegen toezending van liet bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandse!) adres 
toegezonden. 

Een stelsel dat overal toepassing vindt 
waar men een goed vcrlichtings- en verwar
mingsmiddel noodig heeft. Het neemt de eerste 
plaats in voor veiligheid, emvouJ van 
bediening, regelmatigheid en soliditeit. 

Opstelling door ervaren personeel oud. r 
i Ag controle. 

Men vrage de nieuwe catalogus bij BENOID-OS 

P . D o l k & Z o o n 

ROTTERDAM — DORDRECHT. 

Cloisonné-Glas,= 
P a a r l g l a s , Mozaïek. 

e p n g S f a b w e k 
J D E J T II 4 A C » . 

Noordeinde 101. 
Ontwerpen en begrootingen voor complete installaties. 

TATTERSALL & HOLDSWORTH, 
— ENSCHEDÉ. — 

G l o b e - W o r k s en S t o r e s . 
£ l i n i . e 2 L . v : u l Centrale verwarming in 
SERRES, BROEIKASSEN, PARTICU
LIERE en OPENBARE GEBOUWEN enz 
Handel in Wand- en Muurtegels, As
phalt, Schoorsteenmantels, Vloeren. 

A d v e r t e e r t in 

F. VAN SANDWIJK, 
Witte vrouwenstraat 38. 

UTRECHT. 
FABRIKANT V A N : 
Jalouziën, Houten- en 

Stalen Rolluiken, Marqui-
sen, Mechanische Zonne
schermen, Glasjalouziën, 
Winkelgordijnen enz. 

Prima aanbevelingen 
van H.H. Architecten. 

het Bouwkundig- Weekblad 
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|^Q||SiJ O U W K U N D I G ' W E E K B L A D . 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 02, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar il Jan.—31 Dec.) 
voor liet binnenland. . . . . . . . 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van liet 

abonnementsjaar, of 
h. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar

over op 1 April en 1 October van bet 
abonnementsjaar (1 Jan.—lil Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België 
Voor de overige landen der Post-Unie, met 

inbegrip van Nederl.-Indië en ZuidAlïika 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f OA-, 

Idem, idem. /.onder plaat • O.lfi 

1. 

0.15 

ft.f 
1 | ! 
>o) 52 

Advertentiën van I tot en met 5 regels . . 
liet bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor 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 Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk des 
VRIJ BAGS 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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage, 

Het G e b o u w d e r G e m e e n t e l i j k e E l e c t r i s c h e C e n t r a l e te ' s - G r a v e n h a g e 

Nadat de Gemeenteraad van 's-Gravenhage in Mei 
1901 in beginsel besloten had de electrische stroom-
levering van gemeentewege te doen plaats hebben, 
werd in het begin van het jaar 1002 een aanvang ge
maakt met het opmaken van een project mei begroo
ting, omvattende de stroomlevering, zoowel voor 
tractie als voor licht en kracht aan particulieren. 

In het einde van datzelfde jaar kon aan den 
Gemeenteraad het project en rapport overgelegd 
worden, waarin geadviseerd werd. dat de Ge
meente op een terrein, behoorende bij de ascli-
staal of in dc nabijheid daarvan, een electrici-
teitsfabriek bouwen zou, ingericht voor gelijkstroom 
ten behoeve van de electrische tractie en voor 
draaistroom ten behoeve van stroomlevering aan 
particulieren voor licht en kracht. 

Tot overname van het bestaande centraalstation 
aan den Hofsingel, in eigendom toebehoorende aan 
de firma Siemens cV Halske, kon niet overgegaan 
worden, daar die aankoop, zoowel wat de stroom
levering in de binnenstad betrof, als de aanlegkos-
ten en de bedrijfskosten, niet in het financieel 
belang der Gemeente zou zijn geweest. 

De begrooting van aanlegkosten voor een centrale 
met t» machine-eenheden a 700 K . W . ieder, kwam 
met inbegrip van het kabelnet op f '2.540.000 en die 
<ler bedrijfskosten per geproduceerde eenheid bij volle 
belasting op pl ni. 4 cents, excl. rente en afschrijving. 

De Gemeenteraad vereenigde zich. bij raadsbesluit 
van den "24 .Maart 1903, met den inhoud van het 
bovenbedoeld rapport, waarna een aanbesteding 

wH.r de levering en opstelling van 
gedeelte. 

gehouden were 
het machinah 

Met de „Allgemeine Elektricitats (iesellschatV 
te Berlijn werd het leveringscontract afgesloten, 
waarbij deze Maatschappij zich verbond, mits van 
gemeentewege tijdig hel gebouw tot stand zou 
worden gebracht, om niet 1 Januari 1906 de elec-
sche Centrale in werkvaardigen toestand op te 
leveren. De firma Gebr. Stork & Co. te Hengelo 
trad op als onderaanneemster voor de ketels on de 
stoommachines. 

In de eerste helft van het jaar 1904 werd dooi
de Directie der Gemeentewerken het ontwerp voor 
den bouw volledig uitgewerkt, en weiden de beste
dingsstukken opgemaakt, nadat tusschenlijds dooi
den bouwkundige bij de Gemeente-Werken A. Schadee 
en don ingenieur H . F. Adams, thans Adjunct-
Directeur bij bet G .E .B . eenige electriciteitsfabrieken 
in Duitschland werden bezichtigd. 

In October 1904 had de aanbesteding voor den 
bouw plaats, die gegund weid voor f 466.000. 

In October 1905 was het gebouw glas-en water
dicht en kon dus de A . E . G . met do opstelling dei-
machinerieën aanvangen. 

Tegelijk werd een inschrijving gehouden voor bel 



Sammiung alter Bauwerke Deutsch-
land. óO platen in lichtdruk f 10.80 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
Bloei van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1866. Exemplaar op zwaar papier. [ 
(Belangrijk voor de kennis van den ! 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) /" 1.50' 

8 Februari 1908 

r R A M 5 V E L D T &. B O U W M A N ! 
KLEINHEILIG 

LAND 8 2 . g ] HAARLEM 
S C H I L D E R E N E N D E C O R E E R E N 

V A N H U I Z E N E N V I L L A ' S 
, PRIJSOPGAVE EN O N T W E R P E N 
[WORDEN TEW 5P0E0IG3TE UITGEVOERD 

D. SCHOUTEN Jr. & Co. 
GLASETSERS (pract. gedipl.) 

A l t \ m i ; H 
Teler. Interc. 186». 

Levering van geë t s te nai.m- en 
Kevelplaten m spiegelgoud uitgevoerd. 

Mat a-eëtute rnlten. | 
P Waar elke teekening. ( 

LACROLX. La Brique Ordinaire. 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille f 18.— 

AD. BURR. Photographische Reise-
aufnahmen aus England u Frankreich 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger flS.- , ƒ4.50 

Tegen toezending van liet bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandscli adres 
toegezonden. 

BENOID-

EN GASFABRIEK 

Een stelsel dat overal toepassing vindt 
waar men een goed verlichlings- en verwar
mingsmiddel noodig heeft. Het neemt de eerste 
plaats iu voor v e i l i g h e i d , eenvoud van 
bediening, regelmatigheid en soliditeit. 

Opstelling door ervaren personeel ond-r 
controle. 

Men vrage dc n i e u w e catalogus bij 

P.Dolkêt Zoon 
ROTTERDAM — DORDRECHT. 

= Cloisonné-Glas, 

P a a r l g l a s , Mozaïek. 

I M E 5 T H A A G . 

Noordeinde 101. 
Ontwerpen en begrootingen voor complete installaties. 

TATTERSALL & H0LDSW0RTH, 
—• ENSCHEDÉ. — 

G l o b e - W o r k s en S t o r e s . 
é f ^ S - T " Centrale verwarming in 
? T ™ ? E S ^ B R O E , K A S S E N - PARTICU
LIERE en OPENBARE GEBOUWEN enz 
Handel in Wand- en Muurtegels, As
phalt, Schoorsteenmantels, Vloeren. 

A d v e r t e e r t in 

• • • M M M M M t M < t M M M 

F. VAN SANDWIJK, 
Witte vrouwenstraat 38. 

UTRECHT. 

FABRIKANT V A N : 
Jalouziën, Houten- en 

Stalen Rolluiken, Marqui-
sen, Mechanische Zonne
schermen, Glasjalouziën, 
Winkelgordijnen enz. 

Prima aanbevelingen 
van H H. Architecten. 
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Abonnementsprijs per jaar | l Jan.— 31 Dec) 
vnor het binnenland. . - . . . . / = > 

te voldoen 
it. hij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
h. in twee termijnen, elk groot ƒ 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België -6. 
Voor de overige landen der Post-Unie, met 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bijvoor-
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.26 

Idem, idem, zonder plaat • 0.16 

51)) 
mei / « 
a . • 7.5(l) 5 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . -1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer 0.15 
Groott letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bi) 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 verschyiienu nummer, uiterlijk des 
VRIJDAGS V00RMIIHUGS aan ons bureau z.ijn bezorgd. 

Hij 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 mEigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

Het G e b o u w d e r G e m e e n t e l i j k e E l e c t r i s c h e C e n t r a l e te ' s - G r a v e n h a g e 

Nadat de Gemeenteraad van 's-Gravenhage in Mei 
1901 in beginsel besloten had de electrische stroom-
levering van gemeentewege te doen plaats hebben, 
werd in het begin van liet jaar 1902 een aanvang ge
maakt met het opmaken van een project met begroo
ting, omvattende de stroomlevering. zoowel voor 
tractie als voor licht en kracht aan particulieren. 

In het einde van datzelfde jaar kon aan den 
Gemeenteraad het project en rapport overgelegd 
worden, waarin geadviseerd werd, dat de Ge
meente op een terrein, behoorende bij de asch-
staal of in de nabijheid daarvan, een electrici-
teitsfabriek bouwen zou, ingericht voor gelijkstroom 
ten behoeve van de electrische tractie en voor 
draaistroom ten behoeve van stroomlevering aan 
particulieren voor licht en kracht. 

Tot overname van het bestaande centraalstation 
aan den Hofsingel, in eigendom toebeboorende aan 
de firma Siemens & Halske, kon niet overgegaan 
worden, daar die aankoop, zoowel wat de stroom
levering in de binnenstad betrof, als de aanlegkos-
ten en de bedrijfskosten, niet in het financieel 
belang der Gemeente zou zijn geweest. 

De begrooting van aanlegkosten voor een centrale 
met 6 machine-eenheden a 700 K . W . ieder, kwam 
met inbegrip van liet kabelnet op f 2.540.000 en die 
der bedrijfskosten per geproduceerde eenheid bij volle 
belasting op pl 111. 4 cents, excl. rente en afschrijving. 

De Gemeenteraad vereenigde zich, bij raadsbesluit 
van den 24 Maart 1908, met den inhoud van hel 
bovenbedoeld rapport, waarna een aanbesteding 
gehouden werd voor de levering en opstelling van 
het machinale gedeelte. 

Met de „Allgenieine Elektricitiits Gesellschaft" 
te Berlijn werd het leveringscontract afgesloten, 
waarbij deze Maatschappij zich verbond, mits van 
gemeentewege tijdig het gebouw tot stand zou 
worden gebracht, om met 1 Januari 1906 de elee-
sche Centrale in werk vaardigen toestand op te 
leveren. De firma Gebr. Stork & Co. te Hengelo 
trad op als onderaanneemster voor de ketels en de 
stoommachines. 

In de eerste helft van het jaar 1904 werd dooi
de Directie der Gemeentewerken het ontwerp voor 
den bouw volledig uitgewerkt, en werden de beste
dingsstukken opgemaakt, nadat tusschen tijds dooi
den bouwkundige bij de Gemeente-Werken A. Schadee 
cn den ingenieur H . F. Adams, thans Adjunct-
Directeur bij het G .E .B . eenige electriciteitsfabrieken 
in Duitschland werden bezichtigd. 

In October 1904 had de aanbesteding voor den 
bouw plaats, die gegund werd voor f 466.000. 

In October 1905 was het gebouw glas- en water
dicht en kon dus de A . E . G . met de opstelling der 
machinerieën aanvangen. 

Tegelijk werd een inschrijving gehouden voor hel 
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Fig. 1. 

kabelnet, dat bij de gunning gesplitst werd en waar
van het gelijkstroomgedeelte, d.w.z. de tramkabels, 
besteld werd bij de Land- und Seekabelwerke, A . G . 
te Köln-Nippes. en het draaistroomgedeelte bij de 
A . E . G . te Berlijn. 

De wordingsgeschiedenis van het Gemeentelijk 
Electrisch Bedrijf is in het voorafgaande in groote 
trekken geschetst. Wat nu het gebouw en zijn 
inrichting betreft, kan het volgende worden mede
gedeeld. 

Het fabrieksterrein is gelegen ten N.O. van den 
stoomtramweg der H . IJ. S. M . naar Scheveningen 
tegenover de Gemeentegasfabriek, en wordt voor-
loopig bereikt van de Marnixkade af, over een hier
mede in aansluiting gemaakt gedeelte; straat. 

Zoodra de aanleg van straten met open ruimte 
tegenover de fabriek en de daarbij te maken beplan
ting tot stand zullen zijn gekomen, zal dit de ligging 
van de fabriek en de omgeving zeer verfraaien. 

Het terrein heeft, zooals uit de situatieteekening 
(fig. 1) te zien is, spoorwegaansluiting en is aan 
de Z.O.-zijde begrensd door een zijtak van bet 
afvoerkanaal. 

De H . IJ. S. M . voert de kolen rechtstreeks op 
het terrein aan en haalt de ledige waggons weg 
overeenkomstig de met deze maatschappij getroffen 
regeling. 

Met een electrischen rolwagen kunnen waggons 
voor het kolenspoor of voor de inachinezaal ge
bracht worden. 

In het kolenspoor bevindt zich een weegbrug van 
de nieuwste constructie, met doorgaande rails; de 
kolen worden onder een afdak ontladen op een 
rooster, vallen neer in de bakken van een transport-
inrichting van de firma I'ohlig (Keulen) en worden 
omhoog gebracht in twee tegenover het N.W.-
gedeelte van de stookruimte uitkomende bunkers, 
of wanneer deze vol zijn. neergestort in de loods. 

Van den uit hellende; vlakken bestaanden bodem 
van de loods kunnen de kolen dus, desverlangd de 
oudste (onderste) het eerst, eveneens omhoog worden 
gevoerd naar de bunkers. Met deze kolentiansport-

inrichting is men dus in staat drie verschillende 
functies te verrichten, nl. a. de versch aangevoerde 
kolen in de bunkers te brengen om deze dus het 
eerst op te stoken; b. de versch aangevoerde kolen 
in de loods te bergen; c. de oudste kolen uit de 
loods via de bunkers naar het vuur te brengen. 

Voor het vullen van de bakken van de transport
inrichting wordt daarbij een wagen met trechters 
gebracht tot voor de schuif, waardoor de kolen 
neervallen. 

Onder de bunkers worden de kleine kolenwagens 
gesteld en automatisch gewogen. Zij kunnen eerst, 
nadat die weging heeft plaats gehad, weer van hun 
plaats en in het ketelhuis gereden worden. De 
wateraanvoer en afvoer en de verdere watervoor
ziening geschieden op de volgende wijze. 

Grachtwater wordt ontnomen uit den zijtak van 
het Afvoerkanaal aan de Z.O.-zijde. 

De waterinlaat is beschermd eerstens door sterke 
ijzeren krooshekken en een koperdraad rooster met 
12 niM. maaswijdte, teneinde geen vuil toe te laten 
naar den znigkelder voor de condensatiepompen of 
naar een daarmede, onder het gebouw door, in ge
meenschap staanden vuilwaterkelder, vanwaaruit 
naar het voedingwaterreinigingstoestel gepompt 
wordt. 

Behalve grachtwater kan voor voedingwater dei-
ketels grondwater verkregen worden uit twee daartoe 
door de Directie der Duinwaterleiding ter weerszijde 
aan de Z.-W.-zijde gemaakte leidingen, elk met drie 
bronnen en een zuigput. 

Voorts kan de kelder voor gereinigd water ook 
nog met duinwater gevuld worden door een 4dms 
kraan. 

Het water komende van de condensatieinrichtingen 
stroomt in noord-westelijke richting af naar het 
Afvoerkanaal na een olieafscheider gepasseerd te zijn. 

Voor de twee groepen ketels is naar de z.o.- en 
naar de n.w.-zijde een spuileiding van Maimesman-
buizen gelegd. 

Ter oppervlakte van den geheelen kelder onder 
de machinezaal dient een betonlaag van 1 M . dikte 
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tot ondersteuning der zware machines en haar 
fundamenten. 

De vloer boven deze betonlaag en die in het 
ketelhuis zijn gemaakt van Rijnklinkers. 

De vloer in de machinezaal is van tegels op P.C.-
gewelven tusschen ijzeren balken en berekend voor 
een toevallige belasting van 1000 K . G . per M - . 

De vloeren in de accumulatorenruinite zijn van 
asphalt met tegels onder de glaspotten der balken. 
In de bureaux zijn houten vloeren, die op de eerste 
verdieping met torgament. 

De daken zijn afgedekt ten deele met roode ver
glaasde pannen, ten deele met houteemeiit. De 
ijzeren kappen zijn uitgevoerd door de firma Van 
Egmond tc Leiden. 

De kosten van den bouw, inclusief de ketel-
bemetselingen, de schoorsteenen, het geraamte van 
de kolenloods, teekenwerk en toezicht, hebben 
pl.m. f 530.000 bedragen, d.i. pl.m. f N.30 per M 3 . 
ombouwde ruimte, waarbij zijn inbegrepen de kosten 
van alle op het terrein uitgevoerde werken van 
bouwkundigen aard, uitgezonderd de grondputten 
uitgevoerd door de Directie der Duinwaterleiding 
en de kosten voor den spoorwegaanleg. 

De dienstlokalen en bureaux zijn voorzien van 
een centralen verwarmingsaanleg. die bovendien 
f5000 gekost heeft, 

Op den vluggen bouw en de regeling van alle 
bouwtechnische werkzaamheden, in verband niet de 
niachineinontage, ketelinnietselen, montage der loop-
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kraan, enz. kan de Gemeente-bouwkundige voorzeker 
met satisfactie terugzien. 

In het machinegebouw zijn opgesteld 5 machine-
eenheden van 7(10 K . W . , zoodat men zal opmerken, 
dat van het oorspronkelijke project voorloopig een 
eenheid werd weggelaten. Dit is geschied met de 
bedoeling, om de mogelijkheid te reserveeren, 
wanneer het bedrijf begonnen zou zijn, te beslissen, 
met welk machinetype men de fabriek zou wenschen 
uit te breiden. Van de 5 opgestelde ïnacliine-een-
lieden zijn er 2 voorzien van een draaistroomdynamo, 
2 van een gelijkstroomdynamo, terwijl de 5e een
heid een gecombineerde machine is, die op haar 
hoofdas zoowel een gelijkstroom- als een draaistroom-
dynamo draagt. Dit arrangement was bijzonder voor 
Haagsche toestanden aan te bevelen, daar vooruit 
wel te voorzien was, dat de maximalestroombehoefte 
voor electrische tractie, tengevolge van het Se-heve-
ningsche vervoer, in de zomermaanden vallen zou, 
terwijl de maximale lichtbehoefte voor den draai
stroom natuurlijk in de wintermaanden plaats vindt. 
Deze gecombineerde eenheid is dus in werkelijkheid 
a double usage. 

Voor de draaistroomdynamo's trad als onder-
aanneemster op de Maatschappij Lahmeyer (e 
Frankfort, terwijl de A.E .G. te Berlijn als hoofd-
aanneemster de gelijkstrooindvnamo's en het overige; 
electrische gedeelte leverde. 

De stoom voor het drijven van bovengenoemde 
niac-hine-cenheden wordt opgewekt voor iedere stoom
machine van 700 K . W . = 1250 P .K . in 2 Lancashire* 
ketels, ieder van 75 M - \ , verwarmend oppervlak. 
Kik dezer ketels is voorzien van een oververhitter, 
ook van 75 M 2 . , terwijl het voedingwater voor alle 
opgestelde ketels te zamen door 2 Green'sche econo
mises, ieder van 550 M - . verwarmend oppervlak, 
voorgewarmd wordt. 

Hier dtent de aandacht te worden gevesigd op de 
abnormale verhouding, die bestaat tusschen het eigen
lijke keteloppervlak en het indicateur-verinogen der 
stoommachines, die door deze ketels gedreven worden. 
Immers, wij zien hier, dat een machine van 1250 
l . P . K . gedreven wordt door een keteloppervlak van 
150 M 2 . . dus een verhouding van 8.3 I .P.K. perM*. 
Dit resultaat was alleen mogelijk door de toepassing 
van groote voorwarmers voor het voedingwater en 
groote oververhitters voor den stoom, welke beide 
laatste onderdeden, per machine-eenheid gerekend, 
ook ieder een verwarmend oppervlak van 150 M 3 . 
voor de uitwisseling der warmte tusschen vuur en 
water beschikbaar hebben. 

Het is duidelijk dat door dit arrangement een 
belangrijke kolenbesparing bereikt moest worden. 

De stoomketels zijn voor 11 atm. overdruk met 
2 binnenvuren. 

De stoommachines zijn horizontale tanden-coni-
pound-machines voor 12501.P.K., voor oververhitting 
lot 320° Celsius bij 107 omwentelingen per minuut, 
Zij zijn voorzien van Schnhdtsche oververhitters, 
waarbij dus de stoom in de receiverruiiute op den 
weg tusschen de hooge- en lagedruk-cylinder over
verhit wordt door aanraking met een spiraalvormige 
stoombuis, die door verschen oververhitten stoom 
gevoed wordt. Volgens het systeem Schmidt geschiedt 
dus dc oververhitting van den stoom in 2 tempos, 
n.1. le nadat de stoom de ketels verlaten heeft, 
door middel van eenige slangvormige buisleidingen, 
die in het rookkanaal achter de ketel geplaatst zijn, 
en 2e in den receiver voordat de stoom iu den 
li.D.eylinder arbeid verricht. 

Boven in de machinezaal, direct onder de kap, 
is de electrisch aangedreven loopkraan aangebracht, 
die voor een draagvermogen van 15 ton door de 
firma Gebr. Stork & Co. geleverd werd. 

De condensatie-inrichtiiig werd geleverd door de 
firma. Balcke & Co. te Bochum en bestaat uit 3 
z.g. ..atinospliiirische Abfall-Kondensatoren" voor 
maximaal 14000 K . G . stoom per uur ieder. Deze 
inrichtingen zijn, voor zoover bekend is, nog 
slechts zeer weinig in Holland geplaatst en ver
dienen, omdat zij tot nu toe tot geenerlei bezwaren 
aanleiding gaven en vooral ter wille van het hooge 
vacuum, ten volle de aandacht, Een gewone injectie-
condensor bestaat uit een ijzeren bak, waarin de 
afgewerkte; stoom uit den lagedrukcylinder vloeit 
en daarin in aanraking komt met het injectiewater, 
elat door een open zuigbuis onder invloeel van het 
gevormde vacuum toevloeit; het condensatiewater 
moet elan door een of ander pompwerktuig, tegen 
den druk der atmosfeer in, uit elen condensor weg
gepompt worden. Bij den gewonen injectie-condensor 
wordt dus de condensor op een zoo gering mogelijke 
hoogte boven het toevoerkanaal van het injectie'-
water geplaatst. Bij een „Abfall-Kondensator' is dit 
geheel anders; hier plaatst men den condensor, elie 
ook al weer bestaat uit een gesloten ijzeren bak. 
op een hoogte van circa 11 M . boven den water
spiegel van het afvoerkanaal van het condensatie
water. De afgewerkte stoomleiding wordt op dit 
hoogge'lege-n reservoir aangesloten en het conden
satiewater wordt er door een, in ons geval elec
trisch aangedreven, pompwerktuig ingepompt. Het 
geveu-inde condensatiewater valt van de hoogte van 
10 n 11 M . , tegen den druk van den atmosfeer in, 
in het afvoerkanaal. De poinparbeid kan bij deze 
inlichting niet onbelangrijk minder zijn. 

Een dergelijke condensatieinrichting is dus eigenlijk 
niets anders dan een open barometer, die inplaats 
van met kwikzilver met water gevuld is. He>t lucht
ledig, dat in dit toestel bereikt wordt, is in den 
regel 04 a 05 pCt. 

Deze condensors zijn aangebrae-ht in de openlucht 
boven een vlak gedeelte dak van het ketelhuis, 
grenzende aan de machinezaal. Er zitten geenerlei 
bewegende; eleelen aan, noch afsluiters, noch kleppen, 
die onderhoud behoeven. 

De algemeene dispositie van ketels en machines 
is in lig. 2 aangegeven. 

Hieruit zal men zien, elat ele ketels en machines 
in twee evenwijdige lijnen zijn opgesteld, hetgeen, 
wanneer de vorm van het bouwterrein zulks niet 
verbiedt, een eenvoudige, goedkoope en doelmatige 
indeeling aanbiedt. 

In de richting loodrecht op de lengte-as der 
machine'-zaal beweegt zich dus om zoo te zeggen 
de loop van het bedrijf en men treft daar aan, deze 
lijn in de richting West-Oost volgende: 

Het kolenspoor, de kolenloods, de stookruimte, 
de ketels, dc stoommachines, de dynamo's, het 
machineschakelborel, het verdeelbord, de voedings
kabels. 

Alle pijpleidingen zoowel als de electrische ver
bindingsleidingen tusschen dynamo's en schakelbord 
zijn gelegd in de kelderruimte, waar ook de pompen 
voor de condensatie-inrichtingen opgesteld zijn. De 
pompen bevinden zich echter niet in een kelder, 
doch er werd de voorkeur aan gegeven den vloer 
in de machinezaal boven deze pompen niet door te 
trekken, zoodat men vanuit de machinezaal een vrij 
gezicht heeft op de condeiisatiepompen. 
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Het niachincsehakclbord bestaat uit een gedeelte 
voor draaistroom 3000 volt en een gedeelte voor 
gelijkstroom (500 volt. Het schakelbord verdient, 
daar het van geheel nieuwe constructie is, ten volle 
een nadere beschrijving. In plaats van dat hetn.L, 
zooals vroeger regel was, bestaat uit vaststaande 
paneelen, welke de voor iedere machine benoodigde 
apparaten en schakelaars dragen, bestaat hier hel 
schakelbord uit ijzeren schakelwagens, die in een 
ijzeren raamwerk in- en uitgereden kunnen worden. 
Deze schakelwagens bevatten voor iedere dynamo 
een olieschakelaar alsmede een voltmeter, een phase* 
meter, twee; amperemeters en een wattmeter met 

de daarbij behoorende stroom- en spanningstrans
formatoren. Achteraan deze schakelwagens zitten 
veerende contactstukken, die dc stroomleidingen in 
de schakelwagens verbinden met de verzamelrails 
en met de verbindingskabels naar de dynamo's. 
Rijdt men nu zulk een schakelwagen zoover naar 
voren, dat de contactstukken van dc verzamelrails 
uitgeschakeld zijn, dan is men absoluut zeker, dat 
de geheele schakel wagen stroomloos is en kan men 
dus zonder vrees voor ongelukken dc een of andere 
herstelling uit gaan voeren. Bovendien zijn deze 
schakelwagens onderling verwisselbaar, heigeen ook 
de bedrijfszekerheid verhoogt. (Slot Volgt). 

A a n a l l e A r c h i t e c t e n v a n N e d e r l a n d . 

De Nederlandsche Sectie van het Permanente 
Comité der Internationale Congressen van Archi
tecten heeft dè eer, U, namens het Uitvoerend 
Comité uit te noodigen tot deelneming aan hel 

VI He I N T E R N A T I O N A L E C O N G R E S V A N 
A R C H I T E C T E N 

hetwelk zal worden gehouden te WEENEN, van 
18 ror 24 MEI 1008 

onder de Hooge Bescherming van Zijne Keizerlijke 
en Koninklijke Apostolische Majesteit F R A N S 
J O S E P H II, Keizer van Oostenrijk, Koning van 
Hongarije, enz. enz. 

De organisatie en het programma van liet Congres 
volgen hier. 

L E D E N . 
Men neemt deel aan het Congres tegen be

taling van 25 Kronen (f 12.50) voor heeren en 15 
Kronen (f 7.50) voor dames. 

R E C H T E N D E R L E D E N V A N H E T C O N G R E S . 
De leden ontvangen kosteloos: 
Een identiteitsbewijs. 
Een insigne van het Congres. 
Alle drukwerken van het Congres. 
Het algemeen verslag van het Congres. 
Een uitnoodiging voor de Hof burg (het keizer

lijk paleis) waar de plechtige opening van het 
Congres plaats vindt. 

Een uitnoodiging voor de plechtige opening van 
de Internationale Bouwkunst-Tentoonstelling en een 
bewijs tot vrije toegang op die tentoonstelling. 

Een uitnoodiging tot een feest in het Stadhuis, 
dat door het Gemeentebestuur van Weenen wordt 
gegeven. 

Een uitnoodiging tot een feest aan het Keizer
lijk Koninklijke Hof. 

Een uitnoodiging tot een feest in het „KunstIer* 
haus". 

Een uitnoodiging tot een feest op den Kahlen-
berg te geven door de Oostenrijksche Vereeniging 
van Ingenieurs en Architecten. 

De leden hebben recht: 
lo . om deel te nemen aan alle zittingen en 

bijeenkomsten van het Congres: 
2o. om deel te nemen aan alle bezoeken, excursies 

en het afscheidsfeestmaal, mits zij zich daarvoor 
doen inschrijven en de verschuldigde bedragen, 
daarvoor vast te stellen, voldoen. 

Het Uitvoerend Comité heeft de verschillende 
Oostenrijksche Spoorwegmaatschappijen verzocht, 

aan de leden van het Congres korting toe tc 
staan. Zoodra hieromtrent zekerheid is verkregen, 
zullen nadere mededeelingen worden gedaan, gelijk 
ook wegens kortingen, door bezitters van loge
menten en beheerders van openbare vermakelijk
heden toegezegd, zal geschieden. 

De dames ontvangen kosteloos: 
Een identiteitsbewijs, een insigne en de uit* 

noodigingen die den leden van het Congres worden 
gezonden. Een Comité van Dames heeft zich bereid 
verklaard, de dames der congresleden gedurende 
de zittingen aangenaam bezig te houden. 

O N D E R W E R P E N DOOR H E T C O N G R E S 
T E B E H A N D E L E N . 

lo . Bemoeiing van den Staat met de Beeldende 
Kunsten. Het nemen van het volgende 

B E S L U I T 

wordt voorgesteld. 
„De regeeringen worden dringend verzocht, 

„Ministeries van Schoone Kunsten, of althans onder* 
„afdeelingen in het leven te roepen, die zich met 
„de belangen dier schoone kunsten bezig houden. 

„Aan deze Ministeries, of onderafdeelingen be-
„hooren kunstenaars van naam verbonden te wor-
„den. Daar de Bouwkunst als de voornaamste der 
„beeldende kunsten moet beschouwd worden, die-
„nen onder die kunstenaars architecten de meer-
„derheid te hebben. 

„Deze Ministeries of onderafdeelingen behooren 
„de beeldende kunsten in haar ruimsten omvang 
„te beschermen en te ontwikkelen." 

2o. Wettelijke regeling van den artistieken eigen
dom op werken van bouwkunst. (Punt II van het 
V l l e Congres, in 1906 te Londen gehouden). Voor
stel van den Heer G. Harmand te Parijs.) 

3o. Regeling der voorwaarden, waaronder Inter
nationale Prijsvragen moeten worden uitgeschreven. 
(Punt X van het V l l e Congres, in 1906 te Londen 
gehouden). Rapport van het Permanent Comité 
te Parijs. 

4o. Wettelijke regeling van het architecten-beroep 
door invoering van staats-diploma's. (Punt V van 
het V l l e Congres in 1906 te Londen gehouden). 
Rapport van den Oostenrijkschen Architectenbond 
omtrent het oprichten van .. Kamers van Bouwkunst". 

5o. Bewaren van openbare bouwkunst-gedenk-
teekenen. (Punt IX, van het V l l e Congres, in 1906 
te Londen gehouden). 

6o. Gewapend beton (Punt III van het V l l e 
Congres iu 190(5 te Londen gehouden). 

Het Uitvoerend Comité zal gaarne schriftelijke 
verklaringen omtrent het voorgestelde besluit 
(Punt I) verder verklaringen van instemming 
met of uitvoerige rapporten over dit besluit ont
vangen. Die stukken moeten uiterlijk 15 Maart 
1908 zijn ingekomen. In de eerste Algemeene 
Vergadering van het Congres zal van deze verkla
ringen, gerangschikt volgens de landen van her
komst, mededeeling worden gedaan. 

Voor de andere punten zal een rapporteur be
noemd worden, wien de taak ten deel zal vallen, 
aan het Congres een rapport in te dienen, hetwelk 
de in te zenden rapporten — die niet langer dan 
1000 woorden mogen zijn zal samenvatten. Ook 
deze rapporten moeten 15 Maart zijn ingekomen. 

V O O R D R A C H T E N . 
Gedurende het Congres zullen de volgende voor

drachten worden gehouden. 
lo . Over den invloed van de nieuwe stroomin-

gen op de Bouwkunst, door den Heer Karl König, 
Architect en Hoogleeraar te Weenen. 

2e. Over den invloed van de historische stijlen 
op de ontwikkeling vair de nieuwe vormen en 
samenstellingen, door den Heer Leopold Bauer, 
Architect te Weenen. 

3e. De bouwverordeningen van Berlijn, Londen, 
Parijs. Rome en Weenen met elkander vergeleken 
wat haar invloed op den bouw der woonhuizen en 
op het algemeen aanzien der steden betreft, dooi
den Heer Karl Mayreder, Gediplomeerd Architect 
en Hoogleeraar te Weenen. 

4e. Over het meten van gebouwen door fotogra
feeren, door den Heer Dr. A. Meydenbauer, Archi
tect, Geheime Bouwraad en Hoogleeraar te Berlijn. 

5e. Over het auteursrecht van den bouwmeester, 
door den Heer Eros Sandor, Architect te Budapest, 

6e. De middeneeuwsche aanleg der Duitsche 
steden en zijn waarde voor den tegenwoordigen 
tijd, door den Heer Bodo Ebhardt, Architect te 
Berlijn. 

T A L E N . 
Op het Congres kan men zich van de Duitsche, 

Engelsche, Fransche of Italiaansehe taal bedienen. 
Alle rapporten of memories moeten in een dezer 

vier talen gesteld zijn. De eindrapporten worden in 

Duitsch gesteld, en in de drie andere talen ver
taald voor de leden gedrukt. 

Het Uitvoerend Comité zal zorgen, dat bij de 
uitstapjes en bezoeken tolken aanwezig zijn. 

TENTOONSTELLING. 
Tegelijk met het Congres wordt een Tentoon

stelling van Bouwkunst gehouden, die vier weken 
zal duren. Deze tentoonstelling zal voor het publiek 
toegankelijk zijn, en gehouden worden in de zalen 
der Gartenbau-Gesellschaft aan den Parkring. 

Het comité van ieder land zal met het organi-
seeren zijner afdeeling belast worden. Alle aan
vragen tot deelneming, om inlichtingen enz. moeten 
tot het comité van het land, waartoe de aanvrager 
behoort, worden gericht. 

FEESTEN EN BEZOEKEN. 
le . Opening van het Congres 18 Mei. des voor-

middags in de feestzalen van den Hoflmrg, het 
Keizerlijk paleis. 

2e. Feest in het Paleis van Schönbrunn, te geven 
door het Keizerlijk Koninklijk Hof. 

3e. Ontvangst ten Stadhuize door Burgemeester 
en Gemeentebestuur van Weenen. 

4e. Feest in de zalen der „Jubilaeums Aus-
stellung" van het „Kinistlerhaus". Dit feest wordt 
aangeboden door de Oostenrijksche Vereeniging 
van Beeldende Kunstenaars te Weenen. 

5e. Nachtfeest op den Kahlenberg, aangeboden 
door de Oostenrijksche Vereeniging van Ingenieurs 
en architecten. 

6e. Afscheidsfeestmaal. 23 Mei 190S, des avonds 
ten 8 uur. 

7e. Bezoek van het kasteel Kreuzenstem, be
hoorende aan Zijne Excellentie Hans Graaf Wilczek. 

8e. Bezoek aan het klooster te Klosterneburg. 
9e. Tocht over den Semmering. 
10e. Bezoeken van werken in aanbouw, gedenk* 

teekenen en bezienswaardigheden van Weenen. 

Inlichtingen omtrent het Congres worden gegeven 
door den Secretaris van het Permanente Comité 
voor Nederland, adres A. Salm G Bz., 26 Weesper-
zijde le Amsterdam. 

De W o n i n g w e t . 

Nu de Woningwet vrijwel algemeen als zóó mis
lukt beschouwd wordt, dat zelfs de tegenwoordige 
Minister van Binnenlandsche /aken in de Eerste 
Kamer der Staten Generaal zeide, dat hare her
ziening dringend noodzakelijk is, willen wij er op 
wijzen, dat in ons nmmer van 15 Januari 19(H) 
deze mislukking reeds voorspeld werd. 

„Ook na het lezen van de vele zeer waarderende 
„artikelen, die aan het wetsontwerp allerwege ge-
„wijd worden, zijn wij er niet van overtuigd, — 
„dus werd toen geschreven, dat de verbeteringen, 
„die de wet, als zij mocht worden aangenomen, 
„zal brengen, aan de hooggespannen verwachtingen 
„zullen voldoen. De ontwerper van de wet heeft 
„zich blijkbaar geen goede voorstelling van de be
staande toestanden gemaakt en zich die te zeer 
„gedacht overeenkomstig die in hongere kringen. 
„Het zal in de practijk blijken, dat hij zich ver* 

..giste en dat die vergissing de goede werking der 
„wet onmogelijk maakt. 

„Het uitvoeren der wet zal geld, veel geld kos
t t en . Dat moet uit de gemeente-kosten komen. 
„Maar of de gemeenteraden, die toch reeds in 
„zooveel behoeften moeten voorzien en die de be
lastingen niet tot in het oneindige kunnen op
hoeren, daaraan twijfelen wij." 

Men kan niet zeggen dat het althans den ge
meentebesturen onzer groote steden aan ijver en 
goeden wil om de bepalingen der Woningwet uit 
te voeren heeft ontbroken. Doch die ijver heeft 
niet de gewensche gevolgen gehad, daar het par
ticulier instratief, waarvan de wetgever zich zoo
veel voorstelde, grootendeels achterwege is gebleven. 

Er zijn genoeg woningen onbewoonbaar verklaard, 
velerlei middelen zijn verzonnen en ook aangewend, 
om eigenaars tot verbetering te dwingen, doch het 



gevolg is slechts geweest, dat eene depreciatie van 
gebouwde eigendommen plaats vond. die zich vooral 
te Amsterdam heeft doen gevoelen. 

Het houwen van eigenlijke arbeiderswoningen 
is, wegens de zeer hooge eischen, door de bouw
verordeningen gesteld, niet meer mogelijk, daar een 
behoorlijke rente van het aangewend kapitaal slechts 
zou kunnen worden verkregen, indien huurprijzen 
werden gevraagd, die door arbeiders niet kunnen 
worden betaald. 

Wij herinneren aan wat wij schreven, toen, in 
1902, de vader der Woningwet, de oud-Minister 
Goeman Borgesius, het land rondreisde, om voor 
die toen wel aangenomen maar nog niet ingevoerde 
wet propaganda te maken. 

„Het was misschien beter geweest, als de oud-
minis ter zijn lezingen zoolang had uitgesteld, tot-
„dat de practijk het al of niet geslaagde van zijn 
„wet had aangetoond. 

„Of de Bond tot verbetering van Woningtoe
standen", waarvan de heer Goeman Borgesius veel 
„verwacht, weldra gesticht zal zijn en of hij wel 
„zal kunnen verrichten, wat gehoopt wordt, moet 
„worden afgewacht". 

Die Bond is niet gesticht, en het laat zich niet 
aanzien, dat hij ooit gesticht zal worden. 

Wat moet er nu gedaan worden ? Het herzien 
van de Woningwet is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan, omdat iedere verandering niet op zich zelf 
kan staan, doch in verband met andere moet ge
schieden, waardoor het geheele beginsel, waarop 
de wet berust, wel eens in de verdrukking kan 
komen. 

Met belangstelling zien wij te gemoet, wat in 
deze zal geschieden. Doch, zal er van verbetering 
der Volkshuisvesting inderdaad wat komen, dan 
moeten de koorden der beurs — niet die der ge
meenten, maar van het rijk losgemaakt worden. 
En daarop gelooven wij niet, dat in de eerste jaren 
veel kans bestaat. 

L e e s t a f e l . 
Houwkuudbj Weekblad Xo. »>, VIIle I n t e r n a t i o n a a l 

C o n g r e s van A r c h i t e c t e n te houden le Weenen 
18—24 Mei 1908, Programma M i d d e l b a a r Tech
n isch O n d e r w ij s II, door J. G. Wattjes b. i. (slot). 

R e i s h e r i n n e r i n g e n IV M a r b u r g door H. v.d. 
Kloot Meijburg met aardige schetsen van gebouwen te 
Marburg. 

Het s t a n d b e e l d voor Chr. Huygens . 
V e r s l a g van de vergadering der Afdeeling 's-Graven

hage van 10 Januari 1908 waar de heer J. W. C. Tellegen 
een voordracht hield over Indrukken van het in 1907 in 
Engeland gehouden Internatinaal Woniugcongres. — Idem 
van de vergadering der Afdeeling Groningen van 23 Januari 
1908, gewijd aan de bespreking van het Kalkzandsteen-
vraagstuk. 

Archit eet ara No. «, De D a m p r ij s v r a a g te Am
sterdam. 

V e r s l a g van de 1287e Gewone Vergadering van 5 
Februari 1908. 

T e n t o o n s t e l l i n g , Opvoeding van het kind. 
V e r s i e r e n en r e p r o d u c e e r e n (Ingezonden)door 

G. F. la Croix. 
T e c h n i s c h gedeel te . De nii uwe verordening ter 

bescherming van de werklieden in de bouwvakken in Oos-
tenrijk-Hongarije (slot). — De negatieve resultaten van de 
proeven der Loodwit-Commissie. 

Me Bouwwereld No. 7. De Dam te A m s t e r d a m 
XV. t83G— 1856 door Dr. Joh. C. Breen. 

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 ij s. 
T e n t o o n s t e l l i n g van Pen t e e k e n i n g e n van 

Boerenwoningen in Nederland door Herm. v.d. Kloot Meyburg. 
De Ingenieur Nu. 6. V e r s c h i l l e n d e u i tvoer in 

gen en b e p r o e v i n g s res u i t a t e n van centr i 
fugaal p o in p e n met verticale as opstelling door Chr. 
Eeuwens. 

E x p e r i m e n t e e l e g r o n d s l a g e n der tegenwoor
dige e l e c t r i c i t e i t s leer door Prof. Dr. H. A. Lorentz. 

N ieuwe b r u g over de B e e r s c h e Maas door 
B. J. Haitsma Muiier c.i. 

I n g e z o n d e n s t u k k e n . De afsluiting der Zuiderzee, 
door L. A. Sanders. — Afsluiting of successievelijke droog
making der Zuiderzee, door A. G, den Boestcrd. — Medische 
en technische hygiënisten, door Dr. G. C. A. van Dorp 

Technisch Weekblad (B. v. T.) No. ii. Iets over edel
metaalbewerking (slot). — Berekening electrische gelijk 
stroomnetten, (vervolg). 

De Aannemer No. 7. O o r z a a k en gevolg. 
A f d e e l i n g A m s t e r d a m . Vergadering van 31 J ami • 

ari 1908. 
A f d e e l i n g Bussum. Jaarvergadering, 28 Jan. 190S. 
A f d e e l i n g D o r d r e c h t Jaarvergadering27Jan. 1908. 
A f d e e l i n g H a a r l e m . Jaarvergadering, 4 Feb. 1908. 
A f d e e l i n g Utrecht . Jaarvergadering, 30 Jan. 1908. 
R a a d van A r b i t r a g e . 
De Nederlandsche Klei-Industrie 32. Beknopt verslag 

der Algemeene Vergadering van de Vereeniging van Ned. 
Baksteenfabrikanten gehouden 31 Januari 1908. In deze 
vergadering kwam in behandeling een tweeledig voorstel, 
het vormen van een trust of van een coöperatieve vereeniging. 
van de 35 aanwezige leden verklaarde zich bij de stemming 
een groote meerderheid, vertegenwoordigende een productie 
van 200 millioen steenen, voor de vorming van een trust. 

Ingezonden stukken. Steenindustrie. 
Deutsche Baiihiit te No. 0. U e b e r E f f e k t b e l e u c h -

t ii n g e n door C. Zetzsche. 
Die F o r m e n s p r a c h e der k e r a m i s c h en De-

ko r a t i on in aller und neuer Zeit II. door H. A. Waldner. 
Die A n w e n d n n g des go ldenen Sc l in i t t e s 

in den Baukunst door F. Rud. Vogel. 
U e b e r k l e i n e L a n d h ü u s e r und deren Innenausbau 

door E. Bauernfeind. bij een ontwerp van K. Hennings te 
Stuttgart. 

A r c h i t e k t u r g e d a n k e aus der Ver gangen-
h e i t, bij een studie vaii A. Bode te Charlottenburg. 

Deutsche Kunst mul Dekoration. De fde aflevering van 
den elfden jaargang, die met 1 October j.1. begonnen is, 
van dit bij Alexander Koch te Darmstadt uitgegeven tijd
schrift opent met een studie over den schilder Walther 
Georgi met reproducties van decoratief opgevatte werken, 
waarbij als zoodanig zeer verdienstelijke, benevens eenige 
flguur- en portretstudies. 

Hugo Lederers Krupp-Denkmal te Essen is een monu
ment in weinig aantrekkelijke moderne opvatting, een 
poging om overoude beginselen aan te passen aan moderne 
onderwerpen, evenals een ander werk van denzelfden beeld
houwer, het bekende Bisinarck-Denkmal te Hamburg, 
waarvan hier mede enkele details afgebeeld zijn. De Bei-
lijnsche beeldhouwers, die niet de conventioneel»' richting 
volgen, hebben veel gestudeerd aan de prachtige reliefs 
van het Pergamon-altaar, maar zij zullen nog vrij wat 
meer moeten studeeren, eer hun werken aan dergelijk werk 
eenigszins nabijkomen. 

De aftevering bevat voorts een artikel van Wilhelm 
Michel over de Duitsche Ateliers voor handwerkskunst, 
een beschouwing „Gefühl und Verstand" van Otto Schef-
fers en een artikel van Franz Servaes over de waarde en 
de taak der kunsttijdschriften. Talrijke afbeeldingen van 
moderne interieurs en van lampen en luchters versieren 
den tekst. 

G e m e n g d n i e u w s . 
B U I T E N L A N D . 

De prijsvraagontwerpen, voor het Raadhuis te Londen, 
welke met dat van den heer Ralph Knott aan den eindstijd 
deelnamen, waren afkomstig van Warwick & Hall, Russëll 
k Cooper, E. W. Mountford, H. T. Hare, Thomas Davison, 
R. F. Atkinson, Young & Poley, J. Belcher, Houston A-
Horne, Jemmett & Mac ('ombit-, H. J. Blane, G. Washing
ton Browne, W. Haywood, W. J. Dawson, Gardner A- Hill, 
Nicholson & Corlette, T. G. Jackson, VV. Flockhart, J. B. 
Fulton, E. T. Lutyens, Marshall Mac Kenzie & Son en 
Kniest George. Volgens de technische bladen zijn de ont
werpen van bekende architecten als Hare, Belcher, Jackson. 
Flockhart en George de minst goede. Vooral over het werk 
van Belcher en Jackson wordt zeer ongunstig geoordeeld, 

15 Februari. Bijlage van „ P E O P M E R K E R " . No. 7. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. 

Hoofdkantoor en Blaraafjnen DE RIIIIEHKABE 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 lUudwater venorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder «arantie. 

B I N N E N L A N D . 

ROERMOND. De raad dezer gemeente heeft goedgekeurd 
het voorstel van B. en W. tot het bouwen van een am
bachtsschool. De aanbesteding is bepaald op 23 Februari. 

P e r s o n a l i a . 

De Heer G, Renkema Ezn., Directeur der Gemeenterei
niging te Utrecht, zal den 19 Februari a. s. 25 jaren in die 
betrekking werkzaam geweest zijn. 

In zijne jongelingsjaren bij het onderwijs werkzaam, 
schreef hij,' nadat hij het diploma als landbouwkundige 
had verkregen, reeds in dien tijd veel over landbouwbe
langen en drong hij inzonderheid aan op landbouwonderwijs 
op plattelandsscholen, op het aanleggen van proefvelden, 
enz. Later, bij de gemeentereinigingen te Amsterdam en te 
Zaandam werkzaam, werd hij zeer bekend door zijne ge
schriften over de hygiënische, technische en oeconomische 
zijde van het reinigingsvraagstuk. Inzonderheid in „De 
Economist" is menig artikel van zijne hand opgenomen. 
Bekend zijn de boeken van den Heer R. over het Liernur-
stelsel. die — hetgeen niet werken op dit terrein zelden 
geschiedde — zelfs herdrukken beleefden. Dikwijls zeer 
scherp in zijne beoordeelingen, wist de Heer Renkema 
evenwel met groote juistheid en gemakkelijkheid zijne 
meening te zeggen en te verdedigen. 

— Te Olst overleed in den ouderdom van 83 jaren de 
Heer Joh. Aberson. Deze naam is in de baksteenindustrie 
sedert jaren bekend door de „Abersonsteenpcrs". 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— A d j u n c t - c o m m i e s bij het Departement van 
Justitie (Bureau Arbeid in de Gevangenissen enz.) aanvangs
salaris f 1200— Vjaars; bij voorkeur met diploma Civiel
ingenieur der Technische Hoogeschool, zich vóór of zich 
op 18 Februari a. s., bij op zegel gesteld request tc wenden 
tot Hare Majesteit de Koningin. Inlichtingen aan het De
partement 3dë Afdeeling C. (.1) 

— Bouwk. O p z i c h t e r R.K. tegen 1 Maart, eemgs-
zins bekend met kerkbouw. Brieven onder letter D, aan 
bet Bureau van de „Ingenieur'' te 's-Gravenhage. (1) 

— M a c h i n e t e e k e n a a r voor vast werk met grondig 
kennis van Engelsch en Duitsch, te Schwetzingen bq Mann
heim. Brieven in 't Engelsch en Duitsch aan: Pfaudler 
Werke A. G., Schwetzingen. (1) 

— Onderwijzer in het Machine-Bankwcrken. Vak-
teekenen en de Stoomwerktuigkunde. Tegen 1 April aan 
de Ambachtsschool te Amersfoort Salaris f 1000. Stuk
keu vóór 20 Februari a.s., bij den Directeur B. van dei-
Worp Jr. (1) 

— Chef voor eene op te richten Steenhouwerij. Ver-
eischten zijn: energiek persoon met uitgebreide kennis van 
het vak en van de Fransche en Duitsche taal. Brieven 
onder motto „Chef-Steenhouwerij" aan het Algemeen Ad
vertentie-Bureau, A. de la Mar Azn. Amsterdam. (1) 

— Boekhouder , op een bouwwerk, niet kennis van 
het bouwvak. Salaris f 60 per maand. Brieven onder No. 
35011 aan het Bureau van het Alg. Nederl. Advertentieblad 
te 's-Gravenhage. (1) 

— M a c h i n e t e e k e n a a r bekend met detailleeren,en 
A a n k o m e n d T e e k e n a a r . Brieven onder No. 4710, 
bureau der Nieuwe Rott. Courant. (1) 

— Een O p z i c h t e r - U i t v o e r d e r , voor aanleg van 
straten en rioleeringen. een b o e w k. o p z i c h t e r - t e e-
k e n a a r, en een bouwk. t e e k e n a a r. Bij de Gemeen
tewerken van Enschede, onmiddelijk in tijdelijke dienst, 
Brieven aan den Directeur der Gemeentewerken Jhr. A. 
II. op ten Nooit. , (I) 

— Ingenieur , P. G. aan eene Cementsteenfabnek, be
kend met de uitvoering van gewapend b» tonwerken. Aan
biedingen onder letters M. M. O. Algemeen Advertentie-
Bureau Nijgh & van Ditmar, Rotterdam. (2) 

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r bij.de verbouwing 
eener Gasfabriek, voor direct. Brieven onder lett. NO592, 
Nieuws van d«)ii Dag. . (3) 

— L e e r l i n g op het Bureau van een Architect. Br. 
lett. Z 7tS, Alg. Adv.-Bur. Rouma & Co., Heerengracht 220, 
Amstertlam _ (2) 

— Ingenieur aan een machinefabriek van middelbare 
grootte tegen 1 Mei. Brieven aan het bureau van „de Inge
nieur" te 's-Gravenhage. (2) 

— D i r e c t e n r voor eenen in wording zijnden elec-
trischen Tramweg. Salaris f 1500; de Directeur zal zich 
aanvankelijk ook moeten belasten niet de boekhouding. Brie
ven aan het advertentiebureau van J. Cikot, Hoogstraat7, 
Den Haag, onder No. 2660. (2) 

— J o n g T c c h n i c u s, als chef van de afdeeling Ver 
lichting van een Ingeniers bureau Blieven letters M. K. 
D. Algemeen Advertentie-Bureuu Nijgh en vau Ditmar, 
Rotterdam. (2) 

— T e c h n i s c h o n t w i k k e l d jongmensen. Zie 
adv. in no. 4. (*-) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 
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Aankondiging van 
Aanbesterf Inge n. 

MAANDAG 17 Februari. 

Hoogezaud, ten 11 ure, door het ge
meentebest.: het opruimen x an de Hooge-
zandster vaste brug en het stellen van 
een ijzeren draaibrug over het Win-
schoterdiep; bestek en teekening te be
komen ter secr.; aanw. gehouden. 

Kklo (Dr.), ten 12 ure, door de heer 
A. Veenstra te Visvliet, iu het koffiehuis 
Bussemaker: het bouwen van een winkel-

j huis aan het Oranjekanaal; bestek en 
teek. verkrijgbaar in voorn, koffiehuis en 
den arch. R. Reitsma te Helpman, 

(«rollingen, ten 12.45 ure, door het ge-
I meentebestuur: het stichten van een ge-
! bouw ten behoeve van de openbare armen-
zorg, hoek Driemolendrift en Coehoorn-
singel; bestek no. 22 ter jezing ter seere-

' tarie en aldaar verkrijgb.; inl. aan het 

bureau der gemeentewerken. 
Ilccnvlict, door de lieer A. Korteweg: 

de vergrooting niet bijbouw van de villa 
der dames Holkes en het bouwen van 
een dubbele arbeiderswoning te Zwarte-
waal: bestek en teek. verkrijgbaar bij 
E. Wevels aldaar. 

Krabbendam, ten 3 ure, door de bouwk. 
C. Smit, in het café van C. de Groot: 
bet bouwen van een school met 2 lokalen 
en onderwijzerswoning; bestek en teek. 
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gevolg is slechts geweest, dat eene depreciatie van 
gebouwde eigendommen plaats vond. die zich vooral 
te Amsterdam heelt doen gevoelen. 

Het houwen van eigenlijke arbeiderswoningen 
is, wegens de zeer hooge eischen, door de bouw
verordeningen gesteld, niet meer mogelijk, daar een 
behoorlijke rente van het aangewend kapitaal slechts 
zou kunnen worden verkregen, indien huurprijzen 
werden gevraagd, die door arbeiders niet kunnen 
worden betaald. 

Wij herinneren aan wat wij schreven, toen, in 
11102, de vader der Woningwet, de oud-Minister 
Goeman Borgesius. het land rondreisde, om voor 
die toen wel aangenomen maar nog niet ingevoerde 
wet propaganda te maken. 

„Het was misschien beter geweest, als de oud-
..Minister zijn lezingen zoolang had uitgesteld, tot-
„dat de practijk het al ol' niet geslaagde van zijn 
„wet had aangetoond. 

„Of de Bond tot verbetering van Woningtoe-
„standen", waarvan de heer Goeman Borgesius veel 
„verwacht, weldra gesticht zal zijn en of hij wel 
„zal kunnen verrichten, wat gehoopt wordt, moet 
.. worden afgewacht". 

Die Bond is niet gesticht, en het laat zich niet 
aanzien, dat hij ooit gesticht zal worden. 

Wat moet er nu gedaan worden ? Het herzien 
van de Woningwet is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan, omdat iedere verandering niet op zich zelf 
kan staan, doch in verband met andere moet ge
schieden, waardoor het geheele beginsel, waarop 
de wet berust, wel eens iu de verdrukking kan 
komen. 

Met belangstelling zien wij te gemoet, wat in 
deze zal geschieden. Doch. zal er van verbetering 
der Volkshuisvesting inderdaad wat komen, dan 
moeten de kooiden der beurs niet die der ge
meenten, maar van het rijk losgemaakt worden. 
En daarop gelooven wij niet, dat in de eerste jaren 
veel kans bestaat. 

L e e s t a f e l . 
Bouwkundig Weekblad No. 6, VlIIe I n t e r n a t i o n a a l 

C o n g r e s van A r c h i t e c t e n te houden te Weenen 
18—24 Mei 1908, Programma M i d d e l b a a r Tech
nisch Onder w ij s II, door J. G. Wattjes b. i. (slot). 

R e i s h e r i n n e r i n g e n IV M a r b u r g door H. v.d. 
Kloot Meijburg niet aardige schetsen van gebouwen te 
Marburg. 

II e t s t a n d b e e 1 d voor d i r . II u y g e n s. 
V e r s l a g van dc vergadering der Afdeeling 's-Graven

hage van 10 .Januari 1908 waar de heer J. W. C. Teilegen 
een voordracht hield over Indrukken van het in 1907 in 
Kngeland gehouden Internatinaal Woningcongres. — Idem 
van de vergadering der Afdeeling Groningen van 23 Januari 
1908, gewijd aan *ie bespreking van het Kalkzandsteen-
vraagstuk. 

Architectura No. «, De D a m p r i j s v r a a g te Am-
s ter d a m. 

V e r s l a g van de 1237e Gewone Vergadering van 5 
Februari 1908. 

T e n t o o n s t e l l i n g , Opvoeding van het kind. 
Vers i er t 'n en r e p r o d u c e e r e n (Ingezonden)door 

G. F. la Croix. 
T e c h n i s c h g c d e e 11 e. Dc nu uwe verordening ter 

bescherming van de werklieden in de bouwvakken in Oos
tenrijk Hongarije (slot). — De negatieve resultaten van de 
proeven der Loodwit-Commissie. 

I»e Bouwwereld No. 7. De Dam te A ni s t e r d a m 
XV. I83»J- 185tJ door Dr. Joh. C. Breen. 

M i dd e 1 ba ar 'I e c h n i s c h Ouder w ij s. 
T e n t o o n s t e l l i n g van Pen t e e k e n i n g e n van 

Boerenwoningen in Nederland door Herin. v.d. Kloot Meyburg. 
De Ingenieur No. 6. Vers ch i 11 e n d e u i tvoer in

gen en b e p r o e v i n g s r e s u l t a t e n van een tr i 
fuga al pom pen met verticale as opstelling door Chr. 
Eeuwens. 

E x p e r i m e n t e e l e g r o n d s l a g e n der tegenwoor
dige e l e c t r i c i t e i t s leer door Prof. Dr. H. A. Lorcntz. 

N ieuwe b r u g over de B e e r s c h e Maas door 
B. J. Haitsma Muiier c.i. 

Ingezonden s t u k k e n . De afsluiting der Zuiderzee, 
door L. A. Sanders. — Afsluiting of successievelijke droog
making der Zuiderzee, door A. G, den Boesterd. — Medische 
en technische hygiënisten, door Dr. G. C. A. van Dorp 

Technisch Weekblad (B. v. T.) No. li. Iets over edel
metaalbewerking (slot). — Berekening electrische gelijk 
stroomnetten, (vervolg). 

De Aannemer No. 7. O o r z a a k en gevolg. 
A f d e e l i n g A m s t e r d a m . Vergadering van 31 Janu 

ari 1908. 
A f d e e l i n g Bussum. Jaarvergadering. 28 Jan. 1'JOS. 
A f d e e l i n g D o r d r e c h t Jaarvergadering'27Jan. 1008. 
A f d e e l i n g H a a r l e m . Jaarvergadering, 4 Feb. 1908, 
A f d e e l i n g Utrecht . Jaarvergadering. 30 Jan. I90S. 
Raad van A r b i t r a g e . 
De Nederlandsche Klci-Imlustric 32. Beknopt verslag 

der Algemeene Vergadering van de Vereeniging van Ned. 
Baksteenfabrikanten gehouden 31 Januari 1908. In deze 
vergadering kwam in behandeling een tweeledig voorstel, 
het vormen van een trust of van een coöperatieve vereeniging. 
van de 35 aanwezige leden verklaarde zich bij de stemming 
een groote meerderheid, vertegenwoordigende een productie 
van 200 millioen steenen, voor de vorming van een trust. 

Ingezonden stukken. Steenindustrie. 
Deutsche Baiihiilte No. 6. U eb er H f f e k t b e 1 e u c h-

t u n g e n door C. Zetzsche. 
Die F o r m e n s p r a c h e der k e ra m i s c hen De-

k o r a t i o n in alter und neuer Zeit II. door II. A. Waldner. 
Die A n w e n d u ng des go 1 denen S c h n i t t e s 

in den Baukunst door F. Rud. Vogel. 
U e b er k l e i n e L a n d h a u s e r und deren lunenausbau 

door E. Bauernfeind. bij een ontwerp van K. Hennings te 
Stuttgart. 

A r c h i t e k t u r g e d a n k e a u s der V e r g a n g e n-
heit, bij een studie van A. Bode te Charlottenburg. 

Deutsche Kunst und 0ekor.ition. Dc fdc aflevering van 
den elfden jaargang, die met I October j.1. begonnen is. 
van dit bij Alexander Koch te Darmstadt uitgegeven tijd
schrift opent met een studie over den schilder Walther 
Georgi met reproducties van decoratief opgevatte werken, 
waarbij als zoodanig zeer verdienstelijke, benevens eenige 
tiguur- en portretstudies. 

Hugo Lederers Krupp-Denkmal te Essen is een monu
ment in weinig aantrekkelijke moderne opvatting, een 
poging om overoude beginselen aan te passen aan moderne 
onderwerpen, evenals een ander werk van denzelfden beeld
houwer, het bekende Bisinarck-Denkmal te Hamburg, 
waarvan hier mede enkele details afgebeeld zijn. De Ber
lijnsche beeldhouwers, die niet de conventioneele richting 
volgen, hebben veel gestudeerd aan de prachtige reliefs 
van het Perganion-altaar, maar zij zullen nog vrij wat 
meer moeten studeeren, eer hun werken aan dergelijk werk 
eenigszins nabijkomen. 

De aflevering bevat voorts een artikel van Wilhelm 
Michel over de Duitsche Ateliers voor handwerkskunst, 
een beschouwing „Gefflhl und Verstand" van -Otto Schef-
fers en een artikel van Franz Servaes over de waarde en 
de taak der kunst-tijdschriften. Talrijke afbeeldingen van 
moderne interieurs en van lampen en luchters versieren 
den tekst. 

G e m e n g d n i e u w s . 
B U I T E N L A N D . 

De prijsvraagontwerpen, voor het Raadhuis te Londen, 
welke met dat van den heer Ralph Knott aan den eindstijd 
deelnamen, waren afkomstig van Warwick A: Hall, Russell 
A- Cooper, E. W. Mountford, II. T. Hare, Thomas Davison, 
R. F. Atkinson, Young A- Poley, J. Belcher, Houston it 
Home, Jemmett A- Mac Combie, H. J. Blane, G. Washing
ton Browne, W. Haywood, W. .1. Dawson, Gardner A Hill. 
Nicholson A Corlette, T. G. Jackson, W. Flockhart, J. B. 
Fulton, E. T. Lutyens, Marshall Mac Kenzie A- Son en 
Ernest George. Volgens de technische bladen zijn de ont
werpen van bekende architecten als Hare, Belcher, Jackson, 
Flockhart en George de minst goede. Vooral over het werk 
van Belcher en Jackson wordt zeer ongunstig geoordeeld, 
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B I N N E N L A N D . 

ROERMOND. De raad dezer gemeente heeft goedgekeurd 
het voorstel van B. en W. tot het bonwen van een am
bachtsschool. De aanbesteding is bepaald op 23 Februari. 

P e r s o n a l i a . 

De Heer G, Renkenia Ezn.. Directeur der Gemeenterei
niging te Utrecht, zal den 10 Februari a. s. 25 jaren in die 
betrekking werkzaam geweest zijn. 

In zijne jongelingsjaren bij het onderwijs werkzaam, 
schreef' hij, nadat hij het diploma als landbouwkundige 
had verkregen, reeds in dien tijd veel over landbouwbe
langen en drong hij inzonderheid aan op landbouwonderwijs 
op plattelandsscho'ien, op het aanleggen van proefvelden, 
enz. Later, bij de gemeentereinigingen te Amsterdam en te 
Zaandam werkzaam, werd hij zeer bekend door zijne ge
schriften over de hygiënische, technische en oeconomisehe 
zijde van het reinigingsvraagstuk. Inzonderheid in „De 
Economist" is menig artikel van zijne hand opgenomen. 
Bekend zijn de boeken van den Heer R. over het Liernur-
stelsel. die — hetgeen met werken op dit terrein zelden 
geschiedde — zelfs herdrukken beleefden. Dikwijls zeer 
scherp in zijne beoordeelingen, wist de Heer Renkema 
evenwel met groote juistheid en gemakkelijkheid zijne 
meening te zeggen en te verdedigen. 

— Te Olst overleed in den ouderdom van S3 jaren de 
Heer Joh. Aberson. Deze naam is in de baksteenindustrie 
sedert jaren bekend door de ..Aberson-st eenpers". 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— A d j u n c t - c o m m i e s bij het Departement van 
Justitie (Bureau Arbeid in de Gevangenissen enz.) aanvangs
salaris f 1200.— Vjaars; bij voorkeur met diploma Civiel
ingenieur der Technische Hoogeschool. zich vóór of zich 
op 18 Februari a.s., bij op zegel gesteld request te wenden 
tot Hare Majesteit de Koningin. Inlichtingen aan het De
partement 3de Afdeeling C. (1) 

— Bouwk. O p z i c h t e r R. K. tegen 1 Maart, eenigs
zins bekend met kerkbouw. Brieven onder letter D, aan 
het Bureau van de „Ingenieur'' te 's Gravenhage. (1) 

— M a c h i n e t e c k e n a a r voor vast werk met grondig 
kennis van Engelsch en Duitsch, te Schwetzingen bu Mann
heim. Brieven in 't Engelsch en Duitsch aan: Ffaudler 
Werke A. G., Schwetzingen. O) 

— O n d e r w ij z e r in het Machine-Bankwerken. Vak-
teekenen en de Stoomwerktuigkunde. Tegen 1 April aan 
de Ambachtsschool te Amersfoort Salaris f 10OO. Stuk-
keu vóór 20 Februari a.s., bij den Directeur B. van dei-
Worp Jr. (O 

— Chef voor eene op te richten Steenhouwerij. Ver-
eischten zijn: energiek persoon met uitgebreide kennis van 
het vak en van de Fransche en Duitsche taal. Brieven 
onder motto „Chef-Steenhouwerij" iian het Algemeen Ad
vertentie-Bureau, A. de la Mar Azn. Amsterdam. (1) 

— Boekhouder , op een bouwwerk, met kennis van 
het bouwvak. Salaris f 60 per maand. Brieven onder No. 
35011 aan het Bureau van het Alg. Nederl. Advertentieblad 
te 's-Gravenhage. (1) 

— M a chin e t e e k e n a ar bekend met detailleeren, en 
A a n k o m e n d T c e k c n a a r. Brieven onder No. 4710, 
bureau der Nieuwe Rott. Courant. (1) 

— Een Op z ich ter - U i t v o e r d e r , voor aanleg van 
straten en rioleeringen. een b o e w k. o p /. i c h t e r • t e e-
k en a a r, en een bouwk. t e e k e n a a r. Bij de Gemeen
tewerken van Enschede, onmiddelijk in tijdelijke dienst. 
Brieven aan den Directeur der Gemeentewerken Jhr. A. 
II. op ten Noort. . ('I 

— Ingenieur, P. G. aan eene. Cementsteenfabriek, be
kend met de uitvoering van gewapend bi tonwerken. Aan
biedingen onder letters M. M. O. Algemeen Advertentie-
Bureau Nijgh A van Ditmar, KotterJam. (2) 

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r bij de verbouwing 
eener Gasfabriek, voor direct. Brieven onder lett. N O502. 
Nieuws van den Dag. (-2) 

— L e e r l i n g op hut Bureau van een Architect. Br. 
lett. Z 7i>, Alg. Adv. Bur. Rouma A Co., Hecrengracht 220, 
Amsterdam. (2) 

— Ingenieur aan een machinefabriek van middelbare 
grootte tegen 1 Mei. Brieven aan het bureau van „de Inge
nieur" te 's-Gravenhage. (2) 

— D i r e c t e n r voor eenen in wording zijnden elec-
trischeu Tramweg. Salaris f1600; de Directeur zal zich 
aanvankelijk ook moeten belasten met de boekhouding. Brie
ven aan hét advertentiebureau van .1. Cikot. Hoogstraat7, 
Den Haag, onder No. 2660. (2) 

— Jong T e c h n i c u s , als chef van de aldeeling Ver 
lichting van een Ingeniers bureau. Biiaven letters M. K. 
D. Algemeen Advertentie-Bureuu Nijgh en van Ditmar, 
Botterdam. (2) 

— T e c h n i s c h o n t w i k k e l d j o n g m e n s e n . Zie 
adv. in no. 4. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 04, AMSTERDAM. 
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Aankondiging: van 
A au hes t t»d i n ge n. 

MAANDAG 17 Februari. 

Iloogezaud. ten 11 ure, door het ge
meentebest.: het opruimen ^ an de Hooge-
zandster vaste brug en het stellen van 
een ijzeren draaibrug over het Win-
schoterdiep; bestek en teekening te be
komen ter secr.; aanw. gehouden. 

Kklo (Dr.), ten 12 ure. door de heer 
A. Veenstra te Visvliet, in het koffiehuis 
Bussemaker: het bouwen van oen winkel 
huis aan het Oranjekanaal; Ixstek en 
teek. verkrijgbaar in voorn, koffiehuis en 
den arch. R. Reitsma te Helpman. 

(•rollingen, ten 12.45 ure, door In t ge
meentebestuur: het stichten van een ge
bouw ten behoeve van de openbare armen
zorg, hoek Driemolendrift en Coehoorn-
singel; bestek no. 22 ter jezing ter secre
tarie en aldaar verkrijgb.; inl. aan het 

bureau der gemeentewerken. 
Hecnvliet, door de heer A. Korteweg: 

de vergrooting met bijbouw van de villa 
der dames Hotkes en het bouwen van 
een dubbele arbeiderswoning te Zwarte-
waal: bestek en teek. verkrijgbaar bij 
E. Wevels aldaar. 

Krabbendam, ten 3 ure, «looide bouwk. 
C. Smit, in het café van C. de Groot ; 
het bouwen van een school met 2 lokalen 
en onderwijzerswoning: bestek en teek. 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Sngelsche en Jransche Vloertegels. 
Vraaer <ej?keninaeji en prijzen. 14) 

verkrijgb. bij gen. bouwk.; aanw. 17 Febr. 
2 ure. 

Yocrendnal, ten 3 ure, door liet gein. 
bestuur: hel bonwen van twee school
lokalen met privatenhuis en/., aan de 
openbare lagere school: bestek en teek. 
verkrijgb. bij den gem.-secret. H. Daut-
zenbei'g. tusschen 9 en 12 ure: aanw. 17 
Febr. 2 ure. 

Wiigenhuen, ten 11 ure. door de heer 
L, Vonk, in café Rozcnhnge: het ver
bouwen van genoemd koffiehuis; bestek 
en teek. ter inz. in het koffiehuis; aanw. 
gehouden. 

Winschoten, ten 5 ure, door de archit. 
C. Brill, in het café De Beurs: het bouwen 
van een woonhuis en bakkerij aan de 
Biesterwied: bestek en teek. ler inzage 
in gen. café en verkrijgb. bij gen. archit. 

DINSDAG 18 Februari. 
(ioiula. ten 1.80 ure. door het gemeente

bestuur: bestek no. IS: het bouwen van 
het hoofdgebouw en de barak, op de be
staande fundeeringen van het Van Iterson 
Ziekenhuis; bestek met 14 teekeningen 
verkrijgbaar aan de Directiekeet op het 
werk en op franco aanvrage aan den 
Gemeente Bouwmeester te douda. 

Ilerge II-op-Zoo in, ten 12 ure. door de 
archit. Q. J. Horsten Pzn., in liet kollie 
huis van A. C. van den Berg: het bouwen 
van een vierklassige school aan de Box-

Assurantie •Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

„DE van 1845. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade.— 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat. — ZUTPHEN, Uselkade. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 
Mr. J. J. HENNY, Adj.Dir. 

G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 
Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 190(5 . „ 1.235.100,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1900 31.495.000,00 
BRAND - LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Preiniën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

hornstraat; bestek cn teek. verkrijgb. bij 
gen. archit.: aanw. gehouden. 

Leeuwarden, door den heer jhr. F. L. 
Falck, rentmeester van het kroondomein 
te Teteringen bij Breda: het afbreken 
der oude en opbouwen eener nieuwe 
stelphuizingé onder Rindsiunageest; bilj. 
inz. ten kantore van den administrateur 
K. Beeling, Sneekerkade no. 1 aldaar; 
bestek en teek. verkrijgb. bij II. .1. Gros 
en Zoon te Rauwird, die aanw. geven. 

WOENSDAG , !» Februari. 
Botterdam, ten 11 ure, door de archit. 

J. van Wijngaarden, in het lidmatenhuis 
! van de Ned. Herv. gem., Ged. Boter-
; sloot no. 100: het bouwen van een nieuwen 
! vleugel voor het lidmatenhuis, aan de 
j Lange Pannekoekstraat; bestek en teek. 
j verkrijgb. bij de firma Corns. Iininig en 
1 Zn., Nieuweliaven 5. (Alleen voor lid
maten der Ned. Herv. gein.) 

DONDERDAG 20 Februari. 

Dordrecht, door de bouwm. II. A. 
Reus: het bouwen van een woonhuis aan 
de Wijnstraat; bestek en teek. verkrijgb. 
bij de Dordrechtsche Drukkerij 8n Uit
gevers-.Mij., Grootekerksplein no. 3 aldaar. 

's-Gravenhage, ten 2 ure, door het ge
meentebestuur: het riolceren van een ge
deelte van den Beziiideiihoiitschen weg, 
van den Fluweelen Burgwal en van de 
Willeinstraat: aanw. 17 Febr. ten 1.30 
ure aan de Gemeentewei'! aan het Groene-
wegje, alwaar de bestekken en teeke
ningen verkrijgbaar zijn. 

Wageningen, ten 2 ure, door de arch. 
W. Honig te Velp. in het koffiehuis van 
der Laag: het bouwen van zes heeren-
huizen aan de Lawicksche Allee; aanw. 
17 Febr. 11 ure; bestek en teek. verkrijgb. 
in het lokaal van aanbesteding; inl. ten 
kantore van gen. arch. 

Wessein, ten 4.30 ure, door de Zusters ' 
van O. L. Vrouw: het bouwen eener bij
zondere school aldaar; aanw. 20 Febr. 
3 ure; plan en bestek verkrijgb. ten huize 
van den arch. C. Franssen te Roermond. 

Xierikzee, ten 1 ure, door het dag. 
best. van her waterschap schouwen, in 
's landskanier: het maken van plm. 2000 
M 2 betonglooiing aan de noordzijde van 
Schouwen; bestek en teek. verkrijgb bij 
den boekh. H. G. Krom te Zierikzee; inl. 
te bek. bij' den opz. te Scharend ijke. 

VRIJDAG 21 Februari. 

Feerwerd, ten 4 ure, door den heer 
G. J. Wieringa te Nieuwe Ruigezandster-
polder, bij Aalfs: a. het afbreken en 
weder opbouwen van eai boerderij; b. 
het leveren en leggen van een drink water
leiding met zinkwerken enz.; c. het verven 
en beglazen van genoemde werken; be
stekken en teek. ter inzage in het loge
ment Aalfs te Feerwerd e i Alma te Den 
Ham en verkrijgb. bij .1. Dijkstra te Feer
werd; aanw. 21 Febr. 10 ure. 

• 
ZATERDAG 22 Februari. 

«otterdam, ten 10 ure, door de archit. 
A. Piena en Zoon, in het Poolsch Koffie
huis Benrplein: het bouwen van hout-
magazijnen met bijkomende werkzaam
heden aan de Rechten otkado; bestek 
en teek. verkrijgb. ten kantore van de 
besteedster, de firma C. Berger en Zonen 
aan do Reehterrottekade no 127 en bij 
gen. archit. Boezensingel no. 180—432; 
aanw. 18 Febr. 10 nar, 

MAANDAG 24 Februari. 

Amsterdam, ten 12 ure, door het ge 
nieentebestuiir: het leveren, verwerken, 
aanbrengen en onderhouden van asphalt 
op wegen, pleinen, bruggen enz., aan
vangende 1 Mei 1903 en het leveren van 

materiaal voor ondergieting van tram
rails; de voorwaarden te verkrijgen ter 
Stadsdrukkerij; inl. bij den Ingenier dei-
Bestratingen ten Gemeentehuize, kamer 
No. 97, gedurende vier weken aan de 
aanbesteding voorafgaande, alleen op de 
drie eerste werkdagen van elke week 
van 11 tot 1 uur. 

Uitslag van Aan
bestedingen. 

Utrecht, 11 Feb. Door de Mij. tot Expl. 
van S. S. Bestek No. 1132. Het maken 
van een dubbele wachterswoning No. 28 
op de lijn Utrecht Boxel. Begrooting 
f 7900 G. Pennings Orthen f 10365; M. 
van Ooven, Gumeren ('8063; G. van 
Boekei,'Kerkdi iel f 8890; H Venroy, 
's Boseli 1' 8336: M. van den Bouwhuijzen, 
's Bosch f 8325; A. C. Kaasjager. Zalt-
bammel f 8200: C. P. Hartman, 's Bosch 
f 7S50; W. Verkwik, Bruchend f 7817; 
T. van Willigen, Gameren f 7817; P. 
Weijts, Berlicuiii f 7770; A. van Hezik. 
's Bosch f'7739; J. .1. Majoor. Bussuni 
f 7490; M. de Koning en A, van de Laar, 
Boxel f 743:.; W. L? Drijvers, Helvoirt 
f 7294. 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

Dienst van Weg en Werken. 

De Sectie-Ingenieur te Zwolle vraagt 
prijsopgave en monsters voor de 
levering van: 

100.000 stuks hurtle siraatklinkers. 
De levering moet geschieden franco 

op wagon Station Zwolle binnen vier 
weken na opdracht. 

Desverkiezende kan echter ook de 
levering geschieden op wagon op een 
der stations benoorden Arnhem, in 
welk geval het inschrijvingsbiljet den 
naam van het station van levering 
moet vermelden 

Aanbiedingen en monsters worden 
uiterlijk 28 Februari 1008 ingewacht 
aan het bureau van voornoemden 
Sectie Ingenieur (Kamer Nb.7)boven-
bureau Station Zwolle. 

P. Dolk & Zoon 
ROTTERDAM — DORDRECHT. 

= Cloisonné'Glas,= 
P a a r l g l a s , Mozaïek. 

Buitengewone Vinding! 
Met de nieuwste steenvormniachine 

„MATADOR", in alle landen gepaten
teerd, kan iedereen onmiddellijk 
en overal goedkoop e metsel-
steenen in alle vormen maken. De 
complete machine kost slechts f 17.50. 

Attesten, gratis inlichtingen enz. 
door SCHIPPER & VAN DONGEN, 
Machinefabriek, Geertruiden berg. 

Agenten gevraagd. 



Sc\yaaC 1 Zoo. 

Photolith. van G. J. Thicme, Arnhem 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E OPMERKER" , Stephensonstraat '.rj, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar il Jan.—31 Dec.) 
voor liet binnenland... . . . . f h — 

te voldoen 
ii. bij vooruitbetaling vriór 15 Jan van hel 

abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van hel 
abonnementsjaar (I Jan.--31 Dec)wordt 
beschikt. 

Voor België • <5.50) 
Voor de overige landen der Poet-Unie, niet 

inbegrip van Nederl.-Tndië en Zuid-Afrikn • 7.5o) S3 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, niet 
plaat f 0.25 

Idem, idem. zonder plaat • 0.16 

5 8 3 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer -0.15 
Groott letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bi) 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 VOORMIRDAMK aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch gev»n in overweging toezending, per expresse aan 
de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

Het G e b o u w d e r G e m e e n t e l i j k e E U 
(Slot, zie 

Gaven wij in ons vorig nummer een beschrijving 
van het gebouw hoofdzakelijk wat de inrichting 
voor het bedrijf betreft, wij zouden hier thans nog 
een afzonderlijke beschrijving van liet gebouw als 
bouwwerk kunnen laten volgen. Aan de hand der 
reeds gegeven afbeeldingen en die van de gevels, 
op de bij dit nummer gevoegde plaat, kan die be
schrijving kort zijn. 

Voorzeker zou een bouwwerk als het bier tot 
stand gebrachte oen uitvoerige beschrijving ver
dienen, ook om de talrijke constructieve vragen, 
die bij de uitvoering opgelost moesten worden en 
zou menig belangrijk detail daarbij behooren te 
worden afgebeeld. Voor een dergelijke monographic 
is evenwel een bouwkundig weekblad niet de ge
schikte plaats. 

De enorme machinehal 78 M . lang en 21 M . 
breed, dus een overdekte oppervlakte van 1588 M , is 
wel de meest indrukwekkende ruimte van het ge
bouw. De wanden zijn geheel in voegwerk van 
zachtgeel getinte siersteen uitgevoerd met een borst
wering van verglaasde steen. De groote afmetingen 
der stoommachines en dynamo's maken, dat bij het 
binnentreden de groote afmetingen van het lokaal 
niet dadelijk in bet oog vallen, doch wanneer men 
de menschelijke schaal aanlegt, dan frappeert de 

j e t r i sche C e n t r a l e te ' s - G r a v e n h a g e 
bladz. Ö4.) 

grootte, zoowel van de ruimte als van de machines, 
ook den modernen bezoeker, die aan de groote 
ruimten van stations- en tentoonstellingslokalen 
gewoon is. 

Het ketelhuis doet in afmetingen voor de machine-
zaal niet onder, feitelijk is liet nog een 25 M * 
grooter in oppervlakte, maar door de groote ruimte, 
die de ketelbemetselingen innemen, door de spaar
zamer verlichting, maakt het niet die indruk, welke 
de machinehal bij het betreden teweegbrengt. 

De kolenberging en stookinrichting werden reeds 
beschreven, niet een enkel woord dient hier echter 
ook nog de aandacht gevestigd op de practische 
inrichting der schaftlokalen met hunne accessoires, 
bestaande in een ruime kleed- en waschkainer, be
nevens twee douche- en twee kuipbaden. 

Ter beoordeeling van het uitwendig aanzien van 
bet gebouw is de situatie niet gunstig. De voor
gevel niet zijn hoofdingang en bordes staat thans 
eigenlijk nog niet aan den publieken weg, waar in 
de situatie door stippellijnen straten zijn aange
geven is tans nog een soort van wildernis. Van de 
Marnixkade beeft men alleen het gezicht op een 
der zijgevels en de achtergevel springt eigenlijk 
het meest in het oog. Het meest de aandacht 
trekken aan dien gevel de beide machtige schoor-
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sternen die liet in afmetingen winnen van liuii tal
rijke collega's van de gasfabriek aan de overzijde 
van liet kanaal. Dagelijks zenden zij dikke rook
wolken over de stad, aldus voor de voorbijgangers 
dienst doende als betrouwbare windwijzers, maar 
tevens het bewijs leverend, dat al is hier een 
„econoiniser" van het nieuwste systeem toegepast 
aan de economie bij het stoken nog iets ontbreekt, 
want een aantal calorieën gaan niet de lijn verdeelde 
koolstof, die zich in den dampliing verspreidt, verloren. 

Oj) de achtkante voetstukken van Waalsteen met 
overgangs- en afdekstukken van roode Wezerzand-
steen, verheffen zich de verder van radiaalsteenen 
opgetrokken gevaarten, als domineerende noten 
aan deze zijde. Overigens komt het karakter van 
het gebouw in de zijgevels het best tot zijn recht. 
De beide topgevels van machinehal en ketelhuis 
spreken zeer duidelijk naar buiten in gepaste ver
houding, die geen twijfel laat aangaande de be
stemming der daarachter gelegen ruimten. Ook in 
de detailverhoudingen zijn deze gevels zeer geslaagd. 

Het administratie-gebouw beheerscht het aanzicht 

van den voorgevel en maskeert ten deele den zij
gevel van de machinezaal. De groote lijn van dezen 
zijgevel is daardoor gebroken, maar practische 
eischen schreven de gekozen distributie van schakel
ruimte en adniinistratielokalen voor en wij twijfelen 
niet, of ook in den voorgevel zal, wanneer deont-
worpen stratenaanleg voltooid is. het karakter van 
het gebouw goed tot uitdrukking komen en blijken, 
dat dit Utiliteitsgebouw gunstig afsteekt bij menig 
ander. 

De gevels zijn opgetrokken in kleurige Waalsteen 
en roode siersteen, met ruim gebruik van hardsteen 
voor constructiedeelen en spaarzaam gebruik van 
witte zandsteen voor aanzet en sluitsteenen, wapen
en naamsteeiien, enz. Degelijkheid in uitvoering en 
goeden smaak in de eenvoudige detailleering gaan 
hier samen en aan de uitvoering is door de aan
nemers, de heeren C. Bastiaansen en J . van Rhijn, 
van Naarden de noodige zorg besteed; het toezicht 
bij die uitvoering werd gehouden dooi- den heer 
G. Otten, Opzichter-teekenaar le klasse bij de Ge
meentewerken. 

D e r d e Internat ionaa l C o n g r e s t e r B e v o r d e r i n g van het T e e k e n -
o n d e r w i j s — L o n d e n A u g . 1 9 0 8 . 

Aan dit derde Congres (het eerste werd in 1900 
te Parijs, het tweede in 1904 te Bern gehouden) 
zal een internationale tentoonstelling van teeke
ningen verbonden worden. Een tentoonstelling van 
teekeningen is eigenlijk niet juist; de tentoon
stelling zal een blik geven op de verschillende 
gevolgde methoden, volgens welke het teeken-
onderwijs gegeven wordt, en niet alleen het hand-
teekenonderwijs voor de gewone school, maar het 
teekenonderwrjs in den meest uitgebreiden zin van 
het woord. De voornaamste landen van. de wereld 
hebben hun toezegging tot medewerking gedaan. 
Gelukkig zal ons land hier niet achterblijven. E r 
beeft zich een commissie gevormd om een zooveel 
mogelijk volledige inzending van Nederland te vor
men. Deze commissie bestaat uit de volgende dames 
en heeren: 

Professor A . F . Gips, Delft. W . B . G . Molken-
boer, Directeur der Rijks-Normaalschool voor Teeken
onderwijzers te Amsterdam. C. W . Nijhoff, Archi
tect, Directeur der O^uellinusschool te Amsterdam. 
.1. Springer, Architect, Directeur der Academie, den 
Haag. G. W . Boot, Directeur der Ambachtsschool 
te Arnhem. P. Doorn, Directeur der Ambachtsschool 
te Haarlem. E . Jelsma, Directeur der Ambachts
school te Amsterdam, Voorzitter van den Bond 
van Directeuren van Ambachtsscholen. Th. Van 
Harderwijk, Directeur der Ambachtsschool te den 
Haag, Bestuurslid van de Vereeniging ter bevorde
ring van Vakopleiding. B . W . Wierink, Directeur 
der Industrieschool van de Maatschappij v. d. 
Werkenden Stand te Amsterdam. J . Visser, Direc
teur der Avondschool voor Kunstambachten te 
Amsterdam. Mej. C. Dücker, Directrice der Industrie-
voor meisjes te Rotterdam. Mej. J . van der Kaay, 
Leerares der Industrieschool voor meisjes te Rotter
dam. Mej. E . Kerlen, Directrice der Kunstambachts

school voor meisjes te Amsterdam. H . J . Horn. 
Leeraar 2de H . B . S. 5- j . c , Amsterdam. J . de Jong 
Czn., Leeraar Gem. H . B . S. 5- j . c , Directeur dei-
Burgeravondschool te Utrecht. Herman .1. de Vries, 
Leeraar Gem. H . B . S. 5- j . c. Directeur der Burger
avondschool te Haarlem. F. De Graaf, Leeraar 
Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Haarlem. A. 
F . Perk, Hoofd eener O. L . School te Nunspeet. 
P . van Soeren, Teekenonderwijzer te Amsterdam. 
W . Zwier, Teekenonderwijzer te Amsterdam. C. 
Vry, Hoofd der Nieuwe Schoolvereeiiiging Jan 
Luykenstraat te Amsterdam. 

In deze Commissie zijn vertegenwoordigd: 
De Bond van Directeuren van Ambachtsscholen 

door den Heer E . Jelsma. 
De Vereeniging ter Bevordering van Vakopleiding 

door den heer Th. Van Harderwijk. 
De Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonder

wijs door de heeren B . W . Wierink en J . dc 
Jong, Czn, 

De Amsterdamsche Vereeniging van Teekenonder
wijzers door de heeren P, van Soeren en W . Zwier. 

Secretaris is de heer Herman J . de Vries te 
Haarlem. 

Het Bewaarschool-onderwijs zal vertegenwoordigd 
worden door een inzending van de Leidsche Kweek
school voor Bewaarschoolhouderessen. 

Het congres met de daaraan verbonden tentoon
stelling zal gehouden worden van 3—8 Augustus. 

Zij die lid wenschen te worden (f 5.— voor het 
lidmaatschap) moeten zich aanmelden bij den heer 
G. W . Boot, Directenr der Ambachtsschool te 
Arnhem. 

Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden 
tot den secretaris Burgeravondschool, Nassau-
laan, Haarlem. 

M o d e r n e V e r l i c h t i n g . 
Reeds sedert eenigen tijd zijn eenige nieuwe en waarvan geconstateerd wordt, dat zij, bij een 

soorten van gloeilampen in den handel gebracht, gegeven krachtverbruik, drie tot vier maal meer 
die vele voordeden boven de in de laatste jaren licht geven dan de oudere lampen. 

Het schijnt, dat deze nieuwigheden bestemd zijn, algemeen gebruikelijke kooldraadlampen aanbieden 

ingrijpende veranderingen in de electrische nijver
heid teweeg te brengen en op dit uitgestrekte veld 
van werkzaamheid kan men zich de beteekenis 
daarvan voorstellen, wanneer men bedenkt, dat 
men zoowel nu met hetzelfde krachtverbruik vier 
maal meer licht zou kunnen hebben of dezelfde 
hoeveelheid licht zou kunnen verkrijgen met een 
vierde deel van het vroeger noodig krachtverbruik. 
De laatste vorderingen der techniek kunnen dus 
niet slechts een betere verlichting doen verwachten, 
maar een grootere uitbreiding van de electrische 
verlichting, tot heden als iets ondenkbaars be
schouwd. 

De veranderingen, die zullen intreden, zullen uit 
den aard der zaak niet plotseling zijn, maar natuurlijk 
trapsgewijze plaats vinden, vooral ook omdat sommige 
van de nieuwe lainpentypen nog moeilijk aan te 
passen zijn aan de bestaande systemen van strooni-
verdeeling. 

In verband met de groote uitgestrektheid van 
de kostbare installaties der tegenwoordige systemen 
komt het waarschijnlijk voor, dat de eerste pogingen 
op een aanpassen aan de bestaande systemen ge
richt zullen zijn, maar de bezuiniging verkregen 
door de nieuwe lichtbronnen, vergeleken bij die, 
welke tot in 1880 gebezigd werden, is van dien 
aard, dat wanneer de wedstrijd tusschen de lampen 
en de systemen moet voortduren, de laatstgenoemde 
op den duur belangrijke wijzigingen zullen moeten 
ondergaan. 

Bijvoorbeeld, wanneer een tungsteenlamp, zooals 
men verzekert, een effect van een kaars, per Watt 
arbeidsvermogen, ontwikkelt, maar een stroom van 
50 Volts vereischt, om een lichtgevend vermogen 
te hebben, als waarmede voor huishoudelijke doel
einden kan worden volstaan, zal de besparing, die 
tegenover de oude typen van lampen verkregen 
kan worden, de behoefte doen gevoelen aan een 
nieuwen wisselstroom met transformatoren voor 
50 Volts, in plaats van 100 of 110. En de besparing 
zal zelfs groot genoeg zijn, om op te wegen tegen 
de kosten van opheffing van de bestaande instal
laties en vervanging door nieuwe, die voor tung-
steenlampen geschikt zijn. 

Een bijzonder gevolg van de ontwikkeling der 
nieuwe lampen zal het onmiddellijk voordeel zijn, 
dat de electriciteitsmaatschappijen er van zullen 
trekken. De lampen zijn nog niet gemaakt op zoo 
kleine lichtkracht, dat zij zich aan de gebruikelijke 
spanning aanpassen, de daaraan het meest nabij 
komende is de zg. gemetalliseerde, met tantalium-
draad, van 20 kaarsen, die door de fabrikanten 
bestemd zijn, om de lampen met kooldraad van 
kleiner lichtvermogen te vervangen, bij hetzelfde 
verbruik van arbeidsvermogen per lamp. 

De ontwikkeling van deze nieuwe typen, kan niet 
door de ondernemers van electrische bedrijven 
bevorderd worden, die er natuurlijk een vermin
dering van inkomsten van verwachten en dit zullen 
blijven doen, welke moeite men zich ook moge geven 
om hun aan te toonen, dat deze vermindering slechts 
van voorbijgaanden aard kan zijn, omdat men kan 
aannemen, dat een algemeene uitbreiding der elec
trische verlichting het eindresultaat zal zijn en zij 
daarin ruimschoots vergoeding zullen vinden. 

Het is toch waarschijnlijk, dat slechts weinig ver
bruikers het aantal der lampen zullen verminderen, 
wanneer zij er andere, sterkere voor in plaats nemen; 
de meerderheid zal het onaangenaam vinden hier en 
daar ledige garnituren of niet brandende lampen te 

hebben en er genoegen mede nemen, meer licht voor 
hetzelfde geld te kunnen genieten. 

Het nuttig effect van een gewone lamp met kool
draad is slechts een breuk van een percent, d. w. z. 
dat van al het aangewende arbeidsvermogen ruim 99 
percent geheel verloren gaan.. Ziedaar de prikkel 
voor de onderzoekers en proefnemers der laatste 
jaren. 

In den laatsten tijd zijn zij van alle zijden met zeer 
verschillende resultaten hunner pogingen voor den 
dag gekomen; men vergete echter niet, dat deze 
resultaten dc vrucht zijn van geduldige onderzoe
kingen in het laboratorium en vele jaren van proef
neming. 

Het is onmogelijk, om een uniforme en geheel 
logische definitie te geven van het nuttig effect eener 
verlichting, op natuurkundige grondslagen. 

Het licht is volgens de nieuwere theorieën,-de 
physiologische werking van uitstralingen van het 
arbeidsvermogen, maar dergelijke werkingen vari-
eeren met de individueele en uitwendige voorwaarden, 
waaronder zij plaats vinden. De geelachtige stralen 
brengen grootere optische werkingen te voorschijn 
dan de stralen, die meer de violette of roode gedeelten 
van het spectrum naderen; een roode of violette 
kaarsvlam vertegenwoordigt een bron, die in werke
lijkheid meer arbeidsvermogen uitstraalt — behalve 
de warmte — dan dezelfde eenheid van geel of groen 
licht. 

In 't algemeen kan men aannemen, dat een licht
bron van vaste stof meer nuttig effect oplevert, 
waarbij minder warmte verloren gaat en dat hare 
temperatuur hooger is, terwijl het tegenovergestelde 
geldt voor damp- of gasvormige lichtbronnen, hetgeen 
uit het later volgende zal blijken. 

Het nuttig effect van een gloeiend vast lichaam 
hangt, ofschoon in mindere mate, nog van een ander 
verschijnsel af dan van de temperatuur, namelijk van 
hetgeen men noemt: „selectieve uitstraling" en dit 
verschijnsel wordt door deze benaming duidelijker 
omschreven dan door een uitvoerige explicatie. 

Bij een gegeven temperatuur is het in al zijn 
vormen (d. w. z. als licht, warmte of chemische 
energie) uitgestraald arbeidsvermogen per eenheid 
van oppervlakte, van een absoluut zwarte oppervlakte 
grooter dan van eenige andere. In het algemeen kan 
men zeggen, dat elke stof die gebracht kan worden 
op een temperatuur van 1500° C. of meer door uit
straling minder totaal arbeidsvermogen uitzendt, dan 
een zwart lichaam van dezelfde temperatuur zou 
doen; bij het eerste wordt een grooter deel van de 
energie uitgestraald in golflengten, die niet meer het 
verschijnsel van licht teweegbrengen, dan bij een 
volkomen zwart lichaam het geval is. Hieruit volgt, 
dat elk ander lichaam dan het zwarte „selectief" zal 
zijn in de wijze van uitstraling en het zwarte het 
minste licht zal afgeven. 

De gebruikelijke kooldraad komt meer dan eenige 
andere aan een zwart lichaam nabij, zij is dus minder 
doelmatig als lichtbron en het zijn slechts zijne 
mechanische eigenschappen die hem voor de vervaar
diging van gloeilampen hebben doen kiezen. 

De nieuwere soorten van gloeidraden zijn beter 
om twee redenen; ten eerste kunnen zij hoogere 
temperaturen verdragen die met minder verlies van 
arbeidsvermogen kunnen worden onderhouden en 
ten tweede geven zij een grooter percentage in 
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arbeidsvermogen uitgestraald in golflengten, die als 
licht waarneembaar zijn. Dit komt duidelijk uit bij 
vergelijking van het effect verkregen bij verschillend 
gekleurde lampen met die van het oude kooldraad-
type (van 3.1 Watt per N.K.) 

Kleur. Gemetalliseerde Tungsteen-
Kooldraadlamp Tantaallamp l a n i p 
2.5 W.p . N . K . 2 W . p . N . K . 1.25 W.p.N.K. 

Blank 100 p.c. 100 p.c. 100 p.c. 
Bood 00.7 „ 02.7 „ 87.5 „ 
Geel 100.1 „ 100.8 „ 09.5 „ 
Groen 100.1 „ 103.1 „ 104.1 „ 
Blauw 105.9 „ 114.1 B 128.7 „ 

De vraag doet zich nu natuurlijk voor, waarom 
de kooldraad niet zulke hooge temperaturen kan 
verdragen, alhoewel men aanneemt, dat het smelt
punt en kookpunt van koolstot enorm hoog moeten 
zijn; maar het is aangetoond, dat de hoogste tempe
ratuur, waaraan men een gloeidraad zonder schade 
kan blootstellen niet van het smelt- of kookpunt van 
het materiaal afhankelijk is, maar veeleer van zijn 
dampspanning of geneigdheid tot langzame ver
damping bij lagere temperaturen. 

De lamp met gemetalliseerdeu kooldraad dankt 
haar aanvankelijk succes als lichtbron aan twee 
eigenschappen, waarvan de eerste is een zeer groot 
weerstandsveruiogen tegen de langzame verdamping 
van den draad en zijn bestanddeelelf. Hieruit volgt 
de veel geringer neiging tot zwart worden van de 
binnenzjjde van de peer, waarmede de levensduur 
van den draad iu nauw verband staat. 

Dit effect van een hoogere dampspanning verkrijgt 
men door een veranderde scheikundige samenstelling 
van den draad zelf, een samenstelling die op tweeërlei 
wijze gewijzigd is. 

De tweede eigenschap min of meer in verband met 
de eerste en die zijn waarde als lichtbron verhoogt 
is zijn groot mechanisch weerstandsvermogen, dat 
maakt dat hij veel hooger temperaturen verdragen 
kan en dus per geleverde eenheid licht veel minder 
arbeidsvermogen vereischt. 

Een vergelijking van een gewonen met een 
gemetalliseerdeu kooldraad toont aan, dat laatst
genoemde veel minder heeft van een zwart lichaam 
en men kan aannemen, dat een deel van zijn grooter 
nuttig effect toe te schrijven is aan een hoogeren 
graad van selectieve uitstraling. 

Eigenlijk is de uitdrukking „gemetalliseerd" on
juist en dit eischt nadere verklaring. Er wordt geen 
enkel metaal bij de samenstelling van den draad 
gebruikt of daarop aangebracht; de term wordt 
alleen gebezigd om de wijziging in het uiterlijk aan
zien en de verschillende physische eigenschappen 
van het nieuwe product tegenover den ouden kool
draad in het licht te stellen. De lampen met 
gemetalliseerdeu draad worden ook aangeduid als 
„Gem"-lampen, zijnde deze naam niet anders dan het 
fabrieksmerk der maatschappij die ze vervaardigt, de 
„General Electric Metallized". 

Wat de fabricatie dezer lampen betreft kan het 
volgende worden medegedeeld. 

Tot een zeker punt geschiedt de vervaardiging op 
dezelfde wijze als die der gewone kooldraden. Zuiver 
katoen wordt gevoegd bij een oplossing van cellulose, 
zorgvuldig verwarmd tot volkomen uitdrijving van 
luchtbellen en tot een bepaalden graad van indamping 

bereikt, is. Deze oplossing wordt door automatisch 
werkende machines in reservoirs met alcohol gebracht 
en ter/elfder tijd, ondergedompeld blijvende in dit 
vocht, tot een draad zonder eind gedraaid; deze lijm
achtige draad wordt vervolgens gedroogd door hem 
over verwarmde stalen cylinders te laten loopen en 
vervolgens verder gedroogd in den gewenschlen 
vorm in daartoe ingerichte ovens, om daarna op de 
vereischte lengten te worden gesneden. 

De draden worden in ijzeren doozen, met turfmolm 
gevuld, blootgesteld aan de hoogste temperatuur, die 
in een oven verkregen kan worden, zonder nochtans 
van een electrischen oven gebruik te maken. De 
verkoolde draden worden afgemeten, verdeeld en 
gesorteerd, alvorens eenige verdere bewerking te 
ondergaan. 

Tot hiertoe zijn de beide wijzen van vervaardiging 
dezelfde; de gewone kooldraden worden vervolgens 
gedurende zeer korten tijd gegloeid in verdunden 
damp van gazoline of een ander koolwaterstofgas. 

De te metalliseeren draden evenwel worden met 
poederkool omgeven in een electrischen koolbuis-
oven gebracht en blootgesteld aan de hoogste tempe
ratuur, die met zulk een oven bereikt kan worden. 
Die temperatuur is zoo hoog. dat de koolbuis, waarin 
de draden gelegd zijn, het nog even uithoudt, maar 
geen tweede maal gebruikt kan worden. 

Na deze zoogenaamde metallisatie worden de 
draden, evenals de andere, even gegloeid in kool
waterstofdamp. De koolstof, die zich gedurende dit 
deel van het proces op den draad afzet, moet opnieuw 
tot een zekere hoogte in den electrischen oven 
verhit worden, waarna opnieuw gloeien in gazoline-
damp volgt en nu kan hij in den lamp worden 
aangebracht. Het is deze koollaag, afgezet op den 
oorspronkelijke!! draad en blootgesteld aan de hooge 
hitte van den electrischen oven, die aan den nieuwen 
draad zijn merkwaardige eigenschappen verleent en 
men heeft ondervonden, dat deze dubbele verhitting, 
eerst toegepast op den draad zelf en later op het 
buitenste koollaagje, noodzakelijk is, om die eigen
schappen te verkrijgen. 

Wij zullen niet ingaan op de verklaringen, die 
hiervan door Whitney en anderen zijn gegeven, op 
grond van waarnemingen van den allotropischen 
toestand, waarin de kool door de behandeling bij 
de zeer hooge temperaturen gebracht wordt. Alleen 
dient opgemerkt, dat door sommigen verondersteld 
wordt, dat het zwart worden der lampen van het 
oude type kan worden toegeschreven aan een langzame 
distillatie van een zeer gering overblijfsel verbin
dingen van koolstof, waterstof en zuurstof, afkomstig 
uit de cellulose, waaruit de draad oorspronkelijk 
was samengesteld, welke verbindingen bij de nieuwe 
methode, met de sporen van potasch en soda uit 
het katoen afkomstig, door de intense verhitting 
geheel worden uitgedreven. 

De stabiliteit van den gemetalliseerdeu draad is 
zooveel grooter dan die van den gewonen kooldraad, 
dat de toe te laten temperatuur opgevoerd is van 
1800 tot 1950° C . Voor hetzelfde aantal liehteen-
heden kan een dunnere gemetalliseerde draad ge
bezigd worden; voor een lamp van 20 kaarsen van 
het nieuwe type is bijvoorbeeld de draad van 
dezelfde dikte als bij een lamp van 12 kaarsen van 
het oude type. 

De behoefte tot verbetering van het nuttig effect 
der oude modellen van gloeilampen deed zich het 
meest gevoelen voor de lampen van 20 kaarsen en 
daarboven en diensvolgens zijn de eerste toepassingen 

gemaakt op lampen van die sterkte. De fabricatie 
van lampen van minder capaciteit, zooals die van 
4. 8. 10, 12 of 10 kaarsen met een verbruik van 
2.5 Watt per kaars vereischt een draad van zoo 
geringe dikte, dat zij tot heden op nagenoeg onovei-
konienlijke moeilijkheden is afgestuit. Wel is het 
tc voorzien, dat die moeilijkheden in de toekomst 
zullen worden overwonnen, maar voor het oogenblik 
voldoet de gewone gloeilamp van 3.1 Watt met de 
bovengenoemde capaciteit, ook uit een economisch 
oogpunt, nog aan de behoefte en zullen zij nog 
niet door het nieuwe type worden verdrongen. 

(Wordt vervolgd). 

Het R e m b r a n d t h u i s . 

Aangaande de stichting „liet Rembrandthuis" deelt 
het „Nieuws van den Dag" o. a. mede dat het bestuur 
van de stichting thans gevormd wordt door de heeren 
Mr. II. I'. G. Quack, voorzitter; II. .1. de Marez Oijens, 
Dr. A. Bredius (deze in de plaats van wijlen den heer 
P. van Heghen), Dr. Jan Veth, C. G. 't Hooft en Jhr. 
Mr. J . F. Backer, secretaris. 

De architect K. P. C. de Bazel, te Bussuni, is door 
de stichting uitgenoodigd bet historische huis te restau-
reeren, zooveel mogelijk in den staat, waarin het door 
Rembrandt bewoond werd. Met 1 Mei a. s. zullen de 
vijf verschillende gezinnen, die de beide perceelen be
wonen, het gebouw ontruimen, waarna de werkzaam
heden onmiddellijk zullen aanvangen. Wat het uit
wendige betreft is de taak van den bouwmeester niet 
zeer bezwaarlijk, want men mag aannemen, dat de 
voorgevel sedert Rembrandt's tijd weinig veranderd 
is. Dat is wel eens in twijfel getrokken, met een 
beroep op de bekende vogelvlucht-kaart van Balthazar 
Floriszoon van 1025. Daar immers heeft het huis slechts 
ééne verdieping waarboven het hooge dak niet een 
vooruitspringenden trapjesgevel. Thans echter ziet men 
een tweede verdieping, gedekt door een driehoekig 
fronton. Aangezien men nu hierin vormen meende te 
herkennen, welke eerst omstreeks 1000 werden aan
gebracht, zou het bovengedeelte van den voorpui eerst 
dateeren uit een tijd toen Rembrandt het huis had 
verlaten en naar de Rozengracht was verhuisd. Deze 
bewering echter houdt geen steek, want er zijn in 
onze stad dergelijke frontons aan te wijzen welke van 
vroegeren tijd dagteekenen. Men ziet ze als gevelbe
kroning van het Huis Heerengracht 72 niet het jaartal 
1688 en eveneens aan de voormalige pakhuizen der 
West-lnd. Compagnie (het tegenwoordige Koloniaal 
Etablissement) met het jaartal 1042. Juist als bij het 
Renibrandt-huis dragen deze frontons (beide afgebeeld 
in de „Noord Hollandsche Oudheden," van G. van 
Arkel en A. W. Wcissnian) een dusgenaamd Lutnia-
oruament. 

In de verkoopsacte van het huis uit 1658 wordt 
melding gemaakt van „twee kaggels ende diversche 
afschutsels, op de solder voor sijn leerlingen aldaer 
gcstelt, toebehoorende Rembrandt van Rijn." Deze 
mochten door hem worden meegenomen naar de 
Rozengracht. Ook in deze merkwaardige aanteekening 
vindt men bevestigd, dat het huis een hoogeren bouw 
heeft gehad dan in den tijd van Balthazar Floriszoon. 

De wijzigingen van den fraaien voorgevel zullen 
zich dus bepalen tot een verandering van den toegang, 
waarbij de beide smalle deuren zullen vervangen 
worden door een enkele, breedere voordeur. Overigens 
spreekt vanzelf dat het onjuiste opschrift, in veel later 
tijd in den gevel geplaatst, verbeterd zal worden. 
Rembrandt immers woonde hier niet van 1642 tot 
1665, maar van Januari 1639 tot Maart 1658. 

Moeilijker taak wacht den bouwmeester iu het 
inwendige. Hij zal daarbij in balklagen en door andere 
gegevens zeker aanwijzingen vinden, welke getoetst 

kunnen worden aan dc bijzonderheden van den 
historischen boedel-inventaris. Daar vindt men melding 
gemaakt van "t Voorhuys (vestibule) met een zijkamer, 
een binnenkamer en aan den achterkant een „zaal", 
die Rembrandt tot slaapkamer diende. Daaronder was 
de keuken. De „kunstkamers" en het atelier waar 
„de Nachtwacht" werd geschilderd, lagen op dc eerste 
verdieping. 

Met den aanvang van Mei zal voor bet huis een 
schutting worden geplaatst waarna onder leiding van 
den Heer de Bazel, het plaatselijk onderzoek een aan
vang kan nemen. Inmiddels worden in verschillende 
richtingen nasporingen gedaan, zooals in dc grond-
papieren van bet huis welke teruggaan tot het einde 
der 17e eeuw en bij het kadaster. Met dit weten
schappelijk cn technisch onderzoek kan nog gcruiinen 
tijd heengaan, zoodat niet te zeggen valt wanneer het 
geheele werk voleindigd zal zijn. 

In de overtuiging dat het Bestuur van de Stichting 
in overleg met B. en VV. van Amsterdam, niet piëteit 
cn overleg zal tc werk gaan, mag men bet er voor 
houden dat het Reinbrandthuis een instelling zal 
worden, welke de nagedachtenis van den grooten 
kunstenaar werkelijk nieuwe eere brengt. 

I ngezonden s t u k k e n . 

D E I N V L O E D V A N D E N G R O O T E N C U Y P E R S . 

In Uw vorig blad vraagt X , of ik de vraag be
antwoorden kan, of de groote Cuypers, behalve op 
het Huygens-inonuinent, nok direct of zijdelings 
invloed heeft uitgeoefend op het tot stand komen 
van het gewijzigde projekt van het Vredespaleis. 

Die vraag is niet zoo eenvoudig te beantwoorden. 
X zegt, dat van den invloed van de architecten 
Muysken en Knuttel niets te bespeuren is. Ik heb 
daarover geen oordeel, omdat de eigen stijl van 
genoemde heeren mij tot nu toe geheel onbekend 
is en nu heeft het mij uitermate verbaasd, dat in 
het geheele stuk van X de naam van der Steur 
niet voorkomt, die toch dc eigenlijke medewerker 
van Cordonnier is geworden. Want dat hij meer is 
dan een gewone ondergeschikte, bewijst het artikel 
in de Hollandsche Revue van Apr i l 1907, dat aldus 
eindigt: „Maar in de tweede plaats i s ' t al gebleken 
„dat hij bij zijn verhuizing naar den Haag daar 
„eigen opinies mee naar toe zal nemen, want nu 
„reeds schroomt hij niet om te zeggen, dat hij 
„zich niet vereenigen kan niet den stand der 
„plaatsing van het Vredespaleis, gelijk die ont
worpen is. 

„Men weet, dat dit gebouw zal komen te staan 
„op de punt gronds, gelegen op 't samenkomen 
..van Anna Paulownastraat cn den Scheveningschen 
„weg, op de hoogte, maar dieper dan de Grieksche 
„kapel. Het plan was nu, om het Vredespaleis 
„met den voorgevel in dc richting van die punt 
te plaatsen. Met deze plaatsbepaling kan de heer 
„van der Steur zich niet vereenigen. En dat wel 
„om redenen van architectonischen welstand. Want 
„dan zou die voorgevel op het Noord-Oosten komen 
„te staan en het effect der licht- en schaduw-
„spelingen missen, die de zon er op brengen kan, 
„en dat wenschelijk is bij een monumentaal gebouw 
„als het Vredespaleis. Om die reden zou hij het 
„gebouw willen omzetten niet zijn front naar het 
„Zuid-Westen, en dan vanaf de Statenlaan eene 
„allee willen maken, die op den Scheveningschen 
„weg uitkomt, zoodat men vanaf de Statenlaan en 
„die allee een mooi gezicht op het paleis kreeg. 
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„en het vanaf den Scheveningschen weg toch ook 
..te zien zou blijven. 

„Uit denkbeeld brengt hij mee naar den Haag 
..maar ot' 't hem gelukken zal 't ook te verwezen-
..lijken, valt nu nog niet te zeggen en zal eerst 
..blijken op den dag der eerste-steenlegging, welke, 
..als alles meeloopt, misschien op 't eind der 
„Vredesconferentie vallen kan. 

„In alle geval valt hier toch ook uit af te leiden 
„dat 't medewerkerschap van den heer van der 
„Steur met Cordonnier zich niet bepalen zal tot 
„een soort van opperteekcnaarschap, zooals zijn 
„benijders voorshands al hebben willen doen ge-
„looven, maar een medescheppingschap zal worden. 

,.En dan ten slotte, wie weet, of de beschaafde, 
„rustige eenvoud van 's heeren van der Steur's 
..werk geen temperenden invloed zal kunnen uit-
..oefenen op het drukke en overladen karakter 
..van dc Belgische architectuur, die als een be
dreiging boven de schepping van het Vredespaleis 
..blijft hangen." 

Daar volgens ditzelfde artikel dit hot eerste 
groote en grootsche gebouw is, waaraan van der 
Steur zijne krachten beproeft, zoo is het zonder 
meer ook niet zoo onmiddellijk te zeggen, wat 
van der Steur's aandeel daarin is of niet. 

Uit het volgende, wat ik uit ditzelfde artikel 
citeer, zou men eerder opmaken, dat de invloed der 
Cuypersen geheel bij dezen bouw buiten is gesloten: 
..Deze (d.w.z. Cordonnier) bewilligde in dc be-
„noeming van een medewerker, die het Hollandsch 
„zou verstaan, maar wilde de aanwijzing van dien 
..persoon aan het Carnegie-komité overlaten. Moge-
..lijk dacht hij wel op die manier 't best af te 
..komen van de verantwoordelijkheid voor dien 
„medewerker en zich later, wanneer er eens iets 
..in verband met dien persoon mocht geschieden 
„— men weet toch immers nooit wat er kan gebeu-
„ren achter dat komité te kunnen verschuilen. 

„Toen liet de heer Cordonnier, die katholiek is, 
„zijn oog vallen op zijn geloofsgenoot, den Hol-
„landschen architect Cuypers. 

„Hoe het Carnegie-komité daarover gedacht heeft, 
„weten we niet, en of het er veel voor heeft ge-
„voeld om bouwkundige sympathieën, die onder 
„katholieke architecten van den laatsten tijd wel 
„eens predominieeren, langs dezen weg toegang te 
„vcrlccnen tot het aspekt van het Vredespaleis, 
„kunnen wij evenmin beoordeelen, maar een feit is 
„'t, dat er van het medewerkerschap van den heer 
„Cuypers niets is gekomen. En een afdoend argu-
„ment om de onwenschelijkheid van deze keuze 
„te bepleiten, was, dat de heer Cuypers had be-
„boord tot degenen, die waren uitgenoodigd, om 
..aan de prijsvraag voor het Vredespaleis deel te 
„nemen, dat zijn antwoord echter niet was bekroond, 
„en dat 't nu toch niet aanging hem uit te noodigen 
,oni aan de uitvoering van 't ontwerp van een 
„gewezen konkurrent mede te werken. 

,De heer Cuypers raakte daarmee dus van 
het tooneel". 

Het is natuurlijk denkbaar, dat er nu buiten 
Cordonnier om de invloed van den grooten Cuypers 
zich toch nog wel heeft laten gelden, maar dit is 
eene vraag, die ik niet kan beantwoorden, want 
de directe, zoowel als de indirecte invloed van 
een groot man reikt bewust of onbewust ver. 

Dat de groote Cuypers invloed op van der Steur 
heeft uitgeoefend, is wed zeker. Hij was het toch, 
die zijne eerste schreden leidde in de practijk van 

het werkelijke leven, want aan van der Steur was 
de restauratie van den ouden St. Bavo opgedragen 
onder dc opperste leiding van den grooten Cuypers. 
Hier heeft de groote Cuypers hem met zijn mach
tigen geest geïnspireerd en dat er hem iets daar
van was bijgebleven bij het ontwerp van het Vredes
paleis, bet eerste grootsche werk, dat hij zou helpen 
verrichtten, is niet te verwonderen; al is het heel 
moeilijk uit te maken, of deze invloed slechts een 
verwijderde, indirecte of een meer directe is ge
weest. Hoe het zij, al deze verschillende invloeden 
der architecten Cordonnier, Cuypers, van der Steur, 
wellicht nog anderen, hebben een zekere verwarring 
gesticht, waarvan het tweede ontwerp een aller
duidelijkst blijk is en ik geloof, dat het zeer 
moeilijk zal zijn, iemand te vinden, die op goede 
gronden cn van ganscher harte zal durven staande 
houden, dat het tweede ontwerp van het Vredes
paleis hem ook maar eenigs'ins voldoet. Wie daar
van dc schuld is? Behalve de genoemde bouw
meesters, zijn er nog zooveel andere personen in 
deze zaak van invloed geweest, dc verantwoorde
lijkheid is zoo verwaterd geworden, dat men er 
geen houvast meer aan heeft. 

In een artikel, getiteld als dit: „Dc invloed van 
den grooten Cuypers", zou men allicht verwachten, 
dat ik melding ging maken van het groote verval, 
waarin de bouwkunst was voor Cuypers optrad 
als pionier, hoe hij zijne reuzenkrachten besteedde 
om de architectuur weer op te heffen en hoe hem 
dit vrijwel gelukt is. Nu Cuypers, op een leeftijd 
gekomen, waarin Cicero eene „rust met waardig
heid" (otium cum dignitate) aanraadt ot hoogstens 
eene „zaak zonder gevaar" (negotium sine periculo), 
nu het geheele vaderland eenstemmig den grooten 
man viert, nu is het bijna overbodig er nog eens 
op te wijzen en is het geen blijk van geringschat
ting, zelfs wanneer men naast den grootsten lof 
ook op enkele kleinere fouten wijst. Dit mag nie
mand ontstemmen, want een groot man is nu 
eenmaal geheel iets anders dan eene rijke erftante 
die men tot in het onmogelijke ontziet. Zoo aarzel 
ik niet, hier als mijne meening te zeggen, dat het 
mij passender zou hebben toegeschenen, wanneer 
het Huygens-monument vrij bleve van den spccialcn 
Cuypers-stijl. Huygens, die als persoon op eene 
heel andere basis stond dan de geest der Middel
eeuwen, wiens geest veel verder reikte dan de 
moderne tijd ,die aan zijn tijd eenige nuttige toe
passingen schonk, maar wiens gedachtenheir eerst 
heden eenigermate kan worden begrepen en wiens 
volje rijkdom eigenlijk eerst aan de toekomst be
hoort. Het vrije en universeele van den geest van 
Hijygens is moeilijk te vatten in de vormelijkheid 
der Middeleeuwen. 

Nagenoeg hetzelfde kan gezegd worden van bet 
Vredespaleis en de idee, waaraan dit het aanzijn 
verschuldigd is. Ook deze idee is eigenlijk slechts 
goed verstaanbaar voor komende geslachten. Ook 
hiervoor past zeer slecht, wat de Middeleeuwen 
aankleeft. 

Wanneer deze beide zaken, Huygens-Monument 
en Vredespaleis niet een verloop hebben gehad 
zooals men dat wel zou wenschen, dan vindt dat 
misschien nog minder zijn oorsprong in den over-
heerschenden invloed van Cuvpers, dan wel in het 
verval, waarin de bouwkunde trots Cuypers nog 
steeds eenigszins is gebleven. De zelfbewustheid 
is in den bouwkunstenaar nog weinig doorgedron
gen, al zijn er enkele goede uitzonderingen op 

den regel, maar dit bijna algemeen gemis aan be
wustheid, wat bouwkunst is, wat bouwkunst kan, 
wat bouwkunst moet zijn voor de menschheid, is 
mijns inziens de oorzaak van allerlei misstanden 
op' het gebied der architectuur, die slechts dan 
kan ontstaan, als de groote scheppingsdrang van 
den kunstenaar aan het algemeen vreemd blijft. 

Y. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 7. Tentoonste l l ing van 
een c o l l e c t i e P e n t e e k e n i n g e n van boerenwonin
gen in Nederland, door H. v. d. Kloot Meijburg. 

B r i e v e n uit B e l g i ë VI met afbeelding van het 
ontwerp v. h. gemeentehuis te Laeken. 

W e r k l o o s h e i d . Verslag van een voordracht van Prof. 
C. A. Verrijn Stuart te Delft in een vergadering van het 
departement 's-Gravenhage der Maatschappij van Nijverheid. 

V e r s l a g van de vergadering der Afdeeling Haarlem 
van 31 Januari 1908. 

Architectlira No. 7. H e t wezen d e r s c h o o n h e i d, 
door H. Hana. 

T e c h n i s c h Gedeel te . Over den invloed van de 
vastheid van metselsteenen en mortel op de vastheid van 
het metselwerk, naar het Duitsch van G. Bcnfey. — Middel
baar Technisch Onderwijs. 

De Bouwwereld No. 8. De Dam te A m s t e r d a m 
XVI. Verbetering der toegangswegen tot den Dam, Besluit, 
door Dr. Joh. C. Breen. 

Met den tijd mêe, door L. M. Moolenaar. 
A r c h i t e c ten-W oningen V. door T. H. W. Lehman. 

De Ingenieur No. 7. Het Bank a boortoestel voor 
de uitvoering van ondiepe boringen en grondonderzoek, door 
E. Middelberg m.i., met afbeeldingen. 

Over den weers tand der r a i l s en s p o r e n 
van wisselstroombanen, door C. Feldmann. 

De nieuwe Eng e l s e he o c t r o o i wet door A. 
Elberts Doyer. 

Technisch Weekblad (B. v. T.) No. 7. Een stuk werk 
tarief-systeem. — Berekening electrische gelijkstroom-netten. 

De Aannemer No. 8. A f d e e l i n g Assen. Vergadering 
van 7 Februari 1908. 

A f d e e l i n g G r o n i n g e n . Vergadering van 10 Febru
ari 190\ 

A f d e e l i n g H i l v e r s u m . Jaarvergadering van 22 
Januari 1908. 

A f d e e l i n g Leeuwarden . Jaarvergadering van 7 
Februari 1908. 

Uit E i g e n K r i n g , Force majeure; Bouwverorde
ningen. 

Een be langr i jk v e r s l a g II. 
De Nederlandsche Klei-Industrie No. 83. De gebakken 

steen en hare nieuwste toepassing, overgenomen uit „De 
Bouwwereld". — Onderzoek naar de meer of minder deug
delijkheid van kalkzandsteen, overgenomen uit „De Bouw
wereld. — Onderzoek van kalkzandsteen — Woningwet. — 
De Rijksverzekeringsbank in 1906 (vervolg). 

Deutsche Baiihiitte No. 7. L a n d 1 i c h e N e u b a u t e n 
in den O s t m a r k e n door K. Hahn, met afbeeldingen. 

V o m G r u n d r i s s des S t o c k w e r k h a u s e s, door 
P. Rose bij ontwerpen van W. Kalkmaan. 

E i n i g e s v o m L a n d h a u s b a u, door F. Rud. Vogel, 
bij ontwerpen van Otto Feisel, te Mülheim a. Rh. 

'Bi 1 d er au s B r o m h e r g, losse plaat naar teekenin
gen van Otto Becker. 

Het Huls, Oud & Nieuw. Aflevering 1 van den jaargang 
1908 opent met een studie over „Oud Tafellinnen" door 
J. Six, een onderwerp, waarover betrekkelijk weinig litte
ratuur, maar waardoor ongetwijfeld in ons land een groote 
massa materiaal in de linnenkasten van vele families ver
borgen ligt. Daarvan is door den heer Six een en ander 
voor den dag of liever voor het electrisch licht gebracht 
en het is daarmede gelukt, vrij goede afbeeldingen van 

eenige belangrijke stukken tc verkrijgen, wat daarbij 
medegedeeld wordt, ofschoon geenszins een systematische 
wetenschappelijke verhandeling, is alleszins lezenswaard. 
Ken Middelbu'rgsch Renaissance-portaal wordt in ver
schillende arbeeldingen gegeven met vermelding van eenige 
historische bijzonderheden door W. O. Swaving. Verder 
bevat de aflevering eenige platen, betrekking hebbende op 
een villa te Noordwijk aan Zee. 

Bulletin «les Métiers d'Art. De Januariaflevering zijnde 
no. 7 van den zevenden jaargang bevat een beschrijving 
met afbeeldingen van een ontwerp voor een Museum voor 
Decoratieve kunsten, bekroond in een prijsvraag van de 
Jean Bethunestichting, de St. Lucas school te St. Gilles. 
De bekroonde is een jong bouwkundige, Herman Lemaire. 
Het ontwerp is gedacht als een groot permanent tentoon
stellingsgebouw, bestaande uit een aantal paviljoenen, om 
een reusachtig nagenoeg vierkant binnenplein gegroepeerd. 
De architectuur is modern Belgische Gothiek met toe
passing van de bekende puntgranaatkoepels en geweldige 
torens. Ongetwi|feld heeft het den ontwerper veel studie 
gekost, maar de oneindige verticale a-senverdeehng dei-
enorm lange gevels maakt het ontwerp weinig aantrekkelijk. 

Verder geeft deze aflevering een albumblad met frag
menten van Mozaiek. Schildering en Keramiek uit de Hoofd
kerk en het Oudheidkundig museum te St. Omer en een ar
tikeltje van L. de Farcv over het maken van een klokkestoel 
in den XlIIde eeuwschen toren van St. Aubin te Angers. 

Dan volgt een artikel over Oud-Zwitsersche Architectuur 
naar aanleiding van het onlangs verschenen fraaie werk 
van Anheisser, Altschweizerische Baukunst en ten slotte 
de voorzetting van de studie van Frans Nève over Attisch 
Vaatwerk, 

Twee belangrijke rapporten in zake Technisch Onder
wijs wachten ai reeds eenige weken op bespreking, ten 
eerste het: 

Rapport inzake het oprichten eener Technische School 
van de Commissie benoemd door de Afdeeling Amsterdam 
van den Algemeenen N eder 1 andschen Opzich
te r s- en T e e k e n a a r s b o n d. De genoemde afdeeling 
heeft een proef op kleine schaal genomen met een cursus 
in statiek en een in electrotechnick en machinebouw, doch 
dezen cursus, om finaneieele redenen niet kunnen voortzetten. 

Evenwel werd de moed nil t opgegeven en een commissie 
benoemd, om middelen te beramen hoe de zaak weder 
overeind te zett< n zou zijn. Het resultaat van den arbeid 
dier commissie is in dit rapport neergelegd en de litteratuur 
over het onderwerp is daardoor verrijkt met een bijdrage, 
vooral belangrijk, omdat zij komt uit een kring van technici, 
die in de practijk werkzaam, zich bewust zijn van de waarde 
der practijk en\an hetgeen zij aan theoretische aanvulling 
noodig hebben. Wanneer men eenmaal van Gemeente of 
Rijkswege Technische scholen gaat oprichten zal men menige 
wenk in dit rapport ter harte dienen te nemen, dit zal aan 
de inrichting ten goede komen. 

Wij komen nog nader op dit rapport terug. Voorloopig 
zij de lezing elk belangstellende en belanghebbende aan
bevolen. 

De heer B. van der Werft, Andreas Bonnstraat 44 Amster
dam zendt het franco aan ieder die hem f 0.25 doet toe 
komen. 

Het tweede rapport, dat hier bedoeld wordt is het V e r-
s lag van den heer P. Doorn, lid en secretaris der sub 
commissie van het technisch onderwijs der Staatscommissie 
tot reorganisatie van het onderwijs, omtrent een bezoek 
aan enkele vakscholen in België. 

Ook dit verslag, ofschoon met eenigszins andere bedoe 
ling opgesteld zou een uitvoerige bespreking verdienen. 
Ofschoon slechts „enkele" vakscholen meer uitvoerig be
schreven worden zijn in de bijlagen een aantal gegevens 
verzameld, die een vrij uitvoerig algemeen overzicht geven 
van de organisatie van het vakonderwijs bij onze Zuide 
lijke naburen. 

Over het algemeen staat het onderwijs, in België bij het 
onze vergeleken, niet op een bij/onder hooge trap, maar 
voor het spesiaal onderwijs in bepaalde vakken bezit België 
scholen, somtijds particuliere inrichtingen, die zeer goede 
resultaten opleveren. Met betrekkelijk geringe middelen 
doet men er in dit opzicht vaak meer dan bij ons. men 
stelt geen onnoodig hooge eischen, een grooter deel van 
leerlingen profiteert er van, men vormt in die vakscholen 
geen halve ingenieurs en architecten, maar bekwame 
ambachtslieden. 

Het handwerk was en is in België meer in eere, dan bij 
ons en de vakscholen dragen bij om de goede tradities iu 
eere te houden. 



G e m e n g d n i e u w s . 

B U I T E N L A N D . 

De gemeenteraad van Brugge heeft met algemeene stem
men ue onteigening aangenomen van een blok huizen, op 
welker plaats het groole nieuwe museum moet komen te 
staan. Het is niet ver van het huis Gruuthuuze en van 
het St. Jans hospitaal. 

B I N N E N L A N D . 

'S-GRAVENIIAOE. Naar „het Vaderland-' mededeelt heeft 
het bestuur der afdeeling 's-Gravenhage van dc Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst zich tot den Gemeenteraad 
gewend met een adres, naar aanleiding van het voorstel 
van B. en W., tot een partieelen aankoop van het Park 
Zorgvliet door de gemeente, met bijbehoorende bepalingen. 

Zijns inziens mag als vanzelf sprekend worden beschouwd, 
dat de bedoeling en de letter van de Woningwet een ont
eigening van geheel Zorgvliet zullen bevorderen en wettigen, 
zoodat daarin het groote middel is gelegen, om het gansche 
terrein tegen redelijken prijs in gemeente-bezit te doen 
overgaan. 

Waar Zorgvliet slechts in zijn geheel voor de gemeente 
een groote waarde heeft, en niet, ontdaan van zijn schitte
rendste kern, ware het beter te achten de vier en een half 
millioen wel degelijk aan parken te besteden, doch dan aan 
die, nieuw aan te leggen in stadsgedeelten, welke daarvan 
geheel zijn verstoken, of aan dezulke, die bestaande parken 
zullen verbinden tot een gordel van groen rond de Hofstad. 

De meening van het bestuur in dezen wordt versterkt 
door de overtuiging, dat het nieuwe Uitbreidingsplan het 
karakter van, zoowel als de wegtraceering op Zorgvliet, 
geheel in de hand heeft, en daardoor bij de goede leiding 
van het gemeentebestuur (desnoods bijgestaan door een 
schoonheidscommissie, als te Amsterdam), bij de uitvoering 
daarvan te verwachten, in ieder geval een-stadswijk zal 
moeten ontstaan, beantwoordende aan de schoonheids-
eischen, welke de Scheveningsche Bos< hjes en de Oude 
Scheveningsche Weg aan hun omgeving stellen. 

En in geen geval is het gewettigd om bestaanden park-
aanleg van groote aantrekkelijkheid en schoonheid, prijs 
te geven, om daarvoor een ander park te verkrijgen: ware 
dat offer noodig, zoo ware het zeker aangewezen de oude 
Boschjes te laten in hun tegenwoordigen toestand, en zich 
te beperken tot het stellen van zware schoonheidseischen 
aan de exploitatie van Zorgvliet. 

Het Instuur verzoekt den Raad derhalve, het voorstel 
van B. en W., ondanks de voortreffelijke bedoelingen, die 
daaraan ten grondslag liggen, le verwerpen en daarvoor 
in principe aan te nemen het Park Zorgvliet ten algemeenen 
nutte te zullen aanknopen, door onteigening volgens de 
bepalingen, daaromtrent in de Woningwet vervat, en dit 
zonder te raken aan den tegenwoordigen staat der ge
meentelijke Scheveningsche Boschjes; daarbij tevens uit
sprekende de wensclu lijkheid, dergelijke bedragen beschik
baar te stellen om aan de Haagsche parken die uitbreiding 
en beteekenis te geven, welke bij een moderne stad passen. 

— Zooals men weet, is het geboortehuis van Boer-
have te Voorhout (Z. H.) thans ingericht tot pastorie 
der Hervormde Gemeente. Het huis zal nu geheel ge
restaureerd worden in den stijl van den tijd van de Boer-
have's jeugd, alzoo van het laatste gedeelte gedeelte der 
17e eeuw. 

AMSTERDAM, Omtrent de plannen tot herstelling van den 
gevel der Nieuwe kerk te Amsterdam meldde het „Hbl.": 

De straatbreedte wordt op het smalste punt van de 
Mozes-en-Aüronstraat van 11.16 op 16 M. gebracht, en de 
oude kathedraal wordt ontdaan van de leelijke winkelgevels-

Ook het kerkportaal aan de Damzijde met de aangren
zende vertrekken wordt weggebroken. De restauratie van 
het portaal zal geschieden in Gothischen stijl, overeenkom
stig een schilderij, die in het kerkelijk archief berust. Het 
tegenwoordig portaal bestond reeds in 1780, zooals blijkt 
uit een afbeelding der kerk van 178K. Het nieuwe wordt 
een open voorportaal, met kruisbogen, door een hek af
gesloten. 

De Louis XlV-betimmering en het plafond van de kerk-
meesterskamer, welke nok gesloopt wordt, f n befaamd zijn 
om de zeldzaam fraaie uitvoering, zullen zorgvuldig worden 
uitgenomen en in een ander lokaal in de kerk worden 
aangebracht. 

Tegen 1 Mei zijn de huren van de winkels in de Mozes-

en-Aüronstraat opgezegd en aanstonds zal dan met het 
sloopen worden begonnen. De herstelling van het kerk
portaal begint eerst, wanneer het contract met dc gemeente 
over de vergoeding van f 45.000 is geteekend. 

Hoe lang het werk der restauratie zal duren, is niet te 
zeggen vóór de winkels zijn afgebroken en de toestand van 
de buitenmuren der kerk kan worden opgenomen ; maar 
onmogelijk is 't niet, dat er een paar jaren mee heengaan. 

SCHIEDAM. Voor de betrekking van Directeur aan de op 
te richten Ambachtsschool hebben U2 ̂ sollicitanten zich 
aangemeld. 

MIDDELBURG. Het bestuur van de vereeniging „de Ambachts 
school" heeft aan het Gemeentebe->tuur verzocht om afstand 
van een stuk gemeentegrond, gelegen tusschen Molenwater 
en den Zuidsingel, voor het stichten van eene Ambachts 
school met burgeravondschool. 

BUSSIJM. te 's-Graveland is op het daarvoor aangewezen 
terrein begonnen met de proefboringen voor eene drink
waterleiding, onder toezicht van den ingenieur Jhr. N. A. 
Holmberg de Beckfelt, uit Amsterdam. 

ASSEN. De Gemeenteraad van Coevorden heeft besloten 
aan de vereeniging „De Eendracht" een voorschot te ver-
leenen van f i3000, voor het bouwen van dertig woningen, 
ingevolge bepalingen der Woningwet. 

P e r s o n a l i a . 

Te Arnhem zijn op de aanbeveling voor leeiaar in het 
handteekeren aan de II B. S met 5jarigen cursus — vaca
ture-Markus — geplaatst: le Jac. Eavier, thans tijdelijk 
belast: 2e W. A. Borgman, Tiel; 3e k. Volbeda, Rotterdam. 

— De heer A. J. M. Pel, directeur der gasfabriek te 
Oldenzaal, is benoemd tot opzichter bij de gemeentewerken 
en waterleiding te Heerlen. 

— De Prov. Staten van Gelderland benoemden II Febru
ari 1.1. tot hoofdingenieur van den provincialen waterstaat 
den heer K. Pringle, hoofdingenieur van den provincialen 
waterstaat van Friesland. 

— Bij Kon. besluit is benoemd tot directeur van het aan 
het departement van koloniën verbonden technische bureau, 
tevens belast met dc leiding van afdeeling F (aanschaffing 
en uitzending van gouvernementsgoederen) van dat departe
ment, den heer J. E. Verbrugh. thans ingenieur lste klasse 
bij het genoemde bureau. 

— Bij de Gemeentewerken te 's-Gravenhage zijn met 1 
Januari 1.1. bevorderd tot Opzichter-teek*naar lste klas; 
Th. J. Klaassei, L. A. L. M. van Beers en F. Zwanenburg, 
(hars Opzichter-teekenaar 2de klas. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— S c h e e p s t e e k e n a a r onder No. 5302, bureau der 
N. Rotterd. Courant. (1) 

— U i t v o e r d e r voor een groot bonwwerk; salaris 
nader te bepalen. Brieven onder No. 35059 aan het bureau 
van het Alg. Neder). Advertentieblad te 's-Gravenhage. 

(U 

— Cray on teek en n a r; brieven onder lett. E. R 344. 
N. v. d. Dag. (I) 

— A s s i s t e n t voor B o u w k u n d e aan de Tech • 
nische Hoogschool. Zie adv. in dit no. (1) 

— Bouwk. O p z i c h t e r R. K. tegen 1 Maart, eenigs-
zins bekend met kerkbouw. Brieven onder letter D, aan 
het Bureau van de „Ingenieur'' te 's-Gravenhage. (2) 

— M a c h i n e t e e k e n a a r voor vast werk met grondige 
kennis van Engelsch en Duitsch, te Schwetzingen bij Mann
heim. Brieven in 't Engelsch en Duitsch aan: Pfaudler 
Werke A. G., Schwetzingen. (2) 

22 Februari. Bijlage vau „ D E O P M E B K E B ' No. 8. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM 

Hoofdkantoor en HagaaHnen DE B I I I E R K A D E 150 151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 
nitUltlltnil KWWB ——yjmm-^, mm mt —- — 

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 Koudwator venorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder ttarantie. 

— Chef voor eene op te richten Steenhouwerij. Ver-
eischten zijn: energiek persoon met uitgebreide kennis van 
het vak èn van de Fransche cn Duitsche taal. Brieven 
onder motto „Chef-Steenhouwerij" aan het Algemeen Ad
vertentie-Bureau, A. de la Mar Azn. Amsterdam. (2) 

— Boekhouder , op een bouwwerk, met kennis van 
het bouwvak. Salaris f 60 per maand. Brieven onder No. 
35011 iuin het Bureau van het Alg. Nedeii. Advertentieblad 
te 's-Gravenhage. (2) 

— Maehinéteekenaar bekend met detailleeren.en 
A a n k o m e n d Teek en aar. Brieven onder No. 4710, 
bureau der Nieuwe Rott. Courant. (2) 

— Een O p z i c h t e r - U i t v o e r d e r , voor aanleg van 
straten en' rioleeringen. een bouwk. o p z i c h t e r -1 e e-
k e n a a r, en een bouwk. t e e k e n a a r. Bij de Gemeen
tewerken van Enschede, onmiddelijk in tijdelijke dienst, 
Brieven aan deu Directeur der Gemeentewerken Jhr. A. 
II. op ten Noort. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

42 Bouwk.Opz.-tcek., 2 0 - 4 0 j . , f 00 - f 120 
0 BouwkOpz.-Uitv., 2 3 - 3 2 j . , ƒ05—fUO 
1 Bouwk. Teek. 18-26j . , / -40—ƒ120 

11 Waterb. Opzr. 2 0 - 4 9 j . , ƒ 0 0 - ƒ 1 1 0 
1 Meubelteekenaar 41 j . , /"120 
2 Decoratie-teekenaars 20—40j.,/'110-/'125 
2 Teek. voor kunst-indu.st.2G 40j.,/"110 -ƒ125 
3 Chef-machinisten 26-84L/100-/160 
1 Werkt. opz. (construct.) 22 j . , f 75 
1 Werkmeester 33 j . , /"125 
9 Werktuigk. Teek., 20-26j.,/"40—f 80 
5 Electrotechniker 22—41 j . , f 00—f 100 
2 Scheepsteekenaars 20—23 j . , ƒ 50—f 65 

p.ni 

Aankondiging van 
A anbestcd i n ge n. 

MAANDAG 24 Februari. 

Amsterdam, ten 12 ure, door het ge
meentebestuur: het leveren, verwerken, 
aanbrengen en onderhouden van asphalt 
op wegen, pleinen, bruggen enz., aan
vangende 1 Mei 1908 en het leveren van 
materiaal voor ondergieting van tram
rails; de voorwaarden te verkrijgen ter 
Stadsdrukkerij; inl. bij den Ingenier dei-
Bestratingen ten Gemeentehuize, kamer 
No. 97, gedurende vier weken aan de 
aanbesteding voorafgaande, alleen op de 
drie eerste werkdagen van elke week 
van 11 tot 1 uur. 

Iteetsterxwaag, ten 11 ure, door het 
gemeentebestuur van Opsterland: a. de 
levering van 24WMH) vlakke Waalstraat
klinkers; b. de levering van 550 M'. rivier-
grind; c. de levering van v40 M 1 . basalt
slag; voorwaarden ie verkrijgen bij den 
gemeentearchitect. 

Oud-Vosseiiieer, ten 2 ure, door den 
heer P. H. A. van Tilbcurgh: het bouwen 
van een nieuwe schuur; aanw. 21 Febr. 
11 ure; bestek verkrijgbaar bij den bouw
kundige J. Vriens te Tholen. 

Schiedam, ten 12 ure, door het gem. 
bestuur: de levering van pl.m. 3200 M. 
trottoirband. Het bestek verkrijgbaar ter 
Gemeentesecretarie (afdeeling A>. De 
inschrijvingshiljetten moeten vóór 's mor
gens 11 uur ten Raadhuize zijn ingeleverd. 

Schiedam, ten 12 ure, door het gem. 
best.: de levering van trottoirkalken, put
randen, meerpalen, padpalen en balusters 
bestek te bekomen ter secretarie. De 
biljetten vóór 11 uur 's morgens in te 
leveren ten Raadhuize. 

Stadskanaal, ten 5 ure, door den heer 
B. Lutter in het hotel Dopper: a. het 
bouwen van een behuizing; b. de koper-
slagerswerken; bestek en teek. ter inzage 

ten huize van aanbesteding en aldaar 
verkrijgbaar. 

Westeivii der Voorwerk, ten 4 ure, door 
den landbouwer I. van Clooster in het 
café van G. Alting: het amoveeren en 
weder opbouwen van een nieuw voor- en 
middengebouw; bestek ee teek. ter inzage 
ten huize van aanbesteding en' aldaar 
verkrijgbaar; aanw. 24 Fsbr. 9.30 ure, 
door den archit. II. Rozema te Loppersum. 

Assurantie "Maatsch. 

Leven 
tegen Brand-

schade op het 
ft 

„DE lltMoTlallUrjII van 1845. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat. — ZUTPHEN, IJselkade. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

• Mr. J. J. HENNY, Adj.Dir. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1900 . „ 1.2515.400,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1900 . . . . „ 31.495.000,00 
BRAND - LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'remiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

DINSDAG 25 Februari. 

Valkenswaard, door het R. K. parochi 
aal kerkbestuur van den H. Nicolaas: 
het bouwen van twee klasselokalen enz. 
aan de school van 't Liefdegesticht; 

bestek en teek. verkrijgb. aan de R. K. 
pastorie aldaar. 

Harlingeii, ten 8,80 ure, door het geni. 
bestuur: het maken en leveren van twee 
stel vloeddeuren voor de Noorder- en 
Zuidersas en het verwisselen en herstellen 
enz. van de deuren der sluizen en bij. 
behoorende werken; aanw. geh. bestek 
en voorwaarden ter inzage ter secretarie 
en aldaar verkrijgbaar. 

Ziitplien, door den arch. H. A. Ezerman 
in het café Groote: het vergrooten van 
het Diaconiehofje aan de Groene Steeg; 
bestek en teekening ter inzage in genoemd 
café en te bekomen bij genoemden arch.; 
aanwijzing gehouden. 

Voorst, ten 11 ure, door het gemeen-
tebest.; lo. het bijbouwen van een lokaal 
ca. aan de openbare school teTerwolde; 
2o het le eren en plaatsen van 25stuks 
2 persoons school bankjes in eon der lo
kalen te Twello. Bestek en voorwaarden 
t<n i.emeentehuize te Twello ter inzage, 
en te bekomen. Aanwijzing gehouden. 

WOEXSIUG 96 Februari. 

Tilburg, ten II ure, door het gemeen-
tebest.: het rioleeren van straten inden 
besterd: bestek met teekeningen te be
komen aan het bureau gemeentewerken; 
inl. verstrekt de directeur. 

lilburg, ten II ure, door het gemeen
tebest.; de levering van: a. 111500 por-
fierkeicn 10-17 dem. ret., b. If«0 M, hard
steen trottoirband 20-30; bestek en voorw. 
te bekomen aan het bureau der gemeen
tewerken; inl. verstrekt de directeur. 

DONDERDAG 27 Februari. 

Alkmur, ten 1 ure. door het gemeen-
tebest.: het leveren van bouwmaterialen 
voor den dienst 1908, in 4 perc; bestek 
te bekomen ter secretarie; inl. tan kan
tore der gemeente-werken. 

Kuitaard, door den arch. M. K. Zijlstra 
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64 

G e m e n g d n i e u w s . 

BUI TEN 1 L A N D . 

De gemeenteraad vau Brugge heeft met algemeene stem
men de onteigening aangenomen van een blok huizen, op 
welker plaats het groote nieuwe museum moet komen te 
staan. Het is niet ver van het huis Gruuthuuze en van 
het St. Jans hospitaal. 

B I N N E N L A N D . 

'S-GRAVENHAGE. Naar „het Vaderland'' mededeelt heeft 
het bestuur der afdeeling 's-Gravenhage van dc Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst zich tot den Gemeenteraad 
gewend met een adres, naar aanleiding van het voorstel 
van B. en W.. tot een partieelen aankoop van het Park 
Zorgvliet door de gemeente, met bijbehoorende bepalingen. 

Zijns inziens mag als vanzelf sprekend worden beschouwd, 
dat de bedoeling en de letter van de Woningwet een ont
eigening van geheel Zorgvliet zullen bevorderen en wettigen, 
zoodat daarin het groote middel is gelegen, om het gansche 
terrein tegen redelijken prijs in gemeente-bezit te doen 
overgaan. 

Waar Zorgvliet slechts in zijn geheel voor de gemeente 
een groote waarde heelt, en niet, ontdaan van zijn schitte
rendste kern, ware het beter te achten de vier cn een half 
inillioen wel degelijk aan parken te besteden, doch dan aan 
die, nieuw aan te leggen in stadsgedeelten, welke daarvan 
geheel zijn verstoken, of aan dezulke, die bestaande parken 
zullen verbinden tot een gordel van groen rond de Hofstad. 

De meening van het bestuur in dezen wordt versterkt 
door ile overtuiging, dat het nieuwe Uitbreidingsplan het 
karakter van, zoowel als de wegtraceering op Zorgvliet, 
geheel in de hand heeft, en daardoor bij de goede leiding 
van het gemeentebestuur (desnoods bijgestaan door een 
schoonheidscommissie, als te Amsterdam), bij de uitvoering 
daarvan te verwachten, in ieder geval een- stadswijk zal 
moeten ontstaan, beantwoordende aan de schoonheids-
eischen, welke de Scheveningsche Boschjes en de Oude 
Scheveningsche Weg aan hun omgeving stellen. 

En in geen geval is het gewettigd om bestaanden park-
aanleg van groote aantrekkelijkheid en schoonheid, prijs 
te geven, 0111 daarvoor een ander park te verkrijgen: ware 
dat offer noodig, zoo ware het zeker aangewezen de oude 
Boschjes te laten in hun tegenwoordigen toestand, en zich 
te beperken tot het stellen van zware schoonheidseischen 
aan de exploitatie van Zorgvliet. 

Het bestuur verzoekt den Raad derhalve, het voorstel 
van B. en W., ondanks de voortreffelijke bedoelingen, die 
daaraan ten grondslag liggen, te verwerpen en daarvoor 
in principe aan te nemen het Park Zorgvliet ten algeineenen 
nutte te zullen aanknopen, door onteigening volgens de 
bepalingen, daaromtrent in de Woningwet vervat, en dit 
zonder te raken aan den tegenwoordigen staat der ge
meentelijke Scheveningsche Boschjes: daarbij tevens uit -
sprekende de wensclu lijkheid, dergelijke bedragen beschik
baar te stellen om aan de Haagsche parken die uitbreiding 
en beteekenis fe geven, welke bij een moderne stad passen. 

— Zooals men weet, is het geboortehuis van Boer-
have te Voorhout (Z. H.) thans ingericht tot pastorie 
der Hervormde Gemeente. Het huis zal nu geheel ge
restaureerd worden in den stijl van den tijd van de Boer-
have's jeugd, alzoo van het laatste gedeelte gedeelte der 
17e eeuw. 

AMSTERDAM, Omtrent de plannen tot herstelling van den 
gevel der Nieuwe kerk te Amsterdam meldde het „Hbl.": 

De straatbreedte wordt op het smalste punt van de 
Mo/.es-en-Aüronstraat van 11.15 op lfi M. gebracht, en de 
oude kathedraal wordt ontdaan van de leelijke winkelgevels-

Ook het kerkportaal aan de Damzijde met de aangren
zende vertrekken wordt weggebroken. De restauratie van 
het portaal zal geschieden in Gothischen stijl, overeenkom
stig een schilderij, die in het kerkelijk archief berust. Het 
tegenwoordig portaal bestond reeds in [780, zooals blijkt 
uit een afbeelding der kerk van lTiSS. Het nieuwe wordt 
een open voorportaal, met kruisbogen, door een hek af
gesloten. 

De Louis XIV-betiiiiineriiig en het plafond van de kerk-
nieesterskamer. welke rok gesloopt wordt, < n befaamd zijn 
om de zeldzaam fraaie uitvoering, zullen zorgvuldig worden 
uitgenomen en in een ander lokaal in de kerk worden 
aangebracht. 

Tegen 1 Mei zijn de huren van de winkels in de Mozes-

en-Aïironstraal opgezegd en aanstonds zal dan met hel 
sloopen worden begonnen. De herstelling van het kerk
portaal begint eerst, wanneer het contract met di gemeente 
over de vergoeding van I' 15.000 is geteekend. 

Hoe lang het werk der restauratie zal duren, is niet te 
zeggen vóór de winkels zijn afgebroken en de toestand van 
de buitenmuren der kerk kan worden opgenomen : maar 
onmogelijk is 't niet, dat er een paar jaren mee heengaan. 

SCHIEDAM. Voor de betrekking van Directeur aan de op 
te richten Ambachtsschool hebben t>2 ŝollicitanten zich 
aangemeld. 

MIDDELBURG. Het bestuur van de vereeniging „de Ambachts 
school" heeft aan het Gemeentebestuur verzocht om afstand 
van een stuk gemeentegrond, gelegen tusschen Molenwater 
en den Znidsingel, voor het stichten van eene Ambachts 
school met burgeravondschool. 

BUSSUM. te 's-Graveland is op het daarvoor aangewezen 
terrein begonnen met de proefboringen voor eene drink
waterleiding, onder toezicht van den ingenieur Jhr. N. A. 
Ilolmberg de Beckfelt, uit Amsterdam. 

ASSEN*. De Gemeenteraad van Coevorden heeft besloten 
aan de vereeniging „De Eendracht" een voorschot te ver-
leenen van f iSOOO, voor het bouwen van dertig woningen, 
ingevolge bepalingen der Woningwet. 

P e r s o n a l i a . 

Te Arnhem zijn op de aanbeveling voor leeiaar in het 
handteekenen aan de II B. S met 5jarigen cursus—vaca
ture-Markus —- geplaatst: le Jac. Fa vier, thans tijdelijk 
belast: 2e W. A. Borgman, Tiel: 3e k. Volbeda, Rotterdam. 

— De heer A. .1. M. Pel, directeur der gasfabriek te 
Oldenzaal, is benoemd tot opzichter bij de gemeentewerken 
en waterleiding te Heerlen. 

— De Prov. Staten van Gelderland benoemden II Febru
ari 1.1. tot hoofdingenieur van den provincialen waterstaat 
den heer K. Pringle, hoofdingenieur van den provincialen 
waterstaat van Friesland. 

— Bij Kon. besluit is benoemd tot directeur van het aan 
het departement van koloniën verbonden technische bureau, 
tevens belast met dc leiding van afdeeling F Iaanschaffing 
en uitzending van gouvernementsgoederen) van dat departe
ment, den heer J. E. Verbrngh, thans ingenieur lsteklasse 
bij het genoemde bureau. 

— Bij de Gemeentewerken le 's-Gravenhage zijn met I 
Januari 1.1. bevorderd tot Opzichterteek*naar Iste klas: 
Th. .1. Klaassec, L, A. L. M. van Beers en F. Zwanenburg, 
thai s Opzichter-teekenaar 2de klas. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Scheep steek enaar onder No. 5382, bureau der 
N. Rotterd. Courant. (1) 

— U i t v o e r d e r voor een groot bouwwerk; salaris 
nader te bepalen. Brieven onder No. 35059 aan het bureau 
van het Alg. Neder]. Advertentieblad te 's-Gravenhage. 

— C ray o n teek e n n a r; brieven onder lett, F.R 344. 
N. v. d. Dag. (I) 

— A s s i s t e n t voor B o u w k u n d e aan de Tech • 
nische Hoogschool. Zie adv. in dit no. (11 

— Bouwk. O p z i c h t e r R. K. tegen 1 Maart, eenigs
zins bekend met kerkbouw. Brieven onder letter 1), aan 
het Bureau van de „Ingenieur'- te 's-Gravenhage. (2) 

— M a c h i n e t e e k e n a a r voor vast werk met grondige 
kennis van Engelsch en Duitsch, te Schwetzingen bij Mann
heim. Brieven in 't Engelsch en Duitsch aan: 1'faudler 
Werke A. G.. Schwetzingen. (2) 

22 Februari. Bijlage vau „1MB O P M E R K E R ' No. 8. 

T H. VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. Loudon. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en KaCMnjMB UK R I T I T E R K A U E 150-151. Filiaal en Showroom 44 R O K I N , 

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 kondwaler verzorging. Triumph Itonrdrangers, Kampioen Ventilator onder llarantie. 

— Chef voor eene op te richten Steenhouwerij. Ver-
eischten zijn: energiek persoon met uitgebreide kennis van 
het vak én van de Fransche en Duitsche taal. Brieven 
onder motto „Chef-Steenhouwerij" aan het Algemeen Ad
vertentie-Bureau, A. de Ia Mar Azn. Amsterdam. (2) 

— Boekhouder , op een bouwwerk, met kennis van 
het bouwvak. Salaris I' 00 per maand. Brieven onder No. 
36011 aan het Bureau van het Alg.NederI. Advertentieblad 
te 's-Gravenhage. (2) 

— M a c h i n e t e e k e n a a r bekend mei detailleeren,en 
A an kom end Teek en aar. Brieven onder No. 1710. 
bureau der Nieuwe liott. Courant. (2) 

— Een O ]> z i c h t e r - U i t v o c r d e r, voor aanleg van 
straten en rioleeringen. een b o u w k. o p z i c h t e r - t e e-
k e n a a r, en een b o u w k. t e e k e n a a r. Bij de Gemeen
tewerken van Enschede, onniiddelijk in tijdelijke dienst. 
Brieven aan den Directeur der Gemeentewerken Jhr. A. 
II. op ten Nooit. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

[NFORMATIE-BURF.AU VAN DEN BOND VAN 
RuiJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

TECHNICI 

42 Bouwk.Opz.-teek., 20-49J . , ƒ60—ƒ120 p.m 
9 BouwkOpz.-Uitv., 23—32 j . , ƒ65—/110 „ 
1 Bouwk. Teek. 18-2(1 j . , f 40-f 120 „ 

11 Waterb. Opzr. 2 0 - 4 9 j . , / 6 0 - f 110' „ 
1 Meubelteekenaar 41 j . , ƒ120 ,, 
2 Decoratie-teekenaars 2( 1 40 j . , ƒ 110 / 1 2 5 „ 
2Teek.voorkunst-indust.26 -40 j . , ƒ 110 ƒ125 ,. 
3 Chef-machinisten 26—34j.,ƒ 100—ƒ150 „ 
1 Werkt. opz.(construct.) 22j., /' 75 „ 
1 Werkmeester 33j., ƒ125 „ 
9 Werktuigk. Teek., 20 -26 j . , ƒ 40—ƒ S0 „ 
5 Hectrotechniker 22—4lj . , ƒ 60—ƒ 100 „ 
2 Scheepsteekenaars 20—23j.,ƒ50—ƒ 65 „ 

Aankondiging van 
A anbestedliigen. 

HAANDAG 24 Februari. 

Amsterdam, ten 12 ure, door het ge
meentebestuur: het leveren, verwerken, 
aanbrengen en onderhonden van asphalt 
op wegen, pleinen, bruggen enz., aan
vangende l Mei 19(W en het leveren van 
materiaal voor ondergieting van tram
rails; de voorwaarden te verkrijgen ter 
Stads-diukkerij; inl. bij den Ingenier der 
Bestratingen ten Gemeentehuize, kamer 
No. 97, gedurende vier weken aan de 
aanbesteding voorafgaande, alleen op de 
drie eerste werkdagen van elke week 
van 11 tot I uur. 

Heetst erzwaag, ten 11 ure, door het 
gemeentebestuur van Opsterland: a. de 
levering van 243000 vlakke Waalstraat 
klinkers; b. de levering van .">f>(l M'; rivier-
grind; c. de levering van 240 M*. basalt
slag; voorwaarden le verkrijgen bij den 
gemeentearchitect, 

Ond-Vossemcer, ten 2 ure. door den 
heer P. II. A. van Tilbeurgh: het bouwen 
van een nieuwe schuur; aanw. 21 Febr. 
11 ure; bestek verkrijgbaar bij den bouw
kundige J. Vriens te Tholcn. 

Schiedam, ten 12 ure, door het gem. 
bestuur: de levering van pl.ui. 3200 M. 
trottoirband. Het bestek verkrijgbaar ter 
Gemeente-Secretarie (afdeeling A>. De 
inschrijvingsbiljetteii moeien vóór 's mor
gens 11 uur ten Raadhui/.e zijn ingeleverd. 

Schiedam, ten 12 ure, door Bet gem. 
best.: de levering van trottoirkalken, put
randen, meerpalen, pad palen en balusters; 
bestek te bekomen ter secretarie. De 
biljetten vóór 11 uur 's morgens in te 
leveren ten Raadhuize. 

StaiUkaiiiial, ten 5 ure, door den heer 
B. Lutter in het hotel Dopper: a. het 
bouwen van een behuizing: b. de koper-
slagers werken; bestek en teek. ter inzage 

ten huize van aanbesteding en aldaar 
verkrijgbaar. 

Wegteren der Voorwerk, ton 4 ure, dooi
den landbouwer I. van Clooster in het 
café van O. Alting: het anioveeren en 
weder opbouwen van een nieuw voor- en 
middengebouw; bestek ee teek. ter inzage 
ten huize van aanbesteding en' aldaar 
verkrijgbaar; aanw. 24 Psbr. 9.:li) ure. 
door den archit. II. Rozema te Loppcrsuin. 

Assurantie 'Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

Nederlanden" van 1845. 
'S-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Pritutenstraat. — AMSTERDAM, Sophia 
plei,,. _ BOTTERDAM, Zuidblaak 2J 
(Beursplein). — BREDA. Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood. 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN. Vischmarkt 40. hoek Haddingo-
straat. — ZUTPHEN, Uselkade. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

-Mr. J. .1. HENNY, Adj.-Dir. 
G. TEER INK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1906 . „ 1.235.400,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 51.406.000,00 
BRAND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'reniiën, zonder Inleggelden of Na 
betalingen. 

DINSDAG 25 Februari. 

Valkenswaard, door het R. K.parochi
aal kerkbestuur van den II. Nicolaas: 
het bouwen van twee klasselokalen enz. 
aan de school van 't Liefdegesticht: 

bestek en teek. verkrijgb. aan de K. K. 
pastorie aldaar. 

Ballingen, ten 8.30 ure, door het gem. 
bestuur: het maken en leveren van twee 
stel vloeddeuren voor de Noorder- en 
Zuidersas en het verwisselen en herstellen 
enz. van de deuren der sluizen en bij. 
behoorende werken; aanw. geh. bestek 
en voorwaarden ter inzage ter secretarie 
en aldaar verkrijgbaar. 

Ziitplien, door den arch. H. A. Ezerman 
in het café Groote: het vergrooten van 
het Diaconiehofje aan de Groene Steeg; 
bestek en teekening ter inzage in genoemd 
café en te bekomen bij genoemden arch.; 
aanwijzing gehouden. 

Voorst, ten 11 ure, door het gemeen-
tebest.; lo. het bijbouwen van een lokaal 
ca. aan de openbare school te Terwolde; 
2o. het le eren en plaatsen van 26stuks 
2 persoons schoolbankjes in eon der lo
kalen te Twello. Bestek en voorwaarden 
tin i.emeentehuize te Twello ter inzage, 
en te bekomen. Aanwijzing gehouden. 

WOENSDAG 26 Februari. 

Tilburg, ten II ure, door het gemeen-
tebest.: het rioleeren van stralen inden 
besterd: bestek niet teekeningen te be
komen aan het bureau gemeentewerken: 
inl. verstrekt de directeur. 

'ilbnrg, ten II ure, door het gemeen
tebest.: de levering van: a. 111500 por
tierkeien 10-17 dein. ret., b. IM» M, hard
steen trottoirband 20-30; bestek en voorw. 
te bekomen aan het bureau der gemeen
tewerken: inl. verstrekt de directeur. 

DONDERDAG 27 Februari. 

Alkm.ur, ten I ure. door het genieën-
tebest.: het leveren van bouwmaterialen 
voor den dienst 1908, in 4 perc.: bestek 
te bekomen ter secretarie; inl. tan kan
tore der gemeente-werken. 

Kuitaard, door den arch. M. K. Zijlstra 

http://nformatie-Burf.au


22 Februari 1908 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Marmeren Schoorsteenmantels. 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

Hl 

Vraag album en prijzen. i n 
te Oosterend: het bouwen eener stelp-
huizinge met stalling voor 42 stuks vee 
aan de slachtedijk; bestek met teekening 
te bekomen bij gen. areh. 

Enkhulzen, ten 12.30 ure, door Dijk
graaf en heemraden van Drechterland 
in het Drechterlandsche Huis: het leve
ren van 346.000 Waal straatklinkers, op 
den wal te Hoorn, Avenhorn en Enkbui
zen, het vervoer naar dc Drechtenlandsche 
wegen; het leveren van IU95 M n . grint 
en het leveren van *93 M 3 . zand, met 
inbegrip van het vervoeren naar <ie 
Drechtenlandsche wegen. Monsters van 
de Straatklinkers aan den Concierge van 
het Drechterlandsche Huis te Enk huizen, 
inzenden, met opgave van prij*. Bestek
ken verkrijgb. bij de tinna W. over de 
Linden te E l k hutzen en ter lezing te 
Enkhuizen in het Drechtenlandsche Huis 
en te Hoorn in het Logement „Den Doele". 

VRIJDAG 28 Februari. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeen
tebestuur: het leveren van C000 q. m. 
straatklinkers, geschikt voor rijwegen; 
inl. verstrekt de gemeente-architect; be
stekken te bekomen ter secr. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeente
bestuur : het leveren van gres- of nielalier-
keien of daarmede overeenkomend mate 
riaal voor circa 20O;( q. m. straatvlak ; 
inl. verstrekt de gemeente-architect: be
stekken te bekomen ter secretarie. 

Wilnis, ten 11.30 ure. door het ge
meentebestuur: a. het maken eener houten 
draaibrug met vasten aanbrug en land 
hoofden over het verlengde van de Hein-
oomsvaart onder de gemeente Wilms; b. 
het bouwen van een brugwachterswoning 
aldaar: bestekken met teekeningen ver
krijgbaar aan de secretarie der gemeente 
en bij den gemeente opzichter .1. Bron wei-
te Wilnis; aanw. 21 Febr. ten 11 ure op 
het terrein aan den Hoek van Westveen. I 

Zaandam, ten 1.30 ure. door het ge
meentebestuur: het maken van een aan-
houwing aan het kantoor van dega«fahriek , 
bestek en teekening te bekomen ter j 
secr.: inlichtingen van 
bureau van den gein. 
huilden. 

Zwolle, ten II ure 
van het waterschap Mastenbroek ten kan
tore van het waterschap: 1. het vernieu
wen van twee wachtdeuren met bijbe
hoorende werken aan het Nieuwe Stoom-
gemaal; 2. het vernieuwen van de kleine 
brug no. 8 aan de Bisschotswetering bij 
de Drie bruggen: 3. het vernieuwen van 
de kleine brug no. 10 in de Kijkstceg bij 
den Fapenkop; aanw. gehouden; bestek 
en voorw. te bekomen ten kantori'voorn. 

Zwolle, door de Mij. tot Expl. van S.S.: 
de levei ing van 100.000 stuks harde straat
klinkers. (Zie adv. in no. 7). Delevering 
moet geschieden franco op Station Zwolle 
binnen vier weken na opdracht. Desver-
kiezeude kan echter ook de levering ge
schieden o]i wagons op een der stations 
benoorden Arnhem, m welk geval het 
insclii-ijvhigsbiljet den naam van het 
station van levering moet vernielden. Aan
biedingen en monsters worden uiterlijk 

28 Februari 10OS ingewacht aan het 
bureau van voornoemden Sectie-Ingenieur 
I Kanier no 7) bovenbureaux Statiën 

I Zwolle! 

MAANDAG 2 Maart. 

Hulst, ten 12 ure, door het bestuur van 
den polder Cntharina. in hotel Graanbeurs: 
de levering van: a. I32(KX) keien van 
Quenast of Lea sines (Recoupins facon-
noes), minstens V» bij 15 cM. op den kop, 
5 bij 12 cM. op den'staart en 12 a 13 cM. 
hoog: b. 2101) M. Doomiksche kantsteenen, 
minstens 25 a '40 cM., breed 10 a 12 cM., 
boog 25 ü 30 cM.; inlichtingen ten kantore 
van den ontvanger griffier. 

Hulst, Door liet bestuur van den Ser 
l'auluspolder in de herberg Koning van 
Engeland: de levering van 50.000 stuks 
keien, zoogenaamde recoupins facnnnces, 
minstens !•• 15(50stuks per M-.) af komstig 
zijn uit de groeven van Quenast of Les-
sines. en 8S0 M. kantsteen» n, van de 
Doorniksche groeven, lengte 35 cM. aan 
den kop en 23 aan den staart, breedte 
12 -cM. bovenkant en 10 cM. onderkant: 
levering aan de losplaats van de tramlijn 
te Ter Hole, voor of op den 15 April a.s.; 
inlichtingen bij den dijkgraaf G. Mangnus. 

Op Donderdag 12 Maart 1908. des 
namiddags ten 2 ure (West-Euro [>esche 
lijd) aan het Bureau van den Sectie-
Ingenieur te Groningen van het in 
1908 uit te voeren onderhoudswerk 
volgens 

Bestek V 
op <le lijnen: 

Harlingen—Nieinveschans 
(jrouingeii -Delfzijl 
Sauweid Koodeschool 
Be len—Groningen en 
Assen—Stadskanaal, 

in 13 perceelen. 
Het bestek is van af 27 Februari 

1908, tegen franco toezending van 
f I.— te verkrijgen bij den Sectie-
Ingenieur voornoemd, door wien tevens 
de noodige inlichtingen worden ver
strekt. 

De Algemeene Voorwaarden op het 
Bestek van toepassing zijn te zender 
plaatse te verkrijgen tegen franco 
toezending van f Ó 25 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden zooals in §375 van het 
Bestek vermeld. 

P. Dolk & Zoon 
ROTTERDAM — DORDRECHT. ? 

Cloisonné-Glas, 

P a a r l g i a s , Mozaïek. 

D 

f R A A S V E L D T &. B O U W M A N ! 

s 
1—3 u 
arch.: 

e aan 
aanw. 

het 
ge-

door het bestuur 

KLEINHEILIG 
LAND 8 2 . 

SCHILDERENENDECOREEREN 
V A N H U I Z E N E M V I L L A ' S . 

PRIJSOPGAVE EN O M T W E R P E N 
WORDEN TEM 5P0EDIG5TE UITGEUOERDJ 

P R I M A 

Portland Cement 
op keur. 

Frederik Regout, 
BRUSSEL 

MJLUlTTPIiAATS 11. 

Ministerie van Justitie. 
• 1 " 

Openbare Aanbesteding. 
Op 12 Maart 1908, des namiddags 

ten 2 ure, zal in een der lokalen 
van het Departement van Justitie te 
's-Gravenhage, in bet openbaar wor
den aanbesteed: 

de levering V I M Metselsleenen, 
Sclicl|ikiiik. St-lielp/itiitl en 
l.l/.iT, ami tie Rijkswerkin-
ricliliiigtn Icriiliiii/cii. ten 
behoeve van nieuwe werken. 

Het bestek met daarbij behoorende 
teekeningen ligt voor gegadigden tor 
inzage aan het bureauvanden Hoofd
ingenieur voor de Gevangenissen en 
Rochtsgebouwen te 's-Gravenhage, en 
is op aanvrage tegen betaling van 
f 0.35 franco verkrijgbaar bij de 
GKUKOKOKKS VAN CLKEI', Boekhande
laren, Hofspui 28a. te s-Gravenhage. 

Inlichlingen zijn te bekomen aan 
het bureau van den Hoofdingenieur 
voor de Gevangenissen en Rechts-
gebouwen te 's-( Jravenhage, Departe
ment van Justitie. 

's-Gravenhage, 20 Februari BIOS. 
De Minister van Justitie. 

Voor den Minister, 
De Secretaris- (ieneraal, 
A . D. W. DE VRIES. 

43STE JAARGANO / . A T E R D A G 29 F E B R U A R I iy08 

PMERKER 2 

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

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 

Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER" , Stephensonstraat 02, 's-Gravenhage 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Per.) 
voor het binnenland . . . . . . ^ 5 -

te voldoen 
<i. hij vooruitbetaling vóór 15 Jan van hel 

abonnementsjaar, of 
h. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Pec.) wordt 
beschikt. 

Voor België O50J .= i „ 
Voor de overige landen der Post-Unie, met / J >5 

inbegrip van Nederl.-Indie en Zuid Afrika • 7.60/ 5JSS 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , uitsluitend bijvoor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem. zonder plaat • 0.15 

1. -

ii i: 

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

Voor 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 wordl op franco 

aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk des 
VRIJDAGS VOORMIRDAGS aan ons bureau /.ijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, p«r expresse aan 
de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

D e B o u w m e e s t e r vo lgens V i t ruv ius . 

Vitruvius 
volgende. 

zegt omtrent den bouwmeester het 

De practijk en <le theorie zijn de ouders der 
bouwkunst. De practijk is de veelvuldige en voort
gezette beschouwing der wijze, waarop een gegeven 
werk kan worden uitgevoerd, o!' van de banden-
arbeid waardoor de bouwstoffen op de beste en 
meest gereede wijze in bet werk kunnen worden 
gebracht. De theorie is de uitkomst der overleg
gingen die aantoonen en verklaren dat de bouw
stoffen op de meest doelt rellende wijze zijn aange
wend. Hieruit volgt, dat de bouwmeester, die 
slechts de practijk kent, niet iu staat is voldoende 
redenen aan te geven voor de vormen, die hij 
toepast; maar ook de uitsluitend theoretische bouw
meester schiet te kort, want hij grijpt de schaduw 
in plaats van het lichaam. Wie zoowel theoretisch 
als practisch op de hoogte is, heeft een tweesnij
dend zwaard, want hij kan niet slechts de doel
treffendheid van zijn ontwerp aantoonen, maai- dat 
ontwerp ook uitvoeren. 

Een bouwmeester moet vindingrijk zijn en er 
steeds op bedacht wezen, nieuwe kennis te ver
krijgen. Ontbreken hem deze hoedanigheden, dan 
kan hij geen volkomen meester zijn. De bouwmees
ter moet vaardig de pen hanteeren, een bekwaam 

teekenaar zijn, hij dient bedreven te wezen in 
meetkunde en doorzichtkunde, Hij moet cijfers goed 
kunnen begrijpen, de geschiedenis beoefend hebben, 
de natuurlijke en zedelijke wijsbegeerte verstaan, 
de wetten en de natuurkunde kennen en ook van 
de bewegingen en onderlinge betrekkingen der 
hemellichamen op de hoogte zijn. 

Als de bouwmeester vaardig de pen weet tc 
hanteeren. dan kan hij zijn opmerkingen en erva
ringen te boek stellen en daardoor niet slechts 
zijn eigen geheugen te hulp komen, doch ook 
anderen van dienst zijn. De teekenkunsl heeft hij 
noodig om zijne ontwerpen te kunnen maken. De 
meetkunde is voor den bouwmeester van veel dienst, 
daar zij hem leert, de rechte lijn, den cirkel, de 
waterpaslijn en het vierkant te gebruiken, waar
door net maken der ontwerpen gemakkelijk wordt. 
De doorzichtkunde stelt den bouwmeester in staat 
otn zich van het invallen van het licht in een ge
bouw rekenschap te geven. De rekenkunde leert 
hem de kosten en liet meten van zijn werken. 

De zedelijke wijsbegeerte zal den bouwmeester 
behoeden voor lage handelingen, en zal hem nede
rig maken, rechtvaardig, gewillig en trouw tegen
over zijn opdrachtgever. De wijsbegeerte zal den 
bouwmeester, wat van hel grootste belang is. be
hoeden voor begeerigheid. Want hij moet niet 
in zijn kunst een middel zien, om zijn geldkist te 



MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTEROOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Marmeren Schoorsteenmantels. 
Vraag album en prijzen. u i 

te Oosterend: het bouwen eener stelp-
huizinge met stalling voor 42 stuks vee 
aan de slachtedijk; bestek met teekening 
• e bekomen hij gen, areh. 

Kakhuizen, ten 12.30 ure, door Dijk
graaf en heemraden van Drechterland 
in het Drechterlandsche Huis: het leve
ren van 345.000 Waal straatklinkers, op 
den wal te Hoorn, Avenhorn en Enkhui
zen, het vervoer naar deDrechtenlandsche j 
wegen; het leveren van 1996 M l grint i 
cn het leveren van 801 M 3. zand, met 
inbegrip van het vervoeren naar de J 
Drechtenlandsche wegen. Monsters van 
de Straatklinkers aan den Concierge van j 
het Drechterlandsche Huis te Enkhuizen,! 
inzenden, met opgave van prijs. Bestek
ken verkrijgb. bij de firma W. over de | 
Linden te Eukhuizen en ter lezing te 
Enkhuizen in het Drechtenlandsche Huis 
en te Hoorn in het Logement „Den Doele". 

VRIJ DAW 2* Februari. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeen
tebestuur: het leveren van 6000 q. m. 
straatklinkers, geschikt voor rijwegen; 
inl. verstrekt de gemeente-architect; be
stekken te bekomen ter secr. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeente
bestuur : het leveren van gres- of melafier-
keien of daarmede overeenkomend mate 
riaal voor circa 2001) q. m. straatvlak; 
inl. verstrekt de gemeente-architect; be
stekken te bekomen ter secretarie. 

Wilnis, ten 11.30 ure, door het ge
meentebestuur: a. het maken eener houten 
draaibrug met vasten aanbrug en land 
hoofden over het verlengde van de Hein-
oomsvaart onder de gemeente Wilnis; b. 
het bouwen van een brugwachterswoning 
aldaar: bestekken met teekeningen ver
krijgbaar aan de secretarie der gemeente 
en bij den gemeente-opzichter .1. Brouwer 
te Wilnis; aanw. 22 Febr. ten 11 ure op 
het terrein aan den Hoek van West veen. 

Zaandam, ten 1.30 nrc, door het ge
meentebestuur: het muken van een aan
bouwing aan het kantoor van de gasfabriek 
bestek en teekening te bekomen ter 

van 1—3 ure aan het 
;em. arch.; aanw. ge-

28 Februari BIOS ingewacht aan het 
bureau van voornoemden Sectie-Ingenieur 
(Kamer no 7) bovenbureaux Statiën 
Zwolle! 

MAANDAG 2 Maart. 

Hulst, ten 12 ure, door het bestuur van 
den polder Catharina in hotel Graanbeurs: 
de levering van: a. 132000 keien van 
Queaast_of Lessines (Recoupins facon-
nées), minstens 1) bij 15 cM. op den kop, 
5 bij 12 cM. op den staart en 12 a 13 cM. 
hoog; b. 2100 M. Doorniksche kantsteenen, 
minstens 25 a 30 cM., breed 10 a 12 cM., 
hoog 28 a 30 cM.; inlichtingen ten kantore 
van den ontvanger grif lier. 

Hulst, Door het bestuur van den Ser 
Pauluspolder in de herberg Koning van 
Engeland: de levering van 50.000 stuks 
keien, zoogenaamde recoupins faronnées, 
minstens 9/15(50 stuks per M2.) afkomstig 
zijn uit de groeven van Quenast of Les
sines, en 880 M. kantsteen, n, van de 
Doorniksche groeven, lengte 35 cM. aan 
den kop en 23 aan den staart, breedte 
12 -cM. bovenkant en 10 cM. onderkant: 
levering aan de losplaats van de tramlijn 
te Ter Hole, voor of op den 15 April a.s.; 
inlichtingen bij den dijkgraaf G. Mangnus. 

secr.; inlichtingen 

P. Dolk & Zoon 
ROTTERDAM — DORDRECHT. 

= Cloisonné-Glas,= 
P a a r l g l a s , Mozaïek. 

_____ 22 Februari 1908 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

AAIESTHIIG. 
Op Donderdag 12 Maart 1908, des 

namiddags ten 2 u re (West-Euro pesche 
tijd) aan het Bureau van den Sectie-
Ingenieur te Groningen van het in 
1JHJ8 uit te voeren onderhoudswerk 
volgens 

Bestek V 
op de lijnen: 

Harlingen—Nieuweschans 
O roii ingen—Delfzijl 
Sauwerd — Roodesc hooi 
Be ren—Groningen en 
Assen—Stadskanaal, 

in 13 perceelen. 
Het bestek is van af 27 Februari 

1908, tegen franco toezending van 
f 1.— te verkrijgen bij den Sectie-
Ingenieur voornoemd, door wien tevens 
de noodige inlichtingen worden ver
strekt. 

De Algemeene Voorwaarden op het 
Bestek van toepassing zijn te zelfder 
plaatse te verkrijgen tegen franco 
toezending van f Ö.25. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden zooals in §375 van het 
Bestek vermeld. 

m 
den bureau van 

houden. 
Zwolle, ten II ure, door het bestuur 

van het waterschap Mastenbroek ten kan
tore van het waterschap: 1. het vernieu
wen van twee waclitdeuren met bijbe
hoorende werken aan het Nieuwe Stoom
gemaal; 2. het vernieuwen van de kleine 
brug no. 8 aan de Bisschotswetering bij 
de Drie bruggeu: 3. het vernieuwen van 
de kleine brug no. 10 in de Rijksleeg bij 
den Papenkop; aanw. gehouden; bestek 
cn voorw. te bekomen ten kantore voorn. 

Zwolle, door de Mij. tot Expl. van S.S.: 
de levei ing van 100.00U stuks harde straat
klinkers. (Zie adv. in no. 7). De levering 
moet geschieden franco op Station Zwolle 
binnen vier weken na opdracht. Dcsver-
kiezeude kan echter ook de levering ge
schieden op wagons op een der stations 
benoorden Arnhem, in welk geval het 
inschrijvingsbiljet den naam van het 
station van levering moet vernielden. Aan
biedingen en monsters worden uiterlijk 

KLEINHEILIG 
LAND 8 2 . 

SCHILDEREN EN DECOREEREN 
V A N H U I Z E N E M V I L L A ' S . 

PRIJSOPGAVE EN O M T W E R P E N 
WORDEN TEN SPOEDIGSTE UITGEUOERDl 

P R I M A 

Portland Cement 
op kour. 

Frederik Regout, 
BRUSSEL 

MASlTIPIiAATS 11. 

Ministerie van Justitie. 
Openbare Aanbesteding. 
Op 12 Maart 1908, des namiddags 

ten 2 ure, zal in een der lokalen 
van het Departement van Justitie te 
's-Gravcnhage, in het openbaar wor
den aanbesteed : 

de levering van letselsteenen, 
Schelpkalk, Nelielpzaml en 
Uzer, aan de Rijkswerkin-
ricliiingi II Icenniiizcn, tra 
behoeve van nieuwe werken. 

Het bestek met daarbij behoorende 
teekeningen ligt voor gegadigden ter 
inzage aan het bureau van den Hoofd
ingenieur voor de Gevangenissen en 
Rechtsgebouwen te 's-Gravenhage, en 
is op aanvrage tegen betaling van 
f 0.35 franco verkrijgbaar bij de 
GEBROEDERS VAN CLEEF, Boekhande
laren, Hofspui 28a. te s-Gravenhage. 

Inlichtingen zijn te bekomen aan 
het bureau van den Hoofdingenieur 
voor de Gevangenissen en Rechts
gebouwen te 's-Gravenhage, Departe
ment van Justitie. 

's-Gravenhage, '20 Februari liMJ8. 
De Minister van Justitie. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 
A. D. W. DE VRIES. 
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PMERKER 
O U W K U N D I G V V E E K B L A D . 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER" , Stephensonstraat '.12, 's-Gravenhage 

Abonnementsprijs per jaar It Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . / fc-

te voldoen 
«, bij vooruitbetaling vóór 15 Jan van hel 

abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan—31 Dee.) wordt 
beschikt. 

Voor België MO) 
Voor de overige landen der Poet-Unie, met , 

inbegrip van Nederl.Indië en Zuid-Afrika • 7.50; 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor 
uitbetaling per postwissel of in postzegels, niet 
plaat f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat -0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • t.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer 0.15 
Groott. 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 Optnerker" ter drukkerij van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

D e B o u w m e e s t e r v o l g e n s V i t ruv ius . 

Vitruvius 
volgende. 

zegt omtrent den bouwmeester het teekenaar 

De practijk en de theorie zijn de ouders der 
bouwkunst. De practijk is de veelvuldige en voort
gezette beschouwing der wijze, waarop een gegeven 
werk kan worden uitgevoerd, of van de handen
arbeid waardoor de bouwstoffen op de beste en 
meest gereede wijze in het werk kunnen worden 
gebracht. De theorie is de uitkomst der overleg
gingen die aantoonen en verklaren dat de bouw
stoffen op de meest doeltreffende wijze zijn aange
wend. Hieruit volgt, dat de bouwmeester, die 
slechts de practijk kent, niet in staat is voldoende 
redenen aan te geven voor de vormen, die hij 
toepast; maar ook de uitsluitend theoretische bouw
meester schiet te kort, want hij grijpt de schaduw 
in plaats van het lichaam. Wie zoowel theoretisch 
als practisch op de hoogte is, heeft een tweesnij
dend zwaard, want hij kan niet slechts de doel
treffendheid van zijn ontwerp aantoonen, maar dat 
ontwerp ook uitvoeren. 

Een bouwmeester moet vindingrijk zijn en er 
steeds op bedacht wezen, nieuwe kennis te ver
krijgen. Ontbreken hem deze hoedanigheden, dan 
kan hij geen volkomen meester zijn. De bouwmees
ter moet vaardig de pen hanteeren, een bekwaam 

zijn, hij dient bedreven le wezen ui 
meetkunde en doorzichtkunde. Hij moet cijfers goed 
kunnen begrijpen, de geschiedenis beoefend hebben, 
de natuurlijke en zedelijke wijsbegeerte verstaan, 
de wetten en de natuurkunde kennen en ook van 
de bewegingen en onderlinge betrekkingen der 
hemellichamen op de hoogte zijn. 

Als de bouwmeester vaardig de pen weet te 
hanteeren, dan kan hij zijn opmerkingen en erva
ringen te boek stellen en daardoor niet slechts 
zijn eigen geheugen te hulp komen, doch ook 
anderen van dienst zijn. De teekenkunst heeft hij 
noodig om zijne ontwerpen te kunnen maken. De 
meetkunde is voor den bouwmeester van veel dienst, 
daar zij hem leert, de rechte lijn, den cirkel, de 
waterpaslijn en het vierkant te gebruiken, waar
door het maken der ontwerpen gemakkelijk wordt. 
De doorzichtkunde stelt den bouwmeester in staat 
om zich van het invallen van het licht in een ge
bouw rekenschap te geven. De rekenkunde loert 
hem de kosten en het meten van zijn werken. 

De zedelijke wijsbegeerte zal den bouwmeester 
behoeden voor lage handelingen, on zal hem nede
rig maken, rechtvaardig, gewillig en trouw tegen
over zijn opdrachtgever. De wijsbegeerte zal den 
bouwmeester, wat van het grootste belang is, be
hoeden voor begeerigheid. Want hij moet niet 
in zijn kunst een middel zien, om zijn geldkist te 
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vullen, of trachten uit alles wat hij doet, zoo groot 
mogelijk voordeel te trekken. In de eerste plaats 
moet hij zijn waardigheid hoog houden, en door 
zijn ernstig optreden en eerlijke inborst zich de 
achting zijner medeburgers verwerven. Slechts dooi
de voorschriften der wijsgeereh getrouw op te 
volgen kan dit worden bereikt. 

De natuurkundige wijsbegeerte moet de bouw
meester kennen, oin allerlei vraagstukken te kunnen 
oplossen, zooals de toevoer van water, de meerdere 
of mindere geschiktheid van bouwterrein en de 
eigenschappen van het klimaat die met zich brengen. 
De lucht en het water zijn van het hoogste belang 
en daarom moet de bouwmeester daar zijn aandacht 
aan wijden, als het bouwwerk inderdaad gezond om 
te bewonen zal zijn. Ook de wetten moet de bouw
meester kennen, in liet bijzonder die, welke be
trekking hebben op gemeenschappelijke muren, den 
afvoer van hemel- en huiswater en de vensters. 
Vooral de afvoer van hemel- en buiswater dient 
goed bestudeerd te worden, opdat de bouwheer 
later geen rechtsgedingen met zijn buren behoeft te 
voeren. Ook de overeenkomsten met de werklieden 
en de leveranciers moeten met zorg en nauwkeurig
heid worden opgemaakt, zoodat de rechten en ver
plichtingen van iedere partij vaststaan. 

Daar dus dc bouwkunst de kennis van zoo velerlei 
wetenschappen vereischt, kan alleen hij die reeds 
in zijn prille jeugd met het leeren daarvan begonnen 
is, een wezenlijk bouwmeester worden. Wie niet 
op de hoogte is zal er zich wellicht over verbazen 
dat één man zooveel wetenschap in zich kan op
nemen. 

Maar gelijk het lichaam is samengesteld uit vele 
onderdeelen, wier samenwerking het doet leven, 
zoo is ook het samenwerken van velerlei weten
schappen noodig om de bouwkunst inderdaad te 
kunnen beoefenen. Wie dus reeds in zijn jonge 
jeugd de verschillende wetenschappen leert, zal op 
rijperen leeftijd die kennis bezitten welke een bouw
meester behoeft. 

De eischen, die Vitruvius aan den volmaakten 
bouwmeester stelt zijn, gelijk men ziet, niet gering. 
Hoe velen der thans levenden zullen daaraan kunnen 
voldoen? Merkwaardig is het, dat de Romeinsche 
schrijver geen woord rept van „kunst" waarover 
wij ons zoo druk maken, kunst en wetenschap 
waren in zijn tijd nog een. 

Dat Vitruvius den bouwmeester tegen begeerigheid 
waarschuwt hangt samen met de leer der Stoa, 
waarvan hij, gelijk alle hoogstaande Romeinen, een 
aanhanger was. Het Christendom heeft in zijn 
„niemand kan twee heeren dienen" dit beginsel 
van de Stoa overgenomen. Doch al heel gauw wist 
de „mammon" zijn rechten te herwinnen, zoo hij 
ze ooit verloren bad. 

Wat moeten wij, die in onze kunst vooral „een 
middel zien om onze geldkist te vullen", die om 
„de voorschriften der wijsgeeren" ons niet het 
minst bekommeren, wel van Vitruvius denken? 

De D a m p r i j s v r a a g te A m s t e r d a m 
Door de mededeeling der beoordeelaars, dat 

ontwerpen, die andere rooilijnen aan de noord
en zuidzijde van den Dam dan de bestaande te 
zien zullen geven, niet zonder meer, als niet 

Fig 1. 

GEM-LAMP. 

voldoende aan de voorschriften van het programma, 
terzijde zullen worden gelegd, is een heele stap 
tot den vrede gedaan. 

A l kunnen zulke ontwerpen, wat billijk is, niet 
voor een bekroning in aanmerking komen, nu 
bestaat toch de mogelijkheid, dat een fraaie op
lossing wordt verkregen, die misschien zoo alge
meen in den smaak valt, dat zij voor de uitvoering 
als grondslag wordt genomen. Voorloopig zou men 
zich dan tot het verbeteren van de oostzijde 
moeten bepalen, en pas, wanneer tijd en om
standigheden gunstig waren, de beide andere zijden 
onder handen kunnen nemen. Zoo zou de Dam, 
zij het ook wellicht na jaren pas, een plein kunnen 
worden, waar eer mede valt in te leggen. 

Het moet worden gewaardeerd, dat de beoor
deelaars zich dus beijveren, aan redelijke verlangens 
tegemoet te komen. Wij vernamen van sommige 
deelnemers, dat hun de tijd, die toegestaan is, 
wat kort lijkt en dat zij gaarne zouden zien, 
wanneer de inlevering op 1 Juni 1908 kon worden 
bepaald. Misschien wil de jury ook in dit opzicht 
den medewerkers nog ter wille zijn en openlijk te 
kennen geven, dat zij tegen deze luttele verlenging 
van tijd geen bezwaar heeft. 

M o d e r n e V e r l i c h t i n g . 
Vervolg van bladz. 61. 

De „Gem."lampen worden geconstruceerd voor 
250, 187, 123, 100 en 50 Watts, cn hebben allen 

een brandduur van 550 uren 
met een verbruik van 2.5 
Watt. per kaars. Het patent 
voor de vervaardiging wordt 
geëxploiteerd door de Gene
ral Electric Co. te Shenectady, 
die een groot aantal licentiën 
aan andere fabrikanten heeft 
verleend. 

Het is te voorzien, dat het 
gebruik dezer lampen zoo 
zeer zal toenemen, dat in den 
loop van eenige jaren 70 a 
80 pCt. der oude kooldraad-
lampen daardoor zullen ver
vangen zijn; de vorm van 
deze lamp is van alle nieu
were typen die, welke zieh 
het best aanpast aan kleine 
installaties voor licht en 
kracht. 

L a m p met t u n g s t e e n d r a a d . 
Het tungsteen of tungstenium is langen tijd 

onder de zeldzame metalen gerangschikt, maar men 
vindt het thans in verscheidene doelen der wereld. 
Als alliage voor staal heeft bet reeds een zeer groote 
commerciëele beteckenis en de voor gloeilampen 
vereischte hoeveelheid is zoo gering, dat men ver
zekerd kan zijn, dat de tegenwoordige vindplaatsen 
vooreerst ruimschoots in de behoefte zullen kunnen 
voorzien. 

De zeer hooge prijs der tungsteenlampen, wordt 
veroorzaakt, niet door den prijs van het metaal 
zelf, maar door de groote moeilijkheden, die bij het 
maken der gloeidraden te overwinnen zijn. 

Het metallisch tungsteen is bros en door ge
wone hulpmiddelen onsmeltbaar- het verbindt zich 
tegelijkertijd met koolstof en met zuurstof, wanneer 

het op hooge temperaturen gebracht wordt. De 
wijzen van vervaardiging der gloeidraden zijn 
menigvuldig cn waarschijnlijk worden verschillende 
procédés met meer of minder succes toegepast. Het 
is dan ook thans reeds moeilijk na te gaan, welk 
procédé als het oorspronkelijke moet worden be
schouwd, een vraag, die hier trouwens ook weinig 
ter zake doet. 

Evenwel zij hier herinnerd aan een Amerikaansch 
patent, 12 Januari 1897 verleend aan Alexander de 
Lodyguine, voor een procédé voornamelijk ten 
doel hebbende bet verkrijgen van een neerslag van 
osmium, tungstenium en andere soortgelijke metalen 
uit de chloriden en op een sterk gespannen platina-
draad. Op dit procédé is bij de laatste ontwikkeling-
der gloeilainpcnindustrie de aandacht weder ge
vestigd en daarbij is gebleken, dat de onder
zoekingen aangaande metalen gloeidraden nog niet 
aan een eind zijn. Het laatste procédé dat bekend 
geworden is, is dat van Dr. Hans Kuzel te Weenen. 

Men vormt een colloidale oplossing door het 
voortbrengen van een electrischen boog tusschen 
electroden van tungstenium onder water Deze 
oplossing wordt tot een zekeren graad van ver
dikking gebracht door indamping, teneinde er draden 
van te kunnen trekken, die gedroogd worden en 
verhit tot op smelttemperatuur. 

Sommige industriëelen, die deze vervaardigings-
wijze onderzocht hebben, beweren, dat de methode 
te onzekere resultaten geeft, om uit een commercieel 
oogpunt practisch te zijn; niettemin worden in 
Oostenrijk Kuzel-lampen gefabriceerd en zelfs naar 
het buitenland uitgevoerd. 

Volgens dt methode, toegepast door Just en 
Hanaman, verhit men een kooldraad in een mengsel 
van waterstofgas en tungsteen chloride: in gunstige 
omstandigheden zet het tungstenium zich op de 
kool af, waarbij de waterstof reduceerend werkt: 
de draden worden vervolgens op een hooge tempera
tuur gebracht in een atmosfeer van stoom en water
stofgas. De stoom wordt dan ontleed en de zuurstof, 
die hij bevat verbindt zich met de kool van het 
tungsteencarbide, dat zich gevormd heeft tijdens 
het neerslaan op den kooldraad. 

Deze metbode liep echter in de practijk op mis
lukking uit en 28 Mei 1907 werd aan de uitvinders 
een nieuw patent voor de vervaardiging van 
tuiigsteengloeidradcn verleend. 

Zij verklaarden toen dat de ondervinding hen 
geleerd bad, dat het gebruik van een kooldraad 
als kern, practisch gebleken was tot de onmogelijk
heden te behooren. omdat de reacties zich tot de 
buitenste oppervlakte bepaalden en de kern slechts 
in geringe mate daarin deelde. 

In het nieuwe procédé, bestaat de kern uit een 
draad, samengesteld uit een mengsel van kool, van 
tungstenium in den vorm van oxyde, sulphaat of 
andere verbinding en van een bindende organische 
stof, zooals collodium, teer enz. Het deeg wordt 
gekneed, gedroogd en verkoold en de kool heeft 
een voldoend weerstandsvermogen, om de latere 
bewerkingen te ondergaan, die dezelfde zijn als bij 
het oude kooldraadprocedé. 

Er bestaan minstens twee Anierikaanscbe metho
den voor de vervaardiging van tungsteendraden, 
een van de Westingbouse Lamp Co. en de andere 
van de General Electric Co. reeds vroeger ver
meld. 

Wij zijn niet in staat die methoden bier in alle 
bijzonderheden te omschrijven, maar kunnen alleen 

mededeelen, dat bet tungstenium zwevende wordt ge
houden in een zekere oplossing, die geschikt is, 
om er draden van te trekken. Deze oplossing 
moet natuurlijk genoeg bindend materiaal bevatten 
opdat men later de droging en gloeiing daarop 
kan toepassen. 

De tungsteendraden vertoonen de gewone eigen
schappen der zuivere metalen, het geleidingsver
mogen is zeer hoog, hetgeen, een zeer lange draad 
vereischt van een zeer geringe dikte; de weer-
standseoefficient tegen temperatuur is positief en 
uit dit oogpunt zijn spanningsverschillen bij deze 
lampen minder hinderlijk; de wijzigingen in de 
lichtproductie en het krachtverbruik zijn minder, 
bij gegeven schommelingen in de voltage, dan bij 
het oude type kooldraadlamp. 

Bij de witgloeihitte worden de draden echter 
week en zelfs met steunsels en verdeeling der 
lussen moeien de tungsteenlampen steeds verticaal 
worden aangebracht. 

Echter zijn er enkele Amerikaansche typen: in 
den handel, die in elke gewenschte positie ge-
geplaatst kunnen worden, maar wanneer zij dan 
aan eenige trilling zijn blootgesteld komt het 
nogal eens voor, dat de draad breekt. 

De voornaamste moeilijkheid, waarmede de fabri
kanten beden nog te kampen hebben, wat betreft 
de lampen voor huishoudelijk gebruik, is ze zoo 
te maken, dat zij gemakkelijk vervoerd kunnen 
worden. Voor lampen van 40 tot 10Ü kaarsen 
bestaat dit bezwaar niet. Wegens de breekbaar
heid van de tungsteendraden is het vervoeren van 
de kleine modellen van lampen met betrekkelijk 
lange gloeidraden zeer moeilijk en gaat bij dat 
vervoer een groot percentage somtijds 50 pCt. door 
het breken der draden verloren. 

Terloops zij hier opgemerkt, dat op de Euro-
peesche spoorwegen een verlies beneden 3 pCt. 
wordt toegestaan, waaruit men zou kunnen opmaken, 
dat de zorg op de Eupeesche spoorwegen aan 
het vervoer besteed twintigmaal grooter is dan bij 
de Amerikaansche maatschappijen en ook grooter 
dan bij het transport over zee, want het verlies 
bij zendingen uit Duitsehland over den Oceaan 
varieert van 10 tot 20 pCt. 

Men beeft met de lampen ook proeven genomen 
voor de verlichting van spoortreinen doch zonder 
veel succes, evenwel hebben zij op verscheidene 
betrekkelijk lange trajecten aan de voortdurende 
trillingen weerstand geboden. 

Echter behoeft hieruit nog niet te worden ge
wanhoopt aan de toekomst der tungsteenlampen, 
wanneer men zich de eerste proefnemingen met 
kooldraden herinnert, in het begin is hiermede 
ook heel wat getobd en braken er vele, zelfs 
alvorens zij in den glazen peer gemonteerd waren. 

De tungsteendraad past zich goed aan, aan de 
systemen van publieke verlichting in scrieschakeling, 
die als de meest economische te beschouwen zijn. 
wat niet van de kooldraadlampen van het oude type 
gezegd kan worden; de tungsteenlampen kunnen 
1000 uren branden met een verbruik van 1.25 a 
1.50 Watt per kaars, zij zijn in den handel in de 
typen van 40 en 00 kaarsen voor installaties van 
4.—, 5,5, 0.0 en 7.4 Ampères. 

De Tan taai-lamp. 
Zuiver tantalium is zeer moeilijk en slechts op 

zeer kostbare wijze te verkrijgen, de mineralen van 
het tantalium zijn echter evenzeer verspreid als 
die van het platina. 



Wat men overigens voor zuiver tatalium hield 
is later gebleken niet anders te zijn dan een mengsel 
van het metaal met zijn oxyde in afwisselende 
hoeveelheden en het oxyde verhoogde juist de 
broosheid. 

Nog slechts sedert kort heeft men dc eigen
schap] ion van het zuivere metaal kunnen bestudeeren, 
dat naar gebleken is een even hoogen weerstand 
tegen uitrekking bezit als het beste staal en een 
smeltpunt van ongeveer 2300° C. Men kan het tot 
bladen pletten of tot draad trekken, waarvoor alleen 
de firma Siemens A: Ilalske een patent heeft en de 
methode uitgevonden is door Drs. Bolton en 
Feuerlein. 

De lampen worden thans in verschillende landen, 
waar licentiën verleend zijn vervaardigd, maar de 
draden worden tot heden alleen in Duitschland 
gefabriceerd on vandaar uitgevoerd. 

Wanneer de lamp nieuw is ziet de draad er 
tamelijk fijn en glad uit maar later vertoonen zich 
veranderingen in de structuur, die beschouwd 
kunnen worden als een soort van kristallisatie, die 
zich steeds meer accentueert, wanneer de lampen 
op een wisselstroom staan. 

Bij gebruik van gelijkstroom, rangschikken de 
kristallen zich min of meer regelmatig, terwijl bij 
wisselstroom de rangschikking meer onregelmatig is. 

Door het microscoop bezien zien de draden er 
uit, alsof zij in stukjes gebroken waren die weder 
aan elkander gesoldeerd zijn, zooals dit in Fig. 2 
te zien is. Volgens onderzoekingen, verricht door 
het Amerika&nsch instituut van Electro-Ingenieurs, 
moet men zich voorstellen, dat er werkelijk breuken 
in den draad ontstaan, doch onmiddellijk daarop 
weder een verbinding tot stand komt even sterk 
als de draad oorspronkelijk was. 

Fig 2. 
TANTAI.IUMDRAAD in verschillende perioden. 

L Nieuwe lamp. 
II. Gelijkstroom na 492 uren. 

III. Wisselstroom na 25 perioden van 467 uren. 
IV. id. „ 6 0 „ „ 157 „ 

id. 130 900 

De levensduur der tantaallampen op gelijkstroom 
is van 800 tot 1400 uren en op wisselstroom 25 
perioden van ongeveer 600 uren. Neemt men het 
gebruikelijk cijfer van 60 perioden, dan wordt de 
duur gereduceerd tot 250 a 400 uren. Deze cijfers 
zijn ontleend aan gegevens van Dr. Feuerlein en 
het is goed erop te wijzen, dat de Amerikaansche 
proeven op de laatste modellen, weinig tijds geleden 
genomen, slechts een levensduur van 40 pCt. van de 
bovenaangegevene hebben aangewezen en dat slechts 
weinige lampen op gelijkstroom de boven als ge
middeld vermelde levensduur bereiken. 

Hieruit kan men opmaken, dat het tantalium nog 

onvolledig bekende eigenschappen bezit, omtrent 
welker invloed men ook nog in het duister tast. 

De tantaallampen worden in Amerika in twee 
grootten vervaardigd; het type van 20 kaarsen ii 
40 Watts en het type van 40 kaarsen a 80 Watts 
voor voltage van 100 a 125. Zij kosten f 1.10 en 
f 1.50 en zijn dus ruim de helft goedkooper dan 
do tungstccnlampen, die in grootten van 40 en 60 
kaarsen vervaardigd worden cn dan respectievelijk 
f 3.30 en f 4.35 kosten. 

In den regel kan men bij de laatstbedoelde tan
taallampen bij gelijkstroom rekenen op een ge
middelden brandduur van 1000 uren. 

(Wordt vervolgd). 

B i e d e r m e y e r - S t i j l 
Een onzer lezers deelt ons mede, dat iu het 

Kunstnijverheids-Museum te Haarlem de kamer, 
eens door de gemalin van Prins Wil lem V bewoond, 
en voor het publiek toegankelijk, een zeer compleet 
voorbeeld van Biedermeyer-Stijl, dien men bij ons 
Stijl Willem I zou kunnen noemen, te zien geeft. 
De aangrenzende slaapkamer van Koning Lodewijk 
Napoleon, in prachtigen Style Empire gemeubeld, 
geeft gelegenheid om vergelijkingen tusschen de 
beide stijlen te maken. 

Te Amsterdam geven tal van huisdeuren met de 
daarboven geplaatste snijramen ons den Stijl 
Wil lem 1 te aanschouwen. Karakteristiek zijn de 
door twee cirkelsegmenten gevormde bossingen der 
paneelen, in de hoeken waarvan een waaiermotief 
als vulling werd toegepast. Deze vormen vindt men 
ook aan vele gestukadoorde plafonds van dien tijd. 

Dc snijramen boven de deuren hebben dikwijls 
pijlen als motief, soms met bloemfestoenen ver
bonden. 

De reeds in het artikel van „De Opmerker" 
aangewezen vermenging van Louis X V I en Empire 
toont zich ook te Amsterdam. De meubelen van 
dien tijd werden eveneens met pijlen en festoenen 
bij voorkeur versierd. Een specialiteit van den 
Stijl Willem I zijn de marqueterie-meubelen, die 
tegenwoordig weder fabriekmatig worden gecopi-
eerd, en in de uitstallingen onzer winkels veelvuldig 
worden aangetroffen. 

Het is zeker verblijdend, dat tegenwoordig de 
kunst van het tijdperk, tusschen 1815 en 1840 
besloten, weder de aandacht trekt en gewaardeerd 
wordt, terwijl zij tusschen 1860 en 1900 als van 
geen de minste beteekenis werd geacht. Maar het 
is minder aangenaam, dat de Duitschers, wier 
Biedermeyer-Stijl van veel geringer hoedanigheid is, 
dan wat bij ons werd voortgebracht, ons wakker 
moesten maken. Wij hopen, dat Dr. W . Vogelsang, 
die weldra een werk over Nederlandsche meubelen 
zal doen verschijnen, den Stijl Wil lem I niet zal 
vergeten. 

I J s s e l s t e e n e n 
Dezer dagen ontving ik als circulaire een „open 

brief" van de Vereeniging van IJsselsteen-fabrikanten 
„aan de H . H . Architecten in Nederland". 

Het is naar aanleiding van de ophanden zijnde 
prijsvraag der Mij. tot bev. der Bouwkunst voor 
werkmanswoningen dat voornoemde Vereeniging de 
aandacht der H . H . Architecten of Besteders" vestigt 
op den IJsselsteen, den „steen die tot afmetingen 
heeft + 16 X 8 X c .M." 
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Voor de bouwkosten van arbeiderswoningen zijn 
de muurdikten gewichtige factoren en dat de H . H . 
steenfabrikanten thans acte de presence geven 
getuigt van hun ijver en hun handelstalent. 

Hierbij geeft mij nu hun fabrikaat stof tot eenige 
bespiegelingen. 

Het zij mij in de eerste plaats veroorloofd om 
te wijzen op een heerschend gebrek in onze bouw
verordening-flora waarin de voorschriften voor de 
muurdikten gegrond zijn op vaste maten in plaats 
van op weèrstandsberekening in verband met hoogte
verhoudingen en bijzondere bepalingen voor de 
atmosferische! invloeden over de buitenmuren. Zoo 
worden dan doorgaans de niinimuni-muurdikten in 
c.M. voorgeschreven voor een aantal bijzondere „ge
vallen" die zelf weer in vaste maten zijn aangegeven. 

Een groot ongerief. 
Waar men dan somwijlen van sommige steen

soorten op degelijke wijze een gunstig gebruik zou 
kunnen maken, 'moet 'men dit door onbekookte, 
stroeve verordeningen achterwege laten. 

In dien toestand zal, meen ik. slechts langzaam 
verandering komen en zal moeten gewacht worden 
tot de tijden, waarin door de uitbreiding der kennis 
van de 'bouwwetenschap, geleidelijk meer licht zal 
stralen in (en uit) de breinen der beambten die de 
bouwverordeningen samenstellen. 

Vele Steenfabrikaten lijden onder dien toestand 
en naar ik geloof het IJss'ol-fabrikaat niet het minst, 
wat jammer is wanneer men nagaat dat de eigen
schappen van die steensoort dikwijls voortreffelijk zijn. 

Maar een ander bezwaar werkt de toepassing van 
de IJsselsteenen tegen, n.1. het kleine formaat. 

Zij zijn ongeveer half zoo groot als waalsteenen, 
terwijl twee Duitsche formaatsteenen ruimschoots 
tegen zeven IJsselsteenen opwegen. 

Voor groote gebouwen geven vele architecten 
de voorkeur aan het Duitsche steenfabrikaat; 
voor gewonere bouwwerken heeft het Waalformaat 
iets voor- en voor heel kleine huisjes (in Japan 
en in ons land bouwt men alles kleiner dan elders 
op aarde) heeft het IJsselfonnaat dikwijls iets 
liefelijks. 

Maar om geheele huizen uit zulke domino
steentjes op te stapelen komt veelal te duur uit. 
Vooral voor arbeiderswoningen. De besparing aan 
dikte weegt immers niet steeds op tegen het 
hoogere metselloon en het grootere verbruik aan 
mortel. 

Zouden nu de IJsselsteen-fabrikanten niet voor 
een groot deel aan dit bezwaar tegemoet kunnen 
komen door steenen in den handel te brengen 
van aanzienlijkere dikte bv van 5 ! / i cM. *) a 7 cM. 
in plaats van 41/» ? 

Voor het verband is dat toch geen bezwaar; 
daarvoor is het voldoende dat de lengte der steenen 
een weinig meer zij dan het dubbele bedrag van 
de breedte. 

Weliswaar wordt bij het bezigen van dikke 
steenen de vallende tand stijler, maar voor binnen
werk zal dit, binnen zekere grenzen, geen afbreuk 
doen aan de hechtheid van het metselwerk. 

Indien geen technische moeilijkheden zulks 
beletten komt het mij voor dat de H . H . Fabri
kanten met de invoering van een zwaarder steen
formaat succes zouden kunnen hebben, reden 
waarom ik er de aandacht op wensen te vestigen. 

•) Voor binnenmuren die op Waalsteenmuren aansluiten. 
J . H . A . M I A L A R E T . 

De A m s t e r d a m s c h e W a t e r l e i d i n g e n . 

De lijdensgeschiedenis der Amsterdamsche water
leidingen schijnt een nieuw stadium ingetreden. 

Naar het ,! Nieuws van den Dag", waaraan wij het 
volgende ontleenen. mededeelt zijn thans aan de Stads
drukkerij verkrijgbaar gesteld het rapport van den heer 
Theod. Stang, 'directeur van de Haagsche Duinwater
leiding en het daarover uitgebracht advies van den 
directeur der Gemeentelijke Waterleidingen, den heer 
Pennink. 

Daaraan is toegevoegd een lijvig „Rapport en Noor-
stel" van dezen laatste aan B en W., handelende over 
de nitbreidinj en verbetering der Duin u-a terlei ling. 

Aan dit nieuwe rapport van den heer Pennink is 
het volgende ontleend: 

In eene inleiding gaat de schrijver na wat in de 
jaren na P.KK) ten opzichte van het water vraagstuk 
geschied is-

Hij herinnert in de eerste plaats aan zijn eigen 
rapport van P.KI1 waarin geadviseerd werd de quaestie 
te toetsen aan het oordeel van bekwame vakmannen, 
aan welk advies op onjuiste wijze gevolg is gegeven, 
hetgeen de oorzaak van veel strijd is geworden. 

Het gevolg is o. a. geweest het rapport van 17 Mei 1(.H)2 
van de „Commissie-Van Hasselt, Lindley en Saltet", 
tegenover welks tweeslachtige conclusie de heer Pennink 
een zuiver gouvernementeel standpunt is blijven in
nemen en daarna de voordracht van B. en W„ om over 
te gaan tot den aanleg eener Rijnwaterleiding. 

De heer Pennink herinnert dat hij — afkeeng van 
eene waterleiding, waarvan de winplaats zou liggen in 
de heide of in de Velnwe en niet kunnende verkrijgen 
een gunstige beslissing op zijn voorstel tot irrigatie 
van de duinen meende te moeten adviseeren tot" 
den aanleg van een Rijnwaterleiding, al was zijn 
oordeel, dat hier het betere moest wijken voor het 
goede. 

De Raad verwierp echter deze Rijnwaterleiding en 
opnieuw werd bij buitenstaanders voorlichting gezocht 
en de „commissie-De Kruin, Schotel en Kapteyn'* be
noemd. 

De heer Pennink deelt mede, dat hij op dit rapport 
geadviseerd heeft doch dat zijne adviezen niet openbaar 
zijn gemaakt, waarvan heni de redenen niet bekend 
zijn. Die adviezen leidden onvoorwaardelijk tot de 
slotsom, dat het uitgebrachte rapport moest verworpen 
worden. 

Inmiddels, immers in den aanvang van 1'.H>.">. was 
het omvangrijke onderzoek in de duinwinplaats be
gonnen en voor verreweg het grootste deel tot een 
bevredigend einde gebracht. De uitkomsten daarvan 
voerden tot een betogen strijd, zoodat ten slotte het 
oog werd gericht op de Haagsche waterleiding, cn — 
schrijft de heer Pennink „zoowaar dat bedrijf aan 
de hoofdstad ten voorbeeld is gehouden." 

Daarna gaat hij over tot de uiteenzetting van het 
thans door hem ingediende voorstel. 

Vooraf gaat eene bespreking van de beteekenis van 
de (van N.-Ainstel overgenomen.) Bronleiding en van 
de Vechllciding. 

BRONLKIDING. 
De slotsom van het medegedeelde omtrent deze 

leiding is, dat het Bronwater te duur is. De aanvoer 
in den waterkelder aan den Haarlemmerweg kost der 
gemeente per kub. M. 5 ets, terwijl die kosten voor 
het Duinwater slechts 2']i cent per kul». M. bedragen. 
Bovendien is de Bronwaterleiding zoo goed als niet 
vatbaar voor uitbreiding. Zij kan hoogstens ongeveer 
4000 kub. M. per dag leveren. 

Daarna daalt hij af in technische bijzonderheden 
omtrent de voor eene uitbreiding en verbetering van 
het bestaande noodige nieuwe werken. 

Daarvoor zal Amsterdam de beschikking over meer 
terrein in de duinen moeten hebben en is 't onvoor
waardelijk noodzakelijk, dat de gemeente meesteres 
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zij van de meest belangrijke terreinen in dc gelieele 
winplaats. 

Onteigening ten algemeene mille zal daarvoor 
noodig zijn. 

Ook daarna zal liet duin echter nog een tekort aan 
water opleveren en 0111 dit tekort aan te vullen, is 
geen ander water dienstbaar dan dat uit een onzer 
groote rivieren, met name 

DE RIJN OF DE LEK. 

Met zulk water zal een daarvoor aan te wijzen ge
deelte van het duin bevloeid moeten worden om op 
die wijze een kunstniatigen regenval te verkrijgen. 

Aangezien de rivier de Lek geschikte plaatsen tot 
wateronttrekking aanbiedt, die den transport-afstand 
tot een minimum kunnen maken, stelt de directeur 
voor de winplaats te kiezen even boven Schoonhoven. 

Aan het slot van zijn rapport doet do heer Pennink 
aan B. en W. het 

V( IORSTEL 

om de iu de laatste jaren door anderen ingediende 
of voorgestelde plannen en de door sommigen 
geopperde mogelijkheden ter zijde te stellen," 

en aan den Gemeenteraad een voordracht in 
te .dienen, bedoelende het nemen van een besluit: 

lo. om het bouwen van een Rijnwaterleiding |waar
omtrent de betreffende voordracht is aangehouden) van 
de agenda te voeren; 

2o. om de bestaande Duinwaterleiding zóó te ver
beteren en uit te breiden, dat daarmede het duin-
vyatervraag.stuk en tegelijkertijd de gelieele watervoor
ziening van Amsterdam, voor tal van jaren zullen zijn 
opgelost en verzekerd, met dien verstande, dat daarbij 
eene bevloeiing met Lekwater als een der hoofd
beginselen zal gelden: 

3o. om, ter verkrijging van het voor het sub 2 
bedoelde noodige terreinbezit ten spoedigste bij de 
Kegeermg een Onteigeningswet aan te vragen, ten op
zichte van de benoodigde gronden en terreinen zoo 
binnen als buiten het duin gelegen; 

4o. om de bronwaterleiding te Hilversum niet uit 
te breiden, doch het bronwater af te voeren naai' het 
pompstation aan den Haarlemmerweg en liet daar te 
vermengen met het uit dc duinen te onttrekken water, 
alvorens dit laatste ter aflevering in het stadsbuizennet 
wordt verdeeld, zoodat voortaan, behalve het Vecht
water maar één soort water geleverd wordt; 

5o. om de hoofdverdeeling van het Vechtwater ge
leidelijk te beperken als boven omschreven; 

6o. om een krediet te verleenen voor de uitvoering 
der noodige werken en het aankoopen der vereischte 
terreinen en gronden. Vechtwater in woningen, zoo
mede voor badhuizen, ziekenhuizen, enz. een einde 
moeten nemen, en, in plaats daarvan zal't nuttig wezen 
het Vechtwater ruimschoots te gebruiken voor het 
reinhouden van straten, riolen, enz. 

In het overige stadsdeel, dus dat, gelegen bewesten 
de bedoelde lijn, zullen geleidelijk alle bestaande 
brandkranen overgebracht dienen 'te worden op liet 
verdeelingsnet voor duinwater, nadat hierin de druk 
op 86 M . ± A. P. zal zijn gebracht. 

{Slot volgt) 

Leesta fe i . 

Bouwkundig Weekblad Xo. S. De beteekenis van 
de c o ö p e r a t i e v e b o u w v e r e e n i g i n g voor het 
woningvraagstuk door D. E. Weiitink. 

H e s s i s c h e L a n d e s • A u s s t e 11 u n g 1'ttr fipie und 
angewandtc Kunst, Darmstadt 1908. 

Oorkonde . 
V e r s l a g van de vergadering der Afdeeling Arnhem 

van 24 Januari 1908. 

Architectara No. 8. P r i j s v r a g e n en A r c h i t e c t e n 
door M. .1. E. Lippits. 

D e R u ï n e 1 e A m s t e r d a in door W. K. Cz. 
De T e n t o o n s t e l l i n g op de Academie. 
Van k r o n i n g s b o r d j e s 
V e r s l a g van de 123S«> gewone vergadering van 1!» 

Februari 1908, waar de beer II. .1. de Groot een voordracht 
hield „Over propartie en evenwicht'". 

T e c h n i s c h Gedeel te . Ken reusachtig feestge
bouw; beschrijving van de feesthal voor het zangersfeest 
tc Breslau in l!J07. — Middelbaar Technisch Onderwijs, 
(slot). — Lof' van het ambacht. 

I»e Bouwwereld Xo. SI. V l o e r e n zonder naden 
1 Betonbevloeriugen, door Prol'. .1. A. van der Klaes. 

D c O o r s p r o n k e l i j k h e i d de r N e d e r 1 a n d e r s 
in de XlXe en XXe eeuw, door Jac. van Gils. 

P r ij s v r a a g Londo n C ount y H a 11. Bekroond 
ontwerp van Ralph Knott, mot afbeelding. 

De Ingenieur Xo. 8. A n d r e L. Schmidt . Necrologie. 
Spoe l s t e l s e l (tout a l'egout), door Dan. .1. Sanche-. 
D e e 1 n e m e r s a an de I n s t i t u u t s v e r gader in g 

ter viering van het On-jarig bestaan (met afbeelding). 
V e r g a d e r i n g der Vakafdeeling voor Bouw- en Water

bouwkunde van 15 Februari 1908. 

Technisch Weekblad (B. v. T.) No. 8. De rekenliniaal. 
Ken stukwerktarief-systeeiii (vervolg). Berekening 

eleetri.-che gelijks!rooinuctten (vervolg). 

De Aannemer Xo. 9. Ken be langr i jke inededee-
I i n g. legaat wijlen M. C. Roest. 

V e r g a d e r i'n g van het Hoofdbestuur va . 18 Feb. 11)08, 
Afdeeling Breda, buitengew. verg. van 20 Feb. 1906. 

De XederlainLclie Klci-Indiist 11 • Xo. 34. De gebakken 
steen en hare nieuwste toepassing (vervolg), overgenomen 
uit „de Bouwwereld". — De fabricage van klinkers. — 
Ongevallenwet 1901, overgenomen uit de Zutpb. Courant. 
— Album der kalkzaiidsteenfabrikaiitcn. overgenomen uit 
„de Bouwondernemer". — Hooge raad. 

Deutsche üiiiihiiltc No. N. V o m R a t h h a u s in Posen, 
door Wil fried Baumgarten met een plaat naar teekening 
van W. Lehmann, 

Neue Heidehftuser, door II. Aug. Waldncr, met 
afbeeldingen. 

Ueber Z i m m e r m a n s a r b e i t e n , door Dr. Ing. 
Paul Klopfer. 

E i n L a n d h a u s e n t wu r f, door E. Schwinghain 
nier bij «en ontwerp van W. Piel te Essen. 

De Nat uur uitgave van J. G Broese te Utrecht bevat in 
all. 2, van den jaargang 1908: 

Vliegmachines en Vogels: .1. AL Kleiboer. — Iets over 
Zinkwit: G. Uhl. — Het niet'ii van lichtbronnen: D. Sta-
vorinus, — Luxe artikelen en sieraden uit het dierenrijk 
afkomstig, Slot: P. N. van Kek. — Overzicht der groep: 
kleef- en vulstof, lijm, cement, pasta, mucilago. lutiini: Dr. 
M. Greshoff. — De Colligraaf; A. C. Bruijn. — Het bereiken 
van lage temperaturen: Dr Z. P. Boumaii. —- Het Electrisch 
Afmijntoestel: I). S. S. - Mars, II: Mr. W. de Sitter. — 
Is het met het hagelschieten gedaan? Dr, A. J. C. Snijders. 
— De fotografie in natuurlijke kleuren. I: F. Zernike. — 
Sterrenkundige niededcelingen voor de lente van 1908: 
Dr. W. de Sitter. — Eenvoudige Proeven. 2, Het aantoonen 
van de vcrbrandingsprodiicten eener kaars: Dr. A- J. C. 
Snijders. — Korte Hededeelingen. - Boekaankondiging.— 
Correspondentie. — Maandelijksch Weei bericht: C. L. deVeer. 

Moderne Bantonnen van M. .1 Gradl No. 2. Deze afleve
ring is het eerste Dresdener Künstlerheft van 1908, d. w. z. 
dat het weder gewijd is, uitsluitend aan het werk van 
Dresdener architecten. Ten eerste ontmoeten wij daarin 
Hans Erlwein met het König-Georg-Gymnasiuui te Dresden 
een gebouw iu hoofdvormen 18de eeuwsch van opvatting, 
maar met moderne detailleering, niet overal even goed 
passend bij het geheel. Ken tweede werk van denzelfden 
bouwmeester is een brandweerpost in Dresden-Striesen; 
hier domineert de moderne opvatting ofschoon ook oud-
Duitsche herinneringen niet ontbrek<n. Van Fritz Schu
macher is een ontwerp voor een Crematorium in Dresden 
en van een kerk voor Hagen i. W, aanwezig, voorts eenige 
kleinere ontwerpen van Oskar Menzel. en Rudolf Kolbe, 
terwijl de grootste plaats in dit nummer wordt ingenomen 
door Schilling & Graebner en wel niet het Rathskellergebouw 

in Scliwarzcnberg. geheel in l8de eeuwschen geest opgevat 
van binnen hier en daar aan Renaissance herinnerend en 
ten slotte niet het merkwaardig restauratiewerk van den 
Elgersburg in Thüringen, geheel anders van opvatting, dan 
wij dit elders in Duitschland en ook bij ons te lande gewoon 
zijn, zonder pretentie van een archeologische studie en 
niet sparing van menig onderdeel dat door een streng 
restaurator ineedoogenloos zou zijn opgeruimd. Daardoor 
is dan ook iets anders verkregen, dan wij ons gewoonlijk 
voorstellen, wanneer wij vernemen, dat een gebouw het 
restauratieproces heelt ondergaan, en wij meenen, iets beters. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

— AMSTEDAM. Zooals men weet, bestond het plan om 
aan den Montelbaanstoren te Amsterdam een blijvenden 
aanbouw te maken en in dat gebouw een politepost en 
een afdelingsbureau voor Publieke Werken te vestigen. 
Kr was daarvoor reeds een post op de begrooting uitge
trokken, maar zij werd aangehouden, omdat in den Raad 
een vrij sterke oppositie tegen het plan was. Men meende, 
dat dit in architectonisch en historisch opzicht zoo merk
waardige en fraaie gebouw, door het aanbrengen van een 
zoodanige „puist" niet weinig ontsierd zou worden. 

B. en W. deden daarom de toezegging, dat het plan niet 
zou worden uitgevoerd alvorens de Schoonheidscommissie 
om advies zou gevraagd zijn. _ , 

Wij kunnen thans mededeelen, dat deze commissie, wier 
voorzitter de heer Berlage is, met algemeene stemmen het 
plan ontraden heefl. en dat B. en W. ingevolge dat advies, 
het voorstel hebben teruggenomen. 

De Montelbaanstoren blijft dus op zichzelf staan en zal 
des te schooner uitkomen, als eerlang de rommel van af
gekeurde houten gebouwtjes, welke thans nog zijn voet 
ontsieren, zal opgeruimd zijn. 

De gemeente is reeds bezig met voor de takken van 
dienst, welke daarin tot nu toe onderdak waren gebracht, 
in de omgeving, een andere plaats te zoeken. (N. v.d. D) 

— De buitengewone vergadering van den Kerkeraad der 
Ned. Hervormde Gemeente heeft met 103 tegen 21 stommen 
besloten de Nieuwe-Zijds-Kapel geheel af te breken en in 
eenigszins anderen vorin weder op le bouwen. Hierbij zal 
gevolgd worden het reeds vroeger door ons medegedeelde 
plan om niet weder het terrein in beslag te nemen, maar 
rondom de kerk voldoende ruimte over te houden voor 
den bouw van een winkelgalerij. 

Naar wij vernemen wordt de grond, waarop de winkel
huizen komen te staan, niet verkocht. De Ned. Herv. Kerk 
zal ook de magazijnen door haar architect, den Heer 
Posthumus Meyjes, laten bouwen. 

Wat het nieuwe kerkgebouw aangaat, dat zal zoo inge
richt worden, dat het tevens geschikt is voor het houden 
van allerlei kerkelijke vergaderingen. 

Reeds lang had' de Ned. Herv. kerk behoefte aan een 
flink vergaderlokaal in het cent rum der stad. 

Met het sloopen van de N. Z. Kapel zal begonnen worden 
ongeveer half Mei, wijl eerst met l Mei, gelijk bekend is, 
de huur van de zoogenaamde „kastjes" om is. 

— Er gaat weer een stukje oud-Amsterdam verdwijnen. 
Van de rij huizen op den Kloveniersburgwal, tusschen de 
Oudemanhnispoort en de Doelenstraat, worden er twee af
gebroken. Dezer dagen is met de slooping een begin gemaakt. 

Deze rij huizen zijn gebouwd omstreeks het midden der 
17de eeuw of iets vroeger, alle volkomen gelijkvormig en onder 
één lange kroonlijst. Om ze van elkander te onderscheiden, 
waren zij genummerd, iets ongewoons in die dagen, toen 
meest alle huizen hun eigen naam hadden. Vandaar de 
naam „numinerhuysen", waarmede zij reeds in dcl7eeeu-v 
werden aangeduid. 

Sinds de laatste halve eeuw was de gelijk- en gelijkvor
migheid dezer huizenrij — welke steeds eigendom van de 
stad is geweest — reeds verbroken. Twee der perceelen 
hadden er één verdieping bij gekregen, van een paar andere 
waren de karakteristieke gevels bepleisterd, en enkele, 
aan de zijde van de Oude Manhuispoort, waren afgebroken 
om plaats tc maken voor de groote. hooge gebouwen van 
de Gasthuis-Apotheek en de Model-apotheek, tevens Labo
ratorium der Gezondheidsleer. 

Van de huizen, welke thans worden afgebroken, had één 
zijn oud karakter nog bewaard, behoudens de later ingezette 
spiegelruiten; het andere was bepleisterd. 

De slooping geschiedt in verband met plannen tot uit
breiding van ric gebouwen op het aangrenzend terrein 
van het Binnen-Gasthuis. 

'S-GRAVENUAGE. In de laatstgehouden vergadering van de 
Afdeeling der Mij. t. Bev. der Bouwkunst hield de heer 
Wouter Cool, ingenieur bij de Rotterdamsche Gemeente
werken, een lezing over „de bouwmaterialen vau den vul-
canischen Eiffel". 

Na zeer kort te hebben aangestipt hoe de verschillende 
gesteenten uit den vubanischen Eiffel, waar op een terrein 
van 8 K.M. straal 40 uitgebrande vulkanen worden aan
getroffen, zijn ontstaan, ging spreker de toepassing van 
verschillende van die gesteenten na. Eerst liet hij. aan de 
hand van een groot aantal lichtbeelden, de inzameling van 
de lichte drijfsteen en een groot aantal gebouwen, die 
daaruit zijn opgetrokken, de revue passeeren en stipuleerde 
hij de verschillende voor- en nadeelen, die het gebruik van 
deze steen met zich brengt. 

Vervolgens werden tras, dat in Nederland zijn eerste 
toepassing heeft gevonden, en de drie soorten tufsteen op 
dezelfde wijze behandeld. Met een groot aantal lichtbeelden 
werd de gelieele tul'steenindustrie nauwkeurig uiteengezet, 
waarbij spr. o. a. g< tegenheid vond te betreuren, dat de oud 
Hollandsclie practische zin ons er toe gebracht heeft prach
tige oude tufsteenkerken. zooals de Walburgkerk te Gro
ningen, duur aan de trasmolens te verkoopen, omdat men 
niet goedkoop genoeg nieuwe kerken van bouwsteen kon 
bouwen. Ook deelde hij tal van merkwaardige bijzonder
heden van de streek waar de tufsteen verzameld wordt 
mede. Ook ging: hij de verschillende eigenschappen der tras, 
zooals die door verschillende onderzoekers beschreven eu 
volgens verschillende voorschriften geëischt worden, na en 
wees hij op de verschillende vervalschingsmethoden, welke 
op dit gebied worden toegepast en het noodig maken van 
betrouwbare leveranciers te betrekken. Tevens toonde hij 
aan, dat de Duitsche voorschriften betere waarborgen geven 
voor goede qualiteit materiaal dan andere. 

In de pauze werden verschillende monsters van steen
soorten bezichtigd. 

Na de pauze behandelde spreker allereerst een donker-
roode steensoort, welke als bouwmaterieel en ook wel voor 
grotten e. (I. wordt gebruikt. Daarna do basaltlava. die voor 
molensteen en wordt toegepast. 

Eindelijk kwam spreker tot den ouden hoofdkrater, waar
van nu is over gebleven het beroemde Laacher Meer met 
zijn historische omgeving, maar allerhande legenden ver
haald worden, en de schilderachtige omgeving daarvan. 
Onder anderen toonde hij den krater in welks omgeving 
de phonoliet of klingsteen wordt gevonden, welke dient 
voor de harding van wegen en voor de vloeibaarmaking 
van glas, terwijl het ook bij den landbouw toepassing vindt. 

Voorts beschreef hij de' eigenschappen, inzameling en 
toepassing van het Leuciet. 

Ten slofte gaf spreker met behulp van een rijke collectie 
lichtbeelden een beschrijving van de basaltindustrie. 

De voorzitter bracht' in deze vergadering ook nog even 
de Zorgvlietquaestie ter sprake. Zooals bekend is heeft de 
Afdeeling. in een adres aan den Raad der Gemeente, den 
voorgestelden aankoop ontraden. 

MIDDELBURG. Door wijlen den Heer M.C. Roest, te Middel
burg, is een legaat van f' 1000 vermaakt tot voorbereiding 
of stichting vanwege den Nederlandschen Aannemersbond 
van eene technische school ter opleiding van aannemers. 

P e r s o n a l i a . 

— Te Rerlijn is in den ouderdom van 74 jaar de illus-
strator Paul Thuniann gestorven. 

Te Dusseldorf overleed de direct! ur der academie van 
kunst Peter Janssen. 

Benoemd tot leeraar voor bouwkunde en meubel-ontwerp 
aan de academie Minerva te Groningen G. Knuttel jr 
te Delft. 

--- Benoemd tot leeraar in het haiidteekenen aan de 
H. B. S. met 5-j. cursus te Arnhem J. Favier, aldaar. 



V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Docent (Assistent) aan de Techn. Hoogeschool twee 
middagen in de week in de afd. Bouwkunde (Utiliteits-
werken) a t' 100.— per lesuur. Schriftelijke sollicitatie aan 
liet adres van Prof. Klinkhamer, Delft. (I) 

Ingenieur, bekend met gewapend Beton; zie adv. 
in dit no. (1) 

Onderwijzer in het Schilderen, aan de Ambachts
school te Doetincheni. Zie adv. in dit no. 

— O p z c h t e r voor het uitwerken van plannen, toezicht 
op den bouw van schutsluizen te Stadskanaal; salaris f 100 
per maand ; Diploma Rijkswaterstaat aanbeveling. Zich aan 
te melden tot en met 9 Maart a. s. bij den Ingenieur der 
Stadsbezittingen te Stadskanaal. (1) 

— O p z i c h t e r s van den R i j k s w a t e r s t a a t 
examen in April IttOfS. (Zie voor bijzonderheden de .Wed. 
St.-Courant van 17 Jan. 1908, no. 14). (1) 

O n d e r o p z i c h t e r s St. 8 p o o r w. I n d i ë, voor de 
werkplaatsen, een voor de locomotiefstelplaats, een voor de 
smederij en een voor draaierij, bezoldiging f 150 's maands, 
met verhooging van t 25 's maands, na drie jaren dienst. 
Voorloopig traktement van f 60 's maands, overtocht voor 
gouvenienientsrekening als passagier 2e kl„ c. q. ook voor 
het wettig gezin; gratificatie voor uitrusting f500. Aan
melding vóór 1 Maart a. s. bij een request op zegel aan 
het Dep. van Koloniën. Voor verdere bijzonderheden zie 
St.-Ct. No. 38. (1) 

— S c li e e p s t e e k e n a a r onder No. 5362, bureau der 
N. Rotterd. Courant. (2) 

— U i t v o e r d e r voor een groot bouwwerk; salaris 
nader te bepalen. Brieven onder No. 35059 aan het bureau 
van het Alg. Nederl. Advertentieblad te 's-Gravenhage. (2) 

— C r a y o n t e e k e n a a r; brieven onder lett. E. R 344. 
N. v. d. Dag. (2) 

— A s s i s t e n t voor Bouwkunde aan de Tech
nische Hoogschool. Zie adv. in no. 8. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN T E C H N rei 
RuiJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

44 Bouwk.Opz.-teek.. 20—50 j . , ƒ60—ƒ125 
14 BouwkOpz.-Uitv., 23—50 j . , ƒ65—ƒ110 
10 Bouwk. Teek. 18 -49 j . , ƒ 40—f 120 
7 Watert). Opzr. 20—45 j . , ƒ60—ƒ 110 
1 Meubelteekenaar 41 j . , /"120 
2 Decoratie-teekenaars 26—401., ƒ 110-/'125 
2 Teek. voor kunst-indust.26 -40 j . , ƒ110 ƒ 125 
4 Chef-machinisten 2 2 - 3 4 y j 8 0 - ƒ 150 
2 Werkt. opz. (construct,) 22 33\,f 80 f 125 
1 Werkmeester 33 j . , ƒ125 

10 Werktuigk. Teek., 2 0 - 26 j . , ƒ 50—ƒ 80 
6 Electrotechniker 22 -41 j . , ƒ 60- -f 100 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , ƒ 65 
l Verwarmings-techniker 23 j . . ƒ 80 

p.m 
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Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 2 Maart. 

Arnhem, ten 11.30 ure, door het gem.-
bestuur: bestek no. 0: liet vergrootcn van 
de ambachtsschool en avondschool voor 
handwerkslieden te Arnhem. Zie adv. in 
no. 7. 

Apeldoorn, door den arch. J. A. Wijn: 
het bouwen van een woon en winkelhuis 
aan de Dorpstraat aldaar; besek en teek. 
verkrijgbaar bij den aanbesteder. 

's-Gravenhage, door de arch. Z. Hoek 
en J. Th. Wouters in het Zuid-Hollandsch 
Koffiehuis: het bouwen van een villa aan 
de oprijlaan in Oud-Wassenaar aan den 
Leidschen straatweg te Wassenaar. Zie 
adv. in dit no. 

Hengelo, ten 8 ure, door den architect 
J. W. Jansen namens de firma S. Kanteman 
en Zn. in hotel Eulderink: liet vergrooten 
van de fabriek van poetskatoen: het bij
bouwen van eene kamer aan een woonhuis; 
bestek en teek. ter inzage in gen. café; 
aanw. den dag «Ier besteding te 11 ure. 

Hulst, ten 12 ure, door het bestuur vau 
den polder Catharina in hotel Graanbeurs: 
ile levering van: a. 132000 keien van 
Quenast of Lessinés (Recoupins facon 
nées), minstens 9 bij 15 cM. op den kop, 
5 bij 12 cM. op den staart en 12 a 13 cM. 

hoog; b. 2100 M. Doorniksche kant steenen. 
minstens 25 a :t0 cM., breed 10 a 12 cM., 
hoog 25 a 30 cM.; inlichtingen ten kantore 
van den ontvanger griffier. 

Hulst, Door het bestuur van den Ser 
Pauluspolder in de herberg Koning van 
Engeland: de levering van 50.000 stuks 
keien, zoogenaamde recoupins faconnées, 
minstens 9/15(50 stuks per M2.) afkomstig 
zijn uit de groeven van Quenast of Les-
sines, en 880 M. kantsteencn, van de 
Doorniksche groeven, lengte 35 cM. aan 
den kop en 23 aan den staart, breedte 
12 cM. bovenkant en 10 cM. onderkant; 
levering aan de losplaats van de tramlijn 
te Ter Hole, voor of op den 15 April a.s.; 
inlichtingen bij den dijkgraaf G. Mangnus. 

Rotterdam, ten 10 ure, door het R. K. 
par. kerkbestuur van den II. Joseph op 
het bureau der architecten Gebr. Margry 
en Snickers Schiekade W. Z : het bouwen 
van een R. K. jongensschool aan de Joseph-
straat aldaar. Bestek en teekening te ver
krijgen aan de Drukkerij van de Maasbode. 

DINSDAG 3 Maart. 

Kibergeu, ten 3.30 ure, door den arch. 
J. B. Radstake ten kantore der Eibergsche 
stoombleekerij: het bouwen van een maga
zijn en schaftlokaal aan hare fabrieks
gebouwen; bestek en teek. ter inzage in 
het koffiehuis van H. Schuurman aldaar; 
aanw. den dag der aanbesteding 11.30 ure. 

Heerenveen, ten 2 ure, door den arch. 
K. de Bazel ie het hotel Jorissen: het 
bouwen van een woning met stal. koets
huis en koetsierswoning; aanw. gehouden; 
bestek en teek. verkrijgbaar bij boekh. 
Binmrt Overdien te Heerenveen. 

WOENSDAG 4 Maart. 

Deventer, ten 11 ure, door het gein.-
bestuur: de levering van 70.000 stuks gres-
keien 10 maal IB cM. en 1500 stuks gres-
keien 10 maal 24 cM.; bestek ter lezing 
op de Gemeentesecretarie en aldaar ver
krijgbaar. Inlichtingen bij. den Gemeente
bouwmeester eiken werkdag van 10-12 u. 

Nlriiwwerrdinge, ten 2 ure. door het 
bestuur van het waterschap Weerdinge 
iu het caféNijmanting: het bouwen.leveren 
en stellen van twee ijzeren draaibruggen 
en een ijzeren draaivonder met houten 
onderbouw en een brugwachterswoning; 
bestek en teek. ter inzage in genoemd 
café en verkrijgbaar bij den bouwk. J. A. 
Mulder; aanw. op den dag van aanbeste
ding, te 12 uur, samenkomst in gen. café. 

Schiedam, door den arch. H. Gabel: de 
paalfundeering alsmede het graaf- en 
metselwerk voor den bouw van drie 
heerenhuizen aan de Tuinlaan te Schie
dam; bestek en teek. verkrijgbaar ten 
kantore van aanbesteder. 

Vervolg Aank. van Aanbest. zie Bijlage. 

T H. VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en MairaxUnen D E K I I I K K H A D K 15» 1,11. Filiaal en .Showroom 44 K O K » , 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Cenlrule Verwarming, Ventilatie. Wurm m koiidwater vrr/orgiug. Triumph Oriirdriiugds. Kampioen \mlilatur onder «arantie. 

29 Februari. Bijlage van „ D E O P M E R K E R " . No. 9. 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt 

(2) Houten Parquetvloeren 
in ASPHALT, MASSIVE en PARQUET-TAPIS. 

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek. 
Houten Hoofd- en Tusschenbalusters. 

DONDERDAG t Maart, 

's-Giavcniingc, ten 2 ure, door het 
gemeentebestuur: het verbouwen en ver
grooten van de school aan het Korten-
bosch. Aanwijzing 2 Maart te twee uren 
aan de demeentewerf, daarna terplaatse. 
De voorwaarden en de teekeningen ver
krijgbaar aan de Gemeentewerf-

VRIJDAG (I Maart. 

Holnes, door de gem. archit. G. Bulsing 
Gz. te Ridderkerk: het bouwen van een 
woning voor den goddienstonderwijzer aid. 

Z landaiii, ten 1.30 ure, door het gem. 
best.: de levering van 200 privaattonnen 
ten behoeve van den reinigingsdienst; 
bestek te verkrijgen ten kantore van 
den Reinigingsdienst. 

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

„DE 
V 

van 1845. 

's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat. — ZUTPHEN, Uselkade. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Dir. 

G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 
Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1906 . „ 1.235.400,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 31.495.000,00 
BRAND • LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

Dienst van Weg en Werken. Kamer 150. 
Aanwijzing op het terrein 4 Maart 1908 
10 uur spoortijd uitgaande van Zand 
voort (bad). 

Utrecht, 2 ure. door de Ned, Centraal-
Swp,Mij., aan het hoofdbureau dei- Mij.. 
Moreelsepark no- 1: bestek no. 63: «liet 
maken van een dienstgebouw en eene 
steenkolenbergplaats op het rangeersta
tion te Zwolle; bestek en teek. ter 
lezing aan gen. hoofdbureau en aldaar 
vei krijgbaar; aanw. 2 Maart 11.30 ure. 

DINSDAG 10 Maart. 

Sittard, ten 12 ure, door het gemeente-
best.: de levering van: A. plm. 90000 
grèskeien en plm. 70n strekkende meter 
trottoirbanden: B. plm. 400 meter cement 
betonriolen CO/90 en eene partij grèsbui-
zen of hulpstukken. Bestekken vei krijg
baar ter Secretarie van de gemeente PII 
aan het Ingenieursbureau „Batavum" 
Laan van Meerdervoort 240 's Hage. 

DUN DERDAG 12 Maart. 

's-Oravcnhasrc, ten 2 ure, door het 
minist. van Justitie: de levering van 
metsclste. nen, schelpkalk, scherpzand en 
ijzer aan de Rijkswerkinrichtingen Veen-
huizen ten behoeve van nieuwe werken; 
bestek ter inzage aan het bureau van 
den hoofding. voor de gevangenissen en 
recht-gebouwen te 's Gravenhage en is 
ad fO.35 lerkrijgh. bij de Gebr. van 
Cleef. Spui 2s te 's-Gravenhage; inl. te 
bek. aan het bureau van den hoofding. 
voor de gevangenissen en rechtsgebouwen 
to 's-Gravenhage, dep. van Justitie; zie 
adv. in no. 8. 

Haven; inl. te bek. bij den gem.-arch.; 
aanw, 11 Maart 10 ure; bestek en teek. 
verkrijgb. ter secretarie. 

Leeuwarden, ten 12 ure, door het Min. 
van Waterstaat aan het gebouw van het 
Prov. best.: het vernieuwen van de vaste 
brug over de Zoolsloot in den Rijksweg 
van Sneek naar Lemmer, met bijbehoo-
rende werken, begr. f 15400; bestek no. 54 
ter lezing, aan genoemd Ministerie, aan 
de lokalen der Provinciale besturen en 
te bekomen bij Gebr. van Cleef te 's-Gra 
venhage; inlicht, bij den hoofd-ingenieur-
directeur Castendijk en den ingenieur 
jhr. Sandberg, beiden te Leeuwarden en 
den opzichter Man in' 't Veld te Sneek: 
de nota van inlichtingen 6 Maart ter 
inzage bij den ingeniegr Sandberg. 

Arnhem, ten 11.30 ure, door het gem. 
bestuur: bestek no. 6: het vergrooten van 
de ambachtsschool en avondschool voor 
handwerkslieden te Arnhem. (Zie adv. in 
no. 7.) 

! . MAANDAG KI Maart. . 

Utrecht, ten 2 ure, door het Min. van 
Waterstaat aan het geb. van het Prov. 
best.: het maken en inhangen van twee 
nieuwe storindeuren voordeKoninginne-
sluis te Vreeswijk, bègr. f 13150; bestek 
no. 55 na 2 Maart ter lezing aan gen. 
Min., aan de lokalen van het Prov. be
stuur en te bekomen bij Gebr. van Cleef 
te 's-Gravenhage; inl. bij den hoofding.-
dir Escher te Arnhem, den arr.ing. 
Steyn Parvé te Utrecht en bij den opz. 
van Langeveld te Vneswijk; de nota 
van inl. ligt 9 Maart ter inzage bij den 
opz. voornoemd. 

WOENSDAG 18 Maart. 

'•Gravenhage, ten 2 ure, door het 
minist van Waterstaat, in een der lokalen 
van bet hoofdbestuur der post. en tèl.. 
Parkstraat: de bouw van een post en 
telegraafkantoor met directeurwoning te 
Eindhoven. 

ZATERDAG 7 Maart. 

Schoten, ten 11 ure, door het gem. 
best.: het bouwen van een school voor 
tiOO leerlingen aan de Sundastraat; aanw. 
2 Maart 1 ure; inl. bij den archit. L. 
Tuijnman te Haarlem; bestek en teek. 
verkrijgb. ter secretarie van 10 tot luur. 

MAANDAG 9 Maart. 

Amsterdam, ten 1.80 ure, door de H. 
IJ. S. M. in het Centraalstation: het 
maken van een hoofdgebouw op een 
reeds uitgevoerden onderbouw, een goe
derenloods, een gebouw voor electrische 
verlichting en watervoorziening, een 
privaatgebouwtje en een wi>scIpost ten 
behoeve van een nieuw station te Zand-
voort begr. f 92600. Het bestek mot 
teekening verkrijgbaar aan het Admini
stratiegebouw Droogbak te Amsterdam 

VRIJDAG 13 Maart. 

Leeuwarden, ten 12 ure, door het Min. 
van Waterstat aan het. geb. van liet 
Prov. best.: het vernieuwen van de vaste 
brug over de Zoolsloot in den Rijksweg 
van Sneek naar Lemmer, met bijbehoo-
rende werken, begr. f 15400; bestek no. 
54 na 28 Febr. ter lezing aan gen. Min. 
aan de lokalen der Prov. best. en te 
bekomen bij Gebr. van Cleef te 's-Gra
venhage; inl. bij den hoofding.-dir. 
Castendijk en den ing. jhr. Sandberg, 
beiden te Leeuwarden en den opz. Man 
in 't Veld te Sneek; de nota van inl. 6 
Maart ter inzage bij den ing. Sandberg. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeente-
best.: de levering van verglaasde aarden 
rioolbuizen; inl. verstrekt degem.-arcb.; 
bestekkin te bekomen ter secretarie. 

Steenbergen, ten 10.30 ure, door het 
gemeentebestuur: het bouwen van twee 
nieuwe schoollokalen in de kom der ge
meente; bestek verkrijgb. ter secretarie, 
en aldaar ter inzage. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeente-
bes'.: de levering van verglaasde aarden 
rioolbuizen; inl. verstrekt de gem. arch.; 
bestekken te bekomen ter secretarie. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeente
bestuur: het vernieuwen van het onder
en bovendek van de brug aan de Nieuwe 

VRIJDAG 10 April. 

Maastricht, ten 12 ure, door het Prov. 
best.: het maken van eene nieuwe brug 
in gewapend beton, over de Roer te St. 
Odiliënberg en van eene doorlaat brug iu 
gewapend beton in den toegangsweg tot 
de Roerbrug; bestek met teekeningen 
ter inzage ter prov. griffie ten kantore 
van den ing. van den Prov. watersraat 
en te bekomen aan gemeld kantoor: inl. 
bij voorn, ingenieur. 

Uitslag van Aan
bestedingen. 

's-Gravenhage, 13 Februari, door het 
Cemeentebestuur: het bouwen van een 
muur met steenglooiing, langs het strand 
tusschen hotel „Zeerust.' en het Noorder -
hoofd der vissehershaven, en het maken 
van straatweger, en andere werken achter 
dien muur. J. C. Schotel, Dordrecht, a 
f 492,265; J. Kraajjeveld en J. v. Nordenne, 
Dordrecht, u f461,000, b f458,200; M. J. 
v. Hattum, Beverwijk en P. Blankevoort. 
Haarlem, a f 44870trr; .1. v. d. Plas, Har
dingsveld, a f 447,900, h f 4)6,400; Mij. tot 
het maken van werken in gewapend beton. 
Den Haag, a f427.000, b f425,100; A. Prins 
Lzn.. Sliedrecht, a f420,400, b f418,600: 
W. F. Weijers, Tilburg, a f 416,500, f, 
418,730; K. J. Looijen, Den Haag, « 
f414,900, b f412,40Ö: J. P. Broekhoven. 
Hengelo, a f 414,400, ft f411,400; fa. Beijker 
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V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

- Docent (Assistent) aan de Techn. Hoogeschool twee 
middagen in de week in de afd. Bouwkunde (Utiliteits-
werken) a I KMI.— per lesuur. Schriftelijke sollicitatie aan 
het adres van Prof. Klinkhamer, Delft. I l l 

Ingenieur, hekend met gewapend Beton; zie adv. 
in dit no. (1) 

Onderwijzer in het Schilderen, aan de Ambachts
school te Doetinchem. Zie adv. in dit no. 

— O p z c h t e r voor het uitwerken van plannen, toezicht 
op den houw van schutsluizen te Stadskanaal: salaris f KM) 
per maand; Diploma Rijkswaterstaat aanbeveling. Zich aan 
te melden tot en met 9 Maart a.s. bij den Ingenieur der 
Stadsbezittingen te Stadskanaal. |1) 

— O p z i c h t e r s v a n d e n R ij k s w a t e r s t a a t 
examen in April l!M).s. (Zie voor bijzonderheden de Se<l. 
St.-Courant van 17 Jan. 1908, no, 14). (1) 

< > n d e r o p z i c h t e r s St. Spon r w. I n d i ë. voor de 
werkplaatsen, een voor de locomotiefstelplaats, een voor de 
smederij en een voor draaierij, bezoldiging f 150 's maands, 
met verhooging van t 25 "s maands, na drie jaren dienst. 
Voorloopig traktement van f 60 's maands. overtocht voor 
gouvernementsrekening als passagier :2e kl.. c. q. ook voor 
het wettig gezin; gratificatie voor uitrusting f500. Aan
melding vóór I Maart a. s. bij een request op 
het Dep. van Koloniën. Voor verdere bijzondi 
St -Ct. No. 3S. 

— U i t v o e r d e r voor een groot bouwwerk; salaris 
nader te bepalen. Brieven onder No. 35059 aan het bureau 
van het Alg. Nederl. Advertentieblad te 's-Gravenhage. (2) 

— C r a y o n t e e k e n a a r; brieven onder lett. B. R 344. 
X. v. d. Dag. (2) 

— A s s i s t e n t voor Bouwkunde aan de Tech
nische Hoogschool. Zie adv. in no. 8. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN OEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 04, AMSTERDAM. 

zegel aan 
rheden zie 

(1) 
— Scheeps te e k c n a a r onder No. 53G2, bureau der 

N. Rotterd. Courant. (2) 

44 Bouwk.Opz.-teek.. 20—50j., ƒ60—ƒ 125 
14 BouwkOpz.-Uitv.. 23—50j., ƒ 05—ƒ 110 
10 Bouwk. Teek. 18—49L ƒ 40—f 120 
7 Waterb. Opzr. 2 0 - 4 5 j . , ƒ 00—ƒ 110 
1 Meubelteekenaar 41 j . , ƒ120 
2 Decoratie-teekenaars 20 40\ , f 110 /125 
2 Teek. voor kunst-indust.26 40 j.,/110 ƒ125 
4 Chef-machinisten 22—34;.,/ 8 0 / 1 5 0 
2 Werkt. opz. (construct,) 22 33 j . , ƒ HO ƒ 125 
1 Werkmeester 33 j . . /125 

10 Werktuigk. Teek., 2 0 - 26 j . , ƒ 5 0 - ƒ S0 
0 Electrotechniker 22 -41]., ƒ00 ƒ100 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , ƒ 65 
1 Verwarmings-techniker 23 j . . ƒ 80 

p.m 

Aankondig! nj; van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 2 Maart. 

Arnhem, ten 11.30 ure, door het gem.-
bestuur: bestek no. 0: het vergrooten van 
de ambachtsschool en avondschool voor 
handwerkslieden te Arnhem. Zie adv. in 
no. 7. 

Apeldoorn, door den arch. .1. A. Wijn: 
het bouwen van een woon- en winkelhuis 
aan de Dorpstraat aldaar: besek en teek. 
verkrijgbaar bij den aanbesteder. 

's*Gravenhage, door de arch. Z. Hoek 
en J. Th. Wouters in het Zuid-Hollandsch 
Koffiehuis: het bouwen van een villa aan 
de oprijlaan iu Oud-Wassenaar aan den 
Leidschen straatweg te Wassenaar. Zie 
adv, in dit no. 

Hengelo, ten 3 ure, door den architect 
J. W. Jansen namens de tinna S. Kanteman 
en Zn. in hotel Euldcrink: het vergrooten 
van de fabriek van poetskatoen; het bij
bouwen van eene kamer aan een woonhuis: 
bestek en teek. ter inzage in gen. café: 
aanw. den dag der besteding te 11 ure. 

Hulst, ten 12 ure, door het bestuur van 
den polder Catharina in hotel Graanbeurs: 
de levering van: a. 132(MM) keien van 
Quenast of Lessines (Recoupins facon-
néesl, minstens 9 bij 15 cM. op den kop, 
5 bij 12 cM. op den' staart en 12 a 13 cM. 

hoog; b. 2100 M. Doorniksche kantsteenen, 
minstens 25 a 30 cM., breed 10 a 12 cM., 
hoog 25 a 30 rM.; inlichtingen ten kantore 
van den ontvanger grittier. 

Halst, Door het bestuur van den Ser 
Pauluspoltler in de herberg Koning van 
Engeland: de levering van 50.000 stuks 
keien, zoogenaamde recoupins (aconnées, 
minstens 9,15(50 stuks per M3.) afkomstig 
zijn uit de groeven van Quenast of Les
sines, en 880 M. kantsteenen, van de 
Doorniksche groeven, lengte 35 cM. aan 
den kop en 23 aan den staart, breedte 
12 cM. bovenkant en 10 cM. onderkant: 
levering aan de losplaats van de tramlijn 
te Ter Hole, voor of op den 15 April as.; 
inlichtingen bij den dijkgraaf G. Mangnus. 

Hotierdam, ten 10 ure, door het R. K. 
par. kerkbestuur van den H. Joseph op 
liet bureau der architecten Gebr. Margry 
en Snickers Schiekade W. Z: het bouwen 
van een R. K. jongensschool aan de Joseph-
straat aldaar. Bestek en leekenirg te ver
krijgen aan dc Drukkerij van de Maasbode. 

DINSDAG 3 Maart. 

Kibergen, ten 3.30 ure, door den arch. 
J. B. K mistake ten kantore der Eibergsche 
stoombleekerij: het bouwen van een maga
zijn en schaftlokaal aan hare fabrieks
gebouwen; bestek en teek. ter inzage in 
het koffiehuis van H. Schuurman aldaar; 
aanw. den dag der aanbesteding 11.30 ure. 

Heereuveen, ten 2 ure, door den arch. 
K. de Bazel ie het hotel Jorissen: het 
bouwen van een woning met stal. koets
huis en koetsiers woning; aanw. gehouden; 
bestek en teek. verkrijgbaar bij boekh. 
Biin11 rt Overdien te Heerenveen. 

WOENSDAG 4 Maart. 

Deventer, ten 11 ure. door het gem.-
bestuur: de levering van 70.0(M) stuks grès-
keien 10 maal l«5 cM. en 1500 stuks gres-
keien 10 maal 24 cM.; bestek ter lezing 
op de Gemeentesecretarie en aldaar ver
krijgbaar. Inlichtingen bij. den Gemeente-
bouwmeester eiken werkdag van 10-12 u. 

Nieiiwweerdinge, ten 2 ure. door het 
bestuur van het waterschap Weerdinge 
in het cafcNijnianting: het bouwen.leveren 
en stellen van twee ijzeren draaibruggen 
en een ijzeren draaivonder met houten 
onderbouw en een brugwachterswoning: 
bestek en teek. ter inzage in genoemd 
café en verkrijgbaar bij den bouwk. J. A. 
Mulder; aanw. op den dag van aanbeste
ding, te 12 uur, samenkomst in gen. café. 

Schiedam, door den arch. H. Gabel: de 
paalfundeering alsmede het graaf- en 
metselwerk voor den bouw van drie 
heerenhuizen aan de Tuhilaaii te Schie
dam; bestek en teek. verkrijgbaar ten 
kantore van aanbesteder. 

Ver volg Aank. van Aanbest. zie Bijlage. 

T H. VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SAMTAKY ENGINEER,, AMSTERDAM. = 

B M f i k M l t O l en MairnzUnrn DK KI' IT Kit K Alt i: 150—1»! . F i l i aa l < •• Nbowroon 44 KOHl.v, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

t'enlrali' Verwarming, Ventilatie. Harm en komlwaler verwgiiig. Triumph lienrdraiigera, kampioen Ventilator onder Marantic. 

29 Februari. Bijlage van „DJE O P M E R K E R " . No. 9. 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Houten Parquetvloeren <2> 
in ASPHALT, MASSIVE en PARQUET-TAPIS. 

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek. 
Houten Hoofd- en Tusschenbalusters. 

DONDERDAG 5 Maart. 

's-Giarcnh.igc, ten 2 ure, door het 
gemeentebestuur: het verbouwen en ver
grooten van de school aan het Korten-
bosch. Aanwijzing 2 Maart te twee uren 
aan de tiemeentewerf.daarna terplaatse. 
De voorwaarden en de teekeningen ver
krijgbaar aan de Gemeentcwerf 

VRIJDAG « Maart. 

Holnes, door de gein.-archit. G. Buising 
Gz. te Ridderkerk: het bouwen van een 
woning voorden goddienstonderwijzer aid. 

Zaandam, ten 1.30 ure. door het gem. 
best.: de levering van 200 privaattonncn 
ten behoeve van den reinigingsdienst; 
bestek te verkrijgen ten kantore van 
den Reinigingsdienst. 

Assupantie- Maatsch. tegen 

schade op het Leven 
„ D E Nederlanden" va,. IS4Ó. 

's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA. Prinsenkade.-
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat. — ZUTPHEN, Uselkade. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 
Mr. J. J. HENNY, Adj.Dir. 

G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 
Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1900 . „ 1.235.400,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 31.495.000,00 
BRAND • LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

ZATERDAG 7 Maart. 

Schoten, ten 11 ure, door het gem. 
best.: het bouwen van een school voor 
000 leerlingen aaiideSundastraat;aanw. 
2 Maart l ure: inl. bij den archit. L. 
Tuijnman te Haarlem; bestek en teek. 
verkrijgb. ter secretarie van 10 tót 1 uur. 

MAANDAG 9 Maart. 

Amsterdam, ten 1.30 ure, door de H. 
IJ. S. M. in het Centraalstation: het 
maken van een hoofdgebouw op een 
reeds uitgevoerden onderbouw, een goe
derenloods, een gebouw voor electrische 
verlichting en watervoorziening, een 
privaatgeuouwtje en een wi>selpost ten 
'•ehoeve van een nieuw station te Zand-
voort begr. f 92000. Het bestek mot 
teekening verkrijgbaar aan het Admini
stratiegebouw Droogbak te Amsterdam 

Dienst van Weg en Werken. Kamer 150. 
Aanwijzing op het terrein 4 Maart 1908 
10 uur spoortijd uitgaande van Zand 
voort (bad). 

Utrecht, 2 ure. door de Ned, Centraal-
Swp.-.VIij., aan het hoofdbureau der Mij.. 
Moreelsepark no- 1: bestek no. 03: het 
maken van een dienstgebouw en eene 
stcenkolenhergplaats op het rangeersta
tion te Zwoile; bestek en teek. ter 
lezing aan gen. hoofdbureau en aldaar 
verkrijgbaar; aanw. 2 Maart 11.30 ure. 

DINSDAG 10 Maart. 

Sittaiil, ten 12 ure. door het gemeente-
best.: de levering van: A. plm. OIMMK) 
grèskeien en plm. 7(M> strekkende meter 
trottoirbanden: B. plm. 400 meter cement 
betonriolen 00/90 en eene partij grèsbui-
zen of hulpstukken. Bestekken vei krijg-
baar ter Secretarie van de gemeente en 
aan het Ingenieursbureau „Batavum" 
Laan van Meerdervoort 210 's Hage. 

DONDERDAG 12 Maart. 

VGraveiihag-e, ten 2 ure, door het 
minist. van Justitie: de levering van 
metselstei nen, schelpkalk, sclierpzand en 
ijzer aan de Rijkswerkinrichtingen Veen-
huizen ten behoeve van nieuwe werken; 
bestek ter inzage aan het bureau ân 
den hoofding. voor de gevangenissen en 
iecht-gebouwen te 's Gravenhage en is 
ad f 0.35 N erkrijgb. bij de Gebr. van 
Cleef. Spui 2s te 's-Gravenhage: inl. te 
bek. aan het bureau van den hoofding. 
voor de gevangenissen en rechtsgebouwen 
te 's-Gravenhage, dep. van Justitie; zie 
adv. in no. S. 

VRIJDAG 13 Maart. 

Leeuwarden, ten 12 ure, door het Min. 
van Waterst at aan het geit. van het 
Prov. best.: het vernieuwen van de vaste 
brug over de Zoolsloot in den Rijksweg 
van Sneek naar Lemmer, met bijbehoo-
rende werken, begr. f 15400: bestek no. 
54 na 28 Febr. ter lezing aan gen. Min. 
aan de lokalen der Prov. best. en te 
bekomen bij Gebr. van Cleef te 's-Gra
venhage; inl. bij den hoofding.-dir. 
Castendijk en den ing. jhr. Sandberg, 
beiden te Leeuwarden en den opz Man 
in 't Veld te Sneek; de nota van inl. 0 
Maart ter inzage bij den ing. Sandberg. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeente-
best.: de levering van verglaasde aarden 
rioolbuizen; inl. verstrekt de gem.-arch.; 
bestekken te bekomen ter secretarie. 

Steenbergen, ten 10.30 ure, door bet 
gemeentebestuur: het bouwen van twee 

| nieuwe schoollokalen in de kom der ge
meente; bestek verkrijgb. ter secretarie, 
cn aldaar ter inzage. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeente-
bes'.: de levering van verglaasde aarden 
rioolbuizen; inl. verstrekt de gem. arch.; 
bestekken te bekomen ter secretarie. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeente
bestuur: liet vernieuwen van het onder
en bovendek van de brug aan de Nieuwe 

Haven; inl. te bek. bij den gem.arch.; 
aanw, 11 Maart 10 ure; bestek en teek. 
verkrijgb. ter secretarie. 

Leeuwarden, ten 12 ure, door het Min. 
van Waterstaat a a n het gebouw v a n het 
Prov. best.: het vernieuwen v a n de vaste 
brug over de Zoolsloot in den Rijksweg 
van Sneek naar Lemmer, met bijbehoo-
rende werken, begr. f 154(M»; bestek no. 51 
ter lezing, aan genoemd Ministerie, aan 
de lokalen der Provinciale besturen en 
tc bekomen bij Gebr. van Cleef te's-Gra 
venhage; inlicht, bij den hoofd-ingcuieur-
directeur Castendijk e n den ingenieur 
jhr. Sandberg, beiden te Leeuwarden en 
den opzichter Man in *t Veld te Sneek: 
de nota van inlichtingen 0 Maart ter 
inzage bij den ingeniegr Sandberg. 

Arnhem, ten 11.30 ure, door het gem. 
bestuur: bestek no. (J: het vergrooten van 
de ambachtsschool en avondschool voor 
handwerkslieden te Arnhem. (Zie adv. in 
no. 7.) 

MAANDAG Kt Maart. . 

Utrecht, ten 2 ure. door het Min. van 
Waterstaat aan het geb. van het Prov. 
best.: het maken en inhangen van twee 
nieuwe storindeiiren voor de Koninginne-
sluis te Vreeswijk, begr. f 13150; bestek 
no. 55 na, 2 Maart ter lezing aan gen. 
M i n . , aan de lokalen van het Prov. be
stuur en te bekomen bij Gebr. van Cleef 
te 's-Gravenhage; inl. hij den hoofding.-
dir Escher te Arnhem, den arr.-ing. 
Steyn Parvé te Utrecht en bij den opz. 
van Langeveld te Vr« cswijk: de nota 
van inl. ligt 9 Maart ter inzage bij den 
opz. voornoemd. 

WOENSDAG 18 Maart. 

'•Gravenluure, ten 2 ure, door het 
minist van Waterstaat, in een der lokalen 
van het hoofdbestuur der post, en tel.. 
Parkstraat: de bouw van een post en 
telegraafkantoor met directeur woning te 
Eindhoven. 

VRIJDAG 10 April. 

Maastricht, ten 12 ure, door het Prov. 
best.: het maken van eene nieuwe brug 
in gewapend beton, over de Roer te St. 
Odiliënberg en van eene doorlaat brug in 
gewapend beton in den toegangsweg tot 
de Roerbrug; bestek met teekeningen 
ter inzage ter prov. griffie ten kantore 
van den ing. van den Prov. watersraat 
en te bekomen aan gemeld kantoor: inl. 
bij voorn, ingenieur. 

Uitslag van Aan-
bestedingen. 

's Gravenhage, 13 Februari, door het 
Cemeentebestuur: het bouwen van een 
muur met steenglooiing, langs het strand 
tusschen hotel ..Zeerust.' en het Noordei-
hoofd der vissehershaven, cn het maken 
van straatwegen en andere werken achter 
dien muur. .1. C. Schotel. Dordrecht, a 
f 492.205; J. Kraaijeveld en J. v. Nordenne, 
Dordrecht, a f4ül,(HM», b (458.200; M. J. 
v. llattum. Beverwijk en 1'. Blankevoort. 
Haarlem, a f4JK70Ör; .1. v. d. Plas, Har
dingsveld, a f417,000, /* f415,40;"; Mij. tot 
het maken van werken in gewapend beton. 
Ben Maag. a I I27.0:H>, // f425,100; A. Prins 
Lzn., Sliedrecht, a f420,400, b f418,1500: 
W. F. Wegers, Tilburg, a f416,600, b 
413,750: K. J. Looijen, Den Haag, a 
f414.900, b f412,400; J. P. Broekhoven. 
Hengelo, a f 414,400, b f 411,400; Ca. Beijker 
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Zwolle, a 1414,000, 6 f 412,000; S. Schoon-
lioom, Voorburg, « f 413,000+: C. Ter Morst. 
Zwolle, a f 41(1,570, b f408,800; 13. W. de 
Blecourt, Nijmegen, a f 407,100. b f406.800; 
fa. .1. v. d. Klshout Gzn., Scheveningen. 
fi f402,810. h f :ï9ï»,4(M>; C. Zanen en Hui-
/.inga, Ammerstol cn Bergen (N.H.), « 
f'402,f>00+: Vermeer en Oldenburg, idem. 
a f 397,6(10*; J. v. Stn ij ven berg, Den Haag, 
a f898,000; J. v. d. Vlugt, Den Haag. a. 
I'397,500. 6 1896,900; Bashaanse en v. Kijn. 
den Haag. <i f394.300, b 1393,000; A. 
Bogerd. den Haag, a f 3S9.700. b f'387.9(IO; 
H. G. den Hartog, den Haag, af 889,000, 
b f386.500: De Groot en Kalis. Sliedrcchi 
en Gorinchem, a f384,000, b f882,000. 

«. Bestrating in Ironbricks, h in Que-
nastkeien, + Zonder vermelding van be
straling. 

's-GnAVK.\iiA(ii:. Namens liet Bestuur 
der Vereeniging tot in standhouding v/h 
Cristel. Lager- en meer uitgebreid Lager 
Onderwijs, hoofd der school de Heer S. 
Gongrijp, hebben de architecten Z. Hoek 
en .). Th. Wouters, alhier, bij onder-
handsche aanbesteding den bouw van 
een school met gymnastieklokaal ad 
Galvanistraat aanbesteed. 

Minste inschrijver A. M. van Beu.se-
kom. aannemer alhier, voor den prijs van 
I' 24870. aan wien het werk is gegund. 

J . B. PEETEBS . De vervaardiging van 
Kunstvuurwerken ter opluistering van 
openbare en bijzondere feesten. Gouda 
G. B. van Goor 18157. Met 3 uit
slaande (daten . . . . . ƒ1.— 

Sammiung alter Bauwerke Deutsch-
l a n d . 50 platen in lichtdruk f 10.80 

Antiquariaat van de „Opmerker" 
KARL ZETZSCHE. Zopf & Empire. 

Facaden, poorten, deuren, vensters, 
architectonische détails en binnen-
decoratie in Barock- cn Empirestnï. 

I. Fassaden aus der Empire-Zeit . 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

II. H a u s t ü r e , Tore und Fenster. 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

III. A r c h . Details und Einr. d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . ƒ9 — 

I, II en III te zamen . . . ƒ21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver
schijnt later. 

KARL A. ROMSTORFER. Die Bautisch 
l e r e i . Leipzig. Karl Scholtze 1882. Met 
491 figuren in den tekst . ƒ1.50 

DR. W. BODE. Geschichte der Deut-
schen P l a s t i k . Elegant geb., vroeger 
ƒ15.— ƒ3.00 

BILLING. Architekturskizzen. 48 platen 
in portefeuille ƒ6.— I 

JULIUS NORDENBURG, Die Ventilatoren 
und deren Anwendungauf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst
figuren en 11 uitslaande platen, ƒ 1.— 

A. MESSKL. Der Wertheimbau. 30 
platen in portel', (ƒ15.—) . . ƒ4.50 

BAOON GHIJBEN en II. STROOTMAN, 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 . . . . ƒ0.65 

.1. BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) ƒ 1.50 

LACROUX. L a Brique Ordinaire. 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille ƒ IS.— 

AD. BURR. Photographische Reise-
aufnahmen aus England u F r a n k r e i c h 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger ƒ 13.— ƒ4.50 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel .aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandscli adres 
toegezonden. 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

Op Donderdag 12 Maart 1908. des 
namiddags ten 2 ure i West-Euro pesche 
tijd) aan het Bureau van den Sectie-
Ingenieur te (Woningen van het in 
1908 uit te voeren onderhoudswerk 
volgens 

ISestek V 
op dc lijnen: 

H atl in gen —Kien weschans 
Groningen Delfzijl 
Sauwerd — Roodeschool 
Beilen -Groningen en 
Assen —Stadskanaal, 

in 13 perceelen. 
Het bestek is van af 27 Februari 

191 IS, tegen franco toezending van 
f 1.— te verkrijgen bij den Sectie-
Ingenieur voornoemd, door wien tevens 
de noodige inlichtingen worden ver
strekt. 

De Algemeene Voorwaarden op het 
Bestek van toepassing zijn te zelfder 
plaatse te verkrijgen tegen franco 
toezending van f 0.25 

"BS J N I E U W E 

Glasdecoraties 
voor Plafonds en Wanden. 
Bijzonder Weerstandsvermogen. 

Hoogste Pronk. 

Monstrrteekeningen met inïjsruiiniiit 
dl plint u»ïilliri;!l Villi IftftVMIIfl Wel keil 
up aanvrage gratis rn franco. 

H. CONEN, 
Venlo. 

Aanwijzing op 
schieden zooals 
Bestek vermeld. 

het terrein 
in §375 van 

zal ge
bet 

ril 

Bouwkundig Opzichter 
Bouw- en Woningtoezicht Utrecht. 

Sollicitanten naar de niet 15 Maart 
1908 openvallende betrekkingen van 
TEEKENAAR IN VASTEN DIENST 
(Jaarwedde f 800 f 1000/ en van 
BOUWKUNDIG OPZICHTER IX Tl.1-
DELIJKEN DIENST (f 75 s maands) 
van het Bouw- en Woningtoezicht te 
Utrecht, worden uitgenoodigd hun op 
zegel gesteld rekest vóór den 8en 
Maart 1908 franco in te zenden aan 
den Burgemeester dier Gemeente. 

igewone 
Met de nieuwste steenvormmachine 

„MATADOR", in alle landen gepaten
teerd, kan iedereen onmiddellijk 
en overal goedkoopo metsel-
steenen in alle vormen maken. De 
complete machine kost slechtst' 17.50. 

Attesten, gratis inlichtingen enz. 
door SCHIPPER & VAX DOXGEX, 
Machinefabriek. Geertruidenberg. 

Agenten gevraagd. 

II. WESTENBERG, 
ALMELO, 

voertCement-enCementijzerwerken»., 
— op (Tê^nTktïn^^™^^^™^™ 

Specialiteit in Betonvloeren 
voor F A B R I E K E N en P A K H U I Z E N , enz. 

Vele attesten ter inzage. 

Van der Maas & Co., 
Beeldhouwers. 

Den Haag-Bussum. 
Ateliers tot artistieke bewerking van 

Hout en S t e e n . 
Vervaardigen alle beeld- eu steeiiliouw werken. 

Beeldhouwwerk 
op kunstnijverheidgebied. 

ADMINISTRATIE: 
Willem de Zwijgerlaan 25, 

Den Haag. 
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PMERKER <9l 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „I)K OPMERKER", Stephensonstraal 9-J. 's-Gravenhage. 

Oionnemeiitsprijs per jaar (I Jan.—81 Dec.) 
voor het binnenland. •, . . . . f 5.-

te voldoen 
t. hij vooruitbetaling vóór 16 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
fi. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van hel 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec) wordt 
beschikt. 

Voor België • 6.1 
Voor de overige landen der Post-Unie. met 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika . -

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.26 

Idem. idem. zonder plaat • 0.1") 

I. Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer 0.15 
Groott letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van Aanbestedingen worden bi] 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 V00RMID1U68 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103. 's-Gravenhage. 

In d e o m s t r e k e n van R o m e . 

De omstreken van de eeuwige Stad zijn van ouds 
beroemd en wie op een mooien voorjaarsdag naar 
Tivoli spoort, bemerkt al spoedig, dat die roem 
verdiend is. 

Reeds vóór de stad bereikt is. en de trein 
langzaam de hoogten van het Sabijnsche gebergte 
bestijgt, opent zich het prachtige panorama over 
de door d» namiddagzon beschenen Campagna en 
ziet men in de verte de cypressen der Villa 
d'Este. 

En wanneer men aan het kleine station is uit
gestapt, den Ponte Gregoriana is overgegaan en 
den kleinen tempel der Sybille hoog boven de 
watervallen van den Anio zich ziet verheffen, dan be
grijpt men zich, waarom de Romeinen hun Tibur 
zoo liefhadden. 

Doch de architect wordt niet zoolang als dc; 
gewone toerist door dit schouwspel geboeid. Hij 
verlangt dc aan den westkant van het stadje ge
legen Villa d*Este te aanschouwen, en wandelt de 
Via Maggiore door, om bij den „canonico" zijn 
„permesso" ter bezichtiging van het buitenverblijf 
te gaan halen. 

Binnengetreden ziet men hoog boven zich het 
paleis uit steeds zich meer verheffende terrassen 
opstijgen, als oen haast vormlooze massa. Maar 
Pirró Ligorio, die het in 1549 ontwierp, had het 
zóó niet bedoeld. De muren van gebakken steen 

had hij niet groefsteon willen bekleeden. Doch 
alleen de middenpartij, waar een loggia naar voren 
springt, heeft die bekleeding gekregen. 

De geldmiddelen van den stichter schijnen uit
geput geworden te zijn door de terrassen en trappen 
de fonteinen en de andere sieraden van het 
park. 

Van het bovenste terras geniet men een prachtig 
gezicht over de Campagna, met den koepel van 
St. Pieter en de Middellandsche Zee op den achter
grond. Het park is verwilderd, het paleis in verval. 
Gaat men binnen, dan aanschouwt men slechts 
verbleekte» fresco's, afbrokkelend stucwerk. Het 

dat er niets aan het onderhoud besteed 
moet het in de bovenvertrekken heer-
zijn geweest, daar men het gelieele 
zijn voeten 

de verte en 
de andere zijde. 

Het is eigenaardig, hoe bij zulk een Romeinsche 
villa alles onder den invloed der architectuur staat. 
Alle motieven der natuur zijn gestyleerd, een ver
gezicht domineert den geheelen aanleg, de assen 
der lanen staan zuiver loodrecht op elkander. Niet 
bloembedden zijn het, die het karakter van den 
tuin bepalen, doch bosschen van eiken, lanen van 
cypressen. balustrades, beelden en terrassen. De 
bosschen zijn echter door geschoren hagen begrensd. 

wordt. Toch 
lijk wonen 
Latium aan 
Frascati in 

heeft, met Tusculum en 
den Monte Soracte aan 

http://Beu.se-
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Zwolle, a f414.000, b f412.000; S. Schoon-
boom, Voorburg, a f 413,900t; C. Ter Horst, 
Zwolle, a f410,570, b f403,300; B. W. de 
Blecourt, Nijmegen, a f 407,100, b f 406.800; 
fa. J. v. d. Elshout Gzn.. Scheveningen. 
a f 40-2,816, b f399,400; C. Zanen en Hui-
/.inga, Ammerstol cn Bergen (N.H.), a 
f'4O2,500t: Vermeer en Oldenburg, idem, 
a f897,600*; J. v. Stuijvenberg, Den Haag, 
a f.398.000; J. v. d. Vlugt, Den Haag. a. 
f 397,600, 6 f 396,900; Bashaanse en v. Rijn, 
den Haag, « f394,300, 6 f393,000; A. 
Bogerd, den Haag, a f 389,700. b f 387.9(10; 
H. G. den Hartog, den Haag, a f 389,000, 
b f336,500; De Groot en Kalis, Sliedreeht 
en Gorinchem, a f:184,000, 6 f 382,000. 

a. Bestrating in Ironbricks, b in Que-
nastkeien. t Zonder vermelding van be
strating. 

'S-GRAVKNIIAGK. Namens bet Bestuur 
der Vereeniging tot in standhouding v/h 
Cristel. Lager- en meer uitgebreid Lager 
Onderwijs, hoofd der school de Heer 8. 
Gongrijp, hebben de architecten Z.Hock 
en .1. Th. Wouters, alhier, bij onder-
handsche aanbesteding den bouw van 
een school met gymnastieklokaal a/d 
Galvanistraat aanbesteed. 

Minste inschrijver A. M . van Beuse-
kom. aannemer alhier, voor den prijs van 
f 24870, aan wien het werk is gegund. 

J . B . PEETERS. De vervaardiging van 
Kunstvuurwerken ter opluistering van 
openbare en bijzondere feesten. Gouda 
G. B . van Goor 18G7. Met 3 uit
slaande platen . . . . , ƒ 1.— 

Sammiung a l t e r Bauwerke Deutsch-
l a n d . 50 platen in lichtdruk ƒ 10.80 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

lil 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende j volgens 
1856. Exemplaar op zwaar papier, 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) ƒ 1.50 

Op Donderdag 12 Maart 1908. des 
namiddags ten 2 ure t Wesl-Euroi>esche 
tijd) aan het Bureau van den Sectie-
Ingenieur te Groningen van het in 
BIOS uit te voeren onderhoudswerk 

LACROUX. L a Brique O r d i n a i r e . 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille ƒ 18.— 

AD. BURR. Photographische Reise-
aufnahmen aus England u F r a n k r e i c h 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger ƒ13.— ƒ4.50 

Antiquariaat van de „Opmerker" 
KARL ZETZSCHE. Zopf & E m p i r e . 

Facaden, poorten, deuren, vensters, 
architectonische détails en binnen-
decoratie in Barock- en Empirestnl. 

I. Fassaden aus der E m p i r e - Z e i t . 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

II. H a u s t ü r e , Tore und Fenster. 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

III. A r c h . D e t a i l s und E i n r . d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . ƒ9 — 

I. II en III te zamen . . . ƒ21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver 
schijnt later. 

KARL A . ROMSTORFER. Die Bautisch-
l e r e i . Leipzig. Karl Scholtze 1882. Met 
491 figuren m den tekst . . ƒ 1.50 

Bestek V 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
.franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

DR. W . BODE. Geschichte der Deut-
schen P l a s t i k . Elegant geb., vroeger 
ƒ 1 5 . - ƒ3.60 

BILLING. Architekturskizzen. 48 platen 
in portefeuille ƒ6.— 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
und deren Anwendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst
figuren en 11 uitslaande platen, ƒ 1.— 

* N I E U W E P 

Glasdecoraties 
voor Plafonds en Wanden. 
Bijzonder Weerstandsvermogen. 

Hoogste Pronk. 

Monstirteekeningen met prijscourant 
en nhotogiiilirëii van uitgevoerde werken 
<>|> aanvrage gratis en franco. 

H. CONEN, 
Venlo. 

Teekenaar e» 

A . MESSEL. Der Wertheimbau. 30 
platen in portef. (ƒ15.—) . . ƒ4.50 

BADON GHIJBEN en H . STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 . . . . . ƒ0.65 

Bouwkundig Opzichter 
Bouw- en Woningtoezicht Utrecht. 

Sollicitanten naar de niet 15 Maart 
190S openvallende betrekkingen van 
TEEKENAAR IN VASTEN DIENST 
(Jaarwedde f 800—f IOOO en van 
BOUWKUNDIG OPZICHTER IN TIJ-
DELIJKEN DIENST (f 75 's maands) 
van het Bouw- en Woningtoezicht te 
Utrecht, worden uitgeiioodigd hun op 
zegel gesteld rekest vóór den 8en 
Maart 1908 franco in te zenden aan 
den Burgemeester dier Gemeente. 

op de lijnen: 
H a rl i n gen—K ie u weschaii s 
(«rollingen—Delfzijl 
Saiiwcrd — Hoodcscliool 
Beilen —Groningen en 
Assen—Stadskanaal, 

in 13 perceelen. 
Het bestek is van af 27 Februari 

1008, tegen franco toezending van 
f I.— te verkrijgen bij den Sectie-
Ingenieur voornoemd, door wien tevens 
de noodige inlichtingen worden ver
strekt. 

De Algemeene Voorwaarden op het 
Bestek van toepassing zijn tc zelfder 
plaatse te verkrijgen tegen franco 
toezending van f 6.25. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden zooals in §375 van het 
Bestek vermeld. 

1'ÓxsLH J A A U U A J N U . Z A T E R D A G 7 M A A R T 1W08 

I 
Met de nieuwste steenvornnnachine 

„MATADOR", in alle landen gepaten
teerd, kan iedereen onmiddellijk 
en overal goedkoop e metsel-
steenen in alle vormen maken. De 
complete machine kost slechts f 17.50. 

Attesten, gratis inlichtingen enz. 
door SCHIPPER & VAN DONGEN, 
Machinefabriek, Geertruidenberg. 

Agenten gevraagd. 

H. WESTENBERG, 
ALMELO, 

— op de werken. — 

Specialiteit in Betonvloeren 
voor FABRIEKEN en PAKHUIZEN, enz. 

Vele attesten ter inzage. 

Van der Maas & Co., 
Beeldhouwers. 

Den Haag— Bussum. 
Ateliers tot artistieke bewerking van 

Hout en S t e e n . 
Vervaardigen alle beeld- en steeiiliouu-werken. 

Beeldhouwwerk 
op kunstnijverheidgebied. 

ADMINISTRATIE: 
Willem de Zwijger-laan 2 5 , 

Den Haag. 

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

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E OPMERKER", Stephensonstraat 92. s-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar ll Jan—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . • f 6.— 

te voldoen 
». bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van het 

abonnementsjaar, of 
b, in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar 

over op 1 April 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-Afrika - 7.50) '5'%' 

- O t 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij roor 
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.26 

Idem. idem, zonder plaat • 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . . • 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer • 0.16 
Groott letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bi) opgave van drie 

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

aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertentiën moeten om zeker tc 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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

In d e o m s t r e k e n v a n R o m e . 

De omstreken van de eeuwige Stad zijn van ouds 
beroemd en wie op een mooien voorjaarsdag naar 
Tivoli spoort, bemerkt al spoedig, dat die roem 
verdiend is. 

Reeds vóór de stad bereikt is, en de trein 
langzaam de hoogten van het Sabijnsche gebergte 
bestijgt, opent zich het prachtige panorama over 
de door de namiddagzon beschenen Campagna en 
ziet men in de verte de cypressen der Villa 
d'Este. 

En wanneer men aan het kleine station is uit
gestapt, den Ponte Gregoriana is overgegaan en 
den kleinen tempel der Sybille hoog boven de 
watervallen van den Anio zich ziet verheffen, dan be
grijpt men zich, waarom de Romeinen hun Tibur 
zoo liefhadden. 

Doch de architect wordt niet zoolang als de 
gewone toerist door dit schouwspel geboeid. Hij 
verlangt dc aan den westkant van het stadje ge
legen Villa d'Este te aanschouwen, en wandelt de 
Via Maggiore door, om bij den „canonico" zijn 
„permesso" ter bezichtiging van het buitenverblijf 
te gaan halen. 

Binnengetreden ziet men hoog boven zich het 
paleis uit steeds zich meer verheffende terrassen 
opstijgen, als een haast vormlooze massa. Maar 
Pirro Ligorio, die het in 1549 ontwierp, had liet 
zóó niet bedoeld. De muren van gebakken steen 

had hij met groefsteen willen bekleeden. Doch 
alleen de middenpartij, waar een loggia naar voren 
springt, heeft die bekleeding gekregen. 

De geldmiddelen van den stichter schijnen uit
geput geworden te zijn door de terrassen en trappen 
de fonteinen en de andere sieraden van het 
park. 

Van het bovenste terras geniet men een prachtig 
gezicht over de Campagna, met den koepel van 
St. Pieter en de Middellandsche Zee op den achter
grond. Het park is verwilderd, het paleis in verval. 
Gaat men binnen, dan aanschouwt men slechts 
verbleekte, fresco's, afbrokkelend stucwerk. Het 
schijnt, dat er niets aan het onderhoud besteed 
wordt. Toch moet het in de bovenvertrekken heer
lijk wonen zijn geweest, daar men het geheele 
Latium aan zijn voeten heeft, met Tuscuhiin en 
Frascati in de verte en den Monte Soracte aan 
de andere zijde. 

Het is eigenaardig, hoe bij zulk een Romeinsche 
villa alles onder den invloed der architectuur staat. 
Alle motieven der natuur zijn gestyleerd, een ver
gezicht domineert den gelieelen aanleg, de assen 
der lanen staan zuiver loodrecht op elkander. Niet 
bloembedden zijn het, die het karakter van den 
tuin bepalen, doch bosschen van eiken, lanen van 
cypressen. balustrades, beelden en terrassen. De 
bosschen zijn echter door geschoren hagen begrensd. 



En in het midden stroomt liet water naar heneden, 
dat hoven, voor het huis, stille vijvers vormt. 

De Albergo della Sibilla is het voornaamste 
logement van Ti vol j , doch voldoet niet aan de 
eischen. die de hedendaagsche reizigers stellen. 
Daarom gaan die dan ook met den avondtrein naar 
Rome terug, om de banale internationale confort 
niet te missen. 

Maar wie verstandig is, gaat op het terras der 
Sibilla naast haar ouden ronden tempel zitten, 
luistert in de avondstilte naar het ruischen van 
den schuimenden Anio en denkt aan de dagen, toen 
Maecenas hier te Tibur open hof hield, toen 
Horatius in de nabijheid zijn bescheiden woning 
had en zijn onsterfelijke oden zong. 

Men slaapt goed in den Albergo della Sibilla. 
al liggen er geen tapijten op de steenen vloeren. 
Den volgenden morgen bezorgt de waard u een 
rijtuig, om u naar Frascati te brengen. De koetsier 
moet steeds met de rem werken, als de weg zich 
bergaf door olijf bosschen slingert. In de verte ziet 
men de bergen van Tusculum, waar nu Frascati 

Langzamerhand begint Rome te verdwijnen en 
als de vlakte bereikt is rijst alleen nog maar de 
koepel van Sint Pieter uit de nevels van den 
horizont omhoog. En bij het antieke graf der 
familie Plantin wordt een zijweg ingeslagen, om 
de villa van Hadrianus bij het dal Tempé tc be
zoeken. Baedeker is zeer uitvoerig over dit bouw
werk, doch wie de puinhoopen en 3e ruines betreedt 
vindt niet de heerlijkheden, welke hij voor zijn lire 
verwacht. Het mooiste zijn de bosschen en de ver
gezichten. 

De weg naar Frascati leidt over met bloemen 
begroeide heuvelen, langs de rieten hutten dei-
herders van de Campagna. Op de hellingen van 
het gebergte liggen dorpen, geheel bovenaan de 
stad Palestrina. Vroeger waren hier plaatsen van 
meer belang te zien, zooals Collatie, waar Lucretia 
zich doorstak en Gabii, waar Romulus en Remus 
werden opgevoed. Nu zijn daarvan slechts enkele 
bouwvallen over. 

De villa Catena ligt aan den voet van den Monte 
Sant' Angelo. Ook dit buitenverblijf is in verval 

ofschoon het prachtig werd aangelegd, en in de 
18e eeuw nog bewoond is geworden. 

Frascati wordt meest per trein van Rome be
zocht. De vreemdelingen maken een „dagje" va» 
dit uitstapje, waarvoor Baedeker een programma 
heeft vastgesteld. De tocht van Tivol i er heen gaat 
over Zagarola en dan bergop over den Monte 
Compatri. 

De Piazza van Frascati is wel aardig om te zien, 
al heeft misschien de 18e eeuwsche kerk, die 
haar begrenst, als bouwwerk geen bijzondere 
waarde. Maar met de schilderachtige fontein vormt 
die kerk toch een karakteristiek geheel. 

Naast de kerk leidt de Corso Vittorio Emanuele 
omhoog naar de Vil la Aldobrandini. Maar om het 
effect, dat de bouwmeesters Giacomo della Porta 
en Domenichino bedoeld hebben, te zien, moet 
men dien weg niet nemen, doch naar het station 
afdalen, waar de benedenste ingang van de villa 
is. Dan ziet men het huis op de hoogte liggen 
met de terrassen er voor en de cypressen, de 
eiken en de palmen als coulissen aan de beide 
zijden. 

Er is iets zeer eigenaardigs in de architectuur 
van dit huis. De beide zijpaviljoens worden be
kroond door halve frontons, een echt motief uit 
den Baroktijd, dat door de kunstgeschiedschrijvers 
eenstemmig veroordeeld wordt, en toch niet mis
staat. Want de ontwerper heeft deze halve frontons 
gedacht als voortzetting van dat hetwelk de midden
partij bekroont, zoodat de drie met elkander één 
geheel vormen. 

Men vindt deze schuine lijn terug in de hellingen, 
die den bezoeker naar het bovenste terras voeren, 
Achter het huis is het beroemde rteatro", een 
dier fraaie scheppingen van den Baroktijd die zoo 
uitmuntend bij de omgevende natuur passen, doch 
wier wezenlijke schoonheid men pas kan begrijpen, 
wanneer men ze op oude prenten, gestoffeerd met 
figuren uit de 17e eeuw ziet afgebeeld. De toeristen, 
die er nu rondloopen. vloeken met zulk een om
geving. 

Nergens misschien voelt men zóó duidelijk als 
in Italië, dat het moderne leven geen bron van 
kunst meer is. 

B o n d v a n N e d e r l a n d s c h e A r c h i t e k t e n . 

De volgende oproeping werd gedaan: 
„De ondergeteekenden, van meening dat nauwere 

aaneensluiting der Nederlandsche Architecten in een 
specialen Vakbond meer en meer dringend wen-
schelijk wordt, hebben de mogelijkheid van zulke aan
eensluiting overwogen en de grondslagen van een 
op te richten Bond besproken. Zij bieden U hier
nevens een program aan en noodigen U uit, wanneer 
U het met dit streven eens zijt, tot het bijwonen 
van eene constitueerende vergadering in het gebouw 
voor Kunsten en Wetenschappen aan de Mariaplaats 
te Utrecht op Zaterdag 2f> Februari a.s., des mid
dags 2 ure. 

Bij mogelijke verhindering zal de ontvangst aldaar 
van onderstaande adhaesiebetuiging als een stem 
vóór de oprichting ter vergadering worden aan
gemerkt. Mocht U onverhoopt met het hierbij 
gevoegd program niet kunnen instemmen, dan 
gelieve U deze uitnoodiiiing als niet gedaan te 
beschouwen. 

Gr. V A N A R K E L . 

K . D E BAZEL. 

H . P . BERLAGE NZ. 

Jos. T H . J . CUYPERS. 

L . C . DüMONT. 
HENRI EVERS. 

JAC. V A N GILS. 

J . INQENOHL. 

H . G . JANSEN. 

A . J . JOLING. 

PAUL J . D E JONGH. 

F . L . M . KERCKHOFF. 

W . KROMHOUT CE. 

J . H . W . LELIMAN. 

L . M . M O O L E N A A B . 

C . W , NIJHOPP. 

J . E . V A N D E R PEK. 

C . H . PETERS. 

C . B . POSTHUMUS METJES. 

A . SALM G.BZN. 

J . A . V A N STRAATEN JR. 

JAN STUYT. 

H . J . M . WALENKAMP. 

J . J . W E V E . 

A . W . WEISSMAN." 

Bij deze oproeping was het volgende program 
gevoegd: 

„De Bond van Nederlandsche Architecten wordt 
gevormd met het doel de belangen van het archj-
tectenberoep voor te staan en verlangt dat de leden 
daartoe zooveel in hun vermogen is zullen samen
werken. 

Onder het architectenberoep verstaat de Bond; 
het beoefenen der Bouwkunst, uitsluitend behar
tigend de belangen van opdrachtgevers op het gebied 
der bouwkunst en aanverwante vakken. Het con-
curreerend optreden als aannemer of als handelaar 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Al» middel tot dit doel zullen o.a. dienen: Het 
bestudeeren van de belangrijke vraagstukken welke 
zich op het gebied der bouwkunst voordoen en het 
uitspreken van eene geformuleerde meening over 
deze vraagstukken; het verstrekken van inlichtingen 
en adviezen daaromtrent aan bestuurslichamen, aan 
de leden en aan het publiek; het verspreiden van 
goede beginselen omtrent de bouwkunst en het 
architectenberoep; het handhaven van ingestelde 
en in te stellen deugdelijke regelen en gebruiken 
ten opzichte der uitoefening van dat beroep. 

De bemoeiingen van den Bond zullen zich uit
strekken, zoowel over de economische en technische 
als over de artistieke belangen op het gebied dei-
bouwkunst. Hij zal behandelen en pogen overeen
stemming van denkbeelden te verkrijgen, zoowel 
omtrent de algemeene kunstbeginselen en technische 
vraagstukken als omtrent de regeling der verhouding 
tusschen de verschillende groepen die bij het vak 
betrokken zijn, benevens omtrent dc verhouding 
dezer groepen tot die der uitvoerders. 

Om het doel van den Bond te bereiken zal overleg 
en samenwerking met andere bonden en vereent* 
gingen niet gemist kunnen worden. 

Toetreding tot den Bond en het ophouden van 
het lidmaatschap zal door bijzondere bepalingen 
moeten worden geregeld, waarvoor het volgende 
een voorstel kan zijn. 

Ieder Nederlandsch architect, die den leeftijd van 
acht en twintig jaar bereikt heeft en gedurende 
ten minste drie achtereenvolgende jaren zijn beroep 
zelfstandig heeft uitgeoefend (waarvan de wel
geslaagde uitkomst aan eene commissie bij een in 
te stellen onderzoek moet kunnen blijken) kan als 
lid van den Bond worden voorgesteld. Over de toe
lating wordt op voordracht van het Bestuur dooi
de vergadering beslist. 

De commissie van onderzoek kan bestaan uit vijf 
leden van den Bond, die ieder jaar door de algemeene 
vergadering uit tien door het Bestuur voorgestelde 
leden worden gekozen. 

Een l id , dat bevonden wordt niet langer te vol
doen aan de voorwaarden die tot zijn lidmaatschap 
hebben geleid, zal uit den Bond moeten verwijderd 
kunnen worden. Evenzoo wanneer een lid zich 
schuldig maakt aan handelingen iu strijd met de 
waardigheid van den architectenstand, of indien hij 
handelt in strijd met de belangen van den Bond 
of met door den Bond aangenomen of vastgestelde 
regelen en gebruiken. 

Ten einde deze en dergelijke regelingen naar 
behooren uit te voeren zal de hiervoor genoemde 
commissie het karakter kunnen dragen en de bevoegd
heid hebben van een z.g. raad van eer, welke even
eens behandelen en zoo mogelijk tot oplossing 
brengen zal, ernstige geschillen tusschen de leden 
onderling, geschillen tusschen de leden eenerzijds en 
hunne lastgevers of principalen .vervolgens tot onder
zoek van gewraakte handelingen van eenig l id , welke 
aanleiding tot zijne verwijdering zouden kunnen zijn. 

De Bond kan hebben een Bestuur bestaande uit 
le en 2e Voorzitter, le en 2e Secretaris en Penning
meester, waarvan geen meer dan drie achtereen
volgende jaren zitting heeft. 

E r zullen vier vaste vergaderingen per jaar ge
houden worden, benevens zulke buitengewone 
vergaderingen als door een bepaald aantal leden 
of door het Bestuur gewenscht wordt". 

Ter vergadering waren 29 Februari verschenen 
de heeren: G. van Arkel, K . P . C. de Bazel, H . 
P. Berlage Nz., L . J . P. Kooken, Ed. Cuypers, Jac. 
vau Gils , C. N . van Goor, Joseph Herman, P . J . 
Houtzagers, Jonas Ingenohl, H . G. Jansen, A . J . 
Joling, Paul J . de Jongh, W . Kromhout Cz., Foeke 
Kuipers, J . H . W . Leliman, J . J . van Nieukerken, 
Albert Otten, B . J . Ouëndag, J . E . van der Pek. 
W . F . C. Schaap, J . P. Stok W z , J . A . van 
Straaten Jr., Jan Stuyt, J . Verheul Dz., H . J . M . 
Walenkamp en A. W . Weissman. 

Verhindering om te verschijnen hadden de volgen
de heeren, die echter van hun instemming hadden 
doen blijken: Dr. P . .1. H . Cuypers, Jos. Th. .1. 
Cuypers. L . C. Dumont, Henri Evers, J . F . L . 
Frowein, A . D. N . van Gendt, L C. Hezenmajis, 
F . L . M . Kerckhoff, J . F . Klinkhamer, D. E . C. 
Knuttel, H . H . Kramer, J . Limburg, D. A . N . 
Margadant, J . H . A . Mialaret, L . M . Moolenaar, Nic. 
Moolenaar, C. W . Nijhoff, C. H . Peters, C. B . 
Posthumus Meyjes. H . A . Reus, A . Salm G.Bz., 
Th. G . Schill, J . A . G. van der Steur, J . H . Ton-
naer. Jan van der Valk en J . J . Weve. 

Het Voorzitterschap werd waargenomen door den 
heer K . P . C. de Bazel, die de volgende rede 
uitsprak. 

„M. H . 
Bij het welkom dat ik u toeroep, en den dank, 

die ik uitspreek voor het gehoor dat gij gaaft aan 
den oproep tot deze samenkomst, moet ik allereerst 
mijn spijt betuigen, dat de plaats, die ik inneem, 
niet wordt bezet door een ouder en daartoe waar
diger broeder in ons gilde. Ik heb deze taak slechts 
aanvaard met het gevoelen een plicht te volbrengen, 
die mij werd opgelegd, een plicht echter, die ik 
met genoegen vervul, overtuigd als ik ben van de 
noodzakelijkheid van het werk, waarvoor gij hier 
zijt te zaani geroepen; voor welken arbeid ik uwe 
welwillende medewerking vraag, ten einde ze in 
orde en harmonie te kunnen doen. met die orde en in 
die harmonie, welke speciaal door den bouwmeester 
wordt nagestreefd bij het daarstellen van zijn werk. 

De opkomst van dezen kring vakgenooten is ten 
zeerste verblijdend, wijl ze als bewijs is te be
schouwen dat samensprekingen over belangrijke 
vraagstukken, die de vakbeoefening betreffen, ook 
in onzen kring wordt gewenscht. 

De kring waarin de voorbereidende besprekingen 
zijn gevoerd, bleek eenstemmig in het gevoelen 
der noodzakelijkheid van het samenwerken der 
architecten om practische zoowel als om ideeële 
redenen. 

Er is op het gebied der bouwkunst een uitge
breid terrein van werkzaamheid, een terrein, dal 
reeds ten deele wordt ontgonnen, maar waarop 
tot nog toe niet voldoende wordt gehoord de 
speciale stem der architecten. Onze bestaande 
bouwkunst-corporatiën vervullenalsalgemeenekunst-
lichamen een nuttigge en noodige plaats en taak 
en niemand onder ons zal ongetwijfeld van gevoelen 
zijn, dat deze werkzaamheid gemist zou kunnen 
worden of schade mag lijden. 

Daartegenover echter staat dat deze lichamen 
krachtens hun meer algemeene samenstelling en 
breeden werkkring, niet kunnen optreden als speciale 
vertegenwoordigers der architecturale belangen in 



den zin van „belangen van het architectenberoep". 
En juist dat is het wat in den laatsten tijd meer 

en meer dringend wenschelijk is geworden. 
Er zijn aan de orde allerlei vraagstukken, rakende 

zoowel algemeene kunst- als meer beperkte vak
belangen. Deze vraagstukken worden behandeld in 
verschillende groepen en corporation, die daarop, 
elk naar hunne wijze en naar hun belang, licht 
laten schijnen. 

In het koor van stemmen dat aldus opgaat, klinkt 
tot dusver niet voldoende de stem van zuiver archi-
tecturalen kant: en deze stem te doen hooren en 
te doen verstaan, zal de taak zijn en kunnen zijn 
van den „Bond van Nederlandsche Architecten". 

Onder de vele op den voorgrond staande vraag
stukken kunnen genoemd worden: die, voortsprui
tende uit Woningwet en Bouwverordeningen, wijl 
ieder onzer zich herhaaldelijk stoot aan de onvol
komenheden dezer in den grond goede regelingen; 
die, betreffende regeling der uitvoering, en de verhou
ding der daarbij betrokken groepen, op — welk gebied 
de Ned. Aannemersbond zich o.a. speciaal ver
dienstelijk maakt — maar op welk gebied het niet 
onnut zal zijn, als de regelingen worden ingesteld 
in overleg met en met instemming van onzen Bond. 
Niet het minst ook die, betreffende de eigenlijke 
onderlinge verhoudingen der architecten zelve en 
de beoefening van ons beroep. 

Waarlijk, het veld van praktischen arbeid is uit
gebreid. Het spreekt van zelve dat ter verkrijging 
van eenig deugdelijk resultaat op een dezer gebieden 
en tot het doen hooren van een doorklinkend geluid, 
zuivere corpsgeest en eendrachtig streven noodig zijn. 

Wij hoorden daaromtrent pessimistische mee
ningen, maar vragen ons af, wat deugdelijker middel 
er is, om daarin verbetering te verkrijgen, dan het 
met goeden wil samenkomen ter bespreking van 
zaken, die ons allen ter harte gaan. Wij mogen 

dan ook met gerustheid vertrouwen dat deze samen
komst een stap nader zal zijn tot het beoogde doel. 

Ik eindig met nogmaals uwe welwillende samen
werking in te roepen ten einde in orde en harmonie 
datgene te kunnen doen wat des bouwmeesters 
voornaamste taak is: het opbouwen van een schoonen 
vorm tot een nuttig, zoowel geestelijk als stoffelijk 
doel, en open hierbij deze samenkomst. 

Alvorens u de gelegenheid te geven uwe gedachten 
kenbaar te maken en uwe bemerkingen te doen 
hooren over het u voorgelegde program, wil ik u 
verzoeken uwe stem uit te willen brengen over het 
beginsel der oprichting, evenals ook gedaan is dooi
de onderteekenaars van 26 hier ingekomen adhesie
betuigingen". 

Eer tot de stemming wordt, overgegaan vragen 
eenigen der aanwezigen inlichtingen, meer in hei 
bijzonder omtrent de verhouding, waarin de op te 
richten „Bond van Nederlandsche Architecten" zal 
staan ten opzichte van de reeds bestaande bouw
kunstlichamen. 

Nadat de Voorzitter nog eens duidelijk heeft doen 
uitkomen, dat geen concurrentie met die lichamen 
wordt bedoeld, maar dat de Bond zich uitsluitend 
op het neutrale terrein der eigenlijke beroepsbe-
langen wil bewegen, wordt met algemeene stemmen 
tot het oprichten van den „Bond van Nederlandsche 
Architecten", die zijn zetel tc Amsterdam zal hebben, 
besloten. 

Daarop wordt een ontwerp der Statuten, wat de 
algemeene strekking aangaat, besproken. 

Als voorloopige bestuurderen werden gekozen de 
heeren J . van Arkel, Jonas Ingenohl en W . Krom
hout Cz. te Amsterdam, K . P . C. de Bazel te 
Bussum, A . W . Weissman te Haarlem, Jac van 
Gils en J . Verheul Dz. te Rotterdam. 

Het secretariaat is voorloopig gevestigd O.Z. Voor
burgwal 249 te Amsterdam, telefoonnummer 3952. 

I J s s e l s t e e n e n . 

In het jongste nommer van dit blad, komt van 
de hand van mijn zeer gewaardeerden oud-leeraar, 
den heer Mialaret, eene beschouwing voor naar 
aanleiding der circulaire van de Vereeniging van 
IJsselsteenfabrikanten. 

Deze beschouwing, waarin zeer ad-rem zijnde 
opmerkingen voorkomen over de, met betrekking 
tot deze kwestie, onbekookte bouwverordening
voorschriften; besluit met den raad aan de H . H . 
steenfabrikanten om hun formaat zooveel dikker 
te maken dat het met succes in verband met waal-
steenmuren te verwerken zal zijn. 

Het wil mij voorkomen dat over deze kwestie 
nog wel een ernstig woord te wisselen valt, al
vorens ze tot eene bevredigende oplossing gebracht is. 

Vooraf zij gezegd dat het aangegeven middel, 
dikker formaat, om praktische redenen voor binnen
muren wellicht vele voordeden kan hebben; wan
neer althans verkregen kan worden dat de breedte 
der steenen gelijk aan de dikte der muren, in de 
bouwverordeningen erkend worden, hetgeen nu bijna 
zonder uitzondering niet het geval is. 

Om dezelfde praktische redenen is tegen dat 
dikker formaat weer een bezwaar, dat kant en 
rollagen niet in het verband zullen passen bij bouw 
die geheel in IJssel- en Rijusteen wordt uitgevoerd. 

Maar het onderwerp geeft mij aanleiding tot een 
andere opmerking over het formaat der steenen, 

die niet alleen op de IJsselsteen, maar ook op de 
Utrechtsche Rijn- en Vechtsteen toepasselijk is. 

Om der concurrentie wille is m.i. al heel wat 
bedorven op dit gebied. 

Van ouds leverde ons land naar de verschillende 
streken en rivieroevers, verschillende steenformaten. 

De oorzaak van deze verschillen mag men nu 
willen zoeken in het bestaan hebbende weinige 
overleg der makers, die niet het praktische van een 
uniformsteen inzagen, waardoor zij beter met elkaar 
hadden kunnen concurreeren en overal in den lande 
leveren; ofwel in de verschillende eigenaardigheden 
der verwerkte grondstoffen, wijl de meer vette klei 
zich beter eigende tot het bakken van kleiner vorm; 
ofwel voor het Waalsteenformaat in den invloed 
van het Duitsche product; of ook in opzettelijke 
bedoeling om voor praktische doeleinden verschil
lend materiaal beschikbaar te hebben. 

Een feit is het, dat deze verschillende steenfor
maten steeds gebleken zijn zich wonderwel aan te 
passen bij de verschillende behoeften; en dat de 
vormen en verhoudingen, zoowel als de kleur even
eens bijzonder geëigend bleken tot het uitdrukken 
van bepaalde afzonderlijke karakters en eigenaardig
heden van onzen Hollandsch traditioneelen bouw-
aard, hetgeen aan de daarmede gemaakte werken 
duidelijk is aan te tonnen. 

Ongelukkigerwijs dreigen deze bijzondere- eigen

aardigheden meer en meer te moeten worden ver
stikt en de bouwverordeningen schijnen er speciaal 
op aangelegd om wat nog van het karakter is over
gebleven, met geforceerde snelheid uit te roeien. 

Door de concurrentie tusschen Waal- en Utrecht-
hche steen, is reeds goeddeels het mooi van pro-

Ejrtie zijnde oude Utrechtsche formaat verdrongen, 
e dunne drieling 4 cM. komt niet meer voor; een 

Utrechtsche drieling nadert nu de 5 cM. en heeft 
in verband met zijn lengte en breedte het karakter 
verkregen van een kleinen Waalsteen. 

En juist dat, de proportie van den baksteen, 
heeft een belangrijken invloed op het karakter van 
den gemetselden muur. Vooral komt dit uit bij ver
gelijking van gevels in Utrechtsch en in Waalsteen
formaat gebouwd; uit welke vergelijking tevens de 
algemeene gevolgtrekking kan worden gemaakt, 
dat de genuanceerde doeleinden liet best worden 
gediend door genuanceerde middelen. 

Het is echter met de tegenwoordige bouwver
ordeningen eenvoudig niet mogelijk het gebruik 
van Rijn- en IJsselsteen door te voeren. 

De meeste verordeningen bepalen plompverloren 
de dikten van muren, door veelvouden van 11 cM., 
voor balkdragemle muren minstens 22 cM. 

Hiermede is IJssel- en Rijnsteen eenvoudig uit
gesloten. Hoe het mogelijk is geweest dat men een 
product, dat door eeuwenlang bestaan zijn rede tot 
gebruik bewezen heelt, zoo plotseling negeert, is 
mij een raadsel. 

De Amsterdamsche verordening erkent ze wel, 
maar op een manier die de toepassing zeker niet 
in de hand werkt; er wordt n.1. geëischt dat bij 
toepassing van drieling de muurdikten '/* steen 
zwaarder worden genomen, dus 27 in plaats van 
22 cM., en dit, terwijl de Rijnsteen gemiddeld beter 
van kwaliteit is dan de Waalsteensoorten; een 
enkele verordening vond ik waar aan het materiaal 
recht wordt gedaan, door ook steensmuren van 
drielingen gebouwd, als balkdragende muren toe 
te laten. 

De IJsselsteen van 4 a 4,5 c.M. dikte, past in 
verband zeer wel bij de Rijnsteen en de Utrechtsche 
vorm, de laaghoogte is dan gelijk; van deze mate
rialen zijn de meeste oude Hollandsche huizen 
gebouwd, men heeft dan gelegenheid tot het 
toepassen van muurdikten in zeer verschillende 
nuancen. 

Mogelijk dat een flink opgezette actie van de 
betrokken steenfabrikanten, krachtig gesteund door 
bouwkunstvereenigingen in deze eenige verbetering 
zou kunnen bereiken. Dat dan de bouwkundigen 
tevens eens met meer belangstelling zien naar het 
mooie van de verschillende formaten; en dat de 
H . H . steenfabrikanten niet doorgaan met het wijzi
gen der formaten van hun product, uit redenen 
van commercieelen aard alleen, is de wensch van 
de ondergeteekende. 

BUSSUM, 1 Maart. K . D E B A Z E L . 

De A m s t e r d a m s c h e W a t e r l e i d i n g e n . 
Slot, zie blactz. 70. 
W A T E R M E T E R S . 

In verband met de vraag naar de benoodigde hoeveel
heid drinkwater wyst de neer P. op de ervaring, dat 

'tuit een oogpunt van gezondheid en welstand ver
keerd is om drinkwater, vooral voor een groot bevolkings
centrum, krap toe te nieten. Drt'wfcwater noemt hij 
geen artikel om „over den meier" te worden geleverd 
en toegemeten en zulks althans niet in de hoofdstad, 
waar nog nimmer een zoodanig misbruik is aangetoond, 
dat inderdaad van verspilling, veel minder van „econo
mische" verspilling, sprake kan wezen. 

VERMEERDERD VERBRUIK. 
In het rapport wordt daarna nagegaan de behoefte 

aan water per hoofd en per dag in verband met den 
aanwas der bevolking, waarvan de slotsom is, dat een 
vermeerdering van gemiddeld 3 liter per hoofd en per 
jaar als normaal is te beschouwen, zoodat op zulk een 
toeming gerekend moet worden. 

Om daaraan te voldoen moeten 

VERBETERINGS- en UITBREIDINGSWERKEN 

gemaakt worden. 
Zooals gezegd, is de Bronleiding niet voor verdere 

uitbreiding vatbaar. Elk tekort aan bronwater moet 
worden aangevuld door duinwater. 

Ook voor de Vechtleiding behoeven geen bijzondere 
uitbreidingswerken gemaakt te worden, indien het 
gebruik daarvan gewijzigd wordt als is aangegeven. 
Doch ook hier moet elk tekort, hetzij aan water, hetzij 
aan druk, door de duinwaterleiding aangevuld worden. 

Het gewone duinwater, dat wordt verzameld uit den 
regenval in de boven- of alluviale lagen, levert een 
vrijwel constante hoeveelheid op, zoodat dit deel der 
waterwinning is te beschouwen als absoluut veilig cn 
zeker. Aanvulling daarvan moet voor verreweg het 
grootste deel gevonden worden door onttrekking van 
alluviaal water, voor een kleiner deel door onttrekking 
van diluviaal water. Tot een zeer hoog maximum zal 
de mogelijkheid dier gezamenlijke aanvulling verkregen 
worden door middel van 

IRRIGATIE DER DUINEN. 
Het is niet waar (zoo zegt de heer Penninkjdat — 

met het bestaande — door middel van een „oostelijke" 
waterleiding, van welken aard ook, of door middel van 
een Rijnwaterleiding, hoe goed ook, een grootere be
drijfszekerheid of bedrijfsveiligheid zou zijn te bereiken 
dan die, welke met een goed gemaakte duinwater
leiding te verkrijgen is." 

DE VECHTLEIDING. 

De directeur gaat na, welk aandeel het Vechtwater 
in de watervoorziening der hoofdstad heeft, welke rol 
het speelt en voor de toekomst spelen mag of moet. 

Er zijn slechts 151 betrekkelijk groote verbruikers 
van Vechtwater, die te zamen 90 pCt. van al het ge
leverde Vechtwater nemen, terwijl de rest of 10 pCt. 
ten goede komt van de zeer kleine verbruikers, aan 
baden, closets, aan eigen gebruik, enz. 

Dat moet eene verspilling geacht worden, die niet 
mag blijven voortduren. De Vechtwaterleiding is lang
zamerhand geheel vereenzelvigd niet de brandweer
leiding, terwijl de duinwaterleiding even goed voor 
brandblussching geschikt te maken is. De voor brand-
blussching benoodigde hoeveelheid is voor een groote 
waterleiding van geen bet eekenis. Het hoofdbelang is 
niet de hoeveelheid water, maar de zekerheid om water 
onder hoogen druk steeds en overal ter beschikking 
te hebben. Indien dus de druk, waaronder het drink
water word afgeleverd, voldoen kan aan de eischen 
der brandweer, dan is elke afzonderlijke leiding voor 
brandblussching geheel overbodig te achten en zijn de 
kosten voor een afzonderlijke brandleiding in verreweg 
de meeste gevallen gelijk te stellen aan wegge
worpen geld. 

Daar komt bij, dat wegens de uitbreiding der ge 
meente ook aan de Vechtleiding steeds hoogere eischen 
moeten gesteld worden; dat 't de vraag mag worden 
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of het wel bruikbaar kan blijven voor fabrieken van 
consumptie-artikelen, melkinrichtingen, enz.; dat het 
Vechtwater, wegens te weinig gebruik, in de buizen 
te weinig stroomsnelheid heelt, vaak stilstaat, wat 
aanleiding geeft tot bederf, èn van het water èn van 
de buizen, hetgeen, in verband met zijn hoog chloor-
gehalte, het water ook troebel maakt. 

Eene aanwending van het duinwater, hetzij dan 
voor brandblussing, hetzij voor straatbesproeiing, zou 
daarentegen zeer bepaaldelijk ten bate komen aan de 
reinhoudmg van het Duin water-net, omdat zulk een 
kortdurend plotseling groot-verbruik gelijkwaardig is 
aan krachtige spuiing, waaraan altijd voor de goede 
hoedanigheid van het drinkwater groote behoefte zal 
blijven bestaan. 

Aan de Vechtleiding kleeft bovendien nog dit be
zwaar, dat tengevolge van de toeneming van het uur-
verbruik eiken zomer telkens gedurende veel te langen 
tijd het geheele machineverinogen moet worden te 
werk gesteld, dat wil dus zeggen, dat er in die tijden 
steeds zonder reserve moet worden gewerkt, wat toch 
zeker niet goed is voor een waterleiding, die i n ' t bij
zonder voor brandweer-doeleinden is aangewezen. 

Om verschillende redenen zal 't dus noodig zijn het 
leveringsgebied voor Vechtwater langzamethand te be
perken en 'c begrenzen door een lijn, getrokken door 
den Amstel en, bij de Stadhouderskade westelijk om
buigende, door de Singelgracht. 

Het stadsdeel ten oosten van deze lijn, behalve de 
gronden aan de overzijde van het IJ, moet daarbij 
het Vechtwaternet behouden, doch ook in dit gebied zal 
de levering van Vechtwater beperkt en anders geregeld 
moeten worde», onder bepaling, dat een en ander in acht 
jaren of indien dit niet mogelijk blijkt, in ten hoogste tien 
jaren voor een ordelijke exploitatie gereed zal moeten zijn. 

DE KOSTEN. 

Zonder de kosten van onteigening, vereischen de 
bedoelde werken een uitgaaf van f9.210.000 voor eersten 
aanleg. 

De watervoorziening zal dan geheel voldoende zijn 
tot omstreeks het jaar 1915. 

Vervolgens zal nog eens f 1.790.000 noodig zijn voor 
voortgezetten of tweeden aanleg, zijnde dan de ver
schillende werken voldoende tot omstreeks het jaar 1925. 

Verdere uitbreiding daarna is allerminst uitgesloten. 

M o d e r n e V e r l i c h t i n g . 

Vervolg van bladz. 68. 

De groote lengte van den tantaliumdraad maakt 
het noodig, hem aan te brengen op steunarmpjes 
van nikkel aan het eind van haakjes voorzien, 
waarop de draad zigzagsgewijze gewonden wordt. 
Voor horizontale plaatsing der lampen is dit zeer 
doelmatig, maar bij verticale plaatsing laat deze 
distributie te wenschen over aan welk bezwaar men 
tegemoet kan komen, door de verdeeling der draden, 
door een reflector of door het gedeeltelijk mat 
maken van de glazen peer. 

Bij al de nieuwere lampen moet men zorg dragen 
dat het licht niet in de oogen valt, omdat het licht 
van dc dunnere draden veel scherper is dan dat 
der oude kooldraden, ook is de temperatuur hooger. 
Voor huiselijk gebruik is dus het aanwenden van 
kapjes bij deze lampen beslist aan te raden. 

De „ H e l i o n " - l a m p . 
„De „Helion"-draad is uitgevonden door professor 

H . C. Parker van de Universiteit van Columbia en 
W . G. Clark te New-York. Ofschoon deze draad 
eigenlijk geen metaaldraad is, vertoont hij echter 
eigenschappen, die ook aan een werkelijk metaal 

behooren, o. a. kan men twee draden, evenals bij 
het tantalium, aan elkander smelten. 

De Heliondraad bestaat grootendeels uit silicium,, 
dat men op een kern van kool heeft neergeslagen. 

De toepassing van silicium voor gloeidraden heeft 
men ook vroeger beproefd, doch de resultaten der 
proefnemingen waren zoo goed als negatief te 
noemen. 

Op het oog is de Heliondraad niet van andere 
te onderscheiden, maar men heeft er den naam 
Heiion aan gegeven, omdat zijn spectrum een tref-

F I G . 3. 
TANTAALLAMP 

VAN SIEMENS & H A L S K E . 

fende overeenkomst met het zonnespectrum vertoont. 
Reeds dadelijk had men opgemerkt, dat deze draad 
een wit licht geeft op een temperatuur, waarbij 
een kooldraad slechts roode stralen uitzendt, en 
dat hij het meeste licht uitstraalt in de golflengten, 
waarvoor het oog het meest gevoelig is, dus wat 
men noemt in hooge mate selectieve uitstraling 
aanwezig is. 

Bij de proefnemingen werden lampen van 30 
kaarsen gebezigd, die bij 100 a 115 volts 1 Watt 
per kaars verbruikten. 

De weerstand van den draad daalt wanneer men 
de temperatuur opvoert tot ongeveer 1375° C , 
daarna stijgt hij tot een verhitting tot 1720° C. en 
daalt daarna weder wanneer men de temperatuur 
verder opvoert. Bij 1720*1 heeft hij zijn hoogste 
vermogen per Watt bereikt, terwijl een vermeer
dering van stroomsterkte dan geen hooger effect 
teweegbrengt. Men heeft dit toegeschreven aan een 
moleculaire verandering, maar wanneer dit juist is 
moet die verandering bij afkoeling in tegengestelde 
richting ook plaats hebben, want het verschijnsel 
herhaalt zich steeds. 

Men heeft thans nog slechts een kleine werk
plaats ingericht waar 1000 lampen per maand ver
vaardigd worden, die allen eigenlijk nog voor proef
nemingen bestemd. Wanneer die proefnemingen 
goede resultaten opleveren zal de fabricatie op 
grooteren voet ingericht worden. 

De resultaten der tot heden genomen proeven 

F l G . 4. 

DRAOEN VAN TUNGSTEENLAMPEN. 

VOOR ZWAKKE VOOR VOOR 
VOLTAGE SERIELAMPEN 110 VOLTS. 

met deze lampen hebben nog slechts in zoover 
waarde, als men die aan laboratoriumproeven kan 
toekennen, de brandduur varieerde daarbij tusschen 
485 en 1270 uren. De lamp, die het 1270 uren 
uithield begon met 37 kaarsen en 37 Watts, na 
200 uren nam de lichtsterkte toe en na 400 uren 
nam men een sterkte van 40 kaarsen waar bij 37 
Watts. Daarna nam de sterkte weder af, om na 500 
uren normaal op 37 kaarsen te komen en na 1230 
uren te dalen tot 86'/i kaars bij 30 '/* Watt, dus 
een gemiddeld effect van 1.03 Watt per kaars. 

D e O s m i u m l a m p . 
De Osmiumlamp schijnt tot de oudste der nieuwere 

typen te behooren en moet uitgevonden zijn door 
Auer van Welsbach, de bekende uitvinder der gas-
gloeilichtbranders. 

Het Osmium is een niet-smeedbaar metaal, dat 
harder is dan quarts. De wijze van vervaardiging 
der osmiumdraden is niet geheel bekend, maar het 
is waarschijnlijk, dat zij met die van de tungsteen
draden overeenkomt. 

De Westinghouse-Metallfaden-Glühlampenfabrik 
in Duitschland vervaardigt lampen van 40 kaarsen 
voor installaties tot 75 Volts; de British General 
Electric Cy. maakt lampen van 32 kaarsen voor 
installaties van 100 tot 130 Volts. Het verkregen 
effect wordt op 0.8 Wa l t per kaars aangegeven. 

f Wordt vervolgd). 

P r i j s v r a g e n . 

N A T I O N A L E L A N D B O U W T E N T O O N S T E L L I N G 
T E APELDOORN 

op 26, 27 en 28 Augustus 1908. 

Prjjsvraag voor een Reclame-biljet. 

1. De prijsvraag is opengesteld voor Nederlanders. 
2. Het reclame-biljet moet de aandacht vestigen 

op Apeldoorn en hare tentoonstelling. 
3 . Het moet in „ten hoogste 3 vlakke kleuren" 

gorden uitgevoerd en geschikt zijn voor reproductie 
iu steendruk. 

4. De grootte moet bedragen 100 bij G5 cM. ou-
verschillig of de hoogte of de breedte de grootste 
afmeting krijgt. Het moet op ware grootte worden 
geteekend. 

De beeldgrootte moet bepragen 90 bij 55 c .M. 
5. Behalve hetgeen dc ontwerper er aan wil toe

voegen moet op het biljet voorkomen: 
Afd. „Apeldoorn" der Geldersch Overijsselsche 

Mij. van Landbouw; 

Nationale Landbouwtentoonstelling te Apeldoorn 
26, 27 en 28 Augustus 1908. 

De vet gedrukte regels moeten het meest in het 
oog vallend worden geplaatst. , 

6. Voor de beste en geschikste ontwerpen volgens 
het oordeel van de rCommissie van beoordeeling" 
worden 2 prijzen uitgeloofd: 

l e Prijs f 100.-
2e Prijs f 50.— 

7. Behalve de artistieke waarde zal duidelijkheid 
en eenvoud bij de beoordeeling in aanmerking 
komen. 

8. De ontwerpen moeten vóór den 15en Apr i l 
zijn ingekomen bij den mede-ondergeteekendén C. 
M . Gardenier, Loolaan A A 05, Apeldoorn. 

Zij moeten uitwendig gemerkt worden met het 
woord „Reclame-biljet". 

9. Het ontwerp moet gemerkt worden met een 
motto (geen figuur), voorts onder bijvoeging van 
een gesloten gezegeld couvert, waarop hetzelfde 
motto is geplaatst. 

Dit couvert moet den naam en woonplaats vau 
den vervaardiger bevatten, en uitwendig een corres
pondentie-adres vermelden. 

10. In aanmerking voor uitvoering komt alleen 
het ontwerp, dat met den len prijs is bekroond. 
De ontwerper staat toe, dat hiervan verschillende 
reproducties worden vervaardigd. 

11. De bovengenoemde ontwerper van het ter 
uitvoering gekozen plan is verplicht op verzoek 
van de commissie van beoordeel ing zoo noodig 
kleine wijzigingen in het ontwerp aan te brengen 
en zijne medewerking te verleenen bij de uitvoering. 

12. De bekroonde ontwerpen blijven het eigen
dom der „Landbouwtentoonstelling". 

De niet-bekroonde ontwerpen worden na afloop 
van de Landbouwtentoonstelling vrachtvrij terug
gezonden. 

13. De ontwerpen worden korten tijd na de 
bekroning op eene te Apeldoorn te houden tentoon
stelling geëxposeerd. 

14. In alle bij deze bepalingen niet-voorziene 
gevallen beslist „de Commissie van beoordeeling". 

De Commissie van beoordeeling: 

A N D R . V A N D R I E S U M . 
C, M . G A R D E N I E R . 
C H R . G E L D O F . 
P . P U Y P E . 
W . A. V A N D E R V E E N . 
J . A . W I J N . 
G. D E Z E E U W . 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 0. De B o u w v a k k e n iu 
Be lg i s , brieven uit België VU. Iets over den toestand 
van het bouwvak — De architect. — De bouwheer. — Uit 
te voeren werkenover 1008. 



V i l l a „ V i c a r l e " *e T w el I o, door J. D. Gnntvoort, 
met afbeeldingen. 

Een rechts quest, ie; over artistiek eigendomsrecht 
van architect en beeldhouwer, door van Nieukerken, 
architect, met een naschrift van dn Redactie. 

De H o n o r a r i u m tab el van de Maatschapp i j , 
in rechten beschouwd. 

Dampr ij s v r a ag. 
A f d e e l i n g Amsterdam. Vergadering van 14 

Februari 1908. 
A f d e e l i n g 's-G raven hag e. Vergadering van 21 

Februari 1908. 

Arch hert ara No. 9. D e N i e u w e-Z ij d s-K a p e 1, eene 
ten doode opgeschrevene. i 

Een R a a d h u i s voor H i l v e r s u m . 
Eene m e r k w a a r d i g e s t ij 1 b e s c h o u w i n g, 

overgenomen uit „Elzeviers". 
T e c h n i s c h e Gedeelte . Nieuwe constructie voor 

balklagen van gewapend beton. — Maatregelen tegen ont
siering van stad en land door onoordeelkundig bouwen. — 
De toepassing der bouwverordening te Amsterdam. — Kist
dammen van gewapend beton. 

De Bouwwereld No. 10. Bond van Neder land
sche A r c h i t e c t e n . 

Eigenbouw, door Jac. v. Gils met l«sseplaat,afbeel
dingen van woonhuizen aan de Mathenesser laan te Rotterdam. 

Vloeren zonder naden II. Asphallbevloeringen, 
door Prof. J. A. van der Kloes. 

De Ingenieur No. 9. A a n t e e k e n i n g e n betref
fende s p o o r w e g a a n l e g in Sur iname , voor
dracht bestemd voor de vergadering der vakafdeeling voor 
spoorwegbouw en spoorweg-exploitatie van 7 Maart 1908 
door Jhr. J. C. van Reigersberg Versluijs, met afbeeldingen. 

Het Ban ka-boor to es tel, in Amerika verhandeld 
als The Empire Hand Prospecting Drill, een geval van 
industrieelen diefstal, door R. A. van Sandick. 

V e r g a d e r i n g van de vakafdeeling voor electro!ech-
niek van 21 Februari 19)8. 

Technisch Weekblad (15. v. T.) No. 9. Uit de Afdeelingen. 
— Een stukwerk tarief-systeem (vervolg). — Berekening 
electrische gelijkstroomnelten (vervolg). 

De Aannemer No. 10. H. Schouten, doodsbericht. 
Afdee l ingRoosendaal vergadering van 27 Feb. 19i>8. 
Samenwerk ing . 
Op den v e r k e e r d e n weg. 
Een be langr i jk v e r s l a g III. 
E i g e n beheer, 
Afdeeling Mid il el burg, Vergadering van 14 Feb. 1908. 
A f d e e l i n g Dordrecht . 
Afdeeling Eindhoven. Vergadering van 12Feb. M)8. 

De Nederlandsche Kléi-Industrie No. 35. Een rekenkundig 
vraagstuk ter ernstige over veging aan H.H. Baksteen 
fabrikanten aangeboden (ingezonden). — Oiitvangplicht, 
overgenomen uit „Mutua Confidentia". — De Bouw- en 
woon verordeningen. 

Deutsche Raulitttte No. 9. E i n i g e s v o m L a n d h a u s-
bau, door T. Rud. Vogel, bij een ontwerp van F. R. 
Voretzsch te Dresden. 

Die Aus h i ld uiig d e r F a c h l e h r e r f ü r Bau-
g e w e r k s c h u 1 e it, door Ekkehard. 

Ueber E f f e k t b e l e u c h t u n g e n . door C.Zetzsche. 
E i n A r z t h a u s , door E. Schirmer, bij een ontwerp van 

Bargum & Krausze te Stendal. 
R a u m s t u d i e n , door Markward Winter bij schetsen 

van J. Hennings cn Fr. Goy. 

Het Huls Ond en Nienw No. 2. Het Februarinummer van 
Eduard Cuypers' Maandschrift, geeft het vervolg van de 
belangrijke studie van J. Six over „Oud Tafellinnen", met 
een negental afbeeldingen. Waren het in het eerste gedeelte 
eenvoudig gefigureerde patronen of zuiver oma mentale 
composities, thans wordt de aandacht geschonken aan 
stukken, waarin mensch- en dierfiguren de hoofdmotieven 
zijn, samengesteld tot jachttafereelen, voorstellingen uit de 
gewijde geschiedenis of mythologie, vissclierij of ijsvermaak, 
schepen, enz. et n groote variatie dus in de toepassing. 

Niet minder rijkdom van variatie vindt men in de 
gesneden houten „Mangelplanken". waarover Ida O. E. 
Peel en een en ander mededeelt, zoowel wat betreft die van 
Nederlanschen als van vreemden, meest Scandinavischen 

oorsprong. Naast meer of minder rijk kerfsncde-weik vindt 
men hier ook eenige voorbeelden van zeer verdienstelijk 
beeldhouwwerk. 

In het hoofdstuk „Toelichting bij de platen" worden 
eenige interieurs van een villa aan de van Eeghenstraatte 
Amsterdam beschreven en afgebeeld. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

'S-GRAVENHAGE. Zaterdag 29 Febrnrri verwierp de Ge
meenteraad met 24 tegen 17 stemmen den door 13. en W voor-
gestelden aankoop van het laatstovergebleven stuk van 
Zorgvliet. 

Daarmede is de kans verloren, om op een gemakkelijke 
wijze, de bebouwing van Zorgvliet te regelen in den geest 
die met het oog op de omgeving het meest gewenscht ge
acht moet worden. 

Dit is wel jammer, maar blijkbaar was de meerderheid 
van gevoelen, dat deze gemakkelijke oplossing te duur ge
kocht moesi worden. 

Wij twijfelen echter niet of het Gemeentebestuur zal er 
na korter of langer tijd toch wel in slagen een bevredigende 
oplossing voor de Zorgvlietquaestie te vinden. 

„Tont vient au point a qui sait attendre." 

P e r s o n a l i a . 

Aan de academie Minerva te Groningen is benoemd; tot 
leeiaar voor dccoratief-ontwerp de heer A. W. Kort, te 
Groningen en voor teekenen de heer C. P. de Wit, te 
Amsterdam. 

— Bij Kon. besluit van 8 Februari 1908 is benoemd tot 
verleuenwoordiuer der Nederlandsche Regeering op het van 
Ls tot 24 Mei 1908 te Weenen te honden internationaal 
congres van archit» eten Dr. P. J. H. Cuypers, architect der 
Rjjksmuseumgebouwen te Amsterdam. 

— Bij Kon. besluit van 26 Februari 1908 is, met ingang 
van 1 April 190-<, benoemd tot directeur van hit museum 
„Huis Lambert van Meerten" le Delft: A. leComte, kunst
schilder, hoofdleeraar aan de Academie van Beeldende 
Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam. 

— Tot opzichter bij de gemeentewerken te Hengeloo is 
benoemd de heer C. M. Bruijns, te 's-Gravenhage. 

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 aan de Gemeente-Gasfabriek en Water
leiding te Breda jaarwedde f 8o0 en 8 driejaarlijksche 
verhoogingen van f 100. Alleen zij die den leeliijd van 85 
jaar nog niet hebben bereikt, komen in aanmerking, Stuk
ken op zegel vóór 15 Maart aan den Burgemeester. 

(1) 
— U i t v o e r d e r van werken in Gewapend Beton door 

geheel Nederland. Loon f SP».— per week. Brieven onder 
No. 35191 aan het Bureau van het Alg. Nederl Adverten
tieblad te 's-Gravenhage. (1) 

— M e d e - D i r e c t e u r in groote industrieele onder
neming, ingenieur of techniker van het machinevak, om 
zich te belasten met den verkoop. In het kapitaal moet 
worden deelgenomen voor minstens f 20.000. Brieven No. 
338, Scheltema & Holkema's Adv. Bur., Amsterdam. (1) 

— Compagnon in een Timmer- en Aannemers
zaak in Z.H. Benoodigd kap. na twee proefjaren 0 a 7 
mille. Brieven onder no. 351*7 aan het Bureau van het 
Alg, Nederl. Advertentieblad te 's Gravenhage. (1) 

— V e r t e g e n w o o r d i g e r voor Duitsche Stoomketel-
fabriek voor Holland, om uitsluitend hare Waterreioiger, 
te vertegenwoordigen. Br. onder letter K L 9497 aan Rudolf 
Mosse, Coin a.R. (1) 

— A d j u n c t - D i r e c t e u r der gemeentelichtfabrie
ken te Haarlem, jaarwedde f 21(0 tot f 3.000, benevens 
vrije woning, vuur en licht; 

7 Maart. Bijlage vau „ B E O P M E B K E B " . No. 10. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en MafpwUneB DE BVITERKADE 100—131. 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. Wam en knndwater vcnorging. Trinmph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder (larantie. 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 
— Docent (Assistent) aan de Techn. Hoogeschool twee 

middagen in de week in de afd. Bouwkunde (Utilitcits-
werken) a f 100 — per lesuur. Schriftelijke sollicitatie aan 
bet adres van Prof. Klinkhamer, Delft. (2) 

Ingenieur , bekend met gewapend Beton; zie adv. 
in no. 9. (2) 

— O n d e r w ij z e r in het Schilderen, aan de Ambachts
school te Doetinchem. Zie adv. in no. 9. 

— O p z i c h t e r s van den R ij k s waters taa t 
examen in April 1908. (Zie voor bijzonderheden de Seri. 
St.-Courant van 17 Jan. 1908. no. 14). (2) 

INFORMATIE-BUREAU VAN 
RuiJSCHSTRA AT 

44 Bouwk.Opz.-teek., 
14 BouwkOpz.-Uitv., 
10 Bouwk. Teek. 

7 Waterb. Opzr. 
1 Meubelteekenaar 
2 Decoratie-teekenaars 
2 Teek. voor kunst-indust.2G 
4 Chef-machinisten 22-

DEN BOND VAN 
94, AMSTERDAM. 
20—50j., ƒ 60 
23—50j., ƒ65 
1 8 - 4 9 j . , / " 4 0 - , 
20—45 y,f 60-

2 6 - 40j., ƒ110 
-40J../-110 
3 4 8 0 -

TECHNICI 

8 Werkt. opz.(construct.)22—83j.,/'80 
1 Werkmeester 33j., 

11 Werktuigk. Teek., 20—26j., ƒ60-
6 Electrotechniker 22—41 j . , f 60-
1 Scheepsteekenaar 21 j . , 
I Verwarmings-tcchniker 23j., 
1 Kadaster-teekenaar 24 j . , 

/125 
ƒ110 
ƒ120 
ƒ110 
ƒ120 
ƒ125 
ƒ125 
ƒ 1 5 0 
ƒ 1 2 5 
ƒ125 
ƒ 85 
ƒ100 
ƒ 65 
f 80 
f 75 

.ui. 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 9 Maart. 

Amsterdam, ten 1.30 ure, door de H. 
IJ. S. M. in het Centraal-statiou: het 
maken van een hoofdgebouw op een 
reeds uitgevoeiden onderbouw, een goe
derenloods, een gebouw voor electrische 
verlichting en watervoorziening, een 
privaat gebouwtje en een wissel post ton 
behoeve van een nieuw station te Zand-
voort begr. f 92600. Het bestek mot 
teekening verkrijgbaar aan het Admini
stratiegebouw Droogbak te Amsterdam 
Dienst van Weg en Werken. Kamer 150. 
Aanwijzing op het terrein 4 Maart 1908 
10 nar spoortijd uitgaande van Zand 
voort (bad). 

Amersfoort, ten 10 ure, door het ge
meentebestuur : bestek I: de levering van 
100.000 Waalstraatklinkers; bestek II: 
de levering van 250 stère gewasschen 
riviergrint; bestek III: het uitbaggeren 
van de binnengrachten en van de haven; 
bestekken verbrijgbaar ter secretarie, 
inl. op het bureau van den gem.-archit., 
alle werkdagen van 10 tot 12 ure. 

Breda, ten 3 ure, door den archit. F. P. 
Bilsen: de verbouwing van het pand van 
Bergenstraat no. 17, voor den heer Victor 
Consael: bestek en teek. ter inzage in 
het koffiehuis van W. Cantrijn aan de 
Torenstraat; aanw, gehouden. 

Dragten, ten 10 ure, door het gemeente 
best. van Smalliugerland: de levering van 
P-iivaattonnen voor het tonnenstelsel, over 
het tijdvak 1 Mei 1908-1 Mei 1909; 
voorw. ter lezing ter secretarie. 

Enschedé, ten 11.30 ure, door de firma 
van Heek & Co.: het verbouwen van ren 
magazijn en laboratorium aan de fabriek 
Noorderhagen; aanw. gehouden; bestek 
en teek. verkrijgbaar ten kantore der 
firma; inl. bij den bouwk. G. W. van der 
Meer. 

Roosendaal, ten 3 ure, door de bouwk. 
Pr. van Overveld, ten koffiehuize van 
Ant. Arnold, aan de Kade: het bouwen 
van een woon- en koffiehuis met boven
huis aan de Brugstraat; aanw. gehouden. 

UrHerp, ten 3 ure, door dekerkeraad 
der Geref. kerk. het afbreken der be
staande en het bouwen van eene nieuwe 
kerk; bestek en teek. verkrijgbaar bij 
O. Offringa te Haulerwijk. 

Utrrcln, 2 ure. door de Ned, Centraal-
Swp-'Mij.. aan het hoofdbureau der Mij.. 
Moreelsepark no- 1: bestek no. 03: het 
maken van een dienstgebouw cn eene 
steenkolenbergplaals op het rangeersta
tion te Zwolle; bestek en teek. ter 
lezing aan gen. hoofdbureau en aldaar 
vei krijgbaar; aanw. 2 Maart 11.30 ure, 

Vroonishoop, ten 1.30 ure, door den 
heer R. Slim te Gassclternijvcenscben-

schade op het 

„DE 

Maatsch. tegen 

Leven 
van 1845. 

•s-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sopbia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
t Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 

i hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-

t straat. — ZUTPHEN, IJselkade. 
Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 

CAREL HENNY, Directeur; 
Mr. J. J. HENNY, Adj.Dir. 

G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 
Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1906 . „ 1.235.100,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 31.495.000,00 
BRAND - LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

mond in het logement Kleijsen: het 
bouwen eener boerenbehuizingie Vrooms-
hoop; aanw. een uur voor de aanbest.: 
inl. bij gebr. Hekman te üasselternij-
veenschermond. 

DINSDAG 10 Maart. 

Epe, ten 4 ure, door den heer G. 
Westerink in hel hotel Veluwe: hef 
bouwen van een naai- en breischool in 
het Weertspark te Epe; besrek enteek. 
ter inzage in genoemd hotel. 

Loc hem, ten 5 ure, door den heer J. 
Campagne, in horel Lieferink • het weder 
opbouwen van zijn woon- en winkelhuis 
aan den Nieuwstad; bestek en teek. ter 
inzage in voornoemd hotel; aanw. 7 Maart 
ten L30 ure. 

Sittard, ten 12 ure, door het gemeente 
best.: de levering van: A. plm. 90000 
grèskeien en plm. 70o strekkende meter 
trottoirbanden: B. plm. 400 meter cement 
betonriolen 00/90 en eene partij grèsbui-
zen of hulpstukken. Bestekken vei krijg
baar ter Secretarie van de gemeente en 
aan het Ingenieursbureau „Batavum" 
Laan van Meerdervoort 210 's Hage. 

WOENSDAG 11 Maart. 

Amsterdam, ten 11 ure, door de genie 
in het gebouw Patrimonium, N. Heeren
gracht 9.*>; bestek no. 15: het maken van 
werken ten behoeve van de drinkwater
voorziening in de Stelling van Amster
dam (29e gedeelte), bestaande in hetont-
gravcn van een fondeeringsput en het 
maken van eene zand bedding; begrooting 
f 11360; bestek no. 99: het maken van 
munitiebergplaatsen in de sectorparken 
der Stelling van Amsterdam (bestaande 
in het maken van vi< r sttcnen gebouwen); 
begr. f 37.00. bestekken verkrijgbaar op 
het Bureel der Genie. Nieuwe Heeren-
gracht 11. 

Enschedé, ten 12 ure, door mej. de 
wed. D. Frankenhuis, in het café Rijbroek : 
het verbouwen van haar perceel aan den 
Zuiderhagen tot twee winkelhuizen; best. 
en teek. verkrijgb. ten kantore van den 
archit. G. Beltman A.Gzn., aanw. 9 ure. 

DONDERDAG 12 Maart. 

Assen, ten 8 ure, door het bestuur van 
de veremiging Het Wilhelmina-Zieken-
huis, in het Concerthuis: het bouwen van 
een ziekenhuis op de Heethaar in 4 perc. 



80 

i\ ' 'i- .1. P. Gantvoort. V i 1 la ,. V i c :i r i o" t c T « i 
met ai'beeldingen. 

Een rochtsquest . ie; ever artistiek eigendomsrecht 
van architect en beeldhouwer, door van Nieukerken, 
architect, met een naschrift van dc Redactie, 

IJ e H o n o r a r i u m t a b e l van de M a a t s c h a p p ij. 
in rechten beschouwd. 

D a in p r ij s v r a a g. 
A f d e e l i n g A m s t e r d a m 

Februari 1908. 
A f d e e l i n g 's-Gravenhage. 

Februari 1908.' 

Vergadering van 14 

Vergadering van 21 

c u w e-Z ij d s-K a p e 1, eene Architectura No. 9. De 
ten doode opgeschrevene. 

Een R a a d h u i s voor H i l v e r s u m . 
Eene m e r k w a a r d i g e s t ij 1 b e s c h o u w i n g, 

overgenomen uit „Elzeviers". 
T e c h n i s c h e Gedeelte . Nieuwe constructie voor 

balklagen van gewapend beton. — Maatregelen tegen ont
siering van stad en land door onoordeelkundig bouwen. — 
De toepassing der bouwverordening te Amsterdam. — Kist
dammen van gewapend beton. 

De Bouwwereld Xo. 10. Bond van Neder land
sche A r c h i t e c t e n . 

Eigenbouw, door Jac. v. Gils met losse plaat, afbeel
dingen van woonhuizen aan de MathenesserlaanteRotterdam. 

Vloeren zonder naden II. Asphalt bevloeringen, 
door Prof. .1. A. van der Kloes. 

De Ingenieur No. 9. A a n t e e k e n i n gen betref
lende s p o o r w e g a a n l e g in Sur iname, voor
dracht bestemd voor de vergadering der vakafdeeliugvoor 
spoorwegbouw en spoorweg-exploitatie van 7 Maait 1908 
door Jhr. J. C. van Reigersbeig Versluiijs, met af beddingen. 

Het B an k a-b o o r t o es t e 1, in Amerika verhandeld 
als The Empire Hand Prospecting Drill, een geval van 
indnstrieelen diefstal, door R. A. van Sandick. 

V e r g a d e r i n g van de vakafdeeliug voor electrotech-
niek van 21 Februari 19)8. 

Technisch Weekblad (l{. v. T.) Xo. 9. Uit de Afdeelingen. 
— Een stukwerk tarief-systeem (vervolgt. — Berekening 
electrische gelijkstroomnetten (vervolg). 

Oe Aannemer Xo. 10. H. Schouten, doodsbericht. 
Afdeel ing Roosendaal vergadering van 27 Feb. 10 8. 
Samenwerk] n g. 
Op den v e r k e e r d e n weg. 
Een b e 1 a n g rijk v e r s l a g III. 
E i g e n beheer. 
A I'd e e I i ng Middelb u r g, Vergadering van 14 Feb. 1908. 
A f d e e I i n g D o r d r e c h t. 
Afdeeling Eindhoven. Vergadering van 12 Feb. l'.'OS. 

DP Xederlaiidsche K lei-Industrie No. 86. Een rekenkundig 
vraagstuk ter ernstige overweging aan H.H. Baksteen
fabrikanten aangeboden (ingezonden). — Ontvangplicht, 
overgenomen uit „Mutua Confidential — De Bouw- en 
woon verordeningen. 

!». E i n i g e s v o m L a n d h a u s-
, bij een ontwerp van F. R. 

far Bau-

Deutsche BaulifitteNo. 
bau, door T. Rad. 
Voretzsch te Dresden. 

Die A u s h i l d u n g d e r F a c h 1 e h r e r 
g e w e r k s c h u 1 e n, door Ekkehard. 

Ueber E f f e k t b e l e u c h t u n g e n , door C. Zetzsche. 
E i n A r z t l i a u s, door E. Schirmer, bij een ontwerp van 

Bargum & Krausze te Stendal. 
Raumstud ien , door Markward Winter bij schetsen 

van J. Hennings en Fr. Goy. 

liet Huis Oud en Nieuw No. 2. Het Februarinummer van 
Eduard Cuypers' Maandschrift, geeft het vervolg van de 
belangrijke studie van J. S i x over „Oud Tafellinnen'', met 
een negental afbeeldingen Waren bet in het eerste gedeelte 
eenvoudig gefigureerde patronen of zuiver ornamentale 
composities, thans wordt de aandacht geschonken aan 
snikken, waarin meuscli- en dierfiguren de hoofdmotieven 
zijn, samengesteld tot jachttafereeleii, voorstellingen uit de 
gewijde geschiedenis of mythologie, visscherij of ijsvermaak, 
schepen, enz. e< n groote variatie dus in de toepassing. 

Niet minder rijkdom van variatie vindt men in do 
gesneden houten „Mangelplanken", waarover Ida C. E. 
Poelen een en ander mededeelt, zoowel wat bet reft die van 
Nederlanschen als van vreemden, meest Scandinavischen 

o rsprong. Naa-t meer of minder rijk kerfsnode-werk vindt 
men hier ook eenige voorbeelden van zeer verdienstelijk 
beeldhouwwerk. 

In het hoof Istuk „Toelichting bij de platen" worden 
eenige interieurs van een villa aan de van Eeghenstraat te 
Amsterdam beschreven en afgebeeld. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

's GRAVENHAGE. Zaterdag 29 Februrri verwierp de Ge
meenteraad met 24 tegen 17 stemmen den door B. en W voor
gestelden aankoop van het laatstovergeb'even stuk van 
Zorgvliet. 

Daarmede is de kans verloren, om op een gemakkelijke 
wijze, de bebouwing van Zorgvliet te regelen in den geest 
die met het oog op do omgeving het meest gewenscht ge
acht moet worden. 

Dit is wel jammer, maar blijkbaar was de meerderheid 
van gevoelen, dat deze gemakkelijke oplossing te duur ge
kocht moesi worden. 

Wij twijfelen echter niet of het Gemeentebestuur zal er 
na korter of langer tijd toch wel in slagen een bevredigende 
oplossing voor de Zorgvlietquaestie te vinden. 

„Tont vient au point a qui sait attendre." 

P e r s o n a l i a . 

Aan de academie Minerva te Groningen is benoemd; tot 
leeraar voor decoratief-ontwerp de heer A. W. Kort, te 
Groningen en voor teekenen de heer C. P. de Wit, te 
Amsterdam. 

— Rij Kon. besluit van 6 Februuri 190S is benoemd tot 
vertegenwoordiger der Nederlandsche Regeering op het van 
Is tot 24 Mei 190S te Weenen te houden internationaal 
c mg res van architecten Dr. P. J. H. Cuypers, architect der 
Rijksmuseumgebouwen te Amsterdam. 

— Bij Kon. besluit van 26 Februari 1908 is. met ingang 
van 1 April 190-<, benoemd tot directeur van hit museum 
„Huis Lambert van Heerten" te Delft: A. leComte, kunst
schilder, hoofdleeraar aan de Academie van Beeldende 
Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam. 

— Tot opzichter bij de gemeentewerken te Heugt loo is 
benoemd de lieer C. M. Bruijns, te 's-Gravenhage. 

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 aan de Gemeente-Gasfabriek en Water
leiding te Breda jaarwedde I 800 en 3 drie-jaarlijksche 
verhoogingen van f 100. Alleen zij die den leeftijd van 85 
jaar nog niet hebben In-reikt, komen in aanmerking, Stuk
ken op zegel vóór 15 Maart aan den Burgemeester. 

(O 
— U i t v o e r d e r van werken in Gewapend Beton door 

geheel Nederland. Loon f 2">.— per week. Brieven onder 
No. 35191 aan het Bureau van het Alg. Nederl Adverten
tieblad te 's-Gravenhage. (1) 

— M e d e - D i r e c t e u r in groote industrieele onder
neming, ingenieur of techniker van het machinevak, om 
zich te belasten met den verkoop. In het kapitaal moet 
worden deelgenomen voor minstens f 20.000. Brieven No. 
338, Scheltema & Holkema's Adv. Bur., Amsterdam. (1) 

— Compagnon in een Timmer- en Aannemers
zaak in Z.-H. Benoodigd kap. na twee proefjaren 0 a 7 
mille. Brieven onder no. 351*7 aan het Bureau van het 
Alg. Nederl. Advertentieblad te 's Gravenhage. (1) 

— V e r t e g e n w o o r d i g e r voor Duitsche Stoomketel-
fabriek voor Holland, om uitsluitend hare Waterreiniger, 
te vertegenwoordigen. Br. onder letter K L 94'.)7 aan Rudolf 
Mosse, Coin a.R. (I) 

— A dj n n c t • D i r e c t e u r der gemeentelichtfabrie-
ken te Haarlem, jaarwedde f 200 tot f 3.001», benevens 
vrije woning, vuur en licht; 

7_ Maart. Bijlage van „1ME O P M E R J Ê J E K " . 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 

No. 10. 

= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = = 
Hoofdkantoor en Magazijnen DE KI 11'EKKAI1E 190—151. Filiaal en Showroom 44 KOKDV. 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en koudwater verzorging. Trinmph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder tiarantie. 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 
— Docent (Assistent) aan de Techn. Hoogeschool twee 

middagen in de week in de afd. Bouwkunde (Utiliteits-
werken) a f 100.— per lesuur. Schriftelijke sollicitatie aan 
het adres van Prof. Klinkhamer, Delft. (2) 

Ingenieur , bekend met gewapend Beton: zie adv. 
in no. 9. (2) 

— Onderwijzer 
school te Doetinchem. 

in liet Schilderen, aan de Ambachts 
Zie adv. in no. 9. 

— O p z i c h t e r s van den R ij k s w a t e r s t a a t 
examen in April 1908. (Zie voor bijzonderheden de Xe<l. 
St.-Courant van 17 Jan. 1908. no. 14). (2) 

INKORMATIE-BUREAU VAN 
RuiJSCHSTRAA'1 

44 Bouwk.Opz.-teek., 
14 BouwkOpz.-Uitv.. 
10 Bouwk. Teek. 

7 Waterb. Opzr. 
1 Meubelteekenaar 
2 Decoratie-teekenaars 
2 Teek. voor kunst-indtis 
4 Chef-machinisten 
:] Werkt. opz. (construct 
1 Werkmeester 

11 Werktuigk. Teek.. 
0 Electrotechniker 
1 Scheepsteekeuaai' 
1 Verwarmings-technike 
1 Kadaster-teekenaar 

DEM 
94, 
20-
23-
18-
20-

20-
t.26-
2 2 -
)22-

20-

BOND VAN 
AMSTERDAM. 
-50 j . , ƒ (K) -
-50 j . , ƒ 0 3 -
-49 j . , ƒ 4 0 -
-45 j . . ƒ 0 0 -

41].', 
10 j . , ƒ 110 
40J../110 

34j . , / 8 0 -
-33j.,/"80 

33j., 
-26 j . , ƒ 6 0 - , 
-41 j . , /60 

2 l j , 
23j.. 
24j., 

TECHNICI 

ƒ125 p.m. 
ƒ110 „ 
ƒ120 ,. 
/ H O „ 
ƒ120 „ 
ƒ125 „ 
ƒ125 „ 

ƒ 1 2 5 „ 
ƒ125 „ 
ƒ 85 „ 
ƒ100 „ 
ƒ 65 „ 
ƒ 80 ,. 
f 75 „ 

Aaiikondigiiig van 
A aii best etl i n gen. 

MAANOAO 9 Maart. 

Amst erd a in, ten 1.30 ure, door de H. 
IJ. S. M. in het Centraalstation: het 
maken van een hoofdgebouw op een 
reeds uitgevoeiden onderbouw, een goe
derenloods, een gebouw voor electrische 
verlichting en watervoorziening, een 
privaat gebouwtje en een wisselpost ten 
behoeve van een nieuw station te Zand-
voort begr. f 92000 Het bestek mot 
teekening verkrijgbaar aan het Admini
stratiegebouw Droogbak te Amsterdam 
Dienst van Weg en Werken. Kamer 166, 
Aanwijzing op het terrein 4 Maart 190S 
10 uur spoortijd uitgaande van Zand 
voort (bad). 

Amersfoort, ten 10 nre, door het ge
meentebestuur: bestek I: de levering van 
100.WK) Waalstraatklinkers; bestek II: 
de levering van 250 stère gewasschen 
riviergrint: bestek III: het uitbaggeren 
van de binnengrachten en \ an de haven ; 
bestekken verbrijgbaar ter secretarie, 
inl. op het bureau van den gein.-archit.. 
alle werkdagen van KI tot 12 ure. 

Itreda, ten 3 ure, door den archit. F. P. 
Bilsen: de verbouwing van het pand van 
Bergenstraat no. 17, voor den heer Victor 
Consael; bestek en teek. ter inzage in 
het koffiehuis van W. Cantrijn aan de 
Torenstraat; aanw, gehouden. 

Dragten, ten 10 ure, door het gemeente-
best, van Smalliugerland: de levenug van 
p-tivaattonnen voor het tonnenstelsel, over 
het tijdvak 1 Mei 1908-1 Mei 1009; 
voorw. ter lezing ter secretarie. 

Enschedé, ten 11.30 ure, door de firma 
van Heek & Co.: het verbouwen van ren 
magazijn en laboratorium aan de fabriek 
Noorderlingen; aanw. gehouden; bestek 
en teek. verkrijgbaar ten kantore der 
•irma; inl. bij den bouwk. G. W. van der 
Meer. 

Roosendaal, ten 3 ure. door de bouwk. 
Fr. van Overveld, ten koffiehuize van 
Ant. Arnold, aan de Kade: het bouwen 
van een woon- en koffiehuis met boven
huis aan de Brugstraat: aanw. gehouden. 

l'reterp, ten 8 ure, door dekerkeraad 
der Geref. kerk. het afbreken der be
staande en het bouwen van eene nieuwe 
kerk ; bestek en teek. verkrijgbaar bij 
O. Offringa te Huulcrwijk. 

Utrecht, 2 ure. door de Ned, Centraal-
Svvp'Mij.. aan het hoofdbureau der Mij.. 
Moreelsepark no- 1: bestek no. 03: het 
maken vau een dienstgebouw en eene 
steenkolen bergplaats op het rangeersta
tion te Zwolle; bestek en teek. ter 
lezing aan gen. hoofdbureau en aldaar 
verkrjjgbaar; aanw. 2 Maart lt.30 ure. 

Vi oom-hoop, ten 1.30 ure, door den 
heer R. Slim te Gasselternijveenscben-

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

„DE Nederlanden" va» im. 
's-GRAVENHAGE. Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
iBeursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40. hoek Haddinge-
straat. — ZUTPHEN, Uselkade. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Dir. 

G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 
Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1900 . „ 1.235.100,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1900 . . . - . „ 31.495.000,00 
B R A N D • L E V E N - I N B R A A K . 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

mond in het logement Kleijsen: het 
bouwen eener bocienbehuizing te Vrooms-
hoop: aanw. een uur voor de aanbest.: 
inl. bij gebr. Hekmau te Gasselternij-
veenschermond. 

DINSDAG 10 Maart. 

Epe, ten t ure. door den heer G. 
Westerink in het hotel Vel uwe: het 
bouwen van een naai- en breischool in 
het Weertspai k te Epe; besrok en teek. 
ter inzage in genoemd hotel. 

Locliem, ten 5 ure, door den heer J. 
Campagne, in horel Lieferink - het weder 
opbouwen van zijn woon- en winkelhuis 
aan den Nieuwstad; bestek en teek. ter 
inzage in voornoemd hotel: aanw. 7 Maart 
ten 1.30 ure. 

Sittnrd, ten 12 ure. door het gemeente 
best.: de levering van: A. plm. 90000 
grèskeien en plm. T0o strekkende meter 
trottoirbanden: B. plm.400 nieter cement 
betonriolen 00/90 en eene partij grèsbui-
zen of hulpstukken. Bestekken vei krijg-
baar ter Secretarie van de gemeente en 
aan het Ingenieursbureau „ Batavum" 
Laan van Meerdervoort 210 's Hage. 

WOENSDAG 11 Maart. 

Amsterdam, ten 11 ure, door de genie 
in het gebouw Patrimoniam, N. Heeren 
gracht 9.">: bestek no. 15: het maken van 
werken ten behoeve van de drinkwater
voorziening in de Stelling van Amster
dam (29e gedeelte), bestaande in het ont
graven van een fondeeringsput en het 
maken van eene zandbedding; begrooting 
f 11360; bestek no. 99: het maken van 
munitiebergplaatsen in de sectorparken 
der Stelling van Amsterdam (bestaande 
in bet maken van vi< r sUenen gebouwen); 
begr. f 37.00. bestekken verkrijgbaar op 
liet Bureel der Genie. Nieuwe Heeren
gracht 11. 

Enschede, ten 12 ure, door mej. de 
wed. D. Frankenhuis. in het café Rijbroek ; 
het verbouwen van haar perceel aan den 
Zuiderhagen tot twee winkelhuizen : best. 
en teek. verkrijgb. ten kantore van den 
archit. 6. Beltman A.Gzn., aanw. 0 ure. 

D0MM.lt 11 AU 12 Maart. 

Assen, ten 8 ure, door het bestuur van 
de veremiging Het Wilhelmiiia-Zieken-
huis, in het Concerthuis: het bouwen van 
een ziekenhuis op de Heethaar in 4 perc. 
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bestek en teek. verkrijgb. bij de lirnia 
van Gorkum & Co., aan den Brink: inl. 
bij den archit. .T. Smailenbroek. 

's-Mravenliage, ten 2 ure: dooi' het 
gemeentebestuur: het maken" van een 
steenen loopbrug over het Afvoerkanaal 
bij het Stadhoudersplein, met bijkomende 
werken, aanw. 9.Maart te 11 uren aan 
de Gemeentewei-!', alwaar de bestekken 
eu teek. verkrijgbaar zijn. 

DONDERDAG 12 Maart. 

VGravenhaee, ten 2 ure. door het 
minist. van Justitie: de levering van 
metselsteeiicn, schelpkalk, scherpzand en 
ijzer aan de Rijkswerkinrichtingen Veen-1 
huizen ten behoeve van nieuwe werken; 
bestek ter inzage aan het bureau van 
den hoofding. voor de gevangenissen en 
rechtsgeboiiwen te 's Gravcnhnge en is 
ad f 0.35 verkrijgb. bij de Gcbr. van 
Cleef. Spui 2S te 's-Gravenhage; inl. te 
bek. aan het bureau vau den hoofding. 
voor de gevangenissen en rechtsgebouwen 
le 's-Gravenhage, dep. van Justitie; zie 
adv. in no. 8. 

Winschoten, ten 9.30 ure, doorGecom-
miteerden van hef waterschap Wester-
wolde, in het bureau: het bouwen van 
eene brugwachterswoning aan den straat
weg van Bellingwoldc naar Rhede; bestek 
verkrijgbaar aan het technisch bureau 
alwarr staat van aanw. en bestek van 9 
tot 12 ure ter lezing liggen. 

VRIJDAG 13 Maart. 
Kaniiik. ten 10.30. door den architect 

J. C. Wenlink, in het logement van v.d. 
Horst; het bouwen van eene portiers
woning op de Nieënhoft' aldaar ; bestek 
met teekening verkrijgbaar ten kantore 
van den Architect M. 11. Trompstraat 34, 
te Utrecht; aanwijzing 10 Maart, om 
half elf. 

Leeuwarden, ten 12 ure, door hit Min. 
van Waterstaat aan het geb. van het 
Prov. best.: het vernieuwen van de vaste 
brug oyer dc Zoolsloot in den Rijksweg 
van Sneek naar Lemmer, niet hijhehoo-
rende werken, begr. 1' 15100; bestek no. 
54 na 28 Febr. ter lezing aan gen. Min. 
aan de lokalen der Prov. best. cn te 
bekomen bij Gebr. van Cleef te 's-Gra
venhage: inl. bij don hoolding.-dir. 
Castendijk en den ing. jhr. Sandberg, 
beiden ie Leeuwarden en den opz, Man 
in 't Veld te Sneek; de nota van inl. 0 
Maart ter inzage bij den ing. Sandberg. 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2-4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

W A N D T E G E L S . 
IC nor me voorraad fijnste Eiigelsche combinaties. 

Plaatsing door bekwame werklieden. 
Ontwerpen en begrootingen op aanvraag gratis. 

Maatschappij tot Exploitatie Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. van Staatsspoorwegen. 

Up Donderdag 26 Maart 1908, des 
Op Dinsdag den 24sten Maart 1908, namiddags ten half drie {West-Euro-

des namiddags ten 2 urn [locale tijd), )>ecsche tijd) in de wachtkamer 3de 
aan het Centraalbureau der Maat- klasse van het stationsgebouw te 
schappij tot Exploitatie van Staats- 's-Hcrtogenbosch van 
spoorwegen in liet Moreelse Park te 
Utrecht, van: Ifestek 8 

Zwolle, ten 2 ure. door het gemeente-
best.: de levering van verglaasde aarden 
rioolbuizen: inl. verstrekt de gem.-arch.: 
bestekken te bekomen ter secretarie. 

Steenbergen, ten 10.30 ure, door het 
gemeentebestuur: het bouwen van twee 
nieuwe schoollokalen in de kom der ge
meente; bestek verkrijgb. ter secretarie, 
en aldaar ter inzage. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeente-
bes'.: de levering van verglaasde aarden 
rioolbuizen: inl. verstrekt de gem. arch.: 
bestekken te bekomen ter secretarie. 

Zivulle, ten 2 ure, door hel gemeente 
bestuur: het vernieuwen van het onder
en bovendek van «le brug aan de Nieuwe 
Haven: inl. te bek. bij den gem.-arch.; 
aanw, 11 Maart 10 ure; bestek en teek. 
verkrijgb. ter secretarie. 

Leeuwarden, ten 12 ure, door het Min. 
van Waterstaat aan het gebouw van het 
Prov. best.: het vernieuwen van de vaste 
brug over de Zoolsloot in den Rijksweg 
van Sneek naar Lemmer, niet bijbehoo-
rende werken, begr. 1' 15400; bestek no. 54 
ter lezing aan genoemd Ministerie, aan 
de lokalen der Provinciale besturen en 
te bekomen bij Gebr. van Cleef te 's-Gra 
venhage; inlicht, bij den hoofd-ingenicur-
directeur Castendijk en den ingenieur 
jhr. Sandberg, beiden to Leeuwarden en 
den opzichter Man in 't Veld te Sneek; 
de nota van inlichtingen 0 Maart ter 
inzage bij den ingenieur Sandberg. 

Kr stek No. 1137. 
Hel verbrceden van liet 2e oerron, liet 

leggen van sporen en wissels, mei 
bijkomende werken o» liet oni|»Ia-

. cement AMSTERDAM W. P. 
Begrootilig f 5 « 0 O — 

De besteding geschiedt volgens §30 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den oden Maart 
1908, ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan 
het bureau van den Sectie-Ingenie'ir 
II. .1. VAN HOORN te Utrecht cn is 
op franco aanvraag iper brief) aan 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg cn Werken) te bekomen, tegen 
betaling van f 1.O0. 

Inlichtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) en door den Sectie-
1 ngenieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den ITden Maart 1908 ten 
10.30 ure voormiddag (West Euro-
peessche tijd.) 

I 'THECIIT, den 29sten Februari 1908. 

Het uitvoeren van herstellings-, 
vernieuwings- en vepfwerkemnet 
bijievering der materialen aan ge
bouwen, kunstwerken,inrichtingen 
en verdere werken, behoorende 
tot de lijnen; Tilburg-Nljmegen, 
Utrecht-Boxtel, Vlymen-'s-Herto-
genbosch, Boxtel-Blerik en Bel
gische grens-Eindhoven. 

in 10 perceelen-
Het bestek ligt ter inzage en is op 

franco aanvraag tegen betaling van 
f 1. (franco per post f 1.06) te be
komen aan het bureau van den Sectie-
Ingenieur B. .T. Haitsma-Mulier, Sta
tionsweg O No. 2a te 's-Hertogenbosch. 

Tevens zijn aan hetzelfde adres te 
bekomen exemplaren van dc Alge
meene Voorwaarden (met verbeter
blad) op het bestek van toepassing. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden tusschen 16 cn 20 Maart 
1908 zooals in het bestek vermeld. 

F. VAN SANDWIJK, 
Witte vrouwenstraat 38. 

UTRECHT. 
FABRIKANT V A N : 
Jalouziën, Houten- en 

Stalen Rolluiken, Marqui-
sen. Mechanische Zonne
schermen, Glasjalouziën, 
Winkelgordijnen enz. 

Prima aanbevelingen 
van H H. Architecten. 

N I E U W E 

Glasdecoraties 
voor Plafonds en Wanden. 
Bijzonder Weerstandsvermogen. 

Hoogste Pronk. 

ÏMonsterteekeningen mei prijscourant 
en photogi alieëii vim uitgevoerde werken 
op iimnraire gratis cn franco. 

H. CONEN, 
Venlo. 

43STE J A A K U A N U . Z A T E R D A G II M A A K T lyuó No. 11. 

51 

PMERKER 6 

IJSPS O U W K U N D I ( ^ \ ^ l ^ B L A D . 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DK O P M E R K E R " , Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec) 
voor het binnenland. . • . . . . f 5.-

te voldoen 
(i. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
b iu twee termijnen, elk groot / 2.50, waar

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 .lan.—81 Dei-.) wordt 
beschikt. 

Voor België 
Voor de overige landen der Post-Unie, met 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, niet 
plaat ƒ 0.25 

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

1.-

0.15 

7.50J l?'3 

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

Voor eiken regel meer 
Groott 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 liet Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk dc-
VRIJDAGS V00RMID1UUS aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven iu overweging toezending, per expresse aan 
de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij van „Eiyen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103. 's-Gravenhage. 

M e u b e l k u n s t 

Reeds in overoude tijden hebben de menschen 
van meubelen gebruik gemaakt. En het is eigen
aardig dat zij zich niet tevreden stelden met nuttige 
voorwerpen alleen, doch ook behoefte hadden 
aan versiering. 

Wij zullen van de voorgeschiedkundige tijden 
niet spreken, doch willen er slechts op wijzen, 
dat al het oude Egypte een zeer ontwikkelde 
meubelkunst heeft gekend. De meubelen uit dit 
land.door de handeldrijvende Pheniciërs naar Grieken
land en Klein-Azië overgebracht, hebben de voor 
beelden geleverd, die door de bewoners dier 
streken, toen zij zelf de meubelkunst gingen be
oefenen, werden gevolgd. Op hun beurt namen 
later de Romeinen de vormen hunner meubelen 
van de Grieken over en zoo ontstonden de vaste 
typen, die nog in den tegenwoordigen tijd dienst 
doen. 

Menig Grieksch reliëf, menige beschilderde vaas 
vertoont ons personen, die op stoelen zitten, zoo-
als wij ze nog gebruiken. Oude Etruskische be
schilderingen, nu in het Louvre te Parijs, geven 
ons mannen te aanschouwen, gezeten op vouw
stoelen, zooals ze nog thans in schouwburgen, 
kerken of op schepen gebezigd worden. 

Heel wat geineubelte uit de oudheid is te 
Pompeji vooi den dag gekomen. Dat het den tijd 
zoo goed kon weerstaan is een gevolg van het 

Een stoel 
te Ravenna 
platen van 
deed. Zulk 

materiaal, waaruit het vervaardigd is, namelijk 
brons. Doch hel is zeer waarschijnlijk, dat men 
ook van hout in de oudheid gebruik heelt ge
maakt. Op de beroemde antieke schilderij in liet 
Vaticaan, die als de Aldobrandijnsche bruiloft 
bekend staat, zijn een ledikant en een tafel afge
beeld, die zeker uit hout konden vervaardigd 
wezen. 

uil de tic eeuw na Christus wordt 
bewaard. Hij is van hout en mei 

ivoor, die rijk besneden werden, be-
een zetel was niet voor dagelijksch 

gebruik bestemd. Bij plechtige gelegenheden nam 
de bisschop er op plaats. Ook veel later nog moest 
de meubelkunst alleen voor de kerk werken. Want 
sinds dc volksverhuizing was de antieke beschaving 
ten onder gegaan. Van prachtige meubelen, zooals 
die de Romeinsche huizen versierd hadden, was 
geen sprake meer. Het huisraad dat in de middel
eeuwen gebruikt werd. was hoogst eenvoudig. 
Alleen de meubelen voor kerkelijk gebruik bestemd 
werden versierd. 

Zelfs in de 14e eeuw werden meubelen in de 
eigenlijke beteekenis van het woord alleen in de 
woningen van vorsten, edellieden en hooge gees
telijken aangetroffen. Das in de 15e eeuw. tegelijk 
met de ontwikkeling der kunsten en het toenemen 
van de welvaart bij de burgers werden de meubelen 
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bestek en teek. verkrijgb. bij de firma 
van Gorkum & Co., aan den Brink; inl. 
b\\ den archit. J. Smallenbroek. 

'g-tiravcnliage, ten 2 ure: door het 
gemeentebestuur: het maken ' van een 
steenen loopbrug over het Afvoerkanaal 
bij het Stadhoudersplein, met bijkomende 
werken,- aanw. 1» Maart te 11 uren aan 
de Gemeentewerf, alwaar de bestekken 
en teek. verkrijgbaar zijn. 

DONDERDAG 12 Maart. 

'g-Oravenhasfc, ten 2 ure, door het 
minist. van Justitie: de levering van 
metselsteenen, schelpkalk, scherpzand en 
ijzer aan de Rijkswerkinrichtingen Veen-
huizen ten behoeve van nieuwe werken; 
bestek ter inzage aan het bureau van 
den hoofding. voor de gevangenissen en 
rechtsgebouwen te 's Gravenhage en is 
ad f 0.35 verkrijgb. bij de Gebr. van 
Cleef. Spui 2S te 's-Gravenhage; inl. te 
bek. aan het bureau van den hoofding. 
voor de gevangenissen en rechtsgebouwen 
te 's-Gravenhage, dep. van Justitie; zie 
adv. in no. 8. 

Winschoten, ten 9.80 ure, doorGecoin-
miteerden van hef waterschap Wester-
wolde, in liet bureau; het bouwen van 
eene brugwachterswoning aan den straat
weg van Bellingwolde naar Rhede; bestek 
verkrijgbaar aan het technisch bureau 
nlwarr staat van aanw. en bestek van 9 
tot 12 ure ter lezing liggen. 

VRIJDAG 18 Maart. 
Buiinik, ten 10.30. door den architect 

J. C. Wenlink, in liet logement vany. d. 
Horst; het bouwen van eene portiers
woning op de Nieënhoft' aldaar; bestek 
met teekening verkrijgbaar ten kantore 
van den Architect M.' H. Trompstraat 34, 
te Utrecht; aanwijzing 10 Maart, om 
half elf. 

Leeuwarden, ten 12 ure, door het Min. 
van Waterstaat aan het geb. van het 
Prov. best.: het vernieuwen van de vaste 
brug over de Zoolsloot in den Rijksweg 
van Sneek naar Lemmer, met bijbehoo-
rende werken, begr. f 15100; bestek no. 
54 na 28 Febr. ter lezing aan gen. Min. 
aan de lokalen der Prov. best. en te 
bekomen bij Gebr. van Cleef te 's Gra
venhage; inl. bij den hoofding.-dir. 
Castendijk en den ing. jhr. Sandberg, 
beiden te Leeuwarden cn den opz. Man 
in 't Veld te Sneek; de nota van inl. 0 
Maart ter inzage bij den ing. Sandberg. 

Zwolle, ten 2 ure. door het gemeente
best.: de levering van verglaasde aarden 
rioolbuizen; inl. verstrekt degem.-nrch.: 
bestekken te bekomen ter secretarie. 

Steenbergen, ten 10.30 ure, door het 
gemeentebestuur: het bouwen van twee 
nieuwe schoollokalen in de kom der ge
meente; bestek verkrijgb. ter secretarie, 
en aldaar ter inzage. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeente-
bes'.: do levering van verglaasde aarden 
rioolbuizen; inl. verstrekt de gem. arch.; 
bestekken tc bekomen ter secretarie. 

Zwulle, ten 2 ure, door het gemeente 
bestuur: het vernieuwen van het onder
en bovendek van de brug aan de Nieuwe 
Haven; inl. te bek. bij den gem.arch.; 
aanw, 11 Maart 10 ure; bestek en teek. 
verkrijgb. ter secretarie. 

Leeuwarden, ten 12 ure, door het Min. 
van Waterstaat aan het gebouw van het 
Prov. best.: het vernieuwen van de vaste 
brug over de Zoolsloot in den Rijksweg 
van Sneek naar Lemmer, met bijbehoo-
rende werken, begr. f 15400; bestek no. 54 
ter lezing aan genoemd Ministerie, aan 
de lokalen der Provinciale besturen en 
te bekomen bij Gebr. van Cleef te 's-Gra 
venhage; inlicht, bij den hoofd-ingenieur-
directeur Castendijk en den ingenieur 
jhr. Sandberg, beiden te Leeuwarden en 
den opzichter Man in 't Veld te Sneek; 
de nota van inlichtingen 6 Maart ter 
inzage bij den ingenieur Sandberg. 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2-4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

W A N D T E G E L S . 
Enorme voorraad fijnste Engelsche combinaties. 

Plaatsing door bekwame werklieden. 
Ontwerpen en begrootingen op aanvraag gratis. [3] 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

Op Dinsdag den 24sten Maart 1908, 
des namiddags ten 2 ure (locale tijd), 
aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

Bestek tfo. 11»7. 
liet v e r t a l e n van het 2e perron, het 

leggen vim sporen en wissels, met 
bijkomende werken op liet empla
cement AMSTERDAM W. P. 

Begroofiug f' 560O — 
üc besteding geschiedt volgons §30 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den oden Maart 

1908, ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan 
het bureau van den Sectie-Ingenieur 
H. J. VAN HOORN te Utrecht en is 
op franco aanvraag (per brief) aan 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg cn Werken) te bekomen, tegen 
betaling van f l.OO. 

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

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden' den 17den Maart 1008 ten 
10.30 ure voormiddag (West Euro-
peesche tijd.) 

l'TRECHT, den 29stcn Februari 1908. 

Op Donderdag 26 Maart 1908, des 
namiddags ten half drie (West-Euro-
peesehe tijd) in de wachtkamer 3de 
klasse van het stationsgebouw te 
's-Hertogenbosch van 

Bestek S 
Het uitvoeren van herstellings-, 

vernieuwings- en verfwerken met 
bijlevering der materialen aan ge
bouwen, kunstwerken,inricutingen 
en verdere werken, behoorende 
tot de lijnen; Tilburg-Nijmegen, 
Utrecht-Boxtel, Vlymen-'s-Herto-
genbosch. Boxtel-Blerik en Bel
gische grens-Eindhoven. 

in 10 perceelen. 
Het bestek ligt ter inzage en is op 

franco aanvraag tegen betaling van 
f 1. - (franco per post f 1.05) te be 
komen aan het bureau van den Sectie 
Ingenieur B. .1. Haitsina-Mulier, Sta 
tionsweg O No. 2a te 's-Hertogenbosch 

Tevens zijn aan hetzelfde adres te 
bekomen exemplaren van de Alge
meene Voorwaarden (met verbeter 
blad) op het bestek van toepassing 

Aanwijzing op het terrein zal ge 
schieden tusschen 16 cn 20 Maart 
1908 zooals in het bestek vermeld. 

f——————————t 
P. VAN SANDWIJK, 

Witte vrouwenstraat 38. 
UTRECHT. 

FABRIKANT V A N : 
Jalouziën, Houten- en 

Stalen Rolluiken, Marqui-
sen, Mechanische Zonne
schermen, Glasjalouziën, 
Winkelgordijnen enz. 

Prima aanbevelingen 
van H H. Architecten. 

* N I E U W E • 

Glasdecoraties 
voor Plafonds en Wanden. 
Rij zonder Weerstandsvermogen. 

Hoogste Pronk! 

Monsterteekeningen met prijscourant 
en nhotogi aliecn van uitgevoerde werken 
op aam rage gratis en franco. 

H. CONEN, 
Venlo. a 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E OPMERKER" , Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec) 
voor het binnenland. . . . . f 5.— 

te voldoen 
«. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dee.) wordt 
beschikt. 

Voor België • 6.50) 
Voor de overige landen der Poet-Unie, met / 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika • 7.50; 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bijvoor-
uitbetaling per postwissel of in postzegels, niet 
plaat f 0.26 

Idem, idem, zonder plaat • 0.16 

1.— 

o i r 

l i j 
1 > g 

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

Voor eiken regel meer 
Groott letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bi) opgave van drü 

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

aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertentiën moeten oui zeker te zijn van plaatsing in liet Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk des 
VRIJDAGS VOORMIDDAG* aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, per expresse aan 
«Ie Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij van „Eigeu Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103. 's-Gravenhage. 

M e u b e l k u n s t . 

Reeds in overoude tijden hebben de menschen 
van meubelen gebruik gemaakt. En het is eigen
aardig dat zij zich niet tevreden stelden met nuttige 
voorwerpen alleen, doch ook behoefte hadden 
aan versiering. 

Wij zullen van de voorgeschiedkundige tijden 
niet spreken, doch willen er slechts op wijzen, 
dat al het oude Egypte een zeer ontwikkelde 
meubelkunst heeft gekend. De meubelen uit dit 
land,door de handeldrijvende Phenieiërs naar Grieken
land en Klein-Azië overgebracht, hebben de voor 
beelden geleverd, die door de bewoners dier 
streken, toen zij zelf de meubelkunst gingen be
oefenen, werden gevolgd. Op hun beurt namen 
later de Romeinen de vormen hunner meubelen 
van de Grieken over en zoo ontstonden de vaste 
typen, die nog in den tegenwoordigen tijd dienst 
doen. 

Menig Grieksch reliëf, menige beschilderde vaas 
vertoont ons personen, die op stoelen zitten, zoo
als wij ze nog gebruiken. Oude Etruskische be
schilderingen, nu in het Louvre te Parijs, geven 
ons mannen te aanschouwen, gezeten op vouw
stoelen, zooals ze nog thans in schouwburgen, 
kerken of op schepen gebezigd worden. 

Heel wat gemeubelte uit de oudheid is te 
Pompeji vooi den dag gekomen. Dat het den tijd 
zoo goed kon weerstaan is een gevolg van het 

materiaal, waaruit het vervaardigd is, namelijk 
brons. Doch het is zeer waarschijnlijk, dal men 
ook van hout in de oudheid gebruik heeft ge
maakt. Op do beroemde antieke schilderij in het 
Vaticaan, die als de Aldobrandijnschc bruiloft 
bekend staat, zijn een ledikant en een tafel afge
beeld, die zeker uit hout konden vervaardigd 
wezen. 

Een stoel uit de (ie eeuw na Christus wordt 
te Ravenna bewaard. Hij is van hout en met 
platen van ivoor, die rijk besneden werden, be
kleed. Zulk een zetel was niet voor dagelijksch 
gebruik bestemd. Bij plechtige gelegenheden nam 
de bisschop er op plaats. Ook veel later nog moest 
de meubelkunst alleen voor de kerk werken. Want 
sinds de volksverhuizing was de antieke beschaving 
ten onder gegaan. Van prachtige meubelen, zooals 
die de Romeinschc huizen versierd hadden, was 
geen sprake meer. Het huisraad dat in de middel
eeuwen gebruikt werd. was hoogst eenvoudig. 
Alleen de meubelen voor kerkelijk gebruik bestemd 
werden versierd. 

Zelfs in de 14e eeuw werden meubelen in de 
eigenlijke beteckenis van het woord alleen in de 
woningen van vorsten, edellieden en hooge gees
telijken aangetroffen. Pas in de 15e eeuw, tegelijk 
met de ontwikkeling der kunsten en het toenemen 
van de welvaart bij de burgers werden de meubelen 



gemakkelijker, rijker versierd dan vroeger en meer 
algemeen. 

De oudste meubelen, die uit de middeleeuwen 
bewaard bleven, maken als bet ware deel uit van 
de architectuur der vertrekken en zijn dan ook 
geheel naar bouwkundige regelen ontworpen. 

Gedurende de middeleeuwen werd in de eerste 
plaats gezorgd voor eene stevige samenstelling. 
(Jok zelfs bij de rijkste meubelen uit dien tijd 
ontbreekt deze niet. Eikenhout, niet gezaagd, maar 
in de lengte gekloofd en daardoor zeer weinig 
aan krimpen onderhevig, was de stof, die voor het 
vervaardigen werd gebruikt. Aan het drogen van 
dit hout werd bijzondere zorg besteed. 

Bij dc meubelen, in do 15e eeuw gemaakt, gaat 
de soliede bewerking gepaard met een zeer rijke 
behandeling. Een prachtig voorbeeld is de kast 
uit Alkmaar afkomstig, welke eigendom van het 
Koninklijk Oudheidkundige Genootschap is, en 
thans iu het Rijksmuseum is opgesteld. 

Het beginsel, waarnaar alle goede meubelen, 
ook van lateren tijd, gemaakt zijn, om het geraamte 
uit stevige stijlen en regels te doen bestaan en 
voor de vullingen dunnere paneelen te gebruiken 
is hier reeds toegepast. In het bijzonder dc pa
neelen zijn met snijwerk versierd, dat grootendeels 
uit meetkundige figuren bestaat en, daar hot slechts 
zoor weinig voorspringt, aan het vereischte, dat 
ornament vlak moet zijn, geheel voldoet. Het 
regelwerk is versierd met de pinakels, dio toen 
in de kerkelijke bouwkunst zulk een groote rol 
speelden. Van de vindingrijkheid des vervaardigers 
sproken vooral de staande paneelen, die allen ver
schillend zijn. 

Bij een andere kast, uit denzelfden tijd en naar 
hetzelfde beginsel gemaakt, zijn de deuren vlak 
gelaten; hare versiering ontleenen zij aan de 
kunstig gesmeede hengsels en sloten, die bewijzen 
wat het ijzer in de handen van bekwame werk
lieden worden kan. 

De gewoonte, om deuren van kasten alleen door 
het ijzer te versieren, bestond reeds in de 14e 
eeuw. De meubelen der 15e eeuw zijn in hoofd
zaak uit paneelwerk samengesteld. De groote kist 
was hot meest algemeene meubel, waarom men, 
tot ver in de 17e eeuw, de meubelmakers als 
„kistenmaeckers" vormold vindt. Zulk een „kiste" 
diende om linnen, kloedingstukken, juweelen en 
documenten in to bewaren, en werd tevens, niet 
kussens bedekt, als zitplaats gebruikt. 

De tafels dor middeleeuwen waren buitengewoon 
massief. Twee recht opstaande, in sierlijken vorm 
uitgezaagde planken doden als pooten dienst, waarin 
dan vaak ornament werd uitgesneden. Soms werden 
onk vier zulke pooten gemaakt, gelijk een tafel 
in do kerk te Weesp bewaard, doet zien. 

In de ICo eeuw maakte dc kunst der Gothiek, 
die sinds do 13e eeuw gebruikelijk was geweest, 
voor die der Renaissance plaats, en ook de meubel-
inakorskunst ondervond de gevolgen dier wisseling. 
Bleef ook, aanvankelijk, het constructief beginsel 
nog hetzelfde, de versiering word gemaakt in over
eenstemming niet do vormen dor bouwkunst. Dit 
verband tusschen bouwkunst en meubelmakerij, 
roods in do middeleeuwen ontstaan, bloof tot onzen 
tijd in wezen. 

Op de meubelmakerskunst van de tweede helft 
der 10e eeuw zijn in het bijzonder de door Hans 
Vredeman de Vries uitgegeven plaatwerken van 
grooten invloed geweest. Deze meester werd in 

1527 to Leeuwarden geboren, waar men onlangs 
oen straat naar hem genoemd heeft. Zijn opvatting 
verschilt geheel met die der middeleeuwen. 

De grillige bouwkunst van dien tijd heeft hem 
de motieven geleverd en Vredeman^ de Vries, zich 
weinig bekommerend om do practische bruikbaar
heid, heeft dio motieven op allerlei wijze gevarieerd. 
De overstekende lijsten aan ruggen van stoelen, 
de doorhangende punten tusschen tafelpooten 
moeten zeer ongemakkelijk zijn geweest. 

Do practische meubelmakers, dio zijn tijdgenoot en 
waren, hebben echter gezorgd, niet in dergelijke 
fouten te vervallen, zooals do uit de 16c eeuw 
overgebleven stukken doen zien. We l gaven zij aan 
de lijsten do vormen dor oudheid, voorzagen zij de 
stijlen van groeven on wist on zij. door hier en 
daar plaatjes van ebben- of perenhout op to lijmen 
een rijk effect te verkrijgen, doch aan dc bruik
baarheid der meubelen dood dit geen afbreuk. 

Het opleggen van do eene houtsoort op dc 
andere is van Italiaanschen oorsprong. Roods in 
de middeleeuwen plachten de Italianen mozaïken 
van verschillende stukjes dun hout, die afwisselende 
kleuren vertoonden, op meubelen to lijmen. Deze in
legwerken worden in tarsia of marqueterie geheeten. 

De meubelen, die wij Oud-Hollandsche noemen en 
die in do eerste helft dor 17e eeuw zijn gemaakt, 
onderscheiden zich vaak door grooten rijkdom van 
meetkundige en gebeeldhouwde versierselen, die even
wel zóó zijn aangebracht, dat zij aan do constructie 
niet schaden. De pooten onder kasten, tafels on stoelen 
hebben een eonigszins bollen vorm, waaraan men do 
meubelen uit dit tijdperk aanstonds kan herkennen. 

Tot do twoodo helft dor 17c eeuw draagt do 
Nederlandsche meubelmakerskunst oen duidelijk 
nationaal karakter. Dan beginnen langzamerhand de 
Fransche stijlen hun invloed bij ons te doen geldon. 
Als de voornaamste oorzaak hiervan moet de hor
roeping van hot Edict van Nantes beschouwd worden, 
waardoor vele zoor talentvolle Franschen naar Neder
land vluchtten. 

Zij brachten hier den Style Louis X I V in don smaak, 
die zijn aanzijn dankte aan oen Duitsch meubelmaker 
Buhl, dien de Franschen Boullo noemden. Hij ver
vaardigde de met koper, tin en schildpad ingelegde 
meubelen, die de weelderige ornamenten, welke door 
.lean Borain waren in do mode gekomen, vertoonon. 
Zulke meubelen waren zeer kostbaar en alleen voor 
het hof on don adel bestemd. Wanneer er tegen
woordig nog in veiling komen, brengen zij hooge 
prijzen op. 

Ook in de 18e on 10e eeuw bloof do Nederlandsche 
meubelmakerskunst van de Fransche afhankelijk. Na 
den dood van Lodewijk X I V , aan het hof van don 
prachtlievendon Rogent, die later door Lodewijk X V 
werd opgevolgd, kwamen grillige vormen voor meube
len in de mode, als wier geestelijke vader Oppenoord, 
een Vlaming, kan gelden. Alle rechte lijnen werden 
nu zooveel mogelijk vermeden cn scholpen, krullen, 
bloemen en lofwerk tot de sierlijkste samenstellingen 
gebruikt. Do meubelen werden nu uiterst elegant, de 
paneelen met kokette schilderwerken versierd. Ook 
het bedekken van eikenhout door opgelgm.de dunne 
plaatjes van moor kostbare houtsoorten kwam nu 
veel voor. 

Men noemt dezen stijl nu Stylo Louis X V , of 
ook wel Rococo-stijl. Hij hoeft geduurd tot ongeveer 
1770, en moest toen voor meer strenge vormen 
plaats maken, zooals de Louis XVI-stijl dio bezigde. 
Deze stijl vermeed de gebogen lijnen en krullen 
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vau vroeger, doch behield do bevalligheid. Antieke 
motieven, vooral minnegoodjes, guirlandes, vazen 
en medaillons vinden nu bij voorkeur toepassing. 

De Fransche Revolutie maakte aan dezen stijl 
oen einde, zonder er een nieuwe voor in de plaats 
te geven. Die kwam pas niet Napoleon, en wordt 
daarom Stylo Empire genoemd. Niet alleen de 
Romeinschc, maar ook de Egyptische oudheid moest 
toon dc motieven leveren, die in brons gegoten, 
ter versiering dor uit mahoniehout vervaardigde 
meubelen worden gebruikt. 

Toen Napoleon's rijk een einde had genomen 
vervormde zich de Stylo Empire tot den Stylo do 
la Restauration, dien de Duitschers Biedermeyerstil 
noemen ou dio als eon vereenvoudiging van zijn 
voorganger kan worden beschouwd. 

Na 1830 kwamen door de Romantiek do middel
eeuwen in de mode, wier kunst men niet begreep 
ou tot don zoogenaainden Stylo Louis Philippe 
vorhanseldo, die later door don Stylo Napoleon III. 
voornamelijk uit weinig bevallige Rococo-inotievcn 
saamgeflansd, word opgevolgd. 

Do geringe; waarde der beide laatste stijlen, dio 
nauwelijks op dien naam aanspraak kunnen maken, 
bracht de meubelmakers na 1870 er toe, navolgingen 
van wat in do 10e, 17e en 18e eeuw gemaakt was, 
te beproeven. Zoo passeerden in oen twintigtal 
jaren zoowol do Oud-Hollandsche als do Oud-Franschc 
stijlen weder de revue, zonder «lat echter werk 
geleverd word, dat zoo degelijk was als hot oude. 
Daarom steeg de waarde dor oude meubelen, en 
beleefden de handelaars in oudheden guldon tijden. 
Want hot word mode, oude meubelen in huis te 
hebben. Wat onze grootvaders cn overgrootvadersin 
hun keukens, op hnu zolders of in hun slaapkamers 
hadden staan, word nu in de salons te pronk gestold. 

Omstreeks 1805 begon de meening veld to winnen, 
dat hot toch eigenlijk dwaas was, een huis tot oen 
museum van kunstnijverheid to maken en dat ook 
tusschen meubelen, naar oude voorbeelden gemaakt, 
dc moderne menschen niet pasten. 

Sierkunstenaars en architecten begonnen er zich 
toon op toe to loggen, meubelen te ontwerpen, die 
aan do behoeften van hot hedendaagsche loven 
voldoen zouden en in hun versiering een moor 
oorspronkelijk karakter zouden vortoonen. 

Dit was goen gemakkelijke taak, on het kan ons 
niet verwonderen, dat or aanvankelijk wel eens werd 
misgetast. In België ontwikkelde zich oen meubel-
stijl met grillig gebogen lijnen, dien de Duitschers 
als „Jugendstil" overnamen, doch die reeds na 
eenige jaren ophield, to behagen. Do Engelschen 
en de Nederlanders versmaadden doze grilligheid, 
doch vervielen daardoor in misschien wat al to 
nuchtere vormen, wier rechte lijnen evenmin voldeden. 

A l is de hedendaagsche meubelkunst dus nog niet, 
waar zij wezen moet, toch is zij op don goeden 

weg en mogen wij verwachten, dat hare voort
brengselen weldra zoo wat practische bruikbaarheid 
als passende versiering betreft, aan alle eischen die 
gesteld kunnen worden, zal voldoen. 

Wanneer men oude meubelmakerswerken be
schouwt, dan ziét men hoe de vervaardigers steeds 
hunne ontwerpen wisten in overeenstemming te 
brengen met hot dool, waarvoor de meubelen 
bestemd waren. Zij hielden altijd rekening met don 
aard dor stof, die zij bewerkten. 

Do teekening dor vijftiende-, zestiende- en zeven-
tiende-eeuwsche meubelen is rechtlijnig, in zooverre 
als alle verbindingen die lijn vortoonen. Dc stukken, 
waaruit het meubel is samengesteld, zijn rechthoekig 
samengevoegd: de vergaringen zijn altijd zóó gemaakt, 
dat de verbinding zoo krachtig mogelijk is. Do stijlen 
en regels zijn van aangeschaafde lijsten voorzien, 
om de daardoor omsloten paneelen te boter te doen 
uitkomen. Dio paneelen daarentegen zijn rijk behan
deld on mot allerlei beeldhouwwerk versierd,' dat 
afwisselt mot het land en don tijd dor vervaardiging. 

Als do stijlen en do regels glad blijven dan komt, 
althans in den eersten tijd, de smid zo mot meester
stukken zijnor kunst verfraaien. Hengsels, slotplaten, 
ringen, krukken, alles is oven sierlijk. Om do metalen 
dooien nog beter te doen uitkomen, word daaronder 
leder en laken, naar don vorm van het motaal uit
gesneden, geplaatst. 

In de achttiende eeuw verdwijnt do rechtlijnig
heid on worden de gebogen lijnen overheerschend, 
die, voor hout zoor geschikt, ook de gemakkelijkheid 
dor meubelen verhoogen. Bevalligheid en degelijke 
afwerking gaan dan op do incest gelukkige wijze 
samen. Hot is dan ook niet te verwonderen, dat de 
meubelen uit dien tijd, vroeger voor oen appel en 
oen ei door de bezitters opgeruimd, nu weer hooge 
prijzen waard zijn. 

Onze hedendaagsche meubelmakers trachten in 
hun werk hun beroemde voorgangers op zij te 
streven, niet door slaafsche navolging, doch door. 
gebruik makend van de vele hulpmiddelen, die de 
moderne techniek biedt, hun voordeel te doen met 
het goede, wat in de voortbrengselen van weleer 
is te vindon. 

De meubelmakerij hooft zich, vooral in technisch 
opzicht, weder weten to verheffen uit hot verval, 
waarin zij omstreeks hot midden dor 19e eeuw was 
geraakt. 

Dc begaafde teekenaars onzer dagen streven er 
naar, meubelen te ontwerpen, die, voor hot moderne 
gebruik geschikt, de deugden van het oude werk 
bezitten cn toch oen zeker hedendaagse!) cachot 
vertoonen. 

Wanneer hun pogingen reeds soms mot goeden 
uitslag worden bekroond, dan mogen wij daarin oen 
bewijs zien, dat wij goed opweg zijn naar do oorspron
kelijke meubelkunst, waarnaar zoo verlangd wordt. 

De N i e u w e Z i j d s - K a p e l . 

Het is bekend, dat in de middeleeuwen do klooster
orden on andere geestelijke instellingen een grooten 
invloed hebben gehad op de ontwikkeling der steden. 
De geestelijken waren veel moer dan de wereldlijke 
overheid de leiders en voogden van het volk, de 
gilden zelf waren oorspronkelijk kerkelijke instel
lingen on hebben zich eerst in do latere middel
eeuwen geëmancipeerd en aan de voogdij dor gees

telijkheid onttrokken, waarmede tevens oon grootoio 
machtsconcentratie bij de burgerlijke overheid go-
paard ging. 

De eigenlijke opkomst van Amsterdam dateert 
eerst van de tweede helft dor zestiende eeuw, maar 
die ontwikkeling zou nimmer zoo betrekkelijk snol 
hebben kunnen plaats hebben en in do zeventiende 
eeuw dio hoogte hebben kunnen bereiken, wanneer 
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Amsterdam niet reeds in de eerste- helft «Ier zes
tiende eeuw, voor dien tijd, een stad van beteekenis 
geweest was en dat had zij voor een groot deel te 
danken aan hare talrijke geestelijke gestichten, die 
ofschoon hun bewoners niet allen bij het volk even 
gezien waren en hun beheerders later nog al eens 
niet de wereldlijke overheid in conflict kwamen, 
oorspronkelijk ongetwijfeld veel hebben bijgedragen, 
om orde en welvaart in de stad te bevestigen. 

Reeds de oudere beschrijvers van Amsterdam 
hebben dan ook aan de kloosters hun aandacht 
geschonken en wi l men met een enkelen oogopslag 
zich een denkbeeld vormen van de oppervlakte, 
die zij in den toenmaligen plattegrond van Amster
dam beslaan, dan heeft men slechts de bekende 
kaart van Cornelis Anthonisz. van 1536 te raad
plegen, waarop men meer dan dertig kerken, 
kloosters, gasthuizen en andere dergelijke gestichten 
kan tellen. 

Die kaart is daarom merkwaardig, omdat alle 
gebouwen er in vogelvlucht op geteekend zijn. 

Van vele dier gebouwen bestaan ook naar deze 
kaart vervaardigde afzonderlijke gravuretjes waar
onder zeer fraaie, die ofschoon misschien niet altijd 
in alle details even betrouwbaar er ons toch een 
vrij goed denkbeeld van kunnen geven hoe Amster
dam er in dien tijd uitzag. 

Naar zulk een gravure is de bovenstaande afbeel
ding gereproduceerd van de Nieuwe Zijdskapel of 
Kapel ter Heylige Stede, die volgens de overlevering 
in de veertiende eeuw gesticht moet zijn ter gedach
tenis aan het mirakel, dat op die plaats geschied 
zou zijn in 1345. 

Wij hebben hier niet te doen met een parochie
kerk of kloosterkerk, maar met een bedevaartskapel, 
waar de miraculeuze hostie bewaard werd en waar
heen de geloovigen van heinde en verre ter bede
vaart kwamen, langs den gedeeltelijk nog bestaanden 
Heiligen weg, die bepaaldelijk voor de bedevaart
gangers werd aangelegd in een tijd, toen de toegangs

wegen tot de stad zeker naar onze hedendaagsche 
begrippen nogal wat te wenschen overlieten. 

Het verwondert ons niet, dat er te Amsterdam 
een storm is opgegaan bij het bekend worden 
van het voornemen, om de oude, reeds sedert een 
tiental jaren buiten gebruik gestelde en mitsdien 
verwaarloosde kerk af te breken, en evenmin, dat 
al de drukte, al het geschrijf van verschillende 
zijden nog zoo weinig resultaat belooft. Ook in 
de laatste vergadering, door het Kon. Ned. Oudheid
kundig Genootschap belegd is wel door den heer 
Weissman met warmte voor het behoud van het 
monument gepleit, maar men is nog niet veel 
verder gekomen dan tot een begin van toenadering 
der partijen. 

Er doen zich hier eigenaardige moeilijkheden 
voor, en om des vredeswille, nemen de belang
hebbenden van weerszijden een zekere reserve in 
acht in de uiting hunner gevoelens en meeningen. 

Ware het alleen te doen, om het behoud van 
een monument van kerkelijke bouwkunst, dan 
zouden de moeilijkheden wellicht spoedig uit den 
weg zijn geruimd. Als zoodanig is bovendien de kapel 
niet iets, dat zijn wedergade niet vindt, maar als 
historisch monument is er uit de middeleeuwen 
te Amsterdam waarschijnlijk geen ander aan te 
wijzen, dat hiermede vergeleken kan worden. 

De Heilige stede en hare lotgevallen zijn onaf-
scheidenlijk met de geschiedenis van het middel-
eeuwsch Amsterdam der 14de en 15de eeuw samen-
ge we ven. 

Toen in 1452 de halve stad afbrandde werd ook 
de kapel een prooi der vlammen; of er bij dien 
brand van den oorspronkelijken bouw iets is over
gebleven zou misschien nog zijn na te gaan maar 
men kan wel als zeker aannemen, dat zij spoedig 
grooter en schooner uit hare asch herrezen is. 

(Wordt vervolad). 
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B r i e v e n van P i e t van D iever . 

Amice Redacteur! 

De tijd gaat snel; dat is voor U zeker geen nieuws, 
maar ik merkte het, toen ik dezer dagen eens 
naging, wanneer ik het laatst iets van mij liet hooren 
en dat is al weer een heiden tijd geleden, en als 
ik mij nu afvraag of er veel belangrijks gebeurd is 
in dien tusschentijd, dan vind ik maar heel weinig. 
Gij weet, ik houd mij door couranten en tijdschriften 
zooveel mogelijk op de hoogte van wat er in de 
wereld omgaat, maar het is mij gebeurd, dat ik 
weken aan een stuk de couranten liet liggen, onge
lezen, en later bemerkte, dat ik werkelijk heel 
weinig gemist had. 

Verleden week echter vond ik in een dagblad 
het korte bericht van de oprichting van den Archi-
tectenbond tusschen allerlei onbelangrijks in en 
verleden Zaterdag in „de Opmerker" het uitvoerig 
relaas van de constitueerende vergadering, dat ik 
met aandacht gelezen heb; en Maandag ontmoette 
ik zoowaar ren collega, die wel niet op die ver
gadering geweest was. maar toch meer vair de zaak 
scheen te weten. 

Het was in Zwol, dat ik hem aantrof en wij 
hebben samen gegeten in het Heerenlogement. Ik 
weet niet of gij hem kent, wanneer ik hem aanduid 
met den naam Simone, die nog dateert uit onzen 
ltaliaanschen tijd, toen ik in ons clubje Pietro heette. 
Maar dit doet er ook niet veel toe. Het was beroerd 
weer, maar wij zaten daar gezellig en hij was 
enthousiast over de zaak en koesterde groote ver
wachtingen blijkbaar van wat hij voor de Neder
landsche Bouwkunst de belangrijkste gebeurtenis 
van de twintigste eeuw noemde. Beslist was het 
dat, zei hij, en toen ik misschien een eenigszins 
ongeloovig gezicht zette, veroorloofde hij zich in 
't vuur van zijn rede de oneerbiedige uitdrukking: 

„Piet, je bent een onverdraaglijke pessimist!" 
„Dank je voor 't compliment", repliceerde ik, 

„maar je beoordeelt mij geheel verkeerd, amice! 
Ik ben volstrekt geen pessimist, eer het tegenover
gestelde, maar anderen houden mij er ook voor en 
ik neem het jou dus niet zoo erg kwalijk. Men 
verstaat mij doorgaans verkeerd; ik ben bezig te 
probeeren de negentiende eeuw te begrijpen, om 
een basis te verkrijgen voor de beoordeeling van 
de dingen, die komen zullen in de twintigste. Velen 
hebben met de negentiende eeuw al lang afgerekend 
en hun opinie al kant en klaar; ik niet, en omdat 
ik nu wel eens het hoofd schud en een ongeloovig 
gezicht zet, als ik al de wijsheid, die er over ver
kocht of cadeau gegeven wordt, aanhoor of lees, 
ben ik een onverdraaglijke pessimist". 

„Waarom wil je dan niets weten van onzen 
nieuwen bond, die je spottend de Unie van Utrecht 
noemt? Dat laatste wil ik je wel vergeven, want 
mijn overtuiging is, dat de stap, die nu gedaan is, 
even gewichtig is voor den architectenstand, als 
de Unie van Utrecht indertijd voor de Zeven 
Provinciën". 

„Maar mijn waarde Simone, nu sla je toch door 
als een Saksische kanarievogel. Waaruit maak je 
toch op, dat ik niets van den Architectenbond zou 
willen weten? Ik zal mij wel wachten zoo iets te 
zeggen; ik verheug mij van harte, dat hij er is en 
als ik op de vergadering geweest was had ik mee-

gcapplaudiseerd als een getraind claqueur en mec-
getrappeld, dat het zoo daverde." 

„Ik ben nog heel goed vatbaar voor geestdrift, 
zelfs voor geestvervoering, maar toch heeft thans 
het enthousiasme bij mij niet zoo de overhand, dat 
ik niet denk aan de omstandigheden waaronder en 
de wijze, waarop de Bond ter wereld is gekomen en 
die punten vind ik nog al van beteekenis voor de 
toekomst van den jonggeborene". 

„Als 't kindje binnenkomt, juicht heel het huis
gezin", dat is heel natuurlijk en kost niets, maar 
zijn de vaders zich wel bewust van de verantwoor
delijkheid, die zij met lofwaardige voortvarendheid 
op zich hebben genomen en van de zware taak, die 
zij hebben aanvaard? Dat vraag ik me af, Simone". 

„O, Pietro! wandelend vraagteeken, als je een
maal tusschen zes plankjes ligt zullen ze, voordat 
ze je wegdragen, de kist nog eens open moeten 
maken, omdat je nog wat te vragen hebt. D.e zaak 
is toch immers in goede handen, of twijfel je daar 
ook al aan?" 

„Daar twijfel ik in 't minst niet aan, Simone, 
maar de leiders zijn menschen, mannen, die het 
goede willen en het Engelsch spreekwoord zegt: 
„ Where is a will , there is a way", maar in onze 
bouwkunstaangelegenheden schijnt dit vaak niet 
op te gaan en men kan dan tot tweeërlei conclusie 
komen; of dat het spreekwoord niet deugt, of dat 
de wil er niet is". 

„Nu, maar ik kan je verzekeren. Pietro, dat het. 
mijn overtuiging is, dat hier de ernstige wil is. 
om de algemeene vakbelangen te dienen en die zijn 
het best vertrouwd in de handen der architecten". 

„Neem mij niet kwalijk, mijn waarde, maar dat 
is mij toch wel wat vaag, vertel me eens, wat 
versta je alzoo onder die algemeene vakbelangen ?" 

„Dat behoef ik jou toeh niet nader te verklaren, 
Piet, de dingen, die daartoe behooren, hebben we 
vroeger meermalen besproken: daar heb je de 
regeling van prijsvragen bijvoorbeeld, de moreele 
beginselen van het vak, daar heb je de regels voor 
de verhouding van den architect tot zijn bouwheeren, 
zijn ondergeschikten, zijn aannemers, om maar een 
paar grepen te doen." 

„.le hebt toch ook wel de verzuchting geslaakt, 
dat het zoo jammer is, dat wij onder onze vereeni-
gingen geen gezaghebbend lichaam hebben, dat in 
die zaken leiding kan geven, dat 't voor onze be
langen opneemt tegenover snoode belagers, dat ook 
in quaesties van eer de partijen ter verantwoording 
kan roepen, dat prestige genoeg heeft om zijn uit
spraken te doen eerbiedigen". 

„En meen je nu werkelijk, beste jongen, dat wij 
dit hiermede bereikt hebben, dat wij nu in deze 
nieuwe club dit gezaghebbend lichaam met zijn 
groot prestige al hebben? 

„Dat wij zoover al zijn wil ik niet zeggen, l'ietro, 
maar als wij den corpsgeest, die nu geleid heeft 
tot dezen eersten stap maar aankweeken, dan be
hoeft de Bond nog niet eens veel uitbreiding, om 
een gezaghebbend lichaam te worden; een klein 
groepje kan dan misschien zelfs nog meer uitrichten, 
als 't maar karakter toont en weet wat het wi l " . 

„Dat laatste ben ik met je eens, Simone, wat 
een klein clubje, een onderonsje vermag, dat hebben 
wij al zoo vaak ondervonden en ondervinden wij 
nog zoo dikwijls, dat daaromtrent geen twijfel 
mogelijk is en de corpsgeest vind ik 'ook een heer
lijk ding; zie maar eens wat de ingenieurs daar
mee al bereikt hebben. Maar wat je daar zooeven 
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zei strookt toch niet geheel met mijn begrip van 
een Architectenbond, die ik mij moeilijk anders 
kan voorstellen, dan als een groot, wijdvertakt 
lichaam, waarvan alle architecten lid zijn, waar een 
gezonde corpsgeest heerscht en niet de verfoeilijke 
clubgeest, die de splijtzwam is, waarmede ons 
ganschc vcreenigingsloveii sukkelt, Laten wij be
ginnen, die clubgeest als een booze geest uit te 
drijven, dan de deuren wijd open te zetten en met 
open armen allen tc ontvangen, die zich aanmelden 
met dc waarachtige bedoeling het architectenberoep 
op solide wijze te helpen organiseeren. Dan krijgen 
wij een bond. waarvan kracht en prestige kan 
uitgaan, maar dan zijn de dingen, die je straks 
noemde, regeling van prijsvragen, moreele beginselen 
en regels en wat dies meer zij slechts bijzaken, 
althans zaken, die niet in de eerste plaats de 
aandacht vragen. Verberg je ware bedoelingen 
daar dan niet achter, maar kom ei' rond voor uit. 
dat het gaat in de eerste plaats om de econo
mische belangen van de architecten en laten wij 
erkennen, dat wij door een Aannemersbond en 
een Bond van Opzichters en Teekenaars gedreven 
zijn tot een eigen organisatie; laten wij, als 't dan 
niet anders kan, den klassenstrijd aanvaarden. Daar 
komt 't dan toch op neer, nietwaar?" 

„Ja ik zie wel, dat je dat leelijke woord niet 
bevalt en ik weet dat je, evenals ik. den klassen
strijd gaarne buiten onzen kring zoudt houden of 
omgekeerd onzen kring buiten dien strijd, maar. . . 
zal het gaan ?" 

„En zal het gaan om buiten (-ontlieten te blijven 
met dc bestaande bouwkundige genootschappen. Ik 
gelooi' het nooit, want waar de bestaande vereeni-
gingen, al is het dan ook niet niet groote krachts
ontwikkeling ten deele hetzelfde doel beoogen, daar 
moet immers vanzelf concurrentie ontstaan. Het 
kleine beetje macht en prestige, waarover de ver-
eenigingen nu beschikken, zullen zij met hand en 
tand verdedigen en trachten te behouden, wanneer 
de Bond zich, wat te verwachten is, daarvan zal 
willen en moeten meester maken". 

„Om je te toonen, dat ik geen pessimist ben, wil 
ik nu eens niet beweren, dat de Maatschappij t. B . 
tl. Bouwkunst en Architectura ten onder zullen 
moeten gaan, voor en aleer de Bond tot vollen 
wasdom zal kunnen komen, maar ik wil alleen 
zeggen, dat velen van meening zijn. dat dit onver
mijdelijk zal blijken". 

„Of de voorzitter der vereenigingen, die ik noemde, 
nu al geen gevaar zien, beteekent immers niets.Voor-
loopig zal de Bond nog wel gevaarloos zijn, maal
ais hij eens actief gaat optreden, offensief en defensief, 
vooral offensief, dan kunnen wij nog wat beleven". 

„Dus je verwacht, dat er oorlog van komen zal 
in het vreedzaam kamp van de beoefenaars der 
bouwkunst, Pietro, je bent liet zeker eens met het 
artikeltje, laatst in „de Opmerker"; ik meen, dat 
er boven stond: „Bezwaren van Aannemers". 

„Geheel daarmee eens ben ik het niet, en als 
alle menschen, die wel eens gaarne den profeet 
spelen, laat ik andere profeten in den regel maar 
praten, maar het kan toch wel wezen, dat deze 
collega mettertijd gelijk krijgt. Strijd is er in elk 
geval te verwachten, ja ik verwacht zelfs al heel 
gauw strijd in den kring van «le bij den Bond 
belanghebbende architecten. Lees maar eens goed 
in de oproepingsbrief de onschuldige zinnetjes, die 
betrekking hebben op de toetreding tot den Bond 
en het ophouden van het lidmaatschap. Voorwaar, 

Simone, ik zeg u, daar liggen voetangels en klemmen 
in een voor de ontkieming van splijtzwammen 
gunstigen bodem". 

„Fraai is je beeldspraak niet, Pietro, en evenmin 
origineel, maar wat bedoel je eigenlijk ? Je zult het 
toch ook wel noodig vinden, dat er allereerst maat
regelen worden genomen, om de beunhazen er uit 
te houden". 

„Daar ben ik zeker beslist voor, Simone, maat 
denk je eens goed in in bestaande toestanden en 
geel' dan eens duidelijk aan, hoe men het kaf van 
het koren zal moeten scheiden. Je zult toegeven, 
dat dit niet gemakkelijk is. Je zult ook toegeven, 
dat willekeur daarbij uitgesloten moet zijn, persoon
lijke indrukken of gevoelens daarbij geen invloed 
mogen uitoefenen, in één woord, dat daarbij te werk 
moet worden gegaan volgens onwrikbare grond
regels, vaste normen en nu denk ik, dat over die 
normen al heel wat verschil van gevoelen zal 
blijken tc bestaan, zelfs onder de architecten, die 
in Utrecht zoo eendrachtig samen waren". 

„Laten wij ons daaromtrent nu maar niets wijs 
maken, mijn waarde, wij kennen ons volkje toch, 
onder ons gezegd, en wij weten heel goed, hoe het 
met de onderlinge waardeering in onzen kring staat". 

„Begin dan nu maar eens aan, om bekwaamheids-
normen voor den Nederlnndschen architect vast te 
stellen. Wanneer het zijn wetenschappelijke be
kwaamheid gold zou het nog gaan. dan kan men 
hem eenvoudig examen laten doen, maar zijn artis
tieke gaven zullen ook beoordeeld moeten worden, 
want, zie maar eens, hier staat het in de oproepings
brief: „De bemoeiingen van den Bond zullen zich 
uitstrekken, zoowel over de econonomische en 
technische als over de artistieke belangen op het 
gebied der bouwkunst". 

„Ja maar dat vat je verkeerd op. Pietro, met 
die artistieke belangen bedoelt men de algemeene 
kunstbelangen. maar je behoeft niet bang te zijn, 
dat de leden van den Bond zich niet elkanders 
persoonlijke kunstopvattingen zullen gaan bemoeien 
of daarop critiek zullen gaan uitoefenen." 

„Ben je daar zoo heel zeker van, amice? Ver
standig zou 't zeker zijn. als in de statuten een 
bepaling gemaakt werd. dat dit verboden is. des
noods op een flinke boete, dat zou de weerstands-
kas nog kunnen stijven. Maar om nog eens even 
een ander punt aan te roeren, dat baantje van die 
voorgestelde commissie van onderzoek lijkt mij 
alles behalve benijdenswaardig, vooral wanneer het 
geval zich voor doet, dat zij als commissie van 
uitsmijters moet optreden. Simone! laat je toch 
nooit verleiden in die commissie zitting te nemen." 

„Maar man je redeneert, alsof ik al op de nominatie 
stond en je vergeet heelemaal, dat alles wat in de 
oproepingsbrief staat nog maar een voorstel is, 
waarover nog grondig gedelibereerd moet worden 
en gestemd. Bewaar je beschouwingen en je critiek 
voor later en laten wij met dit laatste glas een 
dronk wijden aan den jonggeborene en de hoop 
uitspreken, dat hij moge groeien en bloeien en 
zich ontwikkelen, tot heil van de Nederlandsche 
Bouwkunst en hare beoefenaars!" 

Prosit, ad fundum! 
Zoo scheidden wij, evenzeer verkwikt door het 

smakelijk diner, als door de hartverheffende con
versatie. Misschien kan het relaas daarvan, van 
laatstgenoemde wel te verstaan, eenigszins tot 
stichting uwer lezers strekken. t. a. v. 

P I E T V A N D I E V E R . 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 10. Mede dee l ingen van 
(1 e M a a t s c h a p p ij. 

V e r d e e l en h e e r s e n . Beschouwingen over stamp-
beton, Gewapend beton en Siegwartbalken door .1. A van 
der Kloes. met afbeeldingen. 

D a m p r ij s v r a a g. 
T e n t o o n s t e l l i n g , Opvoeding van het kind. 
Ingezonden s tukken . Inlichtingen gevraagd door 

een d< elnemer aan de Prijsvraag voor Arbeiderswoningen 
aangaande de finaneieele zijde van het vraagstuk, met 
antwoord van de opstellers van het programma. 

Architectura No. 10. T o e l i c h t i n g Mot ie Nieuwe 
Z i j d s - K a p e l , door W. Kromhout Cz. 

D a m p r ij s v r a a g. 
De Nieuwe Z i j d s - K a p e l door K. de Bazel, met 

een naschrift van A. van Baaien. 
Bond van N e d e r l a n d s c h e A r c h i t e c t e n . 
V e r s l a g der 1239ste Genootschapsvergadering van 4 

Maart 1908. 
Moderne D i e f s t a l door Gerard Mastenbroek, inge

zonden naar aanleiding van een prijsvraag voor een ge
meentehuis te Zuidlaren. 

T e c h n i s c h Gedee l te . „Sesam"deuren, door Ph. .1. 
Hamers, — Technisch onderwijs per correspondentie. 

De Bouwwereld N«. 11. E c h o' s (II. Weer prijsvraag-
misères. 

V l o e r e n zonder naden, door Prof. J. A. van der 
Kloes (vervolg). 

B u i t e n h u i s te H a r d e n b e r g door B. J.Kerkhof, 
architect te Gramsbcrgen. 

He Ingeuienr No. 10. O v e r b r e n g i n g van be w e-
g ing over korten afstand. Een aanvullingshoofdstuk voor 
den werktuigkundigelectrotechnisch ingenieur, door G. .1. 
van de Well w. i., met afbeeldingen. 

B e h a n d e l i n g van L e c 1 a n c h é • b a 11 e r ij e n, 
door C. H, de Vos w. e. i. met afbeeldingen. 

Eb- en vloed beweging a ls k r a c h t bron, door 
Wouter Cool c. i. 

le I n t e r n a t i o n a a l W e g e n c o n g r e s. 
Ingezonden s tukken . Het doel en de werkings

wijze van hulpwikkelingen bij gelijkstroommachines, door 
F. P. G. van Loenen Martinet. — „Rioolstelsels", wijze van 
rioleering of van afvoer van afvalstoffen? door J. C. de 
Meijier Jr. c. i. 

Technisch Weekblad (li.r. T.) No. 10. Uit de afdeelingen. 
— Indrukken van een Technikcr. — Een stuk-werk tarief-
systeem, (vervolg). — Berekening electrische gelijkstroom-
netten, (vervolg). Overgangsbogen in spoorwegen. 

De Aannemer No. 11. Een ernstige waarschuwing, 
door Mr. E. .1. C. Giseling. Mededeeling van twee gevallen, 
waarin aannemers op afkeurenswaardige wijze benadeeld 
werden en waaruit de waarschuwing wordt getrokken: 

„Neemt nooit, en onder geen voorwaarde, van eene naam-
looze vennootschap, van eene vereeniging, zedelijk lichaam 
(Rijk, Provinciën, Gemeenten en dergelijke lichamen zijn 
hier niet bedoeld), van ieder, die niet in persoon aansprake
lijk is en zich verbindt, een werk aan. zonder borgstelling!" 

C o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t . 
Een be langr i jk v e r s l a g IV. 
A f d e e I i n g s v ë r s 1 a g e n. Arnhem 13 Februari 1008. 

De Nederlandsche Kiel-Industrie No. 3»>. Kunstmatige 
verandering van den graad van plasticiteit der kleisoorten, 
uittreksel uit „die chemische Industrie". — Over den in
vloed van de vastheid van metselstsenen en mortel op de 
vastheid van het metselwerk. — De Bouw- en woonver-
ordeningen,(vervolg), overgenomen uit „de Bouwondernemer". 

Deutsche Uanliiilte No. 10. Z u r S t i 1 g e s c h i c li t e 
der G e g e n w a r t, door Walter Curt Berendt. 

Die F e n s t e r m a s s w e r k e der St. Annenkirche 
zu E i s lelt en, door Georg Kutzke, met afbeeldingen 

Vom neuen H o f t h e a t e r in Weimar, door W. 
Schölermann, met afbeelingen. 

E i n Vo 1 k ssch u 1 baus mit L e h r e r wn h n uiig, 
bij een ontwerp van A. Kohier te Oldenburg. 

E i n e P u t z b a u f a s s ad e, bij een ontwerp van K. 
Weidhase. 

Bulletin de Metiers d'art. Het Februarinummer, No. 8 
van den zevenden jaargang, bevat eerstens in een artikel 
getiteld „Polychromie" een beschrijving met afbeeldingen 
van de versiering van de kerk te Ruysbroeck door A. van 
Gramberen. Men zou hier gekleurde afbeeldingen wenschen. 
ofschoon de lezer, die in iniddeleeuwsche polychromie te 
huis is. aan de zwarte afbeeldingen met de beschrijving 
genoeg heeft. Hoe men eertijds een heiligenbeeld vertoonde 
wordt in een volgend artikeltje beschreven aan de hand 
van een rekening van 1560; de schrijver betreurt, dat men 
daar tegenwoordig minder werk van maakt. 

R. Lemaire zet voorts in d<-ze aflevering zijn beschrijving 
van den nieuwen St. Bavo te Haarlem voort, terwijl wij 
hier het slot aantreffen van de studie van den AbbéFranz 
Néve over Attisch vaatwerk. Een albumblad geeft schet
sen van vloertegels uit de Kathedraal van St. Omer en uit 
andere kerken in den omtrek, terwijl ten slotte A. van 
Gramberen eenige schetsontwerpen van altaar-ciboiïa ten 
beste geeft. 

I ngezonden s t u k k e n . 

IJsselsteenen. 
Mijnheer de Redacteur! 

Mijn beschouwing over dit onderwerp in de 
„Opmerker" van 29 Febr., schijnt blijkens uw blad 
van 7 Maart aanleiding te hebben gegeven tot een 
misverstand. 

Naar ik meen, buiten mijn schuld. 
Voor de goedkoopere toepassing van dit fabrikaat 

gaf ik het advies om voor binnenwerk, dat ik uit
drukkelijk noemde, dikkere steenen in den handel 
te brengen. 

Niet om het bestaande Usselformaat. dat ik in 
mijn beschouwing jni*t prees, door een dikker 
formaat te vervangen. 

De maat van 7 c.M. die ik o. a. aangaf, was juist 
zoo genomen, om bij het aansluiten van de binnen
muren op de buitenmuren twee dikke lagen tegen 
drie in gewoon Usselformaat te doen passen. 

U dankzeggende voor de opname 
J . H . A . M l A L A K ET. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B U I T E N L A N D . 

De stad Heidelberg dankt ziin vermaardheid voor een 
groot deel aan het wereldvermaarde slot; maar ook het 
stadhuis behoorde tot de merkwaardige monumenten dei-
oude en beroemde stad aan den Neck ar, 

Nu is helaas het „Rathaus" door brand vernield. Het 
gebouw dagteekende van het einde der 17e en het begin 
van de I8e eeuw en bevatte veel schilderijen en kostbare 
zaken. De Heidelbergsche studenten hebben krachtig ge
holpen bij het blnsschingswerk, Jmaar hetgeen vernield 
werd is te beschouwen als onherstelbaar. 

B I N N E N L A N D . 

HAARLEM. De Directeur van het Museum van Kunstnij
verheid ontving de vereerende uitnoodiging om ten behoeve 
eener tentoonstelling van vrouwelijke handwerken, die hij 
gelegenheid van het regeerings jubileum van Zijne Majes
teit Frans Joseph I Keizer van Oostenrijk. Koning van 
Hongarije te BrUnn, de hoofdstad van Moravie. alwaar een 
sterk ontwikkeld kunstleven heerscht en een voorbeeldig 
Kunstnijverheid Museum is gevestigd, zal gehouden worden, 
eene Nederlandsche inzending van moderne vrouwelijke 
handwerken, die zich doorbijzondere kunstwaarde onder
scheiden, bijeen fe brengen. 

De tentoonstelling zal gehouden worden in de groote 
feestzalen van het „Dnitscbe Huis" en vergezeld gaan van 
een congres, dat in Oostenrijk zeer veel belangstelling en 
sympathie wekt, 



De heer E. A. von Saher heeft aan deze uitnoodiging 
gehoor gegeven en zullen de voor de tentoonstelling be
stemde werken vóór 1 Mei op het Museum van Kunstnij
verheid te Haarlem worden bijeengebracht en van daar uit 
gezamelijk verzonden worden. 

Er zal voor de Nederlandsche inzending eene prospectus 
worden gereed gemaakt, waarin belangstellenden alle bij
zonderheden kunnen vernemen en die op aanvrage koste
loos zal worden toegezonden. 

Het Museum werd gedurende de maand Februari bezocht 
door 702 belangstellenden. Uit de boekerij werden 200 
boeken plaatwerken voor verschillende plaatsen van ons 
land verzonden 

In de aan het Museum verbonden School voor Kunst
nijverheid waren gedurende de maand Februari 157 manne
lijke en vrouwelijke leerlingen werkzaam. 

's GRAVENHAGE. Ten Raadhuize alhier werd dezer dagen 
aanbesteed: het maken van een steenen boogbrug over het 
afvoerkanaal bij het Stadshoudersplein. met bijkomende 
werken. 

Het minst had ingeschreven de firma J. van den Elshout 
Gzn., te Scheveningen. voor f 131.795 uitgevoerd met Bel
gischen hardsteen, f 184.595 met Franschen hardsteen en 
f 133.395 met Belgischen en Franschen hardsteen. 

ROTTERDAM. Hier ter stede zal binnenkort het bijna twee 
eeuwen oude kerkgebouw, de „Paradijskerk" in de bange 
Torenstraat, worden afgebroken. Het gebouw vertoont 
namelijk zoodanige gebreken, dat het zonder gevaar uiet 
langer te gebruiken is. Het kerkbestuur zal thans een 
nieuwe kerk doen houwen. 

Het bestaande kerkgebouw dagteekent van omstreeks 1718. 

DELFT. Het venduhuis der notarissen alhier, dat een 
mooie, karkteristieke gevel bezit, is in eigendom overgegaan 
aan het kerkbestuur van de Hyppolituskerk. 

BOXMEER. De gemeenteraad van Wanroy heeft aan het 
R.-K. kerkbestuur een bijdrage van f16000 voor den bouw 
van een toren verleend. Het besluit is door Gedep. Staten 
goedgekeurd. 

MIDDELBURG. Het hospitaal te Middelburg, het vroegere 
sombere gebouw tegenover de Langevielebinnenbrug, is 
sinds de gedeeltelijke restauratie het groot aantal monu
mentale gebouwen in Zeeland's hoofdstad komen ver
meerderen. 

Thans is weer eene stelling voor dat gebouw geplaatst 
en zal het herstellingswerk worden voortgezet. Er zullen 
nu steenen trappen en een bordes worden geplaatst. Het 
werk zal eerst voltooid zijn, wanneer een groote en fraaie 
toren, achter en midden uit het gebouw rijzende, zal zijn 
opgetrokken, rechts tegenover den Abdijtoren (Lange Jan). 

NIJMEGEN. Tegen het in de raadsvergadering van verleden 
Zaterdag aangehouden voorstel van den heer Quack, wet
houder, tot slooping van de voormalige Manakerk aan 
Mariënburg gaan reeds stemmen buiten den raad op. Dat er 
tegen dit voorstel verzet zou worden aangeteekend was te ver
wachten, want ook in 1899/1900 ontving het gemeentebestuur 
van verschillende zijden adressen, waarin het weuschelijke 
van het behoud van het oude gebouw werd betoogd. 

Aanleiding tot die adressen had gegeven een besluit van 
den raad van 2 December 1899, waarbij burgemeester en 
wethouders waren gemachtigd, tot het afbreken van het 
gebouw over te gaan. 

Onder de bezwaarschriften was ook een schrijven van 
den minister van binnenlandsche zaken, waarbij onder 
overlegging van een rapport van den architect der rijks
museumgebouwen, te Amsterdam, erop werd aangedrongen 
dat aan 's raads besluit geen uitvoering zou worden gegeven. 

In dat schrijven vond de raad aanleiding te besluiten, 

den 17 Maart 1900, dat met de slooping van het oude kerkge
bouw zoude worden gewacht tot een nader door den raad 
te bepalen tijdstip. 

In de Gelderlander deelde de heer Quack mede, dat hu' 
van oordeel is dat dit tijdstip nu is aangebroken. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— U i t v o e r d e r voor-grond- en spoorwerken, 
onder No 35231 aan het Bureau van het Alg. 
Advertentieblad te 's-Gravenhage. 

Brieven 
Nederl. 

(1) 

— O p z i c h t e r aan de Gemeente-Gasfabriek en Water
leiding te Breda jaarwedde f 800 en 8 driejaarlijksche 
verhoogingen van f 100. Alleen zij die den leeftijd van 35 
jaar nog niet hebben bereikt, komen in aanmerking, Stuk
ken op zegel vóór 15 Maart aan den Burgemeester. 

(2) 
— U i t v o e r d e r van werken in Gewapend Beton door 

geheel Nederland. Loon f 25.— per week. Brieven onder 
No. 35191 aan het Bureau van het Alg. Nederl Adverten
tieblad te 's-Gravenhage. (2) 

— M e d e • D i r e c t e u r in groote industrieele onder
neming, ingenieur of techniker van het machinevak, om 
zich te belasten met den verkoop. In het kapitaal moet 
worden deelgenomen voor minstens f 20.000. Blieven No. 
338, Scheltema & Holkema's Adv. Bur., Amsterdam. (2) 

in een Timmer- en Aannemers-— Com] 
z a a k in 
mille. Brieven onder no. 351«7 aan het "Bureau van het 
Alg. Nederl. Advertentieblad te 's Gravenhage. (2) 

i p a g n o n 
Z.H. Benoodigd kap. na twee proefjaren 6 a 7 

— V e r t e g e n w o o r d i g e r voor Duitsche Stoomketel-
fabriek voor Holland, om uitsluitend hare Waterreiniger, 
te vertegenwoordigen. Br. onder letter K L 9497 aan Rudolf 
Mosse, Coin a. R. (2) 

— A d j u n c t - D i r e c t e u r der gemeentelichtfabrie-
ken te Haarlem, jaarwedde f 21n0 tot f 3.000, benevens 
vrije woning, vuur en licht; 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

44 Bouwk.Opz,-teek., 20—50j.,/60—, 125 p.m. 
14 BouwkOpz.-Uitv., 23—50j.,/"65—f 110 „ 
10 Bouwk. Teek. 18—49 j . , ƒ40—f 120 r 

7 Waterb. Opzr. 20—45 j . , , 60—ƒ110 „ 
1 Meubelteekenaar 41 j . , ƒ120 „ 
2 Decoratie-teekenaars 26—40}.,f 110-/" 125 „ 
2 Teek. voor kunst-indust.26—40j.,/110 f 125 „ 
4 Chef-machinisten 22—34j.,,80—/"150 „ 
3 Werkt. opz. (construct.) 22—33 j . , / - 80 ,125 „ 
1 Werkmeester 33j., /"125 „ 

11 Werktuigk. Teek., 20—26j.,f60—f 85 „ 
6 Electrotechniker 22—41 j . , , 6 0 - , 100 , 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , f 65 „ 
1 Verwarmings-techniker 23j., f 80 „ 
1 Kadaster-teekenaar 24j., f 75 „ 

T H. VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= = Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en Nagai^nen DK RI7ITERKADK 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 Kondwater vertorgiag. Trininnli deurdrangers. Kampioen Ventilator onder Garantie. 

14 Maart. Bijlage van „ J D E O P M E R K E R No. 11. 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Engelsche en Jransche Vloertegels. 
Traag leekenlngen en prijzen. l 4 ) 

Aankondiging van 
Aanbested ingen. 

MAANDAG 10 Maart. 

Boxtel, door den heer J. de Vries, 
bouwkundige: het bouwen van een dubbel 
woonhuis voor den heer P. Biemans; be
stek en teek. ter inzage bij G. Smits, 
café Kom. 

Breda, ten 12 ure, door het gemeente
best.: de levering van 450 niM. gegoten 
ijzeren buizen en hulpstukken ongev. 
78000 kg. voor de gemeentegasfabriek; 
voorw. verkrijgbaar ten kantore der gas
fabriek. 

Dassen, door de archit. P. A. Oomes 
en L. v. d. Pas te Breda, ten huize van 
den landbouwer J. Staal, Mariapolder: 
het bouwen van een woonhuis met stal 

'Maatsch. tegen 

schade op het Leven 
„ÜE 

19 
van 1845. 

's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat. — ZUTPHEN, Uselkade. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 
Mr. J. J. HENNY, Adj.Dir. 

G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 
Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1906 . „ 1.235.400,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 31.495.000,00 
BRAND • LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
I'renilën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

en schuur in den St. Mariapolder aldaar; 
bestek en teek. aldaar ter inzage; aanw. 
'n half uur voor de besteding. 

Enschede, ten 12 ure, door de arch. 
H. Reijgers in het café te Riet: het af
breken van perceel no. 5 en 7 en het 
bouwen van 2 woningen aan den Wal-
hofsweg; bestek en teekening ter inzage 
in genoemd café; aanw. op den dag der 
best. ten 9 ure. 

Lelden, ten 11.30 ure, door het gemeente
bestuur: bestek no. 15: het vergrooten 
van de overkapping der vette Varkens-
markt; perc. I fundeerings- en metsel
werken; perc. II ijzerwerken; bestek en 
teek. ter inzage op het bureau gemeente
werken eiken werkdag van 9 tot 4 ure, 
en aldaar verkrijgbaar; aanw. gehouden. 

Vlagtewedde, ten 3 ure, door den heer 
II. Schipper Kzn. in het café Dinkla: het 

bouwen van een boerderij onder Wolling 
huizen; bestek en teek. ter inzage in ge
noemd café en te bekomen bij den aren. 
N. Doornbos; aanw. op den dag der best. 
ten 1 ure. 

Vlissiiigen, len 8 ure, door het bestuur 
der vereeniging voor Bijzonder Onderwijs 
op Gereformeerden grondslag, in het 
koffiehuis De Oude Vriendschap op de 
Groote Markt: het bouwen van een 
schoolgebouw met onderwijzerswoning, 
aan dc Kasteelstraat; bestek en teek. ter 
inzage in genoemd koffiehuis en ver
krijgb. bij den boekh. de Vcy Mesldagh; 
inl. te btk. bij den archit. A. van Dorst, 
Turfkade te Middelburg; aanw. gehouden. 

Dwingelo, door de bouwk. P. G Mos: 
perc. 1: het bouwen van een school voor 
Christelijk onderwijs, met onderwijzers-
woning te Leggelo; pere. 2: het verf-
glas- en behangerswerk in die school: 
bestekken en teek. verkrijgb. bij gen, 
bouwk. 

Utrecht, ten 2 ure, door het Min. van 
Waterstaat aan het geb. van het Prov. 
best.: het maken en inhangen van twee 
nieuwe storindeuren voor de Koninginne-
sluis te Vreeswijk, begr. f 13150; bestek 
no. 55 na 2 Maart ter lezing aan gen. 
Min., aan de lokalen van het Prov. be
stuur en te bekomen bij Gebr. van Cleef 
te 's-Gravenhage; inl. bij den hoofding.-
dir Escher te Arnhem, den arr.ing. 
Steyn Parvé te Utrecht en bij den opz. 
van Langeveld te Vreeswijk; de nota 
van inl. ligt 0 Maart ter inzage bij den 
opz. voornoemd. 

DINSDAG 1' Maart. 

Piiruierend, ten 12 ure, door Dijkgraaf 
en heemraden de Beemster aan de secre
tarie: I. de levering van 200.001) stuks 
straatklinkers voor de wegen van het 
waterschap: 2, de levering van 825 stères 
riviergrint aan de verschillende wegen. 
Bestekken en inlichtingen verkrijgbaar 
bij den Hoofdopzichter C Dorland in 
Noord Beemster. 

Zwolle, ten 2 ure, door de Mij. tot 
Expl. van Staatspoorwegen, op het bureau 
van den sectie-ingenieur bestek T.: het 
uitvoeren van onderhoudswerken met 
bijlevering van materialen aan gebouwen 
kunstwerken enz., behoorende tot de 
lijnen ; Zwolle—Deventer, Zwolle—Leeu
warden, Meppel—Beilen, Zwolle—Almelo 
en Zwolle—Coevorden; in 8 perc. (Zie j 
adv. in no. 9). 

's-Grav< ullage, ten 11.30 ure, door het 
prov. best.: het. maken van oeverver
dediging op de kaden en het doorgraven 
van de monding der 2de coupure vau de 
Kromme Gouwe onder Waddinxveeii: 
begr. f 41,600; bestek ter lezing aan het 
lokaal van het prov. best. en te bekomen 
bij Gebr. van Cleef, Spui no. 28a te 
's-Gravenhage; inl. bij den hoofdingenieur 
van den prov. waterstaat in Zuid-Holland ! 
J. van der Vegt te 's-Gravenhage en bij 
den hoofdopz. P. J. Huibers te Gouda, 
door wien tevens aanwijzing zal worden 
gegeven op 6 en 11 Maart tusschen 9.30 

en 11 ure op zijn kantoor en daarna om 
12 ure op het terrein. 

WOENSDAG is Maart. 

'-Gravenhage, ten 2 ure, door hel 
miriist van Waterstaat in een der lokalen 
van het hoofdbestuur der post, en tel., 
Parkstraat: de bouw van een post en 
telegraafkantoor met directeurwoning te 
Eindhoven. 

Borculo, ten <> ure, Voor rekeniug van 
den heer D. H, Meilink Azn. in hotel 
Weggelaar: het bouwen van een heeren-
huis aan den Stationsweg; bestek en 
teekening te bekomen bij den architect. 

EiiuiifII, ten 12 ure, door het bestuur 
der Ambachtsschool in het Stationskof-
liehuis: het bouwen eener ambachtschool 
bestek en teek. verkrijgb. bij den archit. 
R. Kliphuis te Emnien; aanw. 10 ure. 

Halsteren, ten 10 ure, door de heer 
C, F. de Wit te Kladde, in het koffiehuis 
de Zwaan te Lepelstraat: het-bouwen 
van eene hofstede aan de Waterkant; 
teek. en bestek ter inzage in gen kof
fiehuis; aanwijzing gehouden inl. bij den 
archit. C. P. van Genk te Bergen-op-Zoom. 

MeiMvnecrdlnge, ten 2 ure, door het 
bestuur van het waterschap Weerdinge, 
in het café Nijmanting: het bouwen, le
veren en stellen van twee ijzeren draai
bruggen en een ijzeren draaivonder, met 
houLn onderbouw en een brugwachters-
woning, in 4 perc,: perc. 1: het bouwen 
leveren en stellen van eene ijzeren draai
brug met houten onderbouw, over Hoofd-
wijk III: perc. 3: het bouwen van eene' 
brugwachterswoning, bij de brug sub. II; 
perc. 4: bet bouwen, leveren en stellen 
van een ijzeren draaivonder met houten 
onderbouw over Hoofdwijk III; bestek 
en teek. ter inzage ten huize van aan
besteding, en te verkrijgen bij den bouwk. 
J. A. Mulder te Nieuwweerdinge: aanw. 
12 ure. samenkomst in genoemd café. 

Stad Almelo, ten 2.30 ure, door het 
gem.-bestuur: de levering van 90000 
straatklinkers, Waal-, IJssel- of Utrecht-
schc steen. Bestekken 'te verkrijgen ter 
Gemeente-Secretarie. Inlichtingen aan 
het bureau van gemeentewerken alle 
werkdagen. 

Varsseveld, ten 5 ure, door het bestuur 
der cöop. landbouw-vereeniging, ten 
koffiehuize van S. A. Arentsen: het bou
wen van een pakhuis; bestek en teek. 
ter inzage in gen. koffiehuis: aanw, 14 
Maart 1 ure. 

DONDERDAG 19 Maart. 

Graiiisbcrgeu, ten 5 ure, door de bouwk. 
J. D. Meppelink te Coevorden in café 
E. Bosch: belangrijke verbouwing aan 
de zuivelfabriek te Gramsbergen, bene
vens het bouwen van een paardenstal, 
begr. f 5000; bestek en teekeningen ter 
lezing in genoemd café; aanw. op den 
dag der best. ten 2 ure, 

Schiedam, ten 12 ure, door het ge
meentebestuur; de levering van Waal-
straatklinkers en cementtegels. in 4 perc. 
Het bestek is ter Gemeente-Secretarie 
verkrijgbaar. Iiisclirijvingsbiljetten in te 
leveren een uur voor de aanbesteding 
ten Raadhuize. 

VRIJDAG 20 Maart. 

Kerscl. ten 2 ure, door de heer L. .1. 
Bakhuijzen—van den Brink, arts, ten 
koffiehuize van P. Kools (tramhalte) 
het bouwen van een woonhuis; aan wij: 
zing 19 Maart 2 ure op het terrein 
bestek en teek. vei krijgb. bij den besteder 

Pionierend, door het gemeentebestuur 
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De heer K. A. von Saher hoeft aan deze uitnoodiging 
gehoor gegeven en zullen de voor de tentoonstelling be
stemde werken vóór 1 Mei op het Museum van Kunstnij
verheid te Haarlem worden bijeengebracht en van daaruit 
gezameljjk verzonden worden. 

Kr zal voor de Nederlandsche inzending eene prospectus 
worden gereed gemaakt, waarin belangstellenden alle bij
zonderheden kunnen vernemen en die op aanvrage koste
loos zal worden toegezonden. 

Het Museum werd gedurende de maand Februari bezocht 
door 702 belangstellenden. Uit de boekerij werden 200 
boeken plaatwerken voor verschillende plaatsen van ons 
land verzonden 

In de aan het Museum verbonden School voor Kunst
nijverheid waren gedurende de maand Februari 157 manne
lijke en vrouwelijke leerlingen werkzaam. 

's GRAVENHAGE. Ten Raadhuize alhier werd dezer dagen 
aanbesteed: het maken van een steenen boogbrug over het 
afvoerkanaal bij bet Stadshoudersplein, met bijkomende 
werken. 

Het minst bad ingeschreven de tinna ,1. van den Elshout 
Gzn., te Scheveningen. voor f 131.795 uitgevoerd met Bel
gischen hardsteen, f 134.595 met Franschen hardsteen en 
f 133.395 met Belgischen en Franschen hardsteen. 

ROTTERDAM. Hier ter stede zal binnenkort bet bijna twee 
eeuwen oude kerkgebouw, de „Paradijskerk" in dc Lange 
Torenstraat, worden afgebroken. Het gebouw vertoont 
namelijk zoodanige gebreken, dat het zonder gevaar niet 
langer te gebruiken is. Het kerkbestuur zal thans een 
nieuwe kerk doen bouwen. 

Het bestaande kerkgebouw dagteekent van omstreeks 1718. 

DELFT. Het venduhuis der notarissen alhier, dat een 
mooie, karkteristieke gevel bezit, is in eigendom overgegaan 
aan het kerkbestuur van de Hyppolituskerk. 

BOXMEK.K. De gemeenteraad van Wanfoy heeft aan bet 
R.-K. kerkbestuur een bijdrage van f1000O voor den bouw 
van een toren verleend. liet besluit is door Gedep. Staten 
goedgekeurd. 

MIDDELBURG. Het hospitaal te Middelburg, bet vroegere 
sombere gebouw tegenover de Langevielebinnenbrug, is 
sinds de gedeeltelijke restauratie het groot aantal monu
mentale gebouwen in Zeekinds hoofdstad komen ver
meerderen. 

Thans is weer eene stelling voor dat gebouw geplaatst 
en zal bet herstellingswerk worden voortgezet. Er zullen 
nu steenen trappen en een bordes worden geplaatst. Het 
werk zal eerst voltooid zijn. wanneer een groote en fraaie 
toren, achter en midden uit het gebouw rijzende, zal zijn 
opgetrokken, rechts tegenover den Abdijtoren (Lange Jan). 

NIJMEGEN. Tegen het in de raadsvergadering van verleden 
Zaterdag aangehouden voorstel van den heer Quack, wet 
houder, tot slooping van de voormalige Manakerk aan 
Mariënburg gaan reeds stemmen buiten den raad op. Dat er 
tegen dit voorstel verzet zou worden aangeteekend waste ver
wachten, want ook in 1899,1900 ontving het gemeentebestuur 
van verschillende zijden adressen, waarin het wenschelijke 
van het behoud van het oude gebouw werd betoogd. 

Aanleiding tot die adressen had gegeven een besluit van 
den raad van 2 December 1899, waarbij burgemeester en 
wethouders waren gemachtigd, tot het afbreken van het 
gebouw over te gaan. 

Onder de bezwaarschriften was ook een schrijven van 
den minister van binnenlandsche zaken, waarbij onder 
overlegging van een rapport van den architect der rijks
museumgebouwen, te Amsterdam, erop werd aangedrongen 
dat aan 's raads besluit geen uitvoering zou worden gegeven. 

In dat schrijven vond de raad aanleiding te besluiten. 

den 17 Maart 1900. dat met de slooping van het oude kerkge 
bouw zoude worden gewacht tot een nader door den raad 
te bepalen tijdstip. 

In de Gelderlander deelde de heer Quack mede. dat hij 
van oordeel is dat dit tijdstip nu is aangebroken. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— U i t v o e r d e r voor-grond en spoorwerken. Brieven 
onder No 35231 aan Int Bureau van het Alg. Nederl. 
Advertentieblad te 's-Gravenhage. (1) 

— O p z i c h t e r aan de Gemeente-Gasfabriek en Water 
leiding te Breda jaarwedde t 800 en 3 driejanrlijksche 
verhoogingen van f 100. Alleen zij die den leeftijd van 35 
jaar nog niet hebben bereikt, komen in aanmerking. Stuk
ken op zegel vóór 15 Maart aan den Burgemeester. 

(2) 
— U i t v o e r d e r van werken in Gewapend Beton door 

geheel Nederland. Loon f 25.— per week. Brieven onder 
No. 35191 aan het Bureau van bet Alg. Nederl Adverten
tieblad te 's-Gravenhago. (2) 

— M e d e - D i r e c t e u r in groote industrieele onder
neming, ingenieur of techniker van het machinevak. om 
zich te belasten met den verkoop. In het kapitaal moet 
worden deelgenomen voor minstens f 20.000. Brieven No. 
338, Scheltema & Holkcma's Adv. Bur.. Amsterdam. (2) 

— Com p a g n o n in een T i m m e r- en Aanne m e r s-
zaak in Z.-H. Benoodigd kap. na twee proefjaren 6 lï 7 
mille. Brieven onder no. 351V7 aan het Bureau van het 
Alg. Nederl. Advertentieblad te 's Gravenhage. (2) 

— V e r t e g e n w o o r d i g e r voor Duitsche Stoomketel-
fabriek voor Holland, om uitsluitend hare Waterreiniger, 
te vertegenwoordigen. Br. onder letter K L 9497 aan Rudolf 
Mosse. Coin a.R. (2) 

— A d j u n c t - D i r e c t e u r dei-
ken te Haarlem, jaarwedde f 21«>0 
vrije woning, vuur en licht: 

geineentelichtfabrie-
tot f 3.000. benevens 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

44 Bouwk.Opz.-teek., 20—50j., f 60—ƒ125 
14 BouwkOpz.-Uitv., 23—50j., ƒ65—ƒ110 
10 Bouwk. Teek. 18—49j., ƒ40—f 120 
7 Waterb. Opzr. 20—45 j . , f 60—f 110 
1 Meubelteekenaar 41 j . , /120 
2 Decoratie-teekenaars 26- 40].,f 110-/" 125 
2 Teek. voor kunst-indust.26- 40 j . , / 110 /125 
4 Chef-machinisten 22—34 j.,/ -80--f 150 
3 Werkt. opz. (construct,) 22—33 j . , fSO f 125 
1 Werkmeester 33 j . , /125 

11 Werktuigk. Teek., 20-26j.,/-60—f 85 
6 Electrotechniker 22—41 j . , ƒ 60 - / 1 0 0 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , /' 65 
1 Verwarmings-technikcr 23j., f 80 
1 Kadaster-teekenaar 24j., f 75 

p.m. 

T H. VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. lust. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERIIAM. = 

Hoofdkantoor em MaKazHnen DE RI7ITERKADK 150- -151. Filiaal en Showroom 44 KOKI.V 

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 Knudwater verzorging. Triumph Deurdranger*. Kampioen Ventilator onder Oarantie. 

14 Maart. Bijlage vau „ D J E O P M E R K E R ' No. 11. 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Sugelsche en Jranscfie Vloertegels. 
Vraag teekeningen en prijzen. 4 1 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG lö Maart. 

Boxtel, door den heer J. de Vries, 
bouwkundige: het bouwen van een dubbel 
woonhuis voor den heer P. Biemans: be
stek en teek. ter inzage bij G. Smits, 
café Kom. 

Breda, ten 12 ure, door het gemeente-
best.: de levering van 450 niM. gegoten 
ijzeren buizen en hulpstukken ongev. 
7801K) kg. voor de gemeentegasfabriek; 
voorw. verkrijgbaar ten kantore der gas
fabriek. 

Dassen, door de archit. 1'. A. Oomes 
en L. v. d. Pas te Breda, ten huize van 
den landbouwer J. Staal, Mariapolder: 
het bouwen van een woonhuis niet stal 

"Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

Nederlanden" van 1845. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade.— 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat. — ZUTPHEN, IJselkade. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Dir. 

G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 
Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1906 . „ 1.235.400,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 31.4S)5.000,00 
BRAND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

en schuur in den St. Mariapolder aldaar; 
bestek en teek. aldaar ter inzage; aanw. 
'n half uur voor de besteding. 

Enschede, ten 12 ure, door de arch. 
H. Reijgers in liet café te Riet: het af
breken van perceel no. 5 en 7 en het 
bouwen van 2 woningen aan den Wal-
hofsweg; bestek en teekening ter inzage 
in genoemd café; aanw. op den dag dei-
best, ten 9 ure. 

Leiden, ten 11.30 ure, door het gemeente
bestuur: bestek no. 15: het vergrooten 
van de overkapping der vette Varkens-
markt; perc. I fundeerings en metsel
werken; perc. II ijzerwerken; bestek en 
teek. ter inzage op het bureau gemeente-
werken eiken werkdag van 9 tot 4 ure, 
en aldaar verkrijgbaar; aanw. gehouden. 

Vlagtewedde, ten 3 ure, door den heer 
'I- Schipper Kzn, in het café Dinkla: het 

bouwen van een boerderij onder Wolling-
huizen; bestek en teek. ter inzage in ge
noemd café en te bekomen bij den arch. 
N. Doornbos: aanw. op den dag der best. 
ten l ure. 

Vlissingcii, ten 8 ure, door het bestuur 
der vereeniging voor Bijzonder Onderwijs 
op Gereformeerden grondslag, in het 
koffiehuis De Oude Vriendschap op de 
Groote Markt: het bouwen van een 
schoolgebouw met onderwijzerswoning, 
aan de Kasteelstraat; bestek enteek. ter 
inzage in genoemd koffiehuis en ver
krijgb. bij den boekh. de Vey Mestdagli; 
inl. te bek. bij den archit. A. van Dorst, 
Turfkade te Middelburg; aanw. gebonden. 

Ihviiiïclii. door de bouwk. P. G Mos : 
perc. 1 : het bouwen van een school voor 
Christelijk onderwijs, met onderwijzers-
woning to Leggelo: perc. 2: het verf-
glas- en behangerswerk in die school: 
bestekken en teek. verkrijgt), bij gen, 
bouwk. 

DtnCkt, ten 2 ure, door het Min. van 
Waterstaat aan het geb. van bet Prov. 
best.: het maken en inhaugen van twee 
nieuwe stormdeuren voor de Komngiimc-
sluis te Vreeswijk, begr. f 13150; bestek 
no. 55 na 2 Maart ter lezing aan gen. 
Min., aan de lokalen van het Prov. be
stuur en te bekomen bij Gebr. van ('leef 
te 's-Gravenhage; inl. bij den hoofding.-
dir Escher te Arnhem, den arr.-ing. 
Steyn Parvé te Utrecht en bij den opz. 
van Langeveld te Vreeswijk: de nota 
van inl. ligt 9 Maart ter inzage bij den 
opz. voornoemd. 

DINSDAG 17 Maart. 

{'urinerend, ten 12 ure, door Dijkgraaf 
en heemraden de Beemster aan de secre
tarie: 1. de levering van 200.000 stuks 
straatklinkers voor de wegen van het 
waterschap: 2, de levering van 825stères 
riviersrint aan de verschillende wegen. 
Bestekken en inlichtingen verkrijgbaar 
bij den Hoofdopzichter C Dorland in 
Noord Beemster. 

Zwolle, ten 2 ure, door de Mij. tot 
Expl. van Staatspoorwegen. op het bureau 
van den sectie-ingenieur bestek T.: het 
uitvoeren van onderhoudswerken met 
bijlevering van materialen aan gebouwen 
kunstwerken enz., behoorende tot de 
lijnen : Zwolle—Deventer, Zwolle—Leeu
warden, Meppel—Beilen, Zwolle—Almelo 
en Zwolle— Coevorden; in 8 perc. (Zie 
adv. in no. 9). 

•s-Gravenhage, ten 11.30 ure, door het 
prov. best.: het maken van oeverver
dediging op de kaden en het doorgraven 
van de monding der 2de coupure van de 
Kromme Gouwe onder Waddinxveen: ! 

begr. f 41,600; bestek ter lezing aan het 
lokaal van het prov. best. en te bekomen 
bij Gebr. van Cleef, Spui no. 28a te 
's-Gravenhage: inl. bij den hoofdingenieur 
van den prov. waterstaat in Zuid-Holland 
.1. van der Vegt te 's-Gravenhage en bij 
den hoofdopz. P. .1. Huibers te Gouda, 
door wien tevens aanwijzing zal worden 
gegeven op 6 en 11 Maart iusschen 9.30 

en 11 ure op zijn kantoor en daarna om 
12 ure op het terrein. 

WOENSDAG 1* Maart. 

'•Gravenhage, ten 2 ure, door het 
minist van Waterstaat in een der lokalen 
van het hoofdbestuur der post, en tel.. 
Parkstraat: de bouw van een post en 
telegraafkantoor met directeurwoning te 
Eindhoven. 

Borcnlo, ten <> ure, Voor rekening van 
den heer D. II. Meilink Azn. in hotel 
Weggelaar: het bouwen van een hoeren
huis aan den Stationsweg; bestek en 
teekening te bekomen bij den architect. 

Kunnen, ten 12 ure, door het bestuur 
der Ambachtsschool in het Stationskof-
liehuis: liet bouwen eener ambachtschool 
bestek ui teek. verkrijgt), bij den archit. 
1!. Kliphuis te Enimen: aanw. 10 ure. 

Halsteren, ten 10 ure, door de heer 
C, F. de Wit te Kladde, in het koffiehuis 
de Zwaan le Lepelstraat: het -bouwen 
van eene hofstede aan de Waterkant; 
teek. en bestek ter inzage in gen kof
fiehuis; aanwijzing gehouden inl. bij den 
archit. C. P. van Genk te Bergen-op-Zoom. 

Nieuwweerdinge, ten 2 ure. door het 
bestuur van het waterschap Weerdinge, 
in het café Nijnianting: het bouwen, le
veren en stellen van twee ijzeren draai
bruggen en een ijzeren draaivpnder, met 
hout. n onderbouw en een brugwachters-
woning, in 4 perc: perc. 1: het,bouwen 
leveren en stellen van eene ijzeren draai
brug met houten onderbouw, over Hoofd-
wijk 111: perc. :'>: het bouwen van eene' 
brugwachterswoning, bij de brug sub. II; 
perc. 4: het bouwen, leveren en stellen 
van een ijzeren draai vonder met houten 
onderbouw over Hoofdwijk III: bestek 
en teek. ter inzage ten huize van aan 
besteding, en te verkrijgen bij den bouwk. 
J. A. Mulder te Nieuw weerdinge: aanw. 
12 ure. samenkomst in genoemd café. 

Stad Almelo, ten 2.30 ure, door het 
gem. best uur: de levering van 90000 
straatklinkers. Waal-, IJssel- of Utrecht
sche steen. Bestekken te verkrijgen ter 
Gemeente-Secretarie. Inlichtingen aan 
het bureau van gemeentewerken alle 
werkdagen. 

Varssevcld, ten 5 ure, door het bestuur 
der cöop. landbouw-vereeniging, ten 
koftiehuize van S. A. Arentsen: het bou
wen van een pakhuis; bestek en teek. 
ter inzage in gen. koltiehuis: aanw, 14 
Maart 1 ure. 

DONDERDAG 19 Maart. 

Gramsbergen, ten 5 ure, door de bouwk. 
.1. I). Meppelink te Coevorden in café 
E. Bosch: belangrijke verbouwing aan 
de zuivelfabriek te Gramsbergen, bene
vens het bouwen van een paardenstal, 
begr. f5000; bestek en teekeningen ter 
lezing in genoemd café; aanw. op den 
dag cler best. ten 2 ure, 

Schiedam, ten 12 ure, door bet ge
meentebestuur; de levering van Waal-
straatklinkers en ceinenttegels. in 4 perc. 
Het bestek is ter Gemeentesecretarie 
verkrijgbaar. Inschrijvingshil jetten in te 
leveren een uur voor de aanbesteding 
ten Raadhuize. 

VRIJDAG 20 Maart. 

Kersel, ten 2 ure, door de heer L. .1. 
Bakhuijzen —van den Brink, arts, ten 
koftiehuize van P. Kools (tramhalte) 
het bouwen van een woonhuis: aan wij: 
zing 19 Maart 2 ure op het terrein 
bestek en teek. vni krijgh. bij den besteder 

Formerend, door het gemeentebestuur 



14 Maait 190H 

de levering van 105.000 vlakke of eenigs
zins getrokken straatklinkers: o]> 3 a 4 
losplaatsen, in de eerste lielft van de 
maand April; inl. bij den gem. archit. 

Spijkenisse, door het gemeentebestuur: 
de levering van 52000 Waalstraatklinkcrs 
le soort, franco voor den wal. Monsters 
en prijsopgaven voor '20 Maart bij den 
Burgemeester. 

Zwolle, ten 12 ure, door het prov. best.: 
het bouwen van eene wachterswoning 
bii de ophaalbrug over de Lutterhoofd-
wijk te Slagharen, begr. I' 1C>75; bestek 
ter lezing te Zwolle aan het lokaal van 
het prov. best. en is verkrijgb. bij de 
erven .1. ,T. Tijl te Zwolle: inl. bij den 
prov. hoofding. .1. C. van Aalst aldaar, 
alsmede bij den opz. der Dedemsvaart 
G. S. J. Breukel aan de Balkbrug: aanw. 
gehouden. 

Amsterdam, ten U.30 ure. dom- de 
arch. Jan Stuyt. in café Parkzicht. Stad
houderskade: de bouw van een woon
huis en een kliniek op het Museum-
terrein: bestek en teek. verkrijgbaar bij 
P. Rijnja, Reguhersgracht 134; aanw. lö 
Maart, 10 uur. 

Steeinvijkcrwold, ten 11 ure, door de 
arch. K. Pen Jzn . in het kantoor voor 
de coöp. landbouwersbank: het vergrooten 
van het pakhuis met paardenstal enz. te 
te Steenwijk; bestek en teek. te bekomen 
bij den besteder. 

Utrecht, ten 2 ure, d or de arch. E. 
(i. Wentink Jr., in hotel La Station: hot 
bouwen van een hofstede bij Vreeswijk 
voor mr. A. F. Baron van Lijnden te 
's-Gravenhage; bestek met teek. te ver 
krijgen bij den arch. E. G Wentink Jr. 
Poortstraat 38 te Utrecht. 

ZATE li l)A(» 21 Maart. 

Ruurlo, ten 11 ure, door de arch. IP 
Enklaar in het Wapen van Ruurlo: het 
bouwen van een huis met 2 woningen: 
bestek en teekening ter inzage in genoemd 
hotel: aanw. 18 Maart ten 2 ure. 

JULIUS NORDEKBUBG. Die Ventilatoren J . B. PEETERS. De vervaardiging van 
und deren Anwendungaufpraktischen Kunstvuurwerken ter opluistering van 
Zwecke. Weimar I860. Met 117 tekst- \ openbare en bijzondere feesten. Gouda 
liguren en 11 uitslaande platen, f 1— u. B. van Goor 1SG7. Met 3 uit

slaande platen ƒ 1.— 

A . MESSEL. Der Wertheimbau. 30 
platen in portel'. (/"15.—) . . ƒ4.50 

BADON GUIJIIEN en II. STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ0.65 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
Bloei van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor dc kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) f 1.50 

Sammiung a l t e r Bauwerke Deutsch-
l a n d . 50 platen in lichtdruk ƒ 10.80 

LACKOUX. L a Brique O r d i n a i r e . 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille ƒ 18.— 

A D . BURR. Photographische Reise-
aufnahmen aus England u F r a n k r e i c h 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger ƒ13.— ƒ4.50 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

Maatschappij tot Exploitatie M a a t s c h a p p y t o t Exploitatie 
vaa Staatsspoorwegen, j » S t s s p o o r W g e i l . 

L i ï l 

KARL ZETZSCHE. Zopf & E m p i r e . 
Facaden, poorten, deuren, vensters, 
architectonische détails en binnen-
decoratie in Barock- en Empirestül. 

I. Fassaden aus der Empire-Zeit . 30 
platen in portefeuille . . . f9.— 

II. HaustUre, Tore und Fenster. 30 
platen in portefeuille . . ƒ9.— 

111. A r c h . Details und Einr. d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . ƒ9.— 

I, II en III te zanien . . . ƒ21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver
schijnt later. 

KARL A. ROMSTORFER. Die Bautisch-
l e r e i . Leipzig. Karl Scholtze 1882. Met 
191 liguren in den tekst . . f 1.60 

op Dinsdag 17 Maart I908, des na
middags ten 2 uur (West Europeesche 
tijd) op het bureau van den Sectie-
Ingenieur (Kanier No. 8 bovenver
dieping van het Station tv Zwolle vim 

Bestek T. 
Het uitvoeren van onderhoudswerken 

met bglevering van materialen aan 
Gebouwen. Kunstwerken, enz., be-
hoorende tot de lijnen: 

Zwolle—Deventer 
Zwolle—Leeuwarden 
Meppel—Beilen. 
Zwolle—Almelo 
Zwolle Coevorden 

i n 8 perceeleu. 

Het bestek ligt van af 1 Maart a.s. 
ter inzage op het bureau van den 
Sectie-Ingenieur voornoemd en is op 
franco aanvrage aldaar te bekomen 
tegen betaling van f 0.50. 

Tevens zijn aan hetzelfde adres te 
bekomen, tegen betaling van f 0.25, 
exemplaren van de Algemeene Voor-
waaiden (met verbeterblad) op het 
bestek van toepassing, 

Aanwijzing op bef terrein zal ge
schieden zooals in de laatste para-
graai van het bestek is bepaald. 

Op Dinsdag, den 3lsten Maart 
1908, des namiddags ten 2 ure, 
(Locale tijd) aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen in het More Ise 
1'ark te Utrecht, van: 

Bestek »«•. 1191 
Het uitbreiden van de wagen

makerij op het station UTRECHT. 

Begroeting f 127.900. 

De besteding geschiedt volgens §7(1 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den Oden 
Maart 1908, ter lezing aan het Cen
traalbureau in het Moreelse Park en 
aan het bureau van den Sectie-Inge
nieur II. .1. VAN HOORN, te Utrecht 
en is op franco aanvraag (per brief) 
aan genoemd Centraalbureau (Dienst 
van Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van f2.50. 

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

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den*24sten Maart 1908 ten 10.40 u. 
voormiddag (West Europeesche tijd). 

Utrecht, den 5den Maart 1908. 

DR. W. BOUD. Geschichte der Deut-
schen P l a s t i k . Elegant geb., vroeger 
ƒ 1 5 . - ƒ3.60 

BILLING. Architekturskizzen. 18 platen 
in portefeuille ƒ6-— 

G E W A P E N D B E T O N . 
UITVOERING van alle werken, begrootingen en plannen kosteloos. 

Koninklijke Rotterdamsclie C E M E N T S T E E M B I Ü E K . 

Voorheen V A N W A N I N G & Co., Rotterdam. — Enschede. 
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PMERKER 2 ' 
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{{•PB OU W K U l ^ I B L A D . 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E OPMERKER" , Stephensonstraat 92, 's-Graveuhage 

Abonnementsprijs per jaar il Jan.—31 Dec.) 
voor hel binnenland. . . . . . 

te voldoen 
f -r>. 

a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 
abonnementsjaar, of 

b iu twee termijnen, elk groot f 2.50, waar
over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (I Jan.—31 Dec) wordt 
beschikt. 

Voor België 
Voor de overige landen der Post-Unie, mei 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.26 

Idem, idem, zonder plaat 11.15 

B.6l)i 

7.51 fj 

= n * 

'3' 

Advertentiën 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 bi) opgave van drie 

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

aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertentiën moeien om zeker te zijn van plaatsing in liet Zaterdag verschijnend nnmmer, 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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

V e r e e n i g i n g s l e v e n . 

liet laatste nummer van hot ..Bouwkundig Wee grijpen, het hervormen der Maatschappij in eene 
Vak vereeniging van arhitecten. Hel werd behandeld 
itt een bijeenkomst van verschillende mannen van 
beteekenis en invloed, maar het gewenschl 
resultaat, werd niet bereikt". 

Van iemand, die deze bijeenkomst, welke 20 Januari 
wachtte in December des vorigen jaars do reorga- 1908 in bet Gebouw der Maatschappij werd ge

houden, heelt bijgewoond, vernamen wij, dat men 

blad", iu grooter omvang dan gemeenlijk verschenen, 
geeft gelegenheid om kennis te maken met wat er 
sinds drie maanden iu ons bouwkundig vereenigings
leven is omgegaan. 

De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 

uisatievoorstellen der Commissie voor Wetsher
ziening af. Die Commissie had een hall'jaar noodig 
gehad voor haar arbeid en dien primo November 1907 
in handen gesteld van een rechtskundigen adviseur. 

Den 23 December 11)07 had er eene conferentie 
plaats tusschen de heeren A. Salm G.Bz.. Voor
zitter der Maatschappij en den heer A . W . Weiss
man. waarop besproken werd. wat er wel in de 
wet der Maatschappij moest worden veranderd. Het 
schijnt, dat deze heeren van den arbeid der Com
missie voor Wetsherziening geen groote verwachting 
hadden. 

Met „cardinale punt" der voorgestelde wet, zooals 
de heeren Salm en Weissman die zich dachten, 
was: „om te trachten tegemoet te komen aan be-
„staande grieven tegen de Maatschappij in het 
«vormen van eon groep leden de architecten -
„welke uitsluitend stem zouden hebben in alle 
„aangelegenheden de bouwkunst en het architecten-
„beroep betreffende' 

van eene hervorming der Maatschappij in een Vak 
vereeniging als dooi de heeren Salm en Weissman 
voorgesteld was, geen heil verwachtte, doch slechts 
een sterke achteruitgang van het ledental. 

Inmiddels had de lieer Ingenolil het initiatief 
genomen genomen om een vakvereeniging van 
architecten op te richten. De hoeren, die hij daarvoor 
uitnoodigde, kwamen 21 Januari 1908 bijeen; op 
denzelfden dag vergaderde ook het Hoofdbestuur 
der Maatschappij. 

De heer Weissman behoorde onder de uitge-
noodigden on „wonschte een beslist antwoord van 
het Hoofdbestuur of hel met de voorgestelde 
Concept-wet medeging of niet". Blijkbaar had de 
heer Weissman het voornemen, om. zoo hij van 
het Hoofdbestuur een beslist antwoord in beves
tigenden zin had gekregen, aan de heeren, die de 
vakvereeniging wilden, mede te deelen. dal hun 
ubeid overbodig was. daar de Maatschappij reeds 

Dit voorstel bedoelde dus, als wij het wel be- in de lang gevoelde behoefte g mg voorzien. 
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de levering van 105.(100 vlakke of eenigs-
zins getrokken straatklinkers: op 3 a 4 
losplaatsen, in de eerste helft van de 
maand April; inl. bij den gem.archit. 

Spijkeiiisse, door het gemeentebestuur: 
de levering van 52000 Waalstraatklinkcrs 
le soort, franco voor den wal. Monsters 
en prijsopgaven vóór 20 Maait bij den 
Burgemeester. 

Zwolle, ten 12 ure, door het prov. best.: 
het bouwen van eene wachterswoning 
bij de ophaalbrug over de Lutterhoofd-
wijk te Slagharen, begr. f 1075; bestek 
ter lezing te Zwolle aan het lokaal van 
het prov. best. en is verkrijgb. bij de 
erven J. J. Tijl te Zwolle; inl. bij den 
prov. hoofding. J. C. van Aalst aldaar, 
alsmede bij den opz. der Dedemsvaart 
G. S. J. Breukel aan de Balkbrug; aanw. 
gehouden. 

Amsterdam, ten 11.30 ure, door de 
arch. Jan Stuyt, in café Parkzicht, Stad
houderskade: de bouw van een woon
huis en een kliniek op het Museum
terrein; bestek en teek. verkrijgbaar bij 
P. Rijnja, Reg uhersgi acht 164; aanw. lt> 
Maart, 10 uur. 

Steenwijkerwold, ten 11 ure, door de 
arch. K. Pen Jzn, in het kantoor voor 
de coöp. landbouwersbank: het vergrooten 
van het pakhuis met paardenstal enz. te 
te Steenwijk; bestek en teek. te bekomen 
bij den besteder. 

Utrecht, ten 2 ure, d or de arch. L. 
G. Wentink Jr., in hotel La Station: het 
bouwen van een hofstede bij Vreeswijk 
voor nv. A. F. Baron van Lijnden te 
's-Gravenhage; bestek met teek. te ver
krijgen bij den arch. E. G Wentink Jr. 
Poortstraat 33 te Utrecht. 

ZATERDAG 21 Maart. 

Ruiirlo, ten 11 ure, door de arch. IP 
Enklaar in het Wapen van Ruurlo: het 
bouwen van oen huis met 2 woningen; 
bestek en teekening ter inzage in genoemd 
hotel; aanw. 18 Maart ten 2 ure. 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
und deren Anwendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst
figuren en 11 uitslaande platen, ƒ 1.— 

A . MESSEL. Oer Wertheimbau. 30 
platen in portel', (ƒ15.—) . . ƒ4.50 

BADON GHLJBEN en H . STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ0.65 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor dc kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) . . . . . . f 1.50 

Maatschappij tot Exploitatie 
vau Staatsspoorwegen. 

Antiquariaat van de „Opmerker" 
KARL ZETZSCHE. Zopf & Empire. 

F a c a d e n , poorten, deuren, vensters, 
architectonische détails en binneu-
decoratie in Barock- en Empirestrjl. 

I. Fassaden aus der E m p i r e - Z e i t . 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

II. Haustlire, Tore und Fenster. 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

111. A r c h . Details und E i n r . d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . ƒ9 — 

I, II en III te zamen . . . ƒ21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver
schijnt later. 

KARL A. ROMSTORFER. Die Bautisch-
l e r e i . Leipzig. Karl Scholtze 1882. Met 
491 figuren in den tekst . . ƒ 1.50 

op Dinsdag 17 Maart 1908, des na
middags ten 2 uur (West Europeesche 
tijd) op het bureau van den Sectie-
Ingenieur (Kamer No. >S bovenver
dieping van het Station te Zwolle van 

Bestek T. 
Het uitvoeren van onderhoudswerken 

met bijlevering van materialen aan 
Gebouwen. Kunstwerken, enz., be
hoorende tot de lijnen: 

Zwolle—Deventer 
Zwolle—Leeuwarden 
Meppel—Beilen, 
Zwolle—Almelo 
Zwolle—Coevorden 

in S perceelen. 

Het bestek ligt van af 1 Maart a.s. 
ter inzage op het bureau van den 
Sectie-Ingenieur voornoemd en is op 
franco aanvrage aldaar te hekomen 
tegen betaling van f O.SO. 

Tevens zijn aan hetzelfde adres te 
bekomen, tegen betaling van f 0.25, 
exemplaren van de Algemeene Voor
waarden (met verbeterblad) op het 
bestek van toepassing. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden zooals in de laatste para
graaf van het bestek is bepaald. 

J . B . PEETERS. De vervaardiging van 
Kunstvuurwerken ter opluistering van 
openbare en bijzondere feesten. Gouda 
G. B. van Goor 1867. Met 3 uit
slaande platen I ƒ1 .— 

Sammiung a l t e r Bauwerke Deutsch-
land. 50 platen in lichtdruk ƒ 10.80 

LACROUX. L a Brique O r d i n a i r e . 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille ƒ 18.— 

AD. BURR. Photographische Reise-
aufnahmen aus England u F r a n k r e i c h 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger H 3 . - ƒ4.50 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

Op Dinsdag, den 3lsten Maart 
1908, des namiddags ten 2 ure, 
(Locale tijd) aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen in het More lse 
Park te Utrecht, van: 

Bestek Jf». 1131 
Het uitbreiden van de wagen

makerij op het station UTRECHT. 
Begrooting f 127.900. 

De besteding geschiedt volgens § 70 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 9den 
Maart 1908, ter lezing aan het Cen
traalbureau in het Moreelse Park en 
aan het bureau van den Sectie-Inge
nieur H. -I. VAN HOORN, te Utrecht 
en is op franco aanvraag (per brief) 
aan genoemd Centraalbureau (Dienst 
van Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van f 2.50. 

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

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den'24sten Maart 1908 ten 10.40 u. 
voormiddag (West Europeesche tijd). 

Utrecht, den 5den Maart 1908. 

DR. W. BODE. Geschichte der Deut-
schen P l a s t i k . Elegant geb., vroeger 
ƒ 1 5 . - ƒ3.60 

BILLING. Architekturskizzen. 48 platen 
in portefeuille ƒ6-— 

G E W A P E N D B E T O N . 
UITVOERING van alle werken, begrootingen en plannen kosteloos. 

Koninklijke Rotterdauiselie CEMENTSTEENFABRIEK. 
Voorheen VAN WANING & Co., Rotterdam. — Enschede. 

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

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 

Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER" , Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. .. . . . , 

te voldoen 
m. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van het 

abonnementsjaar, of 
f> in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April 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-Afrika 

f5.-
A fzonderl ijk e nummers, uitsluitend bij voor

uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem. zonder plaat -0.15 

• t>.50i 

• 7.50̂  
H l 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . . • I.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer • 0.16 
Groott 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 liet Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk de* 
VRIJDAGS VOORMIDDAGS aau 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

V e r e e n i g i n g s l e v e n . 

Het laatste nummer van bet „Bouwkundig Week
blad", in grooter omvang dan gemeenlijk verschenen, 
geeft gelegenheid om kennis te maken met wat er 
sinds drie maanden in ons bouwkundig vereenigings
leven is omgegaan. 

De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
wachtte in December des vorigen jaars de reorga
nisatievoorstellen der Commissie voor Wetsher
ziening af. Die Commissie had een half jaar noodig 
gehad voor haar arbeid en dien primo November 1907 
in handen gesteld van een rechtskundigen adviseur. 

Den 23 December 1007 had er eene conferentie 
plaats tusschen de heeren A. Salm G.Bz., Voor
zitter der Maatschappij en den beer A. W . Weiss-
tnan, waarop besproken werd, wat er wel in de 
wet der Maatschappij moest worden veranderd. Het 
schijnt, dat deze heeron van den arbeid der Com
missie voor Wetsherziening geen groote verwachting 
hadden. 

Het „eardinale punt" der voorgestelde wet, zooals 
de heeren Salm en Weissman die zich dachten, 
was: „om te trachten tegemoet te komen aan be
staande grieven tegen de Maatschappij in het 
»vormen van een groep leden - de architecten — 
„welke uitsluitend stem zouden hebben in alle 
..aangelegenheden de bouwkunst en het architecten-
„beroep betreffende". 

Dit voorstel bedoelde dus, als wij het wel be

grijpen, hot hervormen der Maatschappij in oom1 

Vakvereeniging van arhitectcn. Het werd behandeld 
in een bijeenkomst van verschillende mannen van 
Itetcekenis en invloed, maar -het gowonselit 
resultaat werd niet bereikt". 

Van iemand, die deze bijeenkomst, welke 20 Januari 
1008 in het Gebouw der Maatschappij werd ge
houden, heeft bijgewoond, vernamen wij, dat men 
van eene hervorming der Maatschappij in een Vak
vereeniging als door de heeren Salm cn Weissman 
voorgesteld was, geen heil verwachtte, doch slechts 
een sterke achteruitgang van het ledental. 

Inmiddels had de heer Ingenohl het initiatief 
genomen genomen om een vakvereeniging van 
architecten op te richten. De hoeren, die hij daarvoor 
uitnoodigde, kwamen 21 Januari 1908 bijoen; op 
denzelfden dag vergaderde ook het Hoofdbestuur 
der Maatschappij. 

Dc heer Weissman behoorde onder de uitge-
noodigden en „wenschte een beslist antwoord van 
het Hoofdbestuur of het met de voorgestelde 
Concept-wet medeging of niet". Blijkbaar had de 
heer Weissman het voornemen, om. zoo hij van 
het Hoofdbestuur een beslist antwoord in beves
tigenden zin had gekregen, aan de heeren, die de 
vakvereeniging wilden, mede te dcelen. dat hun 
arbeid overbodig was. daar de Maatschappij reeds 
in de lang gevoelde behoefte ging voorzien. 



Maar liet antwoord was zoo weifelend, dat de 
heer Weissman slechts kon zeggen, „dat z. i . de 
Maatschappij ook na de reorganisatie piet in staat 
zou zijn de belangen van een Vakbond voor 
Architecten te behartigen". 

Onzes inziens is het zeer te betreuren, dat liet 
Hoofdbestuur toen niet met meer doortastendheid 
is opgetreden. Door de aarzelende houding, den 
21 Januari 1908 aangenomen is de kans, dat de 
Maatschappij ooit de gewenschte Vakbond zou 
kunnen worden, voorgoed verkeken. 

Het schijnt, dat men later heeft ingezien, hoe 
verkeerd er gehandeld was. Want de heeren voor 
de oprichting van den Bond bijeengekomen, zaten 
niet stil, en op 29 Februari werd te Utrecht de 
..Bond van Nederlandsche Architecten" gesticht. 
Het uitvoerig verslag van die stichting werd in 
ons blad opgenomen. 

„Sommige leden van de Maatschappij maakten 
..kenbaar, dat, door het op 29 Februari te Utrecht 
„genomen besluit tot liet oprichten van een Vak-
„bond voor Architecten een gevaar ontstond, zoo 
„al niet voor alle Bouwkundige Vereenigingen in 
„het algemeen, dan toch zeker wel voor de Maat
schappij in het bijzonder". Overwogen werd, hoe 
dit „gevaar" zou zijn af te wenden, en het resul
taat was een bijeenkomst van het Hoofdbestuur 
niet de Commissie tot Wetsherziening up Woensdag 
1 I Maart 1908 in liet American-Hotel le Am
sterdam. 

In die bijeenkomst zijn „stanta pede" zoowel 
Statuten als Huishoudelijk Reglement voor de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst vast
gesteld, en daarbij zijn verschillende punten, die 
de Bond op zijn programma had, „mir nichts, 
dir nichts" overgenomen. Wij merkten op, als het 
13e der middelen: „Het geven van adviezen op 
Bouwkundig gebied", het vormen van een „Eerste 
groep van Gewone leden", die meer in het bij
zonder de Vakbelangen van den architect behan
delt" en wier leden „door een daartoe te be
noemen commissie van onderzoek het lidmaatschap 
worden waardig gekeurd". Eindelijk is ook in 
artikel 4 opgenomen, dat, „ingeval een lid der 
Maatschappij zich schuldig maakt aan handelingen, 
strijdig met haar doel"; dit lid kan geroyeerd 
worden. 

In het Huishoudelijk Reglement vindt men nog 
heel wat van den Hond overgenomen, zooals dat 
een lid der Eerst Groep „minstens gedurende drie 
achtereenvolgende jaren als beoefenaar der bouw
kunst of aanverwante vakken moet zijn werkzaam 
geweest, dat „vier vergaderingen zullen gehouden 
worden" en andere onderdeden meer. 

Het blijkt dus, dat men over de bezwaren, die 
in Januari bestonden is heengestapt cn getracht 
beeft, hetzelfde te doen, wat dc Bond reeds ge
daan had. 

Maar wij zouden de Maatschapppij willen toe
roepen: „n' allez pas chercher midi ü quatorze 
heitres".' Maak U toch niet zoo bezorgd voor uwe 
toekomst, volbreng de taak, U sinds 1842 opgelegd 

niet lust en ijver, en tracht niet te doen. op ge
brekkige wijze, wat de Bond beoogt. Ken besluit, 
zóó overhaast en onder den indruk van de gebeur
tenissen genomen als dat van 11 Maart kan slechts 
een ondoordacht besluit zijn. 

Wij vertrouwen, dat men jdit,)bjj nadere over
weging, zal inzien. Wat moet er van de Maatschappij 
worden, als dc eerste groep dor gewone leden, in 
een vakvereeniging herschapen, de heeren aanne
mers of tcekenaars-opziehters, die het zich zullen 
moeten laten welgevallen naar de tweede groep te 
verhuizen, eens zal willen zeggen, waar het op 
staat, met andere woorden, als de „klassenstrijd" 
zich in den boezem der stichting, van 1H42 zal 
doen golden! Dan koeren do stichters zich wis in 
hunne graven om. 

Wij raden do Maatschappij zulk oen gevaarlijke 
proof neming niet aan. Wie zes en zestig jaar is 
geworden, doet verstandig in zijn wijze van loven 
geen al to groote veranderingen te brengen. 

Laat do Bond den „klassenstrijd" strijden cn 
laten de bestaande lichamen, waaronder de Maat
schappij, zich blijven wijdon aan hot bevorderen 
dor bouwkunst, olk op hunne wijze. Vriendschap
pelijk samengaan blijft gewonscht „getreind mar 
schïren, vereint schlagen" was do leus van don 
ouden Moltke. Komt do Kunst iu hot gedrang, 
dan moot er front gemaakt tegen wie haar willen 
belagen, on komt dor Maatschappij hot voorste 
g-elid toe. Maar zijn do vakbelangen der architecten 
in nood. dan trekko do Bond aan do spits op en 
geve de Maatschappij steun in do achterhoede. 

Voorloopig is dezo ideale toestand nog wol niet 
bereikt, want hot Hoofdbestuur, vergaderd mot do 
Commissie voor do wetherzieniny hebben do vraag: 
„Kunnen do vakbelangen van de architecten niet 
tot hun recht komen in de eerste groep van leden"*? 
niet meerderheid van stemmeni bevestigend be
antwoord. Doch dezo heeren zullen misschien bij 
nadere overweging wel inzien, dat niet zij, maar 
dc architecten van Nederland in het algemeen 
dozo vraag hebben te beantwoorden, en dat dit 
antwoord to Utrecht op den schrikkeldag van 1908 
door do oprichting van den „Bond van Neder-
landsche Architecten" reeds gegeven word op oen 
wijze, die wat duidelijkheid betreft, niets te wen
schen overlaat. 

Velen zullen hot mot ons betreuren, dat do hou
ding dor Maatschappij tegenover don Bond geen 
andere is geweest. Wij hopen, dat do Bond zich 
niet tot represaille-maatregelen zal laten verleiden, 
doch kalm zijn wog zal gaan, en door zijn daden 
zal toonen, aan de door velen gekoesterde ver
wachtingen to kunnen beantwoorden. Er wacht 
den Bond zóóveel werk, dat hij zijn tijd niet mag 
misbruiken, door polemiek te gaan voeren. Hij 
herinnoro zich, dat het do slechtste vruchten niet 
zijn, waaraan de wespen zich te goed doen. En hij 
wachte or zich wol voor, eon terrein to gaan be
treden, waar de voetangels en klemmen der ver
schillende opvattingen van kunst hem leelijk kunnen 
kwetsen. 

De Nieuwe Zijds-Kapel 
Vervolg vau bladz. 84 

De brand van 1452 was niet de eerste ramp van 
dien aard, die hot heiligdom trof. Do kronieken 

vermelden ook in 1421 een stedebrand, waarvan de 
kapel mede een offer werd. In beide gevallen is 
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'"' DE OPMERKER. 
+v" jaargang N-.ia Photolith. van c. j. Thiemc, Arnhem. 
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telkens het gebouw luisterrijker uit zijn asch her
rezen. Vinden wij ook al vermeld, dat in het be
gin der 15de eeuw de belangstelling in de bede
vaarten naar de heilige plaats eenigszins verflauwde, 
zoo zelfs, dat de voorwerpen van vereering tijdelijk 
naar de Oude kerk werden overgebracht, zeer 
duidelijk zijn de berichten daaromtrent niet. Of de 
toenmalige burgerwisten, die ook te Amsterdam 
hebben gewoed, daarvan oorzaak waren of welke 
andere invloeden hierbij in het spel geweest zijn 
is moeilijk uit te maken. Het is wel mogelijk, dat 
de herhaalde branden, waarbij volgens de over
levering telkens de miraculeuze hostie ongeschonden 
bewaard gebleven is gestrekt hebben, om op nieuw 
de aandacht op de Heilige Stede te vostigen. In 
de tweede helft der vijftiende eeuw toch bereikte 
de belangstelling haar toppunt de inkomsten en 
rijkdommen vermeerderen zoo sterk, dat zij om
streeks het midden der zestiende eeuw meer be
droegen, dan die van de beide parochiekerken van 
Amsterdam te zamen. 

Men veronderstelt op grond hiervan, dat de ka-
pol omstreeks 1555 hare grootste uitbreiding zou 
nebben gekregen en eerst van dien tijd o a. den 
aan de zijschepen aansluitenden kooromgang dateert. 

Of er grond voor deze veronderstelling bestaat, 
daarin zou ecu nauwkeurig onderzoek van het 
gebouw misschien wat aan het licht kunnen bren
gen *). Üe tweede helft der zestiende eeuw was 
op kerkelijk terrein een onrustige tijd, een tijdperk 
van overgang evenals het onze, de bouwkunst 
ondervond daarvan den terugslag. Of toen een zoo 
belangrijke uitbreiding aan de kapel gemaakt is, 
zóu betwijfeld kunnen worden. In 15(»tJ werd de 
kapel met plundering bedreigd, maar kon door het 
moedig optreden van een aantal Amsterdamsche 
dames het onheil nog worden verhinderd. Twaalf 

*) l)e afbeelding in ons vorig nummer geeft het gebouw 
te zien zonder kooromgang en schijnt vooralsnog het eenig 
document, waarop de veronderstelling (geuit in de beschrij
ving in Eigen Haard jaargang 1898) berust. Of zij zeer 
betrouwbaar is in details, komt ons twijfelachtig voor, 
want al moge in 1534 of 1544 de kapel kleiner zijn geweest 
dan thans, het is I »ch niet waarschijnlijk dat zij toen. 
behalve het dwarsschio aan de westzijde, slechts drie tra
veeën zou hebben gehad in plaats van de thans aanwezige zes. 

jaren later evenwel deelde zij het lot van zoovele 
andere kerken en werd zij van al hare sieraden en 
kostbaarheden beroofd. Slechts armzalige over
blijfsels zijn daarvan tot in onzen tijd bewaard 
gebleven. Het fraaie gothische orgel bevindt zich 
thans gerestaureerd in de K . K . kerk te Jutphaas. 
Van het mirakelschilderij, waarschijnlijk oen polyp
tiek, waarop het mirakel in eenige taferoelen was 
voorgesteld, zijn eenige fragmenten aanwezig in «Ie 
Nieuwe Kerk. 

Op het Begijnhof moeten mede een altaarkussen 
en een paar vaandels uit de kapel afkomstig be
waard zijn. Do zoogenaamde mirakelkist, waarin 
de mirakeleuze hostie het eerst zou zijn gelegd, is 
nog te zien in het Burgerweeshuis. 

Maar waar zijn de talrijke altaarsieraden en fraaie 
zaken door bedevaartgangers geschonken gebléven? 

Tot die bedevaartgangers behoorde in 14S4 Maxi-
miliaan van Oostenrijk en in 1531 of 1532 Karei 
V. Van Maxhniliaan is bekend, dat hij de kapel 
met rijke geschenken o.a. „eenen Gulden Kelck, 
met Costelicke Mis-cleederen. ende een wtermaeteu 
groote Wasse-Caersse" vereerde: ook Karei V . zal 
niet met ledige handen gekomen zijn. 

Tot 1832 waren in een der vensters nog de 
overblijfsels te zien van geschilderde glazen, waar
schijnlijk door Maximiliaan en Philips de Schoone 
geschonken. Men kan wel als zeker aannemen, dat 
meerdere, zoo niet alle ramen van de kapel eer
tijds met geschilderde glazen bezet zijn geweest, 
het tijdperk van den hoogstel) luister valt toch 
ongeveer samen met dat van den hoogsten bloei 
onzer glasschilderkunst. 

In de bij dit nummer gevoegde plaat ziet men 
het inwendige, zooals zich dit omstreeks 't begin 
der achttiende eeuw moet hebben vertoond; er 
schijnt toen in het koor nog iets van een altaar 
aanwezig te zijn geweest, maar overigens is van den 
ouden luister weinig meer overgebleven en sedert 
is er niet veel aan het inwendige veranderd, be
halve dat ook nu het orgel verdwenen is en door 
verwaarloozing de bouwvalligheid, die zooals men 
weet wordt toegeschreven aan den invloed van de 
verlaging van het grondwaterpeil op de fundeering. 
er niet minder op is geworden. 

(Slot volgt). 

Het L o o d w i t v r a a g s t u k . 

H E T T W E E D E V O O R L O O P I G R A P P O R T D E R 
„ LOOD W I T COMMISSIE*'. 

Naar aanleiding van de critiek, welke het in 
October 190b' door de Loodwitcommissie uitge
brachte Voorloopig Rapport heeft uitgelokt, is door 
de commissie een tweede rapport samengesteld, 
waarin eenige aanvankelijk verkregen resultaten 
van haren arbeid worden medegedeeld en overigens 
aan de bedoelde critiek voor zooveel noodig aan
dacht wordt geschonken. 

Hoewel ook thans nog geen eindoordeel kan 
worden uitgesproken, is de commissie van oordeel, 
dat het zijn nut kan hebben ook de in haar tweede 
rapport vervatte beschouwingen te publiceeren, 
voordat het eindrapport het licht ziet. 

Aan dit tweede voorloopig rapport is het vol
gende ontleend. 

In het rapport van 1906 werd opgemerkt, dat 
4 a 5 jaren noodig zullen zijn voor en aleer een 
definitief antwoord door de Commissie op de haar 
gestelde vraag kan gegeven worden. 

Zij ka)) dus ditmaal niet anders dan een bericht 
geven van wat tot heden ten opzichte van de ver
schillende proeven gebleken is, wat de Commissie 
inmiddels nader heeft verricht en nog voornemens 
is verder te doen. 

De in October 1.1. gehouden inspectie van de 
verschillende verfproeven hebben in het algemeen 
het navolgende aangetoond: 

le. Het vermoeden, dat in de tot nu onderzochte 
gevallen voor binnenverfwerken geen loodwit en 
loodwitplamuur meer noodig zijn, maar deze door 
zinkwit en zinkwitplainuur zijn te vervangen, wordt 
hoe langer hoe meer bevestigd. 

2e. Wat de verschillende buitenverfwerken betreft 
is thans gebleken: 
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a. dat de door de Commissie aangebrachte zink
wit veldproeven aan het Paleis van Justitie te 
Amsterdam in het algemeen tot heden zich zeker 
niet minder goed gehouden hebben dan de lood-
witverven en nog in goeden toestand vorkeeren; 

b. dat de door de Commissie aangebrachte zink
wit verf proeven aan de woningen te Hoek van Holland 
zich in het algemeen iets beter hebben gehouden 
dan de loodwitverven, maar dat zich daar, hoewel 
op slechts enkele plaatsen, ten aanzien van een 
der vele geverfde zinkwitvakken het verschijnsel 
van loslaten der zinkwitverf heef! voorgedaan; 

c. dat de zinkwitverfproeven op de verschansing 
van het Politievaartuig .,de Argus" zich tot heden 
beter hebben gehouden dan de loodwitverven; 

tl. dat boven water de ijzermenie als onderlaag 
op ijzerwerken tot heden even goed voldoet als de 
loodmenie, doch dat onder water de ijzermenie zich 
slecht heeft gehouden: 

p. dat de zinkwitverfproeven <>p de brug over dc 
Westerdoksluis tc Amsterdam bij voortduring achter
st aan bij de loodwitverven aldaar; 

f. dat de proef met 44 ijzeren platen, opgesteld 
zooals het Voorloopig Rapport der Commissie aan
geeft, teneinde na te gaan in hoe verre die ongun
stige afwijking aan de brug over de Westerdoksluis 
wellicht aan plaatselijke omstandigheden of toe
vallige oorzaken ware te wijten, door een bijkomende 
omstandigheid niet aan de verwachtingen heeft 
beantwoord. 

De daartoe gebruikte ijzeren platen waren, door 
behandeling met verdund zoutzuur en daarna afspoe
ling in kalkwater, van roest ontdaan en daarna 
geverfd. Het blijkt nu achteraf, dat bij die vooraf
gaande behandeling het zuur niet volledig genoeg 
was geneutraliseerd en op de meeste platen zeer 
spoedig een proces van onderroesting ontstond, dat 
verdere waarneming allengs onbetrouwbaar maakte. 
Die proeven zullen dus nu moeten worden herhaald 
en de platen zullen alsdan vooraf slechts langs 
mechanischen weg van roest worden gezuiverd. 

Conclusies ten voor- of nadeele van zink- en lood-
verf waren hieruit niet te trekken, alleen kon nog 
geconstateerd worden, dat de in standolie afgeverfde 
platen zich in alle gevallen beter hielden dan die, 
waarvan de bovenlaag volgens Fransche wijze in 
rauwe olie en terpentijn was geverfd. 

De Commissie heeft verder nog proeven genomen, 
zooals zij in haar Voorloopig Rapport aankondigde, 
om na te gaan of de voortreffelijke resultaten, welke 
bij de bewerking van zinkwitverf tot nu toe uit
sluitend met den verfwalsmolen waren verkregen, 
ook te verkrijgen zouden zijn met den meer gebrui-
kelijken konusmolen. 

Die proeven hebben doen zien, dat met zeer 
goede en oordeelkundig gebruikt wordende konus-
molens bij herhaalde maling een even goede 
menging, fijnheid en innige verbinding te verkrijgen 
is als met de walsmolens. 

Dc overige proeven, die de Commissie zich 
volgens het Voorloopig Rapport nog voorstelde 
te nemen, zijn nog niet afgeloopon. Daarover kan 
nog niets naders voor het oogenblik worden mede
gedeeld. 

De Commissie stelt zich voor het verschijnsel, 
dat de verf op een enkel vak te Hoek van Holland 
losliet, hierboven sub 2b vermeld, nog aan een 
nader onderzoek te onderwerpen en zoo mogelijk 
de oorzaak daarvan op te sporen. 

De openbaarmaking van het Voorloopig Rapport 
der Loodwitcommissie in December 190f> heeft 
vele pennen in beweging gebracht. 

Met betrekking tot de adressen, waarbij wordt 
aangedrongen op een wettelijk verbod van het 
gebruik van loodwithoudende verfstoffen, meent 
de Commissie te moeten opmerken, dal zij het 
in dezen stand der proeven voorbarig zou achten 
te adviseeren om het gebruik van loodwit geheel 
te verbieden, al kan zij niet anders dan toejuichen, 
dat het gebruik van zinkwitverf reeds thans, waar 
dit mogelijk is, door Regeering, Maatschappijen 
en welwillende particulieren zooveel doenlijk be
vorderd wordt. 

Ten opzichte van de adressen, waarin de ver
vanging van loodwithoudende verfstoffen wordt 
bestreden, merkt de commissie o.a. het volgende op: 

In het algemeen blijkt het aan vele mr. schilders 
niet duidelijk te zijn', wat de beteekenis is dei-
proeven, en der resultaten, daarmede bereikt. 

De Loodwitcommissie wordt vrij algemeen voor
gesteld als het loodwit vijandig te zijn. 

De commissieleden erkennen volgaarne de vele 
voortreffelijke eigenschappen, welke het loodwit 
bezit en trachten die geenszins te verkleinen, maar 
aan de zeer groote vergiftigheid van deze stof en 
de rampzalige gevolgen daarvan dankt de Commis
sie haar opdracht om na te gaan of eene andere 
verfstof, die dit nadeel niet of in veel geringer 
mate bezit, niet bruikbaar voor de praktijk zou 
zijn te maken. 

De samenstelling der zinkwitverf. welke voor de 
proeven der Commissie door de mr. schilders voor 
het buitenwerk gebruikt werd, was oorzaak, dat 
een laag dier zinkwitverf steeds minder dekkend 
bleef dan de voor buitenwerk gebruikte loodwitverf. 

De daaruit voortgevloeide spreekwijze in schil
derskringen, dat zinkwit minder dekt dan loodwit, 
is ten opzichte van de aldus gemaakte verven vol
komen waar en wordt door geen enkel lid dei-
Commissie weersproken. 

Daardoor was, om een gelijke dekking met zink
wit als met loodwit te krijgen, het aanbrengen 
van meer zinkwit- dan loodwitlagen noodzakelijk. 

Door het meerdere daaruit voortvloeiende arbeids
loon was, afgescheiden van andere technische be
zwaren, het verven in zinkwit meestal duurder. 

Nu is allereerst het streven der Commissie er op 
gericht geweest, een zinkwitverf samen te stellen, 
die aan grootere duurzaamheid ook grooter dekkend 
vermogen paarde. Zij heeft getracht dit te bereiken, 
door o. a. het zinkwitgehalte tegenover het olie
gehalte te vergrooten. 

Dit nu is der Commissie gelukt. Door haar kan 
geconstateerd worden, dat bij zeer innige menging 
en oordeelkundige samenstelling de zinkwitverf, die 
voorheen bij zulk een groot zinkwitgehalte te dik 
en te bordig was om goed uitgestreken te worden, 
dunner en goed uitstrijkbaar voor het gebruik werd. 

Omtrent de aldus bereide zinkwitverf heeft de 
Commissie verklaard, dat zij even goed dekt als de 
op de tot nu toe gebruikelijke wijze aangemaakte 
loodwitverf en dus daarmede geen meerdere verf
lagen behoeven aangebracht te worden om dezelfde 
dekking te krijgen als die, welke met loodwitverf 
verkregen wordt. 

De Commissie acht het van belang een der laatst 
bedoelde adressen hier nader te bespreken. Vol
gens dit adres heeft men proeven genomen met 
zinkwitverf, op gelijke wijze samengesteld als die, 
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welke de Commissie gebruikte, doch is daarbij ge
bleken, dat die verf niet te gebruiken is, omdat 
ze te bordig en veel te zwaar is om verstreken te 
worden. 

Wanneer de Commissie nu echter verklaren kan, 
dat met haar zinkwitverf verscheidene honderden 
nieters oppervlakte geschilderd zijn en thans ook 
door anderen in navolging van haar vele duizenden 
meters oppervlakte wederom reeds beschilderd zijn 
geworden, dan ligt de onderstelling voor de hand, 
dat bij het nemen van de in het adres bedoelde 
proeven fouten zijn gemaakt. 

De Commissie meent allereerst te moeten op
merken, dat voor loodwit het vier weken laten 
nawerken na de bereiding een uitstekende maat
regel is, maar dat, zooals elk schilder zal toegeven, 
deze maatregel, op het zinkwit toegepast, minder 
goed is, vooral als het zinkwit gedurende zulk een 
tijd onder water wordt gezet. Daardoor moet de 
zinkwitverf bordig en dik worden. Het verdient 
dan ook veeleer aanbeveling de zinkwitverf kort 
vóór het gebruik te bereiden en dan in gesloten 
blikken bussen te bewaren. 

Het laten nawerken van het zinkwit kan dus 
allereerst een minder goede handelwijze bij het 
nemen van deze proeven zijn geweest, die van 
grooten invloed op het resultaat moest zijn. 

Maar ten tweede weet elk ervaren vakman, dat 
er verschil is in het zinkwit wat zijn oorsprong 
betreft, ten opzichte van zijne verhouding tot de 
olie. Vandaar, dat in het Voorloopig Rapport der 
Commissie uitdrukkelijk geconstateerd is, dat zij 
voor zinkwit slechts gebruikt had Maastrichtsch en 
Silezisch zinkwit en dat van de Vieille Montagne. 

Met ander zinkwit (bijv. Amerikaansch) is ook der 
Commissie gebleken, dat een paar procenten meer 
olie noodig waren om dezelfde uitstrijkbaarheid te 
bereiken, dan bovengenoemde soorten behoefden. 

Evenzoo is het iederen ervaren schilder bekend, 
dat er zoogenaamde magere en vette lijnolie be
staat en er verschil is in de hoeveelheid verfstof, 
die beide opnemen om eenzelfde uitstrijkbaarheid 
te verkrijgen en ook de tempertuur daarop van 
invloed is. 

Had men bij het nemen der proeven met het 
bovenstaande rekening gehouden, inplnats van zich 
te zeer aan de letter van het rapport'te houden, 
dan zouden zij naar de overtuiging der Commissie 
dezelfde uitkomsten hebben opgeleverd als de Lood
witcommissie verkreeg. 

De Commissie, die slechts opgaf hoe de ver
houdingen barer zeer bruikbare verf geweest zijn. 
was zich van den aanvang af bewust, dat 

die verhoudingen in sommige gevallen eene 
wijziging van enkele procenten zouden moeten 
ondergaan, o. a. bij vermenging met verschillende 
kleurstoffen: zij rekende echter op den goeden 
wil en het goed technisch inzicht van kundige 
vakmannen, om naar omstandigheden na te gaan 
waar en hoe eenige -wijziging noodig zou kunnen 
zijn, terwijl dit toch op de hoofdzaak van geen 
invloed van beteekenis zou zijn. 

De Commissie kan constateeren.. dat de dit jaar 
uitgevoerde vele buitenverfwerkon niet zinkwitverf 
naar de samenstelling door de Commissie aange
geven, de behoorlijke verwerkbaarheid en uitstrijk
baarheid ervan geheel bewezen hebben. 

Daarna wederlegt de Commissie nog de bewering, 
dat zij bij hare vroegere conclusie, dat zinkwitverf 
nog iets goedkooper uitkomt dan loodwitverf, de 
arbeidsloonen buiten rekening heeft gelaten, en 
staaft zij deze conclusie nog eens door een be
rekening en verder ontzenuwt zij ook, dooi mede
deeling van de resultaten van nauwkeurige metingen, 
de bewering, dat de zinkwitverf noodzakelijk in 
een dikkere korst zou moeten worden aangebracht 
dan loodwitverf, waaronder de architectonische 
lijnen van lijstprofielen enz. zouden lijden, om ver
volgens, waar ten slotte wordt beweerd, dat de 
kosten, berekend over eenige jaren, bij het gebruik 
van de zinkwitwerf der Commissie hooger zullen 
zijn, omdat men eerder dan met loodwit zal moeten 
oververven, te verklaren, dat dit blijft bij be
weren, zonder zweem van bewijs. 

Dit bewijs is nog niet te leveren, de juistheid 
of onjuistheid der bewering kan eerst over één ol 
twee jaar blijken. 

Men kan zich verzekerd houden, dat de Commissie 
haar taak niet de grootste onpartijdigheid zal blijven 
volvoeren, zooals tot heden, al streeft zij niet de 
Regeering er ernstig naar om andere verfstoffen 
zóó te bereiden, dat zij voor de praktijk bij lood
wit niet achterstaan of niet te veel achterstaan om 
deze gevaarlijke verfstof in de meeste - zoo niet 
in alle gevallen — te kunnen vervangen. 

Waar bij verschillende Departementen van A l 
gemeen Bestuur en anderen thans vele werken in 
zinkwit worden uitgevoerd, conform de opgave der 
Loodwitcommissie, zijn er waarborgen genoeg, dat 
het al of niet praktische en uitvoerbare van de 
proeven der Loodwitcommissie zeer spoedig zal 
blijken, ook al wordt geen gevolg gegeven aan liet 
voorstel, vervat in het adres van de firma G. Greve 
te Utrecht, waarbij op benoeming van een tweede 
loodwitcommissie wordt aangedrongen. 

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

In de practijk treft men nog veelvuldig zooveel 
verkeerde meeningen op bet gebied van de heden 
daagsche Kunst verlichtingen voor landhuizen en 
andere gebouwen, die door eigen middelen in hunne 
verlichting moeten voorzien, dat wij reeds herhaal
delijk door breede mondelinge uiteenzettingen 
pogingen hebben moeten doen om tot de opheffing 
van die verkeerde denkbeelden mede te werken. 

Omdat wij door de pers een grooter kring den
ken te bereiken dan door persoonlijke aanraking 
mogelijk is, willen wij hier ter plaatse in korte 
woorden eenige gezichtspunten openen welke naar 

onze ondervinding tot het verspreiden van goede 
begrippen kunnen medewerken. 

In de eerste plaats ontmoet men steeds het 
dwaalbegrip dat acetyleengas en luchtgas identiek 
zijn of althans nagenoeg overeenkomstige eigen
schappen bezitten. 

Niets is echter minder waar, en de overeenkomst 
gaat niet verder dan dat beiden hun brandbaarheid 
danken aan een z.g. koolwaterstof, een verbinding 
van koolstof met waterstof, echter van geheel ver
schillende samenstelling en eigenschappen. Trou
wens in de groote reeks van koolwaterstoffen bestaan 
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zulke uiteenloopende stoffen, dat samenvatting in 
één groep beslist is uitgesloten. 

Luehtgas nu is een mengsel van de damp van 
gasoline niet lucht in zulk een verhouding, dat een 
gasmengsel ontstaat dat alleen onder toevoer van 
nog meer lucht verbranden kan. 

De gasoline, ook bekend onder de namen hetan, 
hydririne enz., is een van dc zeer vluchtige destil
latie-producten van de ruwe petroleum. Het product 
n. 1. dat de petroleum-bronnen leveren verschilt 
wel naar de vindplaats maar in hoofdzaak komen 
alle ruwe petroleunisoorten daarin overeen, dat zij 
bestaan uit mengels van verschillende koolwater
stoffen van uiteenloopend soortelijk gewicht van 
af dc lichte en bij de gewone luchttemperaturen 
zeer snel verdampende petroleum-ether tot aan.de 
zware niet verdampende minerale vetten. 

De ruwe petroleum wordt teneinde hare bestand-
deelen té scheiden, in retorten blootgesteld aan 
gaandeweg hoogere temperaturen, zoodat bij ieder 
dier temperaturen een bepaalde stof, die bij dien 
warmtegraad haar kookpunt bereikt, overdestilleert 
(Mi afzonderlijk kan worden opgevangen. Deze han
delwijze wordt gefractionneerde detillatie genoemd. 

Hij een temperatuur van 50—70° destilleert over 
een kleurlooze bewegelijke en zeer vluchtige 
vloeistof, die een soortelijk gewicht van 0.650— 
0.660 heeft en welker dampen, mits niet een ruime 
hoeveelheid lucht in aanraking gebracht, gemak
kelijk branden kunnen. Deze stof, gasoline genaamd, 
gaat zelfs bij temperaturen beneden het vriespunt 
nog zeer gemakkelijk in damp over. 

Gasolinedainp is zwaarder dan lucht en ver
mengt zich zonder kunstmatige bevordering van 
die vermenging daarmede niet vlug. Door die 
grootere zwaarte van gasolinedamp zijn mengsels 
van deze damp niet lucht ook zwaarder dan de 
onvermengde lucht, terwijl de eigenschap van 
moeielijke vermenging ook onder die omstandig
heden bewaard blijft, dus luehtgas vermengt zich 
niet spoedig niet de omringende atmosferische lucht. 

Gasolinedamp is brandbaar, maar hij vereischt 
een aanzienlijke hoeveelheid lucht (ruim het 30-
voudige volume) om te kunnen verbranden. De 
gevolgen hiervan zijn, dat een gasolincvlam ge
makkelijk gedoofd kan worden door het beperken 
van den luchtoevoer, maar ook nog, dat mengsels 
van gasolinedamp en lucht slechts ontplofbaar zijn 
onder de (niet altijd te vervullen) voorwaarde van 
grondige vermenging en dan slechts binnen zeer 
nabij elkaar gelegen grenzen. Die grenzen liggen 
voor bepaalde omstandigheden tusschen 2.5 en 4.5 
p.Ct. gasolinedamp en 07.5 en 05.5 p.Ct. lucht. 
Mengsels armer aan gasolinedamp zijn niet brand
baar en rijkere alleen maar brandbaar bij toe
treding van lucht, niet ontplofbaar. 

Acetyleengas is een gas, een verbinding van 
koolstof niet waterstof, dat ontstaat, indien cal-
ciumcarbid (een verbinding van koolstof met het 
metaal calcium) in aanraking gebracht wordt met 
water, bij welke reactie dan acetyleengas en cal-
ciumhydraat (kalk) ontstaat. 

Acetyleengas is een zeer brandbaar gas, lichter 
dan lucht en zich daarmede begcerig vermengende. 
De inwendige samenhang van de samenstellende 
elementen is gering, zoodat het licht ontvlambaar 
is en in vermenging met lucht gemakkelijk tot 
ontploffing is te brengen. 

Wanneer acetyleengas verbrandt, d.w.z. wanneer 

de samenstellende elementen, kool en waterstof, 
zich niet zuurstof verbinden, wordt het gas ont
leed, waarbij nog warmte vrij komt, in plaats van 
gebonden wordt, zooals met andere koolwaterstoffen 
het geval is. Hierdoor ontstaat ccnerzijds een 
hooger verbrandingstemperatuur en verbrandings. 
warmte anderzijds echter een grootere kans op 
ontleding, bv. bij ontploffiing. 

Inderdaad zijn mengsels van acetyleengas cn 
lucht binnen zeer ruime grenzen ontplofbaar in 
dezelfde omstandigheden als boven aangenomen 
tusschen 4.5 en 52 p.Ct. 

Voor de verlichting staat daartegenover het 
voordeel, dat hooge vlainteniperaturen verkregen 
worden en dus de vrij brandende vlam een sterk 
en zeer wit licht geeft en dc niet-lichtgevende, 
blauwe vlam intensieve lichtuitstraling door middel 
van gloeikousjes kan geven. 

Inderdaad verkrijgt men met acctylccngloei-
lichtbranders veel 'licht bij gering gasverbruik, 
maar het verkrijgen en behouden van een zuiver 
blauwe vlam, die niet roet cn niet terugslaat, ver
eischt nauwkeurige regeling en oplettendheid. Het 
vormen van blauwe vlammen voor verhittings-
doelcinden is dientengevolge; wel mogelijk, maar 
leidt licht tot roetvorming. 

De hooge vlamtemperatuur en de groote hoe
veelheid gevormde warmte zouden anders deze 
toepassing wel ten gunste komen. 

Het uit het gewone handelscarbid bereide acety
leengas bevat eenige verontreinigingen, die gedeel
telijk verwijderd kunnen worden door een steeds 
toegepaste chemische zuivering, maar waarvan 
genoeg overblijft om het gas een karakteristieken 
reuk te geven. Bij nalatigheid in de zuivering 
kunnen die onzuiverheden aan het gas gevaarlijke 
eigenschappen mededeelen. 

Met het reeds beschreven luehtgas verschilt in 
dit opzicht acetyleengas, dat luehtgas geen onzuiver
heden bevat en dus geen reiniging behoeft. In-
tusschen is de reuk niet zoo sterk, maar ruim 
voldoende om zelfs de aanwezigheid van zeer kleine 
hoeveelheden te kunnen constateeren. 

Uit het vorenstaande volgt, dat beide gassen 
zeer verschillende eigenschappen bezitten, maar 
ook dat zij op zeer verschillende wijze bereid wor
den. Luehtgas is slechts een product van eenvoudige 
verdamping en vermenging, acetyleen daarentegen 
van eene scheikundige omzetting. Bij acetyleen-
bereiding ontstaan ander»; stoffen, waaronder de 
ruime hoeveelheid kalkresten, bij luchtgasbereiding 
worden de aanwezige stoffen slechts verbruikt. 

De beide beschreven stelsels, welke ieder in 
velerlei vorm in den handel voorkomen, vormen 
de voornaamste der in toepassing zijnde verlichtings
stelsels voor gebouwen, die daarin door eigen 
middelen moeten voorzien. 

De verlichting niet petroleum- en olielampen 
zullen wij hier verder stilzwijgend voorbijgaan als 
zijnde voldoende bekend om verwisseling met andere 
te voorkomen. 

Daarentegen verdienen kortclijk vermelding E . g . 
benzineverlichting, de petroleumgaslampen, de spi-
ritisgloeilampen. 

Steenkolengas en oliegas kunnen verder onver
meld blijven, omdat deze zich minder goed leenen 
voor toepas-sing op kleine schaal. 

Onder benzineverlichting verstaat uien zulk eene 
verlichting waar benzine van 0,680 soortelijk gewicht 
uit een iets hooger gelegen reservoir toevloeit aan 

een vooraf verwarmden brander en aldaar tot gas 
overgaat, dat onder meer of minder ruimen lucht
toevoer met blauwe of lichtgevende vlam verbrandt. 

In deze blauwe vlam wordt dan een kousje ge
plaatst dat sterk licht kan uitstralen. De voor de 
verdere verdamping noodige warmte wordt voor
durend door de vlam zelf geleverd. 

Een andere vorm van ongeveer hetzelfde beginsel 
is de petroleumgasverlichting. Hier wordt petro
leum onder zeer hoogen pneumatischen druk van 
uit één reservoir door dunne buisjes toegevoerd 
aan een willekeurig aantal branders, die naar het 
zoocven beschreven beginsel geconstrueerd zijn. Daar 
petroleum evenwel inoeielijker verdampt dan benzine 
is hoogeren druk en sterken verhitting van de 
branders noodig. De branders maken daardoor een 
vrij sterk geruisch en kunnen alleen toepassing 
iu dc buitenlucht vinden of in lokaliteiten, b. v. 
fabrieken, waar het geruisch niet hinderlijk is. Het 
schijnt ook nog niet gelukt te zijn om branders 
van kleine afmeting te maken. 

Het stelsel is intusschen wel geschikt om vele 
lampen van uit één reservoir te voeden. 

De spiritusgloeilichtverlichting berust eveneens 
op dc gasvorming uit een vloeibare brandstof, spi
ritus, door de eigen warmte van de vlam en tot 
gloeiing brengen van een kousje. Zij heeft echter 
hier tc lande door den hoogen prijs van dc spiritus 
nog niet veel toepassing gevonden. Bovendien be
hoort zij met petroleum e. d. tot de éénlichtstelsels. 
zoodat de arbeid voor schoonhouden, vullen enz. 
evenredig is aan het aantal in gebruik zijnde lam
pen, in tegenstelling met de centrale stelsels waarin 
alle lichten van hetzelfde gebouw bediend worden 
van uit één hoofdtoestel. 

Den Haag, Maart 'OS. I'. J . G. N E L L . 

P r i j s v r a g e n . 

Door de „Afdeeling Amsterdam der Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst', en door „Amstels 
Bouw-Vereeniging" worden gezamenlijk twee prijs
vragen uitgeschreven betreffende de beste plannen 
voor: 

A. een perceel ter bewoning van gezinnen uit 
den burgermiddenstand; 

B. een perceel ter bewoning van gezinnen uit 
den werkmansstand; 

zoodanig dat de bouw daarvan tevens loonend 
voor den bouwondernemer is. Het programma stelt 
de volgende eischen: 

B E P A L I N G E N B E T R E F F E N D E D E I N R I C H -
T I N G D E K P E R C E E L E N . 

Het perceel, bedoeld sub A , moet bevatten 
benedenhuis met kelder en twee bovenwoningen. 
De benedenwoning en elk der bovenwoningen moeten 
een afzonderlijken toegang en opgang bezitten. De 
beide bovenwoningen moeten elk de beschikking 
hebben over de helft der zolderruimte, terwijl elke 
woning geschikt moet zijn ter bewoning door een 
gezin van minstens vijf personen, de dienstbode 
daarin niet begrepen. 

Het perceel, bedoeld sub B, moet ruimte aan
bieden voor dc bewoning van acht werkmans
gezinnen, elk bestaande uit minstens zes personen. 
Als toegang tot alle woningen kan op een gemeen-

schappelijkeu toegang en opgang gerekend worden, 
desgewenscht kunnen meerdere toegangen ontwor
pen worden. 

B E P A L I N G E N E N G E G E V E N S , VOOR D E B E 
G R O O T I N G D E R B O U W K O S T E N E N DE 

E X P L O I T A T I E R E K E N I N G . 

Het perceel, bedoeld sub A, is gedacht op een 
bouwterrein, diep 20 M. , met een waarde van 
f 30. per M 2 . . dat genoemd sub B, op een terrein 
diep 18 M . , ter waarde van f 22.50 per M-'. Bij 
eerstgenoemd terrein is tc rekenen op den toelaat
bare bebouwingsdiepte van 12 M . uit de voor-
gevelrooilijn, laatstgeeoemd terrein kan bebouwd 
worden tot op hoogstens 11.5 M . uit dc voor-
gevelrooilijn. 

De straat is gelegen op 0.70 M . , het bouwterrein 
op 0.40 M . boven A. P. Dc fundeeringsdiepto, be
draagt voor bovenkant fundeoringsplaat 0.80 M. 
onder A . P . Voor de hoofdposten dor over tc leggen 
gedetailleerde begrooting dei- bouwkosten zijn de 
volgende cijfers aan tc houden Voor dc fundeering, 
inbegrepen ontgraving en weder aanvulling der 
fundeerhigsput f0.90perM, heipaal, alle palenter 
lengte van 12 M . 

Hout voor de fundeering f32. per M*. 
Hout voor dc balklagen cn kap f40, per M». 
Metselwerk, door elkander gerekend f 15. 

per M * . 
Houten vloeren f 1.20 per M - . 
Terreinafsluiting f 2.— per M - . 
Elk der zijgevel- (bouw) muren is. gelet op dc 

mogelijkheid van inbalking der aangrenzende per-
ceelen, slechts voor dc helft zijner kosten in
begrepen dc fundeering in dc begrooting op 
nemen. 

Tot dekking der algemeene onkosten zijn dc 
bouwkosten te vermeerderen met 8 pCt, 

Rioleringswerken in den openbaren weg zijn 
ten laste der Gemeente. 

Voor de bij de plannen over te leggen exploi
tatie-rekening gelden de volgende cijfers: Voor 
huuropbrengst van perceel A, per jaar f 1125.—, 
verdeeld aldus: benedenhuis f 400. , Lste boven
woning f 375.—, 2de bovenwoning f 350. 

Voor idem als voren voor perecel B , per jaar 
f 1154.- , verdeeld als volgt: benedenwoningen per 
week f 3 . - , lste verdiepingswoningen f 2.80. 2de 
verdiepingswoningen f 2.70. 3de verdiepingswo-
ningen f 2.60. 

Voorts is te stellen aan lasten: waterverbruik 
voor perceel A , f 39.—, voor perceel B f 72.—. 
Straatbelasting per jaar voor A cn B ongeveer 
gelijk te stellen op f 3,50 per M . voorgevellengte 
en grondbelasting 2 l » maal het totaal der straat-
belasting, voor huurderving cn onderhoud 15°,, 
van de netto huuropbrengst. 

B E P A L I N G E N B E T R E F F E N D E D E PLAN-
T E E K E N I N G E N . 

De plannen moeten in alle opzichten voldoen aan 
de bepalingen der Amsterdamsche Bouwverordening 
voor de nieuwe stad. Alle teekeningen moeten in 
zwarte inktlijnen zijn uitgevoerd, eenvoudig cn 
scherp, zonder dat daarop kleuren, systcemlijnen. 
schaduweu (met lijnen of tinten) mogen voorkomen 

Van elke verdieping der perccelen wordt verlangd 
een plattegrond-teekening, benevens het fundeerings-
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cn kapplan, langs- en dwarsdoorsneden, en de aan
zichten der voor- en achtergevels. Plattegrond-
teekeningen, met ingeschreven maten, eveneens de 
hoogtematen hij de doorsnede-teekeningen. Alles op 
schaal van 1 a 100. 

De plannen moeten vergezeld gaan van eene uit
gewerkte en omschrijvende begrooting van bouw
kosten, waaruit de te gebruiken materialen blijken 
benevens van eene exploitatierekening. 

A L G E M E E N E B E P A L I N G E N . 

Art. 1. In elk der beide prijsvragen kunnen drie 
bekroningen worden uitgekeerd. Ter beschikking 
van de Jury is een bedrag gesteld van f 250.— 
voor elke prijsvraag, welke zoo zal verdeeld worden 
dat de le prijzen f 150.— bedragen. 

Art. 2. De plannen met daarbij behooreiide ge
detailleerde begrooting van kosten en exploitatie
rekening moeten voor of op «10 Juni 1908 franco 
worden verzonden aan het adres var. den Secretaris 
der Jury, Marnixstraat 402. Alle correspondentie is 
te richten aan het adres van den heer P . V A N 
E X T E R , Hemonylaan 15. Amsterdam. Vragen 
omtrent deze prijsvraag zullen uitsluitend worden 
beantwoord in het r Bouwk. Weekblad". 

Art. Al le stukken moeten gemerkt 
zijn met een motto en herkenningsteeken cn 
vergezeld zijn van: a. een goed gezegeld couvert 
voorzien van hetzelfde motto benevens een her
kenningsteeken als op de daarbij belworende stuk
ken voorkomen en inhoudende naam en woon
plaats van den ontwerper; b. van een open brie! 
waarin een correspondentie-adres. 

Art. 4. Het schrift op de teekeningen en van 
alle stukken moet van een andere hand zijn dan 
die van den ontwerper. 

Art. 5, De ontwerper mag zijn naam niet bekend 
maken, voordat de Jury uitspraak heeft gedaan. 

Art. 6. Ontwerpen waarvan de stukken niet vol
ledig zijn, niet beantwoorden aan de gestelde be
palingen of waarbij de hiervorenstaande bepalingen 
van art. 4 en 5 niet in acht zijn genomen, blijven 
bij de beoordeeling buiten verdere beschouwing. 

Art. 7. De ingekomen ontwerpen met daarbij be-
hoorende bescheiden zullen worden worden beoor
deeld door een Jury bestaande uit de H H . A. D. 
N . van Gendt, J . H . W . Leliman, P . van Exter, 
C . H . Eldering, Architecten en Bouwkundigen en 
J . W . C . Teilegen, Directeur van het Bouw- en 
Woningtoezicht, allen te Amsterdam. 

Art. 8. Uiterlijk binnen twee maanden na den 
datum van indiening, genoemd in art. 2. brengt 
de Jury haar rapport uit aan de besturen der 
prijsvraag-uitschrijvers. Dit rapport wordt ten spoe
digste openbaar gemaakt in het „Bouwkundig 
Weekblad". 

Art. 0. De bekroonde ontwerpen blijven het 
eigendom der prijsvraag-uitschrijvers, terwijl alle 
ontwerpen en bescheiden gedurende minstens drie 
weken zullen worden tentoongesteld in het gebouw 
der Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 
Marnixstraat 402 te Amsterdam. Daarbij ligt het 
Jury-rapport ter lezing. 

Art . 10. De niet-bekroonde ontwerpen kunnen 
binnen een week. na afloop der tentoonstelling 
worden afgehaald aan genoemd gebouw op vertoon 
van motto en herkenningsteeken, of zullen desver-
lungd voor de inzenders buiten Amsterdam, franco 

worden teruggezonden aan de correspondentie
adressen. 

Vastgesteld 7 Maart 1908. 

Het Bestuur van Amstels Bouwvereeniging. 

P. V A N E X T E R , Voorzitter. 
J . B . S E L L M E Y E R , Sekretaris. 

Het Bestuur der afd. Amsterdam der Maal ij. 
tot Bevordering der Bouwkunst, 

W . J . D E GROOT, Voorzitter. 
J . H , W . L E L I M A N , Sekretaris. 

De Jury : 

J . H . W . L E L I M A N , Voorzitter. 
A. D. N . V A N G E N D T . 
J . W . C. T E L L E G E N . 
C. H . E L D E R I N G . 
P . V A N E X T E R , Sekretaris. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 11. V e r s l a g van de ver
gadering vau het Hoofdbestuur en van de gecombineerde 
vergadering van het Hoofdbestuur met de Commissie tot 
Wetsherziening op 11 Maart 1908. — Memorie van Toe
lichting Wetsherziening 1007— ÜtOS. — Concept-Statutenen 
Huishoudelijk Reglement. — Dit verslag bevat uitvoerige 
niededeelingen over de onderhandelingen, die aan de op
richting van den Bond van Architecten te Utrecht zijn 
voorafgegaan en de pogingen, die gedaan zijn, om tot over
eenstemming met de oprichters van den Bond te geraken 
wat evenwel niet gelukt is. 

Architectura No. 11. D a m p r ij s v r a a g. 
De Nieuwe Zijds-Kapel, door K. de Bazel, met 

afbeelding. 
De U i t b r e i d i n g van A m s t e r d a m vanaf het 

laatst der 15e eeuw door Ph. .1. Hamers, met af beeldingen. 
T e c h n i s c h G e d e e l t e Technisch Onderwijs per 

correspondentie (slot). — Een en ander over het ontglanzen 
van olieverf bij het schilderen van gevels. — Bescherming 
van ijzer tegeii verschillende invloeden, door L. Zwiers. 

Be Bouwwereld No. 12. Iets over K o e l h u i z e n 
door J. F. H. Koopman w.i. met afbeeldingen. 

S e c t i e l - t a f e r e e l , naar ontwerp van A. Le Comte 
(afbeelding.) 

V l o e r e n zonder naden door Prof. J. A. van der 
Kloes. (Vervolg). 

Be Ingenieur No. 11. I n l e i d i n g tot het bezoek 
aan de werf „ G u s t o " . Voordrachten gehouden in de 
vergadering der Afdeeling voor Werktuig- en Scheeps
bouw van 22 November 1907 te Rotterdam door .1. D. 
Dresselhuis en C. vau Rijn, met afbeeldingen. 

C. T. J. L o u i s R ieber . Necrologie door D. E. C. 
Knuttel c. b. i. 

S c h e e p s b o u w in 190 7. 
R a p p o r t betreffende o n g e v a l l e n met beton

i jzer-construct ies in Nederland door S. J. Rutgers c.i. 
met afbeeldingen. 

O v e r b r e n g i n g van beweg ing over korten af
stand, door F. van Iterson w. i. 

V e r g a d e r i n g van de Vakafdeeling voor Spoorweg
bouw en Spoorwegexploitatie v. h. Kon. Inst. v. Ing. van 
7 Maart 1908. 

Technisch Weekblad (B.v. T.) No. 11. Bestuursberichten. 
— Kort verslag der B. B. Vergadering. — Uit de Af 
deelingen. — Vrijheid-Vereeniging. — Ingezonden. — Be
richten. — Een stukwerk tarief-systeem (vervolg). Bereke
ning electrische gelijkstroomnetten (vervolg). 

Be Aannemer No. 12. A. V. der G e n i e. 
B e s l i s s i n g van g e s c h i l l e n . 
U i t e igen k r i n g . Accoord. 
Een belangrjjk v e r s l a g V. 
A f d e e l i n g s v e r s l a g e n . Rotterdam 28 Februari 

1908. Rosendaal 12 Maart 1908. 

21 Maart. Bijlage van „1ME O P M E R K E R No. 12. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. 

Hoofdkantoor en Magazijnen DE Itl'I'l'KKKAltK 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. 

Coiitrato Verwarming, Ventilatie. Warm en Kondwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder liarantie. 

Dc Nederlandsche Klci-Iiidnstric No. 37. Overproductie 
is de aartsvijandin in elke industriëele onderneming (inge
zonden). — Het walswerk „Svedala". Over den invloed 
van de vastheid van metselsteenen cn mortel op de vast
heid van het metselwerk, overgenomen uit ..Architectura" 
(vervolg). De fun lamenteele eigenschappen der kleisoortcn, 
uit „die chemische Industrie". 

Deutsche Baiihiitte No. 11. K r i p p e n und Si iug-
l i n g s h e i m e door F. Rud. Vogel, met afbeeldingen. 

N e u e H e i d e h a u s e r II, door H. Aug. Waldner, met 
afbeeldingen. 

Ueber Ef fec tbe leuchtungen , door C. Zetzsche. 

P e r s o n a l i a . 

— Tot leeraar aan de ambachtsschool te Amersfoort is 
benoemd de heer K. Swagernuui te Hengelo. 

— De architect van den waterstaat in N. O. Indië J. C. 
Dekker heeft wegens volbrachten diensttijd eervol ontslag 
uit 's lands dienst gevraagd, met 9 Juni. Id. id. de opzichter 
le klasse van den waterstaat, W. F. E. de Jongh, met in
gang van 4 April. 

— Van 16 Maart tot 31 Aug. a. s. benoemd tot assistent 
voor de architectuur aan de Technische Hoogeschool te 
Delft R. .1. Hoogeveen, architect te Rotterdam. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— C o n s t r u c t e u r-T e e k e n a a r aan 
fabriek. Br. lett. N. W. A.. Alg. Adv.Bur. 
Ditmar, Rotterdam. 

een Machine 
Nijgh en van 

(1) 

— L11 h o g r a a f-T e e k e n a a r aan eene Rijksinrichting 
te Rotterdam voor cartografische en statistische werk
zaamheden, salaris f 1000 's jaars. Brieven letters 
N. T. B., Algemeen Advertentie-Bureau Nijgh St van Ditmar 
Rotterdam. ([ j 

— L e e r a a r in het S c h i 1 d e r e n aan de Ambacht
school te Oud-Beierland, jaarwedde f800. met vooruit
zicht benoemd te worden aan de Avondteekenschool. be
looning f 100 's jaars. Stukken voor 1 April a. s. aan den 
Directeur, W. van Heijst. • (i) 

— Twee Tijdel i jke O p z i c h t e r s bij den Provin
cialen Waterstaat in Overijssel; diploma waterstaats
examen vereischt. routine in kunstwegen aanbeveling. 
Stukken vóór 2* Maart aan den Hoofdingenieur in het ge
bouw van het Provinciaal Bestuur te Zwolle. (1; 

— A s s i s t e n t aan de Subafdeeling .,Scheepsbouw-
kunde' van de Technische Hoogeschool te Delft; Salaris 
f 1500. Zich schriftelijk aan te melden bij bovengenoemde 
Subafdeeling. ^ 

— Jong Ingen ieur op een Electrotechnisch inge

nieur-bureau ; diploma eener technische Hoogeschool ge
wenscht. Zich te richten tot het Bureau van „de Ingenieur" 
te 's-Gravenhage. (1) 

Adjunct - Inspec teur bK de Nederlandsch-Indische 
Spoorweg-Maatschappij, Dienst'van Beweging en Handels
zaken op Java; leeftijd niet boven dertig jaar en werkzaam 
als adjunct-Inpecteur bij de Nederlandsche Spoorweg-Maat
schappijen. Zich schriftelijk te wenden tot den Raad van 
Beheer; Lange Beestenmarkt 88 te 's-Gravenhage. (1) 

— T vv e c C i v i e 11 n.g e n i e u ra, diploma Delft, bij de 
H. IJ. S. M. ter opleiding tot Adjunct-Inspecteur bij het 
Vervoer. Schriftelijke sollicitaties 'adres H. IJ. S. M. Droog
bak Ia, Amsterdam. (1) 

— U i t v o e r d e r voor grond- en spoorwerken. Brieven 
onder No 35231 aan het Bureau van het Alg. Nederl. 
Advertentieblad te 's-Gravenhage. (2) 

— A d j u n c t - D i r e c t e u r der gemeentelichtfabrieken 
te Haarlem, jaarwedde f 2100 tot f 3.000, benevens vrije 
woning, vuur en licht. (2) 

I n g e n i e u r • E 1 e c t r i c i e n bij die fabrieken, jaar
wedde f 2.1(H) tot 3000, gezegelde verzoekschriften aan den 
Burgemeester vóór 24 Maart 1901, diploma Hoogeschool 
of Technische school aanbeveling. (2) 

— C o n s t r ii c t e u r-T e e k e n a a r, bij de Firma Gebr. 
Stork IE C O , Afdeeling Hijscliwerktuigen te Hengelo (O), 
zoo spoedig mogelijk. Uitsluitend schriftelijke aanbiedingen 
aan het adres van genoemde Afdeeling. (2) 

— ï e e k e n a a r , op een Scheepswerf in den Rijnbouw 
voor booten en sleepkanen. Aanbiedingen onder No. 0190, 
bureau der Nieuwe Rott. Courant. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RuiJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

44 Bouwk.Opz.-teek., 20-
14 BouwkOpz.-Uitv., 23-
10 Bouwk. Teek. 18-
7 Waterb. Opzr. 20-
1 Meubelteekenaar 
2 Decoratie-teekenaars 26-
2 Teek. voor kunst-indnst.26-
4 Chef-machinisten 22-
3 Werkt. opz. (construct.) 22-
1 Werkmeester 

11 Werktuigk. Teek., 20-
6 Electrotechniker 22-
1 Scheepsteekenaar 
1 Verwarmings-techniker 
1 Kadastcr-teekenaar 

-50j . , /60—ƒ125 p.m. 
- 5 0 j . , / 6 5 - / 1 1 0 , 
- 4 9 j . , / 4 0 - / 1 2 0 „ 
- 4 5 j . , / 6 0 - / 1 1 0 „ 

41 j , /120 „ 
-40j. , /110-/125 „ 
-40j.,/110 ƒ125 „ 
- 3 4 j . , / 8 0 - / 1 5 0 „ 
33j . , /80 -/125 „ 
3 3 j , ƒ125 „ 

- 2 6 j . , / f i 0 - / 85 „ 
- 41 j . , /G0- /100 „ 
21 j - , ƒ 05 „ 
23j.. f 80 „ 
2 4 j , ƒ 75 „ 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 23 Maart. 
Amsterdam, ten 12 ure. door het ge

meentebestuur: het maken van een polder-
riool in de Rangstraat bij de Smitstraat; 

de voorwaarden te verkrijgen ter Stads-
I drukkerij; inlichtingen ten kantore van 
I den Hoofdopzichter van „Algemeene 
j Dienst" der Publieke Werken ten Ge-
meentehuize, Kamer No. 145, van lo tot 

• 12 uur, de drie laatste werkdagen dei-
week, welke aan de aanbesteding voor-

i afgaan. 

Amsterdam, ten 12 ure, door het ge
meentebestuur: het maken en vernieuwen 

i van gedeelten kademuur langs den Zand
hoek, de Heerengracht en de Lijnbaans-

j gracht: de voorwaarden te verkrijgen 
| ter Stadsdrukkerij; inlichtingen ten kan-
[ tore van den Hoofdopzichter van „Alge-
| meene Dienst" der Publieke Werken, ten 



cn kapplan, langs- en dwarsdoorsneden, en de aan
zichten der vö«.r- en achtergevels. Plattegrond-
teekeningen, mot ingeschreven maten, eveneens de 
hoogtematen bij d<' doorsnede-teekeningen, Alles op 
schaal van I »' 100. 

De plannen moeien vergezeld gaan van eene Uit-
gewerkte en omschrijvende begroot ing van bouw
kosten, waaruit de te gebruiken materialen blijken 
benevens van eene exploitatierekening. 

A U ' K M KEN 1' B E P A L I N G E N . 

Art. 1. In elk der beide prijsvragen kunnen drie 
bekroningen worden uitgekeerd. Ter beschikking 
van de Jury is een bedrag gesteld van f250.— 
voor elke prijsvraag, welke zoo zal verdeeld worden 
dat de le prijzen [ 1 5 0 - bedragen. 

Art, 2. De plannen mot daarbij behoorende ge
detailleerde begrooting van kosten en exploitatie
rekening moeten voor of op 30 Juni 1908 franco 
worden verzonden aan het adres var. don Secretaris 
der Jury, Marnixstraat 402. Alle correspondentie is 
Ie richten aan hot adres van den heer P. V A N 
E X T E H , Hemonylaan 15. Amsterdam. Vragen 
omtrent deze prijsvraag zullen uitsluitend worden 
beantwoord in hot „Bouwk. Weekblad". 

Art. 3. Alle stukken moeten gemerkl 
zijn mei oen motto on herkenningsteeken en 
vergezeld zijn van: a. eon goed gezegeld couvert 
voorzien van hetzelfde motto benevens con her
kenningsteeken als op do daarbij behoorende stuk
keu voorkomen en inhoudende naam en woon
plaats van don ontwerper; b. van con open brief 
waarin oen correspondentie-adres. 

Art. 4. Het schrift op de toekoningen en van 
alle stukkon moet van een andere hand zijn dan 
die van don ontwerper. 

Art. 5, De ontwerper mag zijn naam niet bekend 
maken, voordat de Jury uitspraak hoeft gedaan. 

Art. 6. Ontworpen waarvan do stukken niet vol
ledig zijn, niet beantwoorden aan do gestelde be
palingen of waarbij de hiervorenstaande bepalingen 
van art, 4 en 5 niet in acht zijn genomen, blijven 
bij do booordooling buiten verdere beschouwing. 

Art. 7. Dc ingekomen ontwerpen mol daarbij be
hoorende bescheiden zullen worden worden beoor
deeld dooi- een Jury bestaande uit do H H . A . D. 
X. van Gendt, J . H . W. Leliman, P. van Exter, 
('. II. Eldeiïng, Architecten en Bouwkundigen en 
J . W . C. Tellegen, Directeur van het Bouw- en 
Woningtoezicht, allen te Amsterdam. 

Art. 8. Uiterlijk binnen twee maanden na don 
datum van indiening, genoemd in art. 2. brengt 
de Jury baar rapport uit aan de besturen der 
prijsvraag-uitschrijvers. Dit rapport wordt ten spoe
digste openbaar gemaakt in het „Bouwkundig 
Weekblad". 

Art. '•>. De bekroonde ontwerpen blijven het 
eigendom dor prijsvraag-uitschrijvers, terwijl alle 
ontwerpen en bescheiden gedurende minst ons drie 
weken zullen worden tentoongesteld in hot gebouw 
der Maatschappij tot Bevordering dor Bouwkunst. 
Marnixstraat 402 te Amsterdam. Daarbij ligt hot 
Jury-rapport tor lozing. 

Art. 10. De niet-bekroonde ontwerpen kunnen 
binnen oen week, na afloop der tentoonstelling 
worden afgehaald aan genoemd gebouw op vertoon 
van motto cn herkenningsteeken, of zullen desver-
langd voor de inzenders buiten Amsterdam, franco 

worden teruggezonden aan de correspondentie
adressen. 

Vastgesteld 7 Maart 1908. 

Het Bestuur van Amstels Bouwvoroeniging. 

P. V A N E X T E R , Voorzitter. 
J . B. S E L L M E Y E R , Sekretaris. 

Het Bestuur dor afd. Amsterdam dor Maat ij. 
tot Bevordering der Bouwkunst. 

W . J . D E GROOT, Voorzitter. 
J . H , W . L E L I M A N , Sekretaris. 

De Jury : 

J . H . W . L E L I M A N , Voorzitter. 
A . I). N . V A N G E N D T . 
J . W . C. T E L L E G E N . 
C. H . E L D E R I N G . 
P. V A N E X T E R , Sekrelaris. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 11. V e r s l a g van de ver
gadering van het Hoofdbestuur en van de gecombineerde 
vergadering van het Hoofdbestuur niet de Commissie tot 
Wetsherziening op 11 Maart liHKS. — Memorie van Toe
lichting Wetsherziening 11)07— 1908. — Concept-Statutenen 
Huishoudelijk Reglement. — Dit verslag bevat uitvoerige 
mededeelingen over de onderhandelingen, die aan de op
richting van den Bond van Architecten te Utrecht zijn 
voorafgegaan en de pogingen, die gedaan zijn, om tot over
eenstemming met de oprichters van den Bond te geraken 
wat evenwel niet gelukt is. 

Architectura No. 11. 1> a m p r ij s vraag. 
De Nieuwe Z ij d s-K a p e 1, door K. de Bazel, met 

afbeelding. 
De U i t b r e i d i n g van A m s t e r d a m vanaf het 

laatst der 15e eeuw door Ph. .1. Hamers, met af beeldingen. 
T e c h n i s c h G e d e e l t e Technisch Onderwijs per 

correspondentie (slot). — Ken en ander over het ontglanzen 
van olieverf bij bet schilderen van gevels. — Bescherming 
van ijzer tegeii verschillende invloeden, door L. Zwiers. 

De Bouwwereld No. 12. Iets over K o e l h u i z e n 
door J. F. H. Koopman w.i. met afbeeldingen. 

S e c t i e l - t a f e r e e l , naar ontwerp van A. Le Comte 
(afbeelding.) 

V l o e r e n zonder naden door Prof. .1. A. van der 
Kloes. (Vervolg). 

He Ingenieur No. 11. I n l e i d i n g tot het bezoek 
a a n (I e w erf „G u s t o". Voordrachten gehouden in de 
vergadering der Afdeeling voor Werktuig- en Scheeps
bouw van 22 November 1007 te Rotterdam door .1. I). 
Dresselhuis en C. van Rijn, met afbeeldingen. 

C. T. J. L o u i s R i e b e r. Necrologie door D. E. C. 
Knuttel c. b. i. 

Scheepsbouw i n 1007. 
R a p p o r t betreffende o n g e v a l l e n met beton 

ij z e i - cons truc t i e s in Nederland door S. .1. Rutgers c.i. 
met afbeeldingen. 

O v e r b r e n g i n g van beweg ing over korten af
stand, door F. van Person w. i. 

V e r g a d e r i n g van de Vakafdeeling voor Spoorweg
bouw en Spoorwegexploitatie v. h. Kon. Inst. v. Ing. van 
7 Maart 1908. 

Technisch Weekblad (It.v. T.) No. 11. Bestuursberichten. 
— Kort verslag der B. B. Vergadering. — Uit de Af 
deelingen. — Vrijheid-Vereeniging. — Ingezonden. — Be
richten. — Een stukwerk tarief-systeem (vervolg). Bereke
ning electrische gelijkstroomnetten (vervolg). 

De Aannemer No. 12. A. V. d er G e n i e. 
B e s l i s s i n g van g e s c h i l l e n . 
Ui t e igen k r i n g . Accoord. 
E e n bel a n g r ij k v e r s l a g V. 
A f d e e 1 i n g s v e r s 1 a g e n. Rotterdam 28 Februari 

1908. Rosendaal 12 Maart 1908, 

21 Maart. Bijlage vau „l*K O P M E R K E R No. 12. 

T H. VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SAMTAttY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en Magazijnen I» •: IC I I'I'KKKAIIK 150-151. F i l i a a l en Showroom 44 R O K IN, 

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 koudtvater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder tiarantie. 

Do Nedeiiandschc Klci-Industric No. 37. Overproductie 
is de aartsvijandin in elke industriëele onderneming (inge
zonden). — Het walswerk „Svedala". Over den invloed 
van de vastheid van metselsteenen en mortel op de vast
heid van het metselwerk, overgenomen uit „Architectura" 
(vervolg). De fun tanienteele eigenschappen der kleisoortcn, 
uit „die chemische Industrie". 

Deutsche Raiiliiitte No. 11. K r i p p e n und S a n g -
l i n g s h e i me door F. Rud. Vogel, niet afbeeldingen. 

Neue H e i d e n ü user II, door II. Aug. Waldner. met 
afbeeldingen. 

U e b c r E tl'c c t b e 1 e uch t ungen, door C. Zetzsche. 

P e r s o n a l i a . 

— Tot leeraar aan de ambachtsschool te Amersfoort is 
benoemd de heer K. Swagerman te Hengelo. 

— De architect van den waterstaat in N. O. Indië .1. C. 
Dekker heeft wegens volbrachten diensttijd eervol ontslag 
uit 's lands dienst gevraagd, niet 9 Juni. Id. id. de opzichter 
le klasse van den waterstaat, W. F. F. de Jongt], niet in
gang van 4 April. 

— Van 10 .Maait tot 31 Aug. a.s. benoemd tot assistent 
voor de architectuur aan de Technische Iloogeschool te 
Delft R. .1. Hoogeveen. architect tc Rotterdam. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— C o n s t r u c t e n r-T e e k e n a a r aan 
fabriek. Br. lett. N. W. A.. Alg. Adv.Bur. 
Ditmar, Rotterdam. 

een Machine 
Nijgh cn van 

(1) 

— L i t h o g r a a f-T cekena a r aan eene Rijksinrichting 
te Rotterdam voor cartografische en statistische werk
zaamheden, salaris 1' 1000 's jaars. Brieven letters 
N. T. B., Algemeen Advertentie-Bureau Nijgh & van Ditmar 
Rotterdam. 

— L e e r a a r in het S c h i 1 d e r e n aan de Ambacht
school te Oud-Beierland, jaarwedde f.SOi). met vooruit
zicht benoemd te worden aan de Avoudteekenschool. be
looning f 100 's jaars. Stukken voor 1 April a.s. aan den 
Directeur, W. van Heijst. ()) 

— T w e e T ij d e 1 ij k e O p z i c h t e r s bij den Provin
cialen Waterstaat in Overijssel; diploma ' waterstaats-
examen vereischt. routine in kunstwegen aanbeveling. 
Stukken vóór 25 Maart aan den Hoofdingenieur in het ge
bouw van het Provinciaal Bestuur te Zwolle. (1) 

— A s s i s t e n t aan de Subafdeeling ..Scheepsbouw-
kunde" van de Technische Iloogeschool te Delft: Salaris 
[1500. Zich schriftelijk aan te melden bij bovengenoemde 
Subafdeeling. (jj 

— Jong Ingen ieur op een Klectrotechnisch inge

nieur-bureau ; diploma eener technische Iloogeschool ge-
wenscht. Zich te richten tot bet Bureau van ..de Ingenieur" 
te 's-Gravenhage. (1) 

Adjunct - Inspec teur bij de Nederlandschlndische 
Spoorweg-Maatsehappn, Dienst van Beweging en Handels
zaken op Java; leeftijd niet boven dertig jaar en werkzaam 
als adjunct-lnpecteiir bij de Nederlandsche Spoorweg-Maat 
schappijen. Zich schriftelijk te wenden tot den Raad van 
Beheer: Lange Beestenmarkt 88 te 's Gravenhage. (1) 

— T wee C i v i c 11 ng e n i e u r 8, diploma Delft, bij de 
H. IJ. S. M. ter opleiding tot Adjunct-Inspecteur bij bet 
Vervoer. Schriftelijke sollicitaties 'adres H. U.S. M. Droog
bak la. Amsterdam. (1) 

— I' i t v o e 
onder No 35231 
Advertentieblad t( 

er voor grond- en spoorwerken. Brieven 
aan bet Bureau van het Alg. Nederl. 
's-Gravenhage. (2) 

— A d j u n c t - D i r e c t e u r der gemcentelichtfabrieken 
te Haarlem, jaarwedde f 2inn tot f 3.000, benevens vrije 
woning, vuur en licht. (2) 

I n g e n i e ii r - E I e c t r i e i e n bij die fabrieken, jaar
wedde I' 2 . K H I tot 30(H), gezegelde verzoekschriften aan den 
Burgemeester vóór 24 Maart 1901. diploma Iloogeschool 
of Technische school aanbeveling. (2) 

— C o n s t r u e te u r-T e e k e n a a r, bij de Firma Gebr. 
Stork A Co, Afdeeling llijschwerktuigen te Hengelo (O), 
zoo spoedig mogelijk. Uitsluitend schriftelijke aanbiedingen 
aan het adres van genoemde Afdeeling. (2) 

— Teek en aar, op een Scheepswerf in den Rijnbouw 
voor booten en slcepkanen. Aanbiedingen onder No. 6196, 

(2j bureau der Nieuwe Rott. Courant. 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RDIJSCHSTBAAT 94, AMSTERDAM. 

44 Bouwk.Opz.-teek., 2 0 — 5 0 j . , / 0 0 - ƒ 1 2 5 P-">-
14 BouwkOpz.-Uitv., 23—50 j . , ƒ 05—ƒ 110 „ 
10 Bouwk. Took. 18—49j.,/ ,40—/120 „ 
7 Waterb. Opzr. 20—45 j . , ƒ 00—ƒ 110 „ 
1 Meubelteekenaar 41 'j.. ƒ120 ,. 
2 Decoratie-teekenaars 20—40}, ƒ110 ƒ125 „ 
2 Teek. voor kunst-indust.26—40j., ƒ110 ƒ125 „ 
4 Cliof-macliinisten 22—34 j . , ƒ80—ƒ150 „ 
3 W e r k t opz. (construct.) 22—33 i . , ƒ80 ƒ125 „ 
1 Werkmeester 33j., ƒ125 „ 

11 Werktuigk. Teek., 20—20j.,ƒ(>()—ƒ 85 „ 
6 Electrotccbniker 22—41 j . , ƒ00—ƒ 100 „ 
1 Scheepsteokonaar 2Ij . , ƒ 65 ,, 
1 Verwnrinings-tccliiiikoi- 23j.. ƒ 80 .. 
1 Kadastoi-tookenaar 24j., ƒ 75 „ 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 23 Maart. 
Amsterdam, ten 12 ure, door hot ge

meentebestuur: het maken van een polder-
«ooi in de Ringstraat bij de Smitstraat; 

de voorwaarden te verkrijgen ter Stads
drukkerij: inlichtingen ten kantore van 

den Hoofdopzichter van „Algemeene 
Dienst" der Publieke Werken 'ten Ge-
meentehuize, Kamer No. 145, van W tot 
12 uur, de drie iaatste werkdagen dei-
week, welke aan de aanbesteding voor
afgaan. 

Amsterdam, ten 12 ure. door het ge
meentebestuur: het maken en vernieuwen 
van gedeelten kademuur langs den Zand
hoek, dc Heerengracht en de l.ijnbaan.s-
graclit: de voorwaarden te verkrijgen 
ter Stadsdrukkerij; inlichtingen ten kan
tore van den Hoofdopzichter van „Alge
meene Dienst" der Publieke Werken, ten 



21 Maart 1908 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Marmeren Schoorsteenmantels. 
Vraag: album en pryzen. U) 

Gemeenteliuize, kamer No. 146, van 10 
tot 12 uur, de drie laatste werkdagen 
der week, welke aan de aanbesteding 
voorafgaan. 

Amsterdam, ten 12 ure, door het ge
meentebestuur: het sloopen van den 
bovenbouw der ijzeren ophaalbrug no. 
142, over de Lijnbaansgraclit: het wijzi
gen van den onderbouw, en het maken 
en stellen van den bovenbouw eener 
nieuwe ijzeren ophaalbrug, met bijbe-
hoerende werken; de voorwaarden te 
verkrijgen ter Stadsdrukkerijjinlichtingen 
ten kantore der afdeeling „Bruggenbouw" 
van Publieke Werken ten Gemeentehuize, 
kamer No. 157, van 10 tot 12 uur ge
durende de week welke aan de aanbe
steding voorafgaat. 

Bergen-op-Zoom, ten 11 ure, door de 
Notaris W. J. van Gruting, in het hotel 
de Gouden Leeuw: het bouwen van eene 

Assurantie "Maatsch. tegen 

schade op het Leven 
„DE vau 1845. 
'S-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat, — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade.— 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat. — ZUTPHEN, IJselkade. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Dir. 

G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 
Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1906 . „ 1.235.100,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 31.495.000,00 
BRAND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'reiniëii, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

graanschuur en bijbehoorende werken 
op de hofdstede bewoond door 1. Hage 
in den Ouden St. I'hiliplandschen polder; 
aanw. gehouden; bestek en teek. ver
krijgbaar bij den arch. A. le Clerq te 
Kriiiningen. 

Helmond, ten 3 ure, door het gemeente
bestuur: de betimmering van de nieuwe 
raadzaal; voorw. en teek. verkrijgb. ten 
raadhuize. 

's-Heer Arendskerke, ten 1 ure, door 
bet gem.best.: het uitvoeren van werken 
tot vergrooting van de haven aan de 
Zuid-Kraaiertpolder en het maken van 
eene tweede los- en laadplaats: bestek 
met teekening verkrijgbaar bij de firma 
F. Kleeuwens & Zoon te Goes; aanw. 
gehouden: inlichtingen door den Opzichter 

van den Prov. Waterstaat F. Sturm 
te Goes. 

Hillegom, ten 11.30 ure, door het gem.
best.: a liet maken, leveren en stellen 
van eene rolvoetbrug over de Vinken-
sloot; b. het maken, leveren en stellen 
van een ijzeren urinoir en c. het maken, 
leveren en stellen van 14.5U meter ijzeren 
hek: bestek is verkrijgbaar ter Gemeente
secretarie (kamer Gemeente Opzichter) 
alwaar de teekeningen ter inzage liggen. 

Neede, ten 6 ure, namens de heer J. 
Hofman in het café 't Haantje: het 
bouwen van een woonhuis; bestek en 
teek. ter inzage in voorn. café. 

DINSDAG 24 Maart. 

Schalkwijk, ten 11 ure, door het be
stuur van het waterschap Blokboven, op 
het gemeentehuis: het bouwen van een 
gemetselde schoorsteen op paalfundeering 
bij het stoomgemaal van gen. water
schap; bestek en teek. verkrijgb. bij den 
ingenieur J. J. Wentink. Jutfaascheweg 
131 te Utrecht. 

St. JacobM'arochle, door het dijks-
bestuur van het waterschap het Nieuw 
Bildt: de levering van 24U0O0 klinker-, 
steenen, eenigszins getrokken, aan den 
buitenberm en aan den binnenberm van 
den zeedijk; 500 M. Amer. grenen planken 
en 200 M. grenen ribhout voor palen; 
voorw. te bek. bij ten secretaris A. 
Tadema. 

Venlo, ten 12 ure, door het gemeente
bestuur: het bouwen van een 12 klassige 
school met gymnastieklokaal en woning 
voor het hoofd; bestek en teekenigen ter 
inzage en verkrijgbaar op het bureau der 
Gemeentewerken: inlichtingen eiken 
werkdag van !> tot 12 en van 2 tot 4 uur. 
Aanwijzing 23 Maart e. k. des namiddags 
ten B ure. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemecn-
tebest.: de levering van hardsteenen 
trottoirbanden de bochtstukken; inl. te 
bek. bij den gem.-architect: bestek ver
krijgbaar ter sceretarie. 

Nijmegen, ten 2.30 ure, door het ge
meentebestuur: het leggen van ongev. 
5000 M. riool van aarden buizen in den 
Berg en Dalschen weg N.-zijde, de Franc-
kenstraat, de Pontanusstraat, de Slic.h-
tenhorststraat, het voormalig Wedren-
terrein, den Wilhelminasingel, de Joh. 
Vijghstraat en de van Gendtstraat met 
bijkomende werken. Bestekken met tee
keningen verkrijgbaar ter Gemeente
secretarie; inlichtingen ten kantore van 
den Directeur van Gemeentewerken. 

Astiqaariaat van „de OpmepkepM 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
und deren Anwendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst
figuren en 11 uitslaande platen, fl — 

A. MESSEL. Der W e r l h e i m b a u . 30 
platen in portef. (/"15—) . . fi.öO 

BADON GHIJBEN en H. STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 fOM 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) f 1.60 

L. KROOK. Architectur der Nieder-
lande. 60 platen, Monumenten van 
Oud-Nederlandsche Houwkunst (vroe
ger f 21.00) f 6.— 

Technischer Baiihaiidbuch. Twee 
zware deelen samen circa 20(H) pagina's 
8 afdeelingen behandelend, Woon
huizen, Brugg ii. 'runnels. Kiolcerin-
gen, Wegen, Spoorwegen, Water
werken, Bergwerken (vroeger f lö.—) 
in 1908 aangeboden voor f 10.—. 

Het hier aangeboden exemplaar is 
compleet en geheel nieuw, doch heeft 
in het le deel, afdeeling Bruggenbouw, 
een bindfout, waarom het verkrijgbaar 
gesteld wordt voor . . . . . . I •")."-•"> 

J . A. VAN OER KLOKS. Het houwen 
in Overzeesche Gewesten. Eerste af
deeling. Gewinnen, bereiden, aan
schaffen en verwerken van bouwstoffen. 
Leiden E. J. Brill 1807 fó.— f 150 

M . H . A. J . VAN MEURS. Aanwijzi-
ging bij het Topographisili Teekcnen, 
niet atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 1889 f 2.— 

W . 3. M . VAN DE WUNPEBSSE. 
Statische Berekeningen van Construc
tion uit de Burgerlijke Bouwkunde 
met 162 liguren. 's-Gravenhage 1002 
(f 2.40) f 1— 

Hetzelfde Werk. Tweede herziene 
en vermeerderde druk. 's-Gravenhage 
1906 f220 

SLOKT EX FI.IN.II.. Beschrijving van 
den Watervloed in Gelderland in 
Maart 1855, met 4 kaarten en 12 schet
sen, Arnhem 1856 ' 1.— 

F. C. 1). BAUEB. BerigtenenWaar 
nemingen betrekkelijk den Water
vloed in Gelderland in January en 
February 1861 niet kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 1868 f O") 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandse]) adres 
toegezonden. 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E O P M E R K E R " , Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5 — 

te voldoen 
«. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België - 6.50i .sj^ 
Voor de overige landen der Post-Unie, met f l M 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika . • 7.50; 5!o'3 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat , . . . f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . - l.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer 0.15 
Groott letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bi] opgave van drie 

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

aanvrage toegezonden. 

Opgaven vau Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nnmmer, uiterlijk des 
VRIJDAGS VOORMIDDAGS aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven iu overweging toezending, per expresse aan 
de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

S u u m c u i q u e . 

Het Bouwkundig Weekblad der vorige week is 
nog grootendeels gevuld met beschouwingen over 
de reorganisatie der Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst. 

De eerste beschouwing draagt als titel „Actueele 
Vraagstukken". 

„Gedrongen", zoo heet het daar, „niet alleen 
„door den Aannemersbond en den Opzichters-Teeke-
„naarsbond, maar ook door vele vraagstukken, waar-
„van een algemeen erkende goede oplossing voor 
„hen van veel belang is, zoo onder anderen: hono
rar ium, prijsvragen, esprit de corps, goede en 
„eerlijke gewoonten, moeten ook de vereenigde 
„architecten hunne positie bepalen". 

Dit schijnt een pleidooi voor den Bond van Neder
landsche Architecten, doch is toch niet als zoodanig 
bedoeld. Want de schrijver vervolgt: „Het is dan 
„ook een hoogst verblijdend verschijnsel, dat de 
„Maatschappij niet op haar oud standpunt wenscht 
„te blijven staan, maar geheel met den geest van 
„den tijd rekening houdt, gelijk geschied is in de 
.reorganisatie, voorgesteld in de Concept-Statuten 
„en Reglement, vastgesteld door hoofdbestuur en 
„wetscommissie op 11 Maart 1908". 

E r moet wel heel wat in de Maatschappij gebeurd 
zijn, dat zij, die steeds voor een aarts-conservatief 
lichaam doorging, nu haar „oud standpunt" wil ver
laten en „geheel met den geest van den tijd"medegaan. 

Heel wat bedachtzame hoofden schudden. De 
pessimisten, wien deze hoofden toebehooren vreezen 
„dat de Maatschappij door een eventueele goed
keur ing van deze Statuten leden van zich zal 
„vervreemden" ja dat velen „er uitgejaagd" zullen 
worden. 

Die vrees wordt door den schrijver van het artikel 
niet gedeeld. Immers hij becijfert, dat de Maat
schappij onder haar 773 leden er 434 telt die 
„bevoegd zijn over de bouwkunst als kunst te 
oordeelen", welk getal tot 545 klimt, als men er 
de „vele bouwkundigen, opzichters en teekenaars" 
bijtelt. Het cijfer zou nog hooger kunnen komen, 
als men „de belangstellenden, waarvan velen zeer 
gerechtigd tot een oordeel zijn", ook mederekende. 

Men kan nog verder gaan. Want het is gewenscht 
„dat architecten met aannemers in gemeen overleg 
tot een conclusie komen". Zoo behoudt men de 45 
aannemers die l id zijn. 

En daar overleg met de „industrieelen, fabrikanten, 
agenten in bouwartikelen en de de bouwvakken 
beoefenenden" evenzeer wenschelijk is kan men de 
773 leden allen behouden. 

Doch van deze 773 wil men er slechts aan 434 
stemrecht geven. De anderen „blijven een advi-
seerende stem behouden". Als zij daar nu maar 
tevreden mede zijn dan is alles „pour le mieux dans 
la meilleure des sociétés" gelijk Candide zou zeggen 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Marmeren Schoorsteenmantels. 
Vraag album en prijzen. (i) 

Gemeentehuize, kamer No. 145, van 10 
tot 12 uur, de drie laatste werkdagen 
der week, welke aan de aanbesteding 
voorafgaan. 

Amsterdam, ten 12 ure, door het ge
meentebestuur: het sloopen van den 
bovenbouw der ijzeren ophaalbrug no. 
142, over de Lijnbaansgracht; het wijzi
gen van den onderbouw, en het maken 
en stellen van den bovenbouw eener 
nieuwe ijzeren ophaalbrug, met bijbe-
hoorende werken; de voorwaarden te 
verkrijgen ter Stadsdrukkerij; inlichtingen 
ten kantore der afdeeling „Bruggenbouw" 
van Publieke Werken ten Gemeentehuize, 
kamer No. 157, van 10 tot 12 uur ge
durende de week welke aan de aanbe
steding voorafgaat. 

Bergen-op-Zonm, ten 11 ure, door de 
Notaris W. J. van Gruting, in het hotel 
de Gouden Leeuw: het bouwen van eene 

Assurantie-
schade op het Leven 

'Maatsch. tegen Brand-

„1>E van 1845. 
'S-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat. — ZUTPHEN, IJselkade. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Dir. 

G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 
Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1906 . , 1.235.400,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 31.495.000,00 
BRAND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

graanschuur en bijbehoorende werken 
op de hofdstede bewoond door I. Hage 
in den Ouden St. Philiplandschen polder; 
aanw. gehouden; bestek en teek. ver
krijgbaar bij den arch. A. Ie CIcrq te 
Krumingen. 

Helmond, ten 3 ure, door het gemeente
bestuur: de betimmering van de nieuwe 
raadzaal; voorw. en teek. verkrijgb. ten 
raadhuize. 

's-Heer Arendskerke, ten 1 ure, door 
het gem.best: het uitvoeren van werken 
tot vergrooting van de haven aan de 
Zuid-Kraaiertpolder en het maken van 
eene tweede los- en laadplaats; bestek 
met teekening verkrijgbaar bij de firma 
F. Kleeuwens A: Zoon te Goes; aanw. 
gehouden; inlichtingen door den Opzichter 

van den Prov. Waterstaat F. Sturm 
te Goes. 

Hlllegoin, ten 11.30 ure, door het gem.
best.: a het maken, leveren en stellen 
van eene rol voetbrug over de Vinken-
sloot; b. het maken, leveren en stellen 
van een ijzeren urinoir en c. het maken, 
leveren en stellen van 14.50 meter ijzeren 
hek; bestek is verkrijgbaar ter Gemeente
secretarie (kamer Gemeente-Opzichter) 
alwaar de teekeningen ter inzage liggen. 

Neede, ten 6 ure, namens de heer J. 
Hofman in het café 't Haantje: het 
bouwen van een woonhuis; bestek en 
teek. ter inzage in voorn. café. 

DINSDAG 24 Maart. 

Schalkwijk, ten 11 ure, door het be
stuur van het waterschap Blokhoven, op 
het gemeentehuis: het bouwen van een 
gemetselde schoorsteen op paalfundeering 
bij het stoomgemaal van gen. water
schap; bestek en teek. verkrijgb. bij den 
ingenieur J. J. Wentink, Jutfaascheweg 
131 te Utrecht. 

St. Jacobl-Parochie, door het dijks-
bestuur van het waterschap het Nieuw 
Bildt: de levering van 240000 klinker.-
steenen, eenigszins getrokken, aan den 
buitenberm en aan den binnenberm van 
den zeedijk; 500 M. Amer. grenen planken 
en 200 M. grenen ribhout voor palen; 
voorw. te bek. bij ten secretaris A. 
Tad erna. 

Venlo, ten 12 ure, door het gemeente
bestuur: het bouwen van een 12 klassige 
school met gymnastieklokaal en woning 
voor het hoofd; bestek en teekenigen ter 
inzage en verkrijgbaar op het bureau dei-
Gemeentewerken; inlichtingen eiken 
werkdag van 9 tot 12 en van 2 tot 4 uur. 
Aanwijzing 23 Maart e. k. des namiddags 
ten 5 ure. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeen
tebest.: de levering van hardsteenen 
trottoirbanden de bochtstukken; inl. te 
bek. bij den gem.-architect; bestek ver
krijgbaar ter sceretarie. 

Nijmegen, ten 2.30 ure, door het ge
meentebestuur: het leggen van ongev. 
5000 M. riool van aarden buizen in den 
Berg en Dalschen weg N.-zijde, de Franc-
kenstraat, de Pontanusstraat, de Slich-
tenhorststraat, het voormalig Wedren
terrein, den Wilhelminasingel, de Joh. 
Vijghstraat en de van Gendtstraat met 
bijkomende werken. Bestekken met tee
keningen verkrijgbaar ter Gemeente-
Secretarie; inlichtingen ten kantore van 
den Directeur van Gemeentewerken. 

Antiquariaat van „de Opmerker" 
JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 

und deren Anwendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst
figuren en 11 uitslaande platen, ƒ 1 — 

A. MESSEL. Der Wertheimbau. 30 
platen in portef. (ƒ" 15.—) . . ƒ4.50 

BADON GHIJBEN en H. STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ0.65 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) ƒ 1.50 

L . KROOK. Arehitectur der Nieder-
lande, 60 platen. Monumenten van 
Oud-Nederlandsche Bouwkunst (vroe
ger f 21.00) f6.— 

Technischer Kauhaiidbuch. Twee 
zware deelen samen circa 20(K) pagina's 
8 afdeelingen behandelend, Woon
huizen, Brugg- ii, Tunnels, Kioleerin-
gen, Wegen, Spoorwegen, Water
werken, Bergwerken (vroeger f 15.—) 
in 1906 aangeboden voor f 10.—. 

Het hier aangeboden exemplaar is 
compleet en geheel nieuw, doch heeft 
jn het le deel, afdeeling Bruggenbouw, 
een bindfout, waarom het verkrijgbaar 
gesteld wordt voor . . . . f 5.25 

J . A. VAN DER KLOES. Het bouwen 
in Overzeesche Gewesten. Eerste af
deeling. Gewinnen, bereiden, aan
schaffen en verwerken van bouwstoffen. 
Leiden E. J. Brill 1897 f5.— f 1.50 

M . H. A. J. VAN MEURS. Aanwyzi 
ging by het Topographisch Teekenen, 
met atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Gó. 1889 f2.— 

W . .T. M . VAN DE WWNPKKSSK. 
Statische Berekeningen van (onstrue-
tiën uit de Burgerlijke Bouwkunde 
met 152 figuren, 's-Gravenhage 1902 
(f 2.40) f 1 — 

Hetzelfde Werk. Tweede herziene 
en vermeerderde druk, 's-Gravenhage 
1906 • • • • • _ • • ' f 2 " ° 

SLOET EN FI.IN.IE. Beschrijving van 
den Watervloed in Gelderland in 
Maart 1855, met 4 kaarten en 12 schet
sen, Arnhem 1856 f 1.— 

F . C. D. BAUER. Berigtcn en Waar 
nemingen betrekkelijk den Water
vloed in Gelderland in January en 
February 1861 met kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 1868 f Ö.75 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E OPMERKER" , Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 6.— 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April 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-Afrika . 

• 6.501 . | è -
( 3 +9 

• 7.50) 531'5 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat , . . . f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat -0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . - L— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0.15 
Groott 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 nnmmer, uiterlijk den 
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 „Be Opmerker" ter drukkerij van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

S u u m c u i q u e . 

Het Bouwkundig Weekblad der vorige week is 
nog grootendeels gevuld met beschouwingen over 
de reorganisatie der Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst. 

De eerste beschouwing draagt als titel „Actueele 
Vraagstukken". 

„Gedrongen", zoo heet het daar, „niet alleen 
„door den Aannemersbond en den Opzichters-Teeke-
„naarsbond, maar ook door vele vraagstukken, waar-
„van een algemeen erkende goede oplossing voor 
„hen van veel belang is, zoo onder anderen: hono
rar ium, prijsvragen, esprit de corps, goede en 
„eerlijke gewoonten, moeten ook de vereenigde 
„architecten hunne positie bepalen". 

Dit schijnt een pleidooi voor den Bond van Neder
landsche Architecten, doch is toch niet als zoodanig 
bedoeld. Want de schrijver vervolgt: „Het is dan 
„ook een hoogst verblijdend verschijnsel, dat de 
„Maatschappij niet op haar oud standpunt wenscht 
„te blijven staan, maar geheel met den geest van 
„den tijd rekening houdt, gelijk geschied is in de 
,. reorganisatie, voorgesteld in de Concept-Statuten 
„en Reglement, vastgesteld door hoofdbestuur en 
„wetscommissie op 11 Maart 1908". 

E r moet wel heel wat in de Maatschappij gebeurd 
zijn, dat zij, die steeds voor een aarts-conservatief 
lichaam doorging, nu haar „oud standpunt" wil ver
laten en „geheel met den geest van den tijd"medegaan. 

Heel wat bedachtzame hoofden schudden. De 
pessimisten, wien deze hoofden toebehooren vreezen 
„dat de Maatschappij door een eventueele goed
keur ing van deze Statuten leden van zich zal 
„vervreemden" ja dat velen „er uitgejaagd" zullen 
worden. 

Die vrees wordt door den schrijver van het artikel 
niet gedeeld. Immers hij becijfert, dat de Maat
schappij onder haar 773 leden er 434 telt die 
„bevoegd zijn over de bouwkunst als kunst te 
oordeelen", welk getal tot 545 klimt, als men er 
de „vele bouwkundigen, opzichters en teekenaars" 
bijtelt. Het cijfer zou nog hooger kunnen komen, 
als men „de belangstellenden, waarvan velen zeer 
gerechtigd tot een oordeel zijn", ook mederekende. 

Men kan nog verder gaan. Want het is gewenscht 
„dat architecten met aannemers in gemeen overleg 
tot een conclusie komen". Zoo behoudt men de 45 
aannemers die l id zijn. 

En daar overleg met de „industrieelen, fabrikanten, 
agenten in bouwartikelen en de de bouwvakken 
beoefenenden" evenzeer wenschelijk is kan men de 
773 leden allen behouden. 

Doch van deze 773 wi l men er slechts aan 434 
stemrecht geven. De anderen „blijven een advi-
seerende stem behouden". Als zij daar nu maar 
tevreden mede zijn dan is alles „pour le mieux dans 
la meilleure des sociétés" gelijk Candid e zou zeggen 
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Gaan deze adviseurs echter heen, dan blijven 
althans de 434 over. Of deze heeren evenwel allen 
geacht mogen worden, in naam der Nederlandsche 
architecten te spreken, te stemmen en te besluiten, 
schijnt ons aan gegronden twijfel onderhevig. Zoo
veel architecten van naam en beteekenis is ons 
vaderland niet rijk, waarbij dan nog moet bedacht 
worden, dat sommigen der besten niet bij de Maat
schappij zijn aangesloten. 

De schrijver van het artikel betoogt „dat de 
„reorganisatie, wil de Maatschappij haar plaats niet 
„verliezen, noodzakelijk is, ja al eerder had moeten 
„gebeuren". Wij stemmen dit gaarne toe, maar 
zouden niet willen onderschrijven „dat de Maat
schappij zich nu, voor de zooveelste maal, zal 
„weten aan te sluiten bij de moderne eischen". 

Want van dergelijke aansluiting is in haar ver
leden geen spoor te vinden. In 1880 scheen men 
er toe te zullen komen. Geestdriftigen hielden 
geheime vergaderingen, als gevolg waarvan men in 
de najaarsvergadering te 's-Gravenhage het oude 
Hoofdbestuur deed tuimelen. Een nieuw Hoofd
bestuur trad op. doch wist zich zoo weinig aan te 
sluiten bij wat toen de moderne eischen waren, 
dat de malcontenten zich in „Architectura et 
Amicitia" terugtrokken en dit tot het frissche en 
krachtige lichaam maakten, terwijl de Maatschappij 
in haar „hoogheid" bleef vegeteeren. Toen beproefd 
werd, nog niet zoo lang geleden, door fusie met de 
andere bouwkunst-lichamen der Maatschappij nieuw 
levenssap toe te voeren, stuitte die poging op haar 
star conservatisme af. 

Hoe is dan de wind plotseling zóó gekeerd, dat 
nu een reorganisatie in „modernen" geest op de 
proppen komt? Wij zouden hieromtrent wellicht 
veel wetenswaardigs vernomen hebben als het 
tweede artikel in het laatste Bouwkundig Weekblad, 
„Een stukje geschiedenis" genoemd, gegeven had, 
wat zijn titel beloofde. Doch „de bijdrage onder 
„dit hoofd, van den heer A . W . Weissman ont
vangen, waarin nogmaals de geschiedenis van het 
„tot stand komen van de concept-wet der Maat
schappij na een voorbereidende inleiding werd 
„uiteengezet" heeft de redactie van het Bouwkundig 
Weekblad niet geplaatst. W e l vernemen wij „dat 
„de heer Weissman een groot persoonlijk aandeel 
„in het maken der Concept-wet heeft gehad", dat 
„zijn streven was om van de Maatschappij een 
„zuiveren vakbond te maken" en dat „die poging 
„mislukte aangezien het hem bleek, in een voor
bespreking met dc notabelen der Maatschappij 
„— waarbij de reorganisatieplannen nader toe
gel icht werden — dat de overgroote meerderheid 
„der aanwezigen die niet wilde' . 

Wat wij zouden wenschen te weten is echter, wat 
na die bespreking plaats vond. De tegenzin tegen 
de reorganisatie, waarvan toen bleek, wordt ver
klaard door de aanteekening „dat de geheel onvoor
bere id aanwezigen een eenigszins gereserveerde 
„houding aannamen, daar de voorstellen werden 
„toegelicht door iemand — die volgens eigen ver
k l a r i n g aan de vergadering — geen „persona grata" 
„van de Maatschappij was". 

Dit zal wel waar zijn, want wij vernamen van 
andere zijde, dat de vergaderden den heer Weissman 
„wel weg hadden willen kijken". Wat had hij ook 
noodig, dus een knuppel onder de hoenderen te 
werpen ? 

De knuppel lag echter in het hoenderhok en alle 
kakelen bracht hem daar niet uit. 

Te verwonderen is het niet, dat de heer Weissman 
toen „meende, dat niet bereikt zou worden, wat 
„hij gewenscht had en daarna al zijn krachten aan 
„den Architectenbond ging besteden". Men neemt 
het hem nu kwalijk, dat hij nog eens naar den 
knuppel omkeek, door, „met alle kracht werkend 
„voor den Architectenbond, zich tegelijkertijd op de 
„hoogte te laten houden van den stand van zaken 
„in de maatschappij". 

Het verwijt schijnt ons onverdiend. Want wien 
is het euvel te duiden, dat hij nog in zijn geestes
kind belang stelt, ook als het reeds op eigen beenen 
gaat? 

Wij hadden van de lotgevallen zoo gaarne wat 
vernomen, wij zouden willen weten, welke gedaante
verwisselingen dit geesteskind, dat zooveel schrik 
bracht, tusschen 20 Januari toen het voor het eerst 
getoond werd, en 11 Maart, toen tal van vaders 
het de wereld inzonden, heeft ondergaan, maar onze 
nieuwsgierigheid blijft onbevredigd. 

Slechts wordt ons gezegd: „dat de heer Weissman 
een deel der concept-wet van de Maatschappij pas
klaar maakte voor den Bond". Als wij echter het 
verslag der vergadering, door het Hoofdbestuur der 
Maatschappij 11 Maart gehouden, nog eens nalezen, 
dan wordt het duidelijk, dat het Hoofdbestuur toen 
de statuten van den Bond pasklaar gemaakt moet 
hebben voor de Maatschappij, aan wie, bij meerder
heid van stemmen, het behartigen der beroeps-
belangen van de Nederlandsche architecten — 
vroeger haar taak niet — werd opgedragen. 

Wij betreuren dit besluit. Suum cuique, ieder 
het zijne. Laat de Bond van Nederlandsche archi
tecten de beroepsbclangen behartigen, laat de Maat
schappij de Bouwkunst bevorderen. Dan rijden zij 
elkander niet in de wielen. 

Gelukkig moeten zoowel Bond als Maatschappij 
nog hun statuten vaststellen, en kunnen zij uit hunne 
concepten die bepalingen verwijderen, welke over 
en weer aanstoot zouden geven. Wij zouden het, 
met het Bouwkundig Weekblad, betreuren indien 
„door heethoofdig gedrijf en gewrijf deze quaestiën 
„werden opgestookt tot een vaak overdreven en er 
„bij de haren bij gesleepten belangenstrijd, zooals 
„die uit „Prinzipiënzeiterei" en niet uit het ver-
Jangen naar een goede oplossing geboren wordt". 

De duivel is nooit zóó zwart als men hem uit
schildert. Zoo krijgt de heer Weissman in het tweede 
artikel van het Bouwkundig Weekblad een „bonne 
marque". De heer Salm toch verklaart, dat het 
gerucht, als zou de heer Weissman gesolliciteerd 
hebben naar de betrekking van Algemeen Secretaris 
van de Maatschappij en uit ontstemming over zijn 
niet-benoeming naar den Bond zijn overgeloopen, 
onjuist is. 

Hij heeft aan den heer Salm, zijn oud-school
kameraad, dien hij in de moeilijke dagen, toen de 
Maatschappij den heer Rieber door ziekte moest 
missen, als waarnemend redactenr geholpen heeft, 
„beslist gezegd, de betrekking van Algemeen Secre
taris niet te zullen aanvaarden, al werd hij daartoe 
uitgenoodigd". En wij vernemen verder, dat de heer 
Weissman zijn hulp geheel belangeloos verleend 
heeft. 

Dit schijnt ons een gunstig voorteeken voor de 
toekomst en voor de verhouding tusschen de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst en den 
Bond van Nederlandsche Architecten. 

Wij worden in die meening versterkt door het 
slot van het niet geplaatste stuk des heeren 

Weissman, dat volgens het Bouwkundig Weekblad „lichamen hun eigen nuttige taak, die de Bond, 
Ana hiiflr- i •• . . . . . . . ' dus luidt 

„Het is mijn overtuiging dat de Bond veel en 
„goed werk zal kunnen doen, hetwelk de bestaande 
„lichamen wegens hun organisatie niet vermogen. 
„Maar aan de andere zijde hebben die bestaande 

„voor zooveel mij aangaat, hun zal laten. Is ieder 
„dus op eigen terrein werkzaam, leeft men in vrede 
„en vriendschap, dan zal de Nederlandsche bouw-
, kunst daar wel bij varen". 

Zoo zij het en blijve het! 

D e N i e u w e Z i j d s - K a p e l . 
Slot (zie bladz. 91). 

\ -r>Ysr**rr>, iruixs KArjiZ, iier- /fü/jt/GJl Sl'EDJS, •nashe/JïlE TTWJS - Z YDS -ICA PKJL, 

De bovenstaande afbeelding is de reproductie 
van een gravure, gemaakt naar een teekening van 
de overblijfsels van de glazen, waarvan in het vooraf
gaande sprake was. 

Achtereenvolgens zijn daarop voorgesteld Maria 
van Bourgondië en Bianca Sforza, de beide 
gemalinnen van Maximiliaan, Maximiliaan zelf, 
Philips de Schoone, Johanna van Arragon, hun 
zonen Karei V en Ferdinand I en vier dochters. 
In het bovendeel van het venster zal wel een voor
stelling, betrekking hebbend op het mirakel, geplaatst 
zijn geweest, doch daarvan is niets bekend. 

De kapel is niet dadelijk na invoering der Her
vorming in Amsterdam voor godsdienstoefeningen 
in gebruik genomen, doch eerst eenigen tijd voor 
profane doeleinden o. a. als zoutpakhuis gebruikt. 
Reeds toen gingen er stemmen op, die voor afbraak 
pleitten en moet o. a. de burgemeester Wil lem 
Bardesius, toen de Prins van Oranje Amsterdam 
bezocht, daarop hebben aangedrongen, maar de Prins 
wilde niet hiervan niets weten, het gebouw bleef 
in zijn ontredderden staat bestaan en werd later voor 
den Hervormden eeredienst ingericht. Dit geschiedde 
zooals aan vele onzer middeleeuwsche kerkgebouwen 
in den geest des tijds, hier der zeventiende eeuw, 
en moge het inwendige daarbij niet veel gewonnen 
hebben, aan de buitenzijde ontstond zooals uit vele 
afbeeldingen blijkt een van die schilderachtige 
complexen, die onze Nederlandsche stadsgezichten 
zoo aantrekkelijk maken. 

Vooral aan de Rokinzijde was dit het geval, zooals 
men zien kan op de plaat, verschenen bij No. 2 
van „de Opmerker" van 1904 en uit de afbeeldingen 
uit denzelfden tijd, dezer dagen in andere bladen 
gereproduceerd, en ook thans is de schilderachtig
heid van dit complex nog niet geheel verloren 
gegaan en kan men zich voorstellen, dat er stemmen 
°pgaan voor het behoud daarvan, wat evenwel 
groote sommen kosten zal, want de Hervormde 

gemeente wil niet slechts vergoeding van de uit 
den aard der zaak reeds enorme kosten voor de 
noodige herstellingswerken, maar bovendien ver
goeding van de schade, die zij lijdt, wanneer zij bij 
het behoud van de kapel, in haren tegenwoordigen 
omvang het terrein niet op de voordeeligste wijze 
exploiteeren kan. 

Dit maakt de oplossing van het vraagstuk niet 
gemakkelijker, wat de finaneieele zijde daarvan be
treft, het heeft echter met de vraag of behoud van 
het gebouw als monument gewenscht is betrekke
lijk weinig te maken. De laatste vraag kan men 
tweeledig opvatten al naar men de geschiedenis of 
de kunst op het oog heeft. Volgens onze heden-
daagsche opvatting behoort de zorg voor de monu
menten van geschiedenis en kunst tot de plichten 
der regeering en met deze opvatting kunnen wij 
het ten volle eens zijn, wanneer met die zorg maar 
niet bedoeld wordt de verplichting, om al de be
doelde monumenten te restaureeren of te recon-
strueeren. De regeering heeft niet te vragen, of de 
historische waarde, dan wel de kunstwaarde den 
doorslag geeft bij de beoordeeling der wenschelijk-
heid van het behoud. Voor den bouwkunstenaar 
is deze vraag echter wel van belang. Is er sprake 
van een juweel van bouwkunst, eenig in zijn soort, 
dan zal hij oordeelen dat geen opofferingen te groot 
zijn, om het, 't koste wat het wil , te behouden; is 
echter het monument tot een schier vormlooze 
steenklomp geworden, dan zal hij van oordeel zijn, 
dat men geen geld moet verknoeien, om die over
eind te houden. 

De Nieuwe Zijds-Kapel is noch het een noch het 
ander. Hoe bouwvallig ook, zij is nog lang niet 
wat men onder een bouwval verstaat, zij is nog 
steeds een karakteristiek specimen uit een tijd, 
waaruit in Amsterdam weinig bewaard is gebleven, 
zij is in zooverre een zeldzaam specimen, dat bede
vaartskerken, bepaaldelijk gesticht ter herinnering 



too 

aan een mirakuleuze gebeurtenis en ter bewaring 
van de daarop betrekking hebbende reliquieën, 
hier te lande zeer weinig voorkomen, maar ove
rigens vertoont zij in hare architectonische vormen, 
of hetgeen daarvan overgebleven is, geene zoo in 
het oog springende bijzonderheden, dat daarin af
doende argumenten voor het behoud gevonden 
kunnen worden. 

Wij zien hen, die voor het behoud pleiten dan 
ook trachten, ons een beeld voor den geest te 
brengen van het luisterrijk geheel, dat de kapel 
moet hebben opgeleverd, toen zij, voorheen, een 
schat van kostbare kunstwerken rijk was, toen tal 
van altaren met het fraaiste, dat tot opluistering 
kon worden aangebracht het inwendige versierden, 
toen de kleurenpracht van de geschilderde glazen 
den vromen bezoeker tegenglinsterde, kostbare ta
pijten en schilderstukken de wanden bedekten, 
fraaie beelden tegen de pijlers stonden, de priesters 
in rijk beslikte gewaden de mis opdroegen en 
daarbij kunstig gedreven gouden vaatwerk ge
bruikten. 

Bestond nog dit luisterrijk geheel, bestond er nog 
slechts zooveel van, dat men er althans nog iets 
van gewaar werd, wanneer men nu de kerk be
treedt, dan zouden gewis de voorstanders van het 
behoud een minder moeilijke taak hebben om de 
publieke opinie voor zich te winnen. 

Thans staat slechts de kracht hunner fantasie en 
hun meerdere of mindere welsprekendheid hun ten 
dienste, want moge het gebouw in' zijn deplorabelen 
toestand voor den bouwmeester voorzeker nog inter-
ressant genoeg zijn, tot den leek, die er de ge
schiedenis niet van kent, spreken de grauwe muren 
niet meer, voor hem is wat zij nog fluisteren mogen 
van vroeger dagen, onverstaanbaar geworden en 
voor het groote publiek, voor de bevolking van 
Amsterdam in het bijzonder is de kapel niet meer 
dan een historische merkwaardigheid. 

Voor historische merkwaardigheden gevoelt men 
in den regel nog minder, dan voor monumenten 
van kunst en dat is in dit geval jammer, want als 
zoodanig beteekent de Nieuwe Zijds-kapel meer dan 
als kunstwerk. In dit opzicht is zij op een lijn te 
stellen met het Paleis-Raadhuis, maar zij behoort 
tot een ander vroeger tijdperk, tot het nijvere en 
vrome Amsterdam der middeleeuwen en juist, omdat 
ons van dat oudere Amsterdam, waarin de grond
slagen gelegd werden van lateren bloei en ont
wikkeling, aan geschreven documenteu, zooveel 
minder, zoo heel weinig bewaard is gebleven, omdat 
daar zoo heel veel moedwillig of onwillekeurig van 
verloren gegaan is, verdient dit steenen document 
voor Amsterdam behouden te worden. Wij meenen 
hierop den nadruk te mogen leggen, als op het 
voornaamste argument, de historische beteekenis, 
ook omdat dit o, i . in dit geval het zuiverste 
argument is. 

In den belangenstrijd, die in de omgeving van 

het monument is losgebroken, treden natuurlijk 
allerlei argumenten op den voorgrond. Wij willen 
ons niet mengen in dien strijd, noch trachten na 
te gaan, wat de verschillende betrokken partijen 
daarbij beoogen. 

Bovendien zijn er zooveel teedere punten in deze 
quaestie, dat men blijkbaar in het openbaar er lang 
niet alles over durft zeggen, wat men denkt. 

Voor ons zijn die punten echter van geen betee
kenis, te minder, daar onze bedoeling alleen was 
onzen lezers omtrent het dezer dagen veel besproken 
monument eenige bijzonderheden mede te doelen, 
die sommigen wel bekend zijn, maar toch in het 
algemeen nog wel eens in herinnering mogen worden 
gebracht bij deze gelegenheid. 

Onze mededeelingen zouden onvolledig zijn, wan
neer wij ten slotte niet tevens gewaagden zij het 
met een kort relaas van een plechtigheid van groote 
beteekenis voor het middeleeuwsch Amsterdam, wij 
bedoelen de jaarlijksche processie, waarbij het 
mirakuleuze Sacrament met groote praal door de stad 
werd gedragen. 

Dit geschiedde op den eersten Woensdag na 
St. Gregorius. De stoet ging van de kapel door de 
Kalverstraat, naar den Dam, van hier door den 
Nieuwendijk, de Ramskooi en de Houttuinen over 
de Nieuwe Brug, door de Nieuwe Brugsteeg, de 
Warmoesstraat en de Nes, over de Lange Brug, 
door de Taksteeg en zoo door de Kalverstraat 
wederom naar de Heilige Stede. 

Voorop gingen de gilden met hun livreien, vanen 
en gildeteekens, sommigen droegen de beelden 
hunner schutspatroons mede, dan volgden meisjes 
en knapen, die Onze Lieve Vrouw en verschillende 
heiligen voorstelden, o.a. St. Joris te paard, waarbij 
de draak niet ontbrak, terwijl zich engeltjes en 
duiveltjes daaromheen bewogen. Voorts kwamen 
de drie Schutterijen in harnas en geweer, eveneens 
met hun standaarden en emblemen, dan de scho
lieren in witte koorkleederen, gevolgd door de 
priesters en monniken met hun vaandels, crucifixen 
en beelden en vergezeld van in 't wit gekleede 
boetelingen en daarna volgde het Sacrament, ge
dragen in een groote zilveren Ciborie door den 
pastoor, onder een tabernakel van goudlaken, dat 
door de vier burgemeesters gedragen werd. Onmid
dellijk daarachter volgde de rest van de magistraat, 
voorafgegaan door het toenmalig stedelijk muziek
korps de „Stadts Speel-luyden", waarbij zich het 
volk aansloot. 

Der Kinderen heeft in zijne, op het Stedelijk 
Museum te Amsterdam aanwezige, schilderij ge
tracht ons een voorstelling van den optocht te 
geven, die destijds een evenement was in het open
bare leven daar ter stede. 

Thans heeft, naar men zegt, nog jaarlijks, in den 
nacht, een stille omgang plaats op den gedenk-
datum, langs den boven aangegeven processieweg. 

Sic transit gloria. 

E e n s tuk je H is to r ie . 
In het tijdschrift van „Onzen Tijd" Jaargang VIII 

No. 4 doet Jhr. Mr. Victor de Stuers de volgende 
mededeelingen, die zeker niet onbelangrijk zijn voor 
de kunstgeschiedenis der negentiende eeuw en 
handelen over: 

I. G O S S C H A L K E N D E R I J K S - A D V I S E U R S . 

De „Opmerker" van 19 October 1907 bevatte 

eene biografie van wijlen den architect Gosschalk 
door den Heer A . W . Weissman. Daarin bespreekt 
deze ook de rol van den Heer Gosschalk in het 
college van de Rijks-adviseurs voor de Monumenten 
van Geschiedenis en Kunst, waarin hij van 1875 
tot aan de ontbinding zitting had. Hij zegt daarvan: 
„dat hij te veel kunstenaar was, om een eigenlijk 
„gezegd archeoloog genoemd te mogen worden. Aan 
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„deze eigenschap moet het worden toegeschreven, 
„dat hij als l id van het college van Rijks-adviseurs 
„voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 
„door den minister Geertsema in het leven geroepen, 
„niet heeft beantwoord aan de verwachtingen, die 
„sommigen van hem hadden. Hij was er de man 
„niet naar, om aan den leiband der heeren De Stuers 
„en Cuypers te loopen. Van eenzijdigheid had hij 
„nog, evenals in 1864, een afkeer. Maar bij zijn 
„medeleden, die behalve de reeds genoemde twee, 
„allen leeken waren, kon hij den noodigen steun 
„niet vinden om te verhinderen, dat de commissie 
„reeds na enkele jaren weder ontbonden werd. Als 
„dit lichaam later zijn geschiedschrijver vindt, dan 
„zal ook op Gosschalks werkzaamheid in deze richting 
„het juiste licht vallen". 

Deze vage mededeelingen bewijzen, dat. de Heer 
Weissman de geschiedenis der Rijks-adviseurs 
niet kent. 

Ik ben in staat daarop het gewenschte licht te 
doen vallen. 

In 1875 moest voorzien worden in de vacature, 
ontstaan doordien Prof. Gugel, baloorig over het 
ongunstig advies door het collegie over zijn ont
werp voor een Rijks-universiteitsgebouw te Leiden, 
uitgebracht, zijn ontslag had aangevraagd. Bij de 
besprekingen, deswege op 11 Maart 1875 in een 
vergadering van het collegie gehouden, werd in 
het licht gesteld, dat de te benoemen architect in 
de eerste plaats, goed op de hoogte moest zijn van 
onze oude monumenten en architectuur en van de 
wijze, waarop de gedenkteekenen behoorden behan
deld te worden. 

Er was nog een tweede vereischte: tot de taak 
van bet collegie behoorde ook, het geven van advies 
omtrent nieuw op te richten rijksgebouwen. Men 
begreep terecht, dat deze adviezen niet mochten 
ingegeven worden door willekeurige voorkeur voor 
dezen of genen bouwkundigen of decoratieven stijl, 
maar dat daaraan een vast beginsel ten grondslag 
moest liggen; en men was het er over eens, dat 
dit beginsel geen ander mocht zijn dan dit: dat bij 
de beoordeeling van elk ontwerp diende onderzocht 
te worden, of het beantwoordde in de eerste plaats 
aan de eischen der doelmatigheid, vervolgens aan 
die eener soliede constructie en eindelijk of de 
bouwkundige vormen en de decoratie een uitvloeisel 
waren van die constructie en daaraan geen geweld 
deden. Dit laatste beginsel had de architect P . J . H . 
Cuypers reeds lang geleden uitgesproken in de kern
achtige formule: „Toute forme, quin'estpas indiquée 
„par la structure, doit être rejetée." 

Het was destijds zeer moeilijk een architect te 
vinden, welke aan die eischen beantwoordde; ik 
kende er geen; Cuypers echter dacht, dat Gosschalk 
wiens intelligentie hij prees, den Minister voorge
steld kon worden. Het strekt hem tot eer, dat hij 
zich van die aanbeveling niet liet weerhouden door 
de domme aanvallen, welke Gosschalk tien jaren 
vroeger tegen zijn ontwerp voor een Museum 
Willem I had gericht. 

Onze medeleden en de minister vereenigden zich 
met dit advies en bij K . B . van den 16 Mei 1875 
No. 11 werd Gosschalk tot l id van het collegie 
benoemd. 

Zijn optreden in het collegie was steeds zeer wel
willend en hupsch; ik zal niet zeggen, dat hij aan 
den leiband van Cuypers en van mij liep, doch wel, 
dat nooit bleek van eenige principieele oppositie. 
Het ontging mij intusschen niet, dat hij van oude 

monumenten niet veel verstand had en dat hij 
omtrent de vraag, welke algemeene richtsnoer bij 
nieuw op te richten gebouwen, gevolgd moest 
worden, vrij beginselloos was: wanneer ik daarop 
wees, maakte hij er zich met een kwinkslag van af, 
kennelijk om zijn gebrek aan vaste beginselen te 
verbloemen en zijn terugtocht te dekken. 

In de vergadering van 9 December 1875 bracht 
hij rapport uit van de hem opgedragen inspectie 
van twee raadhuizen, die te Heusden en te Gouda 
voor de restauratie, waarvan subsidie was aange
vraagd. Hij voegde daaraan de mededeeling toe — 
zooals hij zeide, om het oordeel der vergadering uit 
te lokken — dat hij, ontwarende dat de betrokken 
gemeentebesturen in. verlegenheid zaten, aangaande 
de vraag, aan wien zij de restauratie het best 
konden toevertrouwen, hun gezegd had, dat hij zich 
niet opdrong, maar dat hij zich eventueel beschik
baar stelde. De voorzitter, Mr. Fock, verklaarde 
terstond, dat hiertegen geen bezwaar gemaakt kon 
worden; het was al wel, dat de heeren kosteloos 
hun tijd weggaven om het collegie en den staat 
van advies te dienen; het zou erg zijn, indien zij 
van geremunereerde opdrachten moesten afzien, Mij 
beviel de zaak niet en ik achtte mij verplicht er 
op te wijzen, dat de leden van het collegie de 
uiterste omzichtigheid behoorden te betrachten en 
zich moesten onthouden van alles wat uitgelegd 
zou kunnen worden, als eene poging om het lid
maatschap van het collegie te gebruiken als een 
middel om opdrachten te verkrijgen. 

Gosschalk werd door Gouda en Heusden benoemd 
en die genieenten hebben daarvan weinig genoegen 
beleefd. De restauratie van het raadhuis te Heus
den is op verschillende punten slecht uitgevoerd; 
steenen torenspitsjes werden met zinken knoppen 
bekroond; in een groot raam werden de traceerin
gen en het maaswerk aan de binnenzijde niet ge
profileerd; buitendien veroorloofde zich Gosschalk 
buiten de restauratieplannen om en zonder voor
kennis van Adviseurs, noch van regeering, achter 
tegen het raadhuis een omvangrijken aanbouw op 
te trekken, waarvan de regeering natuurlijk wei
gerde de kosten te vergoeden, zoodat Heusden 
gedrukt is geworden door een extra-schuldenlast 
van f 20.000.— 

Omtrent Gouda straks nader. 
De bewering van den Heer Weissman, dat het 

Gosschalk niet gelukt is, de opheffing van het 
collegie te verhinderen, omdat zijne medeleden hem 
steun onthielden, is geheel uit de lucht gegrepen. 
De zaak heeft zich als volgt toegedragen: 

Mr. C. Vosmaer, lid van het collegie, was met 
mij zeer bevriend en steunde Cuypers en mij voort
durend. Iu 1877 had daarin een geheele ommekeer 
plaats, waarvan ik eerst later de oorzaak vernomen heb. 

Aan het einde van eene „passioneele escapade" 
was hij terecht gekomen bij zijn vriend Van der 
Linden te Wiesbaden, den afbreker van Laurens 
Coster en verzamelaar van alle boeken over het 
schaakspel verschenen. In de week welke hij bij 
hem doorbracht, liep het gesprek ook over de 
heerlijkheid der liberale beginselen in het alge
meen en Van der Linden betoogde, dat het de 
plicht was van ieder liberaal-denkend mensch om 
de denkbeelden van het Christendom met alle 
macht te bestrijden. Onder alle orthodoxiën was 
vooral het Katholicisme gevaarlijk en Rome's in
vloed tegen te werken, moest de taak zijn van 
eiken echten liberaal. Overal, ook op bot gebied 
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van kunsten en wetenschappen, behoorden de 
Katholieken tegengewerkt te worden; er was dus 
ook voor Vosmaer een taak te vervullen. Op diens 
zwak karakter en zeer ontvankelijk gemoed 
maakte deze les een diepen indruk. Hij nam 
zich voor den hem door Van der Linden op-
gelegden plicht te doen. Hij was scherp met de 
pen, doch bedeesd en hulpeloos met het woord; 
vandaar dat hij mij, zijn vriend, van dit oogenblik 
af vermijdend, in de vergaderingen van het collegie 
van zijne nieuwe inzichten niets liet blijken, doch 
langzamerhand, in het hem ten dienste staande 
weekblad, «de Nederlandsche Spectator", de Advi
seurs en inzonderheid Cuypers en mij, ging aan
vallen. Eerst waren het schuchtere speldeprikken, 
maai' al doende werd hij dapperder en ging hij er 
toe over, onder het pseudoniem Flanor, de werk
zaamheid van het collegie met aanwending van de 
grofste onwaarheden heftig aan tc vallen en het 
voor te stellen, alsof het collegie door Cuypers 
en mij in ultramontaansche richting werd gedreven. 

Achter de schermen werkten weldra in dezelfde 
richting met groote hartstochtelijkheid de voor
zitter Mr. FOCK en de secretaris Hooft van Idde-
kinge, alsmede doch veel gematigder, de onder
voorzitter Dr. Leemans. De aantijgingen van Vos
maer en van de twee andere eerstgenoemde ad
viseurs vonden weerklank tot in de He Kamer en 
uit sommige hatelijke redevoeringen in de zitting 
van 7 December 1877 uitgesproken, bleek duidelijk 
dat door leden van het collegie bij de redenaars 
gestookt was geworden, speciaal tegen Cuypers en 
tegen mij en dat met goed gevolg de indruk was 
gegeven, dat het Collegie aan onzen leiband liep 
en dat men de katholieke eigenaren van monu
menten partijdig bevoordeelde. Bij de beraad
slagingen der He kamer was het potsierlijk Jhr. 
J . L . de Jonge, lid voor Middelburg en Klaas de 
Jong, landoekonoom uit Hoorn, tot een tweeman
schap vereenigd, de Adviseurs en hun behartiging 
der kunstbelangen om beurten te zien aanvliegen; 
geen van beiden toch had ooit aan de kunst eenige 
aandacht geschonken. Dit raadsel kan ik oplossen. 
Hooft van Iddekinge, die, terwijl hij in het Collegie 
altijd gezwegen had, onder de leden der Kamer 
ging stooken, had van een gemeenschappelijken 
vriend een introductie voor Jhr. de Jonge ver
kregen en begaf zich naar het Parlementsgebouw 
om te trachten hem op te warmen. Door een mis
verstand bracht hem de bode eerst Klaas de Jong, 
dien Iddekinge gretig mede deelgenoot maakte van 
zijn „onthullingen". 

Het gebeurde maakte op de andere Adviseurs 
een pijnlijken indruk: Mr. Enschedé deelde zijn 
ontstemming in een schrijven aan den voorzitter 
mede, en in de vergadering van 13 December 
1877 wierp de Heer Lingeman de vraag op, of, nu 
het gebleken was. dat aan sommige Kamerleden 
inlichtingen waren verstrekt, die zij niet anders 
dan door tusschenkomst van een Rijks-Adviseur 
konden hebben verkregen, en welke strekten om 
het Collegie in een verkeerd daglicht te stellen, 
het geoorloofd was, dat door een lid buiten de 
vergadering over het daar verhandelde werd ge
sproken. 

De voorzitter Fock antwoordde hooghartig, dat 
de gewaande ongunstige strekking uit niets bleek, 
dat men in de Kamer niet het Collegie maar den 
vorigen Minister had willen treffen, dat er in de 
Kamer geen mededeelingen waren gedaan, .welke 

men niet van elders had kunnen kennen, dat nie
mand geheimhouding was opgelegd, en dat hij zich 
het recht voorbehield om mondeling en schriftelijk 
alle mededeelingen te doen aangaande welke geen 
geheimhouding was opgelegd. Bij dit laatste 6loten 
zich Mr. Vosmaer en Dr. Leemans aan, en de 
schuchtere Lingeman liet het erbij. 

Niet aldus de Heer Gosschalk; zonder overleg 
met mij, bracht hij in de vergadering van 10 Janu
ari 1878 de zaak opnieuw ter sprake en ditmaal 
met den noodigen klem. Hij wees op een kwaad
aardig en lasterijk artikel in den „Nederlaiidschen 
Spectator" van 29 December 1877 No. 52 onder
teekend Flanor, en lokte aan Mr. Vosmaer de be
kentenis uit, dat hij de schrijver daarvan was. Hier
op toonde Gosschalk aan. dat het in hooge mate 
deloyaal was, dat Mr. Vosmaer, die nooit zijn grieven 
in een vergadering van het Collegie had doen 
hooren, deze door middel van de persennogwelonder 
een pseudoniem bekend maakte, en dat zijn artikel 
zoo vol onwaarheden en insinuaties tegen zijn mede
leden was, dat het de toets der kritiek niet kon door
staan. (Slot volgt). 

P r i j s v r a g e n . 

E E N R E C L A M E - B I L J E T V O O R V R E E M D E 
L I N G E N V E R K E E R . 

Op de in December door de Vereeniging tot 
bevordering van Vreemdelingenverkeer voor Utrecht 
uitgeschreven prijsvraag voor een reclamebiljet zijn, 
zoo meldt men, ruim 130 inzendingen ingezonden, 
waaronder er verscheidene moeten zijn, die in den 
vollen zin des woords een kunstwerk mogen worden 
genoemd, fraai van opvatting en denkbeeld, maar 
ook uitnemend geslaagd in uitvoering. Bij de meeste 
is de Utrechtsche Dom het hoofdmotief. 

Binnenkort wordt een tentoonstelling van alle 
ontwerpen gehouden. 

Op de prijsvraag voor een ontwerp voor een 
nieuw gemeentehuis te Zuidlaren zijn elf ontwerpen 
ingekomen. Bekroond zijn die van de heeren 
G . Sijtsema. Zuidlaren, H . W . Bienna, Uithuizen, en 
J . Steffens Jr.. te 's-Gravenhage met f 00, f 20 en f 20. 

Bij Kon. besluit van 2 Maart 1908 is ingesteld 
een commissie, aan welke is opgedragen het opmaken 
van een prijsvraag voor een plan van een goedkoop, 
eenvoudig en doelmatig slachthuis, met raming van 
kosten voor den bouw. alsmede het beoordeelen 
van de antwoorden op die prijsvraag, en zijn benoemd 
in deze commissie: 

tot l id en voorzitter, D. E . C. Knuttel c. b. i . , 
rijksbouwmeester in het 2de district, te 's-Gravenhage; 

tot leden: J . J . F . Dhont, directeur van het 
gemeentelijk slachthuis, te Rotterdam; F . J . Nieuwen-
huis, directeur van de gemeentewerken, te Utrecht; 
Dr. H . Remmelts, inspecteur in algemeenen dienst 
bij de directie van den landbouw, te's-Gravenhage; 
J . N . van Ruyven c. i . , directeur van de gemeente
werken, te Dordrecht. 

L e e s t a f e l . 
Bouwkundig Weekblad No. 12. A c t u e e l e Vraag

s tukken . Beschouwingen yan den redacteur over de 
reorganisatie der Maatschappij. 

Een s tukje g e s c h i e d e n i s . Over een bijdrage dooi
den heer A, VV. Weissman aau de redactie gezonden. 
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B r i e v e n ui t B e l g i ë VIII Le Mout des Arts ontwerp 
van Henri Maquet, met afbeeldingen. 

V e r d e e l eu heersch. Beschouwingen orer Stamp-
beton, Gewapend beton en Sieg wart bal ken door J. A. van 
der Kloes (slot) met afbeeldingen. 

Dampr i j svraag . 
De Nieuwe Zi jdskape l . 
V e r g a d e r i n g e n Vereeniging Bouwkunst en Vriend

schap te Rotterdam 10 Maart 1908. Afdeeling Amsterdam 
13 Maart 1908. 

Architectura No. 12. Het P a l e i s op den Dam door 
A. W. Weissman, met een naschrift der redactia. 

D a m p r ij s v r a a g. 
K o l o n i e s en W ij k e n voor T u b e r c u l e u z e n, 

door Corns Visser, over een prijsvraag uitgeschreven door 
ds. F. C. Fleischer te Makkum, 'redacteur-uitgever van het 
tijdschrift; „Het groene en het witte Kruis". 

T e c h n i s c h Gedeel te . Statiek en diagrammen tot 
het bepalen der afmetingen van vloeren en draagpijlers in 
gewapend beton. — De negatieve resultaten van de proe
ven der Loodwitcommissie door C. P. van Hoek (ingezon
den). — Kalkmortel naar Dr. VV. Michaëlis in het „Zen-
tralblatt der Bauverwaltuog. 

De Bouwwereld No. 13. Echo ' s III. Een Architecten
bond en hare noodzakelijkheid. 

De Goudmijn of^de Bouw der Toekomst", 
het ideaal van de 20ste eeuw, 

V l o e r e n zonder naden, door Prof. J. A. van der 
Kloes (vervolg). 

A f b e e l d i n g e n . De ontwerpen ter vergrooting van 
het stadhuis te 's-Gravenhage. 

Be I ngenit'iir No. 12. M e d e d e e l i n g omtrent de werk
zaamheid van het Institut Colonial International inzake 
irrigatie. Voordracht gehouden in de Instituutsvergadering 
van 14 Maart 190S door R A. van Sandick, Algemeen 
secretaris. 

B u f f e r aggregaten 1, door Thomas Rosskopf w. i., 
met figuren. 

D e g e t ij b e we g i n g als bron van arbeidsvermogen, 
door M, C. E. Bongaerts, ing. v. d. Waterstaat, 

Korte mededee l ing aangaande de proefritten met 
den motorwagen der Zuid-Hollandsehe Electrische Spoor
weg-Maatschappij. 

V e r g a d e r i n g van het Koninklijk Instituut van Inge
nieurs van 14 Maart 1908. Iu deze vergadering hield de 
heer E. van Konijiienburg een zeer belangrijke voordracht 
over de historische ontwikkeling van den Nederlandschen 
Scheepsbouw. 

Ingezonden s tukken . Over commutatie bij gelijk
stroom machines door C. L. R. E. Menges. 

Technisch Weekblad (B. v. T.)No. 12. Bestuursberichten. 
— Uit de Afdeelingen. — Een eigenaardig verschijnsel. — 
Hoe de Gemeente Rotterdam hare technische Ambtenaren 
betaalt, (ingezonden). — Een stuk-werk tariefsysteem (ver
volg). — Berekening electrische gelijkstrooninetten (vervolg). 

De Aannemer No. 12. Joh. v a n O o s t v e e n, Necrologie. 
Een be langr i jk v e r s l a g Arbeidsbeurzen VI. 
U i t e igen k r i n g . Nog niet alledaagsch. 
Een b e 1 a n g r ij k e beschouwing , Rapport van den 

Directeur der G.w. te Rott. over de regeling van de verhoo
ging der jaarwedde van gemeeuteambtenaren en werklieden. 

l)o Nederlandsche Kiel-Industrie No. 38. — Beperking 
productie 1908. — IJselsteenen, overgenomen uit „de Op
merker". — De fundamenteele eigenschappen der kleisoor-
ten, naar „die chemische Industrie*' (vervolg). 

Deutsche Bauhiitte No. 12. Z u r S t i 1 g e s c h i c h t e 
der G eg en wart, door Walter Curt Berendt, II. 

Vom E i n f a m i l i e u - S o m m e r h a u s , door Gerh. 
Heyden, met afbeeldingen. 

E i n e G e s e h & f t s h a u s - F a s • a d e, door Erich 
Schirmer bij een ontwerp van A. Jochem. 

Ueber S t r e i t f r a g e n im Z i e g e l b a u . 
E i n G a r t e n p a v i 11 o n. door Markward Winter bij 

een ontwerp van Ludw. Lony te Düsseldorf. 

De Natuur, uitgave van J. G. Broese te Utrecht bevat in 
aflev»ring 3: 

De draaiende Sweeuwploeg der American Locomotive 
uimpany: F. Kerdijk. — Over het Conserveeren van Eie-
S £ K : Brants, — Over (torsie) wrong bij boomen: A. J. 
schermbeek. - Spectraalanalyse van kleurstoffen in de 

texiel-industrie. VV. A. Kuyck. — Nieuwe banen in de 
metallurgie: Dr. A. J. C. Snijders. — Vliegmachines en 
Vogels (slot): J. M. Kleiboer. — Wat is mijn wormziekte? 
A. Marcus. — Uit Builenzorg: J. C. C. — Mars. III: Dr. 
W. De Sitter. — Op bezoek bij een drietal broedende Weide
vogels: .1. Daalder Dz. — Paradox bij de beweging der 
maan: J. A. Kerkhoven. Eenvoudige Proeven, 3. De out-
brandingstemperatuur: Dr. A. J. C. Snijders. — Korte Mede
deelingen. — Boekaankondiging. — Correspondentie. — 
Maandelijksch Weerbericht: C. L. de Veer. 

Moderne Baiiformcn van M. J. .1. Gradl uitgave van 
Julius Hoffmann te Stuttgart geeft in aflevering 3 een ar
tikel „Gartenstadt und Baukunst" door 'Hans Kamffmeyer 
te Karsruhe met vele fraaie afbeeldingen van huizen o.ja. 
uit de bekende Kruppsche kolonie Altenhof bij Essen en 
uit de tuinsteden Letchworth, Earswick bij York, Bourn-
ville. Port Sunlight bij Liverpool en het industriedorp van 
de National Cash Register Company in Amerika. 

Verder biedt deze aflevering een aantal studies, schetsen 
en ontwerpen van F. VV. Jochem te Kiel, waarbij eenige 
in kleur uitgevoerde interieurs, een studie voor een graf
monument van Richard Berndl cn een aardig corridor inte
rieur van Edgar Wood. 

Tot slot vinden wij voorts een viertal afbeeldingen van 
het onlangs voltooide Hoftheater te Weimar een werk van 
Heilmann en Littmann te Munclien. 

In het begin van 1907 werd tot dezen bouw besloten na 
eeu brand op 20 December 1900 in het oude gebouw uit
gebroken doch spoedig gebluscht. Dit oude gebouw was 
een vakwerkbouw en dateerde uit 1825. De nieuwe bouw 
is met groote voortvarendheid tot stand gebracht; hiertoe 
werkte de omstandigheid mede dat, ofschoon de bouw
grond nogal moeilijkheden opleverde, de tooneelruimte en 
het magazijn gereed gebouwd konden worden voordat het ( 
oude gebouw buiten gebruik gesteld behoefde te worden, 
zoodat na afbraak daarvan, de zaal kon worden aange
bouwd, hetgeen in zeven maanden geschiedde. 

Bij het ontwerp moest rekening worden gehouden met 
Weimar's roemrijk verleden, maar met het oog op de ge
durende een honderd jarig tijdperk bijeengebrachte kostbare 
verzameling decoraties, konden bij het ontwerp van het 
tooneel niet de nieuwste inzichten omtrent schouwburg-
bouw in toepassing worden gebracht. Evenwel vond prof. 
Littmann gelegenheid in de zaal een verbetering aan te 
brengen met zijn „Variabel Proscenium" eene ingenieuze 
mechanisch automatische inrichting, waardoor aan alle 
soorten van tooneelkunst in een en hetzelfde huis een 
passende omlysting kan worden gegeven. 

De totale bouwkosten voor het geheel ingerichte Theater 
beliepen 2008350 Mark of 29.25 Mark per M' inhoud. Het 
ontwerp is opgevat in modernen Empire stijl. De hoofd-
facade, waarvoor de bekende Goethe-Schiller gedenkteeken 
staat maakt een prettigen rustigen indruk, en van het 
interieur van de foyer kan men hetzelfde zeggen. 

Bnllttin des Métiers d'Ait. Eerst nu zijn de nummers 3 
en 4 van September en October 1907 verschenen. Deze 
dubbele aflevering is geheel gewijd aan de te Gent ge
houden Tentoonstelling van het gilde van St. Lucas en 
St. Joseph aldaar. Achtereenvolgens worden wij in de ver
schillende afdeelingen der tentoonstelling, ingeleid door 
besprekingen over bouwkunst, meubelmakerij, beeldhouw
kunst, pottenbakkerij, kunstsmederij, juweliers- en goud-
smeek tuist, decoratieve schilderkunst, vensterramen. Een 
groot aantal fraaie afbeeldingen verluchten dezen tekst en 
doen ons zien, dat er zeer verdienstelijk werk in al de 
genoemde afdeelingen was ingezonden, maar ook, dat een 
zekere eenzijdigheid daarin niet te miskennen valt Vooral 
op het gebied der kunstnijverheid neemt de kerkelijke knnst 
een overheerschende plaats in. Niet alleen omdat het meeren-
deel der ingezonden voorwerpen tot het gebied der kerke
lijke kunst behoort, maar ook in dien zin, dat de kerkelijke 
kunst o. i. te veel de hedendaagsche Vlaamsche kunstnijver
heid beheersht. 

In sommige kringen is men de mecning toegedaan, dat 
dit ook zoo moet zijn, maar onzes inziens ligt hierin een 
beletsel voor een gezonde ontwikkeling der kunst in het 
algemeen en van de kerkelijke kunst zelf. die op deze wijze 
gevaar loopt tot versteening over te gaan. 

Elementaire Berekeningen van Bouwkundige Con
structies. Handleiding voor theorie en praktijk, ten 
dienste van bouwkundige opzichters, architecten, enz,, door 
P. W. S c h a r r oo, eerste luitenant der Genie. Onder dezen 
titel verscheen dezer dagen bij de N. V. Electr. Drukkerij 
_ Lu dor et Emergo" te 's-Gravenhage een werkje, waarop 
wij gaarne de aandacht vestigen. Het heeft zijn ontstaan 
te danken aan een verzoek van eenige bouwkundige op-
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m 28 Maart. Bijlage van „ D E O P H £ R K E B 9» No. 13. 
zichters, om een met hen behandeld dictaat in druk te doen 
verschijnen. 

Het streven is hierbij geweest, 'eene handleiding voor 
zelfstudie samen te stellen, met de — ook door minder 
wiskundig bedeelden te volgen — afleiding van de formules, 
welke bij de berekening van bouwkundige constructies 
onmisbaar zijn, den algemeenen 'gang, welke bij elke be
rekening gevolgd moet worden en voorbeelden, waarin het 
gebruik van de formules en de wijze van berekening zijn 
toegelicht. Door het opnemen vanM>5 tabellen is getracht' 
de practische bruikbaarheid van hét werkje te bevorderen, 

Om het werkje onder ieders bereik te brengen, heeft de 
Uitgeefster — bij eene zorgvuldige afwerking — de prijs 
zoo laag mogelijk gesteld. 

Door een toevallige omstandigheid zijn wij in de gelegen
heid hier een beoordeeling van het werkje te laten volgen, 
die zeker de beste aanbeveling is die men verlangen kan. 

De heer H vau der Wijk, architect te Luik, zond ons toch 
daarover een schrijven, dat wij gaarne hieronder afdrukken: 

LUIK, 28 Maart 'OS. 

Mijnheer de Redacteur. 

In de afgeloopen week verscheen: „Elementaire Bereke
ningen van Bouwkundige constructies". Handleiding voor 
theorie en Praktijk ten dienste van Bouwk. opzichters, 
Architecten eiu, door P. W. Scharroo, 1ste Luitenant 
der Genie. 

Aangezien ik eenigen tijd geleden bovenvermeld werk 
(toen nog dictaat), met den schrijver grootendeels heb 
mogen doorwerken en daardoor persoonlijk heb kunnnen 
ondervinden welk nut het voor ons (Bouwkundigen in 't 
algemeen) kan hebben, zoo voel ik mij gedrongen de aan
dacht van mijn collega's hierop te vestigen, daar waar wij 
zoo karig zijii bedeeld met goede praktische studieboeken. 

Bedoeld werkje geeft een uiterst bevattelijk, door 132 
figuren toegelicht en eenvoudig geschreven overzicht van 
de in verschillende bouwkundige constructies te verwachten 
inwendige spanningen; in verband hiermede de afleiding 
van de bij elke berekening te gebruiken formaten en ten 
slotte voorbeelden, waaruit men ziet, hoe de formules ge
bruikt moeten worden. Slechts de kennis van de onder 
ieders bereik vallende beginselen der lagere wiskunde is 
hierbij vereischt. 

Door 65 ruim gedrukte tabellen, waarvan het gebruik 
ook weer door een voorbeeld is toegelicht, is het werkje 
ook voor de praktijk van groot gemak. 

Daar het bovendien door de uitgevers keurig is afge
werkt en tegen uiterst billijken prijs beschikbaar is gesteld, 
kan ik uit volle overtuiging deze handleiding aan m\jn 
collega's aanbevelen, tevens hulde brengende aan schrijver 
en uitgever voor hun streven om door dit werk te voor 
zien in een deel van de leemte welke nog steeds bestaat 

ollandsche Technici. in de vakopleiding der Hollandsche 

Met dankzegging voor de opname 
Hoogachtend, 

H. VAN DER WIJK. 

P e r s o n a l i a . 

— De voordracht voor hoofdingenieur van den provinci
alen waterstaat van Groningen, bestaat uit de heeren: J. 
de Jong, ingenieur aldaar; W. J. Burgersdijk, ingenier dei-
gemeentewerken, te Utrecht; en W. Cool, ingenieur der 
gemeentewerken te Rotterdam. 

— Benoemd tot adjunct-directeur 2e rang voor het be
heer van den arbeid in de Rijkswerkinrichting te Hoorn, 
met ingang van 1 April a. s. de heer G. G. Saveur, opzichter 
bij plaatselijke Werkeu, te Rotterdam. 

— Bij beschikking van den Minister van Koloniën is A. 
M. Damstra gesteld ter beschikking van den Gouverneur 
van Suriname om te worden benoemd tot tijdelijk opzichter 
bij de Koloniale Spoorwegen aldaar. 

— Uit 51 sollicitanten is tot directeur van de op te 
richten ambachtsschool te Oostburg benoemd de neer 
Fledderus, te Amersfoort, op een jaarwedde van f 2000. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— I n g e n i e u r van den Provincialen Waterstaat in 
Zeeland, standplaats Neuzen, jaarwedde f 2400.—, vatbaar 
voor verhooging tot f 8000.— Sollicitanten moeten zijn 
Nederlander, en in het bezit van diploma civiel ingenieur, 
zich bij gezegeld adres wenden tot het gewestelijk bestuur 
vóór 1 April a. s. • O 

— M e d e - D i r e c t e u r aan Kalkzandstewifabriekjaarl. 
prod, circa 8.000.000 P. G., hoofdzakelijk voor den verkoop. 
Brieven lett. P 12 aan het Alg. Adv. Bureau Kruisman en 
Co. A'dam. (') 

— Gemeente-Opzichter , te Zandvoort, jaarwedde 
f 750. Stukken vóór of op S0 Maart a s. aan den Burge
meester. (1) 

2 B o u w k u n d i g e O p z i c h t e r s voor 3a4maanden. 
Indiensttreding 15 April a l Mei. Salaris f TO per maand. 
Brieven onder no. 35395 aan het Bureau van het Alg. Ned. 
Advertentieblad te 's-Gravenhage. (1) 

— A m b t e n a a r bij de Maatschappij tot bevordering 
der bouwkunst tot hulp voor den Alg. Secretaris-Redacteur 
en Administrateur, administratie bibliotheek, enz. br. adres 
A. Salm G. Bzn., Voorzitter v/d Mij. tot Bevordering der 
Bouwkunst, Weesperzijde 26, te Amsterdam. (1) 

— D i r e c t e u r aan de Ambachtschool te Roermond. 
Jaarwedde f 1800, acte M J . stukken vóór 1 Mei. Adres lid 
commissie A. F. van Beurden, Landmeter van het kadaster 
Roermond. (*•) 

— D i r e c t e u r 
Adv. in dit No. 

aan de Ambachtschool te Emmen, zie 
(1) 

— O p z i c h t e r voor de verbouwing van de Gemeente
school No. 2 te Bleiswijk. Hon. f 15 - per week. Adres 
de Gemeenteopzichter. (1) 

— T e e k e n a a r s , (aankomend) op een Fabriek van 
Metaalwerken. Zich aan te melden: Oostenburgervoor
straat 21—31. Amsterdam. (1) 

— Ingenieur . Speciaal voor werken in gewapend 
beton. Aanbiedingen onder No. 52500 aan het Bureau van 
„De Ingenieur" te 's-Gravenhage. (1) 

— C o n s t r u c t e u r - T e e k e n a a r aan een Machine
fabriek. Br. lett. N. W. A.. Alg. Adv.Bur. Nijgh en van 
Ditmar, Rotterdam. (2) 

— L i t h o g r a a f - T e e k e n a a r aan eene Rijksinrichting 
te Rotterdam voor cartografische en statistische werk
zaamheden, salaris f 1000 's jaars. Brieven letters 
N. T. B., Algemeen Advertentie-Bureau Nijgh & van Ditmar 
Rotterdam. (2) 

— L e e r a a r in het S c h i l d e r e n aan de Ambachts
school te Oud-Beierland, jaarwedde f800. met vooruit
zicht benoemd te worden aan de Avondteekenschool. be
looning f 100 's jaars. Stukken voor 1 April a. s. aan den 
Directeur, W. van Heijst. (2) 

— Twee C i v i e 1-Ingenieurs, diploma Delft, bij de 
H. IJ. S. M. ter opleiding tot Adjunct-Inspecteur bij het 
Vervoer. Schriftelijke sollicitaties adres H. IJ. S. M. Droog
bak Ia, Amsterdam. (2) 

— A s s i s t e n t aan de Subafdeeling „Scheepsbouw-
kunde" van de Technische Hoogeschool te Delft; Salaris 
f 1500. Zich schriftelijk aan te melden bij bovengenoemde 
Subafdeeling. (2) 

— Jong Ingen ieur op een Eleetrotechnisch inge
nieur-bureau ; diploma een er technische Hoogeschool ge-
wenscht. Zich te richten tot het Bureau van „de Ingenieur 
te 's-Gravenhage. (2) 

Adjunc t - Inspec teur bii de Nederlandsch-Indische 
Spoorweg-Maatschappij, Dienst'van Beweging en Handels
zaken op Java; leeftijd niet boven dertig jaar en werkzaam 
als adjunct-Inpecteur bij de Nederlandsche Spoorweg-Maat
schappijen. Zich schriftelijk te wenden tot den Raad van 
Beheer; Lange Beestenmarkt 88 te 's Gravenhage. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCIISTRAAT 94, AMSTERDAM. 

38 Bouwk.Opz.-teek., 
12 BouwkOpz.-Uitv., 

7 Bouwk. Teek. 
6 Waterb. Opzr. 
1 Meubelteekenaar 

20—50j.,f 60—f 125 p.m. 
23—50j., ƒ65—ƒ110 „ 
20—49j., f40—ƒ120 „ 
26—50j.,/-60—ƒ110 „ 

41 j - , ƒ120 „ 

2 Decoratie-teekenaars 
2 Teek. voor kunst-indust. 
3 Chef-machinisten 
2 Werkt. opz. (construct.) 
2 Werkmeesters 

10 Werktuigk. Teek., 
5 Electrotechniker 
1 Scheepsteekenaar 
1 Verwarmings-techniker 
1 Kadaster-teekenaar 

26—40j., ƒ110 
2 6 - 4 0 j . , ƒ110 
2 2 - 3 3 j . / 8 0 -
22—23 j . , ƒ 8 0 -
26—33j., 
20—26j., ƒ 3 5 -
22^-41 j . , ƒ 3 5 -

2 l j . , 
2 3 j , 
24j., 

-ƒ125 
ƒ125 
-ƒ150 
ƒ100 
ƒ125 
ƒ 85 
ƒ100 
ƒ 65 
ƒ 80 
ƒ 75 

T H. VAN HEEMSTEDE OBELT, 
Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. 

Hoofdkantoor en Magazijnen DE KI 1TKKKADK ISO—191. 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 Ventilator onder «arantie. 

Aankondiging; van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG! 30 Maart. 

Leiden, ten 11.130 ure, door het gem.-
best.: het rioleeren van de Haarlemmer
straat vanaf de Hooglandschc Kerkstee?, 
de Garenmarkt vanaf de Raamsteeg tot 
aan de Hoefstraat en hulpwerken in 
verband met de vernieuwing van het 
rioolgewelf onder de Langebrug; bestek 
en teek. verkrijgb. en ter inzage bureau 
van gem. werken; aanw. gehouden. 

Nij kerk, ten 1.30 ure, door de arch. 
E. Knevel te Ermelo: het bouwen van 
een kerkgebouw met toren in de buurt
schap Nijkerkerveen; aanw. gehouden; 
bestek en teek. verkrijgb. bij den heer 
A. van Dijkhuizen aldaar. 

Roosendaal, ten 11 ure, door de arch. 
A. J. de Bruin, te zijnen kantore: het 
bouwen van een woonhuis aan de Hof
straat; bestek en teek. verkrijgb. bij den 
architect. 

Stadskanaal, ten 10 ure, door het ge
meentebestuur van Onstweddf. ten ge
meentehuize: het bijbouwen van twee lo
kalen aan de school te Musselkanaal; 
bestek en teek. verkrijgb. ter secretarie; 
aanw. 2s Maart 3 ure: bilj. inzenden 
uiterlijk !» ure; inl. bij den gem.-timmer-
man D. Bugel. 

Valkenswaard, ten 2.30 ure, door het 
gemeentebestuur: het verbouwen van het 
postgebouw aldaar voor telefoondienst; 
aanw. gehouden; bestek en teek. ver
krijgb. bij den arch. L. J. P. Kooken te 
kindhoven. 

Arnhem, ten 11 ure, door de arch. C. 
M. G. Nieraad in café Neuf: het bouwen 
van een nieuwen vleugel aan het Kinder
ziekenhuis; bestek en teek. ter inzage 
m het lokaal van aanbest. en verkrijgb. 
ten kantore van den architect. 

Zeist, ten 11.30 ure, door de arch. J. 
M. Paap, in café Havens: het bouwen 
•an een dubbel woonhuis a. d. Wilhel-
"iinalaan aid.; bestek en teek. verkrijgb. 

:|an het bureau Heerenstraat 11 aldaar. 

inzage in voorn, hotel; aanw. dagelijks 
op het werk. 

Harlingen, ten 8 ure, door het ge
meentebestuur: het leveren en plaatsen 
van een ijzeren ophaalbrug met onder
bouw enz. aan het Franekereind te Har-
lingen, met bijkomende werken; aanw. 
gehouden; bestek en 2 teek. verkrijgb. 
ter secretarie; 

Schijudel, ten 2 ure, door het Bestuur 
van het Burgerlijk Zedelijk Lichaam, 
vereeniging van vrouwen ter verpleging 
van zieken en het geven van onderwijs, 
in het koffiehuis van de kinderen Gerits 

Assurantie 'Maatsch. 

schade op het Leven 
„DE 

tegen 

ran 1845. 

verkrijgbaar bij Wed. P. van Waesberge 
«fc Zoon, Houttuin No. 73. Aanwijzing op 
het Timmerhuis 24 Maart ten" 11 ure. 

U1r<;clit, ten 2 ure, door de Mij. tot 
Exploilatie van Staatsspoorw., aan het 
centraal bur«au der Mij in het Moreel-
sche Park: bestek no. "l 130 het maken 
van twee landhoofden met aansluitende 
gedeelten aardebaan en bijkomende wer
ken ten behoeve van eene nieuwe draai
brug over de Gouwe nabij Gouda; begr. 
f 71.51)0. (Zie adv. in no. Ï0.) 

E. 

DINSDAG 31 Maart. 

Dedeinsvaart, ten 2 ure, door de arch, 
h i "̂""S'"1 t e Nieuw-Buinen, in het 
"otel Baving: a. het bonwen van een 
i'oerenbehuizing te Dedemsvaart; b. de 
?"*?•• v e rf-, en behangers werken; best en 
a e k - verkrijgb. bij den besteder en ter 

's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia 
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN 
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat. — ZUTPHEN, IJselkade. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Dir. 

G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder, 
Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1906 . „ 1.235.400,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 31.495.000,00 
BRAND • LEYEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billlike 
Premiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

nabij het Liefdesgesticht: het maken van 
bijgebouwen bij het Liefdesgesticht al
daar; bestek en 6 teek. verkrggb. bij 
den bouwkundige J. Heijkants te Erp; 
aanw. 11 ure. 

Rotterdam, ten 1 ure, door het ge
meentebestuur: het verbouwen van het 
lijkenhuis van het ziekenhuis aan den 
Coolsingel. Bestek en teekeningen ter 
kennisneming op de Secretarie der Ge
meente cn in het Stads Timmerhuis en 

Haarlem, ten. 1.15 ure, door het ge
meentebestuur; het maken van fundee
ringen voor machines, gehouwen en 
olietank, benevens eenige andere werken 
op het terrein, in den Veerpolder tus-
schen den Ouduweg en het Vuilrak; be
stek en trek. ter inzage van 9 tot 2 ure 
ter secretarie en aldaar verkrijgb. 

Utrecht, ten 2 ure, door de Mij. tot 
Expl. van S. S., aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelse Park; bestek 
no. 1131: liet uitbreiden van de wagen-
makerij op het station te Utrecht, begr. 
f 127.900. (Zie adv. in no. 11.) 

Franeker, door het beduur der chris
telijke school: het bouwen van twe« 
schoollokalen en «•enige werkzaamheden 
aan de onderw woning; be»t. en teek 
te bekomen bij Jacob Nijdam te Franeker. 

Steenbergen, ten 2 ure, door de bouwk. 
H. Lammeree, in het hotel van de wed. 
M. Franken; het bouwen van een graan-
pakhuis te Steenbergen; aanw. gehouden; 
bestek en teek. ter inzage bij de wed. 
Franken en te bek. bij gen. bciuwk. 

Utrecht, ten 2 ure', door de Mij. tot 
Expl. van Stoa'spoorwMaan het Centraal
bureau der Mij. in het Moreelsclie Park: 
het verven van de metalen bovenbouwen 
der spoorwegbruggen over: perc. 1. brug 
over de Maas bij Ravenstein in de lijn 
Nijmegen—'s-Hertogenbosch; II: brugover 
de Linge bij Geldermalsen in de lijn 
Utrecht—Gelderinalsen; III: brug over 
den Omval bij Amsterdam; IV: brug over 
de Westerdoksluis te Amsterdam (draai
brug en kleine overspanning!; V: brug 
over het Zuid-Bevelandsch Kanaal bij 
Vlake in de lijn Goes-Rilland Bath; VI: 
Doorlaat brug nabij Heer K, M. 29 in de 
lijn Maastricht—Visé. 

Utrecht, ten 2 ate, door de Mij. tot 
Expl. van Staatsspoorw., aan het centraal 
bureau der Mij. in het Moreelsclie Park: 
bestek no. 1136: het maken van twee 
landhoofden met aansluitende gedeelten 
aardebaan en bijkomende werken ten be
hoeve van een nieuwe draaibrug over de 
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zicbters, om een niet hen behandeld dictaat in druk te doen 
verschijnen. 

Het streven is hierbij geweest, :eene handleiding voor 
zelfstudie samen te stellen, met de —- ook door minder 
wiskundig bedeelden te volgen — afleiding van de formules, 
welke bij de berekening van bouwkundige constructies 
onmisbaar zijn, den algemeenen 'gang. welke bij elke be
rekening gevolgd moet worden en voorbeelden, waarin het 
gebruik van de formules en de wijze van berekening zijn 
loegelicht. Door het opnemen van»»>5 tabellen is getracht-
de practische bruikbaarheid van het werkje te bevorderen, 

Om het werkje onder ieders bereik te brengen, heeft de 
Uitgeefster — bij eene zorgvuldige afwerking — de prijs 
zoo laag mogelijk gesteld. 

Door een toevallige omstandigheid zijn wij in de gelegen
heid bier een beoordeeling van het werkje te laten volgen, 
die zeker de beste aanbeveling is die men verlangen kan. 

De heer H van der Wijk, architect te Luik, zond ons toch 
daarover een schrijven, dat wij gaarne hieronder afdrukken: 

LUIK. 23 Maart '03. 

Mijnheer de Redacteur. 

In de afgeloopen week verscheen: „Elementaire Bereke
ningen van Bouwkundige constructies". Handleiding voor 
theorie en Praktijk ten dienste van Bouwk. opzichters, 
Architecten eiu, door F. W. Scharroo, 1ste Luitenant 
der Genie. 

Aangezien ik eenigen tijd geleden bovenvermeld werk 
(toen nog dictaat), met den schrijver grootendeels heb 
mogen doorwerken en daardoor persoonlijk heb kunnnen 
ondervinden welk nut het voor ons (Bouwkundigen in 't 
algemeen) kan hebben, zoo voel ik mij gedrongen de aan
dacht van mijn collega's hierop te vestigen, daar waar wij 
zoo karig zijn bedeeld niet goede praktische studieboeken. 

Bedoeld werkje geelt een uiterst bevattelijk, door 132 
figuren toegelicht en eenvoudig geschreven overzicht van 
de in verschillende bouwkundige constructies te verwachten 
inwendige spanningen; in verband hiermede de afleiding 
van de bij elke berekening te gebruiken formaten en ten 
slotte voorbeelden, waaruit men ziet, hoe de formules ge
bruikt moeten worden. Slechts de kennis van de onder 
ieders bereik vallende beginselen der lagere wiskunde is 
hierbij vereischt. 

Door 05 ruim gedrukte tabellen, waarvan het gebruik 
ook weer door een voorbeeld is toegelicht, is het werkje 
ook voor de praktijk van groot gemak. 

Daar het bovendien door de uitgevers keurig is afge 
werkt en tegen uiterst billijken prij-s beschikbaar is gesteld, 
kan ik uit volle overtuiging deze handleiding aan mijn 
collega's aanbevelen, tevens hulde brengende aan schrijver 
en uitgever voor hun streven om door dit werk te voor 
zien in een deel van de leemte welke nog steeds bestaat 
in de vakopleiding der Hollandsche Technici. 

Met dankzegging voor de opname 
Hoogachtend, 

H. VAN OER WIJK. 

P e r s o n a l i a . 

— De voordracht voor hoofdingenieur van den provinci
alen waterstaat van Groningen, bestaat uit de heeren: J. 
de Jong, ingenieur aldaar; W. J. Burgersdijk, ingenier dei-
gemeentewerken, te Utrecht; en W. Cool, ingenieur dei-
gemeentewerken te Rotterdam. 

— Benoemd tot adjunct-directeur 2e rang voor het be
heer van den arbeid in de Rijkswerkinrichting te Hoorn, 
met ingang van 1 April a.s. de heer 6.G. Saveur,opzichter 
bij plaatselijke Werkeu, te Rotterdam. 

— Bij beschikking van den Minister van Koloniën is A. 
M. Damstra gesteld ter beschikking van den Gouverneur 
van Suriname om te worden benoemd tot tijdelijk opzichter 
bij de Koloniale Spoorwegen aldaar. 

— Uit 51 sollicitanten is tot directeur van de on fe 
lichten ambachtsschool te Oostburg benoemd de neer 
Fledderus, te Amersfoort, op een jaarwedde van f 2000. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Ingen ieur van den Provincialen Waterstaat in 
Zeeland, standplaats Neuzen, jaarwedde f 2400.—, vatbaar 
voor verhooging tot f 8000.— Sollicitanten moeten zijn 
Nederlander, en in het bezit van diploma civiel ingenieur, 
zich bij gezegeld adres wenden tot het gewestelijk bestuur 
vóór 1 April a. s. • (1) 

— M e d e - D i r e c t e u r aan Kalkzandsteunfabriek jaarl. 
prod, circa 8.000.000 P. G.. hoofdzakelijk voor den verkoop. 
Brieven lett. P 12 aan het Alg. Adv Bureau Kruisman en 
Co. A'daro. 0) 

— Gemeente-Opzichter , te Zandvoort. jaarwedde 
i' 750. Stukken vóór of op «0 Maart a s. aan den Burge
meester. (I) 

2 B o u w k u n d i g e O p z i c h t e r s voor 3a4maanden. 
Indiensttreding 15 April a t Mei. Salaris f TO per maand. 
Brieven onder no. 365*95 aan het Bureau van het Alg. Ned. 
Advertentieblad te 's-Gravenhage. (1) 

— A m b t e n a a r bij de Maatschappij tot bevordering 
der bouwkunst tot hulp voor den Alg Secretaris-Redacteur 
en Administrateur, administratie bibliotheek, enz. br. adres 
A. Salm G, Bzn., Voorzitter v d Mij. tot Bevordering dei-
Bouwkunst, Weesperzijde 26, te Amsterdam. (1) 

— D i r e c t e u r aan de Ambachtschool te Roermond. 
Jaarwedde f 1800, acte M J . stukken vóór 1 Mei. Adres lid 
commissie A. F. van Beurden. Landmeter van het kadaster 
Roermond. (') 

D i r e c t e u r aan de Ambachtschool te Emmen, zie 
in dit No. ü> Adv. 

— O p z i c h t e r voor de verbouwing van de Gemeente
school No. 2 te Bleiswijk. Hon. f 15.— per week. Adres 
de Gemeenteopzichter. I1) 

— T e e k e n a a r s , (aankomend) op een Fabriek van 
Metaalwerken. Zich aan te melden: Oostenburgervoor
straat 21—31. Amsterdam. (1) 

— Ingenieur. Speciaal voor werken in gewapend 
beton. Aanbiedingen onder No. 52500 aan het Bureau van 
„De Ingenieur" te 's-Gravenhage. (1) 

— C o n s t r u c t e u r - T e e k e n a a r aan een Machine
fabriek. Br. lett. N. W. A.. Alg. Adv.Bur. Nijgh en van 
Ditmar. Rotterdam. (2) 

— L i t h o g r a a f - T e e k e n a a r aan eene Rijksinrichting 
te Rotterdam voor cartografische en statistische werk
zaamheden, salaris f 1000 's jaars. Brieven letters 
N. T. B., Algemeen Advertentie-Bureau Nijgh at van Ditmar 
Rotterdam. 

12) 
— Lee raar in het S c h i l d e r e n aan de Ambachts

school te Oud-Beierland, jaarwedde f800. met vooruit
zicht benoemd te worden aan de Avondteekenschool. be-
looning f 100 's jaars. Stukken voor 1 April a. s. aan den s jaars. 
Directeur, W. van Heijst. (-,) 

— Twee C i v i e 1-Ingenieurs, diploma Delft, bij de 
H. IJ. S. M. ter opleiding tot Adjunct-Inspecteur bij het 
Vervoer. Schriftelijke sollicitaties adres II. IJ. S.M. Droog
bak Ia, Amsterdam. (2) 

— A s s i s t e n t aan de Subafdeeling „Scheepsbouw-
kunde" van de Technische Hoogeschool te Delft; Salaris 
f 1500. Zich schriftelijk aan te melden bij bovengenoemde 
Subafdeeling. W 

— Jong I n g e n i e u r op een Electrotechnisch inge
nieur-bureau; diploma eener technische Hoogeschool ge-
wenscht. Zich te richten tot het Bureau van „de Ingenieur 
te 's-Gravenhage. (2) 

Adjunc t - Inspec teur bii de Nederlandsch-Indische 
Spoorweg-Maatschappij, Dienst van Beweging en Handels
zaken op Java; leeftijd niet boven dertig jaar en werkzaam 
als adjunct-Inpecteur bij de Nederlandsche Spoorweg-Maat
schappijen. Zich schriftelijk te wenden tot den Raad van 
Beheer; Lange Beestenmarkt 88 te 's Gravenhage. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RuiJSCIISTRAAT 94, AMSTERDAM. 

38 Bouwk.Opz.-teek., 
12 BouwkOpz.-Uitv., 

7 Bouwk. Teek. 
0 Waterb. Opzr. 
1 Meubelteekenaar 

20—50j., ƒ60—ƒ125 p.m. 
23—50j., ƒ65—ƒ110 „ 
20—49j., / ? 40—ƒ120 „ 
2(5—50 j , ƒ 60—ƒ110 „ 

41 j . , ƒ120 „ 

2 Decoratie-teekenaars 26—40 j . , ƒ 110 
2Teek.voorkunst-indu.st.2C--40j'., ƒ110 
3 Chef-machinisten 22—33 j . , ƒ 80-
2 Werkt. opz. (construct.) 22—23 j . , ƒ80 
2 Werkmeesters 26--33J., 

10 Werktuigk. Teek., 20—26 j . , ƒ 3 5 -
5 Electrotechniker 22—41 'j., ƒ 3 5 -
1 Scheepsteekenaar 21 j . , 
1 Verwarmings-techniker 23 j . . 
1 Kadaster-teekenaar 24]., 

ƒ125 
ƒ125 
ƒ150 
/ : O Ü 
ƒ125 
ƒ 85 
ƒ100 
ƒ 65 
ƒ 80 

T H. VAN HEEMSTEDE OBELT, 
Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. 

Hoofdkantoor eu Magazijnen DE RUITERKADE 130-151. Filiaal en Showroom II 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 verzorging. Triumph Deurdrangers, kampioen Ventilator onder liarantie. 

Aankondiging van 
A a ii besi «MI i ugen. 

.MAANDAG 30 Maart. 

Leiden, ten 11.90 me, door het gem.-
best: het rioleeren van de Haarlemmer
straat vanaf de Hoogland*ehc Kerkstee?, 
de Garenmarkt vanaf de Raamsteeg tot 
aan de Hoef'straat en hulpwerken in 
verband met de vernieuwing van het 
rioolgewelf onder de l.angebrug; bestek 
en teek. verkrijgt), en ter inzage bureau 
van gem. werken; aanw. gehouden. 

Nijkerk, ten 1.30 ure, door de arch. 
E. Knevel te Krmelo: het bouwen van 
een kerkgebouw met toren in de buurt
schap Nijkerkerveen; aanw. gehouden; 
bestek en teek. verkrijgb. bij den heer 
A. van Dijkhuizen aldaar. 

Roosendaal, ten 11 ure, door de arch. 
A. J. de Bruin, te zijnen kantore: het 
bouwen van een woonhuis aan de Hof
straat; bestek en teek. verkrijgb. bij den 
architect. 

Stadskanaal, ten 10 ure, door het ge
meentebestuur vail Onstwerlde. ten ge
meentehuize: het bijbouwen van twee lo
kalen aan de school te Musselkanaal; 
bestek en teek. verkrijgb. ter secretarie; 
aanw. 2*> Maart 3 lire: bilj. inzenden 
uiterlijk 0 ure; inl. bij den gein. timmer
man D. Bugel. 

Val keus waard, ten 2.30 ure, door het 
gemeentebestuur: het verbouwen van liet 
1'ostgebouw aldaar voor telefoondienst; 
aanw. gehouden; bestek en teek. ver
krijgb. bij den arch. L. .1. P. Kooken te 
i.indhoven. 

Arnhem, ten 11 ure, door de arch. C. 
M. G. Nieraad in café Neuf: het bouwen 
van een nieuwen vleugel aan het Kinder
ziekenhuis; bestek en teek. ter inzage 
in het lokaal van aanbest. en verkrijgb. 
ten kantore van den architect. 

Zeist, ten 11.30 ure, door de arch. J. 
M. Paap, iu café Havens: het bouwen 
'-in een dubbel woonhuis a. d. Wilhel-
'itinalaan aid.; bestek en teek. verkrijgb. 

het bureau Heerenstraat 11 aldaar. 

MHSDAfl 31 Maart. 

inzage in voorn, hotel; aanw. dagelijks 
op het werk. 

Harlingen, ten 8 ure, door het ge
meentebestuur: het leveren en plaatsen 
van een ijzeren ophaalbrug met onder
bouw enz. aan het Franekereind te Har-
lingen, met bijkomende werken; aanw. 
gehouden; bestek en 2 teek. verkrijgb. 
ter secretarie; 

Schijndel, ten 2 ure, door liet Bestuur 
van het Burgerlijk Zedelijk Lichaam, 
vereeniging van vrouwen ter verpleging 
yan zieken en het geven van onderwijs, 
in het koffiehuis van de kinderen Gerits 

Assurantie "Maatsch. 

Leven 
tegen 

n 

Dedeinsvaart, ten 2 ure, door de arch. 
u " ' NieuwBuinen, in het Warringa te 

hotel Baving: a. het bouwen 
m 

van een 
b. de 

. best en 
bij den besteder en ter 

'"'erenbehuizing te Dedemsvaart; 1 
glas-, verf-, en behangerswei ken; bes 
teefc. verkrijgb. bij den besteder ei 

schade op het 

„DE NedePlflHUCII van 1st:,. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade.— 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat. — ZUTPHEN, IJselkade. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 
Mr. J. J. HENNY, Adj.Dir. 

G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 
Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1900 . „ 1.235.400,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 31.495.000,00 
BRAM) - LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'rcniiëii, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

nabij het Liefdesgestieht: het maken van 
bijgebouwen bij het Liefdesgesticht al
daar: bestek en 6 teek. verkrijgb. bij 
den bouwkundige .1. Heijkants te Erp; 
aanw. 11 ure. 

Rotterdam, ten 1 ure, door het ge
meentebestuur: het verbouwen van het 
lijkenhuis van het ziekenhuis aan den 
Coolsingel. Bestek en teekeningen ter 
kennisneming op de Secretarie der Ge
meente en in het Stads Timmerhuis en 

verkrijgbaar bij Wed. P. van Waesberge 
& Zoon, Houttuin No. 73. Aanwijzing op 
het Timmerhuis 24 Maart ten 11 ure. 

Utrecht, ten 2 ure, door de Mij. tot 
Exploitatie van Staatsspoorw.. aan het 
centraal bun au der Mij in het Moreel-
sche Park: bestek no. 1130 het maken 
van twee landhoofden met. aansluitende 
gedeelten aardebaan en bijkomende wer
ken ten behoeve van eene nieuwe draai
brug over de Gouwe nabij Gouda; begr 
f 71.600. (Zie adv. in no. 10.) 

Haarlem, ten. 1.15 ure, door liet ge
meentebestuur; het maken van fundee
ringen voor machines, gehouwen en 
olietank, benevens eenige andere werken 
op het terrein, in den Veerpolder tus-
schen den Oudeweg en het Vnilrak; be
stek en teek. ter in/.age van 9 tot 2 ure 
ter secretarie en aldaar verkrijgb. 

Utrecht, ten 2 ure, door de Mij. tot 
Expl. van S. S.. aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelse Park: bestek 
no. 1131: het uitbreiden van de wagen-
makerij op bet station te Utrecht, begr. 
f 127.900. (Zie adv. in no. 11.) 

Fraiieker, door bet bestuur der chris
telijke school: het bouwen van twe«> 
schoollokalen en eenige werkzaamheden 
aan de onderw woning; be*t. en teek 
te bekomen bij Jacob Xijdam te Franeker. 

Steenbergeii, ten 2 ure. door de bouwk. 
H. Lammeree. in het hotel van de wed. 
M. Franken; het bouwen van een graan-
pakhuis te Steenbergen: aanw. gehouden; 
bestek en teek. ter inzage bij de wed. 
Franken en te bek. bij gen. bouwk. 

Utrecht, ten 2 ure, door de Mij. tot 
Expl. van Staa'spoorw., aan het Centraal
bureau der Mij. in liet Horeelsche Park: 
het verven van de metalen bovenbouwen 
der spoorwegbruggen over: perc. 1. brug 
over de Maas bij Ravenstein in de lijn 
Nijmegen—'s-Hertogenbosch; II: brugov'e • 
de Linge bij Geldermalsen in de lijn 
Utrecht—Geldermalsen: III: brug over 
den Omval bij Amsterdam; IV: brug over 
de Westerdoksluis te Amsterdam (draai
brug en kleine overspanning); V: brug 
over het Zuid-Bevelandsch Kanaal bij 
Vlake in de lijn Goes-Uilland Bath; VI: 
Doorlaat brug nabij Heer K. M. 29 in de 
lijn .Maastricht—Visé. 

' Utrecht, ten 2 ure. door de Mij. tot 
Expl. van Staatsspoorw., aan het centraal 
bureau der Mij in het Moreelsche Park: 
bestek no. 1186: het maken van twee 
landhoofden met aansluitende gedeelten 
aardebaan en bijkomende werken ten be
hoeve van een nieuwe draaibrug over de 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6. bij het Paleis voor Volksvlijt. 

(2) Houten Parquetvloeren 
in ASPHALT, MASSIVE en PARQUET-TAPIS. 

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek 
Houten Hoofd- en Tusschenbalusters. 

Gouwe nabij Gouda; (zie adv. in no. 10). 

Utrecht, ten 2 ure, door de Mij. tot 
Expl. van S. S., aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelsche Park: bestek 
no. 1181: het uitbreiden van de wagen-
makerij op het station te Utrecht; (zie 
adv. in no. 11). 

WOENSDAG 1 April. 

Exloo, ten 12 ure. door het gemeente
bestuur van üdoorn, ten gemeentehuize: 
het bouwen van 3 brandspuithuisjes te 
leExloërmond, 2e Exloërmond en Odoorn; 
bestek en teek. ter inzage ten gemeente-
huize te Exloo en ten huize van de wed. 
H. Eggens te 2e Exloërmond; aanwijzing 
10 ure. 

Hoogvlh (I. door het bestuur van den 
polder Nieuw-Engeland; het bouwen 
van een molenaarswoning: aanw. 1 April 
10 ure; inl. te bek. bij den bouwk. J. 
Meijboom te Hoogvliet bij wien bestek 
en teek. verkrijgbaar zijn. 

Langweer, ten 10 ure, door het ge
meentebestuur van Doniawerstal. ten 
gemeentehuize; de levering van: a. 53000 
stuks waalstraatklinkers; b. 565 stère 
basaltslag en c. 445 stère riviergrint: 
voorw. verkrijgbaar ter secretarie. 

St. Annaland, ten 11 ure, door het 
bestuur der waterkeering van den cala-
miteuzen Suzannapolder, in het gemeente
huis: het maken van een uitwaterings
duiker door den dwarsdijk in genoemden 
polder. Het bestek ter inzage ten kantore 
van den Secretaris-Ontvanger en bij hem 
verkrijgbaar. Aanwijzing 2» en -'8Maart 
telkens van 11 — tot 1 uur, bijeenkomt 
in het Genieentehuis 

Steenwljk. door het gemeentebestuur: 
de levering van 30000 harde grijze vlakke 
straatklinkers; monsters van 3 steenen 
inz. ten gemeentehuize; levering franco 
wal voor 15 Mei a.s.; betaling na goed
keuring. 

DONDERDAG 2 April. 

Enkhuizen, ten 1.30 ure, door het ge
meentebestuur: het omsteigeren cn doen 
van belangrijke herstellingen aan den 
gemeentetoren van de Zuider- of St. 
Paneraskerk, begrooting f:53100; gedu 
rende drie dagen voor de aanbesteding 
inlichtingen tc bekomen bij den Architect 
U. J. van der Meulen, Stationsweg, Enk-
huizen; bestek en teekeningen ter Ge 
meente-Secretarie ter inzage en aldaar 
verkrijgbaar. 

Rotterdam, door het bestuur der Kon. 
Roei- en Zeilvereeniging De M. as: bestek 
A! het bouwen van een vereenigingsge 
bouw aan de Veerhaven; bestek B: het 
maken van bootloodsen c.i. opdrijvende 
pontons in de Veerhaven: bestekken en 
teek. verkrijgb. ten kantore van den 
arch. B. Hooijkaas Jr. Gclderschekade 10. 

Antiquariaat van de „Opmerker" 
KARL ZETZSCHE. Zopf & E m p i r e . 

Facaden, poorten, deuren, vensters, 
architectonische détails en binne i -
decoratie in Barock- en Empirestrjl. 

I. Fassaden aus der E m p i r e - Z e i t . 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

II. Haustllre, Tore und Fenster. 30 
platen in portefeuille . . . f9 — 

III. A r c h . D e t a i l s und E i n r . d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . ƒ9.— 

I, II en III te zamen . . . f 21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver
schijnt later. 

KARL A . ROMSTORFER. Die Bautisch 
l e r e i . Leipzig. Karl Scholtze 1882. Met 
491 figuren in d e n t e k s t . . ƒ1.50 

DR. W. BODE. Geschichte der Oeut-
schen P l a s t i k . Elegant geb., vroeger 
ƒ 1 5 . - A 6 0 

BILLING. A r c h i t e k t u r s k i z z e n . 48 platen 
in portefeuille ƒ6.— 

J . B. PEETERS. De vervaardiging van 
Kunstvuurwerken ter opluistering van 
openbare en bijzondere feesten. Gouda 
G. B . van Goor 1867. Met 3 uit
slaande platen ƒ 1 - -

Sammiung a l t e r B a u w e r k e Deutsch-
l a n d . 50 platen in lichtdruk ƒ 10.80 

LACROUX. L a Brique O r d i n a i r e . 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille ƒ 18.— 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
und deren Anwendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst
figuren en 11 uitslaande platen, ƒ 1.— 

A. MESSEL . Der Wertheimbau. 30 
platen in portef. (ƒ15.—) . . ƒ4.50 

BADON GHIJBEN en H. STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 . . . . . . ƒ0.65 

AD. BURR. Photographische Reise-
aufnahmen aus England u F r a n k r e i c h 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger ƒ13.— ƒ4.50 

Technischer Baulianilbuch. Twee 
zware (hielen samen circa 2000 pagina's 
S afdcelingen behandelend, Woon
huizen, Brugg n, Tunnels, Kioleerin-
gen, Wegen, Spoorwegen, Water
werken, Bergwerken (vroeger f 15.—) 
in 1906 aangeboden voor f 10.—. 

Het hier aangeboden exemplaar is 
compleet en geheel nieuw, doch heeft 
in het le deel, afdeeling Bruggenbouw, 
een bindfout, waarom het verkrijgbaar 
gesteld wordt voor . . . . f 5.25 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) ƒ 1-50 

L. KKOOK. Architectur der Nieder-
lande. 80 platen, Monumenten van 
Outl-Nederlandsche Bouwkunst (vroe
ger f 21.60) f6.— 

J . A. VAN DER KLOES. Het bouwen 
in Overzeesche Gewesten. Eerste af
deeling. Gewinnen, bereiden, aan
schaffen en verwerken van bouwstoffen. 
Leiden E. J. Brill 1S97 f5.— f 1.50 

M . H . A. J. VAN MEURS. Aan wijzi
ging bij het Topographisdi Teekenen, 
met atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 1889 f2.— 

W . J . M . VAN DE WIJNPEWSSE. 
Statische Berekeningen van Construe 
tien uit de Burgerlijke Bouwkunde 
met 152 iiguren, 's-Gravenhage 1902 
(f 2.40) II — 

Hetzelfde Werk. Tweede herziene 
en vermeerderde druk, 's-Gravenhage 
1906 i a » 

SLOET EN FUNJE. Beschrijving van 
den Watervloed in Gelderland in 
Maart 1855, met4 kaartenen ^schet
sen, Arnhem 1866 1' 1.— 

F. C. D. BALER. Berigtcnen Waar 
nemingen betrekkelijk den Water-
vloed iu Gelderland in January en 
February 1861 met kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 1868 f 0.76 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 
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Redacteur. P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER" , Stephensonstraat 02, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar | l Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . , . . f 5.— 

te voldoen 
it. bij vooruitbetaling vóór 15 .Ian. van hel 

abonnementsjaar, of 
li in twee termijnen, elk groot ƒ2.50, waar

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (I Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België f, 
Voor de overige landen der Post Unie, met 

inbegrip van Nedorl.Indië en Zuid Afrika . • 7.50; 5i§ 

,50J .- i 
l 5 o « 

A f zon d er I ij k e nummers, uitsluitend bijvoor-
uitbetaling per postwissel of in postzegels, mei 
plaat ƒ 0.*J • 

Idem, idem, zonder plaat -0.15 

Advertentiën 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 vau dnV 

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

aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing iu hel Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk de« 
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 van „Eiyen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103. 's-Gravenhage. 

De r e o r g a n i s a t i e d e r M a a t s c h a p p i j . 
Al zouden de reorganisatieplannen der Maat

schappij tot bevordering der Bouwkunst geen ander 
gevolg hebben, dan dal er, zooals thans, een 
frisscher wind dan vroeger door liet ..Bouwkundig 
Weekblad" waait, zoo zou er reeds reden tol ver
heuging zijn. 

De tijd schijnt voorbij, dat in de Marnixstraat 
te Amsterdam schaar en lijmpot geen rust kenden 
en de pennen verroesten. De nieuwe Algemeene 
Secretaris blijkt een goed stylist, gloeit nog van 
«lat vuur. hetwelk men in jeugdige harten zoo 
gaarne ziet branden. 

En ook de leden der Maatschappij, die anders 
hun weekblad lieten voor wat het was, grijpen nu 
naar liet gevederd riet. Zoo schonk in het laatste 
nummer de lieer C. N. van Goor, de bekwame 
Rotterdamsche bouwmeester, zijn medeleden eenige 
beschouwingen over „De Nederlandsche Architecten-
bond (N. A. B."), die zeer de aandacht verdienen, 
te meer nog tiaar de lieer Van Goor als langdurig 
en gewaardeerd Secretaris van „Bouwkunst en 
\ riendschap" ons bouwkunstig vereenigingsleven 
kent y.ooals weinigen dit kennen. 

Het artikel des heeren Van Goor is in drie 
deelen gesplitst. In liet eerste deel wordt de stichting 
van den Bond van Nederlandsche Architecten be
handeld en ook aandacht gevraagd voor ..de door 
verschillende vakgenooten in 't licht gegeven stukken 
over dien Bond". 

Uit den inhoud dier stukken blijkt volgens den 
heer Van Goor. „liet beslaan van twee tegen 
,elkander ingaande strooiningcn. van welke de 
..eerste de andere verdenkt een architecten bond 
„te willen stichten niet liet bepaalde doel dr Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst ten ondei 
„te brengen, terwijl dc andere richting door de 
„eerste verdacht wordt, we] tol de stichting van 
..don Bond tc hebben medegewerkt, doch. uil vrees 
„voor concurrentie met dc Maatschappij, slechts 
„op voorwaarde, dat dien Bond zijn voornaamste 
„levensvoorwaarde, namelijk een vrije beweging op 
„het gebied der bouwkunst in zijn volle uitgestrekt-
„heid, worde ontbonden". 

Wij meenen, dal de heer Van Goor hier slechts 
ten deele den werkelijken toestand wedergeeft. 
Want wij hebben uit dc stukken niet kunnen al 
leiden, dat de Bond er aan gedacht licel'l „dc 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst ten 
onder te brengen". Slechts in dc ontstelde ver
beelding van sommige leden der Maatschappij is 
dit schrikbeeld ontstaan. Het zijn die verschrikte 
leden, welke, nadat de Bond tot stand was gekomen. 

niet hun medewerking nu „dien Bond zijn 
„voornaamste levensvoorwaarde, namelijk een vrije 
„beweging o|f het gebied der bouwkunst" willen 
onthouden. Afgewacht /.al moeten worden, of deze 
opzet gelukt of niet. 

Het is voor wie niet tot de vergadering te Utrecht 
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Houten Parquetvloeren ( 2 ) 

in A S P H A L T , MASSIVE en P A R Q U E T - T A P I S . 

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek. 
Houten Hoofd- en Tusschenbalusters. 

Gouwe nabij Gouda; (zie adv. in no. 10). 

Utrecht, ten 2 ure, door de Mij. tot 
Expl. van S. S., aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelsche Park: bestek 
no. 1131: het uitbreiden van de wagen-
makerij op het station te Utrecht; (zie 
adv. in no. 11). 

WOENSDAG 1 April. 

Kxloo, ten 12 ure, door het gemeente
bestuur van Odoorn, ten gemeentehuize: 
het bouwen van S brandspuithuisjes te 
leExloërmond, 2e Exloërmond en Odoorn; 
bestek en teek. ter inzage ten gemeente-
huize te Exloo en ten huize van de wed. 
H. Eggens te 2e Exloërmond; aanwijzing 
10 ure. 

Hongvlbd, door het bestuur van den 
polder Nieuw-Engeland: het bouwen 
van een molenaars woning: aanw. 1 April 
10 ure; inl. te bek. bij den bouwk. J. 
Meijboom te Hoogvliet bij wien bestek 
en teek. verkrijgbaar zijn. 

Langweer, ten 10 ure, door het ge
meentebestuur van Doniawerstal. ten 
gemeentehuize; de levering van: a. 53000 
stuks waalstraatklinkers; b. 565 stère 
basaltslag en c. 445 stère riviergrint; 
voorw. verkrijgbaar ter secretarie. 

St. Annaland, ten 11 ure, door het 
bestuur der waterkeering van den cala-
miteuzen Suzannapolder, in het gemeente
huis: het maken van een uitwaterings
duiker door den dwarsdijk in genoemden 
polder. Het bestek ter inzage ten kantore 
van den Secretaris-Ontvanger en bij hem 
verkrijgbaar. Aanwijzing 2» en & Maart 
telkens van 11 — tot 1 uur, bijeenkomt 
in het Gemeentehuis 

Steen wijk. door het gemeentebestuur: 
de levering van 30000 harde grijze vlakke 
straatklinkers; monsters van 3 steenen 
inz. ten gemeentehuize; levering franco 
wal voor 15 Mei a. s.; betaling na goed • 
keuring. 

DONDERDAG 2 April. 

Bakhuizen, ten 1.30 ure, door het ge
meentebestuur: het omsteigeren en doen 
van belangrijke herstellingen aan den 
gemeentetoren van de Zuider- of St. 
Pancraskerk, begrooting f33100; gedu 
rende drie dagen voor de aanbesteding 
inlichtingen te bekomen bij den Architect 
U. J. van der Meulen, Stationsweg, Enk-
huizen; bestek en teekeningen ter Ge
meente-Secretarie ter inzage en aldaar 
verkrijgbaar. 

Rotterdam, door het bestuur der Kon. 
Roei- en Zeilvereeniging De M< as: bestek 
At het bouwen van een vereenigingsge 
bouw aan de Veerhaven; bestek B: het 
maken van bootloodsen c.i. opdrijvende 
pontons in de Veerhaven: bestekken en 
teek. verkrijgb. ten kantore van den 
arch. B. Hooijkaas Jr. Gelderschekade 10. 

Antiquariaat van de „Opmerken' 
KARL ZETZSCHE. Zopf & Empire. 

Facaden, poorten, deuren, vensters, 
architectonische détails en binne i-
decoratie in Barock- en Empirestnl. 

I. Fassaden aus der Empire-Zeit. 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

II. HaustUre, Tore und Fenster. 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

III. Arch. Details und Einr. d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . ƒ9.— 

I, II en III te zamen . . . ƒ21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver
schijnt later. 

KARL A . ROMSTORFER. Die Bautisch 
lerei. Leipzig. Karl Scholtzc 1882. Met 
491 figuren in den tekst . . ƒ150 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
und deren Anwendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst
figuren en 11 uitslaande platen, ƒ 1.— 

A . MESSEL. Der Wertheimbau. 30 
platen in portef. (ƒ15.—) . . ƒ4.50 

BADON GHIJBEN en H . STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ0.65 

J. BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
Bloei van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-HoUand) ƒ 150 

L. KROOK. Architectur der Nieder-
lande, 60 platen, Monumenten van 
Oud-Nederlandsche Bouwkunst (vroe
ger f 21.60) f 6.— 

DR. W. BODE. Geschichte der Oeut-
schen Plastik. Elegant geb., vroeger 
ƒ 1 5 . - ƒ3.60 

BILLING. Architekturskizzen. 48 platen 
in portefeuille . . . . . . ƒ6.— 

J. B . PEETERS. De vervaardiging van 
Kunstvuurwerken ter opluistering van 
openbare en bijzondere feesten. Gouda 
G. B . van Goor 1867. Met 3 uit
slaande platen ƒ 1 •— 

Sammiung alter Bauwerke Deutsch-
land. 50 platen in lichtdruk ƒ 10.80 

J. A. VAN DER KLOES. Het bouwen 
in Overzeesche Gewesten. Eerste af
deeling. Gewinnen, bereiden, aan
schaffen en verwerken van bouwstoffen. 
Leiden E. J. Brill 1897 f » . - f 1.50 

LACROUX. La Brique Ordinaire. 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille ƒ 18.— 

AD. BURR. Photographische Reise-
aufnahmen aus England u Frankreich 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger ƒ 1 3 . - ƒ4.50 

M . H . A. J. VAN MEURS. Aanwyzi 
ging bij het Topographisrh Teekenen, 
met atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 1889 f2.— 

W. J. M . VAN DE WlJNPEKSSE. 
Statische Berekeningen van Construe-
tien uit de Burgerlijke Bouwkunde 
met 152 figuren, 's-Gravenhage 1902 
(f 2.4Ö) f 1— 

Hetzelfde Werk. Tweede herziene 
en vermeerderde druk, 's-Gravenhage 
1906 f2.20 

SLOET EN FIJN JE. Beschrijving van 
den Watervloed in Gelderland in 
Maart 1855, met4 kaartenen ̂ schet
sen, Arnhem 1856 f 1»— 

Technischer Bauhandbuch. Twee 
zware deelen samen circa 2000 pagina's 
8 afdeelingen behandelend, Woon
huizen, Brugg n, Tunnels, Kioleerin-
gen, Wegen, Spoorwegen, Water
werken, Bergwerken (vroeger f 15.—) 
in 1906 aangeboden voor f 10.—. 

Het hier aangeboden exemplaar is 
compleet en geheel nieuw, doch heeft 
in het le deel, afdeeling Bruggenbouw, 
een bindfout, waarom het verkrijgbaar 
gesteld wordt voor . . . . f 5.25 

F C. D. BAUER. Berigtcn en Waar 
nemingen betrekkehjk den Water
vloed in Gelderland in January en 
February 1861 met kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 1863 f 0.75 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

PMERKER 
§ J Q P B O U W K U N D I G J W ^ 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER" , Stephensonstraat (.)2, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f IV— 

te voldoen 
«. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
h. in twee termijnen, elk groot fiJSO, waar

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan—31 Dei-.) wordt 
beschikt. 

Voor België 
Voor de overige landen der Post-Unie, met 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika 

B.60) 

7.50$ 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . - L— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer 0.16 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 

| Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van drie 
= g | plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
i:ó>i 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 dc 
VRI.IBAOS VOORMIDDAUS aan ons bnrean 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103. 's-Gravenhage. 

D e r e o r g a n i s a t i e d e r M a a t s c h a p p i j . 
A l zouden de reorganisatieplannen der Maat

schappij tot bevordering der Bouwkunst geen ander 
gevolg hebben, dan dat er, zooals thans, een 
frisschor wind dan vroeger door het „Bouwkundig 
Weekblad" waait, zoo zou er reeds reden tot ver
heuging zijn. 

De tijd schijnt voorbij, dat in de Marnixstraat 
te Amsterdam schaar en lijmpot geen rust kenden 
en de pennen verroesten. De nieuwe Algemeene 
Secretaris blijkt een goed stylist, gloeit nog van 
dat vuur, hetwelk men in jeugdige harten zoo 
gaarne ziet branden. 

En ook de leden der Maatschappij, die anders 
hun weekblad lieten voor wat het was, grijpen nu 
naar het gevederd riet. Zoo schonk in het laatste 
nummer de heer C. N . van Goor. de bekwame 
Rotterdamsche bouwmeester, zijn medeleden eenige 
beschouwingen over „De Nederlandsche Architecten
bond (N. A. B."), die zeer de aandacht verdienen, 
te meer nog daar de heer Van Goor als langdurig 
en gewaardeerd Secretaris van „Bouwkunst en 
Vriendschap" ons bouwkunstig vereenigingsleven 
kent zooals weinigen dit kennen. 

Het artikel des heeren Van Goor is in drie 
deelen gesplitst. In het eerste deel wordt de stichting 
van den Bond van Nederlandsche Architecten be
handeld en ook aandacht gevraagd voor „de door 
verschillende vakgenooten in 't licht gegeven stukken 
over dien Bond". 

Uit den inhoud dier stukken blijkt volgens den 
heer Van Goor, „het bestaan van twee tegen 
,elkander ingaande stroomingen, van welke de 
„eerste de andere verdenkt een architectenbond 
„te willen stichten met het bepaalde doel de Maal -
„schappij tot bevordering der Houwkunst ten onder 
„te brengen, terwijl de andere richting door de 
„eerste verdacht, wordt, wel tot de stichting vau 
„den Bond te hebben medegewerkt, doch, uit vrees 
„voor concurrentie met de Maatschappij, slechts 
„op voorwaarde, dat dien Bond zijn voornaamste 
„levensvoorwaarde, namelijk een vrije beweging op 
..het gebied der bouwkunst in zijn volle uitgestrekt
h e i d , worde onthouden*', 

Wij meenen, dat de heer Van Goor hier slechts 
ten deele den werkelijken toestand wedergeeft. 
Want wij hebben uit de stukken niet kunnen af
leiden, dat de Bond er aan gedacht heeft ..de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst ten 
onder te brengen". Slechts in de ontstelde ver
beelding van sommige leden der Maatschappij is 
dit schrikbeeld ontstaan. Het zijn die verschrikte 
leden, welke, nadat de Bond tot stand was gekomen, 
— met hun medewerking nu „dien Bond zijn 
„voornaamste levensvoorwaarde, namelijk een vrije 
„beweging op het gebied der bouwkunst" willen 
onthouden. Afgewacht zal moeten worden, of deze 
opzet gelukt of niet. 

Het is voor wie niet tot de vergadering te Utrecht 

HERHALING VAN 
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genoodigd waren, onmogelijk, om uit tc maken of 
daar eenigen der aanwezigen „een weinig bij tien 
neus genomen zijn". Is liet inderdaad geschied 
wat wij niet beoordeelen kunnen dan blijft dien 
heeren slechts over, zich hoe eerder hoe heter 
terug te trekken. 

Iu het tweede gedeelte van zijn opstel wijdt de 
heer Van Goor eenige beschouwingen aan dc vraag, 
wat het doel van den Bond zal moeten zijn. Voor 
frontmaken tegen den Aannemersbond en tegen 
dien der Opzichters cn Teekenaars, zooals sommigen 
dit noodig achten, gevoelt de heer Van Goor niets. 
„Wanneer de aannemers het weten gedaan te krij
gen" zoo zegt hij. „dat door vercenigd optreden 
„hun risico bij aannemingen tot de geringste af-
„meting wordt teruggebracht, doch daardoor den 
„architect meer arbeid bezorgd wordt, moet de 
„architect trachten een billijke vergoeding voor 
„dien arbeid te verkrijgen, maar niet beproeven de 
„aannemers tc dwingen, de grootere risico tc blij-
„ven loopen. Wanneer dc opzichters en teekenaars 
„door hun bond hoogere tracteinenlen weten tc 
„bedingen, dan moet de architect, voor zoover hij 
„daar nadeel van ondervindt, trachten schadeloos
stelling te verkrijgen door verhooging van zijn I 
„honorarium, doch niet dc opzichters en teekenaars 
„door zijn bond trachten tc dwingen zich met min
der tractenicnt tevreden to stellen.'' 

Ieder vakgenoot zal dit met den heer Van Goor 
eens zijn: wij gelooven dan ook niet dat dc Bond 
zal pogen „den aannemers te dwingen, de grootere 
„risico tc blijven loopen" noch dc opzichters cn 
„teekenaars tc dwingen, zich niet minder tractenicnt 
„tevreden te stellen." Het is nu geen tijd van 
dwingen. Maar, en dit ziet de heer Van Goor over 
het hoofd, er zijn tal van andere verkeerdheden 
in dc verhouding tusschen architecten eenerzijds 
en de aannemers of teekenaars-opzichtcis anderzijds. 
Meer en meer wordt de geheele aannemcrij als 
een verkeerd stelsel beschouwd, cn wordt ook 
het systeem, om den teekenaars de ontwerpen tc 
laten maken en den opzichters de geheele uitvoe
ring over te laten, veroordeeld. Hier vindt dc Bond 
een uitgestrekt veld voor zijn arbeid. 

Misschien heelt de heer Van Goor, waar hij van 
„excessen" spreekt, wel aan deze dingen gedacht, 
daar hij meent dat de Bond „in de eerste plaats 
„zijn oog dient te richten op verheffing van het 
„beroep en tc trachten het in de gemeenschap de 
„plaats cn het respect te verzekeren die het verdient". 
Do Bond zal, daar twijfelen wij niet aan, zooals de 
heer Van Goor verlangt, „een zuiveringsproces be-
„ginnen tegen allerlei inhetarchitectenberoepingeslo-
„pen misbruiken, waarvan de prnvisiejagerij wel oen 
„der minst eervolle is en in hooge mate geleid heeft 
„zoowel tot vermindering van hel respect der vak-
„genooten onderling als van aannemers, opzichters 
„en teekenaars tegenover de architecten, die gewoon 
„zijn hen tc dirigeeren". Ook tegen andere mis
bruiken door den heer Van Goor genoemd zooals 
onderkruiperij, het werken onder do markt, bet 
opschommelen van werk, het geheel overlaten van 
alle werk aan ondergeschikten zal de Bond optreden. 
Daar al dit kwaad groote afmetingen heeft aan
genomen en het is doorgedrongen tot kringen, waar 
niemand het verwacht, zou het ons niet verwonderen, 
wanneer zij, die het er op toeleggen, ilen Bond „in 
de haven te doen stranden", vreezen, aan de kaak 
Ie worden gesteld, als de Bond eens aan hel werk 
gaat. 

Het derde gedeelte van zijn opstel wijdt de heer 
„Van Goor aan het bespreken van de vragen „of 
„de Maatschappij na haar reorganisatie de plaats 
„van den Bond zou kunnen vervullen en of van 
„een Bond die zich naast de Maatschappij vrij op 
„het geheele gebied der bouwkunst en van het 
„architectenberoep zou bewegen een concurrentie 
„en wel een doodelijke niet de bestaande bouw
kuns t lichamen is te duchten." 

De eerste vraag wordt door den Heer Van Goor 
in beslist ontkennenden zin beantwoord. ,.A1 legt 
„de Maatschappij", zoo zegt de heer Van Goor. 
„de regeermacht met stemrecht incluis in handen 
„van eon categorie van leden, onverschillig of deze 
„de meerderheid of de minderheid van het aantal 
„leden vormt, dan zal zij nimmer als lichaam in 
„haar geheel kunnen opkomen voor de belangen 
„van die eene groep, indien die belangen zouden 
„ingaan togen die van een andere groep." Ieder 
die even nadenkt moet dit inzien en daarom be
grijpen wij niet boe het Hoofdbestuur der Maat
schappij heeft kunnen voorstellen, van een der 
groepen een Vakbond te maken. 

Ook voor een doodelijke concurrentie niet de 
jestaande lichamen vreest de heer Van Goor niet. 
en wij gelooven, dat deze vrees, die bij vele leden 
der Maatschappij aanwezig is, een hersenschim zal 
blijken. 

Maar het „Bouwkundig Weekblad" blijft zich 
ongerust maken. Daarvan getuigt het. artikel onder 
het opschrift: „Onzuiverheden" in het vorig nummer. 
Hier worden onze beschouwingen van 21 Maart 
besproken en. al kunnen wij bost legen een stootje, 
wij gelooven toch dat de Maatschappij niet ver
standig doet. met zulke artikelen in haar orgaan 
een plaats te geven. Want verdachtmaking is een 
wapen, dat altijd hem die het gebruikt verwondt. 

Iu de eerste plaats wordt gezegd: „dat ons 
hoofdartikel getiteld „Vereenigingsleven om zijn 
dubbelzinnigheid, beter gezegd dubbelhartigheid 
met aandacht gelezen dient tc worden". Dc be
doeling hiervan kan geen andere zijn, dan dat wij 
iets anders meenden, dan wij nederschreven. een 
beschuldiging die vrij wel niet verdachtmaking ge
lijk staat. 

Hoe meent nu het „Bouwkundig Weekblad" hel 
bewijs van dubbelzinnigheid te kunnen leveren? 
Wij hadden betreurd, dat dc aarzelende houding 
den 21 Januari 1008 door het Hoofdbestuur der 
Maatschappij aangenomen, de kans, dat de Maat
schappij ooit dc gewenschte Vakbond zou kunnen 
worden, voorgoed had doen verloren gaan. Nu 
maakt het „Bouwkundig Weekblad" hieruit op dat 
nij dien Vakbond wenschten en voegt daaraan toe 
dat „wij ons hier doen kennen als een heslist voor
stander van de hervorming der Maatschappij tot 
„een Vakvereeniging." Toch zal ieder die Neder-
landsch verstaat moeten toegeven dat het .Bouw
kundig Weekblad" slechts dan het recht zou gehad 
hebben, ons dit in dc schoenen te schuiven, als wij 
geschreven hadden „dc door ons gewenschte Vak
bond". 

Het is dus niet waar „dat een eind verder bet 
blaadje juist omgekeerd werd", omdat wij toen 
zeiden, dat naar ons oordcel de Eerste Groep van 
de leden der Maatschappij nooit als vakvereeniging 
zou kunnen optreden. 

Opdat geen twijfel zal kunnen bestaan omtrent 
onze bedoeling zij hier nog eens herhaald, dat wij 
de aarzelende houding van het Hoofdbestuur op 

21 Januari betreuren. Had dit Hoofdbestuur toen 
verklaard, wat het 11 Maart verklaarde, dan zou 
dit zeker van grooten invloed geweest zijn op wat 
later geschied is, al kan niemand zeggen, hoe dc 
zaken dan zouden zijn geloopen. Zeker is slechts, 
dat wie ook dien 21 Januari gewensclit moge hebben 
dat de Maatschappij zich tot een vakbond zou 
ïeorganiseereu, dc Hoofdbestuurderen dien wensch 
niet hadden, althans daarvan niets deden blijken. 

Wij kunnen alles, wat ons verder door het 
„Bouwkundig Weekblad" wegens onze ..dubbel
hartigheid" verweten wordt, laten voor wat het 
is, daar het nu toch wel duidelijk zal zijn dat wij 
onze oorspronkelijke nieening niet hebben ge
wijzigd. 

Maar wij moeten nog een oogenblik stilstaan 
hij dat gedeelte van het stukje in het „Bouwkundig 
Weekblad", waar gezegd wordt: „Ten slotte wijzen 
we op den .schijnbaar rustig, maar inderdaad op-
hitsenden toon van het artikel". Het lijkt haast 
onmogelijk schijnbaar rustig, maar inderdaad op
hitsend, tc schrijven. Hoe hebben wij dit kunststuk 
hetwelk gelijk staat met het schenken van kokend 
water uit een ketel, die niet boven vuur hing. 
volgens het „Bouwkundig Weekblad" volbracht? 
Door te schrijven: „Wij hopen, dat de Bond zich 
niet tot represaille-maatregelen zal laten verleiden 
doch kalm zijn weg zal gaan". 

Iets dal rustiger, dal minder ophitsend was, zou 
moeilijk uit een pen kunnen vloeien. „Neen", zegt 

het orgaan der Maatschappij „hier wordt onoenig-
hcid geprovoceerd tusschen den Bond en dc Maat
schappij". Zoo kan men, met hetzelfde recht, wit 
zwart gaan noemen. 

Dat dc Maatschappij op allerlei wijzen getracht 
heeft, den Bond den voet dwars te zetten mag ons 
niet verweten worden. Het is ecu bedroevende 
waarheid. 

Maar het is nooit te laat om tc keeren van dc 
dwaling uws wegs. En wij hopen, dat dc Maat
schappij zich inderdaad is gaan bezinnen, nu zij in 
haar orgaan, niet cursieve letters laat drukken: 
„oneenigheid tusschen den Hond en de Maat
schappij bestaat niet cn wordt door geen van 
beiden gewild". 

Dit schijnen ons zulke gulden woorden, dat wij 
niet het meeste genoegen ze overnemen. Wij hopen 
dat zij geen ijdclo klank zullen blijken en dat zoo
wel Bond als Maatschappij voortaan alle oneenig
heid zullen weten tc vermijden. 

Tot dusverre heeft dc Bond het zwijgen goud 
geacht, doch strooide de Maatschappij in ieder, 
sinds 1 Maart laatstleden verschenen, nummer vau 
haar orgaan met milde hand het zilver van haar 
spreken. Als ook deze zes-cn-zestig jarige zich eens 
van de onderlinge! waarde der edele metalen wilde 
rekenschap geven, zou wellicht haar spraakwater, 
in liet belang der goede zaak. minder ruim gaan 
vloeien. 

Het R o y a l Institute of B r i t i s h A r c h i t e c t s . 

l . 

Nu er iu het vereenigingsleven der Nederlandsche 
beoefenaars der bouwkunst veranderingen op ti l zijn, 
kan het nut hebben, omtrent het gunstig bekende 
Royal Institute of British Architects een en ander 
mede te declcn. 

Reeds sinds het begin der 19e eeuw bestond te 
Londen een „Architectural Society", die in Lincolns 
Inn Fields haar zetel had. Haar doel was het bevor
deren van het onderwijs inde bouwkunst. Maar zij 
voldeed niet aan dc eischen des tijds. 

Daarom zond dc architect Thomas L. Donaldson 
den S Mei aan eenige vakgenooten een uitnoodiging 
tot een voorloopigc bijeenkomst, welke uitnoodiging 
dus was gesteld: 

„Namens eenige heeren heb ik de eer, U uit te 
„noodigen tot een samenkomst in Mr. Rainy's Room, 
»14, Regentstreet op aanstaanden Dinsdagavond half 
„acht, om te overleggen hoe een .Institution of 
.British Architects" zou kunnen worden opgericht." 

Op de vergadering verschenen dc architecten 
Barry, Bellamy, Burton, Cresy, Fowler, Goldicutt, 
Gwilt, Hardwick, Kay, Kendall, Lee, Parker, Robin
son, Rhodes, Seward en Wallen. 

Een tweede bijeenkomst werd gehouden in de 
J-hatched House Tavern, St. James Street, den 2 Jul i 
1884. Hier werd het programma van het Institute 
opgemaakt; de bedoeling der stichters was, dat 
slechts zij lid zouden kunnen zijn, die alleen als 
architecten werkzaam waren, en die noch als aan
nemer, noch als handelaar wat in 1834 veel voor
kwam optraden. Het programma zeide, dat het 
mercantiele karakter, hetwelk dc bouwkunst meer 
en meer gekregen had, het publiek aanleiding gaf, 

om laag op den architect neer tc zien. 
Men kwam 6 Augustus 1834 nog eens bijeen, cn 

maakte toen een lijst op van architecten, die tot 
toetreding zouden worden uitgenoodigd. Dc leden 
kozen 3 December 1834 een bestuur, cn op Maandag 
15 Juni 1<S35 had de eerste plechtige bijeenkomst 
van het Institute plaats. Daar werd voorlezing gedaan 
van een schrijven, door Sir John Soanc, Hoogleeraar 
in dc bouwkunst aan dc Royal Academy gezonden, 
waarbij deze, om van zijn ingenomenheid niet dc 
jonge stichting blijk te geven. -±' 750 aan hot Institute 
ten geschenke bood. 

Rechtspersoonlijkheid kreeg het Institute door een 
Royal Charter, dat Wil lem IV 11 Januari 1837 ver
leende. Kort daarna, 8 Augustus, werd dc jonge 
Koningin Victoria beschermvrouw. In 1842 kwam 
eene fusie niet dc oude ..Architectural Society" tot 
stand. De Prins-Geniaal Albert woonde de eerste 
gemeenschappelijke vergadering bij. 

In 1848 bepaalde Koningin Victoria, dat ieder 
jaar een gouden medaille zou worden uitgereikt aan 
een architect, door het Institute voor die onder
scheiding voor te dragen. Den lSen Mei i860 werd 
het Institute tot ..Royal" Institute verheven. In 
1887 ontving dit lichaam een „charter" als aan
vulling van dat. iu 1837 ontvangen. 

Dc beide „Charters" zijn door hun ouderwetsche 
taal cn stijl eer als stukken uit den pruikentijd dan 
als documenten der 10e eeuw te beschouwen. Dc 
behoudende aard der Engelschcii verloochent zich 
ook hier niet. 

In 1887 werd bepaald dat „het Royal Institute 
„zal bestaan uit drie klassen van betalende leden, 
„namelijk Fellows. Associates en Honorarv Asso
ciates, benevens uit twee klassen van niet betalende 
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„leden, namelijk Honorary Follows en Honorary 
..Corresponding Members." 

In het Nederlandsen kan men voor deze Êngelsche 
li!els geen daarmede juist overeenkomende woorden 
vinden. Misschien wan; „stemhebbende leden" voor 
Follows nog het best, als niet ook de Associates 
en de Honorary Associates het .stemrecht hadden. 
De Honorary Fellows zijn onze „cercleden", de 
Honorary Corresponding Mombers onze „correspon-
deerende leden." 

Het Charter zegt: „Fellows zijn architecten, die 
„den leeftijd van dertig jaar zullen hebben bereikt 
..on die als patroons ten minste zeven achtereen-
„volgende jaren de praktijk der bouwkunst hebben 
„uitgeoefend. Associates zullen zijn personen die de 
„bouwkunst bestudeeren of praktisch beoefenen en 
„den leeftijd van een en twintig jaar hebben bereikt. 
..Slechts hij zal als Associate mogen worden aan
genomen, die aan een in te stellen onderzoek naar 
„zijn bekwaamheden hooft voldaan. Honorary Asso
ciates zullen zijn personen die, zonder de praktijk 
„der bouwkunst uit te oefenen, toch door hun plaats 
„in di' maatschappij of door hun bedrevenheid in 
„wat met de bouwkunst samenhangt, door het 
„Bestuur geacht worden, het doel van het Institute 
„mede te kunnen helpen bereiken." 

Over de eereleden en de correspondeerendc leden 
wordt niets bijzonders medegedeeld. 

De Fellows hebben hot recht, op Algemeene 
Vergaderingen aan de beraadslagingen over alle 
onderwerpen deel te nomen en daarover te stemmen. 
Voor do Associaties is dit recht slechts in zooverre 
beperkt, dat zij niet mogen stemmen over wijzi
gingen in de „Bye-Laws" of Huishoudelijke Regle
menten aan te brengen. De Honorary Associaties 
worden ook van het stemmen over deze wijzigingen 
door bot Charter uitgesloten. Daarenboven bepalen 
de „Byc-Laws" omtrent deze loden nog, dat zij aan 
geen stemming omtrent het aannemen van leden 
of over vakbelangen mogen mededoen. 

Honorary Follows on Honorary Corresponding 
Members mogen wel op de vergaderingen komen, 
doch niet stemmen. Alleen wanneer een Honorary 
Fellow voorzitter van liet Institute is, heeft hij 
stemrecht. 

Men ziet. dat de rechten der verschillende 
groepen van loden in liet Royal Institute niet de
zelfde zijn. Maar behalve de eereleden en de 
correspondeerende leden is niemand geheel van 
het stemrecht verstoken. 

Als Associate wordt slechts diegene aangenomen, 
die een examen mot goed gevolg heeft afgelegd. 
Dit examen bestaat uit drie gedeelten. Het eerste 
gedeelte beoogt een onderzoek naar de bedreven
heid van den candidaat in de vakken van wat wij 
„Meer Uitgebreid Lager Onderwijs" noemen, verder 
in de beginselen dor werktuigkunde en natuur
kunde. De candidaat moet voldoende bedreven zijn 
in het rechtlijnig teekenen, de doorzichtkunde en 
het tcekenen ' naar klein pleister. Van dit examen 
worden vrijgesteld zij, die getuigschriften afgegeven 
door bepaalde inrichtingen van onderwijs kunnen 
overleggen. 

Verloden jaar worden op dit examen vragen ge
daan, die niet bijzonder moeilijk schijnen, vooral 
wat betreft Êngelsche taal, wiskunde, aardrijks
kunde en geschiedenis. De candidaat moest ook 
bedrevenheid toonen in het verstaan van de La-
tijnsche, Fransehe of Diiitsche taal. Hij kon zelf 
kiezen of hij anderhalf uur aan het vertalen van 

een zeer gemakkelijk stukje — 12 regels! — La
tijn. Fransch of Duitscn wou besteden, en dan een 
9-tal grammaticale vragen beantwoorden. 

Terwijl ook de vragen op het gebied (lor werk
tuigkunde en natuurkunde gemakkelijk waren, 
werden daarentegen bij het rechtlijnig teekenen en 
de perspectief betrekkelijk hooge eischen gesteld. 
Het handteekenen ging niet verder dan pleister
ornament. 

W i e aan dit examen voldaan heeft of de elders 
verkregen getuigschriften kan overleggen wordt 
„Probationer" van het Royal Institute en kan gaan 
studeeren voor het tweede deel van het examen. 

Om tot het eerste deel van het examen te worden 
toegelaten moet de candidaat f 25 storten, welk 
bedrag ook moet worden gevoegd bij de overge
legde getuigschriften. Slaagt de candidaat niet, dan 
mag hij binnen twaalf maanden nog eens examen 
doen zonder weder te behoeven te betalen. Maar 
wie dan niet slaagt moet telkens f 25 storten als 
hij andermaal zich aanmeldt. Herexamen in enkele 
vakken worden niet toegelaten. 

De ..Probationer" die zijn 19e jaar is ingetreden, 
kan zich aanmelden voor het tweede deel van het 
examen, mits hij f 86 stort. Dit examen omvat: 
de verschillende klassieke ornamenten: do profielen 
in de verschillende tijdperken der middeleeuwsche 
Êngelsche bouwkunst gebruikelijk: de Grieksche 
en Ronieinsche orden: de geschiedenis der bouw
kunst gedurende de middeneeuwen en de renais
sance: het berekenen van spanningen in verschillen
de bouwdeelen; beschrijvende meetkunde en pro
jectie; eenvoudige samenstellingen en kennis van 
bouwstoffen. . 

De vraagstukken, in 1907 opgegeven en de vragen, 
toen gesteld, kunnen zeker niet moeilijk genoemd 
worden. Zij staan ongeveer gelijk met die van bot 
opzichters-examen dat bij ons door de Maatschappij 
wordt gehouden. Maar daar wordt den oandidateii 
niet gevraagd, de orden uit hun hoofd te teekenen, 
of de profielen der middeneeuwen. Ook do ge
schiedenis der bouwkunst wordt hen geschonken. 

Het is voor den ^Probationer" echter niet vol
doende, dat hij de gestelde vragen goed weet te 
beantwoorden. Men vraagt hem ook, negen teoke-
ningen over te leggen, die, door een lid van het 
Royal Institute, als eigen werk van den candidaat 
moet worden gewaarborgd. 

Die teekeningen, groot 0.60 bij 0.80 M . . moeten 
met zorg zijn uitgevoerd en in een portefeuille 
worden aangeboden. Twee moeten klassieke orden, 
één klassiek ornament, twee middeleeuwsche details 
en de zesde middeleeuwsch ornament voorstellen. 
De drie andere teekeningen moeten als onderwerp 
een houten kapspant, een brandvrije vloer en een 
houten deur hebben. 

Is dit alles goed bevonden, dan wordt de can
didaat als student R. I. B . A . in het register inge
schreven. Hij heeft het recht, de bibliotheek te 
raadplegen en de vergaderingen van het Instituut 
bij te wonen. 

'Wanneer de Student zijn 21ste jaar is ingetreden 
kan hij zich aan het derde deel van het examen 
onderwerpen, mits hij f 50 stort. 

Dit derde deel is wel het moeilijkste van het 
geheele examen. De candidaat moet de eerste twee 
dagen het ontwerp voor een betrekkelijk aanzienlijk 
openbaar of bijzonder gebouw volgens een gegeven 
programma maken en daarbij leveren: plattegronden 
van alle verdiepingen en van het dak, eene door

snede, een opstand, een detail van den gevel op 
groote schaal en een perspectiefteekening van het 
gebouw. 

De derde dag wordt besteed aan de geschiedenis 
der bouwstijlen. De candidaat moet de voornaamste 
gedenkteekenen en eenige hunner details uit het 
hoofd kunnen schetsen, en ontwerpen van onder
dooien in op te geven stijl kunnen maken. 

De vierde dag is aan de kennis der bouwmate
rialen constructie, hygiëne, waterafvoer, rioleering, 
enz. gewijd. Ook hier moeten de vragen door 
schetschen en teekeningen beantwoord worden. 

De bijzonderheden der construction en het maken 
van begrootingen vormen het programma voor den 
vijfden dag. 

Architecten, die 25 jaar oud zijn en zelfstandig 
hun beroep uitoefenen en „chefs-de-bureau", die 
:J0 jaar oud zijn, kunnen onmiddellijk tot het (lorde 
deel van het examen worden toegelaten. Het werk, 
door hen in de praktijk uitgevoerd of ontworpen 
wordt dan bij de beoordeeling hunner kundigheden 
mede in aanmerking genomen. 

Ieder, die het derdedeel van het examen op 
voldoende wijze hoeft afgelegd kan Associate van 
het British Institute worden. Men kan ook als Asso
ciate worden aangenomen, wanneer men twaalf 
jaar practisch is werkzaam geweest en dan voor 
hot derde deel van het examen slaagt. 

Wie als Fellow of Associate wenscht te worden 
aangenomen, moet door drie Follows worden voor
gehangen. Verlangen ten minste zeven Fellows en 
Associates — waarvan de meerderheid Fellows 

moeten zijn — schriftelijke ballotage, dan worden 
stembiljetten aan alle leden in het vercenigd Ko
ninkrijk gezonden. Anders geschiedt het balloteeren 
door het opsteken der handen in de vergadering. 
Een Associate betaalt f 3(5 entree en f .24 jaar-
lijksche contributie. 

Op dezelfde wijze wordt een Fellow gekozen, 
die f 60 entree en t' 48 jaarlijksche contributie 
betaald. Was de Fellow eerst Associate, dan wordt 
zijn entree tot f 24 teruggebracht. 

Voor Honorary Associates zijn de bedragen f24 
entree en f 24 contributie. 

Het besuur van het Institute is zeer talrijk, daar 
het uit acht en dertig leden bestaat. De voorzitter, 
de vier ondervoorzitters, de secretaris en achttien 
leden moeten Fellows zijn, vier leden worden uit 
de Associates gekozen. De verdere leden zijn de 
voorzitters van bevriende vereenigingen, (mits zij 
tot de Fellows van de Institute behooren) en een 
vertegenwoordiger van „The Architectural Associa
tion", een vereeniging te Londen. 

De voorzitter treedt na twee jaar af en is pas 
na twee jaar herkiesbaar. De secretaris treedt ieder 
jaar af, doch is dadelijk herkiesbaar. 

Alle bestuursleden moeten zich ieder jaar aan een 
herkiezing onderwerpen. De secretaris draagt den 
naam van Honorary Secretary. De eigenlijke 
^Secretary of the Royal Institute" is een bezoldigd 
beambte. 

lu een tweede artikel zullen wij nog enkele bij
zonderheden omtrent de organisatie mededeelen. 

Het S t a d h u i s v a n ' s - G r a v e n h a g e . 

In verband met de uitbreidingsplannen van het 
Stadhuis te 's-Gravenhage is iu de laatste week 
der afgoloopen maand iu een der lokalen van het 
voormalig winkelhuis Schroder eon kleine tentoon
stelling gehouden, waar met de nieuwe plannen 
een collectie oude prenten en teekeningen was 
samengebracht met het doel oen overzicht te geven 
van de gedaanteverwisselingen, die het Haagsche 
raadhuis en zijn omgeving in den loop der eeuwen 
heeft ondergaan. 

Van de gelegenheid, om van een en ander kennis 
te nemen werd een druk gebruik gemaakt. De 
Haagsche Courant vestigde de aandacht op het 
tentoongestelde door mededeeling van de volgende, 
blijkbaar van bevoegde zijde verstrekte bijzonder
heden. 

Wij vinden voor het eerst in stukken uit hot 
jaar 1460 den „stede-huyse van den Haghe" ver
nield, en het r Hofbouck" van 1466 — de oudste 
kadastrale lijst — beschrijft de ligging van het 
Stadhuis op de plaats waai- thans het oudste deel 
van 't tegenwoordig Raadhuis staat: d . i . tegen
over de Lage Nieuwstraat. 

Den Haag, een kleine stad, had toen nog vol
doende aan een klein stadhuis. Het besloeg een 
oppervlakte van 112 M», en eerst in 1527 bleek 
behoefte aan uitbreiding. Het stadhuis zat toen 
aan drie zijden ingebouwd in 'n blok particuliere 
woningen, en iu genoemd jaar werd toen één van 
die woningen voor de wenschelijk gebleken expansie 
aangekocht. 

Twee eeuwen hield men 't zoo uit. Toen in 
1788 — werd tot een geheele verbouw van de 

achter het Raadhuis staande woningen tot een ge
lijkmatig geheel besloten. De benoodigde panden 
werden gekocht, en daar verrees dan, als aan
hangsel aan hot oudste gedeelte (vroeg-renaissauoc) 
het gedeelte dat nu op het Kerkplein uitziet (Lode-
wijk-de-Zestiende-stijl). 

In die dagen was de Groenmarkt nog wezenlijk 
groentenmarkt; het „St.-Nicolaas Gasthuys" was 
als ziekenhuis in gebruik, en het gedeelte van het 
tegenwoordig stadhuis, dat naar de Veenestraat is 
gekeerd, was een kapel; do vroegere kapel van 
het St.-Nikolaas-Gasthuis, later (in + 1580) inge
richt tot vleeschhal. 

Tot die uitbreiding van 1733 bleef 't, naar men 
weet, niet. In 1841, 1852. 1861, 1862 en 1907 
werden achtereenvolgens al de, aan het stadhuis 
aangebouwde panden door de Gemeente aange
kocht, het laatste het huis van Schroder —; 
wellicht de beruchtste aankoop. 

Zoo kreeg het Raadhuis allengs een oppervlakte 
van .'J00O M*., en naar men weet heeft het gemeente
bestuur thans voorgesteld alles wat om het oudste 
deel van het stadhuis staat, in één stijl te herbouwen. 

Op het weinig-wenschelijke hiervan is dezer dagen 
van verschillende zijden gewezen. De gemeente
archivaris, de heer van Gelder, is er daarentegen 
sterk voor, en de tentoonstelling van platen betref
fende het stadhuis in vroeger dagen, welke thans 
voor een ieder in het Raadhuis te zien is (ingang 
Groenmarkt) bedoelt als het ware te zijn een his
torisch pleit voor 't behoud van het stadhuis op de 
oude plaats. 

Het is inderdaad een niet smaak opgesteld pleit! 
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Een der benedenvertrekken van het vroegere huis 
van Schroder is voor de tentoonstelling ingericht. 
Ken antieke kast. wat Delftsch blauw, oude stoelen, 
een mooie oude staandc-klok. geven aan de expositie 
van fraaie oude gravures, waaruit de toestanden 
van vroeger dagen zoo op eenmaal voor ons óp 
leven, een aangename omgeving: en daar slaan dan 
nu, op schragen langs de wanden, al die tcekeningen 
van 't stadhuis, zooals 't zich in den loop der eeuwen 
vertoonde: van 1400 tot op onzen tijd. 

Er zijn er hoogst belangwekkende onder: zoo die 
kopergravure van Hom de Hooghe, getiteld „Vreugde 
en Eereteekenen van het stadhuis", ter gelegenheid 
van de terugkomst van Willem 111 uit Engeland, 
en zijn verblijf te 's-Gravenhage, waar hij 5 Februari 
1691 werd ingehaald (het onderwerp van de jongste 
Leidsche maskerade). Hel oude stadhuis is er mei 
tapijten en vlagdoek behangen, en het volk danst 
m springt vóór het Raadhuis, in afwachting van 
den luisterrijken ommegang van den vorst — die 
straks uit Honselersdijk, waar hij logeerde, verwacht 
wordt. 

Een andore gravure, uit 1(507, toont ons de 
vreugdchetoogingen voor 't stadhuis bij het afkon
digen van den vrede van Rijswijk. 

Zeer duidelijk vertoont een andere, interessante 
prent, de versiering van den westelijken gevel van 
liet stadhuis, ter gelegenheid van den vrede van 
Utrecht (1713); de decoratieve „ooievaars", toen 
vóór den gevel aangebracht, spoten bij die gelegen
heid wijn, welke door de burgers zorgvuldig werd 
opgevangen. 

Andere gravures brengen ons naar later tijd. De 
kopergravure von S. Fokke toont ons het voorbij
trekken van ..de Schutterij van 's-Hage, volgende 
de lijkstatie van H . K . H . Anna . . . Gouvernante". 
Het vendel staat onder bevel van den heer Collonel 
Dierkens. Burgemeester van 's-Hage. 

Wat een gulden lijd voor de schutterij, toen de 
Burgemeester haar aanvoerde. 

Het oude schuttershart moet bij deze plaat te 
gast gaan. 

Maar . . . nóg gaan we verder in de geschiedenis. 
Op vele dezer teekeningen van het stadhuis ziet 
men den Jacobstoren in zijn oude gedaante: zonder 
de spits. Op één staat de toren in den houten 
mantel . . . Het werk der gruwelijke restauratie had 
toen een aanvang genomen. 

Een foto van vóór 1883 laat ons het stadhuis 
zien onder het pleister. Dit is later verwijderd en 
de baksteen weer bovengebracht . . . Het politie
bureau grensde toen aan bet stadhuis (oudegedeelte). 
Het zag schuins uit op de Nieuwstraat. 

En eindelijk komen we dan aan de nieuwste ver-
bouwingsplannen van ons stedehuis: de plannen 
van den Rijksarchitect .1. Vrijman en van den stads
architect A . Schadee. Zij nemen een afzonderlijke 
afdeeling der tentoonstelling in. 

Burgemeester en Wethouders prefereeren de 
plannen van den heer Vrijman. Ook o. i . passen 
die zich het strengst en het eerwaardigst aan aan 
den stijl van het oude stadshuisgeveltje. 

Totaal telt dit gemeentelijk tentoonstellinkje — 
waarvoor een fraaie, kwistig uitgedeelde katalogus 
werd gemaakt een 02 gekleurde en ongekleurde 
afbeeldingen. Het Gemeente-Museum, „die Haghe" 
en de beer K. F. hommel stonden er hun eigen
dommen, in bruikleen, voor af. 

Tot zoover de Haagsche Courant. 

Wij doelen de preferentie van B . en W . voor 
een der plannen niet. 

O. i . geven de nieuwe plannen nog geen van allen 
een bevredigende oplossing, maar blijkt er uit de 
ontzachlijke moeilijkheid, om op dit terrein en onder 
bindende bepalingen een waardig gebouw te stichten. 

Alleen wanneer men de bouwmeesters de meest 
mogelijke vrijheid gunt ook wat den stijl betreft 
bestaat er kans op een betere oplossing. 

Wij komen echter nog nader op deze zaak terug. 

E e n s tuk je H i s t o r i e 
Slot (zie blariz. 102.) 

Men begrijpt hoe bitter de hierop gevolgde dis-
kussie geweest is, want het gold niet minder dan 
de vraag of het gedrag van onderscheiden leden 
van het Collegie eerlijk en loyaal geweest was. Ten 
slotte werd een door Gosschalk ingediende motie 
aangenomen, luidende: 

,.De vergadering betreurende de verstandhouding 
tusschen sommige leden der Commissie, afkeurende 
de wijze, waarop deze èn iu openbare geschriften, 
èn door gegeven inlichtingen is gebleken, en, wen-
schende dat deze niet moge leiden tot verzwakking 
van haren werkkring, gaat over tot de orde van 
den dag." 

Ontdaan rees Mr. Vosmaer van zijn stoel en 
verliet bij de vergadering. 

Kort daarop vroegen hij, de voorzitter Mr. Fock 
en de onder-voorzitter Dr. Leemans hun eervol 
ontslag. Eer hun dit bij het Kon. Besluit van 0 
Juni 1878 No. 35 verleend werd, hadden iu de 
vergaderingen van het Collegie, waaraan de twee 
laatstgenoemden voorloopig bleven deelnemen, even
als de secretaris Hooft van Iddekinge, die «Ie 
venijnigste onder de stokebranden was. herhaalde
lijk zeer hartstochtelijke woordenwisselingen plaats 
Daarover zal ik hier niet uitweiden; bet is voldoende 
te zeggen, dat Gosschalk zich steeds gelijk bleef 
en rondborstig den geniepigen en lasterlijken veld
tocht veroordeelde, welke tegen het Collegie was 
gevoerd geworden en dien men daartegen bleef 
voeren, tot groot genoegen van den Minister 
Kappeyne van de Coppello. Deze cynicus, voor de 
belangen der kunst absoluut ongevoelig, verklaarde 
aan den Secretaris-Generaal Mr. Hubrecht. dat hij 
er vermaak in schepte de heeren te zien haar-
plukken. Toen deze Minister er genoeg van had, 
lokte hij, niettegenstaande vele protesten van leden 
der He Kamer, het Kon. besluit van 21 Februari 
1870 No. 0 uit, waarbij het Collegie der Rijks
adviseurs werd opgeheven. 

Eigenlijk was de bom verkeerd gesprongen, want 
de campagne had ten doel den Referendaris, chef 
der afdeeling Kunst en Wetenschappen te doen 
ontslaan, en nu bleed' deze in functie en vrijer dan 
ooit in zijn adviezen en voorstellen, wijl er geen 
vast collegie meer was, dat eventueel tot beoor
deeling daarvan zou geroepen zijn. 

Ik zou hier mijn relaas omtrent de rol door 
Gosschalk in het Collegie vervuld, kunnen eindigen 
Volledigheidshalve moet ik echter nog iets verhalen. 

In een artikel door hem geplaatst in het Week
blad „de Amsterdammer" van 25 Juni 1882 deed 
hij een heftigen aanval tegen . . . . Cuypers en mij; 
daarin deed hij het voorkomen als verbrak hij 

eindelijk in het belang der kunst een stilzwijgen, 
dat hij maar al te lang bewaard had! Het stuk was 
kwaadaardig en wemelde van onwaarheden. 

Hoe kwam daartoe de man, die mijn werkzaam
heid tot dusverre altijd met warmte in bescherming 
genomen had? 

In 187<S en volgende jaren had de gemeente 
Gouda tot restauratie van haar stadhuis een Rijks
subsidie verkregen; Gosschalk was tot architect 
benoemd. In 1880 beklaagden zich bij mij de burge
meester Van Bergen Uzendoorn en de met bet 
dagelijksch toezicht belaste gemeente-architect, dat 
Gosschalk geen voortgang maakte met het werk 
en zelfs de brieven van het gemeentebestuur on
beantwoord liet; zij hadden slechts enkele detail-
teekeningen kunnen machtig worden en deze bleken 
incorrect en onvoldoende; de verder benoodig-
de kwamen niet. Ik ried hen aan Gosschalk 
met een schrijven en desnoods met telegrammen 
wakker te schudden. Mijnerzijds schreef ik hem 
ook. Niets hielp: men kreeg slechts vage beloften. 
De burgemeester kwam wederom tot mij om raad 
te vragen; de zaak wen! ernstig, want het jaar 
verliep en de subsidiën over drie jaren moesten 
nog vóór 31 December verwerkt worden, wilde 
men ze niet zien vervallen. Bij de kwaadaardige 
stemming, die destijds in de Kamer ten aanzien 
der monumenten heerschte, zou dit een ramp zijn: 
juist het subsidie voor Gouda had veel getob ge
kost. De heeren waren wanhopig en zouden gaarne 
van Gosschalk verlost zijn. Ik ried hun aan wederom 
te schrijven en voegde er bij, dat als dit nog niets 
gal', zij inderdaad niets anders konden doen dan 
Gosschalk te vervangen. Gosschalk bleek intusschen 
naar het buitenland te zijn gegaan en gal' geen 
antwoord. De heeren kwamen een week later nog
maals terug; zij wenschten Gosschalk van zijn op
dracht te ontslaan, maar waren huiverig daartoe overte 
gaan en zij verzochten mij hun een brief te schrijven, 
waarin ik dit besluit goedkeurde en waarop zij zich 
zouden kunnen beroepen. Ik antwoordde dat wat 
zij vroegen, onfeilbaar ten gevolge zou hebben, dat 
Gosschalk woedend op mij zou zijn, doch toen zij 
bleven aandringen, heb ik, alle persoonlijke consi
deraties terzijde stellende, in het belang van het 
monument, den brief geschreven. 

Zooals ik voorzien had. overstelpte Gosschalk 
mij in een schrijven van 30 Juli 1SS0, uit Wies-
baden, met verwijten en vooral met dit, dat ik 
niet uit dankbaarheid voor den mij vroeger door 
hem verleenden steun, hem de hand boven het 
hoofd gehouden had, Evenwel hij eindigde aldus: 
„lk acht u als steeds boog om uw vele talenten 
„en uw streven, dat ik voor ons land in hooge 
„mate nuttig acht. U onaangenaam te zijn of tegen 
„te werken ligt niet in mijn karakter.". Ik ant
woordde, dat ik gaarne en dankbaar zijn vroeger 

Segeven steun erkende en dit te gereeder kon doen, 
aar ik overtuigd was dat die steun mij verleend 

was geworden, niet ter wille van mijn persoon, 
maar ter wille der zaak welke ik trachtte te be
vorderen. „Van uw kant," vervolgde ik, „zult gij 
-niet willen, dat ik aan wien ook de hand boven 
„het hoofd houd, wanneer ik meen dat daardoor de 
„zaak die het geldt benadeeld kan worden." Verder 
betoogde ik, dat nu hij te Wiesbaden verbleef en 
de opzichter zonder eenige leiding en zonder vol
doende details te Gouda moest stilzitten, het werk-
seizoen zou verloopen, de subsidiën niet tijdig zou
den verwerkt zijn en de Minister zoowel als de 

gemeente, in grootc moeilijkheden zouden geraken, 
welke op den geheelon dienst der monumenten 
konden reageeren Daarom had ik aan alle persoon
lijke consideratie het zwijgen moeten opleggen en 
begrepen den eenigen raad te moeten geven, wel
ken het belang der zaak vorderde. 

Hierbij bleef het . . . voorloopig, totdat het arti
kel van den 25sten Juni 1882 mij leerde, dat 
Gosschalk vergeten had wat hij aan het slot van 
zijn brief van 30 Juli 1H80 had geschreven. 

Zijn wrevel is evenwel niet duurzaam geweest. 
Toen ik in het najaar van 180") opnieuw bloot 
stond aan onwaardige aanvallen, waarbij de architect 
Posthumus Meyjes en het bestuur van de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst vooraan 
gingen en de anti-papistische hartstochten tegen mij 
opzweepten, werd het Gosschalk. die toen te Brus
sel was gaan wonen, te erg. In een warm artikel 
(opgenomen in „de Amsterdammer" van 15 Decem
ber 1805) trad hij kloek te mijner verdediging op 
en ontmaskerde hij de leugens, welke tegen mij 
en indertijd tegen het Collegie der Rijks-adviseurs 
opgedischt waren geworden. 

V I C T O R DE STUERS. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 13. Vredespaleis. Rap
port der Commissie voor de uitgave van het plaatwerk, 
op de prijsvraag betrekking hebbende. 

A c t u è e l e v r a a g s t u k k e n . De Nedeilandsehc 
Architecten bond N. A. B.. door C, N. van (ioor. 

Een o p m e r k i n g naar aanleiding van de vonrgc 
stelde wijzigingen in de Mij. t. b. d. Bwk. en de oprichting 
v d. Are.h. Bond. 

O n z u i v e r h e d e n. 
Het H u i s met liet bordes te Schiedam, thans 

ingericht voor het Kantongerecht, met afbeelding. 
H e t w o n i n g v r a a g s t u k en de gr o u ri

s p e e n 1 a t i e. 
B o u w a r t i k e l e n. 
B u r e a u m e u b e 1 e n. 

Arcliltectura No. 13. Het Pa le i s op den Dam, 
door A. W. Weissman. 

V e r s l a g van de 1840steGenootsehapsvergaderingvan 
IK Maart 1908, waar de heer Coeterier een voordracht mei 
lichtbeelden hield over Microscopische Natuurvormen, die 
zeer werd toegejuicht. 

S t eun onze S i e r k u n s t e n a a r s ! Overgenomen 
uit het tijdschrift der Maatschappij van Nijverheid. 

T e c h n i s c h Gedeel te . Kaikniortel (Slot). — Het 
Lood wit vraagstuk. — Si ;i lick en diagrammen tot het be
palen der afmetingen van vloeren en draagpijlers in ge
wapend beton (vervolg). — Apokonin. 

He Bouwwereld No. 14. De 's-Gravenhaagsche 
Stadhuisplannen, bij de afbeeldingen in het vorig 
nummer. 

V l o e r e n zonder naden, door Prof. J. A. van der 
Kloes. (vervolg). 

Gebouw voor de M a r i n e c 1 u b t e den Helde i, 
Architecten A. van der Lee en R Kastelijn. 

De In gr nii'in- No. IB. Iets over den bon w v a u 
lucht leidingen, door C Feldmann (met afbeeldingen). 

De u i t d i e p i n g van het W es t ga t van 
Soerabaja , door \V. B. van Goor e i. 

R e i s b e u r z e n , door R. P. .1. Tutein Nollhenius. 
Aanteekeningen be tre f fende Spoorweg-

a a n l e g in 8 u r i n a m e, door .1. C. van Reigersbei y 
Versluys c. i. (met afbeelding). 

Huldiging van Prof. Mr. B. II. P e k e l 
h a r i ii g. 

Een tweede v o o r l o o p i g rapport der lood 
w i t c o m m i s s i e. 

Technisch Weekblad (It. V. T.) No. 13. Resluursbeiichtcn 
— Uit de Afdeelingen. — De voorstellen voor onze 3. s. 
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A. V. Indrukken van een Tecbuiker II. — Ben stuk
werk tariefsysteem (Vervolg). — Berekening electrische 
gelijkstroomnetten. 

Be Aiiiinoiner Xn. 13. U i t beginse l . 
U i t E i g e n kr ing . Coöperatieve Combinatie. Geen 

conflict meer. 
Een be langr ij k v e r s l a g VII. De arbeidsbeurs als 

strijdmiddel. 
B e s t e k s w ij z i g i n g. 

Be Nederlandsche Klei-Industrie No. 89. — Het ver
krijgen van een regelmatig baksel in den ringoven. — Hoe 
moet men steenkolen koopen, overgenomen uil „Vraag en 
Aanbod". — De fundamenteele eigenschappen der klei-
soorten, uit „die chemische Industrie" (vervolg). — Prijs
vragen woningbouw. 

Deutsche Baiihütte No. 1». V O I D K a mm er ze II-
schen 11 a use in St rass burg i. Els., door Prof. Dr. 
II Semper, met een plaat naar teekening van Oscar Krausse. 

K r i t i s c h e s ii b e r R e i h e n h a u s - E n t w ü r f e. 
door II. A. Waldner, met teekeningen van H. Blumenthal 
en II. Lerche. 

Land ba us Del zei zu H e r x h e i m . door F. Rud. 
Vogel bij een ontwerp van M. Emlich te Volklingen. 

V o m G r u n d r i s s der Ho t elk tl c h e, door F, Bender. 
A r c h i t e c t o n i s c h e Deta i l s , Ilauseingango door 

Oscar Fischer. 
G p mei nd e hauN in Laak en bij een ontwerp van 

W. Frings. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B U I T E N L A N D . . 

De tentoonstelling van vrouwelijke handwerken, die te 
Brünn, de hoofdstad van Moravië', zal gehouden worden, 
belooft schitterend te zullen worden. Zij zal omvatten, wat 
de Oostcnrijksche afdeeling betreft, dc werken van ver
schillende scholen, waarin vrouwelijke handwerken onder
wezen worden, waarbij vooral de wijze van onderricht, 
evenals de leiding, waaronder de leerlingen staan, op den 
voorgrond zullen treden, dan het werk van normaalscholen 
voor het vormen van onderwijzeressen, ten behoeve der 
vrouwelijke handwerken, vervolgens het werk der speciale 
vakscholen voor Kunstnaaldwerk in Oostenrijk en ten slotte 
werk der onderwijzeressen van de vrouwelijk*' handwerken 
en bet kunstnaaldwerk. 

Wat het buitenland betreft, zoo zullen worden opgenomen 
de werken van uitmuntende vakscholen voor kunstnaald
en venier kunstnaaldwerken op elk gebied, die zich door 
degelijkheid en goeden smaak onderscheiden. Door de be
moeiingen van den Directeur van het Museum voor Kunst
nijverheid le Haarlem werd voor Nederland op deze Ten
toonstelling eene afzonderlijke plaatsruimte van pl.m.oOM'. 
beschikbaar gesteld, terwijl alle onkosten door het Ten
toonstellingscomité zullen gedragen worden. 

Aan de internationale afdeeling der lentoonstel'ing zullen 
verschillende landen, die aan het hoofd der nieuwe be
weging staan, als Zweden, Noorwegen, Denemarken, Enge
land, Duitschland en Nederland deelnemen; Frankrijk en 
Italië hebben ook reeds toegezegd. 

Wij willen hopen, dat de Nederlandsche vrouwen en 
meisjes bij dezen eervollen wedstrijd niet ten achter zullen 
blijven eii aan het buitenland zullen toonen, dat zich ook 
in Nederland het nieuwe, frisch ontluikende leven doet 
gelden, dat zich reeds in vele landen heeft geopenbaard 
en dat ook zij gebroken hebben met de sleur, de onoordeel
kundige toepassing en het smakelooze werk, dat in de 
vorige eeuw nog veel navolging vond. De inzendingen moeten 
plaats hebben vóór 1 Mei aan het Museum van Kunstnijver 
beid te Haarlem, terwijl de Directeur vóór 15 April opgave 
verzocht van de werken dien men wil inzenden. Alle inlich
tingen zijn verder bij genoemden Directeur te verkrijgen, 
die tevens op aanvrage het prospectus der tentoonstelling 
kosteloos toezendt. 

B I N N E N L A N D . 

HAARLEM. Het Museum van Kunstnijverheid werd ge 
durende de maand Maart bezocht door897 belangstellenden. 
Uit de aan bet Museum verbonden boekerij werden 159 
boek en plaatwerken naar verschillende plaatsen van ons 

land verzonden. De aan bet Museum verbonden SKIIOOI voor 
Kunstnijverheid werd bezocht door 158 mannelijke en 
vrouwelijke leerlingen. 

P e r s o n a l i a . 

— De heer II. .1. de Groot, Inspecteur van het Middelbaar 
Onderwijs herdacht op 1 April jl. zijn vijfentwintig jarige 
werkzaamheid bij het Ambachtsonderwijs. 

1-April 1883 werd hij benoemd tot leeraar a.d. Ambachts 
school te Leeuwarden' en 1 April l9o8 is hi.i reeds negen 
jaren werkzaam als Inspecteur bij het Middelbaar Onder
wijs, speciaal belast met het toezicht op de Ambachts 
scholen, de Burger Avondscholen, bijna alle Teckenscholea 
alsmede op het leerlingwezen in zooverre dat Rijkssubsidie 
geniet 

Het toeval wil, dat hij op dezen dag tevens den vijftig
jarigen leeftijd heeft bereikt. 

Met de benoeming van den Heer de Groot tot 
Inspecteur, ging ons ambachtsonderwijs een tijdperk van 
bloei tegemoet, welke tot hiertoe ongekend was. Hij. die 
zoo goed weet, wat noodig en mogelijk is en die het zeld
zame voorrecht heeft te mogen beschikken over een helder 
verstand en een sterk gestel, daarbij tevens de gave van 
het woord in groote mate bezit en steeds heeft getoond 
zijn woorden in daden te kunnen omzetten, hij was de man 
die men hier noodig had. Het aantal Ambachtsscholen ver
meerderde nu snel, zóó snel dat wij er spoedig een vijftig 
zullen bezitten. De BurgeravoLdscholen namen door ver 
standige hervorming eveneens in bloei toe, terwijl vele, 
zelfs betrekkelijk kleine plaatsen zich mogen verheugen in 
het bezit van minstens één Teekenschool. waar gelegenheid 
bestaat voor tal van jonge menschen zich in meerdere of 
mindere mate te bekwamen in het ambacht dat zij gekozen 
hebben. Ook de Vakscholen komen hoe langer hoe meer 
tot baar recht, terwijl verschillende vraagstukken, thans 
aan de orde zijnde, met zijn krachtige medewerking zeer 
zeker tot bevredigende oplossing zullen worden gebracht. 

Waarlijk, onze hooggeachte Jubilaris mag met voldoening 
en dankbaarheid terugzien op het vele. door hem in korten 
tijd verricht. Met voldoening, omdat de resultaten van zijn 
arbeid meer dan bevredigend zijn; met dankbaarheid, omdat 
hem zooveel gaven zijn geschonken, die hem in staat stelden 
dat alles te bereiken. 

De heer A. van Achterberg, Directeur der Ambachts
school te Leiden vierde 15 Maart j.1. zijn vijf-en-twintigjarig 
jubileum bij het ambachtsonderwijs. Ofschoon dit feesteen 
intiem karakter droeg met het oog op de aanstaande viering 
van het :25-jarig bestaan der school, heeft het den jubilaris 
niet ontbroken aan talrijke blijken van belangstelling. 

— Bij Kon. besluit van 24 Maart 1003 zijn met ingang 
van 1 Ivlei 1908, bij den Rijkswaterstaat bevorderd tot op
zichter der 1ste klasje, L. .1. Blankenbijl, thans opzichter 
der 2de klasje; tot opzichter der 2de klasse, L. Bosboom, 
thans opzichter der 3de klasse; tot opzichter der 3de klasse 
Th. F. Stuivinga, thans opzichter der -1de klasse. 

— Bij beschikking van den Minister van Binnenl. Zaken 
is, voor het tijdvak van 23 Maart 1908 tot en met 31 Au
gustus 1903, benoemd tot assistent, voor de architectuur 
aan de Technische Hoogeschool te Delft I. van Wyngaar-
den, architect te Botterdam. 

— De buitengewóón-hoofdopzichter bij de Mij. t. Expl. 
v. Staatspoorwegen L, Postlnuna zal worden aangewezen 
voor het houden van toezicht bij het uitvoeren der werken 
volgens bestek No. 1131: het uitbreiden der Wagenmakerij 
op station Utrecht. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Conducteur (Opzichter) voor groote waterwerken 
te Gent (België) adres Société Anonyme Louis de Waele, 
Boulevard Leopold II, Brussel. ' [I] 

— Ingen ieur bij den Gemeentelijken Telephoondienst. 
te 's-Gravenhage naiivangsjaarwedde f 2500.— welke kan 
klimmen tot f 3500.—. Vercischten: diploma van electro-
technisch ingenieur; theorie en praktijk van de telephonic: 
leeftijd niet boven de ••'5 jaar. Adres op zegel aan Burge
meester en Wethouders vóór 8 April 19UK. Inlichtingen 
verstrekt de Directeur, Bureau Hofstraat No. 2. (1) 

4 April. Bijlage vau „ D E OlVUKItKF.It No. U . 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. 

Hoofdkantoor en MairasUnen DK KI'I'I'KKK A l>K 130-131. F i l i a a l en Showroom 44 K O K IIV. 

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 Kondwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder «arantie. 

— Teekenaar , bekend met statische berekeningen, 
aan fabriek voor Ijzer-constructiewerken met kleine ma
chinefabriek, zoodra mogelijk. Br. No. 52518 Bureau van 
„de Ingenieur" te 's Gravenhage. (1) 

— E l e c t r o t e c h n i s c h Te e k e n a a r. bij de Firma 
Hofstede Crull & Willink, Hengelo (O). (I) 

— M e d e - D i r e c t e u r aan Kalkzandsteenfabriek jaarl. 
prol. circa 8.OII0.OII0 P. G., hoofdzakelijk voor den verkoop. 
Brieven lett. P 12 aan het Alg. Adv. Bureau Kruisman en 
Co. A'dam. (•>.) 

2 B o u w k u n d i g e O p z i c h t e r s voor 8 a 4 maanden. 
Indiensttreding 15 April a 1 Mei. Salaris f 70 per maand. 
Brieven onder no 35395 aan het Bureau van het Alg. Ned. 
Advertentieblad te 's Gravenhage. (2) 

— A m b t c ii a a r bij dc Maatschappij tot bevordering 
iler bouwkunst tot hulp voor den Alg Secretaris-Redacteur 
en Administrateur, administratie bibliotheek, enz. br. adres 
A. Salm G. Bzn., Voorzitter v/d Mij. tot Bevordering dei-
Bouwkunst, Wcespcrzijde 20, te Amsterdam. oo 

— D i r e c t e u r aan de Ambachtschool te Roermond. 
Jaarwedde f 1800. acle M1. stukken vóór 1 Mei. Adres lid 
commissie A. F. van Beurden. Landmeter van het kadaster 
Roermond. (2) 

— 1) i r e e t en r 
Adv. in No. 13. 

ile Ambachtschool te Emmi n, zie 
C2) 

— O p z i c h t e r voor de verbouwing van de Gemeente
school No. 2 te Bleiswijk. lion, f If..— per week. Adres 
de Gcmeenteopzichter. (2) 

— Te eken aars, (aankomend) op. een Fabriek van 
Metaalwerken. Zich aan te melden: Oostenburgervoor-
straat 21—31. Amsterdam. (2] 

— Ingenieur. Speciaal voor werken in gewapend 
beton. Aanbiedingen ouder No. 52500 aan het Bureau van 
,,De Ingenieur'' te 's-Gravenhage. |2] 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN 
RUIJSCIISTRAAT 1)4, 

44 Bouwk.Opz.-teek., 20-
14 HouwkOpz.-Uitv., 23-
10 Bouwk. Teek. 18-
7 Waterb. Opzr. 20-
1 Meubelteekenaar 
2 Decoratie-teekenaars 2(5-
2 Teek. voor kunst-indust.20-
4 Chef-machinisten 22-
8 Werkt, opz. (construct.) 22-
1 Werkmeester 

11 Werktuigk. Teek., 20-
6 Electrotechniker 22-
1 Schecpstcekeuaar 
1 Verwarinings-techniker 
1 Kadaster-teekenaar 

BOND VAN 
AMSTERDAM. 

TECHNICI 

50 j . , f60—f 12;") p.m. 
-50 j . , ƒ 6 5 — / H O ,. 
-40 j.,/"40-/-120 „ 
-45j.,/-G0—ƒ110 „ 
41.j., ƒ120 „ 

40 L ƒ 110 ƒ125 ,. 
-34 j . , ƒ 80—ƒ150 „ 
s&frfm / i 2 5 „ 

33j., ƒ125 „ 
-20 ).,ƒ<;<>—ƒ 85 „ 
-41 j . , ƒ(•()-ƒ 100 „ 
2I j . , ƒ 05 „ 
23 j . . ƒ 80 „ 
m , f 7 5 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDA0 0 April. 

BIISSIIIII, ten 12 ure, dooi het gi meente-
best.: de levering van 1000 M. gegoten 
ijzeren socketbuizen, inw. diam. 80 m.M. 
en van eenige hulpstukken, 80 m.M. Voor
waarden op franco aanvraag bij don 
Directeur der Gasfabriek verkri.igb.iar. 

Oragteu, door het gemeentebestuur van 
Smallingcrland: A. de levering van 29000 
Ie soort straatklinkers (waalvorm) Iranco 
aan den wal te Dragten: n. de levering 
van pl.m. 104'0 hl. sintels, franco op de 
verschillende opslagplaatsen in de ge 
meente. 

Niekerk, ten 3 ure. door de hoer R. 
de Haan in hel café D. Braam: het amo-
voeren eener bestaande en het bouwen 
eener nieuwe boerenbehuizing en schuur; 
bestek verkrijgb. in gen. café. alwaar de 
teek. ter inzage ligt; aanw. 1'/a uur voor 
de besteding; inl. bij A. E. Nanninga. 
aldaar. 

Nicnweiiliagen, ten 11,20 ure, door het 
gemeentebestuur: A. het bouwen van een 
school; it. hot bouwen van eene onder
wijzerswoning; c. het leveren van school-
meubelen; bestek en leek. verkrijgb. ter 
secretarie en ten kantore van den inge
nieur architect E. Joosten te Valkenburg, 
aanw. 9.20 ure. 

Botterdam, door de uaaiiil. vennoot
schap voorh. J. en A. van der Schuijt: 
het bouwen van paardenstallen, wagen-

Assurantie "Maatsch. 

schade op het Leven 
tegen Brand-

, B K van 1 S I Ó . 

'S-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade.— 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat.-ZUTPHEN.IJselkade. ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal ƒ 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . , 32.717.500,00 
BRAND - LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
t'reiniën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

bergplaats en hooizolders op een terrein 
aan de persoonshaven W. Z. aldaar; be

stek en teek. ten kantore van den arch. 
B. Ilooijkaas Jr., Gelderschekade 10 aid. 

DINSDAdi 7 April. 

Bloeinendaal, ten 2.30, door het gem.-
bestuur: de ver- en bijbouwing van een 
ambtenaarswoning en het daarachter ge
legen woonhuis met annexe aan den 
Bloemendaalschen weg teBloemendaal na
bij het buitenverblijf Wildhoef, in te 
richten tot wagen loods; bestek en teek. 
ter inz. ten rnadhu ze te O verveen van 
10 tot 12 ure en aldaar veikrijgbaar; inl. 
bij den geni.arcli. van Bloemendaal te 
Haarlem: Raam singel no. 38; aanw. ge
houden. 

Leek, ten 5 ure, door de heer de Groot: 
het afbreken van een bestaand en het 
bouwen van een dubbel woonhuis aldaar : 
best. en teek. Ier inzage bij aanbesteder 

Ooslerzee, t- n 10 ure, door het best. 
der bouwver. Volksbelang iu het café 
van II. v.d. Velde: het verbouwen van 
de oude O. L. school met onderwijzers-
woning te Oosterzee, en dit gebouw in 
te richten tot 6 werkmanswoningen 
best. en teek. verkrijgbaar bij E Lou-
rens Gin. 

WOKXSO.U; S April. 

Bonselersdijk, ten 10.30 ure, door de 
heer .1. Knoppert Jzn : het b uwen van 
eene tuiniers woning met vorstvrije schuur: 
best. en teek. ter inzage in café Sport 
alwaar de aanbesteding zal plaats heb. 
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A. V. Indrukken van een Techuiker li. — Een stuk
werk tariefsysteem (Vervolg). — Berekening electrische 
gelijkstrnoinnetten. 

Ue Aannemer No. 13. Ui t beg inse l . 
Ui t E igen kr ing . Coöperatieve Combinatie, («een 

conflict meer. 
Ken bel a n g r ij k v e r s l a g VII. Ue arbeidsbeurs als 

strijdmiddel. 
6 e s t e k s w ij /. i g i n g. 

De Nederlandsche Klei-Industrie No. 39. — Het ver
krijgen van een regelmatig baksel in den ringoven. — Hoe 
moet men steenkolen koopen. overgenomen uil ..Vraag en 
Aanbod". De l'undamenteele eigenschappen der klei-
soorten, uit „die chemische Industrie" (vervolg). — Prijs
vragen woningbouw. 

Deutsche Banhtttte No. 13. Vom Kammerze l l -
seb en it a use in S t r a s s b u r g i. Kis., door Prof. Dr. 
II Semper, met een plaat naar teekening van Oscar Krausse. 

Kr i t i s e h e s ü lier R e i h e n h aus- K n t w ii r f e. 
door II. A. Waldner, met teekeningen van H. Blumenthal 
en It. Lerche. 

I, H n d h a ii s Del /. e 1 z u H e r x li e i m. door F. Rud. 
Vogel bij een ontwerp van M. Emlich te Yólklingen. 

V om G r u n d r i s s 
A r c h i t e c t o n i s i 

Oscar Fischer. 
G e in eind e h a u s 

W. Frings. 

r Hot elk ü 
D e t a i l s. 

• h e, door F, Bender. 
Ilanseingange door 

in Laak en bij een ontwerp van 

G e m e n g d n i e u w s . 

land verzouden. Dc aan bet .Museum verbonden Sehool \ 
Kunstnijverheid werd bezocht door 158 mannelijke 
vrouwelijke leerlingen. 

P e r s o n a l i a . 

B U I T E N L A X I). . 

De tentoonstelling van vrouwelijke handwerken, die te 
Brünn, de hoofdstad van Moravië. zal gehouden worden, 
belooft schitterend te zullen worden. Zij zal omvatten, wat 
de Oostenrijksche afdeeling betreft, do werken van ver
schillende scholen, waarin vrouwelijke handwerken onder
wezen worden, waarbij vooral de wijze van onderricht, 
evenals de leiding, waaronder de leerlingen staan, op den 
voorgrond zullen treden, dan het werk van normaalscholen 
voor het vormen van onderwijzeressen, ten behoeve der 
vrouwelijke handwerken, vervolgens het werk der speciale 
vakscholen voor Kunstnaaldwerk in Oostenrijk en ten slotte 
werk der onderwijzeressen van de vrouwelijke handwerken 
en liet kunstnaaldwerk. 

Wat het buitenland betreft, zoo zullen worden opgenomen 
de werken van uitmuntende vakscholen voor kunstnauld-
en verder kunstnaaldwerken op elk gebied, die zich door 
degelijkheid en goeden smaak onderscheiden. Door de be
moeiingen van den Directeur van het Museum voor Kunst
nijverheid te Haarlem werd voor Nederland op deze Ten
toonstelling eene afzonderlijke plaatsruimte van pl.m. .">() M '. 
beschikbaar gesteld, terwijl alle onkosten door het Ten
toonstellingscomité zullen gedragen worden. 

Aan de internationale afdeeling der tentoonstel'ing /.uilen 
verschillende landen, die aan het hoofd der nieuwe be
weging staan, als Zweden, Noorwegen. Denemarken, Enge
land. Duitschland en Nederland deelnemen; Frankrijk en 
Italië hebben ook reeds toegezegd. 

Wij willen hopen, dat de Nederlandsche vrouwen en 
meisjes bij dezen eervollen wedstrijd niet ten achter zullen 
blijven eii aan het buitenland zullen toonen, dat zich ook 
in Nederland het nieuwe, frisch ontluikende leven doet 
gelden, dat zich reeds in vele landen heeft geopenbaard 
en dat ook zij gebroken hebben met de sleur, de onoordeel
kundige toepassing cn het smakelooze werk, dat in de 
vorige eeuw nog veel navolging vond. De inzendingen moeten 
plaats hebben vóór 1 Mei aan het Museum van Kunstnijver 
beid te Haarlem. terwijl de Directeur vóór 15 April opgave 
verzocht van de werken dien men wil inzenden. Alle inlich
tingen zijn verder bij genoemden Directeur te verkrijgen, 
die tevens op aanvrage het prospectus der tentoonstelling 
kosteloos toezendt. 

BINNENLAND. 

HAARLEM, Het Museum van Kunstnijverheid werd ge 
durende de maand Maart bezocht door 397 belangstellenden. 
Fit de aan bet Museum verbonden boekerij werden 159 
boek- en plaatwerken naar verschillende plaatsen van ons 

— De heer II. .1. de Groot, Inspecteur van het Middelbaar 
Onderwijs herdacht op I April jl. zijn vijfentwintigjarige 
werkzaamheid bij het Ambachtsonderwijs. 

I April 1883 werd hij benoemd tot leeraar a.d. Ambachts 
school te Leeuwarden' en I April I9n8 is hij reeds negen 
jaren werkzaam als Inspecteur bij het Middelbaar Onder
wijs, speciaal belast met het toezicht op de Ambachts 
scholen, de Burger Avondscholen, bijna alle Teekensc.holeo 
alsmede op het leerlingwezen in zooverre dat Rijkssubsidie 
geniet 

Het toeval wil, dat hij op dezen dag tevens den vijftig
jarigen leeft ijd heeft bereikt. 

Met de benoeming van den Heer de Groot tot 
Inspecteur, ging ons ambachtsonderwijs een tijdperk van 
bloei tegemoet, welke tot hiertoe ongekend was. Hij. die 
zoo goed weet, wat noodig en mogelijk is en die het zeld
zame voorrecht heelt te mogen beschikken over een helder 
verstand en een sterk gestel, daarbij tevens de gave van 
het woord in groote mate bezit en steeds heeft getoond 
zijn woorden in daden te kunnen omzetten, hij was de man 
die men bier noodig had. Het aantal Ambachtsscholen ver
meerderde nu snel. zóó snel dat wij er spoedig een vijftig 
zullen bezitten. De Burgeravoudscholen namen door ver
standige hervorming eveneens in bloei toe, terwijl vele, 
zelfs betrekkelijk kleine plaatsen zich mogen verheugen iu 
het bezit van minstens één Teekenschool. waar gelegenheid 
bestaat voor tal van jonge menschen zich in meerdere of 
mindere mate te bekwamen in het ambacht dat zij gekozen 
hebben. Ook de Vakscholen komen hoe langer hoe meer 
tot baar recht, terwijl verschillende vraagstukken, thans 
aan tie orde zijnde, met zijn krachtige medewerking zeer 
zeker tot bevredigende oplossing zullen worden gebracht. 

Waarlijk, onze hooggeachte Jubilaris mag met voldoening 
en dankbaarheid terugzien op het vele. door hein in korten 
tijd verricht. Met voldoening, omdat de resultaten van zijn 
arbeid meer dan bevredigend zijn; met dankbaarheid, omdat 
hem zooveel gaven zijn geschonken, die hem in staat stelden 
dat alles te bereiken. 

De heer A. van Achterberg, Directeur der Ambachts
school te Leiden vierde 1."> Maart j.1. zijn vijf-en-twintigjarig 
jubileum bij het ambachtsonderwijs. Ofschoon dit feest e< n 
intiem karakter droeg met het oog op de aanstaande viering 
van het 25-jarig bestaan der school, heelt het den jubilaris 
niet ontbroken aan talrijke blijken van belangstelling. 

— Bij Kon. besluit van 24 Maart 190S zijn met ingang 
van 1 Mei 1908, bij den Rijkswaterstaat bevorderd tot op
zichter der lste klas«e, L. .1. Blankenbijl, thans opzichter 
der 2de klas-te; tot opzichter der 2de klasse, L. Bosboom, 
thans opzichter der 3de klasse; tot opzichter der 3de klasse 
Th. F. Stuivinga, thans opzichter der 1de klasse. 

— Bij beschikking van den Minister van Binnenl. Zaken 
is, voor het tijdvak van 23 Maart 1908 tot en met 31 Au
gustus 1908, benoemd tot assistent voor de architectuur 
aan de Technische Hoogeschool te Delft I. van Wyngaar-
den, architect te Rotterdam. 

— De buitengewóón-hoofdopzichter bij «lo Mij. t. Expl. 
v. Staatspoorwegen I,. Posthuina zal worden aangewezen 
voor het houden van toezicht bij het uit voeren der werken 
volgens bestek No. 1131: het uitbreiden der Wagenmakerij 
op station Utrecht. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Conducte ur (Opzichter) voor groote waterwerken 
te (tent (België) adres Société Anonyme Louis de Waele, 
Boulevard Leopold II, Brussel. | l | 

— Ingen ieur bij den Gemeentelijken Telephoondienst, 
te 's-Gravenhage aanvangsjaarwedde f 2500.— welke kan 
klimmen tot f 3500.—. Vereischten: diploma van electro-
technisch ingenieur; theorie en praktijk van de telephonic; 
leeft iid niet boven de .<5 jaar. Adres op zegel aan Burge 
meester en Wethouders vóór 8 April 19UK. Inlichtingen 
verstrekt de Directeur, Bureau Hofstraat No. 2. (1) 

T H. VAN HEEMSTEDE OBELT, 
Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. 

Hoofdkantoor en Maifazifiii n i n : It I 11 I ICli l •>•: 150 151. F i l i a a l en Showroom 44 K O l i l N . 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

i'eiitrale Verwarmiiig, Ventilatie. Warm cn koud water verzorging. Triumph llwiinlraiignrs, Kiiiii|ii«rii Ventilator onder Oamitit. 

— Teekenaar , bekend met statische berekeningen, 
aan fabriek voor IJzer-constriictiewerken met kleine ma
chinefabriek, zoodra mogelijk. Br. No. 52518 Bureau van 
„de Ingenieur" te 's Gravenhage. (1) 

— E l e c t r o t e c h n i s c h T e e k e n a a r, bij de Firma 
Hofstede Crull & Willink, Hengelo (O). (I) 

— M e d e - D i r e c t e u r aan Kalkzandsteenfabriek jaarl. 
prol. circa 8.000.000 I'. G„ hoofdzakelijk voor den verkoop. 
Brieven lett. I' 12 aan het Alg. Adv. Bureau Kruisman en 
(V). A'da m. (2) 

2 B o u w k u n d i g e ' O p z i c h t e r s voor 3 a 4 maanden. 
Indiensttreding 15 April a l Mei. Salaris f 70 per maand. 
Brieven onder no. 35396 aan het Bureau van het Alg. Ned. 
Advertentieblad te 's-Giaveiih-age. (2) 

— A m b t e n a a r bij de Maatschappij tot bevordering 
der bouwkunst tot hulp voor den Alg Secretaris-Redacteur 
en Administrateur, administratie bibliotheek, enz. br. adres 
A. Salm G. B/.n., Voorzitter vil Mij. tot Bevordering dei-
Bouwkunst, Weesperzijde 26, te Amsterdam. (2) 

— D i r e c t e u r aan de Ambachtschool te Roermond. 
Jaarwedde f 1800, acte M'J. stukken vóór 1 Mei. Adres lid 
commissie A. F. van Beurden. Landmeter van hel kadaster 
Roermond, (2) 

— Tee ken aars, (aankomend) op. een Fabriek van 
Metaalwerken. Zich aan te melden: Oostenburgervoor
straat 21—31. Amsterdam. [2| 

— Ingenieur. Speciaal voor werken in gewapend 
beton. Aanbiedingen onder No. 52500 aan het Bureau van 
..De Ingenieur'' te 's-Gravenhage. |2| 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

— D i r e c t e u r aan de Ambachtschool te Emni' 
Adv. in No. 13. 

Zie 

— O p z i c h t e r voor de verbouwing van de Gemeente
school No. 2 te Bleiswijk. Ilon. f 15 — per week. Adres 
de Gemcenteop/.ichter. • (2) 

INEOIIMATIE-BURKAU VAN DEN 
RrusrnsTUAAT 04, 

44 Bouwk.Üp/.-tcck.. 20-
14 BouwkOpz.-Uitv., 23-
10 Bouwk. Teek. 18-
7 Watcrb. Opzr. 20-
1 Moiibeltookciiaar 
2 Decoratie-teekenaars 20 
2 Teek. voor kunst-indust.26 
4 Chef-machinisten 22 
.'$ Werkt. opz. (construct.)22 
1 Werkmeester 

11 Wcrktuigk. Teek., 20-
6 Electrotechniker 22 
1 Scheepsteekenaar 
1 Vcrwaniiings-tcclinikcr 
1 Kaclastcr-tockenaar 

BOND VAN TECHNICI 
AMSTERDAM. 

-50 j.,/•<•>() -
-50 j . , ƒ 6 5 -
40j,/-4() 

-45 j.,/'<;<)-

-lO .j.,/110 
40 j . . ƒ 110 

-34 j . , ƒ 80 
33 j . . / ' s o 
33j\, 

-26j., /•<;<»-
41 j . , ƒ 00 
•21.i, 
23j., 
24 j . 

ƒ125 p.m. 
-ƒ110 „ 
/'120 ,. 
-ƒ110 „ 
ƒ120 „ 
ƒ125 ,. 
ƒ126 ,. 
ƒ 1 5 0 ,. 

r 
ƒ125 „ 
ƒ 85 ,. 
-ƒ100 „ 
ƒ 65 „ 
f 80 ., 
f 75 „ 

Aankondiging v:m 
A niiUcsf «'dingen. 

MAANDAG <; A»rii. 

Bussum, ten 12 ure. dooi het gi uieente-
best.: de levering van I0IK) M. gegoten 
ijzeren sockethuizen, inw. diam. 81) m.M. 
en van eenige hulpstukken. 80 m.M. Voor
waarden op franco aanvraag bij den 
Directeur der Gasfabriek verkrijgbaar. 

Dragten, dooi het gemeentebestuur van 
Smalbngerland: A. de levering van 29000 
le soort straatklinkers (waalvorin) Iran co 
aan den wal te Dragten: n. de levering 
van pl.in. 104MI hl. sintels, franco op de 
verschillend»! opslagplaatsen in de ge 
meen te. 

Niekerk, ten 3 ure. door de heer R. 
de Haan in hel café D. Braam: het amo
veeren eener bestaande en het bouwen 
eener nieuwe boeren behuizing en schuur; 
bestek verkrijgb. in gen. café, alwaar de 
teek. ter inzage ligt; aanw. 1 '/i uur voor 
de besteding; inl. bij A. E. Nanninga. 
aldaar. 

Meiiweiihagcii, ten 11,20 ure, door het 
gemeentebestuur: A, het bouwen van een 
school; u. het bouwen van eene onder-
wijzerswoning; c. het leveren van school-
meubelen; bestek en teek. verkrijgb. ter 
secretarie en ten kantore van den inge
nieur architect E. Joosten te Valkenburg, 
aanw. 0.20 ure. 

Rotterdam, door de naaml. vennoot 
schap voorli. J. en A. van der Schuijt: 
het bouwen van paardenstallen, wagen-

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

Nederlanden" vai IS 15 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, 1'rinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood. 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat. ZUTPHEN.IJselkade. ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
GABEL HENNY, Directeur; 

Mr. J. .1. HENNY, Adj.-Directeiu. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1007 . „ 1301.206,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1900 88.717.506,60 
BRAND - LEYEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

bergplaats en hooizolders op een terrein 
aan de persoonsliaven W. Z. aldaar; be

stek en leek. ten kantore van den arch. 
B. Ilooijkaas Jr., Gelderschekade 10aid. 

DISSDAG 7 April. 

Bloeiiieinlaal, ten 2.30, door het gem.-
bestuur: de ver- en bijbouwing van een 
ambtenaars woning en het daarachter ge
legen woonhuis met annexe aan den 
Bloemendaalschen weg te Bloemendaul na
bij het buitenverblijf Wildhoef, jn te 
richten tot wagenloods: bestek en teek. 
ter inz. ten raadhu ze tc Overveen van 
10 tot 12 ure cn aldaar verkrijgbaar; inl. 
bij den gein.-arch, van Bloeinendaal te 
Haarlem; Raamsingcl no. 38: aanw. ge-
houden. 

I.cek, ten 5 ure, do jr de heer de Groot: 
het afbreken van een bestaand en het 
bouwen van een dubbel woonhuis aldaar: 
best. en teek. ter inzage bij aanbesteder 

Oosterzee, t> n 10 ure, door het best. 
der bouw ver, Volksbelang iu het café 
van H. v. d. Velde: het verbouwen van 
de oude O. L. school met onderwijzers-
woning te Oosterzee, en dit gebouw in 
te richten tot b' werkmanswoningen 
best. en teek. verkrijgbaar bij K Lon-
reus Gzn. 

WOENSDAG 8 April. 

Iliinsetersdijk, ten 10.30 ure. door de 
heer .1. Knoppert Jzn : het b aiwen van 
eene t iiinierswoning niet vorstvrije schuur; 
best. en teek. ter inzage; in café Spoil 
alwaar de aanbesteding zal plaats heb. 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTEROOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

W A N D T E G E L S . 
fP.iiorme voorraad fijnste Hiigrlsrlie romhi naties 

riiiiiMiiir •lom' brkwanif wt'ikliedi'ii. 
Ontwerpen en begrootingen op aanvraag gratis. [8] 

ben; inlichtingen bij W. Ku ij venhoven 
I'z., Naaldwijk. 

gondel, door de opzichter II. Wijina 
Ie Balk: het bouwen eener nieuwe boe
renschuur niet een arbeiderswoning, te 
Sondel: bestek en teek. verkrijgb. bij 
F. D. Hoekstra te Wijckd bij Balk: in
lichtingen verstrekt aanbesteder. 

Sclieeinda, ten 8 ure, door het bestuur 
der C. V. stroocartonfabriek De Toekomst 
in het hotel Panman: het bouwen eener 
stroocartonfabriek c a van plm .V.'OO M'J. 
bebouwd oppervlak, naast de bestaande 
fabriek, nabij Scheenida: bestek en 2 teek. 
verkrijgb. ten kantore van den archit, 
P. G.' Cremer te Nieuwolde; aanw. ge
houden. 

DONDERDAG 9 April. 

Nienwbiiiiieii, ten G ure, door het be
stuur van het waterschap Nieuwbuinen, 
ten huize van R. Dik: het amoveeren van 
het oude en het bouwen van een nieuwe 
brug wachters woning, op no. -1!) N.k. 
Nieuwbuinen: bestek en teek. Ier inzage 
ten huize van besteding: inl. bij den arch. 
E. VVairinga, aid.; bilj. inz. bij den secr. 
II. van Engen. 

VRIJDAG, 10 April. 

Enschede, ten 3 ure. door de directeur 
der gemeentewerken: de levering van 
ijzeraardbuizen, eivormige en ronde beton-
riolen, hout en diverse ijzerwaren ten 
behoeveder gemeentewerken. Inlichtingen 
alle werkdagen tusschen Hl en 1*2 uur 
aan de Gemeentewei f. Molenstraat 33. 
alwaar bestekken verkrijgbaar zijn. 

Heerlen, ten 3 ure, door het minist. 
van Landbouw, in het bureel der Staats
mijnen in Limburg: Int maken van t> 
beambte-woningen in twee blokken, elk 
van 3 woningen, op de Staatsmijn Wil-
helmiiia, volgens bestek no. 10, begr. 
f 16800; bestek ter lezing in gen. bureel
gebouw7 en aldaar verkrngb. inl. te bek. 
op gen. bureel. 

Itaniiisdonk, ten 10.30 ure. door liet 
gemeentebest.: het verlengen der uit 
wateringssluis van den nieuwen polder 
en het dempen van een gedeel e der ha
ven tc Raamsdonksvcer. Bestek en tee-
kening ter gemeentesecretarie Gr inzage 
en verkrijgbaar bij den architect W. van 
Aalst te 's Hertogenbosch, St Jorisstraat 
G 14!», aanwijzing te Raamsdoiikveer aan 
de haven 7 April te half elf ure A. T. 

Antiquariaat van J e Of merker" 

F. C. D. 
nemingen 

BAUER. Herigtc.neii Waar 
het rek k«li,jk den Water

vloed in Gelderland in January en 
February 1861 niet kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 1863 f 0.75 

AD. BURR. Photographische Reise-
aufnahmen aus England u F r a n k r e i c h 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger ƒ 1 3 . - ƒ4.50 

Juuus NOBDKNBUBG. Die Ventilatoren 
und deren Anwendungauf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst
figuren en 11 uitslaande platen, ƒ1.— 

A. MESSBL. Der W e r l h e i m b a u . SO 
platen in portef. (ƒ15.—) . . ƒ4.50 

BADON (>II IJKEN en II. STKOOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ0.65 

..). BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
Bloei van de Beemster met portret en 
kaarten, in 1 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland)- ƒ 1.50 

L. KBOOK. Arcliitectur der Nieder-
lande, 00 platen. Monumenten van 
Oud-Nedcrlandschc Bouwkunst (vroo-
eer f 21.60) f 6.— 

M. II. A . .1. VAN MEUKS. Aanwü/i-
ging b'ü liet Topographiscli Teekenen, 
niet atlas van 21 platen. Breda Broese 
& Co. 1880 f2.— 

W. J . M. V A X D E WlJNl 'El lSSK. 

Statische Berekeningen van ('unstruc-
tiën uil <l« Burgerlijke Bouwkunde 
niet 152 figuren, 's-Gravenhage 1902 
(f 2.40) f 1 — 

Hetzelfde Werk. Tweede herziene 
en vermeerderde druk. 's-Gravenhage 
1906 f2.20 

SLOET EN FI.IN.II:. Beschrijving van 
den Watervloed iu Gelderland iu 
Maart 1855, met 4 kaarten en 12 schet
sen, Arnhem 1856 f 1. 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

AAMSTEMIft. 
Op Dinsdag den 2lsten April 1908, 

des namiddags ten 2 ure (heat» lijd), 
aan het Centraalbureau der Maat-
schappij tot Fxploitatie van Staats
spoorwegen in lint Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

B r s t e k N o . l i » » . 

Hei uitbreiden en wijzigen vim sporen 
en wissels, hei uitbreiden van den 
los- en laadweg en het maken van 
een verhoogde los- en laadplaats, 
met bijkomende werken op het 
emplacement IILHKIK. 
B o y r o o f i n g f 2 0 . 0 0 0 — 

De besteding geschiedt volgens*}86 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den Oden April 
1008, ter lezing aan liet Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan 
het bureau van den Sectie-Ingenieur 
A. VAN LIEBERGEN te Maastricht 
en is op franco aanvraag (pér brief) aan 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van f I.OO. 

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

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden' den lSden April 1!K)8 ten 
12 ure voormiddag (West Euro-
peesclie tijd.) 

UTRECHT, den .'listen Maart 1908. 

Sammiung alter Bauwerke Deutsch-
land. 50 platen in lichtdruk ƒ 10.80 

LACBOUX . L a Brique Ordinaire. 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille ƒ 18 — 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandse)) adres 
toegezonden. 
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O U W K U N D I G W E E K B L A D . 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 

Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage.' 

Abonnementsprijs per jaar il Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
'». bij vooruitbetaling vóór IR Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
h in twee termijnen, elk groot ƒ 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België • 6.60) 
Voor de overige landen der Post-Unie, met / 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika • 7.50; 

38] 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat . . . f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer 0.15 
Groott 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 Katerdag verschijnend nummer, uiterlijk de» 
VRIJDAGS V00RM1DDA6S aan ons bureau zijn bezorgd. 

Hij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, par expresse aan 
de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103. 's-Gravenhage. 

M e e r t e e k e n i n g 

Langzamerhand begint er meer teekening te komen 
in ons veranderend bouwkunstig vereenigingsleven. 
Drie stroomingen vallen waar te nemen ten opzichte 
der reorganisatieplannen van de Maatschappij tot 
bevordering der Houwkunst. 

In de eerste plaats zijn er leden, die oordeelen, 
dat het niet aangaat in de rechten van sommige 
hunner medeleden verandering te brengen, door 
hun het voornaamste recht, dat van te mogen 
stemmen, te ontnemen. Mag men het „Bouwkundig 
Weekblad" gelooven, dan is nu reeds hekend, hoe 
de Afdeeling Utrecht, die 27 April aanstaande bijeen 
zal komen ter bespreking van de voorstellen tot 
wetswijziging, over de zaak denkt. Die afdeeling 
acht het ontnemen van het stemrecht aan sommige 
leden onnoodig en geeft derhalve in overweging, 
de bepalingen, die hierop betrekking hebben, in 
te trekken. Ook schijnt het juridisch niet mogelijk 
te zijn, een deel der leden zonder ontbinding' dei-
Maatschappij tot ttief-stemmende leden te maken. 
Doch het stichten van een nieuw lichaam zou dei-
Maatschappij de geldsom, haar door wijlen den 
heer (lodefrov vermaakt, doen verliezen. 

Het zou iu deze omstandigheden niet te ver
wonderen zijn, wanneer men den raad, dien de 
Hoogleeraar J. F. Klinkhamer in het jongste „Bouw
kundig Weekblad" gal', opvolgde. De heer Klink-
kamer, wiens streven den tweeden stroom aanduidt. 

meent, dat het zwakke punt van de ontwerp-statuten 
..namelijk slechts het stemrecht geven aan een tiei-l 
van de gewone leden"' zou verdwijnen, indien de 
Maatschappij niet ,,een vakvereeniging wil worden 
„met al het militante, wat nu eenmaal aan vak-
,, vereenigingen eigen is". 

Men herinnert zich, dat reeds 11 Maart 100S 
in den boezem van het Hoofdbestuur geen een
stemmigheid bestond, daar volgens het verslag van 
de toen gehouden vergadering „enkelen op hun 
„standpunt bleven, den vakbond geheel te houden 
„buiten de Maatschappij". Ken meerderheid ver
klaarde zich toen echter vóór een voorstel, door 
den heer De Groot gedaan, om aan de eerste groep 
der gewone leden het karakter van een vakbond 
te geven. 

De heer Klinkhamer nu wil. dat men op dit 
besluit terug zal komen. Dan kunnen alle leden 
der Maatschappij hun stemrecht behouden en zou 
men, om het overwicht der architecten toch te 
doen uitkomen, aan de „leden van de architecten-
afdeeling der Maatschappij hel recht op een dubbele 
stem kunnen geven". 

Dat ook de Hoogleeraar Evers het hiermede 
eens is, zal bij het Hoofdbestuur ongetwijfeld ge
wicht in de schaal leggen. Beide heeren zijn van 
oordeel, dat de Bond van Nederlandsche Architecten 
de vakbelangen moet behartigen. 

http://Fi.in.ii
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
A C H T E R - O O S T E I N D E 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

W A N D T E G E L S . 
fhioruie voorraad fijnste Ihigelsehe c o m b i n a t i e » 

Plaatsing door bekwame werklieden. 
Ontwerpen en begrootingen op aanvraag gratis. [»1 

ben; inlichtingen bij W. Kuijvenhoven 
!'/.., Naaldwijk. 

Sundel, door de opzichter H. Wijnia 
te Balk: het bouwen eener nieuwe boe
renschuur met een arbeiderswoning, te 
Sondel; bestek en teek. verkrijgb. bij 
F. D. Hoekstra te Wijckel bij Balk; in
lichtingen verstrekt aanbesteder. 

Sclieemda, ten 8 ure, door het bestuur 
der C. V. stroocartonfabriek De Toekomst 
in liet hotel Panman: liet bouwen eener 
stroocartonfabriek ca . van plm 5200 M 3 . 
bebouwd oppervlak, naast de bestaande 
fabriek, nabij Sclieemda: bestek en 2 teek. 
verkrijgb. ten kantore van den archit. 
P. G. denier te Nieuwolde; iianw. ge
houden. 

DONDERDAG » April. 

Nieiiwbuiiieii, ten 0 ure, door het be
stuur van liet waterschap Nieuwbuinen, 
ten huize van li. Dik: het amovceren van 
liet oude en liet bouwen van een nieuwe 
brugwachters woning, op no. 49 N.k. 
Nieuwbuinen; bestek eii teek. ter inzage 
ten huize van besteding; inl. bij den arch. 
E. Warringa, aid.; bilj. inz. bij den secr. 
B. van Engen. 

VRIJ DA», 10 April. 

Enschede, ten 3 ure, door de directeur 
der gemeentewerken: de levering van 
ijzeraardbuizen, eivormige en ronde beton-
riolen, hout en diverse ijzerwaren ten 
behocveder geme>iitewerken.Inliehtingeii 
alle werkdagni tusschen Hl en 12 uur 
aan de Gemeentcwerf, Molenstraat 33, 
alwaar bestekken verkrijgbaar zijn. 

Heerlen, ten 3 ure, door het minist. 
van Landbouw, in het bureel der Staats
mijnen in Limburg: Int maken van 0 
beambte-woningen in twee blokken, elk 
van 3 woningen, op de Staatsmijn Wil-
helmina, volgens bestek no. 10, begr. 
f 16800; bestek ter lezing in gen. bureel-
gebouw en aldaar rerkrggb. inl. te bek. 
op gen. bureel. 

Raamsdoiik, ten 10,80 ure, door het 
gemeentebest.: het verlengen der uit 
wateringssluis van den nieuwen polder 
en het dempen van een gcdeele der ba
ren te Raamsdonksveer. Bestek en tee-
keniiig ter gemeentesecretarie hrinzage 
en verkrijgbaar bij den architect W. van 
Aalst te 's Hertogenbosch, St lorisstraat 
Q 140, aanwijzing teliaamsdonkveer aan 
de haven 7 April te half elf ure A. T. 

Antiquariaat van J e Opmerker" 

F. C. D 
nemingen 

BAUER. Herigten en W a a r 
bel rekkelijk den Water

vloed in Gelderland in January en 
February 1861 mot kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 1868 f 0.75 

AD. BURR. Photographische Reise-
aufnahmen aus England u F r a n k r e i c h 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger /"13.— ƒ4.50 

Juuus NORDENBURG. Die Ventilatoren 
und deren Anwendung auf praktischen 
Zweeke. Weimar 1860. Met 117 tekst
figuren en 11 uitslaande platen, f 1.— 

A. MKSSEI.. Der Wertheimbau. 30 
platen in portef. (/"15.—) . . ƒ4.50 

BADON GUIJBEN en H. STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ 0.65 

• J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
Bloei van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) • f 160 

L. KKOOK. Arcliitectur der Nieder-
lande, 60 platen, Monumenten van 
Oud-Nederlandsche Bouwkunst (vroe
ger f 21.60) f6.— 

M. II. A. J. VAN MEURS. Aanwijzi 
ging bü het Topographiseli Teekenen, 
niet atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 1889 f2 — 

W; J. M. VAN DE WlJNPEHSSK. 
Statische Berekeningen van ('oiistruc-
t iën ui l (Ie Bunrerlijke Bouwkunde 
met 152 figuren, 's-Gravenhage 11102 
(f 2.40) f 1 — 

Hetzelfde W e r k . Tweede herziene 
en vermeerderde druk. 's-Gravenhage 
1906 f 2 20 

SLOKT EN FMNJE. Beschrijving van 
den Watervloed iu Gelderland in 
Maart 1855, met4 kaartenen 12schet
sen, Arnhem 1856 f l.— 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

Op Dinsdag den 2lsten April 1908, 
des namiddags ten 2 ure (locale lijd), 
aan het Centraalburoau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelsc Park te 
Utrecht, van: 

Br stek No. 11»!). 
Hel uitbreiden en wijzigen van sporen 

en wissels, liet uitbreiden van den 
los- en laadweg en het maken van 
een verhoogde los- en laadplaats, 
met bijkomende werken o|i liet 
oiuplaeemeiit KLEKIk. 
Begroot i n K f' 2 0 . 0 0 0 — 

De besteding geschiedt volgons § 86 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 6den April 
1908, ter lezing aan het Centraal-
bureau in het Moreelsc Park en aan 
het bureau van den Sectie-Ingenieur 
A. VAN LIEBERGEN te Maastricht 
en is op franco aanvraag (per brief) aan 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van f l.OO. 

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

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden' den ISden April 1908 ten 
12 ure voormiddag (West Euro-
peesche tijd.) 

UTRECHT, don 31sten Maart 1908. 

Sammiung a l t e r 
land. 50 platen in 

Bauwerke Deutsch-
lichtdruk f 10.80 

LACROUX. L a Brique O r d i n a i r e . 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille/" 18— 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 
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Abonnementsprijs per jaar 
voor het binnenland. . 

te voldoen 

(1 Jan.—31 Dec.) 

Voor 
Voor 

bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 
abonnementsjaar, of 

in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 
over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

België 
de overige landen der Postunie, met 

<i.50J 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika . - 7.50) 
l i l 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij TOOI-

uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat . . . . / • 0.25 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer -0.15 
Groott. letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bi) opgave van drie 

plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt up tinned 

aanvrage toegezonden. 

Opgaren van Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in liet Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk des 
VRIJDAGS VOORMIDDAGS aan ons bnrean zijn bezorgd. 

Hij 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

M e e r t e e k e n i n g 

Langzamerhand begint er meer teekening te komen 
in ons veranderend bouwkunstig vereenigingsleven. 
Drie stroomingen vallen waar te nemen ten opzichte 
dor reorganisatieplannen van de Maatschappij tot 
bevordering dor Bouwkunst. 

In de eerste plaats zijn er leden, die oordeelen. 
dat het niet aangaat in de rechten van sommige 
hunner medeleden verandering te brengen, door 
hun het voornaamste recht, dat van te mogen 
stemmen, te ontnemen. Mag men het „Bouwkundig 
Weekblad" gelooven. dan is nu reeds bekend, hoe 
de Afdeeling Utrecht, die 27 April aanstaande bijeen 
zal komen ter bespreking van de voorstellen tot 
wetswijziging, over de zaak denkt. Die afdeeling 
acht het ontnemen van het stemrecht aan sommige 
leden onnoodig en geeft derhalve in overweging, 
de bepalingen, die hierop betrekking hebben, in 
te trekken. Ook schijnt het juridisch niet mogelijk 
te zijn, een deel der leden zonder ontbinding der 
Maatschappij tot rrfei-stemmende leden te maken. 
Doch het stichten van een nieuw lichaam zou der 
Maatschappij de geldsom, haar door wijlen den 
lieer Godefroy vermaakt, doen verliezen. 

Het zou in deze omstandigheden niet te ver
wonderen zijn, wanneer men den raad, dien de 
Hoogleeraar .1. F. Klinkhamer in het jongste „Bouw
kundig Weekblad" gaf, opvolgde. De heer Klink-
kamer, wiens streven den tweeden stroom aanduidt. 

meent, dat het zwakke punt van do ontwerp-stafulen 
„namelijk slechts het stemrecht geven aan een deel 
van de gewone leden" zou verdwijnen, indien de 
Maatschappij niet „een rakverecnif/incf wil worden 
„met al het militante, wat nu eenmaal aan vak-
„ vereenigingen eigen is". 

Men herinnert zich, dat reeds 11 Maart 100S 
in den boezem van het Hoofdbestuur geen een
stemmigheid bestond, daar volgens het verslag van 
de toen gehouden vergadering „enkelen op hun 
„standpunt bleven, den vakbond geheel te houden 
„buiten de Maatschappij". Een meerderheid ver
klaarde zich toen echter vóór een voorstel, dooi
den heer De Groot gedaan, om aan de eerste groep 
der gewone leden het karakter van oen vakbond 
te geven. 

De heer Klinkhamer nu wil. dat men op dit 
besluit terug zal komen. Dan kunnen allo loden 
der Maatschappij hun stemrecht behouden en zou 
men, om het overwicht der architecten toch te 
doen uitkomen, aan do „leden van do architecten-
afdeeling der Maatschappij het recht op een dubbele 
stem kunnen geven". 

Dat ook de Hoogleeraar Evers het hiermede 
eens is, zal bij het Hoofdbestuur ongetwijfeld ge
wicht in de schaal leggen. Beide hoeren zijn van 
oordeel, dat de Bond van Nederlandsche Architecten 
de vakbelangen moet behartigen, 



Nu geeft iemand, die zich „Verslaggever" noemt, 
in een noot te kennen, dat bij de discussie over 
het voorstel (van den heer De Groot) „is gedacht 
„aan de door de Maatschappij in te stellen of reeds 
„ingestelde eischen, de vakbelangen betreffende, 
„/.ooals de honorarium-tabel voor bouwkundige 
„werkzaamheden en zeer zeker niet aan strijd voeren 
„met andere leden harer organisatie, een strijd, 
„die geen reden van bestaanbaarheid zou hebben, 
„daar slechts één groep stemgerechtigd is". 

Zeer duidelijk is dit niet. W i l de Maatschappij 
op haar tot dus bewandelden weg voortgaan om 
de vakbelangen der architecten té behartigen, ieder 
zal het toejuichen. Doch dan is zij geen vakver-
eeniging. Maar wil zij een groep van hare leden 
als vakvereeniging doen optreden, dan kan zij aan 
strijd in eigen boezem niet ontkomen. Zij zal, tot 
haar schade, maar al te gauw de „reden van be
staanbaarheid" van dien strijd moeten ondervinden. 

Werkelijk, de raad, dien de Hoogleeraren Evers 
en Klinkhamei geven, is zeer verstandig. Moge men 
naar hen luisteren, nu het nog tijd is om onheil 
te voorkomen. 

De derde strooming ontwaren wij uit een voorstel 
door de heeren Van der Kloot Meyburg. Van Noppen. 
Overeynder, Versteeg en Van Wijngaarden gedaan. 

Deze heeren willen alleen aan de architecten 
stemrecht geven, doch hen daarvoor dan ook f5 
per jaar meer laten betalen. Wie geen architect is, 
wordt buitengewoon lid op do bestaande contributie 

van f 15, doch heeft geen stom. De buitengewone 
leden, nu aanwezig, worden in adspirant-leden ver
anderd, die f 7.50 hebben te offeren, de kunst
lievende leden blijven gehandhaafd en betalen f5 . 

Dit voorstel heeft een licht fiscaal tintje. Men 
denkt aan den kok der fabel, die aan de kip vroeg, 
eer hij haar slachtte, of zij „ó In Marengo" dan 
wel „au beurre" vvenschte te worden opgediseht. 

Of zij, die geen architecten zijn, het in den ver
volge aangenamer zullen vinden als „buitengewone 
leden dan als „gewone leden der tweede groep" 
ieder jaar f 15 te offeren en toch geen stem te 
hebben, dus voor spek en boonen mede te doen. 
betwijfelen wij. 

Deze voorstellers zijn vóór het veranderen der 
groep van gewone leden in een vakvereeniging. 
Maar zij „nemen deze gelegenheid te baat, hunne 
bevreemding te uiten", dat, behalve; in een alinea 
van art. 3, nergens in het concept meer van de 
vakbelangen sprake is. Zij willen daarom een 
„Commissie van Waakzaamheid", die „al de kwesties, 
„de vakbelangen betreffende, zal verzamelen, onder-
„zoeken en desbetreffende voorstellen aan het 
„Hoofdbestuur op de Algemeene Vergadering zal 
„voorbereiden' . 

Hercules staat dus nu aan een driesprong. Wolken 
weg zal hij kiezen? Laat ons hopen, dat do Maat
schappij in deze moeilijke dagen, evenals Hercules, 
naar de stem der wijsheid moge luisteren en de 
goede keuze; zal doen. 

Het R o y a l Institute of B r i t i s h A r c h i t e c t s . 

i i . 

Wij hebben nu gezien, hoe het Royal Institute 
ontstaan is, hoe het zijn leden verkrijgt en hoe het 
bestuurd wordt. Doch nog andere bijzonderheden 
der organisatie verdienen de aandacht. 

Wie als Fellow gekozen is, moet de volgende 
verklaring onderteekenen. „Ik ondergeteekende, 
„gekozen als Fellow van het Royal Institute of 
..British Architects, verklaar bij dezen, dat ik den 
„leeftijd van 30 jaar bereikt heb en gedurende zeven 
„achtereenvolgende jaren als patroon de practijk 
„der bouwkunst hel» beoefend: en nadeniaal ik 
„gekozen ben, beloof ik en verbind ik mij, geen 
„commissieloon van handelaren of anderen noch 
„andere ongeoorloofde connnissieloonen te zullen 
„aannemen, hetzij in betrekking tot de werken, die 
„ik uitvoeren zal, hetzij in mijn anderen werkkring; 
„ik verklaar verder, dat ik de statuten en huis
houdelijke reglementen van hot gezegde Institute 
„gelezen heb, dat ik er mij aan onderwerp en er 
„mij naar zal gedragen zoolang ik Fellow ben, en 
„dat ik mij ook onderwerp aan en zal gedragen 
„naar gezegde statuten en reglementen, wanneer zij 
„later gewijzigd mochten worden: en dat ik, door 
„ieder wettig middel dat mij ten dienste staat, de 
„belangen en het doel van het Koyal Institute; zal 
„bevorderen." 

Soortgelijke verklaringen moeten ook door de-
Associates en de Honorary Associates worden onder
teekend. Daaraan wordt groote waarde gehecht. 
Want in het Huishoudelijk Reglement wordt gezegd: 
„Ieder lid, dat zich schuldig maakt aan handelingen 
„in strijd met de verklaring, door hem bij het aan-
,,vaarden van het lidmaatschap onderteekend; dat 

„zich gedraagt op een wijze, die met de waardigheid 
„van het vak. naar het oordeel van het Bestuur 
„niet is overeen te brengen: of dat bezigheden 
„verricht, die door het Bestuur met het architecten-
„vak onvereenigbaar worden geacht; zal kunnen 
„worden geschorst of verwijderd op de wijze, hier
onder omschreven. Wordt een lid van oneerlijke 
„handelingen overtuigd, dan houdt het, alleen reeds 
„daardoor, onmiddellijk op lid van het Royal 
,.Institute te zijn. 

„Iedere beschuldiging tegen een lid moet schrif
teli jk worden gedaan en, behoorlijk onderteekend, 
„bij den Secretaris worden ingediend, die haar in 
„de eerstvolgende vergadering van het Bestuur ter 
„tafel brengt. Over zulk een beschuldiging wordt 
„door het Bestuur beraadslaagd en beslist, nadat 
„de zaak door een commissie uit het Bestuur van 
„minstens drie leden is onderzocht. Wordt de be
schuldiging door het Bestuur gegrond bevonden, 
„en wenscht het de zaak te vervolgen, dan zendt 
„de Secretaris een aangeteekenden brief aan het lid 
„tegen wien de beschuldiging gericht is, welke brief 
„een afschrift van de beschuldiging moet inhouden, 
„en waarin de beschuldigde verder wordt opge
roepen om, naar het believen van het Bestuur, óf 
„binnen veertien dagen voor dat Bestuur of een 
„Commissie uit zijn midden in persoon te verschijnen, 
„óf zich schriftelijk binnen veertien dagen te ver-
„antwoorden. Als het lid niet voldoet aan zulk een 
„oproeping, of zijn verantwoording onvoldoende 
„wordt geacht, dan heeft het Bestuur de bevoegd
h e i d , het lid voor hoogstens twaalf maanden te 
„schorsen of hem voor goed uit het Institute te 
„verwijderen. Geen lid zal echter kunnen worden 
„geschorst of verwijderd tenzij ten minste twee 

„derden der aanwezige bestuursleden, in ieder geval 
„twaalf voorstemmers, zich daarvóór verklaren. 
„Wordt een besluit tot schorsing of verwijdering 
„genomen, dan krijgt dit kracht, zoodra de voor-
„zitter het in de eerstvolgende Algemeene Verga-
..dering aan de aanwezige leden bekend maakt. De 
„Secretaris geeft dan aan hem, wien zulks aangaat, 
„per aangeteekenden brief van het besluit kennis. 
„Mochten echter later feiten ter kennissc van het 
„Bestuur komen, die, naar zijn oordeel, aanleiding 
„geven om een eens genomen besluit tot schorsing 
„of verwijdering te herroepen, dan zal deze her-
„roeping op dezelfde wijze als die, waarop het 
„besluiten tot schorsing of verwijdering geschiedde, 
„kunnen plaats vinden. Van zulk een besluit tot 
„herroeping doet de Voorzitter in de eerstvolgende 
„Algemeene Vergadering voorlezing. Ieder besluit 
„van schorsing, verwijdering of herroeping wordt 
„in het Tijdschrift openbaar gemaakt. 

Dit Tijdschrift is bestemd voor de verslagen der 
vergaderingen, die door het Institute worden ge
houden. Daarin wordt ook „openbaar gemaakt de 
„naam van ieder die iets aan de verzamelingen, de 
„bibliotheek of de kas van het Royal Institute 
„schenkt." Ook iedere lezing, die op een vergadering 
gehouden wordt, vindt een plaats in dit Tijdschrift. 
Er bestaat een ..Council Dinner Club", die is samen
gesteld uit alle in functie zijnde of vroegere bestuurs
leden. Deze Club biedt vóór iedere vergadering aan 
den spreker in het Burlington Hotel een maaltijd 
aan, en noodigt ook buitenlandsche architecten van 
naam aan zijn disch. 

De vergaderingen worden gehouden des Maandags 
om de veertien dagen, te beginnen den eersten 
Maandag in November en eindigende den derden 
Maandag in Juni. In den regel vinden 1(5 vergade
ringen per jaar plaats. 

De voorzitter neemt ten 8 uur plaats in de 
„Chair", die wel iets heeft van een troon. Wanneer 
dan geen twintig leden, waaronder minstens elf 
Fellows, aanwezig zijn, wordt tot half negen gewacht 
of dit aantal bereikt wordt. Is dit niet het geval, 
dan gaat de vergadering niet door. 

De jaarlijksche Algemeene Vergadering wordt in 
Mei gehouden. Verder zijn nog vier huishoudelijke 
vergaderingen, telkens om de twee maanden, voor
geschreven. Op deze vergaderingen vindt het be
noemen van leden plaats, en worden allo zaken van 
huishoudelijken aard behandeld. Wie op zulk een 
vergadering een motie wil behandeld hebben moet 
die motie uiterlijk veertien dagen van te voren bij 
den Secretaris indienen. 

Buitengewone vergaderingen kunnen door het 
Bestuur of op voorstel van twaalf betalende leden, 
waarvan de meerderheid uit Fellows moet bestaan, 
worden uitgeschreven. In zulk een voorstel moet 
het te behandelen onderwerp duidelijk zijn om
schreven. Aan zulk een voorstel moet binnen drie 
weken gevolg worden gegeven. 

Voorstellen tot wijziging van do „Bye-laws" 
kunnen door het Bestuur of door twaalf Fellows 
worden gedaan. Zulke voorstellen moeten iu een 
buitengewone vergadering worden behandeld. Wan
neer zes Fellows dit verlangen, dan wordt over 
dergelijke voorstellen een referendum gehouden. 
Wordt zulk een verlangen niet geuit, dan stemt 
men met opsteken dor handen ter vergadering. 

Prijsvragen worden dooi het Institute niet uit
geschreven. Wel deelt het onderscheidingen uil . De 
voornaamste daarvan is de „Royal Gold Medal", 
die sinds DS48 aan Êngelsche. ook soms aan buiten
landsche architecten is toegekend; Alleen in 1901, 
toen Koningin Victoria was gestorven, is de uit
reiking achterwege gelaten. De smaak van don dag 
heeft natuurlijk op do keuzo dor „Koyal Gold 
Medallists" invloed gehad. Aanvankelijk was de 
klassieke kunst het meest in de gunst, langzamer
hand werd die dooi* de middeleeuwsche verdrongen, 
doch ten slotte wonnen de klassieken het weder. 
Erkend moet echter worden, dat, tenminste wat de 
architecten van het vasteland betreft, groote onpar
tijdigheid werd macht genomen. Want toen de wind 
uit den Golhischen hoek woei, on in 18H4. Viollol-
le-Uuc. iu lh72 Friedrich van Schmidt do medaille 
hadden gekregen, gal' men haar in 1MI'»'.> aan Lepsius, 
die Classicist was. En nadat in I<Sh(> met Charles 
Gamier de Renaissance in do gunst gekomen was, 
in 1888 Hansen in 1892 Cesar Daly waren gehul
digd, werd toch in 1<S07 de middeleeuwsche kunst 
van Dr. Cuypers hot eereblijk waardig gekeurd. 

Ieder jaar worden twee zilveren medailles, ieder 
met een som gelds, door het Institute uitgeloofd 
voor het beste opstel over een architectonisch onder
werp en voor de beste opmeting van een oud bouw
werk. Daarenboven kan ieder jaar met zulk een 
opmeting de Soane-inedaille, ook met een som gelds. 
worden behaald. 

Zij. die in 1906 het Congres te London bezochten, 
herinneren zich het, op den besten stand van de 
stad gelegen, gebouw van het Institute. Daar is, 
op de tweede verdieping, een rookzaal, voorzien 
van dagbladen en schrijfgereedschap, ingericht. Deze 
zaal wordt voornamelijk gebezigd door leden, die 
buiten Londen wonen. Men kan er van '2 tot 7 uur 
verversehingen krijgen. 

In het gebouw is tevens een kantoor tot plaatsing 
van opzichters en teekénaars gevestigd. 

Wij zullen in een derde en laatste artikel nog 
enkele mededeelingen omtrent het ondersteunings
fonds van het Institute, de vaste Commission, do 
regelen omtrent het leerlingwezen, de honorarium-
tabel, de regelen voor het restaureereii van oude 
bouwwerken, de regelen voor prijsvragen en de 
regelen omtrent de verhouding tusschen architecten 
en aannemers, alles door het Royal Institute of 
British Architects vastgesteld en voor zijn leden 
verbindend, mededeclen. 

Het S t a d h u i s v a n ' s - G r a v e n h a g e . 

Het volgende adres is aan den Gemeenteraad 
verzonden: 

„Geeft met verschuldigde gevoelens te kennen 
liet bestuur der afdeeling 's-Gravenhage der Maat
schappij tot bevordering tier Bouwkunst. dat 
het na bestudeering der plannen voor uitbreiding 

van het Raadhuis, gaarne de volgende opmerkingen 
daaromtrent onder uw welwillende aandacht zou 
willen brengen. 

„Adressant deelt de gevoelens, welke er toe 
hebben geleid te bepr oeveu hot Haadhuis te be
houden op de plok waar gedurende eeuwen do zetel 



der vroedschap was gevestigd. Docli zwaarder moet, 
naar adrossant's gevoelen, wegen de eerbiediging 
van het schoone monument zelf, waar die vroed
schap te-zanien kwam, een eerbiediging niet alleen 
zich uitend in het laten staan van het gebouw, 
maar vooral in het zoodanig te laten staan dat het 
als geschiedkundig en architectonisch monument 
tot zijn recht komt. 

.Blijkbaar echter hebben B . en W . dit gevoelen 
niet gekoesterd, en hebben zij meer gehecht aan 
de plek dan aan het gebouw. Immers uit de ge
publiceerde teekeningen mogen wij afleiden, dat, 
om aan de gestelde eischen te voldoen, het noodig 
is, de aansluitende bouwdeelen zóó hoog op te 
trekken, dat het geestige oude gebouw in de ver
drukking komt en de fraaie silhouet totaal verloren 
gaat. Do kritiek op deze bouwwijze behoeft niet 
iu woorden gebracht, waar B . en W . die zelf heb
ben gegeven in de retrospectieve tentoonstelling 
ten Stadhuizc, die zeer harmonieuse stadsbeelden 
te aanschouwen gaf. B . en W . kwamen tot dit 
voorstel, uit eerbied voor een plek, welke paste 
voor het doel bij de stichting van het Raadhuis, 
maar welke nu daarvoor ten eencnmale onvoldoende 
blijkt, zoodat reeds voor deze uitbreiding 3 a 4 
malen meer terrein vereischt wordt, en toch nog 
noodig is een gedeelte aan de overzijde van de 
straat te bouwen, en het geheel tot een hoogte te 
verheffen, welke nadeelig is voor de schoonheid 
van de historische plek. 

„Uit de beschouwing der overlegde ontwerpen 
moet worden afgeleid dat ondanks dit alles de 
beschikbare ruimte nog te klein is om aan de ge
stelde eischen te voldoen. Zoolang het vraagstuk 
niet door middel van een prijsvraag aan alle archi
tecten ter oplossing is voorgelegd, kan niet met 
zekerheid gezegd worden, dat geen goede oplossing 
mogelijk is, doch waar twee verschillende bekwame 
architecten bij hun indeeling, over zoovele archi
tectonische en practische eischen hebben moeten 
heenstappen, ligt het vermoeden voor de hand dat 
een fraai en practisch Raadhuis, voldoende aan de 
eischen door B . en W . gesteld, daar ter plaatse 
niet is te maken. 

Bij de overwegende bezwaren, gelegen in het 
bederf van het oude, en het onvoldoende van het 
nieuwe, zal adressant zich niet verdiepen in die, 
voortspruitend uit verkeersbelangen, en de finan
eieele moeilijkheid van latere uitbreiding, doch 
volstaan met uwen Raad ten sterkste te ontraden 
de voorgelegde ontwerpen ter uitvoering te bren
gen, en in overweging te geven den bouw van het 
Raadhuis uit te stellen totdat, — hetzij door ter
reinvermeerdering en ruiling in de omgeving van 
het oude Raadhuis, aldaar plaats genoeg aanwezig 
is. voor een meer afdoende oplossing van dit vraag
stuk, — hetzij door aankoop of ruiling van grootere 
terreinen elders in de stad, voor het bouwen van 
een geheel aan de eischen des tijds beantwoordend 
Raadhuis met geprojecteerde uitbreidingen — een 
beter oogenblik daartoe is aangebroken." 

E e n G e s c h i e d s c h r i j v e r . 

(Ingezonden.) 

Om geschiedenis te kunnen schrijven moet iemand 
van het tijdperk, dat hij behandelen wil, zoo ver 
afstaan, dat hij het kan overzien. Daarom is alle 

„histoire contemporaine'' zoo weinig waard. 
Zulke „histoire contemporaine" wordt voor den 

tateren historicus een zeer verdachte bron, wanneer 
zij geschreven wordt door een der geschiedkundige 
figuren zelf. En men pleegt dan ook „mémoires 
posthiimes" met dc uiterste zorg aan de voor
handen stukken te toetsen, daar zij dikwijls, haast 
altijd, het karakter hebben van een „oratio pro 
domo". 

Wat de Heer Jhr. Mr. Victor de Stoers naar 
aanleiding van mijne in „de Opmerker" geplaatste 
biografie van wijlen den architect I. Gosschalk 
over de Commissie van Rijks-adviseurs in ..Van 
onzen Tijd" deed plaatsen heeft niet meer waarde 
dan zulke „mémoires". Pas veel later, wanneer 
het archief der Commissie als bron voor de ge
schiedenis zal kunnen worden gebruikt, zal men 
de waarheid te weten komen. Het licht, dat dc 
heer De Stuers nu doet schijnen, kan niet anders 
dan gekleurd zijn, omdat hij er het glas zijner 
persoonlijkheid voor heeft moeten houden. 

Gosschalk heeft dikwijls met mij over den tijd, 
toen hij lid was van de Commissie van Rijks
adviseurs, gesproken op de geestige wijze waarvan 
hij het geheim bezat. Maar het is bekend, dat 
men met de uitingen van geestige menschen 
steeds op zijn hoede moet zijn. Daarom heb ik, 
toen ik in zijn biografie ook eenige woorden aan 
Gosschalk als Rijks-adviseur moest wijden, mij tot 
enkele groote trekken bepaald. Eerst in een be
trekkelijk verre toekomst, wanneer de Commissie 
haar geschiedschrijver zou kunnen vinden, meende 
ik, dat op Gosschalks werkzaamheid als Rijks
adviseur het juiste licht zou kunnen vallen. Mij 
is inderdaad van de geschiedenis der Commissie 
niet meer bekend, dan uit dagbladen en tijd
schriften, tijdens haar bestaan verschenen, kan 
worden afgeleid. 

Evenmin als wat Gosschalk zcide schijnt mij wat 
in die gedrukte bronnen te vinden is als materiaal 
voor het schrijven van geschiedenis zonder controle 
bruikbaar. Want het bestaan der Commissie valt 
in een tijd, dat de hartstochten fel aan het woeden 
waren. Roomsch en On-Roomsch stonden tegen 
elkander over op een wijze, waarvan men zich 
tegenwoordig, nu dc politieke constellatie zoo 
gansch anders is geworden, nauwelijks een denk
beeld kan maken. 

In het opstel des heeren De Stuers vindt men 
hier en daar nog een echo van die veel bewogen 
tijden, „toen het de plicht was van ieder, liberaal-
„denkend mensch" zegt de schrijver „om dc denk-
„beelden van het Christendom met alle macht te 
„te bestrijden, toen vooral het Katholicisme ge
vaarlijk werd geacht en het de taak moest zijn 
„van iederen echten liberaal, Rome's invloed tegen 
„te werken". 

Zulke uitdrukkingen zijn niet geschikt, om het 
vertrouwen in de onpartijdigheid van een geschied
schrijver te wekken. 

Wij moeten dan ook het „Stukje Historie" *) 
dat de Heer De Stuers gaf maar nemen voor wat 
het is, namelijk eene „oratio pro domo", welker 
waarde eerst in de toekomst, wanneer al de stukken 
kunnen worden geraadpleegd, zal worden vast
gesteld. 

Ware ik in de plaats van den Heer De Stuers 
geweest, ik had mijn mededeelingen in portefeuille 
gehouden en het aan de toekomst overgelaten, de 
Commissie van Rijks-adviseurs en de rol, door haar 

leden vervuld, te beoordeelen. Want naar Schillers 
uitspraak is : „die Weltgesch ichte das Weltr/ericM". 
Aan haar oordeel kan niemand ontkomen, in haar 
weegschaal kan niemand valsch gewicht werpen. 

A. W . W E I S S M A N . 

•) Wij mouten er den geachten inzender op attent makt n, 
dat het opschrift „Een stukje Historie" door ons geplaatst 
is bovrn net, uit „Vau Onzjn Tijd" overgenomen, artikel en 
dit doo' den schrijver niet ah zoodanig gegeven is. Toch 
hbben wij niet geaarz<Id het zoo te betitelen, omdat het 
blijkbaar de bedoeling van den schrijver was, meer ücht over 
Gosschalk's werkzaamheid als Rijksadviseur te doen schijnen 
terwijl wij terloops verscheidene bijzonderheden ver enun, 
omtrent de inwendige geschiedenis van het veelbesproken 
Collegia, die dc meening nog eens bevestigen, dat de oorzaak 
van het fiasco, destijds gemaakt, in hoofdzaak te wijt' n ge
weest is aan zijn samenstelling. En nu moge de heer W aan 
mededeelingen als deze niet veel waarde hechten, ook het 
niet onpartijdig oordeel van den tijdgenoot heeft voor de ge 
schiedenis waarde. Hoe vaak toch voert dit tot een geheel 
ander en juister oordeel over gebeurtenissen uit het verleden, 
dan uitsluitend uit officieele historische documenten ver
kregen kan worden. RED. 

P r i j s v r a g e n . 

Het Uitvoerend Comité voor den in Augustus 
1908 te houden Tentoonstelling van Werkstukken 
vervaardigd door Handwerkslieden, waaraan een 
Gebonden en Vrije Wedstrijd verbonden is, schrijft 
een prijsvraag uit voor een Diploma. 

Het Diploma, dat moet dienen tot bekroning iu 
dc wedstrijden, moet het volgende opschrift bevatten: 

Departement Alkmaar van dc Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen. Tentoonstelling 
van voorwerpen vervaardigd door handwerks
lieden gehouden in Augustus 1908 te Alkmaar. 

Diploma voor toegekend 
aan tc 
in den wedstrijd voor 
het 

Het Uitvoerend Comité: 
Voorzitter. 
Secretaris. 

Do aan deze prijsvraag verbonden bepalingen zijn 
als volgt: 

Dc grootte der oorspronkelijke teekening moet 
zoodanig zijn, dat zij langs photolithografischen weg 
op een formaat van 25 X 35 cM. kan worden gere
produceerd, het ontwerp mag niet grooter zijn dan 
50 X 70 cM. 

Het opschrift en de verdere beschrijving zal 
passend uitgevoerd moeten worden; de lettersoort 
en de groepeering daarvan moet aangebracht zijn. 

Ui t de teekening zal moeten blijken dat de ten
toonstelling gehouden wordt te Alkmaar; het ont
werp mag naar verkiezing in de hoogte of in de 
breedte van het papier worden aangebracht. 

De teekening moet voorzien zijn van een motto of 
spreuk, aan de achterzijde gesteld en vergezeld zijn 
van een gesloten en verzegeld couvert bevattende 
naam en woonplaats van den ontwerper, terwijl op 
het couvert een correspondentie-adres moet zijn 
aangegeven om briefwitseling mogelijk te maken. 

Er worden uitgeloofd: 
Een le prijs van f20.—, een 2e prijs van f 10.— 

en een eervolle vermelding. 
De beoordeeling der ingezonden ontwerpen zal 

geschieden door de heeren J . Cock, Leeraar in het 
Handteekencn aan de Cadettenschool, P . N . Leguit, 

Architect, G. Looman, Directeur der Gemeente
werken, allen tc Alkmaar. 

De tcokeningen moeten vrachtvrij, plat verpakt 
in carton, voor of op den len Juni 1908 worden 
toegezonden aan den heer G. Looman tc Alkmaar, 
Voorzitter van het Tentoonstellings-comité. 

Het met den len prijs bekroond ontwerp blijft 
het eigendom van het Comité, terwijl de ontwerper 
zonder eenige nadere belooning verplicht is, bij liet 
uitvoeren der reproductie, door het nazien der 
proeven eene goede bewerking daarvan tc bevor
deren. 

Dc niet bekroonde ontwerpen blijven het eigen
dom van de inzenders. 

Alle ingezonden ontwerpen worden gedurende 
den tijd waarop de Tentoonstelling van Werk
stukken gehouden wordt in het gebouw der Huis
houd- cn Industrieschool te Alkmaar tentoongesteld 
daarna worden ze franco teruggezonden. 

Het Uitvoerend Comité, 

G . L O O M A N , Voorzitter. 
P. D E L A N G E P.Bz., Secretaris. 

De Vereeniging ..Rokin" tc Amsterdam heelt in 
dc Dam-prijsvraag aanleiding gevonden, een poging 
tc doen. om de door haar gewenschte demping van 
het Rokin te bevorderen cn blijkens een dezer 
dagen geplaatste advertentie een prijs van f 300 
uitgeloofd voor den prijswinner in de Damprijsvraag, 
mits hierin dc gewenschte demping is opgenomen 
en dit ontwerp tot uitvoering komt. 

Op onze vraag om nadere inlichting deelt ons dc 
voorzitter der genoemde vereeniging welwillend 
het volgende mede: 

Met genoegen geef ik gevolg aan uw verzoek, 
U eenige nadere bijzonderheden mede tc deelen, 
omtrent den prijs, die onze vereeniging „Rokin" 
uitlooft, voor den winner der uitgeschreven prijs
vraag, door de gemeente Amsterdam, voor het 
„Damvraagstuk". 

Het is U bekend, dat dc gemeente dc mede
dingers heeft vrijgelaten, al of niet demping van 
het Rokin in hunne ontwerpen op te nomen; dit 
vrijlaten is voor de bewoners van het Rokin, (die 
onderling onze vereeniging vormen) wel jammer 
omdat ons reeds voor meer dan 10 jaar en telkens 
daarna bij herhaling verzekerd werd, bij publieke 
werken, dat demping van het Rokin, slechts eene 
kwestie van korten tijd zoude zijn; nu in den 
laatsten tijd de geuren, die de gracht uitdampt, 
werkelijk soms stinkend genoemd mogen worden, 
het oude trekpontje in dit centraal stadsgedeelte, 
beslist een misstand is, en voor het waterverkeer 
bijna in hoofdzaak gebruikt wordt door den grooten 
oud papier-handel, daar gevestigd, cn voor andere 
onaesthetische doeleinden, zoo wenschtc onze veree
niging aan te moedigen, van de gelaten vrijheid 
gebruik te maken, om zoodoende een mooi dem-
piugsplan voor het Rokin tot aan de Langebrug-
steeg te verkrijgen; dit leidde er toe dat in onze 
laatste algemeene vergadering besloten werd, eene 
som van f 300 beschikbaar te stellen, voor den prijs
winner van het Damvraagstuk, mits hierin is op
genomen het deinpingsplan van het Rokin en aan 
dit plan uitvoering wordt gegeven. 
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Zoodra dus door de Jury o|> een dusdanig ont
werp de eerste prijs is toegekend, en de stad besluit 
naar aanleiding van dat plan tot demping over te 
gaan, dan wordt den ontwerper de som van 1' 300 
uitgekeerd, eventueel eene gouden medaille van die 
waarde. 

Ik meen U ons standpunt duidelijk te hebben 
gemaakt, en verblijven 

Hoogachtend: 
B E R N . J . C I T R O E N . 

Voorzitter der Vereeniging 
„ROKIN". 

Be kans, die hier aan den eventueelen prijs-
winner geboden wordt, om nog een extra lauwer 
aan den te behalen krans toe te voegen, zal wellicht 
bij vele mede workers, die zich natuurlijk allen prijs-
wmners droomen, den doorslag geven, wat betreft 
de vraag: zullen we het Kokin dempen of niet?" 

Dc beoordeelaars der ingekomen ontwerpen zullen 
zich echter weinig gelegen laten liggen aan dit 
blijk van belangstelling cn er zich wel niet door 
laten influcncccren. 

Een nog al bezwaarlijke bepaling is voorts de 
door de Vereeniging gestelde, dat aan dit plan „uit
voering" wordt gegeven. Het ware royaler geweest 
deze bepaling weg tc laten, maar waar de ijrijsyraag 
zelf al geen voorbeeld van royale opvatting is, is 
critiek op hetgeen particulieren doen eigenlijk mis
plaatst. 

Het resultaat der prijsvraag is twijfelachtig cn 
van uitvoering stellen wij ons nog niet heel veel 
voor. Wanneer men b.v. een herhaling van dc 
beui's-prijsvraag-geschiedenis tc wachten heeft zal 
dc Vereeniging het uitgeloofde bedrag in kas kunnen 
houden. 

* • 
Het curieus geval doet zich voor, dat inmiddels 

een 23-tal firma's, mede aan het Kokin gevestigd 
in het Handelsblad een advertentie hebben geplaatst 
van den volgenden inhoud: 

„Ondergeteckendcn, bewoners en eigenaars van 
„pcrccelcn aan het Kokin, van meening dat demping 
„van het Kokin tot aan de Langebrugstecg om 
„meerdere redenen niet wenschelijk is, doch over
t u i g d dat demping tot aan de Nadorststeeg vol-
„doende is om aan de aesthetischc eischen van 
„afsluiting van het Damplein tc voldoen, stellen 
„voor den winner der prijsvraag, uitgeschreven door 
„de gemeente Amsterdam, een som van 

D U I Z E N D G U L D E N 
„beschikbaar, wanneer in dat plan. mits uitgevoerd 
„wordende, het Kokin als gracht behouden wordt." 

V a r i a . 

C O N C E R T G E B O U W E N . 

Dezer dagen hield dc heer H . 1'. Berlage, archi
tect tc Amsterdam, voor den Haagschen Kunstkring 
een lezing over „Concertgebouwen". 

De spreker stelde zich op het standpunt, dat 
een muziekzaal in overeenstemming behoort te zijn 
met de daarin uitgevoerde muziek cn leverde, bij 
de uiteenzetting van dit standpunt, ecu scherpe 
critiek op de tegenwoordige concertzalen. Die critiek 
culmineerde in dc woorden: „Dc muziek kan den 
eisch stellen dat de ruimte, waarin zij wordt ge

bracht niet zij een van ordinaire middelmatigheid 
of poenige zelfgenoegzaamheid."' 

Alleen dc kerk achtte de spreker dan ook dc 
plaats waar ecu bepaalde soort muziek namelijk 
koraalgezang, kan tot haar recht komen. Men ge
voelt dit gebrek aan harmonie tegenwoordig niet, 
maar het is oorzaak, dat men dc hoogcre muziek 
nimmer volledig geniet. 

Even stipte spreker dc oorzaken aan, die tot 
deze groote onvolkomenheid der tegenwoordige con
certzalen hebben geleid. Dc muziek heeft haar 
grootste volkomenheid bereikt in den tijd, dat de 
architectuur juist het laagste stond cn dc opvoering 
van muziek voor een groot publiek buiten dc kerk 
dateert eerst van den laatsten tijd. Vroeger werd 
ze slechts in de paleizen der Koningin cn dc huizen 
der rijken ten gchoore gebracht. 

Dc verwantschap tusschen muzikale cn andere 
kunst in een bepaalden tijd aan te tooncn is een-
moeilijk, al is door het echtpaar Vogelenzang zeer 
maal een zeer waardevolle jioging in die richting 
gedaan. Daarom en omdat in dezelfde muziekzaal 
composities uit dc meest verschillende tijden moe
ten worden opgevoerd, is het niet mogelijk een 
concertzaal tc bouwen in ecu tijdstijl. welke bij 
alle daarin tc geven muziek past. Daarom dient 
men zich te beperken tot een zeer eenvoudige 
neutrale architectuur waarbij dc versiering slechts 
dient ter aanvulling van dc hoofdvormen, doch 
zich absoluut niet op den voorgrond dringt. Bij dc 
beschouwingen over dc eischen waaraan ecu goede 
concertzaal moet voldoen, wees spreker op het 
hinderlijke van dc bewegingen van orkestleden en 
solisten, daarbij een geestige Duitsche persiflage' 
op dit gedoe aanhalend. Dc grootste fout van dc 
meeste concertzalen noemde hij hun overeenkomst 
met theaterzalen, waarbij een tooncel, waarop iets 
te zien is, hoofdzaak is. Toch erkende hij, dat ook 
in dc concertzaal het oog een doel moet hebben 
en dus de uitvoerenden niet geheel onzichtbaar 
behoeven tc zijn. 

Na deze algemeene beschouwingen beschreef 
spreker een groot aantal concertzalen, hoofdzakelijk 
in Duitschlaud en pastte daarop in elk bijzonder 
geval de eerst in algemeene trekken gegeven critiek 
toe. Van diezelfde zalen en gebouwen werden na 
de pauze lichtbeelden vertoond, waarbij dc heer 
Berlage gelegenheid vond zijn critiek tc herhalen 
cn op de verschillende pogingen door jonge archi
tecten gewaagd om verbetering in den concertzaal-
bouw te brengen, tc wijzen. 

Ten slotte herhaalde hij zijn conclusie omtrent 
dc richting, waarin de moderne concertzaalbouw 
zich zal moeten bewegen om de concertzalen in 
overeenstemming te brengen niet de muziek, die 
er in wordt ten gehoore gebracht. 

Na afloop dankte dc heer dr. De Jong den spre
ker voor zijn belangwekkende rede, daarbij den 
wensch uitsprekende, dat Den Haag in dc naaste 
toekomst er zijn voordeel mee zou mogen doen. 

Vad. 

L e e s t a f e l . 

Een J u b i l e a m. W. C. Metzelaar. 
25 j a r i g J u b i l e u m van den heer H. J. de Groot. 
H e t W o n i n g v r a a g s t u k en de G r o n d s p e c u -

la tie, door D. E. Wentink, Inspecteur van dc Volksge
zondheid (slot). 

V e r s l a g e n van V e r g a d e r i n g e n , Afdeeling 
's-Gravenhage 25 Maart 19u8. — Afdeeling Utrecht 27 
April ltfOs. 

Architectura No. 14. A f d e e l i n g : V o o r t g e z e t en 
Hooger B o u w k u n s t-0 n d e r r i c h t . Programma dezer 
nieuwe instelling van het Genootschap. 

V e r s l a g der vergadering van docenten aan vorenge
noemde afdeeling en leden van het Genootschap A. et A., 
in de Rijks-Academie voor Beeldende Kunsten te Amster
dam, op 28 Maart 1908. 

V e r s l a g van de 1241ste Genootschapsvergadering van 
April 190S 

A a n dc B o u w w e r e l d , door VV. Kromhout Czn. 
Een P r ij s v r a a gb 1 ij spel. 
R a a d van A r b i t r a g e , door Paul .1. de Jongh. 
T e c h n i s c h G e d e e 11 e. Beknopte Vastheidsleer, door 

F. Wind. 

Re Bouw wereld No. 15. Een A r c h i t e c t e n b o n d en 
/. ij n e n o o d z a k e 1 ij k h e i d. Een Repliek door J. H. W. 
Leliman. 

V l o e r e n zonder naden, door Prof. J. A. van der 
Kloes (slot). 

De Ingenieur Xo. 14. Om cn bij N i a g a r a F a l l s , 
causerie gehouden in de Afdeeling voor Werktuig- en 
Scheepsbouw te Rotterdam op 22 November 1907 door A. 
Vosmaer, met afbeeldingen-

Een methode tot h e t b e r e k e n e n v a n kruk
a s s e n , door J. II. Ledeboer w. i. 

Technisch Weekblad (IL v. T.) No. 14. Bestuursberichten. 
Verslag der vergadering van Afdeelings-Voorzittors. — De 
voorstellen voor onze a.s. A. V.. II. — Ingezonden: Hoe 
de Gemeente Rotterdam hare Technische Ambtenaren be
taalt. — Een stuk-werk-tariefsysteeni, (vervolg). 

De Aannenier No. 14. J a a r v e r s l a g van den Raad 
van A r b i t r a g e voor de bouwbedrijven in Nederland. 

Uit E i g e n K r i n g , Middelbaar Technische School. 
Een belangrijk verslag (collectief arbeidscontract) VIII. 
Eere, wien eere toekomt Jubileum H. J. de Groot. 
A a n b e s t e d i n g te W a t e r g r a a f s m e e r . 
A f d e e l i n g s v e r s l a g e n . Groningen 81 Maait 1908. 

Haarlem 30 Maart 1908 

De Nederlandsche Kléi-Industrie No. 40. Verslag van de 
Jaarlijksche Algemeene Vergadering gehouden den 27 Maart 
1908 in café Riche te Arnhem. — liet verkrijgen van een 
regelmatig baksel in den ringoven (vervolg). — Kleefvernis 
voor drijfriemen. 

Deutsche Baiihiitte No. 14. Von der II al Ie des 
II auses, door F. Bud. Vogel, met afbeeldingen. 

B e r l i n e r Ha user, door Wilfried Baumgarten, met 
afbeeldingen. 

Das R e i li e n h a u s, door Joseph Aug. Lux met af
beeldingen van een ontwerp van Th. Wieth te Dresden. 

Het Hu 1», Oud en Nieuw, AH. 3. Oud Tafellinnen, de be
langrijke studie van J. Six over dit onderwerp wordt hier 
vervolgd en besloten met de bespreking van fraaie voor
beelden uit de 17de en 18de eeuw, waarvan afbeeldingen 
worden gegeven. 

Verder bevat deze aflevering een beschrijving van de her
stellingswerken, die thans onder leiding van Jos. Th. J. 
Cuypers plaats hebben aan het Raadhuis te Hasselt. In de 
toelichting bij de platen worden eenige koperen gebruiks
voorwerpen en rieten meubelen beschreven en afgebeeld. 

G e m e n g d n i e u w s . 

Woningwet en «le Bouwverordening worden toegepast. Als 
grieven worden genoemd: lo. dat na aankondiging van een 
veiling de adjunct-inspecteurs van het gemeentelijk bouw 
en woningtoezicht de aangeslagen woning bezoeken, ten 
einde te constateeren of verbeteringen gewenscht zijn. De 
kijkdagen worden, volgens requestrante. ingesteld voor hen 
die eventueel een perceel willen koopen, niet voor anderen. 
Ingeval B. en W. niet mochten kunnen besluiten, om aan 
deze door requestrante gewraakte handelwijze een einde 
te maken, „zal zij verplicht zijn te overwegen, welke maat
regelen er te nemen zijn, om het binnentreden door ambte
naren bij het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht op de 
daarvoor niet bestemde kijkdagen, dus blijkbaar legenden 
wil van de bewoners, te beletten". Ter verdediging van 
haar goed recht beroept requestrante zich op art. 158 der 
Grondwet. 

2o. dat de directeur van het gem. bouw- en woning
toezicht alhier zich rechten aanmatigt, die krachtens 
Woningwet en Bouwverordening alleen aan B. en VV. en 
den raad toekomen. Hij schrijft nl eigenmachtig eigenaars 
van woningen aan. en deelt nun mede welke veranderingen 
moeten geschieden, en dit voorbeeld wordt gevolgd dooi
de adjunct-inspecteurs, die zelf mondeling gelasten'ver
beteringen aan te brengen. Zelfs neemt de directeur de 
vrijheid om, zonder den eigenaar van eeu ten verkoop aan 
geslagen perceel daarmede in kennis te stellen, recht
streeks den notaris met den verkoop belast, te schrijven, 
dat de nieuwe eigenaar verschillende voorzieningen zal 
hebben te treffen, of zelfs dat een perceel binnen afzien-
baren tijd voor onbewoonbaarverklaring in aanmerking 
komt. Hierdoor wordt de waarde der perceelen in de veiling 
enorm gedrukt en dit berokkent de eigenaars groote schade. 

Redenen waarom de requestrante verzoekt, dat aan de 
hierboven omschreven handelingen van directeur en onder
geschikten ten spoedigste een einde worde gemaakt. 

ARNHEM. Aan het jaarverslag van de Vereeniging tot 
restauratie der Groote of St. Eusebiuskerk te Arnhem, is 
het volgende ontleend: 

De voortgang der restauratie had plaats aan het Zuide
lijk transept. Aan de westzijde daarvan werden hardsteenen 
gooien aangebracht, de stijlen van het groote venster en 
de omliggende muurvlakken werden vernieuwd, alsmede 
de balustrade boven dat venster. Eveneens werd de hoek-
tiaal op de groote beer va,i datzelfde transept met de 
daarbij behoorende beeldhouwwerken vernieuwd en eindelijk 
de westmuur ervan omsteigerd. 

Zoo sober als deze opsomming is. zoo sprekend is toch 
hetgeen in 1907 werd tot stand gebracht. Weinig gedeelten 
van het gebouw toch zijn zoo dankbaar oin onderhanden 
te nemen als juist het laatst afgewerkte, omdat het zoo 
sterk vooruittreedt naar de marktzijde. De arbeid is nog 
in lange jaren niet ten einde, maar niet spoedig zal weder 
een gedeelte gerestaureerd worden, dat in die mate toont 
hoezeer een bouwwerk kan worden verfraaid. 

Intusschen is nog niet eens het geheele steigerwerk voor 
het groote transeptraam verwijderd. Dit houdt verband 
niet de beglazing en deze op haar beurt weder met het 
aanbod van een raam van gekleurde glazen in het koor. 

Mevr. de Wed. Lilden, geb. barones van Pallandt. te 
's.Gravenhage heeft aan keikvoogden in herinnering aan 
haar echtgenoot, die vele jaren deel van dat college uit
maakte, en ter voldoening aan diens wensch, aangeboden 
om in het middelste raam van het koor te doen aan
brengen eene voorstelling van Jezus, de kinderen zegenend, 
naar een schilderij van Pietro Benvenuti, aanwezig in de 
Academie van Schoone Kunsten te Florence, welk aanbod 
dankbaar aanvaard is. 

P e r s o n a l i a . 

Roiiwbiiiidig Weekblad No. 14. R a p p o r t betreffen
de het E x a m e n voor Bouwkundig Opzichter cn voor 
Bouwkundig Teekenaar. 

A m e n d e m e n t e n en B e m e r k i n g e n op de Con
cept-Statuten der Maatschappij. 

A c t II e e 1 e V r a a g s t u k k e n, Weinig vertrouwen. 

B I N N E N L A N D . 

AMSTERDAM. Door de Vereeniging van huiseigenaren Het 
Eigendomsrecht, alhier, is een request aan B. en VV. ge
zonden, waarin — namens tweeduizend eigenaren — ge
protesteerd wordt tegen de wijze waarop hier ter stede de 

— 1 April jl. mocht de Heer VV. C. Metzelaar. Hoofd Inge
nieur voor de Gevangenissen en Rechtsgebouwen. den dag 
herdenken, waarop hij. nu vijf en twintig jaren geleden, 
werd aangesteld bij het Departement van Justitie als Inge
nieur-Architect, na vooral' eenige jaren de betrekking van 
Gemeente-Architect van Deventer te hebben vervuld. 

Dit feest werd gevierd in beperkten kring, daar de jubi
laris door ongesteldheid verhinderd was op zijn bureau in 
het Departement aanwezig te zijn. doch zeker zal hij van 
velen bewijzen van sympathie hebben ontvangen. 

In dit tijdvak van vijf en twintig jaren werd onder zijn 
leiding veel tot stand gebracht. Nieuwe wetten eischtèn 
nieuwe gebouwen, dikwijls van zeer verschillend karakter 
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terwijl tie gebrekkige huisvesting van eeltige rechtscolleges 
en strafinstellingen dikwijls zeer belangrijke verbouwingen 
en uitbreidingen noodzakelijk maakten. 

Onder de belangrijkste nieuwe werken moeten worden 
genoemd: 

de Rechtsgebouwcn te Zutphen, Haarlem, Breda, Alkmaar 
en Rotterdam, bet Kantongerechtsgebouw te Amsterdam 
en een twintigtal kleinere Kantongerechtsgebouwen. 

De 5 Tuchtscholen en het Opvoedingsgesticht te Avereest 
Strafgevangenis te Amsterdam en Haarlem en de Huizen 
van Bewaring te Zutphen. Breda, Leeuwarden, Alkmaar. 
Utrecht. Rotterdam, Haarlem, Groningen «n 's-Gravenhage 
met tal ran woningen voor beambten. 

Zeer omvangrijk waren de verbouwingen van de Rechts-
gebonwen te Zwolle en te Almelo, die van de Strafgevan
genissen te Alkmaar, Zutphen en Leeuwarden, die van de 
Paleizen van Justitie te Amsterdam en te Arnhem, terwijl 
hierbij nog moet worden genoemd de inrichting van het 
Paleis van Prins Frederik te 's-Gravenhage tot Paleis van 
Justitie. 

Ook de bestaande Rijkswerkinrichtingen en opvoedings
gestichten ondergingen belangrijke wijzingen en uitbrei
dingen. 

Dit geldt vooral in Rijkswerkinrichtingen — Veenhuizen 
— die o.a. werden uitgebreid met 2 nieuwe gestichten, 
een cellengebouw, een R. C. kerk, scholen, een ziekenhuis, 
werkplaatsen en pakhuizen, een bakkerij, een zuivelfabriek 
een dienstgebouw, een 7 tal boerderijen en 50 woningen 
van beambten. 

Hoewel onvolledig kan dit overzicht toch eenigszins een 
a enk beeld geven van den arbeid, die hier is verricht, een 
krbeid, waarop de Heer Metzelaar zeker met voldoening 
dan terugzien. 

— De heer N. van der Hoef, directeur der burgeravond
school en kunstnijverheidschool te Zutphen, vierde dezer 
dagen zijne -'5-jarige werkzaamheid bij het ambachtsonderwijs. 
Hij werd hartelijk toegesproken door dsi B. C. Goudsmit, 
voorzitter der Kunstnijverheidschool, en door de leeraren. 

— Tot directeur der te Schiedam op te richten ambachts
school is benoemd de heer D. R. Eerhardt, directeur der 
ambachtsschool en der burgeravondschool te Gorinchem. 

Hbl.) 
— De alg. opzichter van het College der Zes Noord-

llollandsche Steden, de heer H. P. van den Aardweg, te 
Purmerend, is op verzoek op pensioen gesteld tegen 1 Juli, 
onder dankbetuiging voor de vele diensten, gedurende 45 
jaren bewezen. In zijn plaats is benoemd de heer B. H. 
Danhof te Stadskanaal. 

— De heer H. M. Weeda, hoofdopzichter der Justitiege-
bouwen te Veenhuizen. heeft met 1 Juli pensiotn aan
gevraagd. 

— De heer .1. Gratama heeft zijn ontslag genomen als 
Ieeraar aan de Academie van Beeldende Kunsten te's-Gra
venhage. Hij zal voor de geschiedenis der bouwstijlen door 
den heer S. De Klerk, voor kunstgeschiedenis door den 
heer A. Stheenian vervangen worden. 

Tot ingenieur bij de gemeentelijke waterleidingen te Am
sterdam is aangesteld dc heer G. C. van den Wall Bake. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— O p z i c h t e r bij de Semarang-Cheribon Stoomtram-
Maatschappij, dienst van Weg en Werken der Exploitatie 
op Java, aanvangsalaris ƒ 200's maands. — Diploma's Rijks 
VVaterstaat hier te lande, of daarmede gelijkwaardig strekt 
tot aanbeveling. Afschriften van bewijsstukken aan de 
Directie, Jan Pieterszoon Coenstraat 4, 's-Gravenhage. (1) 

— W a t e r b o u w kundig O p z i c h t e r 
zie adv. in dit No. 

IS Leiden. 
(1) 

— Bouwk. Teek en aar aan het bureau der Rijks
commissie voor de monumenten te 's-Gravenhage aanvang-
salaris f N Y — per maand. Benoeming voor het tijdvak 
l Mei tot 31 December lviOS. waarna eene va«te aanstelling 
kan volgen. Sollicitaties vóór 15 April a. s. aan den secre
taris der Rijkscommissie voornoemd, Statenlaan 82 te 
's-Gravenhage. (1) 

— T e e k e n a a r aan eene fabriek voor IJzerconstruc-
tiewerken met machinefabriek, bekend met statische be
rekeningen. Br. No. 52529 Bureau van ,.de Ingenieur" te 
's-Gravenhage. (I) 

— O p z i c h t e r bij Waterschap 
in dit No. 

„Westerwolde'' zie adv. 
(1) 

— O n d e r w ij z e r i. h. Timmeren 
te Winterswijk. Zie adv. in No. 14. 

a.d Ambachtschool 
(1) 

— O p z i c h t e r bij restauratiewerk te Enkhuizen, zie 
adv. in dit No. (1) 

— T ij d e 1 ij k O p z i c h t e r , bekend met ijzerconstructie 
gewapend beton, en heiwerk, salaris f 125.— 'smaands, 
in diensttreding circa half April, einde ongeveer half Oc
tober 1908. Brieven aan het bureau van de Nieuwe Rott. 
Courant onder nummer 11536 vóór 12 April 1908. ( I ) 

— Opz ich ter , bij een winkelhuis te Eindhoven voor 
direct. Brieven aan den Heer L. Kooken. Architect te Eind
hoven. (1) 

— Conducteur (Opzichter) voor grootc waterwerken 
te Gent (België) adres Société Anonyme Louis de Waele, 
Boulevard Leopold II, Brussel. [2] 

— E1 e c t r o t e c h n i s c h T e e k e n a a r, bij de Firma 
Hofstede Crull & Willink, Hengelo (O). (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

TECHNICI INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN 
RUIJSCHSTRAAT 04, AMSTERDAM. 

44 Bouwk.Opz,-teek., 20—50 j . , / " 6 0 - ƒ 125 
14 BouwkOpz.-Uitv., 23—50i. , /6ö—f lW 
10 Bouwk. Teek. 18—40 j.,f40—f 120 
7 Waterb. Opzr. 20—45 j . , f 60—f 110 
1 Meubelteekenaar 41 j . , f 120 
2 Decoratie-teekenaars 20— 40\.,f 110-/" 125 
2 Teek. voor kungt-indust.26—40j.,/110 f 125 
4 Chef-machinisten 22—34 j . ,ƒ80—ƒ 150 
3 Werkt. opz. (construct.)22—33 j . , ƒ 80 —ƒ126 
1 Werkmeester 33j., / Ï 2 5 

11 Werktuigk. Teek., 20—26 j . , / G O - / 85 
0 Electrotechnikcr 22—41 j . , ƒ 00—f 100 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , f 05 
1 Verwarmings-techniker 23j., f 80 
1 Kadaster-teekenaar 24j., ƒ 75 

.in. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en MairaiUnen DE KI ITKKHAIIK ISO—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 Vernaraiug, Ventilatie. Warm en Knudwater venorging. Triumph Deurdranger», Kampioen Ventilator under Marantic. 

11 April. Bijlage van „ !>£ O P M E R K E R No. 15. 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Sngelscfie en Jranscfte Vloertegels. 
Traag teekeningeii en prijzen. l 4 ) 

A a 11 kon digi van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 13 April. 

Amsterdam, ten 12 ure, door het gem.-
bestuur: het leveren van trottoirbanden 
en boomkransen van hardsteen of graniet. 
De voorwaarden te verkrijgen ter Stads
drukkerij. 

Amsterdam, ten 12 ure. door het gem • 
bestuur: het leveren van 800 M. cement-
beton-rioolbuizen voor de rioleering van 
den Ainstelvecnsche weg.Devoot waarden 
te verkrijgen ter Stadsdrukkerij. 

Amsterdam, ten 12 ure, door het gem.-
bestuur: het leveren van straatklinkers, 

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

ran IS 15. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
st ra.it.-ZUTPHEN,IJselkade. ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal ƒ 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'reinlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

geschikt voor voetwegen, over een opper
vlakte van 30000 M 3 . De voorwaarden te 
verkrijgen ter Stadsdrukkerij. 

Enschedé, ten 3 ure, door den directeur 
der gemeentewerken, aan de gemeente-
werf: bestek no. 12: het bouwen van 
een poLtiewachtpost met slangenwagen-
bergplaats aan den Haaksbergerweg. 
Inlichtingen alle werkdagen tusschen 
11 en 12 uur aan de Gemeen te Werf, Molen
straat 33, alwaar bestekken met een 
teekening en inschrijvingsbiljet verkrijg-
l'iiar zijn. 

Leiden, ten 11,30 ure, door Int gem-
bestuur: bestek no. 19: het verbreeden 
van de Paardensteeg cn van de Borstel-
brug. Bestek en teek ter inzage op het 
Bureau van Gemeentewerken van !> tot 
4 ure en aldaar verkrijgbaar. Aanwijzing 
gehouden. 

Strijp, ten 3 ure door het R. K. kerk
bestuur in het Liefdehuis: het bouwen 
van een school van 6 lokalen met over
dekte speelplaats enz.; aanw. ten 11 ure; 
bestek en teek. verkrijgbaar bij den 
archit. L. J. P. Kooken te Eindhoven. 

DINSDAG 14 April. 

fiorlncliein, ten 10 ure, door de com 
missie van beheer der gemeente-gas
fabriek, ten raadhuize: a het afbreken 
van een gashouder op het terrein; b het 
maken van fuiiderrincswciken en het 
stellen van een gashouder van K000 M 3 . , 
op de plaats van den af te breken gas
houder; voorw. kosteloos verkrijgbaar 
ten kautore der fabriek. 

Rotterdam, ten 1 ure, door het gein.-
bestuur: het bouwen van een school voor 
g. 1. o. met twee gymnastiekzalen en een 
school voor v. 1. o. niet lokalen voor de 
kweekschool voor bewaarschoolonder-
wijzeressen aan de Jan \an Loonslaan; 
bestek, voorw. en teek. ter inzage op de 
centrale secretarie cn in het Stads 
Timmerhuis, i n verkrijgbaar bij wed. 
B. v.m Waesberge A-Zn., Houttuin no. 73; 
inl. te bekomen aan gen. Timmerhuis; 
aanw. gehouden. 

WOENSDAU 15 April. 

Wageniugen, ten 1 ure, door de arch. 
E. G. Wentink Jr., in hotel de Wereld: 
het bouwen van een landhuis aan den 
Rijksweg aldaar; bestek met te- keningen 
verkrijgbaar ten kantore van den Archi
tect, Poortstraat 33 te Utreen!. 

Ziv.die, ten 2 ure, door het gemeente
bestuur: het bouwen eener vaste over
brugging van de Stadsgracht nabij de 
Sassenpoort, met aansliiitendekaainiuren, 
volgens bestek no. 11, dienst 190.S; inl. 
te bek. bij den gem.arch. op 11 April £ 
ure; bestek en teek. verkrijgbaar ter 
secretarie, alwaar de bilj. moeten worden 
ingeleverd. 

DONDERDAG 10 April. 

Middelburg, ten 2 ure, door het be
stuur der vereeniging De Ambachtsschool, 
in het Schuttershof: het bouwen van een 
ambachts- en burgeravondschool tusschen 
het Molenwater en den Zuidsingel; be
stek en trekeningen verkrijgbaar bij de 
boekhandelaars J. C. en W! Al to rif er al
daar; inl. ten kantore van den Gemeente-
bouwmeester eiken werkdag van 9 tot 
11 ure, en van 1 tot 3 ure. 

Uitslag van Aan
bestedingen. 

Schljinlcl, 31 Maart 1908. Door het Be
stuur van het Liefdesgesticht te Schijndel 
is heden aanbesteed het maken van Bij
gebouwen bij het Liefdesgesticht aldaar 
onder beheer van den architect .1. Heij-
kants te Erp. Ingeschreven als volgt: 

L. van Hrcugel. St. Michiels-Gestel 

f 2t.2S2.38; C. Hartman. *s Bosch f'21.200; 
Joh. van Creij en Zn., Roosmalen f21.080; 
J. Horvers, Tilburg f 20.271; H. Hermans, 
Vucht f 20.210; J. van Dun, Vucht 
f20.100; A. .1. v. d. Heijden, Boxtel; 
f20.000; A. A. van Gaal, Vlijmen, f:20.000; 
M. v. d. Bouwhuizen, 's-BÓsch f 19.600: 
Ph. van der Heijden, Boxtel f 19.100; W. 
Neefs, 's-Bosch f 19.:$50; W. Wijnen. Hel
mond f 19.191; M. de Koning, Boxtel 
f 19.12:; Am. v. d. Laar, Boxtel f ltf.097; 
H. G. v. d. Hurk. Strijp f 19.057; Jos. 
Weijts Pa., Beriicunr f 18.400; J. v. d. 
Weerden. Alftbrst f IS. 130; G. en W. de 
Bont, Nieuwkuik f 18.036; Fr. Roy akkert, 
Deume, f 17.810; L; v. Aspert, Heeswijk 
f 17.700: A. van Geffen, Schijndel, f 17.500: 
.T. Verhuist, Schijndel f 17.3H0; M. van 
Kaathoven. Schijndel 
Schaik, 17.193; Chr. 
Schijndel f 16.905; M. 
Heeswijk f 16.900; J. 
Michiels Gestel 16>96 
Schijndel f 16892; J. 

f 1 
.1. 
C. 
F. 

: P 
II 

v. 

.215; M. van 
van Liempd. 
van Aspert, 
Bierings, St. 

F. Schoofs, 
v. d. Boomen, 

Schijndel f 16.84:'; A. v. d. Laar, St. 
Oedenrodc f 16.500; A. van Breugel, 
St. Ordenrode f 16.450; W. Smeets. Schijn 
del, f 16.380; C. Venoort, St. Oedenrodc 
f K',.010. 

Utrecht, 31 Maart, door de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
bcslek No. 1131. Het uitbreiden van de 
wagenmakcrij op het station Utrecht. 
Begrooting f 127.900. 37 Inschrijvings
biljetten. A. Geldens. Nijmegen f 132.700; 
C. Wegerif, Apeldoorn'f 129.8*5; EL C. 
Dorlas A Zn.. Amsterdam f 126.368; fa 
C. Alberts & Zn., Amsterdam f 125.H85: 
Gebr. Tellingen. Amsterdam f 125.590; 
D. A. Roskam. Arnhem f 125.200: .1. C. 
M. van Aken Utrecht f 125.190; H. Wit-
zand.. Utrecht f 12404S; A. J. Aangenendt 
's Bosch f 121.000; B. Wenink & R. van 
der Meulen, den Haag f 123.9S0: A. Bo 
gerd. den Haag f 1*2.555; Gebr. Dessing 
Gouda 121.9'JO; B. W. de Blécourt, Nij
megen f 121.100; K. J. Looijen, den Haag 
120.800; N. Willemse. Vreeswi k f 120.280; 
A. E. Koudij*. Utrecht f 119*40; W. M. 
Wegers, Tilburg 199.419; .1. W. Mathijs, 
Utrecht 118.740; C. Lerk en S. v. d. Zaag 
Leeuwarden f 118.564; J, R. de Jong. 
Hilversum f 118.560; C. Ter Horst, Zwolle 
f 118.100; Gebr. Aberson. Steenwijk 
f 118.200; Gebr. de Kinkelder, Arnhem 
f HSJjOO; G. Nollen en J. II. Heijmerink. 
den Haag en Nijmegen f 117.990; H 
Hegers, Amsterdam f 117.700; R. de 
Vries. Wolve a f 11 .300; J. E. Meekers. 
Amsterdam 117.139; A. van Slingerland. 
Haarlem f 116.578; J. Gelens, Blauwkapel 
f 114.936; W. F. J. Bollen. Zwolle f 114.V70; 
fa P. en W. Bijker. Zwolle f 114.401: 
Gebr. de Vries. Wol v. ga f 113,900. 

Aanbesteding. 
Op Vrijdag 24 April 1908, des voor

middags te ll'/j uur zullen BtJBGl 
MEESTER EN WETHOUUERS van D E L F T , 
in liet openbaar, ten Raadhuize 

aanbesteden: 
Het uitbaggeren van <le kolk en liet op-

lioogen van geprojecteerde straten 
in den WïppoMer. 

Inlichtingen tusschen 10 en 11 uur 
aan het Bureau Gemeentewerken; het 
bestek met 1 teekening ligt aldaar 
ter visie cn is tegen betaling van f 0.75 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

http://2t.2S2.38
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terwyl de gebrekkige huisvesting van eenige rechtscolleges 
en strafinstellingen dikwijls zeer belangrijke verbouwingen 
en uitbreidingen noodzakelijk maakten. 

Onder de belangrijkste nieuwe werken moeten worden 
genoemd: 

de Rechtsgebouwen tc Zutphen. Haarlem, Breda, Alkmaar 
en Rotterdam, het Kantongerechtsgebouw te Amsterdam 
en een twintigtal kleinere Kantongerechtsgebouwen. 

De Tuchtscholen en het Opvoedingsgesticht te Avereest 
Strafgevangenis te Amsterdam en Haarlem en de Huizen 
van Bewaring te Zutphen. Breda, Leeuwarden. Alkmaar. 
Utrecht. Rotterdam. Haarlem. Groningen cn 's-Gravenhage 
met tal van woningen voor beambten. 

Zeer omvangrijk waren de verbouwingen van de Rechts
gebouwen tc Zwolle en tc Almelo, die van de Strafgevan
genissen te Alkmaar, Zutphen en Leeuwarden, die van de 
Paleizen van Justitie te Amsterdam en te Arnhem, terwijl 
hierbij nog moet worden genoemd de inrichting van het 
Paleis van Prins Frederik te 's-Gravenhage tot Paleis van 
Justitie. 

Ook de bestaande Rijkswerkinrichtingen en opvoedings
gestichten ondergingen belangrijke wijzingen en uitbrei
dingen. 

Dit geldt vooral in Rijkswerkinrichtingen — Veenhuizen 
— die o.a. werden uitgebreid met 2 nieuwe gestichten, 
een cellengebouw, een R. C. kerk, scholen, een ziekenhuis, 
werkplaatsen en pakhuizen, een bakkerij, een zuivelfabriek 
oen dienstgebouw, een 7 tal boerderijen en 50 woningen 
van beambten. 

Hoewel onvolledig kan dit overzicht toch eenigszins een 
aenkbeeld geven van den arbeid, die hier is verricht, een 
krbeid, waarop de Heer Metzelaar zeker met voldoening 
dan terugzien. 

— De heer N. van der Hoef, directeur der burgeravond
school en kunstnijverheidschool te Zutphen. vierde dezer 
dagen zijne 25-jarige werkzaamheid bij het ambachtsonderwijs. 
Hij werd hartelijk toegesproken door ds*. B. C. Goudsmit, 
voorzitter der Kunstnijverheidschool, en door de leeraren. 

— Tot directeur der te Schiedam op te richten ambachts
school is benoemd de heer D. R. Eerhardt, directeur der 
ambachtsschool en der burgeravondschool te Gorinchem. 

Hbl.) 
— De alg. opzichter van het College der Zes Noord-

Hollandsche Steden, de heer H. P. van den Aardweg, te 
Purmerend, is op verzoek op pensioen gesteld tegen l Juli, 
onder dank bet inging voor de vele diensten, gedurende 45 
jaren bewezen. In zijn plaats is benoemd de heer B. H. 
Danhof te Stadskanaal. 

— De heer H. M. VVceda. hoofdopzichter der Justitiege-
bouwen te Veenhuizen. heeft met 1 Juli pensioen aan
gevraagd. 

— De heer .1. Gratama heeft zijn ontslag genomen als 
leeraar aan de Academie van Beeldende Kunsten te's-Gra
venhage. Hij zal voor dc geschiedenis der bouwstijlendoor 
den heer S. De Klerk, voor kunstgeschiedenis door den 
beer A. Stheenian vervangen worden. 

Tot ingenieur bij de gemeentelijke waterleidingen te Am
sterdam is aangesteld dc heer (ï. ('. van den Wall Bake. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— O p z i c h t e r bij de SeinarangCheribon Stoomtram-
Maatschappij, dienst tan Weg en Werken der Exploitatie 
op Java, aanvangsalaris f 200 's maands. — Diploma's Rijks 
Waterstaat hier te lande, of daarmede gelijkwaardig strekt 
tot aanbeveling, Afsclniften van bewijsstukken aan de 
Directie. Jan Pieterszoon Coenstraat 4, 's-Gravenhage. (1) 

zie 
W a t e r b o u w k u n d i g O p z i c h t e r is Leiden, 

adv. in dit No. tU 

— Bouwk. Teek en aar aan het bureau der Rijks
commissie voor de monumenten te 's-Gravenhage aanvang 
salaris f 8».— per maand. Benoeming voor het tijdvak 
l Mei tot 31 December 1908, waarna eene va*te aanstelling 
kan volgen. Sollicitaties vóór 15 April a. s. aan den secre
taris der Rijkscommissie voornoemd, Statenlaan 82 te 
's-Gravenhage. (1) 

— T e e k e n a a r aan eene fabriek voor Uzer-construc-
tiewerken met machinefabriek, bekend met statische be
rekeningen. Br. No. 52529 Bureau van ..de Ingenieur" te 
's-Cravonhage. (4) 

— O p z i c h t e r bij Waterschap >p; 
in dit No 

-Westerwolde'' zie adv. 
(1) 

— Onder w ij z e r i. h. Timmeren a 
te Winterswijk. Zie adv. in No. 14. 

d. Ambachtschool 
(I) 

— O p z i c h t e r bij restauratiewerk te Knkhuizen. zie 
adv. in dit No. 0) 

— T ij d e 1 ij k O p z i c h t e r , bekend met ijzerconstructie 
gewapend beton, en heiwerk, salaris f 125.— 's maands. 
in diensttreding circa half April, einde ongeveer half Oc
tober 1908. Brieven aan het bureau van de Nieuwe Rott. 
Courant onder nummer 11536 vóór 12 April 190.S. |1) 

— Opz ich ter , bij een winkelhuis te Eindhoven voor 
direct. Brieven aan den Heer L. Kooken. Architect te Eind 
boven. 11) 

— Conducteur (Opzichter) voor groote waterwerken 
te Gent (België) adres Société Anonyme Louis de Waele. 
Boulevard Leopold II, Brussel. [2] 

— E l e c t r o t e c h n i s c h T e e k e n a a r, bij de Firma 
Hofstede Crull & Willink, Hengelo (O). (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 04, AMSTERDAM. 

44 Bouwk.Opz.-teek., 2 0 - 50j.,f 60-f 125 p.m. 
14 BouwkOpz.-Uitv.. 23—50j., ƒ65—ƒ110 „ 
10 Bouwk. Teek. 18—49J.,ƒ40—ƒ120 „ 

7 Waterb. Opzr. 20—45 j . , ƒ 00—ƒ 110 „ 
1 Meubelteekenaar 41 j . , ƒ120 „ 
2 Decoratie-teekenaars 20 -40 j . , ƒ 110 ƒ125 „ 
2 Teek. voor kunst-indust.26- 40 j . , ƒ110 ƒ125 ,. 
4 Chef-machinisten 22—34j.,ƒ80—ƒ 150 „ 
3 Werkt. opz. (construct.)22—33j.,ƒ80 ƒ 125 „ 
1 Werkmeester 33j., ƒ125 „ 

11 Werktuigk. Teek., 20—26j.,ƒ60—ƒ 85 „ 
0 Elcctrotechnikcr 22 41 j . , ƒ00 ƒ100 „ 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , ƒ 05 ,, 
1 Verwannings-technikcr 23j., f HO ,. 
1 Kadaster-teekcnaar 24j., ƒ 75 „ 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. Sun. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor on MatfasUnrn DE 1(1 111.HKA1IK IB*—Ml. 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 V e r w a r m i n g . V e n t i l a t i e . Warm eu komlivater ver/orging. Triumph Deurdranger* , k a m p i o e n Ventilator onder ( i a n u i t i e . 

11 April. Bijlage vau „1ME O P M E R K E R No. 15. 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Sngelsche en fransche Vloertegels. 
Traag teekeningen en prijzen. 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MA AM) A (i 13 April. 

Amsterdam, ten 12 ure, door het gem.-
bestuur: het leveren van trottoirbanden 
en booinkransen van hardsteen of graniet. 
De voorwaarden te verkrijgen ter Stads
drukkerij. 

Amsterdam, ten 12 ure. door het gem.-
bestuur: het leveren vau 800 M. cement-
betonrioolbuizen voor de rioleering van 
den Amstelvcensche weg. De vooi waarden 
te verkrijgen ter Stadsdrukkerij. 

Amsterdam, ten 12 ure, door liet gem.-
bestuur: het leveren van straatklinkers, 

tegen Brand-

van IK 15. 

Assurantie "Maatsch. 

schade op het Leven 
„»E Nederlanden 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
\ Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Visclnnarkt 40, hoek Haddinge-
straat, ZUTPHEN.IJselkade. ZWOLLK. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal ƒ 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1900' . . . . „ 3J.717.000,00 
BRAND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

geschikt voor voetwegen, over een opper
vlakte van 30000 M 2 . De voorwaarden te 
verkrijgen ter Stadsdrukkerij. 

Enschedé, ten 3 ure, door den directeur 
der gemeentewerken, aan de gemeente-
werf: bestek no. 12: het bouwen van 
een poLtiewachtpost met slangenwagen-
bergplaats aan den Haaksbergerweg. 
Inlichtingen alle werkdagen tusschen 
11 en 12 uur aan dc Gemeentewerf. Molen
straat 33, alwaar bestekken met een 
teekening en inschrijvingsbiljet verkrijg
baar zijn. 

Lelden, ten 11.30 ure, door Int gem • 
bestuur: bestek no. 19: het verbreeden 
van de Paardensteeg en van de Borstel-
brug. Bestek en teek ter inzage op het 
Bureau van Gemeentewerken van 9 tot 

1 ure en aldaar verkrijgbaar. Aanwijzing 
gehouden. 

II 

Slrijp, ten 3 ure door het H.K. kerk
bestuur in het Liefdehuis: het bouwen 
van een school van 0 lokalen niet over
dekte speelplaats enz.; aanw. ten 11 ure; 
bestek en teek. verkrijgbaar bij den 
archit. L. .1. P. Kooken te Eindhoven. 

DINSDAG 14 April. 

Gorinchciii, ten 10 ure, door de com 
missie van beheer der gemeente-gas
fabriek, teu raadhuize: a het afbreken 
van een gashouder op het terrein; b hot 
maken van fuiideeringswciken en het 
stellen van een gashouder van liOOO M'., 
op de plaats van den af te breken gas
houder; voorw. kosteloos verkrijgbaar 
ten kautore der fabriek. 

Botterdam, ten 1 ure, door het gein.-
bestuur: het bouwen van een school voor 
g. 1. o. met twee gymnastiekzalen en een 
school voor v. 1. o. met lokalen voor de 
kweekschool voor bewnarschooloiider-
wijzeressen aan de Jan van Loonslaan; 
bestek, voorw. en teek. ter inzage op de 
centrale secretarie en in het Stads 
Timmerhuis, tv. verkrijgbaar bij wed. 
B. v.ni Waesberge \ -Zn. , Houttuin no. 73; 
inl. te bekomen aan gen. Timmerhuis; 
aanw. gehouden. 

WOENSDAU 16 April. 

Wapeningen, ten 1 ure, door de arch. 
E. G. Wentink Jr., in hotel de Wereld: 
het bouwen van een landhuis aan den 
Rijksweg aldaar; bestek met te keningen 
verkrijgbaar ten kantore van dm Archi
tect, Poortstraat 33 te Utrecht. 

Zwolle, ten 2 ure, door het gemeente
bestuur: het bouwen eener vaste over
brugging van de Stadsgracht nabij de 
Sas sen poort, met aansloitendekaaimnren, 
volgens bestek no. 11. dienst 1908; inl. 
te bek. bij den gem.-arch, op 11 April 2 
ure; bestek en teek. verkrijgbaar ter 
secretarie, alwaar de bilj. moeten worden 
ingeleverd. 

DON DES DAG 10 April. 

Middelburg, ten 2 ure, door het be
stuurder vereeniging De Ambachtsschool, 
in het Schuttershof: het bouwen van een 
ambachts- en burgeravondschool tusschen I 
het Molenwater en den Zuidsingel; be
stek en teekeningen verkrijgbaar bij de j 
boekhandelaars J. C. en W. Altoiffer al-! 
daar; inl. ten kantore van den Gemeente-
bouwmeester eiken werkdag van !» tot 
11 ure, en van 1 tot 3 ure. 

Uitslag van Aan
bestedingen. 

Schljnilel, 31 Maart 1908. Door het Be
stuur van het Liefdesgesticht te Schijndel 
is heden aanbesleed het maken van Bij
gebouwen bij het Liefdesgesticht aldaar I 
onder beheer van den architect .1. Ilcij-j 
kants te Erp. Ingeschreven als volgt: 

L. van Brcugel. St. Micliiels-Geslel i 

f21.282.88; C. Hartman, 's Bosch 121.200: 
Joh. van Creij en Zn., Roosmalen f21.080; 
.1. Horvers. Tilburg f 20.271; II. Hermans, 
Vucht 1' 20.210; J. van Dun, Vucht 
f20.100; A. J v. d. Heijden. Boxtel: 
f 20.000; A. A. van Gaal, Vlijmen f20.000; 
M. v. d. Bouwhuizen, 's Bosch f 19.600: 
Ph. van der Heijden, Boxtel f 19.400; W. 
Neefs, 's-Bosch f 19.350; W. Wijnen. Hel
mond f 19.191; M. de Koning, Boxtel 
f 19.12:; Arn. v. d. Laar, Boxtel f Pt 097: 
II. G. v. d. Hurk. Stiïjp f 19.057; Jos. 
Weijts IV... Beriicuin f 18.400; J. v. d. 
Weerden. Alfforst f 18.180; G. en W. de 
Bont, Nieuwkuik f 18.036; Fr. Rovakkert. 
Deurne. f 17.S.10; L. v. Aspert, Heeswijk 
f 17.7(H): A. \anGeffen,Schijndel, 1T7.5ÓO: 
J. Verhuist, Schijndel f 17.330; M. van 
Kaathoven. Schijndel 
Schaik. 17.193: Chr. 
Schijndel f 1(5.965; M. C 
Heeswijk f 16.900; .1. F. 
Michiels Gestel 10>9(i: 1 
Schijndel f 16.892; J. II. 

f' 17.215; M. van 
J. van Liempd. 

van Aspert, 
Bierings, St. 

. F. Schools, 
v. d. Boomen. 

Schijndel f 16.842; A. v. d. Laar, St. 
Oedenrode f 16.601); A. van Breugel, 
St. Oc denrode f 16.450; W. Sinects. Schijn 
del, f 10.380: C. Venoort, St. Oedenrode 
f 16.010. 

Utrecht, 31 Maart, door de Maatschappij 
tot Exploitatie van Slaatsspoorwegen. 
bestek No. 1131. Het uitbreiden van de 
wagenmakerij op het station Utrecht. 
Begrooting f 127.90;). 37 Inschrijvings
biljetten. A. Geldens. Nijmegen f 132.700; 
C. Wegerif, Apeldoorn'f 12!).S>.->; H. C. 
Dorlas A. Zn.. Amsterdam f 126.368; fa 
C. Alberts & Zn.. Amsterdam f 126.H8R; 
Gebr. Terlingen. Amsterdam f 125.590; 
I). A. Roskam. Arnhem f 125.200: J. C. 
M. van Aken Utrecht f 125.100; H. Wit-
tand,.Utrecht f 124648; A. .1. Aangenendt 
's Bosch f 121.000; B. Wenink A R. van 
der Meuten, den Haag f 123.9S0: A. Bo 
genl. den Haag f 122.555; Gebr. Dessing 
Gouda 121.990; B. W. de Blécourt, Nij
megen f 121.100; K. J. Lnoijen, den Haag 
120.800; N. Willemse. Vreeswi k f 120.280; 
A. E. Koudij-. Utrecht f 1I9.S40; W. M. 
Weijers. Tilburg 199.419; J. W. Mathijs, 
Utrecht 1IM.740: C. Lerk en S. v. d. Zaag 
Leeuwarden f 118.564; J, R. de Jong. 
Hilversum f 118.500; C. Ter Horst. Zwolle 
f 118.(00; Gebr. Aberson, Steenwijk 
f 118.200; Gebr. de Kinkelder, Arnhem 
f 118.000; G. Nollen en J. II. Heijmerink. 
den Haag en Nijmegen f 117.990; H. 
Hegers, Amsterdam f 117.700; R. de 
Vries. Wolve a f 11 .300; .1. E. Meekers. 
Amsterdam 117.139: A. van Slingerland. 
Haarlem f 116.578 : J. Gelens, Blauwkapel 
f 114.936; W. F. J. Bollen. Zwolle 1114.870; 
fa P. en W. Bijker. Zwolle f 114.401; 
Gebr. de Vries. Wolv.ga f 113,900. 

Aanbesteding. 
Op Vrijdag 24 April 1908, des voor-

middags te II1/, uur zullen BI/KOE 
MEESTER EN WETHOUDERS vail DKLI'T, 
in liet openbaar, ten Raadhuize 

aanbesteden: 
Het uitbaggeren van «Ir Knik en liet op-

hoogen vim geprojecteerde straten 
in tien WïppoMer. 

Inlichtingen tusschen 10 en 11 uur 
aan het Bureau Gemeentewerken; het 
bestek niet 1 teekening ligt aldaar 
ter visie en is tegen betaling van f 0.75 
ter Secretarie' verkrijgbaar. 
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L o t i s i c o . 
Volgestorte P o l i s van 

Lotisico ter overname aan
geboden. 

Overschrijvingskosten voor re
kening van den kooper. 

Aanbiedingen worden ingewacht 
onder motto: „kans" aan het 
bureau van dit blad 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

KAKI, ZETZSCHE. Zopf & E m p i r e . 
Facaden, poorten, deuren, vensters, 
architectonische détails en binnen-
decoratie in Barock- en Empirestrjl. 

I. Fassaden aus der Empire-Zeit . 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

II. HaustUre, Tore und Fenster. 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

III. A r c h . Details und E i n r . d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . ƒ9.— 

I, II en III te zamen . . . ƒ21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver 
schijnt later. 

KARL A . ROMSTORFEB. Die Bautisch 
l e r e i . Leipzig. Karl Scholtzc 1882. Met 
491 liguren in den tekst . . ƒ150 

DR. 
schen 
ƒ15 . -

W . BODE. Geschichte der Deut-
P l a s t i k . Elegant geb., vroeger 

. . . . . . . . . ƒ8.60 

BILLING. A r c h i t e k t u r s k i z i e n . 48 platen 
in portefeuille f$~ 

J . B. PEETERS. De vervaardiging van 
Kunstvuurwerken ter opluistering van 
openbare en bijzondere feesten. Gouda 
G. B. van Goor 1867. Met 3 uit
slaande platen ƒ 1 — 

W . J . M . V A X D E W I J M ' E M S S E . 

Statische Berekeningen van Construc
tion uit de Burgerlijko Bouwkunde 
niet 152 liguren, 's-Gravenhagc 1002 
(f 2.40) t l i -

Op Dinsdag, den 28sten April 
1908, des namiddags ten 2 ure, 
(Locale tijd) aan het Centraalbureau 
der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen in het More lse 
Park te Utrecht, van: 

Bestek No. 1.14» 
Het maken van grondwerken, het 

opbreken en leggen van sporen 
en wissels, het maken en uit
breiden en verplaatsen van ge
bouwen en inrichtingen en het 
uitvoeren van diverse werken 
op het station ZUIDBROEK. 

Begrooting f 111.000. 

De besteding geschiedt volgens § 98 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 13den 
April 1908, ter lezing aan het Cen
traalbureau in het Moreelse Park en 
aan het bureau van den Sectie-Inge
nieur M. F. VAN PANTHALKON 
Baron VAN ECK te Groningen 
en is op franco aanvraag (per brief) 
aan genoemd Centraalbureau (Dienst 
van Weg' en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van f 3.00. 

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

Aanwijzing op het terrein zal geschie
den den'lTden April 1908 ten 1.25 ure 
namiddag (West Europeesche 

Utrecht, den Ssten April 1908. 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag den 21sten April 1908, 

des namiddags ten 2 ure (locale tijd), 
aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

Bratck tfo. 1141. 
Het maken van een los- cn laad

plaats, liet afbreken en liet maken 
van eene koplading, liet wijzigen 
en uitbreiden van sporen cn wissels, 
niet daarmede in verband staande 
werken op liet emplacement WIN
SCHOTEN. 
Begroot ing I" I5.600 — 

De besteding geschiedt volgens § 45 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den lOden April 
1908, ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan 
het bureau van den Sectie-Ingenieur 
F. M. VAN PANTHALEON Baron 
VAN ECK te Groningen en is op 
franco aanvraag (per brief) aan 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van f LOO. 

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

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden' den 14den April 1908 ten 
9.50 ure vóórmiddag (West Euro
peesdie tijd.) 

UTRECHT, «len (Jen April 1908. 

LACROUX. L a Brique Ordinaire. 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille ƒ 18.— 

Hetzelfde W e r k . Tweede herziene 
en vermeerderde druk, 's-Gravenhage 
1906 f-'-'O 

SLOKT U FUNJI:. Beschrijving van 
den Watervloed in Gelderland in 
Maart 1855, met 4 kaarten en 12 schet
sen, Arnhem 1886. . . . 1 — 

Sammiung a l t e r Bauwerke Deutsch-
land. 50 platen in lichtdruk ƒ 10.80 

J.-BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purnierende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) ƒ 150 

L . KROOK. Architectur der Nieder-
lande, 60 platen, Monumenten van 
Oud-Nederhmdsche Bouwkunst (vroe
ger f 21.60) f6.— 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
und deren Anwendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst
figuren en 11 uitslaande platen, ƒ 1.— 

A . MESSEL. Der Wertheimbau. 30 
platen in portef. (ƒ15.—) . . ƒ4.50 

BADON GHIJBEN en H. STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ0.65 

M . II. A . .T. VAN MEURS. A a n w i j z i -
g i n g lui het T o p o g r a p h i s c h T e e k e n e n , 
met atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 1889 f 2.— 

AD. BURR. Photographische Reise-
aufnahmen aus England u F r a n k r e i c h 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger ƒ 1 3 . - ƒ4.50 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 
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Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dcc.) 
voor het binnenland. . . . . . 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
h in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van liet 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België 
Voor de overige landen der Postunie, met 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika 

ff».-
Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor

uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat .. . . f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat -0.15 

1.-

0.501 

7.5(1) b3' = 

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 bi| opgave van drie 

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

aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertentiën moeien om zeker te zijn van plaatsing in liet Zaterdag verschijnend iinnnner. ailerll|k des 
VRIJDAGS VOORMIBD.WJS 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 „Eigen Hult)" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

Het A r c h i t e c t e n c o n g r e s v a n 1906 . 

Wij leven snel. Wie dat nog niet wist, zal het 
bemerkt hebben toen hij dezer dagen het statig 
boekdeel, de ffTransactions" van het Internationale 
Architecten-Congres, 16 tot 21 Juli 1906 te Londen 
gehouden, ontving. 

De heer G. Northover, die in opdracht van het 
Uitvoerend Comité dit verslag samenstelde, heelt 
zich van zijn zeker niet gemakkelijke taak op inder
daad voortreffelijke wijze gekweten. En zoo kunnen 
wij dan nog eens de aangename dagen te Londen 
doorgebracht, aan onzen geest doen voorbijgaan. 

Het eerst trekt ons oog de afbeelding van John 
Belcher, die op Maandag 16 Juli , versierd met de 
onderscheidingsteekenen van Voorzitter van het 
Royal Institute of British Architects in de Grafton 
Galleries zijn „ inform al reception" hield. Dat was 
een deftig begin en die deftigheid heeft, naar 
Engelschen trant, zijn stempel op dit geheeiezevende 
Congres gedrukt. Do architecten van het vasteland, 
'Ie Nederlandsche misschien alleen uitgezonderd, 
zijn aan zulk een deftigheid niet gewend en zij 
hebben er wat vreemd van opgezien. Maar toch 
zullen zij moeten erkennen, dat dank zij het strenge 
m acht nemen der vormen, de regeling niets te 
wenschen heeft overgelaten van het oogenblik af 
«lat de insignes werden uitgedeeld tot het uitbrengen 
yan den laatsten heildronk aan het afscheidsmaal 
U) het Hotel Cecil. Onze Oostenrijksehe vrienden, 

die ons dit jaar te Weenen gaan ontvangen, zullen 
werk hebben, dit den Engelschen na te doen. 

Het verslag van het Congres geeft heel wat te 
lezen: veel daarvan zal nieuw zijn zelfs voor de 
ijverigste leden. Want ook wie het er voor over 
had, in de Juli-hitte geen enkele zitting te ver
zuimen kon toch niet tegelijkertijd in Conduit Street 
en in Grafton Street zijn. Daarenboven zijn de 
zittingen van het Comité Permanent voor gewone 
leden van het Congres niet toegankelijk. 

Het verslag der eerste vergadering van dit Comité 
geeft een aanlig proefje van de Babylonische spraak
verwarring, die op zulk een congres onvermijdelijk 
is. Men sprak er Fransch en Engelsch, en er schijnen 
maar enkele leden geweest te zijn. die beide talen 
verstonden en spraken. 

Het belangrijkste, wat op deze bijeenkomst voor
viel was, dat de Italiannsche architect Cannizzaro, 
die de Italiaansche regeering vertegenwoordigde, 
van meening was, dat in het vervolg zulke officieele 
vertegenwoordigers niet meer door de regeeringen, 
maar door de gezamenlijke architecten der verschil
lende landen moesten worden aangewezen. Deze 
meening werd echter door de andere officieele ver
tegenwoordigers niet gedeeld. 

De verslagen van de feesten, plechtigheden en 
uitstapjes doen de herinnering aan genoeglijke uren 
herleven. 
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En hel verslag van do tweede bneenkoiust van 
het Comité Permanent geelt een kijkje op de tot
standkoming van het achtste Congres, hetwelk in 
Mei te Weelien /al plaats vinden. Heeds in Decem
ber van 1905 had Herlijn om de eer, het Congres 
gastvrijheid te verleenen gevraagd. En pas 12 Juli 
1006 was de uitnoodiging uit VVeenen gezonden. 

Ook Rome en New-York hadden verzocht in aan
merking te mogen komen. Ten slotte word besloten, 
naar Weenen te gaan. Toen een der leden verzocht, 
dat het Congres dan ook een of meer zittingen te 
Buda-Pest zou houden, kwam het uit, hoe weinig 
de Hongaren en de Oostenrijkers voor elkander 
voelen. Want de heer Nagy, afgevaardigde van 
Hongarije zeide, «lat hij gaarne de congressisten te 
Buda-Pest zou ontvangen, doch dat de zeer gespan
nen staatkundige verhoudingen tusschen Oostenrijk 
en Hongarije dit onmogelijk maken. Als dus de 
leden van het Congres in Mei naar Buda-Pest 
willen gaan, dan zullen zij het als gewone toeristen 
moeten doen. Maar ook dan zal de bekende Hon-
gaarsche gastvrijheid zich zeker niet verloochenen. 

Merkwaardig is verder de ontvangst, die aan het 
bekende protest van „Architecture et Amicitia' ' 
tegen de uitspraak der jury in zake het Vredes
paleis te beurt viel. De algemeene secretaris zei: 
„Cette lettre nous einbarasse un peu", of. in goed 
Nederlandsch: „Wij zitten met dien brief in onze 
maag". De heer Damnet, „de l'Institut" wilde den 
brief aan het bestuur der Carnegie-stichting sturen. 
De heer Nénot, het eenige jurylid, dat aanwezig 
was, zeide: „Gij weet, dat het bij een prijsvraag 
„altijd uiterst moeilijk is, te berekenen, wat het 
„verwezenlijken van een ontwerp zal kosten. En in 
„dit geval was de berekening nog veel moeilijker, 
„daar de juryleden zoo verschillende talen spraken. 
„Dit maakte" de besprekingen wel lang, maar niet 
„duidelijk. En dan, gij weet, dat wat goedkoop is, 
„in het algemeen ook slecht is en dat iets goeds 
„altijd duur kost. Daarom is het moeielijk te zeggen, 
„of het verwezenlijken van een ontwerp twee of 
„drie inillioen zal kosten. En wij hebben ook aan 
„het bestuur der Carnegie-stichting raad gevraagd. 
„Dit antwoordde, dat het ons niet de gegevens kon 
„verschaffen, die noodig waren om te veriticeren. 
„zoodat wij ten slotte maar besloten, niet het vraag-
„stuk der kosten geen rekening te houden. Wij 
„hebben er ons toe bepaald, na te gaan, wat het 
„beste ontwerp was. Dit was alles wat. menschelijker 
„wijs gesproken, van ons kon worden verlangd." 

Nadat de heer Nénot dit gezegd had, werd 
besloten tot de orde van den dag over te gaan. 
Alleen de heer Cannizzaro onthield zich van stemmen, 
doch niet uit sympathie, maar omdat Italië 
in de Haagsche jury geen vertegenwoordiger 
had! 

Toen ging men tot belangrijker onderwerpen over. 
Als de Nederlandsche afgevaardigden Cuypers, 
Berlage en Sahn aanwezig waren geweest, dan 
hadden zij ook wat kunnen zeggen. Maar de presentie
lijst vermeldt alleen den laatsten. die blijkbaar 
gezwegen heeft. Jammer was het zeker dat niemand 
tegen den „Franschen slag" waarmede de heeren 
Poupinel, Damnet en Nénot zich van deze zoo 
belangrijke zaak afmaakten, is opgekomen. 

Hot grootste deel van de „Transactions" is natuur
lijk aan wat op de bijeenkomsten van het Congres 
ter sprake werd gebracht, gewijd. Wij vinden hier 
verslag gedaan van wat door het Congres verricht 
werd. Doch wanneer men de vierhonderd bladzijden 

heeft gelezen, dan komt het oude rijm, dat „de 
hoeren van 't Sas" zoo realistisch-schildcraohtig 
beschrijft in de herinnering. Te verwonderen is dit 
niet, want een bijeenkomst van een duizendtal 
menschen is nu eenmaal buiten staat, degelijk werk 
te doen. 

Zoo spraken eenige architecten hoeveel wordt 
niet gemeld den 17 Jul i 1900 over „Het uit
voeren van belangrijke rijks- of gemeentewerken 
door bezoldigde ambtenaren". Drie memories, door 
t Rto Wagner uit Weenen, Oscar Simon uit Brussel 
en Gaston Trélat uit Parijs, werden voorgelezen 
en zijn in het verslag openbaar gemaakt, Wagner 
concludeert: „Wichtige Regierungs- und Stadtische 
„Bauten kunnen nur duren bedeutende Künstler 
„und nicht durch besoldete Beamte ausgeführi 
„werden". De heer Simon wenscht ,.qu' une inter
d ic t ion radicale mette fin ii l'ingérance des agents 
„salariés par les administrations publiques". De 
heer Trélat geeft als conclusion: „L'étude des 
..edifices publics soulève bien des questions inté-
„ressants nos sociétés. C'est lil un trait general de 
„la mission inhérente a 1'architecte. II doit done 
Isuivre son temps et 1'interroger constamment sul
les exigences qu' i l peut bien manifester. La science 

„et 1'art lui permettent un choix de solutions 
„étendues. S'ensuivent des connaissances et une 
experience dont les différents modes signalés ici 

„seraient le développement, 11 y a intérêt a en 
„propager la coutume". Hier zou Goethe zeggen: 
„Eben, wo Gedanken fehlen, da stellt ein grosses 
„Wort zur rechten Zeit sich ein". Als men den 
heer Trélat gevraagd had. in twee woorden te 
zeggen, wat hij bedoelde, zou de man in groote 
verlegenheid 'zijn gebracht. Zelfs op de vraag, of 
hij voor of tegen de ambtenaren was, zou men 
geen antwoord van hem hebben gekregen. 

Het is dan ook niet te verwonderen, dat Senor 
Repullés y Vargas, die de vergadering voorzat, wat 
vreemd opkeek, toen de heer Trélat zijn redevoering 
had geëindigd. Maar nadat hij, als eersten spreker 
den heer Oakley Totten het woord had gegeven 
bemerkte de Spanjaard, dat men vaster grond onder 
de voeten kreeg. De redenaar uit Amerika zei, 
dat men in de Vereenigde Staten reeds in 1897 
het vraagstuk had opgelost door een wet, die 
bepaalt, dat voor elk openbaar gebouw een prijs
vraag moet worden uitgeschreven. 

De vergadering had nu een motie kunnen aan
nemen, van de strekking dat alle regeeringen zou
den worden uitgenoodigd. het voorbeeld, dooi
de Vereenigde Staten gegeven, te volgen. Maar eer 
het zoover kwam werden de sluizen der welspre
kendheid nog eens flink opengezet, totdat de heer 
Weissman uit Nederland de bemerking maakt, dat 
een ambtenaar een hoogstaand kunstenaar kan zijn 
en dat, wanneer dit zoo is, er geen bezwaar tegen 
kan bestaan, zulk een ambtenaar met het ontwerpen 
en uitvoeren van een monument te belasten. 

Hier was niets tegen in te brengen, en zoo werd 
ten slotte de motie dus gesteld en aangenomen: 
„In het vervolg belmoren, in het belang deradmi-
„stratieve lichamen, van het publiek en van de 
„bouwkunst alle openbare lichamen, hetzij van rijk. 
„van provincie of van gemeente, belangrijke bouw
werken slechts op te dragen aan architecten, die 
„daarvoor berekend zijn, of die in een prijsvraag 
„bekroond worden". 

Het tweede punt, den 18 en 19 Juli 1906 in 
behandeling genomen was: „Het auteursrecht van 

„den architect en het eigendomsrecht van teeke-
„ningen". Vier memories werden voorgelezen en 
wel door H . Heathcote Stotham, uit Londen, door 
Georges Harmand, Avocat a la Cour d'Appel, Paris, 
door Don Pablo Salvat, uit Barcelona, en eindelijk 
weder door Ga->ton Trélat, reeds genoemd. Uit den 
aard der zaak moesten sprekers van zoo verschil
lenden landaard zich wel op zeer verschillende 
standpunten plaatsen. Hun conclusies bewijzen dat. 

De heer Stotham wilde „dat de vergadering aan 
„het Royal Institute of British Architects zou ver-
.zoeken, nadat dit lichaam de bewoordingen van 
„zijn honorarium-tabel zal hebben gewijzigd, zoo 
„spoedig mogelijk stappen te doen, dat een wet bij 
„het Parlement worde ingediend, waarin die ge-
„wijzigde bepalingen voor het geheele rijk bindend 
„verklaard worden". 

Dit was een zaak, die uitsluitend Engelschen 
aanging, en waarmede het Congres, als zoodanig 
niet te maken had. 

De advocaat Harmand meende dan ook, dat het 

geval wat ruimer opvatting noodzakelijk maakto 
en stelde als motie: „Het Congres spreekt opnieuw 
„den wensch uit, dat de werken der architecten 
„door de wetgevingen van alle landen en door allo 
.internationale conventies op dezelfde wijze als 
„andere kunstwerken beschermd mogen worden". 

Met veel meer woorden had Don Salvat het
zelfde voorgesteld. Onze vriend Trélat gal'als con
clusie een orakelspreuk, die der Pythia op haar 
drievoet geen oneer zou hebben aangedaan. 

Aan debat ontbrak het niet, doch men kwam 
den eersten dag tot het zeer bevredigend resultaat dat 
de volgende motie werd aangenomen: „Het Congres 
„is van oordeel, dat de-architect tot taak hooft, 
„een gebouw te maken, en dat alle teekeningen 
„en bescheiden die hij voor dat doel bezigt, zijn 
„ontwijfelbaar eigendom zijn. -' Den volgenden dag 
werd ook de motie, door den advocaat Haruiaird 
voorgesteld, zonder veel discussie aangenomen. 

Slot volgt. 

B a k z e i l ha len . 

Dat er, tusschen glas en lippen, veel kan ont
glippen, is bekend genoeg. En het laat zich aanzien, 
dat de Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst de waarheid van deze spreuk zal moeten 
ondervinden. 

Het scheen er met de reorganisatieplannen zoo 
goed voor te staan en de geestdriftige artikelen in 
het Bouwkundig Weekblad leken hunne werking 
niet te hebben gemist. En nu vergadert het Hoofd
bestuur den 7 Apr i l laatstleden. 

Dit bestuurslichaam, hetwelk 11 Maart nog zoo 
vol vuur was voor de scheiding der leden in twee 
groepen, waarvan de eerste niet de vakbelangen 
belast en de andere „ontkiezerd" zou worden, haalt, 
nadat er nog geen maand verstreken is, reeds bakzeil. 

Het wil, volgens het verslag der vergadering „toe
geven aan den algemeen geuiten wensch. om allo 
leden, welke nu stemrecht bezitten, dit te doen be
houden." Voortaan zal, worden de voorstellen van 
het Hoofdbestuur wet, de Maatschappij bestaan uit: 
,.«. Architect-leden, waarvoor de toetreding zal 
„geregeld worden op de door de professoren Evers 
„en Klinkhamer aangegeven wijze, namelijk elk 
„aspirant-lid wordt voorgedragen door 2 architect-
„leden, welke voordracht door een Commissie van 
„onderzoek nader onderzocht en aan het Hoofd-
„bestuur wordt voorgedragen, b. Gewone leden 
„(dezelfde als de oude tweede groep) wier toe-
..treding op dezelfde wijze als onder a wordt ge
regeld." 

Op dit besluit beeft zeker hetgeen door de Af-
deelingen Utrecht en Haarlem werd aangevoerd, 
grooten invloed gehad. En wie meent, dat de Maat
schappij gered zal zijn, indien de hoeveelheid barer 
leden niet vermindert, kan de toekomst met ver
trouwen afwachten. 

Doch wie van oordeel is, dat de Maatschappij, 
01 zij dan als vakvereeniging wil optreden of niet. 
haar prestige slechts dan kan herwinnen, wanneer 
alleen onze bouwmeesters in den waren zin daar 
zeggenschap hebben, zal dit bakzeil halen van het 
Hoofdbestuur bedenkelijk vinden. 

Want om geen leden te verliezen zal het nood-
zijn, ieder, die maar iets met de bouwkunst 

uitstaande hoeft, tot architect-lid te maken. Ook de 
commissie van onderzoek kan met weinig gestreng
heid optreden, wanneer het gehalte der reeds aan
wezige „architect-leden" niet beter is. 

Vreemd is het, dat deze wijziging in hel concept 
door het Hoofdbestuur gemaakt word en niet door 
Commissie voor de Wetsherziening. 

Wij zijn er benieuwd naar, hoe de geestdriftige 
schrijver iu het Bouwkundig Weekblad nu zijn draai 
zal nemen, en op welke gronden hij zal betoogen, 
dat de door hem met zooveel warmte verdedigde 
scheiding in groepen niet langer aanbevelenswaard 
is. Hij kon misschien in den vervolge met Talley
rand's „ Sur tout lifts frop dr zcle" zijn voordeel doen. 

De aandacht verdient ook een ingezonden stuk 
van den hoogleeraar Klinkhamer. Hij zegt: „Aan
gezien niet alle architecten lid zijn van do Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst zijn en 
„daarnaast andere vereenigingen bestaan zoodat 
„dus vakbelangen in de 1ste afdeeling van de Maat
schappij behandeld en besluiten daaromtrent ge-
„nomen niet geacht kunnen worden uit te gaan van alle 
„architecten in Nederland (natuurlijk bedoeld de-
.zulken, die dien titel ook werkelijk verdienen | 

van 

be
iets 
zoo 
dat 

„zoo heeft de Bond daarnaast nog wel reden 
„bestaan." 

Dit is, naar ons oordeel, een /.oor juiste 
schouwing. Maar de hoogleeraar voegt er nog 
aan toe. „Omtrent het wezen van den Bond" 
zegt hij „bestaat echter zulk een verwarring, 
„de Commissie, belast niet de samenstelling van de 
„statuten van den Bond verplicht is, ten spoedigste 
„klaren wijn te schenken en goed zou doen in de 
„eerste plaats overleg te plegen met het Hoofd -
„bestuur van de Maatschappij tot bevordering der 
„Bouwkunsten verder met de andere predoinineeren-
„de vereeniging van bouwkunst beoefenaren.Mogelijk, 
„dat dan het vertrouwen in den Bond weder zou 
„herleven, dat nu door de handelingen dier com-
„missie schier hopeloos is geschokt." 

Het komt ons voor, dat dit overleg al zeer ge
makkelijk zal zijn, daar in de Commissie de Maat
schappij door haar Hoofdbestuurder Verheul. Arehi-
tectura door zijn voorzitter Kromhout. Bouwkunst 



rn Vriendschap door zijn lid Van Gils vertegen
woordigd is. 

Maar wij begrijpen niet. door welke ..handelingen" 
de Commissie het vertrouwen in den Bond „schier 
hopeloos heeft geschokt." Van haar werkzaamheid 
werd tot dusverre nog niets bekend. Heeft zij, in 
alle stilte, dingen gedaan, die niet door den beugel 
kunnen? Dan behoort de heer Klinkhamer „klaren 
wijn" te schenken en man en paard te noemen. 
Want een dergelijk wroeten in het verborgene zou 

de afkeuring van ieder weldenkende ten gevolge 
hebben. 

Weef de hoogleeraar echter geen feilen tc noemen, 
dan blijft hem niets anders over, dan het intrekken 
van zijn woorden en het aanbieden zijner veront
schuldigingen aan de Commissie, die deze, ter wille 
der goede zaak, behoort te aanvaarden. 

Ook hij moet dan bakzeil halen, doch zal zich 
daarvoor niet behoeven te schamen. 

Het R a p p o r t i n z a k e het H u y g e n s m o n u m e n t 

De Commissie, uit den Gemeenteraad van's-Graven
hage tot het plegen van overleg met Directeuren 
van tie Ilollandsche Maatschappij der Wetenschap
pen in zakt; oprichting van een monument voor 
Chr. Huygens benoemd in de Raadszitting van 23 
October 1907, heeft den Heer van Malven tot 
haar Voorzitter en Dr. Monlon tot haar Secretaris 
verkozen. 

Zij heelt aan Directeuren der Hollandsclie Maat
schappij der Wetenschappen te Haarlem dato 28 
October gevraagd haar te ontvangen, om de zaak 
te bespreken. 

De bijeenkomst met eene Commissie uit Direc
teuren liad plaats op 21 November 1907 te Haarlem. 

De president der Maatschappij begon met voorop 
te stellen, dat aan de Maatschappij is opgedragen 
het ontwerpen van het te stichten monument, en 
dal het Gemeentebestuur van den Haag alleen 
zeggingschap heeft over de plaats, voor het door 
de Maatschappij vastgestelde gedenkteeken te be
stemmen, een en ander binnen de beperkingen 
door den erflater gesteld. Was het Gemeentebe
stuur niet bereid, het gedenkteeken te aanvaarden 
en eene plaats daarvoor aan te wijzen, dan is de 
Maatschappij vrij, zoodanig gedenkteeken niet te 
stichten. 

Vanwege de Commissie werd door haar voor
zitter daartegen opgemerkt, dat z. i . de instelling 
der Commissie diende, om oogenblikkelijke af
wijzing van het aangeboden monument door den 
Gemeenteraad te voorkomen, en dat op dezen 
grond eene bespreking van het aangebodene beter 
niet al dadelijk ware af te wijzen. Het bleek daar
op, dat de aanwezige directeuren tot bespreking 
bereid waren, en door verschillende leden der 
Commissie werd betoogd, dat de vorm van het 
monument niet beantwoordde aan wat voor de 
huldiging van een Christiaan Hui/geus noodig 
wordt geoordeeld. 

Daarop werd door den voorzitter van Directeuren 
de Commissie uitgenoodigd, aan te hooren de lezing 
van eene memorie ter verklaring van den gekozen 
vorm door den secretaris Dr. J . Bosscha. 

Door een der leden der Commissie werd na de 
lezing opgemerkt, dat in het testament uitsluitend 
sprake is van een „standbeeld" en niet van een 
monument, als nu ontworpen, en dat de Gemeente
raad derhalve recht heeft niet alleen, maar ook 
alleszins aanleiding, om het aangebodene te weigeren, 
tc eer daar dit n. z. m niet zal strekken tot sieraad 
der stad. Met klem drong hij daarom bij Directeuren 
er op aan, de zaak in dezen zin nog eens te over
wegen. Ook werd van de zijde der Commissie op
nieuw haar denkbeeld omtrent den vorm op den 
voorgrond gesteld, en eindelijk werd op verzoek van 

de zijde der Commissie door Directeuren welwillend 
besloten, dat de bedoelde memorie vanwege de 
Maatschappij zou worden gedrukt, opdat aan den 
voorzitter, de leden en den secretaris van den 
Gemeenteraad ieder een exemplaar zou worden ver
strekt. Aldus is geschied. 

Na ontvangst van de exemplaren der bedoelde 
memorie, begeleid van eene missive van den l lden 
Januari 1908 (bijlage A), waaruit blijkt, dat in het 
eerste ontwerp eenige wijziging was gebracht, be
sloot de Commissie, alsnog eene poging aan te 
wenden om Directeuren tot andere gedachten tc 
brengen omtrent de hoofdzaak, Zij richtte daarom 
28 Januari 1.1. tot Directeuren een schrijven, waarin 
zij bericht, dat zij hare bezwaren ook tegen het ge
wijzigde ontwerp handhaaft en nogmaals op over
weging daarvan aandringt, opdat worde voorkomen, 
dat de Gemeenteraad het aangebodene zoude 
weigeren. 

Op dit schrijven werd door Directeuren geant
woord bij schrijven van 2 Februari 1 1. (bijlage 0), 
waarin zij de Commissie uitnoodigden, alsnog mede 
te deelen, welke veranderingen door haar noodig 
worden geacht, om hare bedenkingen tegen het 
aangebodene te zien opgeheven. 

De Commissie, antwoordende bij schrijven van den 
15deu Februari (bijlage D), betoogde, dat zij op 
dezen wensen niet kon ingaan, omdat zij van oor
deel was, dat een standbeeld en niet een monument 
als aangeboden is bedoeld en verlangd door den 
erflater; zij liet daarbij duidelijk blijken, dat h . i . 
het aangebodene niet te wijzigen ware in den zin, 
als bedoeld door Directeuren, en deelde tevens 
mede, dat zij thans het oogenblik gekomen achtte, 
aan den Gemeenteraad verslag te doen van hare 
werkzaamheid. 

Aan dit voornemen hierbij gevolg gevende, ver
oorlooft de Commissie zich, den Gemeenteraad 
tevens van advies te dienen omtrent de vraag, of 
een monument als het aangebodene moet worden 
aanvaard. 

Hieromtrent zij vooral opgemerkt, dat door 
Directeuren het aangebodene schijnt te zullen 
worden gewijzigd; immers uit het schrijven van 
den l lden Januari blijkt, dat door den ontwerper 
aan het oorspronkelijke ontwerp iets is veranderd, 
zoodat het thans niet meer vaststaat, wat eventueel 
zou worden tot stand gebracht, indien de Gemeente
raad mocht besluiten tot aanvaarding van het aan
bod. Deze opmerking is evenwel h. i. van te weinig 
gewicht, om invloed uit te oefenen op haar oordeel. 

Wat het aangeboden monument betreft — zoo
als het oorspronkelijk is beschreven of wel zooals 
het nader in teekening is gebracht wil uwe 
Commissie gaarne wnardeering uitspreken voor de 

125 

gedachte, die bij Directeuren voorzit, om de veel
zijdigheid van den geest van Christiaan Huygens 
tc doen uitkomen, en daartoe afbeeldingen van 
oogenblikken uit zijn rijke leven, ook naar bestaande 
teekeningen, aan te brengen. Het is echter duidelijk, 
dat deze gedachte ook kan worden verwezenlijkt 
bij een standbeeld, dat immers altijd op architec
tonische basis moet rusten. 

De vraag of aan den wil van den erflater wordt 
voldaan, moge naar het ooi-deel van Directeuren 
uitsluitend zijn te hunner eigen beoordeeling, uwe 
Commissie kan niet toegeven, dat aan dien wil 
zou worden voldaan, wanneer het aangeboden ont
werp tot stand kwam. Zij is van meening, dat 
aan de gedachte van den 'erflater, die een stand
beeld heeft verlangd, geweld wordt aangedaan, 
wanneer dit, zooals blijkens het ontwerp bedoeld 
is, ondergeschikt wordt aan het monument, zoo
dat het meer als versiering daarbij dienst doet, 
dan als hoofdzaak op den voorgrond treedt, waar
mede de Commissie echter niet als hare meening 
wil te kennen geven, dat elk monument, alleen op 
grond dat het een monument en geen standbeeld 
is, door haar zou worden afgekeurd. 

In de memorie van Dr. -/ Bosscha wordt be
toogd, dat de getrouwe voorstelling van de 
lichamelijke figuur met geen mogelijkheid eenig 
denkbeeld, den geleerde waardig, kan geven van 
zijn zoo ontzaglijk rijk en verscheiden werk. Dit 
wordt door Uwe Commissie niet geheel toegegeven; 
dc getrouwe afbeelding wekke in den aanschouwer 
de herinnering aan wat de gedeerde Nederlander 
heelt gewrocht, en wordt het noodig geacht, aan 
het geheugen of de onwetendheid van den aan
schouwer te gemoet te komen, dan geschiede dit 
door voorstellingen, ondergeschikt aan het stand
beeld zelf en zóó, dat dit laatste hoofdzaak blijve 
en niet een ondergeschikte versiering worde. Ging 
de stelling van den schrijver der memorie op. dan 
waren alle standbeelden, ook die van de grootste 
mannen van hun land of eeuw, b. v. van Göthe, 
Spinoza, Dante en tallooze anderen, te wraken. 

Dat in het aangeboden monument de afbeelding 
der figuur van Christiaan Huygens niet al het 
andere beheerscht. is moeilijk te weerleggen. Wel 
wordt door symboliek getracht, aan te toonen, 
hoe veelzijdig de geest van Christiaan Huygens 
werkte, maar de memorie erkent len rechte, dat 
elk stoffelijk symbool van geestelijke begrippen 
uit den aard der zaak armoedig is: juist daarom 
blijve, uwe Commissie aarzelt niet dit als haar 
oordeel uit te spreken, elk symbool ondergeschikt 
aan het standbeeld zelf. Chistiaau Huygens, die 
heerscher was op het uitgebreide gebied der 
wetenschappen, aan welker beoefening de Holland
sclie Maatschappij te Haarlem is gewijd, worde 
daarom voorgesteld als heerscher; zijn 'beeld be-
heersche het monument, niet omgekeerd. 

De hier ontwikkelde bezwaren tegen het ontwerp 
worden in de oogen van de leden der Commissie 
versterkt door den vorm van het ontwerp, hetzij 
men dit naar de geplaatste mal, hetzij naar de later 
ingediende teekening beoordeele. Die vorm zal naar 
hunne meening niet strekken tot sieraad van dat 
gedeelte der oude stad, dat door den erflater als 
plaats daarvoor is aangewezen. 

Het zal door het gezegde voor Uwen Raad dui
delijk zijn, waarom uwe < 'onnnissie niet mocht 
ingaan op den wensch van Directeuren: eene wijzi
ging van het aangebodene, waardoor de bezwaren 

der Commissie zouden worden opgeheven, komt 
haar ondenkbaar voor. 

Uwe Commissie geeft, op grond van een en 
ander, den Raad in [overweging, aan Directeuren 
der Maatschappij te antwoorden, wat zij dc eer 
heeft, in ontwerp hierbij aan te bieden (bijlage E). 

De correspondentie tusschen Directeuren en de 
commissie wordt, met goedvinden van Directeuren, 
hieronder afgedrukt. 

De heer van der Kemp heeft aan dit verslag 
eene nota toegevoegd, omdat hij niet in de gelegen
heid zal zijn, uwe beraadslaging te dier zake bij Le 
wonen (bijlage F). 

Het als bijlage E genoemde concept-antwoord 
luidt als volgt: 

Met meer dan gewone belangstelling heeft de 
Raad dezer Gemeente kennis genomen van de 
Memorie van Dr. J . Bosscha, betreffende het ont
werp van Dr. P. J . H . Cuypers voor een standbeeld 
van Christiaan Huygens. 

Terwijl dank wordt gezegd voor de heuschc wijze, 
waarop aan ieder zijner leden een exemplaar daar
van ter beschikking werd gesteld, zal ook den Raad 
niets liever zijn, dan op waardige wijze te zien hulde 
gebracht aan den te vereeren geleerde. 

Hij acht zijn verantwoordelijkheid ten aanzien 
van de aanvaarding en de plaatsing van eenig 
monument echter van zoodanig gewicht, dat hij 
meent recht te hebben, het te mogen weigeren, 
indien het hetzij standbeeld, zooals de erflater 
in zijn testament schreef, hetzij monument, gelijk 
door u gedacht niet zou beantwoorden aan 
zekere eischen van schoonheid in verband met de 
door den erflater daarvoor aangewezen omgeving, 
een en ander ook door hem zeiven mede te beoor-
deelen. 

Mocht deze verklaring uwe Maatschappij doen 
besluiten, om van een gedenkteeken geheel af te 
zien, dan kan de Raad er zich slechts in verheugen, 
dat de waardige overledene zóó breed zijn uitersten 
wil omschreef, dat, werd zijn hoofdwenscli door de 
Maatschappij, die hij daartoe uitverkoren achtte, 
niet vervuld, niettemin eenig ander nuttig openbaar 
doel daardoor zal worden bereikt. 

De nota van den heer Van der Kemp is een van 
veel studie getuigende, uitvoerige wederlegging 
van de verdediging van het ontwerp, vervat in de 
Memorie van Dr. J . Bosscha, te uitvoerig om haar 
hier in extenso te laten volgen. Wij bepalen ons 
dus tot het laatste gedeelte en hopen, dat het 
Bestuur der Holl . Maatschappij alsnog zal inzien, 
dat men een ontwerp voor een standbeeld, zooals 
de erflater zich dit waarschijnlijk heeft voorgesteld, 
behoort op te dragen aan een beeldhouwer. 

Kr is over de Gothiek van liet ontwerp gesproken, 
weliswaar niet door mij, doch oiulerwerpelijk doet 
dit er niet toe; blijkens de bij het rapport 
onzer Commissie overgelegde briefwisseling, heeft 
Dr. Cuypers verklaard: „dat in het tegenwoordige 
ontwerp geene Gothiek te vinden is". Men strijde 
echter niet over woorden. In dc Gothiek meende 



126 

nis» allengs te zien eene bijzonder selioone uit
drukking van liet verhevene, omdat hare lijnen op
waarts streven: het is op dezen grond, dat de 
Memorie verdedigt den torenvorni van het ontwerp, 
zijnde daaraan, blijkens blz. 8-1), „de gedachte 
verbonden van het omhoog strevende, geestver
heffende van het bouwwerk", „de openbaring van 
de majesteit des Scheppers in de natuur, de Open
baring van alle dagen'. 

Ik kan mij toch wel voorstellen, dat deze sym
boliek, onafscheidelijk gepaard gaande met het ge
loof aan een boven en beneden, niet bevredigt, 
waar de kunstenaar haar architecturaal wil be
lichamen ter eere van een wijsgeer, wiens levens
richting juist er toe moest leiden om bij het nage
slacht dit geloof te ondermijnen, lk voor mij zou 
dan ook zeer wel weten wat te denken, gelijk de 
Memorialist op blz. 8 afkeurend schrijft, van het 
door Bestuurderen van het schildergenootschap 
Pnlchri Studio uitgesproken oordeel, dat zij beslist 
moeten verwerpen den geest, die bij het ontwerp 
heeft voorgezeten, daar het van 't geestelijke in 
Huygens geene indrukmakende schoonheidsvoor-
stelling geeft. 

Men zou trouwens in dwaling verkeeren, zoo men 
liet ontstaan der Gothiek aan dit in-verband-bréngen 
met het bovennatuurlijke toeschreef: doch evenzeer 
dwaalt de Memorialist, wanneer hij het ontstaan der 
torens daarmede in verband brengt, daar de kerk
torens oorspronkelijk geen andere strekking hadden 
dan om de klokken op te hangen, die aan het ver
vullen der kerkelijke dienstplichten moesten her
inneren. Welke gedachte over het verhevene men 
aan dit hooge dan ook allengs mocht verbinden, 
die gedachten worden er in ieder geval nu niet 
meer door opgewekt, en als dan ook de mijns in
ziens volstrekt niet onnatuurlijke vraag is gedaan: 
„Waarom moet de bekroning van het standbeeld 
met zijne steenen omlijsting zoo hoog zijn?", dan 
had het antwoord niet moeten gegeven worden met 
de wedervraag: .Waarom is een kerktoren hoog?", 
maar met de inlichting: „Dat moest wel zoo hoog, 
aangezien wij ons in de eerste plaats het Monument 
gedacht hebben, als een plaatwerk, als een opge
slagen prentenboek, opdat, gelijk blz. 3 der Memorie 
het didaktische van het monument aangeeft: ook 
in niet geleerde kringen en bepaaldelijk bij het 
Nederlandsclie volk Christiaan Huygens beter be
kend zoude zijn". 

Ik herinner er hier tevens aan, dat de Memorialist 
op de door een criticus beweerde gelijkenis van 
het ontwerp met een boschkapel, nog de vraag 
doet: of dit niet juist eene aanbeveling zou kunnen 
zijn. Maar wanneer dit het geval is, dan wordt het 
monument daarmede als toren dan toch veroor
deeld, want dit moge wel zeker een eisch van 
schoone bouwkunst geacht worden, dat in het bouw
werk ligt uitgedrukt het doel, waartoe het bestemd 
is, zoo geheel verscheiden dus van een beeld, dat 
om en in zichzelf is. 

Zeer, zeer veel, om niet te zeggen alle, waarde 
hecht de Memorie aan het reliëfwerk en in het 
algemeen aan de versiering, aan de omlijsting. 
Iedere arbeid lijdt echter onder eene opvatting, die 
de door de natuur aangewezen nevenzaken als de 
hoofdzaken doet beschouwen. Ter conferentie te 
Haarlem slaagde ik er nog in even eene opmerking 
in dien geest te plaatsen; het lokte de weder
leggende verwijzing uit naar hel inderdaad alles-

beheerschend reliëfwerk der Trajanus- en Auielius-
zuilen te Rome. waarvan de navolging te Parijs in 
de Vendöinezuil te zien is. De vraag daargelaten 
of dergelijke voetstukken voor standbeelden het 
schoonheidsgevoel bevredigen, is het hier juist ter 
plaatse er aan te herinneren, dat op waarlijk 
bewonderenswaardige wijze de kunstenaars uit den 
Honieinschen keizerstijd de beoogde hoofdvereering, 
in het standbeeld gelegen, hebben gered: immers 
de om de zuilen zich als guirlandes slingerende 
reliefs voeren het oog en de aandacht als vanzelf 
hoog naar boven, naar het beeld dus, dat in de 
eerste plaats te vergoden viel. Maar welk een 
verschil dan met het ontwerp van het Huygens-
monument, dat men, gelijk ik opmerkte, zou kunnen 
voorbijgaan, zonder zelfs te weten of er althans 
aan te denken, dat daarin nog een standbeeld te 
.aanschouwen valt! 

Hoe het standbeeld kan erlangen een zijner 
waardig bijwerk, dat is een vraagstuk, hetwelk 
men in de eerste plaats den beeldhouwer stelle, 
aan hem daarmede ook de vrijheid latende, tot 
steun en ontwikkeling van eene eventueele architec
turale omlijsting, een bouwkundige van artistieke 
gaven te kiezen; maar men late varen de voor 
aesthetische opvatting heillooze en doodelijke ge
dachte, dat het Huygens-kunstwerk voor alles zal 
zijn een plaatwerk van diens leven en daden, al 
zal ook geen beeldend kunstenaar de daartoe beschik
bare gegevens en gelden versmaden om aan de 
beteekenis van zijn held de hoogst mogelijke uit
drukking te schenken. 

V e r e e n i g i n g e n . 

R A P P O R T B E T R E F F E N D E H E T E X A M E N VOOR 
B O U W K U N D I G - O P Z I C H T E N E N VOOK 

B O U W K U N D I G - T E E K E N A A R . 

(Ontleend aan het Bouwkundig Weekblad.) 

De examen-connnissie welke door het Hoofd
bestuur van de Mij. tot Bevordering der Bouw
kunst dit jaar voor bovengenoemde examens werd 
benoemd bestond uit de H . H . 

B . J . Ouëndag, voorzitter, Amsterdam; H . van 
Dam; Joseph Herman; .7. Molenschot; L . J . 
Rijnink; J . A . v. d. Sluijs Veer; P . A. Thinners 
en L . Zwiers, allen te Amsterdam; G . Versteeg, 
te Arnhem; J . D. Gantvoort, te Deventer; J . J . 
v. Noppen, te Haarlem; Herm. v. d. Kloot Mcij-
burg; W . F . Overeijuder; P . A . Weeldenburg; 
J . v. Wijngaarden, allen te Rotterdam; W . de 
Jong en H . Bletz, te Weesp. 

In de eerste bijeenkomst van deze commissie op 
30 Januari 1008 werd de hoofdregeling besproken, 
terwijl in deze vergadering, gehouden op 13 
Februari 1906, de vraagstukken voor de candi-
daten werden vastgesteld. 

Voor het examen van Bouwkundig-Opzichter 
hadden zich aangemeld 120 candidaten, waarvan 
zich voor het examen 0 hebben terug getrokken 
terwijl voor het examen voor Bouwkundig-Tee
kenaar 14 candidaten zich hadden aangemeld doch 
slechts 7 aan het examen hebben kunnen deel
nemen onder welke 5 die reeds iu het bezit waren 
van het diploma van Bouwkundig-Opzichter. 

Wegens het groot aantal candidaten werden voor 
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het examen van Bouwkundig-Opzichter drie groepen 
gevormd en dour loling de candidaten ingedeeld 
in deze groepen. 

De eerste groep van 41 candidaten, waaronder 
2 die reeds vroeger examen hadden afgelegd, 
werdee geëxamineerd op 24,25,26en 27 Februari 1008. 

De tweede groep van 40 candidaten, waaronder 
7 die reeds vroeger examen hadden afgelegd, werden 
geëxamineerd op 2, 3, 4 en 5 Maart 1008. 

De derde groep van 30 candidaten. waaronder 
6 die reeds vroeger het examen hadden afgelegd, 
werd geëxamineerd op 0, 10, 11 en 11 Maart 1908. 

De candidaten voor het diploma van Bouw-
kundig-Teckenaar werden geëxamineerd op 23, 24, 
25, 26 en 27 Maart 1008 en was de duur voor 
hen die reeds in het bezit waren van het diploma 
voor Bouwkundig-Op/.ichter slechts 4 dagen terwijl 
het voor de overigen 5 dagen was. 

Op 31 Maart 19(18 werd door de examen
commissie de laatste bijeenkomst gehouden en 
bleek dat aan 67 candidaten het diploma voor 
Bouwkundig-Opzichter en aan 3 candidaten het 
diploma voor Bouwkundig-Teekenaar kon worden 
uitgereikt. In verband met het rangnummer zijn 
geslaagd voor het examen van Bouwkundig Op
zichter de heeren. 

No. 1. K . Wiedijk, 2. W. B. Carmiggelt, 3. H . 
Weener Jr., 4. E. te Winkel , 5. A. J . Visser, 6. 
C. Kruijswijk, 7. II. J . den Breeje Jr., 8. C. van 
Veen, 9. C. B. de Laat Jr., 10. G. L . van dei-
Linden. 11. B . Roelofsen, 12. KI. Eeenstra, 13. G . 
Heeringa, 14. C. Langebaerd, 15. L . G. Creemers, 
16. Th. van Keulen. 17. C. J . Koren. 18. A. Kooij, 
19. KI . van Eesteren. 20. F. Wind. 21. J.Vooren, 
22. J . O. Feenstra, 23. B. Brands, 24 H . J . J . 
Peters, 25. P. W . de Vries, 26. H . M . Zoetmulder, 
27. J . den Ouden, 28. B. F. Boeijenga. 29. B . de 
Boer. 30. P . J . Galjaard, 31. A . L . Hengeveld. 32. 
W . P. van der Meer, 33. G. J . Geers. 34. P. Elders, 
35. A. J . Flink, 36. F. J . de Kooij, 37. A . Roosen
daal. 38. M . G Eelkema, 39. A . C. Hillebrands, 
40. W . J . Eckhardt, 41. J . van der Wonde, 42. 
W . F. Merhottein, 43. A . M . Hazevoet, 44. E . Wit-
teveen, 45. J . van der Linde. 46. H . P. ( ' .vander 
Loo, 47. A . C. Mannekes, 48. G. van der Woude, 
49. F. Schaafsma, 50. D. Hartog, 61. .1. F . Reijenga. 
52. J . Messie, 53. .1. Heddema, 54. J . W . Reijkers, 
55. M . Benschop Jr., 56, P . A . Galle, 57. J . van 
Rij, 58. P. E. Post, 59. .1. van der Beit. 60. C. van 
Gink, 61. E . M . de Jager, 62. A. Stroeve. 68. C. 
Groenhart, 64. J . Klaassen, 65. W . A. Kok, 66. F. 
Hartsuiker, 67. J . C. Leich. 

Voor het examen van Bouwkundig-Teekenaar, 
waaraan door 7 candidaten werd deelgenomen 
waarvan reeds 5 in het bezit voor Bouwkundig-
Opzichter, zijn geslaagd de heeren: 

No. 1. A . Baart, (gedipl. Bouwk.-Opzichter, 2. H . 
Hoekstra, idem, 3. Jac. W . J . Cock. 

Het veel omvattend werk werd besloten met een 
diner door de Mij. aan de H . H . Examinatoren 
aangeboden, en zaten mede aan de H . H . W . J . 
de Groot, Vice-Voorzitter, en .1. Gratama, Algemeen 
Secretaris der Mij. 

Aan tafel heerschte de meest aangename stem
ming, werden de H . H . examinatoren hartelijk dank 
gezegd voor hun medewerking tot het slagen van 
dit examen en een woord van hulde ook gebracht 
aan den Voorzitter der Examen-Commissie den 
Heer Ouëndag welke op voortreffelijke wijze dit 

examen geleid heeft, zeer overzichtelijk de werk
zaamheden voor examinator en examinandi ge
regeld heeft, dat oogenscliijnlijk zeer eenvoudig 
schijnt doch in werkelijkheid een niet te be
schrijven werk is geweest. 

I ngezonden s t u k k e n . 

Dat de Heer Weissman op de hem eigen wijze 
zou trachten de waarde in twijfel te doen trekken 
van het hetgeen ik mededeelde omtrent Gosschalk 
en de Rijks Adviseurs, heeft mij niet bevreemd; 
ik had het voorzien : mijn tijd is te kostbaar dan 
dat ik een woord zal verspillen om zijne bespiege
lingen te weerleggen. 

Doch wat ik niet langs mijn kant laat gaan is 
het verdraaien mijner woorden, waaraan zich de 
Heer Weissman schuldig maakt. 

Na opgemerkt te hebben dat het bestaan der 
Commissie van Rijks Adviseurs viel in een tijd 
toen de hartstochten fel aan het woeden waren, 
toen Roomsch en on-Roomsch scherp tegenover 
elkander stonden, vervolgt hij aldus: 

In het opstel des heeren de Stuers vindt men 
hier cn daar nog een echo van die veel bewogen 
tijden, „toen het de plicht tras van ieder, liberaal-
deukend mpnsch" zegt de schrijver „om de denk
beelden van het Christendom met alle macht te 
bestrijden, toen vooral het Katholicisme gevaarlijk 
werd geacht en het de (aak moest zijn van iederen 
echten liberaal, Rome's invloed tegen te werken". 

En na mij de gecursiveerde woorden in den 
mond te hebben gelegd, merkt de heer Weissman 
op: „Zulke uitdrukkingen zijn niet geschikt, om 
het vertrouwen in de onpartijdigheid van een ge
schiedschrijver te wekken". 

Evenwel, ik had zeer duidelijk verhaald dat die 
woorden het betoog vormden flat Dr. van dei' Linden 
aan Mr. Vosmaer hield! 

Mij die in den mond te leggen en nog wel om 
daaruit mijn onbetrouwbaarheid te bewijzen, is 
verregaande woorden-verdraaiing. 

VICTOR DE S T U E R S . 

L e e s t a f e l . 

Mouw kundig Weekblad No. 15. M e d e d e e 1 i n g e n van 
de Maatschap pij t. B. d. B. voornamelijk betreffende 
vergaderingen en amendementen, betrekking hebbende op 
de reorganisatie der Maatschappij en de houding aan te 
nemen ten opzichte van den Architeetenbond. 

Het S t a d h u i s te ' s -Gravenhage , door Dr. II. 
E. van Gelder met afbeeldingen in den tekst en op een 
losse plaat. 

Het R a a d h u i s te ' s - G r a v e n h a g e , adres van de 
Afdeeling 's-Gravenhage der Mij. t. B. d. B. aan den Raad 
der gemeente. 

II e s s i s c h e T e n t o o n s t e l l i n g te Darmstadt 1908, 
met afbeeldingen. 

Architect urn No. 1» Mededeel in gen v a n het U e-
nootschap. 

Het L e i d s c h e R a a d h u i s. Verschillende beschou
wingen over de bouwgeschiedenis. 

B e k n o p t e V a s t h e i d s 1 e e r. door F. Wind (vervolg). 
St at iek en d i a g r a m m en lot het bepalen der af

metingen van vloeren en draagpijlers in gewapend beton 
(vervolg). 

Me Bouwwereld No. IB. Het Boerenhuis in Neder
land. Boekbeschouwing over het werk van wijlen Prof, J, 
H. Gallée. 
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11 e e ren huis in tlu Chariot iu do Bom lionslia.il Iu 's-üra-
renhage, door Jac. .1. Brandés, niet afbeeldingen. 

De Pruisische wet op het on t sieren van ste
den, dorpen en landschappen. 

De Ingenieur No. ló. P r actie c h e w e n k e n ter voor
koming van tijdroovende, onnoodige. waterloopkundige 
berekeningen, door P. A. M, Hackstroh, kapitein der Genie, 
met afbeeldingen (vervolg van het artikel in „de Ingenieur" 
No. 10 van 1907). 

U i t t r e k s e l uit het .laarhoek van de Koninklijke Marine. 

Technisch Weekblad (D. v. T.» No. 15. Uit de afdeelin-
gen. — De voorstellen voor onze a. s. A. V." 111. — Inge
zonden. — Berekening electrische gelijkstrooninotten («er-
volg), — Ken stuk-werktaricf systeem (slot). 

De Aan iic in er No. 14. Een belangrijk verslag. (Het 
Collectief-contract in de practijk) IX. 

Is dat niet immoreel? (Ingezonden) Over een aan
besteding van het Waterschap Schouwen. 

A fdeelingsverslagcn. Amsterdam !) April 1908. 

De Nederlaudsclie kléi-Industrie No. 41. Chamottcsteen 
en de toepassing daarvan voor de chemische industrie, 
naar „die chemische Industrie"'. — Ongevallenwet 1901. 
— A. V. der Genie. — De Amenkaansche en Russische 
oliën. — Kieinelectriciteit als oorzaak van brand. 

Deutsche Dauliiitte No. 15. L i c h t und F a r be in der 
iieiizeitlichen Arcliitektur. door Gustav Ebe. 

E i n e V o r s t a d t - D o p p e 1 h a u s g r u p p e, door F. 
Hnd. Vogel bij een ontwerp van Ernst Kühnc te Eisenach. 

Ueber Hau sga rt en. door H. Krone bij ontwerpen 
van den tuinarchitect W. Hennings. 

F a s s a den f ii r W o h n - u n d G e s c li ii f t s h a use r, 
door Metus Heeren bij een ontwerp van P. Hheiiidorf te 
Duisburg. 

Losse plaat. Raum-Studien van H. Jensen te Kiel. 

Bulletin des Métiers d'Art No. 9 Maart 1908. Deze afle
vering opent met een artikel van de hand van de Wouters 
de Bouchout over een Vlaamsche Pachthoeve van het kasteel 
Honceval te ter Schueren, gebouwd door den architect 
Van den Broucke. 

R. Lemaire schrijft vervolgens over Oude Kerkmeubelen 
en hoe die te behouden. 

Als Albumblad vindt men verder in dit nummer schets» n 
van détails van de kerk te Dieghem, terwijl onder den 
titel ,Em Pleidooi voor de Industrieele kunst" een beschou
wing wordt gegeven over het jaarboek van de Jan Bethune-
stichting, St. Lucasschool te St. Gilles en tot slot het 
vervolg van het artikel „Bouw en Meubileering van de 
kerken, door St. Carolus Borromeus" door A. van Gramberen. 

Deutsche Kunst und Dekoration. Van Alexander Koch's 
tijdschrift ligt, behalve de dezer dagen verschenen April
aflevering, ook nog het Maartnummer voor ons. De laatst
genoemde bevat o.a artikelen van Willy Pastor over den 
Dresdener schilder Oskar Zwintscher, van V. Ludwig over 
de beeldhouwers Artur Volkmann en Mathias Molitor, 
Duitsche altisten, die te Rome verblijf houden. Naar de 
afbeeldingen te oordeelen schijnt Molitor. die zijn loopbaan 
als schilder en illustratrator begon, als beeldhouwer zeer 
veel te beloven. 

Zeer belangrijk zijn ook de hier medegedeelde „Neuere 
Arbeiten" van J. V. Cissarz te Stuttgart een voormalig lid 
der Darmstadter kunstenaarskolonie. Van zijn veelzijdigheid 
getuigen ontwerpen voor tuinaanleg, uitgevoerde kamer-
interieurs, een laaie lichtkioon in de kerk te Alsfeld, glas 
ramen voor de kerk te Gross Zimmern in het Odenwald enz. 

Meer merkwaardig om de techniek, dan om de kunst
opvatting zijn de weergegeven borduurwerken van Florence 
Jessie Hösel. Het decoratieve landschap door kunstnaald-
werk voor te stellen heeft zijn eigenaardige moeilijkheden 
en oin het daarin tot iets te brengen moet men vooral de 15de 
en 16de eeuwsche tapijtwerken bestudeeren, niet om ze na te 
maken, maar vooral wat de decoratieve opvatting betreft. 
Ook de latere Gobelins gevui, ofschoon niet altijd even 
stijlvol, menig leerzaam voorbeeld. De aandacht verdienen 
voorts nog boekbanden van Fritz Nitsch te Danzig, gor
dijnen van de Wurzener, tapijt en veloursfabrieken en een 
landhuis van F. W. Jochem te Kiel. 

De April-Aflevering bevat eerstens een artikel over de 
kunstnijverheidsschool te Hamburgen hare nieuwe leeraren, 
met studies van een hunner, den schilder C. O. Czeschka, 

een Zuid-Duitschcr uit Wovnojt. nut ouvoidunstelyk, maar 
niet meer dan studies. De beeldhouwwerk» n van R. Lukseh, 
eveneens aan genoemde school verbonden, staan ver achter 
l>ij hel beeldhouwwerk in de vorige aftevering afgebeeld 
en Duitscliland heeft ook nog wel beti re decoratieschilders 
dan Prof. Wilhelm von Beckerath. Zijn reclameplakaat voor 
Badenweiler is wel origineel van teekening. maar de kleur 
zou doen denken, dat Badenweiler een herstellingsoord 
speciaal voor geelzucht-patiënten is. 

Op het gebied der architectuur vinden wij verder eenige 
ontwerpen van E. Schmidt. 

De tekst bevat o. a. een beschouwing van Dr. Emil Utitz 
over „Doelmatigheid en Schoonheid" en een van E. W. Bredt 
„Traditie of Vooruitgang", een boutade van Richard Schaukal 
getiteld „Gegen das Ornament" en een kritiek van Wilhelm 
Michel op Goethe's denkbeelden over beeldende kunst. 

Van de Bauzcitnn,' fiir Württeinberg, Baden, Hessen. 
ElsassLotharingen werd ons dezer dagen het nummer van 
28 Maait toegezonden. Daarin komt o.a. voor een af
beelding van het tweede ontwerp voor het Vredespaleis, 
vergezeld van een alles behalv<> vleiende critiek. besluitende 
met de verzuchting: Het is te betreuren, dat geen betere 
oplossing voor de uitvoering gevonden werd, te meer, daar 
het bouwwerk, volgens dit oiitwerp uitgevoerd, niet als 
een voorbeeld van hedendaagsche „rjoeite monumentale 
bouwkunst beschouwd kan worden". 

Wij hebben vroeger het oordctl van verschillende andere 
buitenlandsche bladen, o a. een uit Denemarken, aangehaald ; 
het waren slechts enkele voorbeelden uit vele, waaruit 
blijken kon. hoe de buitenlandsche vakpers nagenoeg een
stemmig ons Vrcdespaleisgedoe afkeurde. Op Buitenrust 
heeft men dit alles voor kennisgeving aangenomen, d.w.z. 
er geen notitie van genomen. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

's GRAVKNIIAOE. Op de GodonPrijsvraag voor 1908, uit
geschreven door de Nederlandsche Vereeniging tot Bevor
dering van Kunstnijverheid" „Arti et Indtistriae" zijn 85 
antwoorden ingekomen. 

De Jury vangt dezer dagen haar arbeid aan. De uitslag 
zal bekend gemaakt worden in de ledenvergadering van 
16 Mei e. k. en de eerste tentoonstelling dienzelfden datum 
plaats hebben, in den ..Arti"-zaal van het Zuid-Hollandsch 
Koffiehuis alhier, 's avonds om 8 uren. 

Belanghebbenden of belangstellenden hebben vrijen toe
gang-

— Te Usselstein en te Kortenhoef is door den Raad der 
gemeente in beginsel besloten over te gaan tot herstelling 
van de kerktorens en het maken der plannen daarvoor op 
te dragen aan den architect J. F. L. Frowein alhier en 
subsidie van liet Rijk aan Ie vragen. 

Le Usselstein zal ook aan het kerkgebouw der N. H. 
Gemeente een oordeelkundige herstelling worden uitgevoerd. 

NIJMEGEN. Men meldt uit Tilburg aan de Msb.: 
De pogingen, sinds eenigen lijd reeds aangewend, om te 

komen tot een coöperatieve vereeniging van steen fabriekan
ten in Noord-Brabant zijn thans zoover gevorderd, dat de 
concept-staluten reeds ontworpen zijn. Binnen eenige dagen 
zal dan de vergadering plaats hebben, waarin de statuten 
definitief zullen vastgesteld worden. 

UTRECHT. De Tentoonstelling van Reclamebiljetten inge
zonden op de prijsvraag, uitgeschreven door de Vereeniging 
tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer alhier zal 
van 18—:10 April a.s. p'aats hebben in het gebouw „Leeuwen
berg" aan het Servaas-bolwerk en geopend zijn van 10—5 
ure. W en 21 April is de entreeprijs f |.—, op 19, 21, 24, 
27 en 28 April f 0.25 en de overige dagen f 0.10. 

P e r s o n a l i a . 

De voordracht voor hoofdingenieur van den Provincialen 
Waterstaat in Friesland bestaat uit: L. van Krimpen c. i., 
ingenieur van den polder Walcheren te Middelburg; S. 
Bouma c i , ingenieur der Stadsbezittingen van Groningen 
te Stadskanaal en Wouter Cool c.i., ingenieur der Gemeente
werken te Rotterdam. 

— Tot directeur der gasfabriek te Ede (Veluwc) is be 
noemd de heer H. Noorman, gemeente-opzichter. 

18 April. Bijlage van „I>E O P M E R K E R No. 16. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en Magazijnen DE Rl 11 KKKAll l , 130—191. Filiaal en Showroom 44 KOK IK, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor d e l e v e r i n g van COMPLETE BAD-, CLOSETS- e n URINOIR - i n r i c h t i n g e n . 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en koud water verzorging. Triumph Deurdrangers. Kampioen Ventilator onder tiarantie. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Waterbouwkundig Ambtenaar, Waterschap 
Baarland ca. (Provincie Zeeland), op eene jaarwedde van 
f 800.—. Volledige kennis van peilingen, oever- en dijksver-
dediging en van binnen beheer van het Waterschap vereischt. 
Gezegeld adres vóór 22 April I90S aan den heer D. Meulen-
berg, Dijkgraaf, te Oudelande, (1) 

— Scheepsbouwmeester als Technisch-Directeur 
eener N. V., speciaal bekend met het bouwen van sleep-
kasten. Solicitation onder No. 11682, bureau der Nieuwe 
Rotterd. Courant. (I) 

— A ank. Machine-Te ekenaar P. G., voor direct 
op een Technisch Bureau te 's-Gravenhage, reeds eenige 
jaren op een Teeken-Bureau werkzaaw geweest. Aanvangs
salaris f JO.— per maand. Fr. br. No. l l aan het Algem. 
Zuid-Holl. Adv.-Bur. C. Brouwer, den Haag. (1) 

— Opzichter bekend met Gas- en Waterleidingen en 
Electrotechniek en vreemde talen. Brieven letter A aan 
Mensing en Visser, Wagenstraat 27, 's-Gravenbage. (1) 

— O p z i c h t e r bij de SemarangCheribon Stoomtram-
Maatschappij, dienst tan Weg en Werken der Exploitatie 
op Java, aanvangsalaris f 200 's maands. — Diploma 's Rijks 
Waterstaat hier te lande, of daarmede gelijkwaardig strekt 
tot aanbeveling. Afschaften van bewijsstukken aan de 
Directie, Jan Pieterszoon Coenstraat 4, 's-Gravenhage. (2) 

— W a t e r b o u w k u n d i g O p z i c h t e r is Leiden, 
zie adv. in No. 15. (2) 

— T e e k e n a a r aan eene fabriek voor Uzerconstruc-
tiewerken met machinefabriek, bekend met statische be
rekeningen. Br. No. 52529 Bureau van ,.de Ingenieur" te 
's-Gravenhage. (2) 

— O p z i c h t e r bij Waterschap „ Wester wolde" zie adv. 
in No. 15. (•>) 

— Onderwi jzer i.h. Timmeren a.d. Ambachtschool 
te Winterswijk. Zie adv. in No. 14. (2) 

— O p z i c h t e r bij restauratiewerk te Enkhuizen, zie 
adv. in No. 15. (2) 

— O p z i c h t e r , bij een winkelhuis te Eindhoven voor 
direct. Blieven aan den Heer L. Kooken. Architect te Eind
hoven. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
R u i J S C H S T R A A T 04, A M S T E R D A M . 

Spreekuur lederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

28 Bouwk.Opz.-teek., 
0 BouwkOpz.-Uitv., 
5 Bouwk. Teek. 
0 Waterb. Opzr. 
1 Meubelteekenaar 
2 Decoratie-teekenaars 
2 Teek. voor kunst-indust. 
3 Chef-machinisten 
2 Werkt. opz. (construct.) 
2 Werkmeester 

10 Werktuigk. Teek., 
5 Electrotechniker 
1 Scheepsteekenaar 
1 Verwarmings-technikei 
1 Kadaster-teekenaar 

20—50j., ƒ 6 0 -
23— 50 j . , / " 05 -
20—49j., ƒ 40-
24— 50 j . , ƒ 0 0 -

4 1 j , 
40j.,/-110-
40j.,/110 
33i.,f8Q-

22—23 j.,f 80 
26—33j., 
20—20 j . , ƒ 3 5 -
20—41 ].,f 3 5 -

2 l j - , 
2 3 j , 
24 j . , 

20 
26 

ƒ 1 2 5 
-ƒ110 
-ƒ120 
ƒ 1 1 0 
ƒ120 
ƒ 1 2 5 
ƒ125 
ƒ 1 5 0 
ƒ 1 1 0 
ƒ125 
ƒ 85 
ƒ 1 0 0 
ƒ 65 
ƒ 80 
ƒ 75 

p.m. 

Aankondiging van 
A anbested ingen. 

MAANDAG 20 April. 

Norg, door het gemeentebestuur: de 
levering van 80000 1ste soort vlakke, 
harde straatklinkers, franco voor den 
wal langs de straat te NorgervaarJ 

DINSDAG 21 Maart. 

Amsterdam, ten 12 ure, het gemeente
bestuur : het maken van eene overdekking 
van een gedeelte binnenplaats der Stads
bank van Leening. De voorwaarden te 
verkrijgen ter Stadsdrukkerij. 

Amsterdam, ten 12 ure, door het ge
meentebest. : het leveren van 4 geslagen 
ijzeren meerboeien met gesmeed ijzeren 
schoefankers en kettingen. De voorwaar
den te verkrijgen, ter Stadsdrukkerij. 

Utrecht, ten 2 ure, door.de Mij. tot 
Expl. v. S. S in het Moreelse Park. be
stek no. 1141: het maken van een los-
en laadplaats, het afbreken en het maken 
van eene koplading, het wijzigen en uit
breiden van sporen en wissels enz. op 
het emplacement Winschoten, begrooting 
f 15600. (Zie adv. in no. 15). 

'Maut sell, tegen 

schade op het Leven 
„DE van IS415. 

's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade.— 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN,IJselkade. ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj. Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit, 1907 . „ 1.901.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND - LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
I'remiëii, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

Utrecht, ten 2 ure, door de Mij. tot 
Expl. van Staatsspoorwegen, aan het 
Centraalbureau der Mij. in het Moreelse 
Park: bestek no 1139; het uitbreiden en 
wijdgen van sporen en wissels, het uit
breiden van een los- en laadweg en het 
maken van een verhoogde los- en laad
plaats, met bijkomende werken op het 
emplacement Blerik, begr. .1 20.000. (Zie 
adv. in no. 14.) 

Venlo, door de archit. H. Seelen: het 
afbreken van een huis aan den Kaldenk. 
weg en liet bouwen van 2 heerenhuizen: 
bestek en teek ter inzage en verkrijgb. 
ten kantore van gen. archit. aanw 10 ure. 

Xiitplieu, ten 5 ure, door de archit. K. 
II. Holthuis in het hotel De Prins. Marsch-
poo'tstiaat: de verbouw van devleesch-
warenfabriek. in de Waterstraat en bij
bouw van kantoor, rookerijen, en machine
kamer, koelkamer. magazijnen enz., best. 
en teek. ter inzage in gen. hotel en aldaar 
alsmede bij gen. archit.. Brugstraat 29a 
te Groningen, verkrijgb.; aanw. gehouden 
inl. bij gen. archit. van 11 tot 12 ure, en 
op den dag der best. van l l tot 1 ure 
ten huize van aanbesteding. 

WOENSAG 22 April. 

Almelo, ten 7 ure, door de archit. T. 
A. Trijssenaar Jr. in het café Ludeking: 

http://lionslia.il
http://door.de
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Hoerenhuis in dc Churlol le tie Bom lion.slnt.il le V U ra-
venhage, rloor Jac. .1. Brandcs, met afbeeldingen. 

De Pruis ische wet op het (int si eren van ste
den, dorpen en landschappen. 

Be Ingenieur No. 15. P r a c t is c h e w e n k e n ter voor
koming van tijdroovende, onnoodige, waterloopkundige 
berekeningen, door P. A. M, Hackstroh. kapitein der Genie, 
met afbeeldingen (vervolg van het artikel in ..de Ingenieur" 
No. 10 van 1907). 

U i t t r e k s e l uit het Jaarboek van de Koninklijke Marine. 

Technisch »eekblad (B. v. T.J No. 15. Uit de aldeelin 
gen. — De voorstellen voor onze a.s. A. V.*III. — Inge
zonden. - Berekening electrische gelijkstroomnctten (\er-
volg). — Ken stuk-werktarief systeem (slot). 

Ue Aannemer Xo. 14. Een belangrijk verslag. (Het 
Collectief-contract in de practijk) IX. 

Is dat niet immoreel? (Ingezonden) Over een aan
besteding van het Waterschap Schouwen. 

Afdeelingsverslagen. Amsterdam 9 April 1908. 

Be Nederlandsche Klei-Indnstrie Xo. 41. Chamotte-stecn 
en dc toepassing daarvan voor de chemische industrie, 
naar „die chemische Industrie". — Ongevallenwet 1901. 
— A. V. der Genie. — De Amerikaansche en Russische 
oliën. — Riemelectriciteit als oorzaak van brand. 

Deutsche Banlitltte Xo. 15. L ich t und Far be in der 
neu/.eitlichen Architektur, door Gustav Ebe. 

E ine V o r s t a d t - D o p p e l h a u s g r u p p e, door F. 
Hud. Vogel bij een ontwerp van Ernst Ktthnc te Eisenach. 

Ueber H a u s g ü r t c n . door II. Krone bij ontwerpen 
van den tuinarchitect W. I leanings. 

Fas saden f ö r W o h n • u n d ( i e » c h ii f t s h ii u s e r. 
door Metus Heeren bij een ontwerp van F. Wheindorf te 
Duisburg. 

Losse plaat. Raum-Studien van II. Jensen te Kiel. 

BiilletLi des Métiers d'Arl No. 9 Maart 1908, Deze afle
vering opent met een artikel van de hand van de Wouters 
de Bouchoiit over een Vlaamsche Pachthoeve van het kasteel 
Ronceval te ter Schueren, gebouwd door den architect 
Van den Broucke. 

R. Lemaire schrijft vervolgens over Oude Kerkmeubelen 
en hoe die te behouden. 

Als Albumblad vindt men verder in dit nummer schetst n 
van détails van de kerk te Dieghem, terwijl onder den 
titel .,E«-n Pleidooi voor de Industrieele kunst" een beschou
wing wordt gegeven over het jaarboek van tie Jan Bethunc-
stichting. St. Lucasschool te St. Gilles en tot slot het 
vervolg van het artikel „Bouw en Meubileering van de 
kerken, door St. Carolus Borromeus" door A. van Gramberen. 

Deutsche Kunst und Dekoration. Van Alexander Koch's 
tijdschrift ligt, behalve tie dezer dagen verschenen April
aflevering, ook nog het Maartnummer voor ons. De laatst
genoemde bevat o.a artikelen van Willy Pastor over den 
Dresdener schilder Oskar Zwintscher, van V. Ludwig over 
tie beeldbouwers Artur Volkmann en Matbias Molitor, 
Duitsche altisten, die te Rome verblijf houden. Naar de 
afbeeldingen te oordeeleii schijnt Molitor. die zijn loopbaan 
als schilder en illustratrator begon, als beeldhouwer zeer 
veel tc beloven. 

Zeer belangrijk zijn ook de hier medegedeelde „Neuere 
Arbeiten" van J. V. Cissarz te Stuttgart een voormalig lid 
der Darmstadter kunstenaarskolonie. Van zijn veelzijdigheid 
getuigen ontwerpen voor tuinaanleg, uitgevoerde kamer
interieurs, een laaie lichtkioon in de kerk te Alsfeld, glas
ramen voor de kerk te Gross-Zimmern in het Odenwald enz. 

Meer merkwaardig om de techniek, dan om de kunst
opvatting zijn tie weergegeven borduurwerken van Florence 
Jessie Htisel. Het decoratieve landschap door kunstnaald
werk voor te stellen heeft zijn eigenaardige moeilijkheden 
en om het daarin tot iets te brengen moet men vooral de lóde 
en 10de eeuwsche tapijtwerken bestudeeren, niet om ze na te 
maken, maar vooral wal de decoratieve opvatting betreft. 
Ook de latere Gobelins gevt n, ofschoon niet altijd even 
stijlvol, menig leerzaam voorbeeld. De aandacht verdienen 
voorts nog boekbanden van Fritz Nitseh te Danzig, gor
dijnen van de Wurzener, tapijt en veloursfabrieken en een 
landhuis van F. W. Jochem te Kiel. 

De April-Aflevering bevat eerstens een artikel over de 
kunstnijverheidsschool te Hamburg en hare nieuwe leeraren, 
met studies van een hunner, den schilder C. O. Czeschka, 

ecu Zuid-Duitschcr uil Wet non, nul onvoidieimtoljjk, maar 
niet meer dan studies. De beeldhouwwerk» n van R. Luksch, 
eveneens aan genoemde school verbonden, staan ver achter 
liij hel beeldhouwwerk in de vorige aflevering afgebeeld 
en Diiitschland heeft ook nog wol bett re decoratieschilders 
dan Prof. Wilhelm von Brckerath.Zijnreciameplakaat voor 
Badenweiler is wel origineel van teekening. maar tie kleur 
zou dot ii denken, dat Badenweiler een herstellingsoord 
speciaal voor geelzucht-patiënten is. 

Op het gebied der architectuur vinden wij verder eenige 
ontwerpen van E. Schmidt. 

De tekst bevat o.a. een beschouwing van Dr. EmilUtitz 
over „Doelmatigheid en Schoonheid" en een van E. W. Bredt 
..'traditie of Vooruitgang", een boutade van Richard Schaukal 
getiteld „Gegen das Ornament" eu een kritiek van Wilhelm 
Michel op Goethe's denkbeelden over beeldende kunst. 

Van de Bauzeltnni l'iir Württemberg, Baden, Hessen. 
Elsass-Lotharingen werd ons dezer dagen het nummer van 
2ft Maait j.1. toegezonden. Daarin komt o.a. voor een af
beelding van het tweede ontwerp voor het Vredespaleis, 
vergezeld van een alles behalve vleiende critiek. besluitende 
met de verzuchting: Het is te betreuren, dat geen betere 
oplossing voor de uitvoering gevonden werd. te meer,daar 
het bouwwerk, volgens tlit oiitwerp uitgevoerd, niet als 
een voorbeeld van hedendaagsche ..aoetle monumentale 
bouwkunst beschouwd kan worden". 

Wij hebben vroeger liet oordetl van verschillende andere 
Imitenlandsche bladen, o a. een uit Denemarken, aangehaald : 
het waren slechts enkele voorbeelden uit vele, waaruit 
blijken kon. hoc tie buitenlardsche vakpers nagenoeg een
stemmig ons Vrctlespaleistreiloe afkeurde. Op Buitenrust 
heeft men dit alles voor kennisgeving aangenomen, d.w.z. 
er geen notitie van genomen. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

's GRAVENHAGE. Op de Godon-Prijsvraag voor 1908, uit
geschreven floor tie Nederlandsche Vereeniging tot Bevor
dering van Kunstnijverheid" „Arti et Industriae" zijn ;{."> 
antwoorden ingekomen. 

De Jury vangt dezer dagen haar arbeid aan. De uitslag 
zal bekend gemaakt worden in de ledenvergadering van 
16 Mei e. k. en de eerste tentoonstelling dienzelfden datum 
plaats hebben, in den „Arti"-zaal van het Zuid-I lollandsch 
Koffiehuis alhier, 's avonds om ft uren. 

Belanghebbenden of belangstellenden hebben vrijen toe
gang. 

— Te Usselstein en te Kortenhoef is door den Raad dei-
gemeente in beginsel besloten over te gaan tot herstelling 
van de kerktorens en het maken der plannen daarvoor op 
te dragen aan den architect J. F. L. Frowein alhier en 
subsidie van het Rijk aan te vragen. 

Le Usselstein zal ook aan het kerkgebouw der N. II. 
Gemeente een oordeelkundige herstelling worden uitgevoerd. 

NIJMEGEN. Men meldt uit Tilburg aan de Msh.: 
De pogingen, sinds eenigen tijd reeds aangewend, om te 

komen tot een coöperatieve vereeniging van steenfahriekaii-
ten in Noord-Brabant zijn thans zoover gevorderd, dat de 
concept-statuten reeds ontworpen zijn. Binnen eenige dagen 
zal dan de vergadering plaats hebben, waarin de statuten 
definitief zullen vastgesteld worden. 

UTRECHT. De Tentoonstelling van Reclamebiljetten inge
zonden op tie prijsvraag, uitgeschreven door tie Vereeniging 
tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer alhier zal 
van 18— :50 April a.s. p'aats hebben in het gebouw ,.Leeuwen
berg" aan het Servaasbolwtik en geopend zijn van 10—•"> 
ure. 18 en 21 April is tie entreeprijs f 1.—. op 19, 23, 21. 
27 en 28 April fO.25 en tie overige dagen fO.10. 

P e r s o n a l i a . 
De voordracht voor hoofdingenieur van den Provinc alen 

Waterstaat in Friesland bestaat uit: L. vau Krimpen c. i., 
ingenieur van den polder Walcheren te Middelburg; S. 
Bounia c. i , ingenieur der Stadsbezittingen van Groningen 
te Stadskanaal en Wouter Cool c. i., ingenieur der Gemeente
werken te Rotterdam. 

— Tot directeur tier gasfabriek te Ede (Veluwe) is be
noemd de heer II. Noorman, gemeente-opzichter. 

18 April. Bijlage van . . D E O P M E R K E R ft No. lfi. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
Mem. San. lust. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. 

H o o f d k a n t o o r en MairazUiiru » E R I ' I T E R H A D K 100—151. F i l i a a l en Showroom II K O K I K , 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale V e r w a r m i n g , V e n t i l a t i e . W a r m en k o u d w a t e r v e r / o r g i i i g . T r i u m p h Deurdrangers, k a m p i o e n V e n t i l a t o r « m i e r ( i a r a n t i e . 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Waterbouwkundig Ambtenaar, Waterschap 
Baarland ca. (Provincie Zeeland), op eene jaarwedde van 
f 800.—. Volledige kennis van peilingen, oever- en tlijksver-
(lediging en van binnen beheer van het Waterschap vereischt. 
Gezegeld adres vóór 22 April 1908 aan den heer I). Meniën-
berg. Dijkgraaf, te Oudelande, (1) 

— Scheepsbouwmeester als Technisch-Directeur 
eener N. V., speciaal bekend met het bouwen van sleep-
kasten. Solicitation onder No. 11082, bureau der Nieuwe 
Rottenl. Courant. (Ij 

— Aank. Machine-Tcekcnaar P. G., voor direct 
op een Technisch Bureau te 's-Gravenhage, reeds eenige 
jaren op een Teeken-Bureau werkzaam geweest. Aanvangs
salaris f fO.— per maand. Fr. br. No. 14 aan het Algeni. 
Zuid Holl. Adv.-Bur. C. Brouwer, den Haag. (1) 

— Opzichter bekend met Gas- en Waterleidingen en 
Electrotechniek en vreemde talen. Brieven letter A aan 
Meivsing en Visser. Wagenstraat 27, 's-Gravenhage. (11 

— O p z i c h t e r bij de Seniarang-Cheribon Stoomtram-
Maatschappij, dienst tan Weg en Werken der Exploitatie 
op Java. aanvangsalaris f 200's maands. — Diploma's Rijks 
Waterstaat hier te lande, of daarmede gelijkwaardig strekt 
tot aanbeveling. Afschaften van bewijsstukken aan de 
Directie. Jan Pieterszoon Coenstraat 4. 's-Gravenhage. (2) 

— W a t e r b o u w k u n d i 
zie adv. in No. lf>. 

g O p z i c h t e r is Leiden. 
12) 

— T e e k c n a a r aan eene fabriek voor I Jzer-construc-
tiewerken met machinefabriek, bekend met statische be
rekeningen. Br. No. 52529 Bureau van ..tie Ingenieur" te 
'•-Gravenhage. (2) 

— O p z i c h t e r bij Waterschap „ Wester woltle" zie adv. 
in No. 15. (2) 

— Onderwi jzer i. li. Timmeren a.d. Ambachtschool 
te Winterswijk. Zie adv. in No. 14. (2) 

— O p z i c h t e r bij restauratiewerk te Enkhuizen, zie 
adv. in No. lö. (2) 

— O p z i c h t e r , bij een winkelhuis te Eindhoven voor 
direct. Brieven aan den Heer L. Kooken. Architect te Eind
hoven. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
111'i.ist IISTKAAT 04, AMSTERDAM. 

Spreekuur icdcren Woensdag- cn Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

28 Bouwk.Opz.-teek., 20- -50 j . , ƒ 6 0 - ƒ12.-, p.111 
9 BouwkOpz.-Uitv., 2:3 -.-)0j.,/r,5- -ƒ110 r 

5 Bouwk. Teek. 20- -40 j . . ƒ 4 0 - -ƒ120 
c» Waterb. Opzr. 24- -50] . , ƒ 6 0 --ƒ110 n 

1 Meubel teekenaar 4 1 J , ƒ 120 tl 

2 Decoratie-teekenaars 20 40 j.,/110 -ƒ125 « 
2 Teek. voor kunst-indiist 26 40 j . . ƒ110 ƒ125 tl 

.'I Chef-machinisten 22 - 3 3 ^ / 8 0 - ƒ160 r 

2 Werkt. opz. (construct.] 22- -2:3 j . . /80 / : 10 ;> 

2 Werkmeester 20 33j., ƒ125 tl 

10 Werktuigk. Teek., 20- - 2 6 j . ^ 3 5 - -ƒ 85 tl 

ö Elcctrotechniker 20- -41 j . , ƒ 35 ƒ100 n 

1 Scheepsteekeüaai' 21. i- , ƒ 65 n 

1 Vcrwarinings-tecliniker 23 j . , ƒ 80 tl 

1 Kadaster-teekenaar 24 j . , ƒ 75 tl 

Aankondiging van 
.4 a 11 hes t e«I i 11 ge 11. 

MAAND AO 20 April. 

Xorg, door het gemeentebestuur: de 
levering van 80000 lste soort vlakke, 
harde straatklinkers, franco voor tien 
wal langs de straat le NorgervaarJ 

DINSDAG 21 Maart. 

Amsterdam, ten 12 ure, het gemeente
bestuur: het maken van eene overdekking 
van een gedeelte binnenplaats der Stads
bank van Leening. De voorwaarden te 
verkrijgen ter Stadsdrukkerij. 

Amsterdam, ten 12 ure, door lic;t ge
meentebest.: het leveren van 4 geslagen 
ijzeren meerbocien met gesmeed ijzeren 
scboefankers en kettingen. De voorwaar
den te verkrijgen, ter Stadsdrukkerij. 

Utrecht, ten 2 ure, door.de Mij. tót 
Expl v. S. S in liet Moreelse Park. be
stek no. 1141: het maken van een los-
en laadplaats, het afbreken en het maken 
van eene koplading, het wijzigen en uit
breiden van sporen en wissels enz. op 
het emplacement Winschoten, begrooting 
f K16OO. (Zie adv. in 110. 15). 

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

„DE 1*45. 
's-GRAVENIIAGE. Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 2J 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat. ZUTPHEN,IJselkatle. ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. .1. HENNY, Ailj.-Dhectcur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal ƒ 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.801.200,08 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1900 , 83.717.600,00 
BRAND - LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premlën, zonder Inleggeldon of Na
betalingen. 

Utrecht, ten 2 ure, door tie Mij. tot 
Expl. van Staatsspoorwegen, aan het 
Centraalbureau der Mij. in het Moreelse 
Park: bestek no 1139; het uitbreiden en 
wij/.igen van sporen en wissels, het uit
breiden van een los- en laadweg en het 
maken van een verhoogde los en laad
plaats, met bijkomende werken op het 
emplacement Blerik, begr. .1 20.000. (Zie 
adv. in no. II.) 

Ven lo, door tie archit. H. Seelen: het 
afbreken van een huis aan tien Kaldenk. 
weg en het bouwen van 2 hoerenhuizen: 
bestek eu teek ter inzage en verkrijgb. 
ten kantore van gen. archit. aanw lil ure. 

Zutphen, ten 5 ure, door de archit. K. 
II. Holthuis in het hotel De Prins, Marsch-
poo'tstiaat: tie verbouw van de vleesde 

' warenrabriek. in tie Waterstraat en bij
bouw van kantoor, rookerijen, en machine
kamer, koelkamer. magazijnen enz., best. 
en teek. ter inzage in gen. hotel en aldaar 
alsmede bij gen. archit. Brugstraat 29;i 

; te Groningen, verkrijgb.: aanw. gehouden 
inl. bij gen. archil, van 11 tot 12 ure, en 

; op den dag tier best. van 11 tot 1 ure 
ten huize van aanbesteding. 

W0EXSAU 22 April. 

Almelo, ten 
A. Trijssciiaar 

7 ure. door de archit. T. 
Jr. in het café Ludeking: 
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hel afbreken van het perceel hoek Groote 
Straat O. E. en Oranjestraat en het 
bouwen van een winkel- en woonhuis; 
bestek en teek. ter inzage in gen. café 
en zijn verkrijgb. ten kantore van gen. 
archit.; aanw. 9 ure: 

Gouda, ten 12 ure. door de archit. II. 
.1. Nederhorst Jr.. in het café Schaak
bord : het bouwen van een fabrieksgebouw 
niet kelelhuis. économiseren schoorsteen 
met bijkomende werken, aan den Turf-
singel. Bestek en teekeningen bij den 
architect. 

Winterswijk, ten 12 ure. door het ge 
meentebest.: het maken van ijzeren 
poorten met gemetselde kolommen voor 
de nieuwe alg. begraafplaats aldaar: be
stek en teek. ter inzage ter secretarie: 
inl. bij den opz. der gemeentewerken. 

Arereersf, ten 2 ure, door het best. 
der coöp. vereeniging Balkbrug in het 
café van H. L. Munnink: het bouwen 
van een stooinzuivelfabriek met ijshuis 
en verdere aanhoorigheden (oppervlakte 
425 M2.); best. en 2 teek. ter inzage in 
voorn, café en tevens aldaar verkrijgb. 

Stad-Almelo, ten 2.30 ure. door bet 
gemeentebest.: het leggen van rioolbui
zen zoomede het maken van daarbij 
benoodigde putten en het stellen van 
straatkolken; best. en teek. verkrijgb. 
ter gem.-secretarie. 

's-Wraveuhage, ten 2 ure, door het 
minist. van Waterstaat, in een der loka
len van het hoofdbestuur der post. en 
tel., Parkstraat: de verbouwing van het 
post- en telegraafgebouw te Terschelling 
en het onderhouden van de post- en 
telegraafgebouwen te Terschelling en 
te Vlieland, tot en met 31 Maart 1911; 
best. ter lezing aan het gebouw van gen. 
hoofdbestuur, aan het bureel van den 
rijkebouwmeester in het 1ste district te 
's-Gravenhage. aan de post- en telegraaf
kantoren te Terschelling en te Vlieland 
en verkrijgbaar bij Gebr. van Cleef, Spui 
28a te 's-Gravenhage: inl. bij den rijks
bouwmeester voorn, en bij den opzichter 
der landsgebouwen J. W. van Oort te 
Zwolle; aanw. te Terschelling 14 April 
4.30 ure, onmiddelijk na aankomst der 
postboot, en den volgenden dag te Vlie
land om 10 ure. 

DONDERDAG 23 April. 
Boskoop, ten 2.30 ure. door het ge

meentebestuur, bestek no. 2: het maken 
van de gebouwen en van eenige verdere 
werken, bestek no. 3.; de levering en 
beproeving van gegoten buizen en hulp 
stukken, bestek no. 4 : de levering van 
afsluiters, brandkranen, retom kleppen, 
enz, een dn ander ten behoeve der ge 
met-ntelijke waterleiding. Bestekken met 
teek. ter visie ter secretarie der gemeente 
en verkrijgbaar bij den Ingenieur J. Scho
tel Oostzeedijk 172 Botterdam. InlicH-
tingen aldaar 15. 16 en 18 April van 
9—12 en van 1—4 uur. 

MAANDAG 27 April. 
Amsterdam, ten 12 ure. door het gem. 

bestuur: het leveren en plaatsen van een 
volledige inrichting voor het verwarmen, 
ventileeren en verstrekken van warm 
water in het in aanbouw zijnde ontleed
kundig laboratorium aan de Mauritskade. 
De voorwaarden te verkrijgen ter Stads
drukkerij. Inlichtingen ten kantore van 
den architect der Publieke Werken, ten 
Gemeentehuize, Kamer No. 147, van 10 
tot 12 uur, de week vóór den dag van 
aanbesteding. 

Amsterdam, ten 1.50 ure. door de Holl. 
Uz. Spoorw.Mij.. in het centraal station: 
bestek no. 1112: het maken der onder-
bsuwen voor drie draaischijven, op de 
stations Enkhuizen, Hilversum cn Utrecht-
Maliebaan, in 3 perc.; begr. perc. 1 (5900; 

18_April 1908 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTEROOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Marmeren Schoorsteenmantels. 
Traag album en prijzen. (%) 

perc. II f4100 en perc. III f3900. Het 
bestek nier 2 teekeningen aan het Ad-
ministratiescbonw Droogbak, Dienst van 
Weg en Werken, kamer 110 of op franco 
aanvraag aan dien dienst. Aanwijzing 
21 April 12 uur spoortijd te Enkhuizen, 
t2 April één uur spoortijd te Hilversum 
cn 11 uur spoortijd te Utrecht M. B. 

Amsterdam, ten 2.20 ure, door de Holl. 
Uz. Spoorw.Mij. in het centraalstation: 
bestek no. 1111: het uitvoeren van grond
en spoorwerken, het maken van een 
verhoogde los- en laadplaats met losweg 
en het vergrooten van de goederenloods 
met bijkomende werken op het stations
emplacement Haaksbergen in 2 perceelen; 
begr. perc. I f»3&0; perc. II t 330. Het 
bestek met 2 teekeningen verkrijgbaar 
aau het Administratiegebouw Droogbak, 
Dienst van Weg en Werken, kamer 150 
of op franco aanvrage aan dien Dienst. 
Aanwijzing 22 April ten 11.15 spoortijd. 

Schoten, ten 11 ure. door het gemeente
bestuur: het bouwen van een directeurs
woning op een terrein der gemeente
gasfabriek : bestek en teek. verkrijgbanr 
bij den opzichter der gemeente voor den 
bouw der ggsfabriëk J. C. C. Voorvelt. 

WOENSDAG 29 April. 

's-Gravenhage, ten 12 ure. door het 
best. van het Vredespaleis: het maken 
van de 1'undeeringen en den onderbouw 
van het Vredespaleis; bestek en teeke
ningen ter inzage aan het bouwbureau 
en zijn aldaar te bekomen ad f3 50. 

WOENSDAG « Mei. 
's-diravenhage, ten 2 ure, door het Min. 

van Waterstaat aan het gebouw van het 
hoofdbestuur der post, en tel.: het ver
grooten van het postgebouw te Arnhem. 
Zie adv. in dit no. 

Antiquariaat van „de Opmerker" 
F . C. I). BjfuEB. Berigton en Waar 

nemingen betrekkelijk den Water
vloed in Gelderland in Jamiarv en 
February 1801 niet kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 18(53 f 0.75 

J. BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
Bloei van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purm erende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) f 1.50 

L . KKOOK. Architectur der Nieder-
l.uidc. (50 platen. Monumenten van 
Oud-Nederlandsche Houwkunst (vroe
ger f 21.(50) C 6 — 

M. H. A. J. VAN MEUHS. Aanuijzi-
ging bij het Topographisch Teekenen. 
met atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 1889 1' 2 — 

A. MKSSEI, Der Wertheimbau. 30 
platen in portef. (flö.—) . . /"4.Ö0 

Tegen, toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

Poi-tlaiid-Ceiiient KAR1STADT. 

Keien. 
Sraniet. I FERD. ENGERS, I Zandsteen. 

I A m s t e r d a m 8 

A S P H A L T 
voor 

'rijwegen en voetpaden. 
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Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.I 
voor het binnenland. . . . . . 

te voldoen 
'». bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hol 

abonnementsjaar, of 
h. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België 
Voor de overige lauden der Post-Unie, met 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika 

(h. 

• ' • « ' / I É ? 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bijvoor-
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . - 1.— 
liet bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer • 0.15 
Groott 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 liet 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 ^l)e Opmerker" ter drukkerij van „Eiyen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

BERICHT. 
Tengevolge van Werkstaking aan de Drukkerij verschijnt <lil nummer een dag 

later dan gewoonlijk. Wij roepen hierbij de toegevendheid onzer abonné's in voor de 
vertraging in de toezending, die hiervan het onvermijdelijk gevolg is. 

Tevens berichten wij hierbij, dat de abonnementsquitantiesover het l s U ' halfjaar 1908 
in omloop zijn en verzoeken wij beleefd, die bij eventueele eerste of tweede aanbieding 
te willen voldoen. 

Terugzending veroorzaakt ons onnoodige onkosten en den postambtenaren 
onnoodige moeite. DE ADMINISTRATIE. 

Het Architectencongres van 1906. 
(Slot). 

Had men zich totdusverre met de belangen van den aanzienlijke bekortingen door de lezers moeten zijn 
bouwmeester bezig gehouden, het derde punt 
„Over gewapend beton" was van meer inaterieelen 
aard. Wanneer de negen rijk geïllustreerde memories 
over dit onderwerp, door „The Toiut Reinforced 
Concrete Committee, London", E. P . Goodrich uit 
New-York, Le 1'rof'esseur Cloquel uit Brussel, 
Gaston Trélat de onvermijdelijke. Henry Adams 
uit Londen, A . von Wielemans uit Weenen, Augustin 
Rey uit Parijs, Peter B. Wright uil Chicago en 
Joaquim Bassegoda y Amigo uit Barcelona — die 
bijna honderd dicht in een gedrukte bladzijden vullen 

allen zijn voorgelezen, dan moet er heel wat van 
het geduld der aanwezigen zijn gevorderd. Dal er 
nog gediscussieerd werd. doet ons vermoeden, dat 

gemaakt. 
De discussién bewezen, dat nog niet overal in 

de wereld het gewapend beton zooveel bewonderaars 
vindt als sommigen denken. De bekende Ameri-
kaansche architect George B. Bost zeide, dat men 
in de Vereen igde Staten nog niet voldoende de 
berekeningen der Europeesche theoretici vertrouwt, 
Want deze berekeningen gingen uit van de ver-
ouderstelling, dat zoowel de materialen als de wijze, 
waarop zij worden gebruikt, volmaakt zijn. En nu 
stelde men zich in Amerika op het standpunt, dat 
Dickens' Samuel Weller inneemt als hij verklaart, 
„dal kalfsvleesch-pastei voortreffelijk is. mits men 
„de dame kent, die ze gemaakt heelt". l>c Aineri-
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het afbreken van het perceel hoek Groote 
Straat O. E. en Oranjestraat en het 
bouwen van een winkel- en woonhuis; 
bestek en teek. ter inzage in gen. café 
en zijn verkrijgb. ten kantore van gen. 
archit.; aanw. 9 ure; 

Gouda, ten 12 ure, door de archit. II. 
J. Nederhorst Jr., in het café Schaak
bord : het bouwen van een fabrieksgebouw 
met kelelhuis, economiser en schoorsteen 
met bijkomende werken, aan den Turf-
singel. Bestek en teekeningen bij den 
architect. 

Winterswijk, ten 12 ure. door het ge
meentebest. : het maken van ijzeren 
poorten met gemetselde kolommen voor 
de nieuwe alg. begraafplaats aldaar; be
stek en teek. ter inzage ter secretarie; 
inl. bij den opz. der gemeentewerken. 

A vereent, ten 2 ure, door het best. 
der coöp. vereeniging Balkbrug in het 
café van H. L. Munnink: het bouwen 
van een stooinzuivelfabriek met ijshuis 
en verdere aanhoorigheden (oppervlakte 
425 M'.); best. en 2 teek. ter inzage in 
voorn, café en tevens aldaar verkrijgb. 

Stad-Aliiielo, ten 2.30 ure, door het 
gemeentebest.: het leggen van rioolbui; 
zen zoomede het maken van daarbij 
benoodigde putten en het stellen van 
straatkolken; best. en teek. verkrijgb. 
ter gem.-secretarie. 

's-Wravenhage, ten 2 ure, door het 
minist. van Waterstaat, in een der loka
len van het hoofdbestuur der post. en 
tel., Parkstraat; de verbouwing van het 
post- en telegraafgebouw te Terschelling 
en het onderhouden van de post- en 
telegraafgebouwen te Terschelling en 
te Vlieland, tot en met 31 Maart 1911; 
best. ter lezing aan het gebouw van gen. 
hoofdbestuur, aan het bureel van den 
rijkebouwmeester in het 1ste district te 
's-Gravenhage. aan de post- en telegraaf
kantoren te Terschelling en te Vlieland 
en verkrijgbaar bij Gebr. van Cleef, Spui 
2»a te 's-Gravenhage: inl. bij den rijks
bouwmeester voorn, en bij den opzichter 
der landsgebouwen J. W. van Oort te 
Zwolle; aanw. te Terschelling 14 April 
4.30 ure, onmiddelijk na aankomst der 
postboot, en den volgenden dag te Vlie
land om 10 ure. 

DONDERDAG 23 April. 
Boskoop, ten 2.30 ure, door het ge

meentebestuur, bestek no. 2: het maken 
van de gebouwen en van eenige verdere 
werken, bestek no. 3.; de levering en 
beproeving van gegoten buizen en hulp
stukken, bestek no. 4: de levering van 
afsluiters, brandkranen, retom kleppen, 
enz, een dn ander ten behoeve der ge
meentelijke waterleiding. Bestekken met 
teek. ter visie ter secretarie der gemeente 
en verkrijgbaar bij den Ingenieur J. Scho
tel Oostzeedijk 172 Rotterdam. Inlicn-
tingen aldaar 15, 16 en 18 April van 
9—12 en van 1—4 uur. 

MAANDAG 27 April. 
Amsterdam, ten 12 ure, door het gein. 

bestuur: het leveren en plaatsen van een 
volledige inrichting voor het verwarmen, 
ventileeren en verstrekken van warm 
water in het in aanbouw zijnde ontleed
kundig laboratorium aan de Mauritskade. 
De voorwaarden te verkrijgen ter Stads
drukkerij. Inlichtingen ten kantore van 
den architect der Pubpeke Werken, ten 
Gemeentehuize. Kamer No. 147, van 10 
tot 12 uur, de week vóór den dag van 
aanbesteding. 

Amsterdam, ten 1.50 ure, doordeHoll. 
IJz. Spoorw.Mij., in het centraal station: 
bestek no. 1112: het maken der onder-
bsuwen voor drie draaischijven, op de 
stations Enkhuizen. Hilversum en Utrecht-
Maliebaan, in 8 perc.; begr. perc. 1 f 5300; 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Marmeren Schoorsteenmantels. 
Vraag album en pryzen. (i) 

perc. II f4100 en perc. III f3900. Het 
bestek nier 2 teekeningen aan het Ad-
ministratiescbouw Droogbak, Dienst van 
Weg en Werken, kamer Ü0 of op franco 
aanvraag aan dien dienst. Aanwijzing 
21 April 12 uur spoortijd te Enkhuizen, 
22 April één uur spoortijd te Hilversum 
cn 11 uur spoortijd te Utrecht M. B. 

Amsterdam, ten 2.20 ure, door de Holl. 
IJz. Spoorw.Mij. in het centraalstation: 
bestek no. 1111: het uitvoeren van grond
en spoorwerken, het maken van een 
verhoogde los- en laadplaats met losweg 
en het vergrooten van de goederenloods 
met bijkomende werken op het stations-
emplacement Haaksbergen in 2 perceelen; 
begr. perc. I f»H60; perc. II t330. Het 
bestek niet 2 teekeningen verkrijgbaar 
aan het Administratiegebonw Droogbak, 
Dienst van Weg en Werken, kamer 150 
of op franco aanvrage aan dien Dienst. 
Aanwijzing 22 April ten 11.15 spoortijd. 

Schoten, ten 11 ure. door het gemeente-
best nur: het bouwen van een directeurs
woning op een terrein der gemeente-
gasfabriek; bestek en teek. verkrijgbanr 
bij den opzichter der gemeente voor den 
bouw der ggsfabriek J. C. C. Voorvelt. 

WOENSDAG 2» April. 

's-Gravenhage, ten 12 ure, door het 
best. van het Vredespaleis: het maken 
van de fundeeringen en den onderbouw 
van het Vredespaleis; bestek en teeke
ningen ter inzage aan het bouwbureau 
en zijn aldaar te bekomen ad f350. 

WOENSDAG « Mei. 
's-Gravenhage, ten 2 ure, door het Min. 

van Waterstaat aan het gebouw van het 
hoofdbestnur der post, en tel.: het ver
grooten van het postgebouw te Arnhem. 
Zie adv. in dit no. 

Antiquariaat van „de Opmerker" 
F. C. D. B A * U K R . Berigtcn en Waar 

nemingen betrekkelijk den Water» 
vloed in Gelderland in January en 
February 1801 niet kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 18(53 f 0.75 

J . B O U W M A N . Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) f 1.50 

L . K R O O K . Architectur der Nieder-
lande, 00 platen. Monumenten van 
Oud-Nederlandsche Bouwkunst (vroe
ger f 21.00) f6 — 

M. H . A. J . V A N M E U R S . Aanwijzi 
ging bij het Topographisrh Teekenen, 
niet atlas van '2i platen. Breda Broese 
& Co. 1889 f2 — 

A. M E S S E L . Der Wertheimbau. 30 
platen in portef. (/" 15.—) . . ƒ 4.50 

Tegen, toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

Portlaiid-Ceinent KARLSTADT. 
Keien. 

Staoiet. I FERD. ENGERS, I Zandsteen. 
I A m s t e r d a m I 

• A S P H A L T 
voor 

'rijwegen en voetpaden. 
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Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dee.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
'i. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
h. in twee termijnen, elk groot / 2.5(1, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dee.) wordt 
beschikt. 

Voor België • ($.51)1 
Voor de overige landen der Post-Unie, met 5 

inbegrip van Nederl.-lndië en Zuid-Afrika . • 7.5ü) 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend by voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.26 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15 

1.-

(1.15 

- o ï 
1 • C 

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

Voor eiken regel meer 
Groott 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 vau plaatsing in liet Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk des 
VRIJDAGS VOORMIDDAG* aau 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

B E R I C H T . 
Tengevolge van Werkstaking aan de Drukkerij verschijnt dit nummer een dag 

later dan gewoonlijk. Wij roepen hierbij de toegevendheid onzer abonné's in voor de 
vertraging' in de toezending, die hiervan liet onvermijdelijk gevolg is. 

Tevens berichten wij hierbij, dat de aboiineinentsquitanties over het l s h ' halfjaar 1908 
in omloop zijn en verzoeken wij beleefd, die bij eventueele eerste of tweede aanbieding 
te willen voldoen. 

Terugzending veroorzaakt ons onnoodige onkosten en den postambtenaren 
onnoodige moeite. DE ADMINISTRATIE. 

Het A r c h i t e c t e n c o n g r e s v a n 1906 . 
{Slot). 

Had men zich totdusverre met de belangen van den 
bouwmeester bezig gehouden, het derde punt 
„Over gewapend beton" was van meer materieelen 
aard. Wanneer de negen rijk geïllustreerde memories 
over dit onderwerp, door -The Toint Reinforced 
Concrete Committee, London", E . P . Goodrich uit 
New-York, Le Professeur Cloquet uit Brussel, 
Gaston Trélat de onvermijdelijke, Henry Adams 
uit Londen, A . von Wielemans uit Weenen, Augustin 
Rey uit Parijs, Peter B. Wright uit Chicago en 
Joaquim Bassegoda y Amigo uit Barcelona — die 
bijna honderd dicht in een gedrukte bladzijden vullen 

allen zijn voorgelezen, dan moet er heel wat van 
het geduld der aanwezigen zijn gevorderd. Dat er 
nog gediscussieerd werd, doet ons vermoeden, dat 

aanzienlijke bekortingen door de lezers moeten zijn 
gemaakt. 

De discussion bewezen, dat nog niet overal in 
de wereld het gewapend beton zooveel bewonderaars 
vindt als sommigen denken. De bekende Ameri-
kaansche architect George B . Post zeide, dat men 
in de Vereenigde Staten nog niet voldoende de 
berekeningen der Europeesche theoretici vertrouwt, 
Want deze berekeningen gingen uit van de ver
onderstelling, dat zoowel de materialen als de wijze, 
waarop zij worden gebruikt, volmaakt zijn. En nu 
stelde men zich in Amerika op het standpunt, dat 
Dickens' Samuel Weller inneemt als hij verklaart, 
„dat kalfsvleesch-pastei voortreffelijk is, mits men 
„de dame kent, die ze gemaakt heeft". De Ameri-
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kanon waren er niet van overtuigd, dat de beton 
op den duur het ijzer fegen roesten beschermt. 
Bij het sloopen van constructies in gewapend beton 
komt het ijzer wel blank te voorschijn, maar de 
roest blijft aan de beton zitten. 

De heer Max Clarke wees op de vele ongelukken, 
die bij het gebruiken van gewapend beton zijn ge
beurd en stelde als motie voor: „Het Congres 
„spreekt den wensch uit, dat een onderzoek worde 
„gedaan naar de oorzaken der ongelukken, met ge-
„wapend beton gebeurd". Deze motie werd aange
nomen. 

Waren de memories over het gewapend beton 
uitgebreid, ook het vierde punt „De opvoeding van 
het publiek tot de waardeering der bouwkunst" 
had stroomen inkt doen vloeien of schrijfmachines 
doen verslijten. Zestig bladzijden der Transactions 
zijn met de ontboezemingen van twaalf architecten 
gevuld. John Belcher begint met een cursus in de 
bouwkunst; T. G. Jackson plaatst zich meer op 
een wijsgeerig standpunt: de W eener Professor Von 
Othmar von Leixner is nog wijsgeeriger; Banister 
F. Fletcher haalt het onderwerp op uit de voor-
geschiedkundige tijden; Otto Wagner zegt kort en 
krachtig: „Die bauki'mstlerische Bildung des Publi-
„kums kann nur durch das geschaffene Gute richtig 
beëinflusst werden", doch verzuimt het onderscheid 
tusschen goed en kwaad aan te geven; Francesco 
del Villar y Carmona, Manuel da Vega y March 
en Eduardo Mercader y Sacanella geven een negental 
stellingen; Gaston Trélat haalt er Pasteur en Koch 
bij om tot een nietszeggende conclusie te komen; 
Gaston Anciaux uit Brussel wil musea van bouw
kunst oprichten ; Albert Mayeux uit Parijs wil de 
bouwkunst doen onderwijzen op de lagere scholen 
en in de kazernen (!); Jean Gilson zet een boom 
op om de pers, vooral die van zijn Belgisch vader
land, tot meer reclame voor de architecten aan te 
sporen; tot slot komt Doctor Ingenieur Hermann 
Muthesius uit Berlijn betoogen, dat de architecten 
veel meer dan tot dusverre zich iu dagbladen en 
tijdschriften op populaire wijze over hun kunst 
moeten uitspreken. 

Bij dit punt heeft blijkbaar het voorlezen der 
memories zooveel tijd in beslag genomen, dat de 
discussie kort moest zijn, en niet tot het stellen 
van een motie kon leiden. Aan de discussie werd 
deelgenomen, door „Herr" H . P . Berlage, Am
sterdam, die zeide, dat het beste middel om het 
publiek tot waardeering van de bouwkunst op te 
voeden, was, goed ontworpen gebouwen te stichten. 

Het vijfde punt betrof de wettelijke regeling dei-
bevoegdheid om als architect op te treden. Zeven 
memories werden voorgelezen. 

John Archibald, uit Canada, wees er op, dat men 
in zijn land het vraagstuk had opgelost door te 
bepalen, bij een wet van 1898, dot slechts hij zich 
.registered architect" mag noemen, die lid is van 
de „Association of Architects", welk lidmaatschap 
slechts kan worden verkregen door het geven van 
voldoende proeven van bekwaamheid. Louis Bonnier 
uit Parijs herinnerde er aan, dat reeds in 1863 de 
Fransche regeering een diploma heeft ingesteld, en 
dat 750 gediplomeerde architecten op het oogenblik 
in Frankrijk werkzaam zijn. Natuurlijk moet Trélat 
weder zijn duit in het zakje doen. Zijn conclusie is: 
„Si le „diplome est pour l'homme d'études un controle 
„de ses efforts, il devient, dans la suite, un incident 
„saus influence sur la carrière d'une personnalité 
„de valeur. II faut aller en avant Bans jamais 

„regarder en arriére". Dus blijft de kerk in het 
midden. Otto Wagner zegt: „Der Architect ist zu 
„jeder Bauherstellung durch die von ilnn vermasten 
„und gefertigten Plane berechtigt, wenn dieselben 
„die künstlerische und bautechnische Kontrolle 
„passiert haben". Maar over de bijzonderheden van 
dit controleeren vernemen wij niets, liobert Walker 
geeft niet minder dan 48 stellingen, om de Wen-
schelijkheid van wettelijke regelen voor het Britsche 
rijk aan te toonen. Eindelijk betreuren A . North, 
uit Australië, en Virgi l Nagy, uit Budapesth, het, 
dat in hun land een wettelijke regeling tot dusver 
ontbreekt. 

Veel discussie vond niet plaats. Een motie werd 
aangenomen, die luidt: „Het is in het belang van 
„het publiek en de bouwkunst, dat slechts wettelijk 
„bevoegd verklaarden als architecten kunnen op
treden". 

Het zesde punt was de vraag: „In hoeverre 
„behoort een architect de theoretische en practische 
„opleiding van een ambachtsman te ontvangen?" 
Zeven memories waren ingekomen. De eerste, van 
Reginald Blomfield te Londen, is een zr>er lezens
waardig opstel, dat zeker zou verdienen, vertaald, 
in een onzer bouwkundige bladen te worden op
genomen. De schrijver meent, dat het verval der 
tegenwoordige bouwkunst vooral daardoor veroor
zaakt wordt, dat de architecten alle verband met 
de practijk tier ambachten missen. Hij wenscht dat 
voortgegaan zal worden op den beteren weg, door 
Will iam Morris en de Arts and Crafts Society 
gebaand. In dienzelfden geest oordeelt de schrijver 
der tweede memorie, W . R. Lethaby. De heer Frans 
van Gobbelschroy, 'bestuurder der vakschool voor 
meubelmakers te Brussel is het uit den aard der 
zaak met de beide vorige heeren eens, dat een 
architect de techniek der verschillende bouw
ambachten goed behoort te kennen. Maar Gtto 
Wagner, schrijver der vierde memorie, zegt: „Es 
ist unnötig; dass dei- Architekt sich die manuelle, 
zum Handwerk gehorige Fertigheit aneigne." Deze 
ineening wordt niet gedeeld door Robert Lesage 
te Parijs, die optrad namens de Société des Archi-
tectes diplomés, en die in zijn memorie verlangt, 
dat ambachtsscholen met tweejarigen cursus, uit
sluitend voor architecten en „entrepreneursgénéraux" 
zullen worden gesticht. Ook M . Poupinel wenscht 
zulk een opleiding, terwijl vriend Trélat uitroept: 
„Non! je ne vois pas 1'utilité qu'il y aurait a ce 
„que 1'architecte devlnt artisan." 

Maar de vergadering vereenigde zich, na een 
debat waarin de architect „Dr. Joseph Cuypers" 
met warmte voor de praktische vorming van den 
architect opkwam, met het denkbeeld van den heer 
Lesage, dien men inderdaad een wijs man achtte. 
Het aannemen dezer motie schijnt ons wel een dei-
meest verblijdende daden van het Congres. Mogen 
de bedoelde speciale ambachtsscholen voor archi
tecten, met tweejarigen cursus, weldra gesticht 
worden! En moge ons land, anders zoo achterlijk, 
nu eens voorgaan! 

Het was jammer, dat het zevende punt „Het 
ontwerpen van straten en pleinen in steden" in een 
avondvergadering moest behandeld worden. Want 
nu konden van de zeven zeer belangrijke memories 
slechts die van den heer Hénard worden voor
gelezen en moesten die van Ch. Buis uit Brussel; 
Dr. J . Stübben uit Berlijn; B. Pollis y Vivo, J . Majo 
y Ribas. M . Bertran y Quintans; Raymond Unwin; 
Augustin Rey uit Parijs, ongelezen blijven. Minder 
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erg was dat het licht, hetwelk vriend Trélat, die 
„UniversalSpeciali tat" lijkt, ook over dit punt liet 
schijnen, onder een korenmaat verborgen moest 
blijven. De discussion waren uiterst kort, en leidden 
niet tot het stellen en aannemen eener motie. 

Belangrijk was het achtste punt: „Tot hoever en 
„in welken zin behoort de architect te bevelen over 
„de kunstenaars en ambachtslieden, die aan een 
„openbaar gebouw medewerken?" De acht archi
tecten, die omtrent deze vraag memories hadden 
ingediend waren het er vrijwel over eens, dat den 
architect de leiding der werkzaamheden toekomt. 
En zoo kan het ons dan ook niet verwonderen, 
dat maar weinig discussie werd gevoerd, en een 
motie, waarin de suprematie voor den architect 
geëischt werd, algemeene instemming vond. Ver
melding verdient, dat ook Dr. P. J . H . Cuypers 
een memorie had ingezonden. 

Ook het negende punt, „Welke verplichtingen 
hebben de regeeringen tegenover «le gedenkteekenen 
van het verlcdene?" had tot het indienen van zes 
memories aanleiding gegeven. Zoowel voorstanders 
als tegenstanders van restaureeren hadden zich 
geuit. Gelijk in den regel scheen het bij de discussie, 
dat de voorstanders van restaureeren het zonden 
winnen. 

Maai- Professor Baldwin Brown merkte zeer ter 
snede op, dat een restauratie niet beter is, omdat 
zij door een regeering in plaats van door particu
lieren wordt tot stand gebracht. Hij verklaarde, dat 
de Notre Dame te Parijs, door de Fransche regee-
ring gerestaureerd, evengoed bedorven was als de 
kathedraal tc Salisbury, die door particulieren 

gerestaureerd was. Het restaureeren was een zonde 
der 19e eeuw geweest, waaraan men zich in alle 
landen van Europa had schuldig gemaakt. 

Het restaureeren werd daarom uit de motie weg
gelaten en alleen gevraagd: „Dat in alle landen de 
„regeeringen het recht zullen verkrijgen tot ont
eigening van in particulier bezit zich bevindende 
„gedenkteekenen van geschiedenis en kunst, wan-
„neer de eigenaars niet het noodige doen om ze te 
„bewaren." Ook werd de wensch uitgesproken, dat 
de Eugelsche regeering een Commissie voor «le 
monumenten zou benoemen, zooals zulke commis
sies in andere landen reeds bestaan. 

het pro-
egeling 

Misschien het belangrijkste punt van 
gramma was het tiende en laatste: „Dt 
van internationale bouwkundige prijsvragen." Be
halve de heer J . Guadet en Gaston Trélat die 
nooit kan zwijgen hadden ook Architectura et 
Amicitia en Bouwkunst en Vriendschap hunne 
bekende memories ingezonden. 

Onze lezers herinneren zich, dat het zevende 
congres deze zaak niet heeft afgehandeld, doch aan 
het Comité Permanent heeft opgedragen om er 
door een commissie van zeven leden een nader 
rapport aan het achtste Congres te Weenen over 
in te dienen. 

Er zal dus in Mei gelegenheid zijn tot nadere 
besprekingen. Als het Weenor Congres van 1008 
een goede regeling voor Internationale Prijsvragen 
weet tot stand te brengen, dan zal het bij de archi
tecten der wereld tot in lengte van dagen in dank
bare herinnering blijven. 

De p l i ch ten van d e n A r c h i t e c t . 
De „Société Centrale des Architectes francais" 

publiceert jaarlijks een stuk, waarin de beroeps
plichten van den architect omschreven zijn. Deze 
nauwkeurige omschrijving is van de hand van den 
bekenden architect Guadet en de Koninklijke Ver
eeniging van Antwerpsche Architecten heeft be
sloten, in het belang van de waardigheid van het 
architectenberoep, deze omschrijving te verspreiden, 
om er al hare leden mede in kennis te stellen. 

Van bevriende hand ontvingen wij dezer dagen 
een exemplaar van deze circulaire en zijn nu in 
staat hieronder een woordelijke vertaling daarvan 
te laten volgen, ter vergelijking met de bepalingen 
van de „Royal Institute of British Architects", waar
omtrent in vorige nummers een en ander werd 
medegedeeld. 

De architecten jaarlijks op deze wijze aan hun 
plichten te herinneren, schijnt ook in Frankrijk 
en België, zooal niet absoluut noodig, dan toch 
gewenscht te zijn. In elk geval is het denkbeeld 
practisch en gemakkelijk uitvoerbaar en aarzelen 
wij geen oogenblik het als aanbevelenswaardig onder 
de aandacht van de oprichters van den Architecten
bond te brengen. 

Of de Fransche en Belgische architectenvereeni-
gingen ook gewoon zijn, van hare leden, bij toe
treding, onderteekening dezer bepalingen te eischen, 
is ons niet bekend, maar doet o.i. ook weinig ter zake. 

De plichten zijn in drie soorten gesplitst. 

PLICHTEN VAN DEN ARCHITECT TEKENOVER ZICHZELF 
KN TEGENOVER ZIJN COLLEGA'S. 

1. Het begrip architect wordt door de „Diction-
naire de 1'Academie'' bepaald als: 

„De kunstenaar, die de gebouwen samenstelt, er 
de verhoudingen, indeeling en versiering van be
paalt, ze doet uitvoeren naar zijne bevelen cn de 
daaruit voortvloeiende uitgaven regelt". 

De architect is dus tegelijkertijd een kunstenaar 
en een practicus Zijn werk is, de samenstelling 
van een gebouw te ontwerpen en te bestudeeren, 
er de uitvoering van te leiden en na te gaan en 
de rekeningen der uitgaven te verificeeren en te 
regelen 

2. Hij oefent een vrij beroep uit, geen handels
bedrijf. Dit beroep is onvereenigbaar met dat van 
.aannemer, fabrikant of leverancier van materialen 
of voorwerpen, in de samenstelling gebezigd. 

Hij wordt alleen beloond door honoraria, met 
uitsluiting van elke andere bron van inkomsten in 
verband met zijn werken of de uitvoering van zijn 
opdracht. 

3. Indien een architect een octrooi heeft genomen 
voor een product, behoorende tot de bouwindustrie, 
exploiteert hij het niet persoonlijk, maar verkoopt 
hij het aan een industrieel, hem daarbij al zijn 
eigendomsrechten voor de exploitatie afstaande. 

4. De architect, noch koopman, noch handels
agent zijnde, onthoudt zich van elke handeling, die 
aanleiding zou geven tot kortingen of commissic-
loonen. 

Hij onthoudt zich er van, in zijn persoonlijk belang 
advertenties te plaatsen, reclame te maken of zijn 
diensten aan te bieden door middel van dagbladen, 
aanplakbiljetten, uithangborden, prospectussen of 
alle andere middelen van publiciteit, in de handels
bedrijven gebruikelijk. 

5. Hij onthoudt zich van liet najagen van werk 
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of klanten door middel van concessies, commissie-
loonen. kortingen op zijne honoraria, of andere voor
deden, die hij zou toekennen aan tusschenpersonon, 
als zaakwaarnemers, makelaars of andere gemach
tigden van eigenaren, en in het algemeen van alle 
handelingen, waarvan geheimhouding tegenover een 
klant noodig of gewenscht geacht wordt. 

(). Tegenover zijn collega's onthoudt de architect 
zich van plagiaat, alsmede van miskenning der 
delicate regels, die het geweten voorschrijft aan 
kunstenaars, dien naam waardig, in hun onderlinge 
betrekkingen. 

Hij vermijdt het gebied van de werkzaamheid 
en de clientèle van een collega. Indien hij echter 
op dat gebied of door die clientèle geroepen wordt, 
tengevolge van een sterfgeval of het zich vrijwillig 
terugtrekken of het ontslag van een collega door 
den daartoe gerechtigde, beschouwt de nieuwe 
architect zich als de bewaarder van de eer en de 
belangen van zijn collega. 

7. Hij erkent de qualiteit van dien collega en 
geeft daar blijk van aan elk architect die zijn be
roep eervol uitoefent. Hij geeft zooveel mogelijk 
den voorrang aan zijn collega's voor het vaststellen 
van samenkomsten, convocaties, recepties, enz. 
Wanneer er sprake is van samenkomst van meer
dere architecten, hebben de vergaderingen plaats 
op het bureau van den oudste in jaren. 

8. Wanneer een architect, als teekenaars of 
ambtenaren, jonge lieden bij zich heeft, die op die 
wijze een leertijd voor vakonderwijs doormaken, 
geeft hij hun den steun van zijn ervaring en be
handelt hen met de onderscheiding, die een colle
giale opvatting voorschrijft. 

11. 

P L I C H T E N V A N D E X A R C H I T E C T T E G E N O V E R Z I J N 

B O I W H E E R E N . 

9. De architect stelt voor zijn bouwheer be
schikbaar : 

De samenwerking van al zijn kunde en ervaring, 
in de studie der ontwerpen, die hij hem gevraagd 
heeft in de directie en het toezicht op zijn werken, 
evenals in de adviezen of raadgevingen, die hij 
hem geeft. 

A l zijn toewijding in de bevordering der belangen, 
die hij hem heeft, toevertrouwd. 

10. Evenwel leent de architect zich niet tot 
handelingen, zelfs zoo die door den bouwheer ge-
eischt werden, die van dien aard zouden zijn. dat 
de rechten van derden daardoor geschaad zouden 
worden. Hij leent zich evenmin tot handelingen, 
die hem voorkomen van dien aard te zijn. dat hij 
zich of derden compromitteerde of ongelukken 
zouden kunnen ontstaan. 

In deze gevallen verwittigt hij zijn bouwheer 
van de onmogelijkheid, waarin hij zich bevindt, 
om aan zijn wenschen gevolg te geven. 

11. Hij waarschuwt eveneens zijn bouwheer, wan
neer deze, door wijzigingen van voorgenomen wer
ken, zich blootstelt aan een vermeerdering van 
uitgaven. 

12. Hij wordt beloond door zijn bouwheer en door 
deze alleen door middel van honoraria. Aldus, niet 
alleen ontvangt hij geen enkele tegemoetkoming, 
onder welken vorm het ook zij, van de zijde van 
aannemers, leveranciers, koopers en vorkoopers van 
terreinen of gebouwen, die niet zijn bouwheer ge

handeld hebben of kunnen handelen, maar zelfs, 
wanneer de belooning voor zijn arbeid bij slot van 
rekening ten laste van derden komt, zullen de 
honoraria, die hem uit dien hoofde verschuldigd 
zijn. hem worden betaald door zijn bouwheer, aan 
wien het staat zich schadeloos te doen stellen, door 
wien daartoe verplicht is. 

13. Hij overhandigt aan zijn bouwheer een exem
plaar van de plannen, bestek en begrooting gediend 
hebbende als grondslag voor de aanbesteding; hij 
blijft in het bezit van zijn minuten, evenals van alle 
voorbereidende studies en details van de uitvoering. 
Hij overhandigt evenzeer aan zijn bouwheer de door 
hem geverilieerde en geregelde rekeningen der aan
nemers. 

14. Voor onderhoudswerken, administratie, vaca
ties, enz. levert de architect in den regel een jaar-
lijksche honorarium-rekening in; voor nieuwe werken 
of belangrijke herstellingen ontvangt hij op zijn 
honorarium afbetalingen, evenredig aan de uitge
geven sommen. 

1."). De architect verklaart zich onbevoegd, wanneer 
hij als deskundige benoemd wordt in een zaak, 
waarin een zijner bouwheeren betrokken is. Hij 
handelt evenzoo indien hij reeds een advies gegeven 
heeft over de zaak, waarover verschil bestaat. 

Wanneer hij do>r zijn bouwheer wordt aange
wezen als deskundige bijvoorbeeld in een quaestie 
van assurantie, registratie, enz., is hij niet meer de 
gemachtigde van zijn bouwheer, maar eenvoudig 
deskundige. 

Wanneer hij als scheidsrechter optreedt, neemt, 
hij dezelfde verplichtingen in acht. 

III. 

P L I C H T E N V A N D E N A R C H I T E C T T E G E N O V E R D E A A N 

N E M E R S E X B O U W L I E D E N . 

10. De architect gebruikt zijn zedelijke meerder
heid, om de werklieden in hun werk zoo min 
mogelijk te bemoeilijken en de goede harmonie, de 
welwillendheid en de eerlijkheid te verzekeren in 
de verhoudingen tusschen alle personen op de 
werken werkzaam. 

17. Tegenover de aannemers of de leveranciers, 
onthoudt de architect zich van het aannemen van 
eenige korting, commissieloon of schenking hetzij 
in geld of in natura, hetzij deze aannemers of 
leveranciers al of niet bij zijn werken betrokken zijn. 

18. De architect onthoudt zich evenzeer van het 
invoegen in de bestekken en leveringsvoorwaarden 
der aannemers van eenige bepaling, hen verplich
tende tot. betalingen aan hem, zooals vergoeding 
van reiskosten, vacaties, enz. of van een algemeene 
post van algemeene of particuliere onkosten, met 
uitzondering evenwel van de kosten van calques, 
autografieën, exemplaren van het bestek die de 
aannemers in rekening gebracht worden en dit nog 
alleen op uitdrukkelijke voorwaarde, dat deze post 
voorkomt in het bestek of in eenig ander document, 
dat bij den bouwheer bekend en door hem onder
teekend is. 

19. Hij geeft aan den aannemer mandaten van 
termijnen of betalingen af volgens de bepalingen 
van het contract of, indien die bepalingen ont
breken, naar den stand van het werk. 

Voor werken in verrekening, geeft hij. zonder 
verwisseling van deelen, aan den aannemer inzage 
zijner opgemaakte en geverifieerde afrekeningsstaten 
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en onderzoekt en regelt hij vervolgens diens aan
merkingen, indien daartoe aanleiding bestaat. 

Behoudens een speciale opdracht van den bouw
heer, belast hij zich niet met uitbetalingen. 

20. Wanneer een architect een aannemer of een 
vereeniging van aannemers tot bouwheer heeft 
wordt, hij, ook in dit geval uitsluitend beloond door 
honoraria. 

Hij staat nimmer bloot aan de wisselvalligheid 
van winsten of verliezen, die het kenmerk is van 
elke handelsonderneming in tegenstelling met de 

uitoefening van het vrije beroep van den architect. 
21. De architect die aannemer wordt, of amb

tenaar van een aannemer, (métreur, vérificateur), 
verliest de qualiteit van architect. 

Hij verliest die niet, wanneer hij ambtenaar van 
een architect wordt. 

Deze bepalingen, opgesteld door den reeds genoem
den architect J . Guadet, zijn voor gezien geteekend 
door den president van de „Société Centrale desArchi-
tectes francais", membrc de 1'Institut, Ch. Gnrnier. 

T o e n a d e r i n g ? 
Bedriegen niet de teekenen, dan is de bui, die 

ons bouwkunstig zwerk versomberde, die met wind-
hoozen begon en er dreigend genoeg uitzag, reeds 
aan het aftrekken, eer bliksem of hagel schade heb
ben gedaan. Wel rolt er in de verte nog wat 
donder, doch reeds is er blauw genoeg aan de 
lucht om er den „broek" uit te kunnen maken, 
die ontwijfelbaar zonneschijn voorspelt.. 

De bui trok oostwaarts en heeft 5 Apr i l te Arn
hem nog vrees genoeg gewekt, doch het liep ook 
hier zonder ongelukken af. Of was het niet, om 
zijn hart vast te houden, toen vele leden der Arn-
hemsche Afdeeling van de Maatschappij tot bevor
dering der Bouwkunst .het toejuichten, dat thans 
ook de vakbelangen van den architect in de Maat
schappij behartigd zullen worden" en dit achtten 
„eene sterke troef tegen den Bond", een „wapen, 
„waarmede men den Bond in zijne ontwikkeling 
„zeer zou kunnen bemoeilijken". En, als ware dit 
nog niet genoeg, zij hoopten „dat de leden der 
Maatschappij zich verre van den Bond zullen houden". 

Vredelievend zijn deze uitingen niet. Hadden de 
„vele leden" de macht in handen, men zou wat 
beleven! Doch gelukkig is er baas boven baas en 
bezit de Maatschappij een Hoofdbestuur „dat de 
goede gedachte heeft gehad, Professor Klinkhamer 
uit te noodigen zijn vergadering bij te wonen". 
Wij rekenen ons tot de „velen, die het op hoogen 
prijs stellen, dat Professor Klinkhamer de uitnoo-
diging heeft aangenomen". Want al heeft deze 
hoogleeraar, gelijk wij in ons vorig nummer reeds 
betoogden, geen gelukkig oogenblik gehad, toen 
hij het ingezonden stukje pende, waarvoor hij in 
het laatste Bouwkundig Weekblad door een „lid 
der Statuten-Commissie van den B. N . A . " wordt 
terecht gezet, men mag toch aannemen dat de heer 
Klinkhamer, die met den hoogleeraar Evers in de 
bekende nota een pleidooi hield voor het goed 
recht van den Bond naast de hervormde Maat
schappij, dit verstandig en verzoenend inzicht niet 
zal hebben prijs gegeven. 

Onder dagteekening van 14 Apri l 1908 schreef 
ook de heer C. N . van Goor aan het Bouwkundig 
Weekblad een brief die onder meer de volgende 
beschouwing bevat, welke zich bij het inzicht van 
den heer Klinkhamer aansluit. 

„Ik moet herhalen, dat het mij onbegonnen werk 
„voorkomt, te trachten de Maatschappij tot bevor
der ing der Bouwkunst tot een vakbond voor archi-
„tecten te willen maken, omdat het optreden voor 
„de belangen van den architect zich mijns inziens 
„in de eerste plaats moet richten naar de volgende 
„punten: lo . verheffing van den stand als zoodanig; 
„2o. het waarborgen van het predicaat architect 

„aan hen, die zich onthouden van het uitoefenen, 
„naast hun beroep, van die bijvakken, welke tot 
.den werkkring van aannemer, werkbaas, makelaar, 
„enzoovoorts behooren". 

Dit is zeer juist gezien. Wij begrijpen niet, hoe 
de Maatschappij er een oogenblik aan heeft kunnen 
denken, dat zulk een zuivering onder haar leden 
mogelijk zou zijn. zonder, gelijk de heer Van Goor 
zoo juist zegt: „in conflict te komen met de be-
„langen van zelfs een groot deel der leden, die, 
„volgens het voorgesteld Huishoudelijk Reglement, 
„zullen geacht worden tot de eerste groep der 
„gewone leden te kunnen behooren." 

Er is dan ook blijkbaar een kentering gekomen: 
de stroom, die in de richting van de vakvereeniging 
ging, nam meer in meer in kracht af. zoodat men 
nu kan zeggen dat het dood getij er reeds is. 

Waarschijnlijk zal het niet lang meer duren of 
de stroom gaat terug. Men zie maar. uit welk een 
ander vaatje het Bouwkundig Weekblad tapt. „( hider 
degenen" zoo heet het nu, „die op het oogenblik 
„met belangstelling de voorbereidende maatregelen 
„tot reorganisatie van de Maatschappij gadeslaan 
„of er krachtig toe medewerken, is een groep te 
„onderscheiden, die het een goede oplossing acht. 
„zoo de Maatschappij zich niet geheel met de vak-
„belangen bemoeit, maar een deel. en zelfs een zeer 
„groot deel hiervan, overlaat aan een geheel los 
„van de Maatschappij staande nieuwe vereeniging. 
„Deze groep wil aan de Maatschappij het gebied 
„van de zuiver artistiek-technische bouwkunstige 
„belangen laten en over deze belangen niet alleen 
„de architecten maar ook andere deskundigen hun 
„meening doen uitspreken, deze laatsten hetzij met 
„of zonder stemrecht. Daardoor, zoo meent men, 
„zou de Maatschappij het minst hare eigen oude 
„organisatie ondersteboven gooien en dus de ge
ringste kans loopen, leden te verliezen. Zoo opper
v l a k k i g gezien ligt hier iets aannemelijks in. ' 

Dit is andere thee. dan ons tot dusver werd ge
schonken. Het valt den redacteur echter nog wat 
moeielijk, de juiste menging te vinden. „Bij eenig 
„nadenken" zoo gaat hij voort „rijst evenwel de 
„vraag: is een dergelijke oplossing wel mogelijk? 
„Wat zijn de artistiek-technische belangen en wat 
„de zoogenaamde vakbelangen van den architect? 
„In welke verhouding staan zij tot elkander? Wat 
„is eigenlijk een architect?" 

Het afdoende beantwoorden dezer drie laatste 
vragen is, volgens den schrijver het „stevig jfunda-
„ment, waarop het nieuwe, schoone en geriefelijke 
„huis van het moderne vereenigingsleven'' moet 
worden opgericht. Wij zullen dit niet ontkennen, 
doch hebben voorloopig van des schrijvers fundeer-
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kunst geen hoog denkbeeld. Want hij geeft op geen 
der drie vragen antwoord. 

Toch zou het van zeer groot gewicht zijn. indien 
althans de derde vraag een afdoende beantwoording 
had gekregen. Want nu de Maatschappij „architect-
leden'" wil scheppen dient men te weten, wat onder 
een architect verstaan moet worden. 

Een grappenmaker zal, zoo hem om een bepaling 
gevraagd wordt, het rijmpje: „Een architect is een 
„insect, enz." aanhalen. Ieder burgerbaasje, ieder 
aannemertje, dat ..architect" op zijn deur of deur
post heeft laten plaatsen — en waarvan er velen 
leden der Maatschappij zijn - gelooft vast en zeker, 
dat dit de juiste wijze is, om architect te worden. 
Anderen weder, met een diploma in den zak als 
eenige bouwkunstige bagage, maken aanspraak op 
het monopolie van den titel. Zulke vogels van 
diverse pluimage — er zijn nog heel wat meer 
schakeeringen waren tot dusver in den hoender
hof aan het bevorderen der bouwkunst. Vreedzaam 
waren zij bijeen. Alleen als er een graantje of 
wormpje te pikken viel vloog men elkander in de 
veêren. 

Moeten nu al deze soorten op het erf der Maat
schappij blijven? Of wil men alleen pluimvee van 
echt ras gaan nahouden, en de rest het bosch in 
jagen ? 

Als de vogelkoopman komt kijken hoeveel ras-
hoenders de basse-cour bevat, zal het cijfer niet 
medevallen. Hooger dan een tiende van'het geheel 
wordt het nauwelijks. En wat moet er terecht komen 
van eene Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst, die nog geen tachtig architect-leden telt? 
Daar ieder meent, dat zijn uil een valk is, kan men 
zich overtuigd houden, dat tegenover deze tachtig 
minstens vijfmaal zooveel ontevredenen zullen staan, 
die al heel gauw ons eerste bouwkunst-lichaam 
zullen gaan verlaten. Dan wordt de Maatschappij 
„gelijk een van de voedende aarde afgesneden bloem, 
„die korstondig een kwijnende schoonheid kan ver-
„toonen en spoedig geheel verwelkt",, zooals de 
heer Gratama den dichter van den negentigsten 
psalm nazegt. 

Dit is geen aangenaam vooruitzicht. En toch, 
wanneer men bedenkt, dat de Bond van Neder-
landsche Architecten nog weinig meer dan vijftig 
leden bijeenkreeg, dan mogen de verwachtingen niet 
hooger gespannen worden. 

Nood leert bidden niet alleen, maar doet over 
allerlei heenstappen. Bedriegen wij ons niet, dan 
zal ook de Maatschappij ten slotte eieren voor haar 
geld kiezen. Immers het artikel, dat wij hier be
spreken, wordt aldus besloten. 

„Nu door den drang der tijden de gedachten over 
„het moderne vereenigingsleven helderder beginnen 
„te worden, nu meer en meer de leden van de 
„Maatschappij de groote principieele waarde van de 
„behartiging der maatschappelijke belangen van den 
„architect gaan begrijpen en die behartiging domi-
„ neerend en duidelijk vermeld wenschen te zien in 
„de wet der hervormde Maatschappij in tegen
s te l l ing met vroegei-. toen de Bouwkunst werd 
„aangeroepen (?). maar de maatschappelijke belangen 
„zeer zeker wel even beslist tot hun recht zijn ge-
„komen (? ?) nu is het. vóór alles wenschelijk dat, 
„na de reorganisatie der Maatschappij, deze en de 
„B. .V. A. zich vederzijds verstaan'. 

Dit schijnt ons zeer gowenscht en als er eenmaal 
maar toenadering komt. volgt het oveiige vanzelf. 
Wel ligt er nog een addertje in den slotzin van 

het opstel. „Want alleen één groote vereeniging, 
„waar de maatschappelijke en artistiek-technische 
„belangen onafscheidelijk aan elkander verbonden 
„zijn en daarom geheel tot hun recht komen, is de 
„wensch van velen". 

Wanneer dit de grondslag van het „zich ver
staan" moet zijn loopt het op niets uit. daar de Maat
schappij evenmin als de Bond zich als de ééne groote 
vereeniging zal willen opwerpen. Maar men kan 
ook aannemen, dat, de „velen" zoo verstandig zullen 
zijn, de vervulling van hun wensch pas over een 
halve eeuw te verwachten. Dan staat er niets 
overleg in den weg, dan kunnen Maatschappij en 
Bond eensgezind, doch ieder op eigen terrein aan 
het verwezenlijken van het ideaal der toekomst 
gaan werken, daarbij bedenkend, dat Keulen noch 
Aken in één dag gebouwd zijn. 

Verblijdend schijnt het ons ondertusschen, dat de 
bouwkunst-wereld tot het besef der verkeerdheden 
gekomen is, die tegenwoordig van het bouwvak 
een beroep gemaakt hebben, dat door het publiek 
met zeer winstgevende, doch in gering aanzien 
staande bedrijven wordt gelijk gesteld. Ook in de 
Afdeeling Arnhem der Maatschappij werd betoogd, 
en met kracht, „dat voor een verhoogde standing 
„van den architect absolute eerlijkheid een eerste 
„voorwaarde is en alle provisiejagerij daarom in 
„den ban moet worden gedaan". 

In den tijd van vroeger, toen volgens een ander 
spreker te Arnhem „de clubgeest van de meerder
h e i d der achtereenvolgende Hoofdbesturen ieder 
die niet tot de vriendjes behoorde, weerde, zoodat 
de Maatschappij een Kongsi werd, wier leden blind 
waren voor de teekenen der tijden", dus toen de 
Maatschappij uitsluitend werd dienstbaar werd ge
maakt aan de bijzondere belangen van enkelen, 
nam men het met de „absolute eerlijkheid" zoo 
nauw niet. Onder de „notabelen" der Maatschappij 
werden velen met den vinger aangewezen als 
menschen, die geen middelen ontzagen om zich 
profijten te verschaffen. Slechts een enkele maal, 
zooais bij de Vredesprijsvraag, kwam hiervan iets 
aan de openbaarheid. In andere gevallen bleef het 
^secret de Polichinelle" bewaard. 

Het zal moeilijk zijn, dergelijke (dementen buiten 
de Maatschappij te houden, nu er zelfs onder de 
stichters van den Bond eenigen gevonden worden, 
die niet ^eintvandfrei" kunnen worden genoemd 
in dit opzicht. Doch de flinke bepalingen, die de 
Bond omtrent verwijdering van leden in zijn pro
gram opnam, geven een tegenwicht misschien. 

Dat er nog moeilijkheden genoeg te overwinnen 
zullen zijn eer de Maatschappij zich gereorgani
seerd heeft, valt uit wat ter Afdeeling Arnhem 
gesproken werd duidelijk af te leiden. 

Men wilde daar een geheele vernieuwing van 
het Hoofdbestuur, omdat „de tegenwoordige en 
„vroegere hoofdbestuurderen de symphatie der 
„jongeren niet hebben". Het Hoofdbestuur wilde 
men in de toekomst zien samengesteld uit „die 
„krachten, die door de jongeren als toonaangevend 
erkend worden". Maar zullen de heeren van thans, 
die de „wederzijdsche en onderlinge verheerlijking 
„toepasten", die „niet alleen binnen het enge ge
b i e d der Maatschappij maar ook daarbuiten voor 
„elkanders belangen zorgen'', goedschiks van hun 
zetels willen opstaan ? Zullen zij niet veeleer met 
alle kracht, die in hen is zich aan deze zetels vast
klampen, nu toch reeds van de elf er vier moeten 
heengaan ? 
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Dit alles zal men moeten afwachten. Ten slotte 
geldt het hier bezwaren van inwendigen aard. Voor-
loopig kan daar niets aan gedaan worden. Maar 
wel kan men zich met de positie der Maatschappij 
tegenover de buitenwereld bezig houden. Hopen 
wij, dat de besprekingen van het Hoofdbestuur 
met den heer Klinkhamer de gewenschte toenadering 
van de Maatschappij tot den Bond hebben verge
makkelijkt. 

V e r e e n i g i n g e n . 

De „Nederlandsche Vereeniging voor „Teeken-
onderwijs heeft hare 28e algemeene vergadering 
gehouden te 's-Gravenhage, onder voorzitterschap 
van den heer B. W . Wierink, uit Amsterdam. 

De voorzitter wees in zijne openingstoespraak 
op de toenemende belangstelling voor het teeken
onderwijs, in verband met de vele tentoonstellin
gen, voordrachten, enz. in den laatsten tijd. Hulde 
brengende aan den heer Laban, als afgevaardigde 
uit den kring van onderwijzers der lagere school, 
deed spreker vooral uitkomen, dat het in het be
lang van het teekenonderwijs op de lagere school 
noodig is dat de vakman en de gewone onderwijzer 
de handen inéénslaan 

De secretaris gaf verslag van de werkzaamheden 
der vereeniging gedurende 1 Apr i l 1907 1908. Het 
ledental bleef onveranderd; het bedraagt thans 
(eereleden en donateurs medegerekend) 250, van 
wie 227 gewone leden; een betrekkelijk klein cijfer 
in verhouding tot de talrijkheid dergenen, die bij het 
teekenonderwijs werkzaam zijn. 

De ontvangsten bedroegen ongeveer /' 1242; de 
uitgaven f 1219, zoodat de rekening sluit met een 
batig saldo van f 23.06 ! / i 

De begrooting voor het volgende jaar werd 
vastgesteld op een bedrag van f 1491. 

Herkozen werden als bestuursleden de heeren 
G. W . Boot Bzn. en J . Visser Jr. 

De vergadering werd bijgewoond door den heer 
De Groot, inspecteur van het middelbaar vak
onderwijs, die door den voorzitter met eenige 
hartelijke woorden verwelkomd werd, wijl spr. over
tuigd is, dat de heer De Groot niet slechts het 
vakonderwijs, maar ook het teekenonderwijs een 
goed hart toe draagt. 

Ook was ter vergadering aanwezig het eerelid, 
de heer Molkenboer, die eertijds jarenlang aan het 
hoofd der vereeniging heeft gestaan. Onder dave
rend applaus werd hij binnengeleid. 

De volgende algemeene vergadering zal gehouden 
worden te Rotterdam. 

Met algemeene stemmen werd besloten dat de 
vereeniging als lid zal toetreden tot het dezen 
zomer te Londen te houden congres voor teeken
onderwijs en een gedelegeerde naar dat congres 
af te vaardigen. Het Bestuur werd gemachtigd den 
persoon daarvoor aan te wijzen. 

De heer H . Hana, leeraar aan de dagteeken-
school en kunstambachtsschool voor meisjes te 
Amsterdam, hield eene met vele voorbeelden, 
teekeningen enz., toegelichte voordracht over „Or
nament". 

Na de pauze gaf de voorzitter eene toelichting 
van eene verzameling teekeningen van eene Hoogere 
Burgerschool te Batavia (leeraar de heer J . G . 
van Ingen Czn.), om te doen zien op welke wijze 

in Indië het teekenonderwijs wordt opgevat en ge
geven. 

Vervolgens hield de heer ( i . Honian van der 
Heide, uit 's-Hertogenbosch, eene voordracht over 
„het technisch teekenen". 

De heer Joh. P . Levin Roder, uit Botterdam, 
behandelde het vraagstuk van „het teekenonderwijs 
op de lagere school". Hij verdedigde daarbij o.a. 
de stelling dat het teekenonderwijs moet staan in 
dienst van de opvoeding en niet van het ambacht. 
Verbetering verwachtte spreker ook van aan
stelling van technische adviseurs voor het teeken
onderwijs op de lagere school. Ook wenschte hij 
dat de vereeniging meer daadwerkelijk in het be
lang van dat onderwijs zou optreden. De onder
wijzers 1. o. moeten beter in de gelegenheid zijn 
zich voor het teekenonderwijs te bekwamen. 

Tenslotte besprak de heer N . F. Perk, uit Nun-
speet „het onderwijs in teekenen en handenarbeid 
op lagere scholen in Engeland en Schotland". 

V a r i a 

D E O U D S T E A F B E E L D I N G V A N D E 
G E V A N G E P O O K T . 

De heer Victor De Stoers maakte onlangs in zijn 
verslag over het Museum Gevangenpoort melding van 
een ontdekking, door hein gedaan in het Stadelsche 
museum te Frankfort. Op een schilderij van Dirck 
Bonts, voorstellende Keizer Augustus, aan wien de 
Sibylle de geboorte van Christus verkondigt.heeft deze 
het grafelijke Haagsche hof afgebeeld, niet zonder 
zich menige ingrijpende vrijheid te veroorloven. 
Op dit paneel is ook de „Voorpoort van den 
Hove" (de tegenwoordige Gevangenpoort) niet haar 
westwaarts liggende wenteltrap en niet een brug 
over de beek te zien; de gevangenis ontbreekt 
er, hetzij dat die willekeurig door den schilder 
is weggelaten, hetzij dat die destijds nog niet aan
gebouwd was. Hoe dit zij, deze afbeelding uit de 
eerste helft der 15e eeuw is de oudste, die van 
dit monument bestaat. 

I ngezonden s t u k k e n . 

Het spijt mij, dat de Heer De Stuers zijn tijd 
te kostbaar acht voor het weerleggen van wat hij 
mijne „bespiegelingen" noemt. Want nu komen 
wij niet te weten, hoe hij over het schrijven van 
geschiedenis denkt. 

Toch gunt hij ons een kort kijkje van zijn op
vatting daaromtrent. Want hij vei langt dat ik, 
zonder eenig bewijsstuk te kennen, zal aannemen, 
dat, wat hij den sinds jaren overleden Dr. Van 
der Linden in den mond legt, ook werkelijk door 
dezen geleerde is gesproken. 

Hij boude mij ten goede, dat ik, zoolang geen 
bewijsstuk is overgelegd, blijf twijfelen, en meenen, 
dat wat omtrent het liberalisme tusschen 1870 en 
1880 gezegd werd, de opvatting van Jhr. Mr. Victor 
de Stuers wedergeeft. 

Doch zoodra het bewijs is geleverd zal ik niet 
iu gebreke blijven, mijn ootmoedig peren ei te laten 
hooren. 

A. W . W E 1 S S M A X . 



25 April. Bijlage van W D E O P M E R K E R No. 17. 

L e e s t a f e l . 

Hun «kundig Weekblad No. Hi. M e d e d e e l i n g e n van 
de Maatschappij. 

De N. A. B. en de Mij. t. B. d. B. door C. N. van Goor. 
De S t a t u t e n-C o m in i s s i e van d e B. N. A., inge

zonden door Js. Ingenohl. 
A c t u e e 1 e V r a a g s t u k k e n . Artist iek-Technische en 

Maatschappelijke Belangen. 
De H a a g s c h e R a a d h u i s k w e s t i e . 
V e r s l a g e n van V e r g a d e r i n g e n . Afd. 's-Graven

hage 10 April 1908: Afd. Arnhem 5 April 1908. 

Architectura No. Hl. Het S t a d h u i s tc Leiden door 
W. Kromhout Czn. 

V e r s l a g van de 1242ste Genootschapsvergadering van 
16 April 19()8. 

T e c h n i s c h Gedeelte . Siatiek en Diagrammen tot 
liet bepalen der afmetingen van vloeren en draagpijlers in 
gewapend beton. (Vervolg) 

Be Bouwwereld No. 17. Het openbaar slachthuis. 
Voordracht gehouden in den Frieschen Bouwkring op 20 
Februari 1.1. door G. J. Veenstra, architect. 

De P r u i s i s c h e wet op het o n t s i e r e n van 
steden, dorpen en landschappen (slot). 

L o s s e plaat. Ontwerp biljardkamer door Louis Berden 
te Haarlem. 

De Ingenieur No. 10. D i s c o u r s over het wezen 
der z a n d f i l t r a t i e . Voordracht gehouden in de Ver
gadering der Vakafdeeling voor Bouw- en Waterbouwkunde 
van 16 Februari 1908 door .1. M. K. Pennink (niet afbeel
dingen). 

B ij het v ij f j a r i g e bestaan der Nederlandsche 
Chemische Vereeniging door R. A. van Sandick c.i. 

Ingezonden s tukken . Protest door' S. Piek w. i. 

Technisch Weekblad (B. v. T.) No. 10. Over salaris-
regeling enz. — Hoe de Gemeente Rotterdam hare Tech
nische Ambtenaren betaalt. — Ingezonden. — Berichten. — 
Berekening electrische gelijkslroomnetien (vervolg). 

De Aannemer No. 10. Tweede I n t e r n a t i o n a a l 
C o n g r e s voor de Bouwbedrijven. Parijs, 20—24 Septein 
ber 1908, Programma. 

Een be 1 an grijk v e r s l a g (slot). 

De Nederlandsche Klei-Industrie No. 42. Steenindustrie. 
— De inrichting van steenfabrieken in het Zuidwestelijk 
deel van VVestfalen. — Chamottc-steen en de toepassing 
daarvan voor de Chemische-industrie (vervolg). — Het ver
krijgen van een rookvrije verbranding. 

Deutsche Bauhiitte No. 10. L i c h t und F a r be in 
der n e u z e i t l i c h e n A r c h i t e k t u r II, door Gustav 
Fbe, met afbeeldingen. 

Ueber G e s e l l s c h a f t s h a u s e r , door E, Schwing-
hammer, bij ontwerpen van Rud. Vogel. 

E i n B ei t r ag zu r E r h a l t u n g des 011 o-H ei n-
r i c h s b a u s in Heidelberg, door P. Rose. 

Von der E i n te1b i 1 d u ng 
l iauten door II. A. Waldner, Bij 
te Hamburg. 

Fa ss a den-De ta i l s , door K. Halm bij studies van 
H. Lemke. 

der W e r k s t e i n -
schetsen van C. Tinti 

De Natuur, uitgave van J. G. Broese te Utrecht, bevat 
in afl. 4. Schetsen van de Canarische eilanden, Mimosa. — 
Het Kryogeen Laboratorium te Leiden, Dr. Z P. Bonman. 
— De Fotografie in natuurlijke kleuren, F. Zernike. — Een 
nieuw practisch nood verband, II, A. B. F. Feickens. — Op 
bezoek bij een drietal broedende Weidevogels (slot), J. 
Daalder Dz, — Rekenmachines, Dr. H. F. Huisken. — Over 
(torsie) wrong bij boomen (slot), A. J. Schermbeek. —Ver-
klaring van het paradox bij de beweging van den maan, 
.1. A. Kerkhoven. — Linoleum, D. Stavorinus. — Iets over 
centrale vei warming, J. van der Breggen. — Wilde en ge-
kweekteVoorjaarsbloembollen. — Eenvoudige Proeven. 4. Het 
blusschen van brand, Dr. A. J. C. Snijders. — Korte Mede
deelingen. — Boekaankondiging. — Correspondentie. — 
Maandelijksch Weerbericht, C. L. de Veer. 

G e m e n g d n i e u w s . 

ingekomen op de prjjsvraag, die werd uitgeschreven dooi
de Vereeniging tot bevordering van Vreemdelingenverkeer 
voor Utrecht en omstreken, heeft de jury den eersten prijs 
(f 100) waardig gekeurd de teekening. ingezonden door den 
heer .). Rotgans, te Amsterdam, en den tweeden (f 50) het 
ontwerp van den heer W. H. Bik. assistent aan de Tech
nische Hoogeschool te Delft. 

BERGENOPZOOM. Burg. en Weth. stellen den gemeente
raad voor aan den minister van binnenlandsche zaken te 
verzoeken een rijkssubsidie beschikbaar te stellen voor de 
restauratie vau de Gevangenpoort. 

GRONINGEN. Iu het perceel H. VV. Mesdagstraat 20 alhier 
is thans gevestigd liet technisch bureau van den lieer W. 
E. Cramer, ingenieur te 's-Gravenhage, welk bureau is in
gericht voor de uitvoering van de plannen van het Hoofd
comité voor den aanleg van het trauisporeniiet in deze 
provincie. Met de uitwerking dier plannen is belast de heer 
C. Rutten, ingenieur voorheen chef de bureau op het bureel 
van den heer Cramer te 's-Gravenhage, onder wiens leiding 
reeds een begin met de werkzaamheden is gemaakt en op
metingen betreffende enkele detailpunten zijn gedaan te 
Groningen, Bedum, Onderdendam eu Delfzijl, waarmede 
thans geregeld zal worden voortgegaan, om daarna van 
Groningen uit met het definitief uitzetten der lijn en het 
opmeten der aan te koopen terreinen aan te vangen 

Het voornemen bestaat om het eerst uit te werken de 
plannen van de lijnen Groningen—Bedum—Uithuizen en 
Groningen —Slochteren—Delfzijl. 

Nog kan worden gemeld dat zeer ernstig wordt over
wogen de spoorwijdte te brengen van 1.037 M., zooals aan
vankelijk reeds was besloten op die der groote spoorwegen 
of 1.435 M 

NIJMEGEN. Aan de Nederlandsche steenfabrieken staan 
1J00 millioen steenen onverkocht, zoo wordt door een vak
man in Maas-en-Waal verzekerd; cn zonder dat er in den 
eersten tijd uitzicht bestaat dat hiervan een eenigszins be
langrijke hoeveelheid zal verkocht worden. 

De fabrikanten gevoelen daarom weinig lust, in den aan
staanden zomer de productie van grooten omvang te doen 
zijn; de campagne zal laat aanvangen en vroeg ophouden. 

Een aantal werklieden tracht dan ook ander werk te 
vinden in Duitschland. 

P e r s o n a l i a . 

— Tot hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat 
in Groningen is door de Provinciale Staten benoemd de 
heer J. de Jong c.i., ingenieur van dien tak van dienst. 

— Door de Provinciale Staten van Friesland is benoemd 
tot hoofdingenieur bij den Provincialen Waterstaat in dat 
gewest de heer L van Krimpen c. i., ingenieur van den 
polder „Walcheren" te Middelburg, en tot ingenieur de 
lieer D. T. Wouda c. i , ingenieur van het waterschap „De 
Regge" te Almelo. 

— De heer G. Diephuis c. i. is benoemd tot ingenieur bjj 
ke Koninklijke Rotterdamsche Cementsteenfabriek vb. van 
Waning & Co. te Rotterdam. 

— Tot teekenaar bij het Gemeentelijk Bouw-Woning-
toezicht te Utrecht is benoemd, de heer J. Hupser, teeke-
naar bij de Gemeentewerken te Kampen en tot tijdelijk 
opzichter bij den zelfden tak van dienst, de heer C. J. 
Nodelijk, thans adjunct-opzichter in gelijken dienst te 
's Hertogenbosch. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

B I N N E N L A N D . 
UTRECHT. Uit een 130 ontwerpen voor oen reclameplaat, 

— D i r e c t e u r . Aan de N. V. Nederlandsche Meubel
en Houtwaren fabriek (voorheen Herm's de Vries <fc Co.) te 
Zaandam. Schriftelijke sollicitatie met copie van getuig
schriften in te zenden aan den president-commissaris J. C. 
van Wessem te Zaandam. |1] 

— Ingen ieur van den Polder Walcheren, jaarwedde 
f2500.— opklimmende tot f 300o.— met pensioen zonder 
korting, gezegeld adres aan den Voorzitter van genoemden 
polder Den Bouwmeester, Balans A 59, Middelburg, vóór 
2b April 1908. [1] 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. Sail. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

H o o M k a n t o o r en Magazijnen D E K i l l K H K A D K 150—151. F i l i a a l en Showroom 44 K O U I N , 

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 Koiidwatcr verzorging. Trïmiipli Deurdrangers, Kampioen Ventilator ouder liarantie. 

— D i r e c t e u r eener gevestigde zaak in Bouwmaterialen 
met de clientèle en het vak bekend en iu staat eenig kapi
taal te fourneeren. Brieven onder no. 357:12 aan het Alg. 
Ned. Advertentieblad te 's-Gravenhage. . [1] 

— P r a c t i s c h Persoon op een Technisch Bureau 
tevens Machine magazijn, met het vak op de hoogte, om 
bij afwezigheid van dèn Patroon zijn plaats te vervangen. 
Brieven, onder no. 18861, bureau der Nituwe Rott. Crnt. [Ij 

— Machihe-Teek en aar, aan eene Machinefabriek. 
Brieven onder No. 1W20 aan het bureau der Nieuwe Rott. 
Courant. . ['] 

— Scheepsbouwmeester als Technisch-Dirccteur 
eener N. V., speciaal bekend met het bouwen van sleep-
kasten. Sollicitatiën onder No. 11682, bureau der Nieuwe 
Rotterd. Courant. (2) 

— Aank. Machine-Teekenaar P. G., voor direct 
op een Technisch Bureau te 's-Gravenhage, reeds eenige 
jaren op een Teeken-Bureau werkzaam geweest. Aanvangs
salaris f LO.— per maand. Pr. br. No. 14 aan het Algem. 
Zuid Holl. Adv.Bur. C. Brouwer, den Haag. (2) 

— Opzichter bekend met Gas- en Waterleidingen en 
Electroteclmiek en vreemde talen. Blieven letter A aan 
Mousing en Visser. Wagenstraat 27, 's-Gravenhage. (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 

R U U S C H S Ï R A A T 94, A M S T E R D A M . 

.Spreekuur lederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 0 tot <S uur. 

28 Bouwk.Opz.-teek., 
9 BouwkOpz.-Uitv., 
5 Bouwk. Teek. 
6 Waterb. Opzr. 
1 Meubelteekenaar 
2 Decoratie-teekenaan 

2 0 - 5 0 j . , fm—f 125 
23— 50j.,/"65—ƒ 110 
2 0 - 4 » \,f 40—f 120 
24— 50 \,f GO—ƒ110 

41 Ir /120 
2 0 - 40 \,f UO-f 125 

p.m. 

2Teek.voorkunst-iiuhist.2G 40j.,/110 f 125 
3 Chef-machinisten 2 2 - 3 3 j.,/"80—f 150 
2 Werkt. opz.(construct.)22—23].,/80 ƒ110 
2 Werkmeester 26—33]., /T25 

10 Werktuigk. Teek., 20—26r.,/35—f 85 
5 Electrotechniker 20—41 j . , / , 35-/"100 
1 Scheepsteekenaar 2 I j . , f G5 
1 Verwarmings-tecliniker 23j., f 80 
1 Kadaster-teekenaar 24j., f 75 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 27 April. 

Amsterdam, ten 12 ure, door het gem. 
bestuur: het leveren en plaatsen van een 
volledige inrichting voor het verwarmen, 
ventileeren en verstrekken van warm 
water in het in aanbouw zijnde ontleed
kundig laboratorium aan de Mauritskade 
De voorwaarden te verkrijgen ter Stads
drukkerij. Inlichtingen ten kantore van 
den architect der Publieke Werken, ten 
Gemeentehuize. Kamer No. 147, van 10 
tot 12 uur, de week vóór den dag van 
aanbesteding. 

Amsterdam, ten 1.50 ure, door de Holl. 
IJz. Spoorw.-Mij., in het centraal station: 
bestek no. 1112: het maken der onder
bouwen voor drie draaischijven, op de 
stations Enkhuizen, Hilversum en Utrecht-
Maliebaan, in 3 perc.; begr. perc. 1 f 5300; 
perc. II f4100 en perc. III f3000. Het 
bestek mer 2 teekeningen aan het Ad
ministratiegebouw Droogbak, Dienst van 
Weg en Werken, kamer 1" 0 of op franco 
aanvraag aan dien dienst. Aanwijzing 
21 April 12 uur spoortijd te Eiikhuizen, 
22 April één uur spoortijd te Hilversum 
cn 11 uur spoortijd te Utrecht M. B. 

Amsterdam, ten 2.20 ure, doordelloll. 
IJz. Spoorw.-Mij. in het centraal slation: 
bestek no. 1111: het uitvoeren van grond
en spoorwerken, het maken van een 
verhoogde los- en laadplaats met losweg 
en het vergrooten van de goederenloods 
met bijkomende werken op het stations-
emplacement Haaksbergen in 2 perceelen; 
begr. perc. I f9R50; perc. II 1330. Het 
bestek met 2 teekeningen verkrijgbaar 
aan het Administratiegebouw Droogbak, 
Dienst van Weg en Werken, kamer 160 

of op franco aanvrage aan dien Dienst. 
Aanwijzing 22 April ten 11.15 spoortijd. 

Barendrccht, ten 12 ure, door den heer 
P. A. den Boer in het café van E. de 
Woerd: het amoveeren eener schuur en 

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

,I)E ran 1S45. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN.IJselkade.- ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND - LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

het bouwen eener burgerwoning met 
schuur; bestek en teekening ter inzage 
in genoemd café en aldaar te bekomen; 
inl. verstrekt de bouwk. J. D. Uijterlinde 
te Uselmonde. 

Gemert, door Mej. Anna Prinzen in het 
koffiehuis van H. van de Ven ten 5 ure: 
het bouwen van 3 woonhuizen, uitgenomen 
levering metselsteen; bestek met teeke-
ningon te bekomen bij den bouwk. Jos. 
Swinkels te Helmond. 

's-llcrtogenliosch, ten 10 ure. doorliet 
gemeentebestuur: 1. het maken van beer
putten cn overstortinrichtingen op het 
terrein bewesten de Dommel; 2. wijzigen 
der Museumzaal en diensttrap in liet 
Raadhuis; 3. maken eener overwelving 
met beton-fundeering over de Binnen-
dieze; 4. uitvoeren van verfwerken aan 
gemeenlegebouwen. bruggen enz. Bestek
ken en teekeningen ter inzage op het 
Raadhuis en verkrijgbaar bij den Inge 
nieur-Architect. Aanwijzing gehouden. 

Krabbendijke, door het gemeentebest: 
de leveling van 60000 straatklinkers. 
Waal vorm, Aanbieding voor 27 April a.s. 
27 April a.s. bij den Burgemeester. 

Leiden, ten i l ure. door de N. V. A. W. 
Sijthoiï's Uitgevers-Mij., in het gebouw 
Doezastraat no. 1: het afbreken van het 
voorgeboew Doezastraat no. 1 en het 
bouwen van een tijdingzaal en kantoren 
voor het Leidsch Dagblad; aanw. gehou
den; bestek en teek. verkrijgb. ten kan
tore van den archit. W. C. Mulder. 

Schut cn, ten 11 ure, door het gemeente
bestuur: het bouwen van een directeurs
woning op een terrein der gemeente-
gasfabriek; bestek en teek. verkrijgbaar 
bij den opzichter der gemeente voor den 
bouw der gasfabriek J. C. C. Voorvelt. 

Tilburg, door den archit. F. C. de Beer: 
het bouwen van een dubbel woonhuis 
aan de Kloosterstraat; teek. ter inzage 
en bestek verkrijgb. bij den archit. 

Minium, door Mevr. de wed. K. G. v. d. 
Hem te Schrans: het bouwen van eene 
schuur en stalling voor 50 stuks hoorn
vee te Wijtgaard; bestek en teekening 
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„A en B komen verder met C overeen, dat B 
„gedurende bovengenoemde!) tijd zich naar de aan-
„wijzingen en bevelen van C stipt zal gedragen, 
„en hem als leerling zal dienen, dat hij beroeps
geheimen zal bewaren en zich in alle opzichten 
..zal houden aan de regelen door C te geven. 

„B verplicht zich niets te doen, dat schade voor 
„C ten gevolge heeft, en dat bij niet zal toelaten, 
„dat anderen dit bij zijn weten doen. Hij verplicht 
„zich verder, zich niet zonder verlof gedurende zijn 
diensttijd te verwijderen, maar zich fatsoenlijk, 
„eerlijk en vlijtig te gedragen. 

„A verklaart zich hierbij uitdrukkelijk bereid, om 
„alle schade, die voor C uit wangedrag, nalatigheid 
„of onwil van B zonde kunnen voortvloeien, te 
„vergoeden. 

„A neemt op zich voor B kost en inwoning, 
..kleeding, instrumenten, benoodigheden en genees-
„of heelkundige hulp te betalen. 

„C verplicht zich om B gedurende den boven-
„genoemden tijd naar zijn beste vermogen in de 
„bouwkunst te onderwijzen of te doen onderwijzen. 

„C zal B vrijaf geven gedurende minstens . 
„weken per jaar, en wel dan wanneer C daarvoor 
„de gelegenheid geschikt acht. 

„Ook zal C aan B toestaan de lezingen, lessen 
„en oefeningen bij te wonen, die noodig zijn. on) 
„zich voor de examens van bet Royal Institute of 
„British Architects voor te bereiden. 

„Mocht C door ziekte of anderszins zijn vak niet 
„langer kunnen uitoefenen, mocht hij komen te 
„overlijden, mocht B door ziekte gedurende . . . . 
„achtereenvolgende maanden het onderwijs niet 
„kunnen volgen ot mocht hij komen te overlijden, 
„dan zal een som van £ . . . . aan A door C of 
„zijne erven moeten worden terugbetaald, wanneer 
„de omstandigheid vóór des jaars . . . . 
„zich voordoet. Maar wanneer de omstandigheid na 
„dien datum zich voordoet, is geen terugbetaling 
„verschuldigd. 

„Wanneer B zijn leertijd volbracht heeft, dan zal 
„C hem deze leerovereenkomst ter hand stellen, 
„na er een getuigschrift aan te hebben toegevoegd". 

Dit is de meestgebruikelijkc vorm eener leer
overeenkomst. Ken andere komt hier in hoofdzaak 
mede overeen, doch de betaling van het leergeld 
is daarbij in termijnen vastgesteld. 

De regelen omtrent prijsvragen, door het Institute 
gemaakt verschillen in sommige opzichten met die. 
welke op het vasteland gelden. 

Als weinig aanbevelenswaardig schijnt het, ons 
dat slechts één deskundig beoordeelaar verlangd 
wordt, die door den Voorzitter van het Institute, 
op aanvraag der Hitschrijvers van de prijsvraag, 
wordt aangewezen. De taak van dezen beoordeelaar 
is, om het programma op te maken, en den Hit
schrijvers van advies te dienen omtrent bouwsom 
en uit te loven prijzen. De beoordeelaar moet verder 
uitmaken, welke ingekomen ontworpen wel en welke 
niet aan het programma voldoen. Ten slotte advi
seert hij de Hitschrijvers der prijsvraag omtrent de 
verdiensten der ontwerpen welke naar zijn oordeel 
aan het programma voldoen. 

De prijsvraag-uitschrijvers, de beoordeelaars, noch 
de „employés" van beiden mogen aan de prijsvraag 
mededoen of later als architect van het bouwwerk 
optreden. Aan deze regel schijnt echter niet de 
band gehouden te worden, althans bij de prijsvraag 
voor het Stadhuis te Londen werd do prijs toe
gekend aan den chef-de-bureau van den beoordeelaar. 

Het Institute kent drie soorten van prijsvragen. 
De eerste is die. waarbij architecten door advertenties 
tot deelnemiug worden uitgenoodigd. Aan den ver
vaardiger van het beste ontwerp moet de uitvoering 
worde)) opgedragen. De tweede soort is die, waarbij 
per advertentie alleen gegadigden tot deelneming 
worden opgeroepen. Die gegadigden kunnen per 
brief alles aanvoeren, wat zij in hun belang noodig 
achten, l i t die gegadigden wordt een bepaald 
aantal gekozen, om tegen betaling een ontwerp in 
te leveren. De derde soort is de besloten prijsvraag, 
zooals ook wij die kennen. 

Het is verboden, de teekeningen van een motto 
of kennelijk teeken te voorzien. In ieder geval moet 
de uitvoering aan den inzender van het beste ont
werp worden opgedragen. Geschiedt dit niet, of 
wordt de uitvoering uitgesteld, dan moet aan dien 
inzender 11 4 percent van de begrooting worden 
betaald, welk bedrag in mindering komt, als latei-
de uitvoering aan den inzender tegen het gewone 
honorarium wordt opgedragen. 

Het programma wordt slechts geleverd tegen be
taling van een som. die f 12.50 niet te boven mag 
gaan. Dit bedrag wordt teruggegeven als een „bona 
luie*' ontwerp is ingezonden, of als het programma 
binnen een maand is teruggestuurd. Ieder ontwerp 
moet vergezeld zijn van een verklaring, dat het het 
werk van den inzender is. 

Van mededinging zijn uitgesloten: ontwerpen, 
die te laat inkomen; die niet aan het bij het pro
gramma bepaalde voldoen; die meer terrein innemen, 
dan aangewezen is; die met meer dan 10 pCt. het 
\astgcsteldc bedrag overschrijden. Ken zeer eigen
aardige bepaling is echter, dat de beoordeelaar, 
wanneer hij de beschikbaar gestelde som onvoldoende 
acht, met dit bedrag geen rekening behoeft te houden. 
Hierdoor worden de vorige bepalingen vrijwel waar
deloos. 

De Hitschrijvers van de prijsvraag moeten zich 
bij de beslissing van den beoordeelaar nederleggen, 
tenzij er ten genoege van dien beoordeelaar worde 
aangetoond, dat de uitvoering van het werk dooi
den bekroonde niet wenschelijk is. 

Aan den beoordeelaar moet een honorarium van 
f375, vermeerderd met percent der begroot ing, 
worden uitgekeerd. 

De honorariumtabel van het Institute is zeer 
eigenaardig. Artikel 1 zegt: „De gewone belooning 
„der diensten van een architect, behoudens de nader 
„te noemen uitzonderingen, is 5 percent van den 
„kostenden prijs der werken, onder zijn leiding 
„uitgevoerd. Hierbij wordt gerekend, dat alles van 
„nieuwe bouwstoffen wordt gemaakt. Die belooning 
„is voor de noodzakelijke voorbereidende bespre-
„k ingen en schetsen, een globale begroot ing, de 
„noodige teekeningen, detailteekeningen en be-
„stekken, een stel doortrekteekeningen, een afschrift 
„der bestekken, het toezicht op het werk en het 
„nazien der rekeningen. Het opmeten voor de af
rekeningen is echter niet inbegrepen". 

Om dit laatste te begrijpen, dient men zich te 
herinneren, dat in Engeland de architect wel de 
bestekken maakt, doch dat de hoeveelheden worden 
uitgetrokken door beëedigde „surveyors", die na 
afloop van het werk nagaan, in hoeverre de archi
tect zich aan die hoeveelheden heeft gehouden en 
vaststellen, wat den aannemer toekomt. 

Het honorarium omvat geen betaling voor onder
handelingen omtrent aankoop van terrein, het maken 
van situatiekaarten, het opmeten en waterpassen 

van terreinen, hef onderhandelen en teekenen voor 
liet bouwtoezicht, de bemoeiingen in zake faillis
sement van den aannemer, het regelen van de tarief-
werken en het onderwerpen van geschillen aan 
arbiters. Voor dit alles kan een extra-bedrag in 
verhouding tot den gebezigden tijd in rekening 
worden gebracht. De opzichter wordt door den 
architect aangesteld, doch door den patroon betaald. 

Wanneer een werk minder dan £ 1000 kost, of 
wanneer het meubelen, schilderwerk, mozaïek, beeld
houwwerk, glasschilderwerk en wat dies meer zij 
betreft, kan de architect zooveel in rekening brengen 
als hij meent dat hem boven 5 percent toekomt. 

Wordt een werk niet uitgevoerd, dan mag de 
architect 2lj» percent in rekening brengen. Heeft 
reeds aanbesteding plaats gehad, dan heeft hij recht 
op 3 percent. Wordt gedurende de uitvoering een 
deel van het werk achterwege gelaten, dan is dooi
den patroon voor dat deel 2 1 •> percent verschuldigd. 
Als alleen schetsen zijn gemaakt heeft de architect 
recht op vergoeding van kosten en wordt de betaling 
naar den tijd en het werk aan die schetsen besteed, 
geregeld. 

Als de patroon wijzigingen in de teekeningen 
verlangt, dan moet hij daarvoor extra betalen. 

Het honorarium wordt den architect voor de helft-
betaald als de aanbesteding is goedgekeurd, en de 
rest in termijnen. 

Wordt een architect naar elders ontboden, dan 
moet hem, behalve reis- en verblijfkosten, f37.50 
als minimum per dag worden betaald. 

In het algemeen wordt zeer veel overgelaten aan 
de „discretie" van den architect. Engeland is het 
land der groote fortuinen; een architect van aanzien 
kan daar feitelijk rekenen, wat hij wil. Vandaar 
dat de honorariumtabel eigenlijk dien naam niet 
verdient, doch meer als een handleiding bedoeld 
schijnt. 

Het Royal Institute of British Architects heeft 
ook „Algemeene Voorwaarden" vastgesteld, die uit 
32 artikelen bestaan. Dit „Schedule of Conditions 
for Building Contracts" wordt voorafgegaan dooi
de ..Articles of Agreement" of overeenkomst van 
aanneming en kost f0.60. 

Van deze 32 artikelen heeft het laatste op arbi
trage betrekking. Deze arbitrage wordt toegelaten 
voor alle geschillen, waartoe de uitvoering aan
leiding kan geven, behalve die omtrent uitlegging 
van bestek en teekeningen. hel verwijderen van 
onwillige of ongeschikte werklieden, het afkeuren 
van bouwstoffen of het overdragen van het werk 
aan een anderen aannemer. „Zoodra er een geschil
punt is ontstaan" zegt het artikel „moet de eene 
„partij dit schriftelijk ter kennis van de andere 
„brengen, waarna het in hoogste ressort wordt 
„berecht door , of, zoo deze overlijden mocht, 
„niet in staat of onwillig mocht zijn, uitspraak te 
„doen, van iemand, die op verzoek van een der 
„partijen door den Voorzitter van het Royal Insti
tu t e of British Architects zal worden benoemd. 
„De uitspraak van dezen scheidsrechter is bindend 
„voor beide partijen. De scheidsrechter mag zijn 
„onderzoek niet beginnen, noch zijn uitspraak doen, 
„eer het werk gereed is of wordt geacht gereed te 
„zijn. Slechts wanneer het geschil de afgifte van 
„een betalingstermijn geldt, of zoowel architect als 
„aannemer dit schriftelijk verlangen, treedt de 
„scheidsrechter onmiddellijk op. De aan de scheids
rechterlijke uitspraak verbonden kosten worden 
„door den scheidsrechter bepaald, die ook beslist, 

„door welke partij zij gedragen zullen worden. De 
„scheidsrechterlijke uitspraak zal worden geacht er 
„eene te zijn als bedoeld in de Arbitration Act 
„van 1889." 

Men ziet, dat zoowel de scheidsrechter bij geschil
len als die bij prijsvragen zich aansluit bij het 
Êngelsche stelsel van rechtspraak door één rechter. 
Dit stelsel werkt over het algemeen beter, althans 
vlugger, dan de rechtspraak op hot vasteland, die 
door vele, doch slecht betaalde rechters plaats vindt, 
terwijl de Êngelsche rechter, die een hooge bezol
diging geniet, uit de beste rechtsgeleerden gekozen 
wordt en daardoor het algemeene vertrouwen heeft. 

De arbitrage is in Engeland door de wet van 
1880 geregeld, en werkt uitstekend. Terwijl wij nog 
met de omslachtige, van ieder wettig gezag ver
stoken Raad van Arbitrage aan het tobben zijn, 
hebben de Engelschen. practisch als steeds, het 
vraagstuk reeds sedert bijna twintig jaar opgelost. 

Het zou ons te ver voeren, bij al de 32 artikelen 
stil te staan. Daaronder komen natuurlijk heel wat 
bepalingen voor, die overeenstemmen niet onze A. V . 
Maar andere zijn verschillend. Zoo kennen wij geen 
bepaling, dat de aannemer den „surveyor", die de 
hoeveelheden uittrekt, moet betalen. Die hoeveel
heden worden alleen dan uitgetrokken, wanneer de 
aard van het te verrichten werk zich daartoe leent. 
Is dit niet mogelijk, dan wordt in daghuur gewerkt, 
en moeten de loonlijsten iedere week door den 
opzichter worden afgeteekend. 

Eigenaardig is ook Art. 20, dat zegt: „Alle spe
cialiteiten, handelaars, fabrikanten of anderen, 
..die werk moeten verrichten of materialen moeten 
„leveren, waarvoor in bet bestek bepaalde bedra
ggen zijn uitgetrokken kunnen ten allen tijde door 
„den architect worden benoemd, uitgekozen of aan-
„gewezen : zij worden geacht te zijn onder-aannemers 
„in dienst van den aannemer. Wanneer echter de 
„aannemer bezwaar tegen den aangewezen persoon 
„heeft, of die persoon weigert, een overeenkomst 
„met den aannemer te maken, waarbij deze gevrij-
„waard wordt voor alle aanspraken, die de werk-
„lieden van den onder-aannemer op grond der 
., Workmen's Compensation Act, — de ongevallen
w e t zouden kunnen maken, dan moet iemand 
„anders door den architect worden aangewezen". 

Boete voor te late oplevering kent men in Enge
land niet. Als het werk niet voldoende opschiet, 
wordt den aannemer een waarschuwing gezonden. 
Zet hij dan niet binnen een bepaald aantal dagen 
het werk niet kracht voort, dan wordt hem en zijn 
werklieden de verdere loegang ontzegd, en maakt 
een ander het werk af. Blijft er. ten slotte, wat 
van de aanneemsom over, dan wordt dit aan den 
aannemer uitgekeerd, is er ecu tekort, dan moet 
hij dit bijpassen. 

Zulk een krasse maatregel zal wel niet dikwijls 
worden toegepast. Over het algemeen lijkt een 
Engelsch aannemer solieder en betwouwbaarder 
dan zijn collega's op het vasteland. Althans vele 
der Algemeene Voorwaarden zijn anders moeilijk 
te begrijpen, daar overal groot vertrouwen in zijn 
redelijkheid en goeden wil getoond wordt, en van 
onze „hang- en brandartikelen" geen spoor wordt 
gevonden. 

In Engeland hecht men aan „standing". Niet 
slechts de aannemers, maai- ook de architecten 
hebben daarom hun, grootendeels ongeschreven, 
wetten. Toch geeft het Royal Institute ook enkele 
voorschriften aan zijn leden. Het wordt onbehoorlijk 
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geacht dat architecten advertenties plaatsen, reclame 
maken, of boekwerken, die reclame beoogen, uit
geven. In het bijzonder wordt hun verboden, hun 
naam en adres op de schuttingen van werken in 
aanbouw of op voltooide werken doen plaatsen. 
Het wordt zeer onbehoorlijk geacht, zich bij per
sonen aan te melden, om als architect werk te 

krijgen. Kortom allerlei dingen, waar een vaste-
landsch architect niets in ziet, zouden een Engelsch 
architect in opspraak brengen. En het gevolg is, 
dat de Engelsche architecten, al kan men over 
hun gaven verschillend denken, een aanzien hebben, 
waarom hun vakbroeders van het vasteland hen 
mogen benijden. 

Oe H a a g s c h e R a a d h u i s p l a n n e n . 

(Met een plaat). 

Toen wij onlangs de tentoonstelling van de raad
huisplannen bezochten, was onze eerste en laatste 
indruk, dat de oplossing van het sedert jaren aan
hangige raadhuis-vraagstuk, door deze plannen nog 
in geenen deele was opgelost, een indruk, die ook 
door andere, zeer bevoegde, beoordeelaars gedeeld 
werd. 

De moeilijkheden, die er zich bij voordoen, zijn 
van zeer verscheiden aard. Allereerst komen wel 
in aanmerking die, welke de situatie oplevert, in 
verband met den wensch, om den zetel van het 
gemeentebestuur en de gemeentelijke administratie 
te behouden op de plaats, waar die sedert onheug
lijke jaren gevestigd waren en zich ontwikkeld 
hebben tot den omvang, die thans een zeer belang
rijke uitbreiding van lokaliteit dringend noodig maakt. 

Niet zonder voorbeeld, maar toch opmerkens
waardig is het „laissez aller", waarmede tot voor 
korte tijd door de vroede vaderen der residentie 
de raadhuiskwestie behandeld of liever verwaarloosd 
werd. De Gemeentekas heeft duchtig moeten bloeden 
voor de gevolgen van menig uur van onbedacht
zaamheid en thans, nu men bedachtzamer geworden 
ts, staat het te bezien of de gebrachte offers nog 
niet onvoldoende zullen blijken, om tot een be
vredigende oplossing te geraken, 

Dan komen daarbij de tyrannieke eischen van 
een steeds toenemend verkeer, ten opzichte waarvan 
ook in het verleden wel eens struisvogelpolitiek 
gevoerd is, maar die zich nu juist in het hart der 
oude stad doen gelden. 

En ten slotte komt het zuiver architectonisch 
vraagstuk, dat tweeledig is en eerstens betreft het 
vinden van een goede distributie op het hier aan
gewezen terrein en ten tweede van een bevredigend 
en der residentie waardig uiterlijk aanzien van een 
barer belangrijkste, zoo niet het belangrijkste harer 
openbare gebouwen. Dit laatste punt heeft men 
zich niet gemakkelijk gemaakt door a priori aan 
te nemen en vast te stellen, dat het nieuwe gebouw 
zou worden ontworpen in den stijl van omstreeks 
1730, den bouwtijd van het gedeelte, dat met zijn 
gevel naar het Kerkplein staat toegekeerd. Reeds 
vroeger heeft men gedacht, bij de uitbreiding 
indertijd, wij meenen onder beheer van den Direc
teur Reynders tot stand gebracht, niet beter te 
kunnen doen dan ook hier den gevel van 1730 zoo 
nauwkeurig mogelijk te copieeren. Dit was in zoover 
goed gezien, dat daardoor groote misstanden voor
komen zijn, want terwijl de gevel aan het Kerkplein 
zeer goed aansluit aan den oudsten zestiende eeuw-
schen bouw, dit bekende juweel van Nederlandsche 
Renaissance, doet de uitbreiding van Reijnders aan 
den voorgevel in 't geheel geen kwaad, zij staat 
er bescheiden naast en laat de rijke architectuur 
ten volle tot haar recht komen. 

Ging men echter thans niet te ver. door voor
zichtigheidshalve maar weder te decreteeren, dat 
het nieuwe gebouw in den stijl van 1733 moest 
ontworpen worden? 

Wij meenen, dat de gemaakte ontwerpen ook dit 
hebben aangetoond, dat men hier heeft misgetast 
en het doel, het zooveel mogelijk sparen en in zijn 
waarde laten van het oudste en architectonisch 
meest precieuse gedeelte, toch niet bereikt werd. 
Zooals reeds van verschillende zijden, o. a. ook in 
het adres van de Afdeeling 's-Gravenhage der Maat
schappij tot bev. der Bouwkunst, terecht werd op
gemerkt zou bij uitvoering van een der thans ont
worpen uitbreidingsplannen, het kleine monument 
onvermijdelijk door den hooger opgaanden aanbouw 
worden geëcraseerd, doodgedrukt. 

Men heeft de ruimte te veel noodig, om op het 
nog te beperkte, beschikbare terrein de tweede 
verdieping te kunnen missen. Maar ook, wanneer 
men met de kaart van 's-Gravenhage voor zich, van 
de aangrenzende gebouwen nog een derde meer, 
dan de thans beschikbare oppervlakte, geannexeerd 
denkt, zijn de moeilijkheden, die de naaste omgeving 
met hare nauwe straten en pleintjes oplevert, nog 
geenszins verminderd, en stuit men ook hier spoedig 
op de millioenenquaestie, die alle pogingen tot het 
aanbrengen van afdoende verbeteringen in het hart 
eener oude stad beheerscht. 

Bepalen wij ons tot het architectonisch vraagstuk, 
dan moet betreurd worden, dat men de architecten 
niet vrij gelaten heeft in de keuze der vormen, die 
hen voor dit geval het meest passend voorkwamen, 
en zelfs het gegeven voorschrift niet ruim heeft 
opgevat, zoodat de nu tentoongestelde plannen te 
beschouwen zijn als wijzigingen van wijzigingen naar 
aanleiding van daarop uitgeoefende critiek, waarvan 
de bevoegdheid eenigszins in twijfel kan worden 
getrokken. 

Dat een ontwerp niet altijd wint bij herhaalde 
wijziging weet ieder bouwmeester en onder de om
standigheden, waarop in de bouwbureaux van een 
gemeente gewerkt wordt, kan het wel als regel gelden. 

De frischheid van een eerste conceptie, die niet 
uitgesloten is, ook bij voorgeschreven stijlkarakter, 
miste men min of meer in de tentoongestelde ont
werpen. Dit gemis zou nog duidelijker zijn uitge
komen, wanneer men ook het allereerste schets
ontwerp, alreeds een paar jaren geleden door den 
gemeente-bouwmeester gemaakt, had geëxposeerd. 

Dit eerste schetsontwerp is ter zijde gelegd, 
omdat het niet monumentaal genoeg geacht werd 
en toen zijn later de varianten ontstaan, waarvan 
op onze plaat reproducties zijn gegeven, en die te 
beschouwen zijn als een serie welgeslaagde studies 
in het achttiendeeuwsch karakter, dat men hier 
verlangde. 

G E V E L S C H E T S E N 

v o o r de u i t b r e i d i n g van he t R a a d h u i s t e ' s - G r a v e n h a g e 

Architect, A. SCHADEE. 

1. l i . 
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Tot goed begrip dient hier vernield, dat deze 
schetsontwerpjes de hoofdpartij van de gevels van 
het nieuwe raadhuis voorstellen en wel het front, 
dat naar de Groenmarkt gekeerd zou zijn en dus 
het meest in het oog zou vallen. 

In een volgend nummer zullen wij de bijbehoo-
rende plattegronden reproduceeren, om in verband 
daarmede de situatiequaestie, die wij reeds boven 
aanroerden, eenigszins nader te beschouwen. 

Eerst aan de hand daarvan zal het mogelijk zijn 
den lezer een denkbeeld te geven van den aard en 
omvang van het vraagstuk. 

In hoever een prijsvraag hier uitkomst zou kunnen 
geven, daarover loopen de meeningen uiteen. 

Wat kan het Gemeentebestuur hiervan terug
houden? De vrees voor een negatief resultaat, zegt 
men. Maar een negatief resultaat kan ook somtijds 
nuttig zijn, om een eind te maken aan langdurig 
zoeken in verkeerde richting en te bevorderen een 
kloek besluit tot het zoeken van een oplossing op 
andere wegen. 

(Wordt vervolgd). 

B r i e v e n v a n P i e t v a n Diever . 
V I . 

Waarde Opmerker.' 
Begint het geweten te spreken, is er werkelijk 

zooiets van een réveil te constateeren een ont
waken uit den slaap der zonde? 

Men zou het waarlijk gaan denken, als men de 
ontboezemingen der laatste dagen voor ernstig en 
weloverwogen opneemt. Wie had dat gedacht, dat 
de oprichting van dien Architectenbond allereerst 
tot gevolg zou hebben, dat de moraal in de bouw
kundige kringen op de proppen zou komen. De 
heeren, die daar op den schrikkeldag te Utrecht 
vergaderden hebben wat op hun geweten. In de 
Maatschappij van Bouwkunst hebben zij de zaken 
zoo in de war weten te sturen, dat het Hoofdbe
stuur de kluts geheel kwijt is. Wat moet er nu 
van de aanstaande Mei vergadering terecht komen. 
Van vele zijden hoorde ik reeds de meening uiten, 
dat alle gegevens voorhanden zijn, om er een 
Poolschen landdag van te maken, zooals er nog 
geen in de annalen der Maatschappij geboekstaafd is. 

Dat 't nu zoo'n vaart zal loopen denk ik niet, 
tenminste als 't gelukt, door middel van den aan 
de vergadering voorafgaanden gemeenschappelijken 
maaltijd, de heeren in de gewenschte, gemoedelijke 
alter-dinner stemming te brengen. 

Als dan de moraal ter sprake komt zal het nog 
wel losloopen, maar als de afgevaardigde uit Arn
hem te Amsterdam begint uit te pakken, zooals hij 
thuis deed, dan heb je, zou ik denken, de poppen 
aan 't dansen, want niet alleen werden daar te 
Arnhem oude grieven van jaren geleden opgehaald, 
maar er werd tevens niets meer of minder geeischt 
dan „absolute eerlijkheid". Mij dunkt men moet 
den schaterlach van Mephisto duidelijk hebben 
kunnen hooren, toen de spreker in allen ernst op 
dit thema aan het fantaseeren was. Het is een 
verheven denkbeeld, subliem, maar „du sublime au 
ridicule i l n'y a qu 'un pas" en ik zou mij er voor 
wachten met zoo iets verhevens in een vergadering 
van gewone menschen aan te komen, uit vrees mij 
belachelijk te maken, want „le ridicule tue" is een 
even juist spreekwoord. 

Toch heelt dit geleuter ook buiten Arnhem nog 
weerklank gevonden. Een inzender uit Vlaardingen 
in het laatste Bouwkundig Weekblad holt alreeds 
op het denkbeeld voort en wil de „absolute eerlijk
heid" algemeen invoeren en daardoor het algemeen 
zedelijk peil van de menschheid verhoogen „De 
eerlijken, van welk vak ook, zegt deze schrijver, 
moeten krachtig worden gewaardeerd en gesteund 
door het publiek". 

Voor zoover mij bekend, werden zij tot heden 
steeds door het genoemd publiek gesteenigd en 
gekruisigd. 

In de Bondsstem, het orgaan van den Opzichters-
en Teekenaarsbond is ook al een inzender aan 't 
bazelen over de moraliteit. „Hoog de Moraliteit" 
is zijn conclusie en daar kan ik mij heel goed mede 
vereenigen, hoog, heel hoog, liefst zoo hoogy dat 
niemand er bij kan, dan zijn wij er voorloopig 
van af. 

De aannemers en de ingenieurs houden wijselijk 
in hunne vergaderingen en organen de moraal 
buiten het debat. De heeren aannemers bezigen 
haar naam alleen als wapen, wanneer de Directie 
der Genie a faire moet worden genomen over be
steksbepalingen, die hun niet aanstaan, maar waagt 
een ingenieur het, gelijk onlangs, iets van zijn 
meening te laten doorschemeren, omtrent de mora
liteit der Amerikanen, dan wordt hij dadelijk terecht
gewezen en hem gezegd, dat dit volstrekt niet te 
pas komt. 

De kinderlijke naieveteit van deze moraliteits-
uitingen zou hartverheffend, stichtelijk zijn. als wij 
niet leefden in de twintigste eeuw, in den tijd der 
schreeuwendste contrasten tusschen deze mooie, 
ik had haast gezegd malle, woorden en de dingen 
die wij dagelijks zien gebeuren. Nu klinken zij wel 
wat kinderachtig. 

Het maakt geen slechten indruk, dat de heeren 
van den Architectenbond niet meedoen aan het 
algemeen gemoraliseer en het is te hopen, dat zij 
ook later niet op het terrein der moraal zullen 
verdwalen. 

Shakespeare laat Hamlet tot Polonius zeggen, 
dat men onder tienduizenden moet zoeken, om een 
eerlijk man te vinden en dat is nog altijd waar. 
wanneer men absolute eerlijkheid d.vv.z. het, men-
schelijkerwijs gesproken, onmogelijke eischt. 

Laat de Bond maar wat lager bij den grond 
blijven en zich tevredenstellen met de verklaring 
zwart op wit van zijn leden, dat zij zich gedragen 
zullen, zooals het eerlijke lieden betaamt, dat zij 
zich onthouden zullen van zekere handelingen, die 
in de reglementen als afkeurenswaardig zijn aan
geduid. 

Zulk een verklaring kan immers ieder onder
teekenen, ook al ware hij door de percentjes rijk 
geworden. 

Laat de Bond maar wat lager bij den grond 
blijven en bedenken, dat het er om te doen is, zich 
de kaas niet van het brood te laten eten door andere, 
beter georganiseerde klassen van bij de bouwkunst 
betrokken personen. Laat men zich tot de econo
mische en maatschappelijke belangen bepalen en 
verder ieder voor het het heil van zijn eigen ziel 
of de rust van zijn eigen geweten laten zorgen. 

Nu is Piet van pessimist ook nog materialist 
geworden, zal mijn vriend Sinione wel denken, als 
hij dit leest, want hij hecht schijnbaar geen waarde 
meer aan een moreelen grondslag van de mensche-
lijke handelingen. 
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Gij, Opmerker, zult mij echter wel beter begrijpen 
cn ik zal u niet behoeven te verklaren, dat ik wel, 
en wel zeer groote waarde daaraan hecht, maar ik 
hecht niet aan den schijn van een moreelen grond
slag, die feitelijk niet aanwezig is, ik hecht niet 
aan mooie woorden, die een mooi, verheven denk
beeld uitdrukken, als motto vooreen zeerallcdaagsch 
gedoe, ik hecht niet aan een mooie vlag, die een 
minderwaardige lading moet dekken. 

Wanneer ik mijne ervaringen uit den tijd mijner 
practijk eens verhaalde, zouden meerderen mij wel
licht beter begrijpen, maar ik durf niet recht, want 
als de heer Weissman bewijsstukken ging vragen, 
zou ik die achterwege moeten houden, om personen, 
die nog in leven zijn, niet te comproinitteeren ol' 
onaangenaam te zijn. Het verhaal zou nogal een
tonig zijn, net als de geschiedenis van Saïdja, met 
dit verschil evenwel, dat waar in Multatuli's meester
stuk sprake is van buffels, die telkens afgenomen 
werden, in mijn verhaal sprake zou zijn van illusies, 
die telkens op min of meer ruwe wijze verstoord 
werden. 

De inzender in het Bouwkundig Weekblad, die 
ik zoo even citeerde, spreekt o. a. van „hen, die 
ter wille van een mooi ideaal (zijn er ook leelijke?) 
eenig voordeel prijsgeven". 

Ik weet bij ervaring wat dat beteekent, maar ik 
weet ook, dat men daar geen waardeering voor 
inoogst. 

Ik heb die nooit verwacht of verlangd, het behoud 
van mijn ideaal was mij voldoende. 

Ik wil echter wel bekennen, dat het mij dikwijls 
veel gekost heeft, naam en voordeel te verzaken, 
ter wille van iets hoogers en gij weet. meen ik, 
wat mij ten slotte heeft doen besluiten, de practijk 
vaarwel te zeggen. Het spijt mij, dat ik het zeggen 
moet, maar ik gevoel er geen spijt over, wanneer 
ik nu als toeschouwer het oog richt naar het tooneel. 
waarop ik vele jaren medespeelde en waarnam ook 
wat er achter de schermen voorviel. 

Mijn belangstelling heeft het stuk nog altijd en 
vooral in de laatste bedrijven vind ik het heel 
interessant, al voorspellen sommigen ook, dat het 
zal uitgaan als een nachtkaars. 

Wat maakt dit uit? vraag ik mij af; dat is wel 
meer gebeurd en op het onverwachtst ziet men 
dikwijls nieuwe stukken aangekondigd, treurspelen 
of blijspelen, kluchten zijn ook niet zeldzaam. De 
toeschouwers zullen zich voorloopig volstrekt niet 
behoeven te vervelen. 

Als steeds 
t. a. v. 

PIET V A N Dl E V E R . 

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 E T E ' s - G R A V E N H A G E . 

Verslag van de Maartvergader Ing. 

Onder voorzitterschap van den Heer Joh.Mutters Jr. 
had „Arti" weer een belangrijke bijeenkomst. Na 
afdoening van eenige zaken van huishoudelijken 
aard verleende de Voorzitter het woord aan den 
Heer J . H . Kremer. Directeur der Naaml. Vennoot
schap „Hengelosche Trijpweverij" te Hengelo, die 
zou spreken over: „Het Trijp in zijne esthetische! 
verschijningen, zijne geschiedenis en weverij". 

Spreker met zeer veel genoegen optredend*; te 
midden van kunstnijveren, van kunstzinniger!, die 
zeker ook groot belang in dit onderwerp zullen 
stellen, begon met de vraag: Wat is trijp? en 
wanneer daarop liet antwoord luidde: grond, be
staande uit ketting en inslag, met bekleeding, dan 
diende dit nader omschreven, ten einde het weefsel 
„Trijp'' behoorlijk vast te leggen. 

De bekleeding toch is eene van speciale soort, 
het mohair verkregen van de Angora-geit, zoo 
genoemd naar het plaatsje Angora in Klein-Azië, 
vanwaar het dier is overgebracht naar Zuid-Frankrijk. 
Spanje en Zuid-Alrika niet het doel de hoeveelheid 
grondstof voor «le trijpweverijen te vermeerderen. 

Waar nu het mohair de bekleeding uitmaakt zijn 
daardoor vanzelf uitgesloten fluweel, veloursd'Indieii 
of velveteen en moquette. 

De oude trijpen waren, dit dient opgemerkt, 
evenwel ook niet niet mohair geweven. Zoo is het 
met het velours d'Utrecht, nog te vinden in het 
Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht, evenals met 
dat, waarvan stalen te vinden zijn in het Neder
landsen Museum te Amsterdam. 

Wanneer het mohair in gebruik gekomen is, kan 
men niet bepalen. Zeker is het, dat reeds in oude 
tijden Klein-Azië het gebruik kende, en het over 
Rusland zijn weg over het vasteland van Europa 
gevonden heeft, ln 1830 deed het zijn intrede in 
Engeland en sedert dien tijd werd Bradford de 
markt voor mohair in Europa. 

Bij het velours d'Utrecht bestonden de grond-
draden uit linnen, wol of mohair, en in 1780 werd 
voor het eerst in ecu boek van geitenhaar gesproken 
als dc stof om het trijp zijne bekleeding te bezorgen. 

Op ééne wijze is zeker wel wat nieuws gevonden 
en dat betreft het patroneeren. 

De trijpen zijn in hoofdzaak te verdoelen in twee 
soorten, die met staande pool, het velours d'Utrecht 
en die met liggende dito, het velours de Naples. 

Beide velours zijn weer onder te verdeden in 
ongepatroneerde ol' effen en gepatroneerde stoffen. 
De gepatroneerde velours d'Utrecht worden inge
weven en ingeperst, de laatste zonder, met gedeelte
lijk en geheel relief. 

De gepatroneerde velours de Naples ingeweven, 
ingeperst en opgeperst, terwijl eene bijzondere soort 
daartoe ook te brengen is: de kreukelt rijp. 

Het grondweefsel van het trijp wordt vooraf 
geverfd, het bekleedsel is wit en wordt eerst aan 
het stuk geverfd. Dit verven levert wel zijn eigen
aardige bezwaren, daar het alleen kan geschied«'ii 
naar een klem-staal, nimmer naar willekeurige andere 
stoffen en evenmin naar oude trijpen. 

De bekleeding bestaat uit pluisjes, meer technisch 
polen genaamd en ook wel lusjes, waardoor de zoo
genaamde frisés in de wereld komen. 

De eenvoudigste patronen worden verkregen door 
twee verschillende wolsoorten te verwerken, mohair 
en schapenwol. De laatste bezit de eigenschap bij 
het verven meer kleurstof op te nemen en dus 
donkerder te worden, tengevolge waarvan de ge
streepte patronen ontstaan. Die nieuwe patronen 
zijn te danken aan Eduard Verkade, die spreker's 
voorganger aan de fabriek was, voor hij tooneel-
speler werd. 

Om nog een andere greep uit het patroneeren 
te doen, behandelde spreker de gedeeltelijk relief 
patronen, waarbij lussen en pluizen van verschil
lende hoogte dienst doen en de Jacquard-machine 
tegenwoordig de bewerking zeer vergemakkelijkt. 

Vervolgens gaf spreker een uitvoerig overzicht 
van de wijze, waarop het trijp met de liggende 

Êool, het velours de Naples, vervaardigd wordt, 
[oe wordt nu dit trijp verkregen? Onder groote 

spanning wordt het geweven stuk om een bronzen 
rol van gaatjes voorzien opgerold en dan in water 
gekookt. Groote nioeielijkheden doen zich daarbij 
voor. Is het stuk niet volkomen recht op de rol 
gebracht, dan is het na de bewerking bedorven en 
voor het doel verder ongeschikt, of het kan zich 
voordoen, dat het stuk dom- te groote spanning 
plotseling afknapt en aldus zijn waarde verliest. 

Daarna ondergaat het zijn laatste afwerking; 
het wordt op een trommel gebracht om het te 
slijpen. 

Het kreukeltrijp is wel van algemeene bekend
heid. Het komt dan ook onder negen verschillende 
benamingen voor. Onze ouders en grootouders 
maakten er veelvuldig gebruik van. Stukken, waar 
eene fout ingeslopen was, konden veelal nog tot 
kreukeltrijp verwerkt worden. Het is bekend, dat 
men in Duitschland dergelijke tot kreukeltrijp ver
werkte stukken op zij legde als Hollander stukken. 

De ingeperste patronen hebben al vroeg grooten 
opgang gemaakt. In de oud-Hollandsche huizen 
dienden ze als wandbekleoding. Fraaie ouden treft 
men nog aan in de onderscheidene Lodewijkstijlen, 
zelfs nog hier en daar van de 16de eeuw. 

De patronen worden ingeperst op een rol. Hoe 
oud de rollen, in verband rrret de dessins, zijn, 
is niet gemakkelijk na te gaan. Spr. had van Jan 
Kalf vernomen, dat men veilig kan aannemen, dat 
de rollen even oud zijn als de dessins aangeven, 
indien geconstateerd kan worden, dat het trijp 
ouder is dan 50 jaar, daar men eerst omstreeks 
1S70 in staat is geweest, de dessins na te maken. 

Na de pauze behandelde spr. iets van de ge
schiedenis. Dit is echter niet veel. Er is niets 
bekend, niets geschreven, in geen enkele richting 
vindt men eenig licht. Alleen bestaat in het 
Fransch een werkje von Roland de la Platière, 
waarin het kenmerkende van het trijp wordt be
schreven. Vraagt men: Waar komt het vandaan? 
en hoe is het ontstaan? Men kan zich in gissingen 
verdiepen, maar veel verder komt men niet. 

Het meest sluit het trijp aan bij het fluweel. 
Mogelijk was zijde te duur voor den minderen 
man en was het een bewust streven een andere 
stof te vinden, misschien ook veroorzaakt door de 
moeilijkheid om zijde te verkrijgen, dit tenminste! 
voor zoover de kleeding betrof. 

De Utrechtsche manufactuur gebruikte zelfs 
egde voor de trijpververvaardiging, zooals de voor
beelden in het Museum daar aantoonen. 

Spr. besloot met een korte vergelijking tusschen 
fluweel, trijp en moquette. Het eerste wordt met 
zij, het tweed»! met mohair, het laatste met wol 
geweven. Uit het fluweel kwam blijkbaar het trijp 
voort. 

Het moquette komt overeen met het trijp, maar 
fluweel en moquette beide zijn anders geweven, 
ze hebben een andere binding. 

De causerie werd verlucht en verduidelijkt «looi-
een groot aantal stalen van flinke afmeting van 
verschillende trijpen in de fabriek te Hengelo 
vervaardigd. 

Hartelijk dankte de Voorzitter den spreker, die 
diep in zijn onderwerp was ingegaan. Men had 
g«duisterd en geleerd, Gaarne zou men een ander
maal Spr. zijn onderwerp hooren vervolgen. 

Nadat de voorzitter ook nog dank gebracht had 
aan den Heer Jac. Bodaan voor zijn geëxposeerde 
ontwerpen van intérieurs en den leden medegedeeld, 
dat spoedig voor „Arti"' gelegenheid zou bestaan, 
gezamenlijk „De Zwerver" te gaan bezichtigen, 
daartoe tloor den Heer W . O. J . Nieuwenkamp 
uitgenoodigd, werd de ofiicieele vergadering gesloten. 

Geruimen tijd bleven de leden echter nog samen, 
om de kunstbeschouwing verder in oogenschouw t«' 
nemen, allerlei inlichtingen aan den spreker van den 
avond te vragen en den tijd te slijten aan de leestafel, 
voorzien van de nieuwste werken op het gebied van 
kunst en kunstnijverheid, die ook weer heel wat stof 
tot onderhoud en gezellig samenzijn boden. 

I n g e z o n d e n s t u k k e n . 

Het tiiivgeiismommieiit. 

Mijnheer de Redacteur! 
Verleen s. v. p. plaatsing aan onderstaande op

merkingen in Uw weekblad betreffende het verschil 
van zienswijze bij Directeuren der Hollandsclie 
Maatschappij der Wetenschappen ter eene en den 
Gemeenteraad «Ier Residentie ter andere zijde, in 
zak<! het „eereteeken" voor Christiaan Huygens. 

Inmiddels met verschuldigd respect 

Roermond, 27 Apri l 1908. 

Uw Dienaar 
S. W . H O E G E N . 

Met aandacht en belangstelling dit laatste 
voor zooveel aangaat „het algemeen belang" — 
heeft schrijver dezes den strijd gevolgtl tlie is ont
staan na het ingeleverd ontwerp voor een gedenk
teeken aan Christiaan Huygens, door Dr. Cuypers. 

Geheel buiten «len strijd staande en ook in geener
lei opzicht persoonlijk daarbij geïnteresseerd, hebben 
mij niettemin getroffen, de drogredenen aangevoenl 
tegen den vorm van dat ontwerp, door den Haag-
schen Gemeenteraad, bij monde van «le Commissie 
uit haar midden. 

Is de hooggeroemde Oud-Hollandsche eerlijkheül 
en oprechtheid nog «laar — dan twijfel ik niet of 
de Commissie uit den Raad zal moeten erkennen: 
„wij veinzen eene juistheid van zaak beschouwing 
„bij ons beweren, waarin ons harte niet deelt, 
„maar wij willen dat alzoo, omdat onze reukzin-
buigen eenigen wierookwalm hebben opgevangen 
„in het ontwerp Cuypers, en niets is onze ziele 
„meer wiederwillig". 

Eerstens plaatst zich «le Raadscommissie op een 
standpunt, hetwelk het hare niet is, namelijk: „de 
beoordeeling van het gedenkteeken", vermits aan 
haar alleen is to«;gezegd: „de plaatsbepaling". 

Verder is de Commissie wel zeer gewetens 
nauwgezet, waar zij den erflater zoo naar de be
woordingen beluistert, «ui aldoor praat van een 
standbeeld, terwijl zij elders zegt: „wij hopen, dat 
„de Maatschappij der Wetenschappon alsnog zal 
„zal inzien, dat men een ontwerp voor een stand-
„beeld, zooals de erflater zich dit „waarschijnlijk" 
„(sic) heeft voorg« isteld. behoort op t(! dragen aan 
„een beeldhouwer". 

Ook deze terechtwijzing behoort niet tot 's Raads 
competentie. 

Dr. J . Bosscha — toch zeker wel eene autoriteit 
die eenige aandacht verdient — betoogt in zijne 



memorie, dat de getrouwe voorstelling van de 
lichamelgke figuur met geen mogelijkheid eenig 
denkbeeld, den geleerde waardig, kan geven van 
zijn werk. 

Hiertegen vernemen wij van de Commissie den 
volgenden ongehoorden onzin. „De getrouwe (sic.) 
„afbeelding wekke in den aanschouwer de herinne
r i n g aan wat de geleerde Nederlander heeft ge
droch t , en zoo noodig (sic) kan, om aan het ge
heugen of de onwetendheid van den beschouwer 
„tegemoet te komen, de omlijsting zijne werken 
„of daden symboliseeren". 

Indien elk stoffelijk symbool van geestelijke be
grippen uit den aard der zaak armoedig is, welke 
verzinnelijking van geestesgaven moet dan worden 
teweeggebracht door de aanschouwing van eene 
uit steen of metaal gevormde menschelijke figuur'? 

Indien wij — als tijdgenooten van Vorst von 
Bismarck, — dezen niet kenden, zouden wij dan 
uit de beschouwing van zijn standbeeld in Goslar 
kunnen besluiten, dat deze voor alles, een groot 
staatsman was? — Immers neen! — 

Het beschouwen van eene menschelijke figuur 
beteekent alzoo niets, waar sprake is te komen 
tot een juist denkbeeld aangaande zijnen geest, 
zijne denkwijze en kundigheden, zijn deugd, zijn 
zielenadel, enz. enz. 

En hoeveel klemmender wordt nog dit bewezen, 
wanneer wij opmerken, dat de preciese contra
factie, eerst scheppingen zijn van den laatsten tijd. 

Moet men laten varen: „aldus de Raads-Com-
missie" - de voor aesthetische opvatting heillooze 
en doodelijke gedachte, dat het Huygenskunstwerk 
vóór alles zal zijn een plaatwerk van diens leven 
en daden"? 

Acht de Raads-Commissie zoodanige gedachten 
— aangenomen hare aanwezigheid — heilloos en 
doodelijk voor de aesthetica? 

Heeft de Raads-Commissie er wel aan gedacht 
dat „in casu" de eischen den der aesthetiek de 
tweede plaats innemen? Natuurgetrouwheid vervult 
hier de eerste plaats. Bij een ontwerp voor een 
tempel, een monumentale brug, een openbaar ge
bouw, enz. vraagt de schoonheidsleer alle aandacht 
voor zich. De doelmatigheid behoeft hierbij niet 
veronachtzaamd te worden. 

Er bestaan onder de gedenkteekenen en stand
beelden der eerste en middeleeuwen ware carica-
turen en nochtans zal dit den spotlust niet op
wekken bij hen, die weten wat de voorstelling 
bedoelt. Zoo is dus de waardeering van een ge-
denkteeken of standbeeld geheel individueel, hangt 
af van de beteekenis en moraliteit van den be
schouwer. Met duizend en meer voorbeelden op 
elk gebied van kunst en wetenschap is dit beweren 
te staven. Verlangt men bij standbeelden in de 
eerste plaats onberispelijk schoone gestalten, dan 
zou men komen tot vergoding der stof en in der
gelijk geval verloochent men den tijdgeest. 

Het is te begrijpen en te billijken i n den Haag-
schen gemeenteraad dat hij verzot is op standbeel
den en vooral dezulke die imponeeren. Daarbij laat 
zich dan alles denken, onverschillig of het raak is 
of niet. 

Het wil ons voorkomen, dat juist het ontwerp 
van Dr. Cuypers beantwoordt aan het beoogde doel, 
alzoo het niet de dwaze begeestering wekt van 
caroussel-versiering, maar integendeel den beschou
wer noopt tot kalme overweging, van wat hij in 
dit monument heeft te zien en te waardeeren. 

De onverschilligheid en afgekeerdheid van den 
Raad ten opzichte van de afdoening der 
aanhangige zaak door Directeuren van de Hol l . 
Maatschappij der Wetenschappen, blijke nog helder 
uit hare afwijzing om genoegen te nemen in 
wijziging van het ontwerp en ten slotte overtuigend 
uit deze woorden: 

„Mocht na onze bezwaren Uwe Maatschappij 
besluiten af te zien van het stichten van een ge-
denkteeken, dan kan de raad er zich slechts in 
verheugen, dat de waardige overledene zóó breed 
zijn uitersten wil omschreef, dat, werd zijn hoofd-
wensch door de Maatschappij, die hij daartoe uit
verkoren achtte, niet vervuld, niettemin eenig ander 
nuttig openbaar doel daardoor zal worden bereikt." 

De lezer zal met ons doorzien dat de Haagsche 
gemeenteraad zich hier meester maakt van een 
vrijbrief die uitsluitend «aan de Maatschappij dei-
Wetenschappen toekomt. 

Het is dan ook te hopen dat de Maatschappij 
der Wetenschappen de obstructie van den Haag-
schen gemeenteraad doorschouwe, zich in hare 
rechten zal handhaven, zal vasthouden aan haar 
voornemens en met betamelijk geduld zal wachten 
op de plaatsbepaling door den Raad. 

Het spreekt van zelf, dat deze plaatsbepaling 
toch eenmaal zal moeten geschieden, wil de Raad 
den schijn vermijden van boos opzet en bekrompen 
partijdigheid. 

(DE RIJKSADVISEURS). 

Ik verhaalde eene aanmaning door Dr. van dei-
Linden aan Mr. Vosmaer gegeven. 

De Heer Weissman, mijn verhaal besprekende, 
neemt de vrijheid, mij de aanmaning van Dr. van 
der Linden in den mond te leggen. 

Zonder eenige opheldering omtrent die wille
keurige handeling te geven 

Nu ik tegen deze ergerlijke verdraaiing opkom, 
tracht hij zich te redden door te zeggen, dat hij 
niet gelooft, dat die aanmaning van Dr. van dei-
Linden was, maar meent, dat zij van mij is. 

En dan durft hij mij nog bewijzen te vragen! 
Mooie manieren inderdaad! 

25 Apr i l 1908. VICTOR D E S T U E R S . 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 17. Mededee l ingen van 
de Maatschappij. Vergadering van de commissie voor de 
herziening van de Honorariumtabcl, gehouden te 's-Graven
hage 18 April 1.1. Vergadering van het Hoofdbestuur, ge
houden te 's-Gravenhage 18 April 1.1. Concept statuten en 
Huishoudelijk Reglement. De beroepsplichten van den 
architect met een naschrift van den voorzitter. 

Unfa i r . Correspondentie tusschen den heer W. van Veen 
voorz. der afdeeling Utrecht en den voorzitter der Maat
schappij. 

G a r d e n s Old and New. Boekbeschouwing. 
De P r i j s v r a a g voor het Raadhuis te Londen, 

met afbeeldingen van het bekroond ontwerp. 

Architect ara No. 17. Het S t a d h u i s te Le iden , 
A. W. Weissman en W. Kromhout Czn. 

T e c h n i s c h Gedee l te . Over het betrachten dei-
zuinigheid bij het ontwerpen van betonwerken. — Statiek 
en diagrammen tot het bepalen der afmetingen van vloeren 
en draagpijlers iu gewapend beton (vervolg). — Tochtvrije 
ingangen. 

2 Mei. Bijlage vim „jllVE O F Y l i K K K I t No. 18. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en MagasUnen DE KIIIF.RKADK 150—IS1. Filiaal en Showroom 44 KOKIX, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarniinic, Ventilatie. Warm en koud wal er venownR. Triumph Iteurdrangers. Kampioen Ventilator onder (iarantie. 

Re Itouwwereld No. 18. L a n d e 1 ij k e B o u w k u n s t 
bij een ontwerp van Van den Broucke, Pachthoeve van het 
kasteel Ronceval (Bulletin des Métiers d'A't). 

Het O p e n b a a r Slachthuis, door G. J. Veen-tra 
(vervolg). 

De Ingenieur No. 17. De Sei n in r i ch t i ngen van 
het n ieuwe station Rosendaal. Voordracht ter inleiding 
van het bezoek a;m dat station van de vergadering der 
Vakafdeeling voor Spoorwegbouw en Spoorwegexploitatie 
van liet Koninklijk lust.' van Ingenieurs op 1(5 Octolicr 1907, 
door C. G J. W. Koopman, met afbek ld ngen en 4 platen. 

E c o n o m i e van e l e c t r i s c h e c e n t r a l e n langs 
commercieelen weg, door Th. E. Maltha e. i., met afbeel
dingen. 

Ingezonden stukken. Naar aanleiding van de critiek over 
de middelen om Soerabaja aan een betere haven en haven-
toegang te helpen, door W. I<. van Goor c. i., met afbeel
dingen. — Gedeeltelijke afsluiting der Zuiderzee en droon-
making van de Wierjngermeer, door V. P. J. de Blocq 
van Kuffeler. 

De Aannemer No. 17. M i d d e l b a r e T e c h n i s c h e 
School . 

V e r g a d e r i n g van het Hoofdbestuur op 2:1 April 1908, 
kort verslag. 

C o m m i s s i e inzake de T r u s t s . 
B o r g s t e l l i n g . 
T o e p a s s i n g R a a d van A r b i t r a g e . 
l)c Nederlaudsche Kléi-Industrie No. 43. Arbeidscontract. 

— COM lite, een nieuwe brandstof. — Rechtszaken. 
Deutsche Kauhiitte No. 17. L i c h t und Farbe in der 

n e u z e i 11 i ch e n A r c h i t e c t u r III. door Gus'av Ebe. 
F a a sa d e n m a le r ei en ana a l t e r und n c u c r 

zeit, door H. II. A. Waldinr, met afbeeldingen. 
T e c h n i s c h e und w i r t s ch a f p 1 iche Vcrbcssc-

r u n gen in der II o 1 z k o ns t r u k t i on, door K. Ilahn. 
inet. afbeeldingen. 

E i n B a u e r n h o f, door M. Heeren bij een ontwerp van 
H. Grage, Altona. 

E i n L a n d h a u s o n t w u r f bij een ontwerp van G. 
ten Damm, Elbcrfeld. 

G e m e n g d n i e u w s . 
B I N N E N L A N D . 

Vredesp deis. — Bij de Woensdag te 's-Gravenhage ge
houden aanbesteding tot li» t maken vxn de fundeeringen 
en onderbouw van het Vredespaleis, waren ingekomen de 
biljetten van de volgende 57 insein ijvers: 

G. S. Kielstra, te Drachten f 179.8*3; — G. K. Donker, 
te 's-Gravenhage f 170.800; — F. J. Turin en F. A. Huck-
rieds, te Apeldoorn f 167.370; — F. van den Berg en II. 
van den Biggelaar, te Amst< rdam f 167.350; — C. Wegerif, 
te Apeldoorn f 16:1.000; — J. L. Seeuwen, te 's Gravenhage 
f 156.360; — W. P. Pas. te Dordrecht f 154.000; - J. C. 
Meijers, te 's-Gravenhage f lt.3.402; — H. Schiphorst en J. 
Philips, te Haarlem f 152.600; - J. A. Jonker & Zoon, te 
Haarlem f 151.800; — P. Zevenbergen, te 's-Gravenhage 
f 151.400; — B. W. de Blécourt, te Nijmegen f 150.700; — 
D. Opzoomer, te 'sGraveihage f 149.847; — J. Th. Si-hult. n. 
te Delft f 149.400; — G. J. van Slingerland, te Schoten 
t 149.000; — A. van Slingerland, te Haarlem f 148.337; — 
S. Bos, te Heemstede f 147.800; — .1. K. van Haren, te 
Nijmegen, f 143.777; — C. Basliaansen en J. van Rijn, Ie 
8 Gravenhage f 143.615; — H. Siegers, te Amsterdam 
f 139.900; — G. Eflrig, te Rotterdam f 139.900; — N. van Eek, 
te Nijmegen f 139.774; — C. van Leeuwen Jr. te Rotterdam 
f 139.700; — M. Bakkeren, te Prinsenhage f 139.700; S. S. 
«tolk, te Rottudam f 138.7<>0; — Wolterbeek & Van Dorp, 
Rotieidam f 138.400; — II. R, van Rit msdijk en J. J. Cos, te 
s Gravenhage f 13 .300; — S. Aar.leman, te"Velsen f 137.800; 
Jieton Maatschappij voorheen P. Bourdrez, te's-Gravenhage 
f 13/.374; — M. van der Spek, te Rotterdam f 136.825; — 
n. Wienhoven, to 's-Gravenhage f 136.600; - v. d. Pluvm 
* Gielcn, te Rott. rdam f 13H.320; — B. Hui/.inga, te Bergen 
f 136.300; — Gebrs. Dessing, te Gouda f 136.20D; — S. 
ftchoonboom, te Voorburg f 135.993; — A. Geldens, te Nij

megen, f 135.900; — A. M. van Beusekom, te 's-Graven
hage f 131.840; — W. M. Weyers, te Tilburg f 133.7.;»0; — 
W. M. Thyssen en A. van Doorn, te Amsterdam f133.459; 
— J. J. Duyns. te Gouda f 133.1H3; — firma Van der Vlucht 
en Domhot, te Amsterdam f 131.740; — H. C. Albers, te 
Amsterdam f 130.981; — J.. H. de Wilde, te Gouda f 130.729; 
— J. van der Vlucht, te 's Gravenhage f 1:30 670; — firma 
.1. van den Elshout Gzn., te Scheveningen f 128.825; — D. 
Seilijn en A. J. de Haan. te Amsterdam f 128.680; — C . 
Nieuwenhuyzen, te Dordrecht f l->8.160; — W. van Leeuwen 
Jr., le Rotterdam f 128.490;— J. H. Stelwagen, to Rotterdam 
f 126 980; — A. Bogerd, te 's-Gravenhage f 126.700; — 
J. H. Paardeko' per & Zn., te 's-Gravenhage f 12-Y960; — 
J. C. D. van Geylenbeek. te 's-Gravenhage f 185.864; — 
Z. Gelens en .1. v. d. Wal. te 's-Gravenhage f 123.600; — 
B. Weenink en R. van der M«ulen. te 's-Gravenhage f 119.980; 
— W. van Spronzen, te Monster f 119.900; — G. J. W. 
van Dorssen, te Amersfoort, en H. L. Aalburg, te Amster
dam f 1U..6I4; — G, Nollen, te 's-Gravenhage, en J. II. 
Heynierink, te Nijmegen f 112X00. 

P e r s o n a l i a . 
— Tot gemeente-opzichter van Zandvoort is benoemd de 

heer Schermers, aldaar. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 
— I n s p e c t e u r van het Gemeentelijk Electrisch Be

drijf, Utrecht. Jaarwedde van f 1' 00— f 12n0 op zegel ge
stelde requesten van Burgemeester en Wethouders van 
Ulr.cht vóór 15 Mei 1908. Vereischten: bekendheid met 
aanleg, revisie en keuring van Huisinstallaties. Revisie-
teekeningen en het I.lken van Meters. (1) 

— D i r e c t e u r . Aan de N. V. Nederlaudsche Meubel
en Houtwarenfabriek (voorheen Herm's de Vries & Co.) te 
Zaandam. Schriftelijke sjlücitatie met copie van getuig
schriften in te zenden aan den president-commissaris J. C. 
van Wcssem te Zaandam. [2] 

— D i r e c t e u r eener gevestigde zaak in Bouwmaterialen 
met de clientèle en het vak bekend en in staat eenig kapi
taal te fourneeren. Brieven onder no. 35732 aan het Alg. 
Ned. Advertentieblad te 's-Gravenhage. [•>] 

— P r a c t i s e h Persoon op een Technisch Bureau 
levens Machine magazijn, niet het vak op de hoogle. om 
bij afwezigheid van den Patroon zijn plaats te vervangen. 
Brieven, onder nö. 18961, bureau dei- Ni» uwe Rott. Crnt. [.'[ 

— M a c h i n e-T e e k e n a a r, aan eene Machinefabriek. 
Brieven onder No. 13320 aan het bureau der Nieuwe Rott. 
Courant. • [2] 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 
INKORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 

R u i J S C H S T R A A T 94, A M S T E R D A M . 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van ('» tot 8 uur. 

28 Bouwk.Opz.-teek., 20—50j., ƒ00—ƒ 125 p.m. 
9 BouwkOpz.-Uitv., 
5 Bouwk. Teek. 
0 Waterb. Opzr. 
1 Meubelteekenaar 
2 Decoratie-teekenaars 

20—50j.,/"00 
23— 50 j . , ƒ 05 
20—49 j . , ƒ40 
2 4 - 5 0 j . , / G 0 -

41 j - , 
20—40 j . , ƒ110 

2 Teek. voor kunst-indnst.26 -40'j.,/"110 
3 Chef-machinisten 22-33j. , / r 80~ 
2 Werkt, opz. (construct.)22—23].,/'80 
2 Werkmeester 2(5—33j., 

10 Werktuigk. Teek., 2 0 - 2 G j . , / 3 5 
5 Electrotechniker 20—41 j . , ƒ35 
1 Scheepsteekenaar 2 I j . , 
1 Verwarniings-techniker 28»., 
1 Kadaster-teekenaar 24]., 

ƒ 1 2 5 
-/110 
ƒ120 
ƒ110 
f 120 

-ƒ125 
ƒ125 

-ƒ150 
ƒ 110 
ƒ125 

-ƒ 85 
-ƒ100 
ƒ 05 
ƒ 80 
ƒ 75 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
A C H T E R - O O S T E I N D E 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

W A N D T E Q E L S . 
Enorme voorraad fijnste Eugelsche combi na ics 

P l a a t s i n g door b f k w a m c werklieden. 

Ontwerpen en begrootingen op aanvraag gratis. 13] 

Aankondiging van 
A a ii IK'SI vil i n ge n. 

MAANDAG 4 Hel 

Amsterdam, ten 12 ure, door hot ge
meentebestuur: het maken en vernieuwen 
van gedeelten kademuur langs de Nieuwe 
Prinsengracht en den Singel. Dc voor
waarden te vei krijgen ter Stadsdrukkerij. 

Amsterdam, ten 12 ure. door het ge
meentebestuur: het bouwen van een 
steiger en vier dukdalven in de Petro
leumhaven. De voorwaarden te verkrijgen 
ter Stadsdrukkerij. 

Amsterdam, ten 12 ure, door het ge
meentebestuur: a. het bouwen van een 
politieposthuis aan de Westermarkt; I». 
het bouwen van een politieposthuis aan 
de Emmastraat. De voorwaarden te ver
krijgen ter Stadsdrukkerij. 

Hof van Dein, ten 11.30 ure, door het 
gem. best.: het aanleggen van straten 
en het maken van rioleeringen met bij-

Assurantie 'Maatsch. 

schade op het Leven 
„DE 

tegen 

I S 45. 
' s -GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
^Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
H A A R L E M , Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat.-ZUTPHEN.IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J . J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEER INK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1900 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'ieiniëii, zonder Inlcggelden of Na
betalingen. 

komende werken in het verlengde van 
de Willemstraat: bestek cn voorw. ter 
inzage ter secr. en aldaar verkrijgbaar. 

Nijmegen, ten 10 ure, door de genie: 
bestek no. 128: het bouwen van een stal 
te Nijmegen, raming f 10700; best. en 
proccs-verba.il van inlicht, ter lezing in 
het koffiehuis van den heer Kros in de Pla-
tenmakerstr. en verkrijgb bij den besteder. 

ï l n t c bij Brielle, door de kerkeraad 
der geref. kerk: het bouwen van eene 
k«rk niet 220 zitplaatsen aldaar; Bestik 
en teekening a f 1.00 verkrijgbaar aan 
het Bureau van den Architect. Tjeerd 

Kuipers, Amsterdam. Sarphatiepark 10s. 
Aanwijzing gehouden. 

Cnlcmborg, door het gemeentebestuur: 
1. het verbouwen van het commissariaat 
van politie; 2. het maken van beschoei
ingen en leveren en plaatsen van ijzeren 
hekwerken bij de ziekenbarak aan de 
Zandpoort; 3. het maken, le-crui en 
plaatsen van een kast voor school II; 
aanw. gehouden; bestek en teekening te 
bekomen ter secr. en aldaar ter inzage; 
inl. bij den gem. arch. G. Prins. 

Meijel, ten 4 ure. door den dir. van de 
stoomzuivelfabriek ten herberge van Th. 
Joonlens: het bouwen eener stoomzuivel
fabriek met directeurswoning; bestek en 
teekeningen te bekomen bij den bouwk. 
W. J. Gooden; aanw. op den dag dei-
best, ten II ure. 

DINSDAG 5 Mei. 

•Bovenkerk, ten 2 ure. door den bouwk. 
J. W. de Heij en Zn., in het koffiehuis 
van Boerlage: het bouwen van een boer
derij in den Bovenkerkerpolder. Aanw. 
des voormiddags ten half elf. Hestek en 
teekening- n te verkrijgen bij den boek
handel. De Heij-Stammeijer te Hoofddorp. 

I.oeltein, ten 0 ure. door den arch. B. J. 
Bceftink in het café Meenderink: het 
bouwen van een woning met stalling op 
Stijgoord bij Lochem; best en teek. ver
krijgb. bij den aanbest. en ter inzage in 
gen. café. 

Middelburg, ten 1.30 ure, door het 
gemeentebestuur: het maken en stellen 
van een ijzeren overkapping voor een 
steenkolenbergplaats achter de gasfabr.; 
bestek en teekeningen ter inzage en te 
bekomen ter Gemeentesecretarie; aanw. 
27 April te 2 uur. 

Groningen, ten 12 ure. door het prov. 
bestuur in haar gebouw aid.: het maken 
van een laboratorium voor physiologie 
op een tei rein aan den Oosterbhineusingel; 
raming f I300n0; bestik ter lezing aan 
het ministerie van Binnenl. Zaken, aan 
het prov. bestuur te Groningen en ver
krijgbaar bij den boekh. M. Nijhoff te 
's-Gravenhage; inlichting verstrekt de 
rijkshouwkundigc voor de onderwijsge
bouwen enz.; aanw. gehouden. 

Antiquariaat van de „Opmerker 
KAIII. A . ROMSTOKFEB. Die Bautisch 

l e r e i . Leipzig. Karl Scholtze 1882. Met 
491 figuren in den tekst . . f 1.50 

W. J . M. VAN DE WlJNl'EKSSE. 
Statische Berekeningen van Construc
tion uit de Burgerlijke Bouwkunde 
met 152 figuren, 's-Gravenhage 1902 
(f 2.40) f 1.— 

Hetzelfde Werk. Tweede herziene 
en vermeerderde druk, 's-Gravenhage 
1006 f 2 20 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

van 
Landsgebouwen. 

Aanbesteding. 
Op Woensdag 3 Juni 1908, des 

voormiddags tenII ure, zal,onder goed
keuring van den Minister van Water
staat, aan het gebouw van zijn De
partement, te 's-Gravenhage, worden 
aanbesteed: 

Het verrifhtcii ran eenige verfvverken 
aan Landsgebnuiven te VtJraveii-
hage. 

R a m i n g : f 5 5 7 0 . 

Het bestek no. 77 ligt na 20 Mei 
1908 ter lezing aan het gebouw van 
het Ministerie van Waterstaat, aan 
liet bureel van den Rijksbouwmeester 
in het 2de District, Nassau Odijck-
straat no. 59 te 's-Gravenhage, aan 
de lokalen der Provinciale Besturen, 
en is voorts op franco aanvraag, tegen 
betaling der aan den voet daarvan 
vermelde kosten, te bekomen bij de 
firma Gebroeders VAN CLEEF, boek
handelaars, Spui no. 28a te's Graven
hage, en door hare tusschenkomst in 
de voornaamste gemeenten des Rijks. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij 
voornoemden Rijksbouwmeester en bij 
den Opzichter bij de Landsgebouwen 
H. E. VAN DG WATER, Binnenhof te 
's-Gravenhage. 

Aanwijzing zal worden gedaan op 
Woensdag 13 Mei 1908, des voor
middags te 9 ure. 

's-Gravenhage, 27 April 1908. 

VAI OMMEREN k Co., Arnhem. 
Groothandel Spiegel-Vensterglas. Verfwaren. 
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O U W K U N D I G W E E K B L A D . 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
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V l e e s c h n o c h v i s c h . 

Hoopten wij, toen wij in een vorig nummer do 
reorganisatie der Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst bespraken, op toenadering van die Maat
schappij tot den Bond, nu het ontwerp der nieuwe 
statuten is openbaar gemaakt, blijft er niet veel 
hoop over. 

Immers de vervaardigers van dit ontwerp hebben 
gepoogd, het vleesch van de Maatschappij als 
algemeen kunstlichaam met de visch van den Bond 
als vakvereeniging tot één gerecht te maken, wat 
niet smakelijk zal zijn. En al gelukt het wellicht, 
den leden dezen schotel, eer den 12 Mei de gemeen
schappelijke maaltijd begint, te doen slikken, de 
bedenkelijke gevolgen van de zonderlinge spijze 
zullen zich weldra openbaren. 

Volgens het ontwerp zal de Maatschappij voortaan 
bestaan uit „Gewone Leden, Architect-Leden en 
„Eereleden, voorts uit Buitengewone Leden en 
„Kunstlievende Leden". 

Wij kunnen de drie laatste categories buiten 
bespreking laten; op de beide eersten toch komt 
het aan. 

„Om Gewoon L i d te worden van de Maatschappij", 
zoo zegt het ontwerp „moet men de Bouwkunst of 
„een aanverwant vak, in den meest uitgebreiden 
„zin van het woord genomen, beoefenen of beoefend 
..hebben, door twee leden van de Maatschappij aan 
„de nader te noemen Commissie van Onderzoek 

„worden voorgedragen en voldoen aan de bij het 
„Huishoudelijk Reglement gestelde eischen." 

Die eischen zijn niets dan één eisch, „dat de 
„Candidaat in het algemeen zijn 19e jaar moet zijn 
„ingetreden." 

De omschrijving hier van de Gewone Leden 
gegeven, is zóó ruim, dat alle aanwezige leden 
Gewone Leden kunnen blijven. Want ieder, die nu 
lid van de Maatschappij is, heeft wel eenige betrek
king tot een aan de bouwkunst verwant vak, vooral 
wanneer dit in den meest uitgebreiden zin van het 
woord wordt genomen. 

Het Hoofdbestuur, dat deze Wetsherziening heeft 
voorbereid, en dat voor de eerste maal als Com
missie van Onderzoek zal optreden, heeft derhalve 
een gemakkelijke taak. 

Maar het gehalte der Maatschappij verandert 
daardoor niet. De ontwerpers der Statuten hebben 
dit ingezien, en daarom dezen Gewonen Leden hun 
stemrecht grootendeels ontnomen. Immers deze 
Gewone Leden mogen noch deelnemen aan het 
kiezen van een Hoofdbestuur, noch aan de keuze 
der drie belangrijkste commission. Daar de Com
missie voor de Financiën door het Hoofdbestuur 
wordt benoemd, blijft den Gewonen Leden slechts 
over het kiezen der Commissie van Redactie. Veel 
beduidt die keuze niet, daar zij moet worden gedaan 
uit een dubbeltal, voorgesteld door hel Hoofd-
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bestuur. Men kan dus zeggen, dat de Gewone Leden 
practisch het stemrecht verliezen. Of zij daarmede 
tevreden zullen zijn, moet worden afgewacht. 

Wordt het ontwerp wet, dan zullen de Architect-
Leden voortaan de lakens in de Maatschappij uit
deden. „Om Architect-Lid te worden moet men zijn 
Architect", zegt het ontwerp. Zoo staat ook in 
„Aaltje, de Zuinige Keukenmeid" aangegeven, dat 
men, om hazenpeper te maken, een haas moet 
nemen. Doch daar dakhazen dikwijls in de plaats 
van werkelijke hazen geleverd worden, dient, wie 
echte hazenpeper wil bereiden, goed te weten, 
waaraan men een haas herkent. 

Nu is men wel is waar niet bevreesd, dat dak
hazen in het Maatschappelijk Gebouw zullen binnen
sluipen, doch wil er de beunhazen uit houden en 
daarom wordt de volgende bepaling van een „Archi
tect" gegeven. „Onder Architect wordt verstaan 
„hij, die het Architectenvak beoefent of beoefend 
„heeft, blijkende uit deugdelijk werk door hein tot 
„stand gebracht, hetzij in particulieren of in open
baren dienst, hetzij voor zichzelf; en hij die een 
„diploma bezit als Architect of Bouwkundig Inge
nieur of op andere wijze een doeltreffende opleiding 
„heeft genoten." 

Deze bepaling is zeer ruim. Zij komt overeen met 
de volgende, van een haas: „Onder haas wordt 
„verstaan een dier met vier pooten, of dat vier 
„pooten gehad heeft, en waarvan moet blijken, dat 
„liet een sterk behaarde huid heeft; en een dier. 
„waarvan een jager verklaart, dat hij het zelf 
„geschoten of gestroopt heeft." 

Werd aan deze bepaling vastgehouden, dan zou 
iedere kat en ieder konijn als haas geleverd kunnen 
worden. En zoo zal dan ook de verzameling van 
architecten, die de Maatschappij erkent, er eenigs-
zins bont moeten uitzien. Hoevelen zijn er niet in 
ons vaderland, die het architectenvak beoefend 
hebben of nog beoefenen, en die deugdelijk werk, 
door hen tot stand gebracht, hetzij in openbaren 
of in particulieren dienst hetzij voor zich zelf, kunnen 
toonen! Men vindt onder hen Dr. Cuypers zoowel 
als soliede eigenbouwers, onze Rijksbouwmeesters 
zoowel als de nederigste dorps-architect. En daar 
ook ieder die een diploma bezit of op andere wijze 
een doeltreffende opleiding genoten heeft als archi
tect wordt beschouwd, i.s bouwen niet eens noodig. 

Men had een betere bepaling kunnen geven. Dit 
bewijst de vertaling van de „devoirs professionels 
de l'Architecte", die wij gaven in ons nummer van 
25 Apri l j.1. en die de Société Centrale des Architecten 
Francais heeft aanvaard. 

Een architect i s : „De kunstenaar, die de gebouwen 
„samenstelt, er de verhoudingen, indeeling, en ver
s ier ing van bepaalt, ze doet uitvoeren naar zijne be-
„velen en de daaruit voortvloeiende uitgaven regelt". 

„Hij oefent, een vrij beroep uit, geen handels
bedrijf. Dit beroep is onvercenigbaar met dat van 
„aannemer, fabrikant of leverancier van materialen 
„of voorwerpen, in de samenstelling gebezigd." 

Deze bepaling is „gewikt en gewogen" door de 
ontwerpers der Statuten, „maar ten slotte heeft men 
concessies moeten doen", want „anders konden 
„enkele der meest toongevende architecten niet in 
„de groep Architect-leden worden toegelaten". 

Opportunistisch te zijn wordt soms verstandig 
geacht. Maar men kan slechts opportunist worden 
door de ballast zijner beginselen overboord te gooien. 

Het schijnt, dat enkele personen over de tong 
gegaan zijn; die besprekingen zijn niet geheim ge

bleven, want „de personen weten, hoe zij besproken 
zijn". Wie zou met wel eens aan het sleutelgat 
hebben willen luisteren, toen van architect A. werd 
gezegd, dat hij provisiejager was; van architect B . , 
dat hij ook aannemer was; van architect C, dat hij 
aan zijn eigen werken leverde; van architect D., 
dat hij stroopte op het jachtveld zijner vakbroeders.... 
kortom toen de doopceelen gelicht werden! 

Wat hiervan zij, men is zóó bevreesd geweest, 
leden te zullen verliezen, dat men de mazen van 
het net zoo wijd mogelijk neeft gebreid. „Om van de 
Afdeeling der Architect-leden lid te worden, moet men 
worden voorgedragen door twee architect-leden aan 
de Commissie van Onderzoek en voldoen aan de in het 
Huishoudelijk Reglement gestelde eischen". Als de 
Maatschappij niet de kans wil loopen, de twee 
voordragende leden te verliezen, dan dient de Com
missie van Onderzoek slechts pro forma op te 
treden, en steeds tot toelating te adviseeren. Want 
wie wordt niet boos, als een zijner vrienden of 
kennissen wordt gedeballotteerd ? Daar weet men 
op sociëteiten van mee te praten. Aan de Architect-
leden worden in het Huishoudelijk Reglement als 
eischen gesteld, „dat zij hun 2(iste jaar moeten zijn 
„ingetreden en minstens 3 achtereenvolgende jaren 
„het beroep uitgeoefend hebben". Hoe men het 
beroep moet uitoefenen wordt derhalve in het 
midden gelaten. Het zal zelfs kunnen gebeuren, 
dat iemand wordt voorgesteld, die nooit iets ge
bouwd heeft, maar die, op grond, dat hij 20 jaar 
is en 3 jaar geleden een doeltreffende opleiding" 
genoot, Architect-lid wenscht te worden. 

Zij, die de nieuwe; wet hebben ontworpen, be
seffen dit wel. Maar zij zeggen, dat „voor ons land 
„niet één en dezelfde maatstaf kan worden aange
komen, daar het in steden als bijvoorbeeld Utrecht, 
„den Haag en Rotterdam op enkele uitzonderingen 
„na usance is, dat de architecten zich op het terrein 
„van den makelaar begeven, huizen of terreinen 
„voor hun principalen koopen, voor hypotheek
banken taxeeren en wat dies meer zij. Daaren
boven is op kleinere plaatsen een vaak hoogst 
„begaafd architect dikwijls wel genoodzaakt een 
„bedrijf naast zijn eigenlijk beroep uit te oefenen, 
„omdat de plaats voor een architect geen geregeld 
„werk oplevert en het dikwijls gebeurt, dat iemand, 
„die er zich komt vestigen, zijn eigen architect 
„medebrengt". 

Wij erkennen de juistheid dezer opmerkingen, 
„doch vragen ons tevens af, of de Maatschappij 
„niet zeer onverstandig zou doen, als zij deze zoozeer 
uiteenloopende elementen allen van het etiket 
„architect" ging voorzien, inplaats zooals tot dus
verre het aan ieders prudentie over te laten, of 
hij al dan niet voor architect wil doorgaan. 

Zoowel het Royal Institute te Londen als de 
Société Centrale te Parijs zijn zeer kieschkeurig op 
haar leden en verlangen, dat deze zich van alle 
daden van koophandel zullen onthouden. De Maat
schappij durft zoo kieschkeurig niet zijn, omdat zij 
te veel vrees heeft voor het verliezen van leden. 
Maar waarom dan scheiding te maken tusschen 
bokken en schapen? Jhr. Mr. Victor de Stuers zal 
zich niets op den mouw laten spelden, en, als hij 
de Maatschappij andermaal eens onderhanden wil 
nemen, kunnen zeggen, dat men de „koekbakkers" 
nu eenvoudig ten decle een mom van architect 
heeft voorgedaan. 

Wat is er dan voor winst te behalen, door de 
Maatschappij haar karakter van algemeen kunst-
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lichaam te ontnemen en haar te maken tot iets, 
dat wel op een vakvereeniging poogt te gelijken, 
maar het toch niet is. Wij begrijpen het niet. 

W i l of moet de Maatschappij het van de groote 
massa hebben, en aan de zeef der toelating ruime 
mazen geven, hetzij zoo, maar dan moet zij niet 
willen, dat men haar grof meel zal aanzien voor 
de fijnste bloem onzer architectuur. Die fijne bloem 
moet men aan den Bond van Nederlandsche Archi

tecten niet misgunnen. Maar het zou dwaas zijn te 
verwachten, dat er een groote hoeveelheid van te 
verkrijgen is. 

De Maatschappij blijve het vleesch, de Bond de 
visch. -Doch men diene het vleesch niet op. met 
vischsaus en de visch met vleeschnat. Dat zou 
slechts twee anders zeer smakelijke gerechten on
genietbaar maken. 

Oe R i j k s - A c a d e m i e van B e e l d e n d e K u n s t e n . 

In een paar vertrekken der Rijks-Academie van 
Beeldende Kunsten te Amsterdam is, ter gelegen
heid van het bezoek door het Koninklijk echtpaar 
daar gebracht, een retrospectieve tentoonstelling 
ingericht, die ook voor beoefenaars der bouwkunst 
belang heeft, omdat aan de Academie, die aan de 
tegenwoordige voorafging, ook de bouwkunst sinds 
1822 werd onderwezen, en verscheidene ontwerpen 
van leerlingen uit die dagen ons de opvatting der 
architectuur, zooals de academie die begreep, toonen. 

Men huldigde het klassicisme, teekende met zeer 
fijne lijnen en besteedde veel tijd aan het wasschen 
niet Oost-Indische inkt. Misschien de fraaiste 
staaltjes der kunst van het penseel zijn die van 
Willem Springer, welke het portiek van het Pan
theon te Rome en een op groote schaal geteekend 
kapiteel van dit gebouw voorstellen. Men moet 
zoowel het geduld als den smaak van den teeke
naar bewonderen. 

Ook prijsvraag-ontwerpen zijn aanwezig, die echter 
niet tot het beste, in dien tijd voortgebracht be
hooren. Eigenaardig is het. dat al deze gebouwen 
in gehouwen steen zijn gedacht alsof dit materiaal 
het bij uitstek Nederlandsche was. Maar als zulke 
(Uitwerpen werden uitgevoerd — Utrecht bezit ver
scheidene gebouwen uit dien tijd — dan werd 
pleisterwerk gebezigd. 

De tentoonstelling bevat ontwerpen van Van 
Roosmalen, dien sommigen der thans levenden zich 
noch als architect te Zwolle, waar hij een op

leidingsschool voor teekenaars had ingericht zullen 
herinneren. Ook vindt men er een ontwerp voor 
een bibliotheek van Zemel, den ouderen leden van 
de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
nog wel bekend als de gemoedelijke, bejaarde heer, 
die aan het eind van iedere vergadering een diep
zinnige rede hield, en dan zóó lang van stof was, 
dat de aanwezigen stilletjes verdwenen, en een 
spotvogel dier dagen al bij voorbaat het volgende 
grafschrift dichtte: 

Hier rust de zemelende Zemel, 
's Mans geest zemelt voort in den hemel. 

Zemel maakte zijn bibliotheek rond, plaatste er 
een lantaarn bovenop en voorzag haar aan vier 
zijden van een tempelfront a la Paestum. 

Tetar van Elven, Martinus Gerardus, was sinds 
7 Maart 1886 „Directeur in het vak der Bouw
kunde aan de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten". Hij heeft den overgang van het Fransche 
klassicisme naar den stijl van Schinkel mede ge
maakt, en was 32 jaar oud toen hij zijn betrekking 
aanvaarde. Hij heeft, door zijn onderwijs, heel wat 
architecten opgeleid. 

Nadat de Polytechnische School te Delft was op
gericht vond de wetgever goed der Academie van 
Beeldende Kunsten de voornaamste dier kunsten, 
de architectuur, te ontnemen. Gelukkig zijn er 
teekenen, die er op wijzen, dat de bouwkunst binnen
kort haar plaats onder haar zusteren weer zal 
gaan innemen. 

V e r e e n i g i n g e n . 

S T A T U T E N V A N D E N BOND V A N N E D E R 
L A N D S C H E A R C H I T E C T E N . 

Vastgesteld den 2 Mei 1908. 

1. Doel en Zetel. 
Art. 1. De Bond van Nederlandsche Architecten-

stelt zich ten doel, de belangen van het architecten 
beroep voor te staan. 

Art. 2. Dit doel zal de Bond trachten te bereiken 
door: 

1. Het bestudeeren van de belangrijke vraag
stukken, die zich op het gebied der bouwkunst 
voordoen en het uitspreken van eene geformuleerde 
meening over deze vraagstukken. 

2. Het verstrekken van inlichtingen en adviezen 
daaromtrent aan bestuurslichamen, het publiek en 
de leden. 

3. Het vaststellen van goede beginselen voor het 
architectenberoep. 

4. Het handhaven van ingestelde en in te stellen 
regelen en gebruiken ten opzichte van het archi
tectenvak. 

5. Het samenwerken met andere vereenigingen. 
0. Het stichten van een ondersteuningsfonds voor 

behoeftige Bondsleden of voor hun Weduwen en 
Weezen. 

7. Het voorstaan der belangen van den Bond met 
alle wettige middelen. 

Art . 3. De Bond is gevestigd te Amsterdam. 
11. Leden en Commissie van onderzoek. 
Art. 4. Nederlandsche architecten — waaronder 

verstaan worden beoefenaars der bouwkunst, die, 
bij door hen geleide werken den opdrachtgever 
vertegenwoordigend, zijn belangen behartigen en 
noch zelfstandig, noch als lid eener firma, noch als 
beboerend vennoot tevens in het algemeen als 
concurreerend aannemer, als handelaar of als 
makelaar optreden kunnen als lid van den Bond 
worden aangenomen, mits zij den leeftijd van 28 
jaar bereikt hebben en ten minste gedurende drie 
achtereenvolgende jaren hun vak zelfstandig hebben 
uitgeoefend, waarvan de welgeslaagde uitkomsten 
bij een in te stellen onderzoek aan de hierna te 
noemen Commissie moeten gebleken zijn. 

De Commissie brengt den uitslag ter kennisse 
van het Bestuur. Heeft de Commissie tot aanneming 
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geadviseerd, dan wordt van dit advies door het 
Bestuur kennis gegeven aan de leden, die schrifte
lijk binnen twee weken hunne mogelijke bezwaren 
tegen den voorgestelde bij het Bestuur kunnen 
indienen. Zijn er geen bezwaren ingekomen, dan 
wordt het lidmaatschap verleend; zijn er wel be
zwaren dan heeft het Bestuur de bevoegdheid over 
de al of niet toelating bij referendum door de 
leden te laten beslissen. Deze bevoegdheid heeft 
het Bestuur ook, als de Commissie tot het niet 
aannemen van den voorgestelde adviseert. 

Bij een zoodanig referendum worden voor aan
neming twee derden van het getal der uitgebrachte 
stemmen vereischt, waarbij blanco stemmen niet 
gerekend worden. 

De Commissie van onderzoek bestaat uit vijf leden 
van den Bond. die ieder jaar door de Algemeene 
Vergadering uit een dubbeltal, door het Bestuur 
voorgesteld, worden gekozen. Wanneer minstens 
tien leden een lid schriftelijk aan het Bestuur voor 
dit dubbeltal aanwijzen, dan moet dit lid daarop 
worden geplaatst. 

In deze Commissie kunnen Bestuursleden van den 
Bond geen zitting hebben. Niet meer dan twee 
leden dezer Commissie mogen in één gemeente 
wonen. 

Art . 5. Elk lid, dat bevonden wordt, niet langer 
te voldoen aan de voorwaarden die tot zijn aan
neming geleid hebben, kan van het lidmaatschap 
van den Bond vervallen worden verklaard. Derge
lijke vervallenverklaring vindt eveneens plaats in
geval een lid van den Bond zich schuldig maakt 
aan handelingen in strijd met de waardigheid van 
den architectenstand of met de regelen, door den 
Bond vastgesteld. 

Wanneer een lid van meening is, dat er termen 
aanwezig zijn om iemand van het lidmaatschap van 
den Bond vervallen te verklaren, dan kan hij 
schriftelijk, onder dnidelijkc vermelding der feiten, 
dit ter kennis van het Bestuur brengen. 

De schriftelijke mededeeling wordt door het Be
stuur aan de in Art. 4 genoemde Commissie ge
zonden. Is deze Commissie van oordeel, dat het 
aangevoerde grondige redenen bevat, om vervallen
verklaring van het lidmaatschap van den Bond voor 
te stellen, dan zendt zij, bij aangeteekenden brief, 
een afschrift — met. weglating der onderteekening 

- van wat aangevoerd is aan het lid, wiens ver
vallenverklaring beoogd wordt. Hij dezen brief wordt 
een uitnoodiging aan het lid gevoegd, om op een 
door de Commissie bepaalden datum door haar te 
worden gehoord. 

Verschijnt het lid op dien datum niet, wordt 
zulk een brief niet binnen 14 dagen beantwoord, 
acht de Commissie het mondeling of schriftelijk 
ter rechtvaardiging aangevoerde onbevredigend en 
meent zij vervallenverklaring van het lidmaatschap 
te moeten voorstellen, dan zendt zij dit voorstel 
aan het Bestuur, hetwelk in zijn eerstvolgende 
vergadering daaromtrent beslist. Besluit het Bestuur 
het lid van zijn lidmaatschap vervallen te verklaren, 
dan wordt hem van dit besluit bij aangeteekenden 
brief door den Secretaris kennis gegeven. 

Bij ziekte of afwezigheid van het l id worden de 
hierboven genoemde maatregelen geschorst, totdat 
hij hersteld of teruggekeerd is. 

De gevallen, waarin een lid zijn lidmaatschap 
verliest, worden genoemd in het Reglement van 
den Bond. 

Wie eenmaal van het lidmaatschap vervallen 

is, kan nimmer weder in den Bond worden opge
nomen, tenzij later overtuigend gebleken mocht 
zijn, dat de verwijdering ten onrechte heeft plaats 
gehad. 

Art. 6. De contributie der leden bedraagt f ö 
per jaar, vermeerderd met een telken jare door de 
Algemeene Vergadering vast te stellen hoofdelijken 
omslag, berekend naar de beroepsinkomsten. Deze 
hoofdelijke omslag zal geheven worden, wanneer 
de noodzakelijkheid blijkt. De contributie moet op 
eene door den Penningmeester onderteekende qui-
tantie vóór 1 Jul i van het loopende jaar worden 
voldaan. De quitantie geldt als bewijs van lidmaat
schap. In het algemeen is, op welk tijdstip hel 
lidmaatschap wordt aanvaard, de contributie voor 
het volle jaar verschuldigd. 

III. Bestuur. 
Art . 7. Het Bestuur van den Bond bestaat uit 

een Voorzitter, een Onder-Voorzitter, een Secre
taris, een Tweede-Secretaris en een Penningmeester, 
benevens twee leden zonder bepaalde functie. 

Niet meer dan drie leden van het Bestuur mogen 
in ééne gemeente wonen. 

De functies van Voorzitter en Secretaris zijn 
onvereenigbaar met het zetelen in het Bestuur 
van andere bouwkunst-lichamen. 

Het Bestuur zetelt te Amsterdam en vertegen
woordigt den Bond zoo in als buiten rechten. 

Art . 8. Het Bestuur regelt onderling zijne func
ties, doch de Voorzitter wordt door de Vergadering 
gekozen. Voor het bijwonen van Bestuursvergade
ringen kan aan hen, die niet terplaatse der ver
gadering wonen, een vergoeding voor reis- en ver
blijfkosten worden, toegekend. 

Art. 9. De Voorzitter of zijn plaatsvervanger 
leidt alle vergaderingen; staken de stemmen over 
eenig voorstel, zaken betreffend, dan is zijn stem 
beslissend. 

Art. 10. De secretaris voert de correspondentie, 
houdt de notulen der vergaderingen van leden en 
bewaart het archief van den Bond. De Tweede 
Secretaris vervangt hem bij ontstentenis, is hem 
bij zijne werkzaamheden behulpzaam en houdt de 
notulen der Bestuursvergaderingen. 

De Penningmeester dient, in de Algemeene Ver
gadering van Maart, de rekening en verantwoording 
in over het afgeloopen jaar en een begrooting voor 
het volgende, in welke stukken alle posten afzonder
lijk moeten voorkomen. Deze begrooting wordt in 
een voorafgaande Bestuursvergadering vastgesteld. 
Bij die begrooting legt de Penningmeester over een 
staat van bezittingen van den Bond, met vermelding 
der baten en lasten. 

Wanneer deze begrooting door de Algemeene 
Vergadering is goedgekeurd, moet het Bestuur zich 
daaraan houden, tenzij latere wijzigingen door de 
Vergadering worden toegestaan. 

Art. 11. Om het andere jaar treden drie en twee 
Bestuursleden volgens rooster af en zijn dadelijk 
herkiesbaar. Geen Bestuurslid mag echter langer 
dan drie achtereenvolgende jaren zitting hebben. 

Art. 12. In tusschentijdsche vacatures wordt door 
de eerstvolgende Vergadering voorzien. 

Art. 13. Ieder aftredend Bestuurslid blijft in 
functie tot zijn opvolger zitting heeft genomen. 

Art. 14. Het beheer der geldmiddelen en verdere 
eigendommen van den Bond is toevertrouwd aan 
het Bestuur. 

IV. Vergaderingen. 
Art. 15. Ieder jaar zullen minstens vier Vergade

ringen door den Bond worden gehouden, waarvan 
die in Maart de Algemeene Vergadering zal zijn. 

De Algemeene Vergadering wordt te Amsterdam 
gehouden. De plaats der andere Vergaderingen 
wordt door het Bestuur bepaald. 

Art. 16. Het Bestuur heeft de bevoegdheid, buiten
gewone Vergaderingen te beleggen. Op voorstel van 
tien leden schrijft het Bestuur eveneens een ver
gadering uit. In dit voorstel moet het doel der 
Vergadering omschreven zijn. Aan zulk een voorstel 
geeft het Bestuur binnen twee weken gevolg. 

Art . 17. Besluiten worden genomen met volstrekte 
meerderheid van stemmen der aanwezige leden, 
waarbij blanco stemmen niet tellen. 

De vergaderingen zijn in het algemeen niet open
baar. Op verzoek van den Voorzitter of van drie 
aanwezige leden kan in openbare zitting vergaderd 
worden. 

Art. 18. In de Algemeene Vergadering brengt de 
de Secretaris verslag uit omtrent hetgeen door den 
Bond in het afgeloopen jaar is verricht. De Penning
meester doet verslag omtrent het geldelijk beheer, 
waarna de Vergadering twee leden aanwijst tot het 
nazien der rekening en verantwoording. Dan wordt 
de begrooting voor het volgende jaar behandeld 
en vinden de verkiezingen van Bestuurs- en Com
missieleden plaats. Daarna kan het Bestuur zulke 
zaken aan de orde stellen als het geschikt acht. 

V. Algemecde Bepalingen. 

Art. 19. Het Bondsjaar begint 1 Januari en 
eindigt 31 December. 

Art. 20. Wanneer yóór 1 November van het 
loopende jaar het lidmaatschap niet bij aangetee
kenden brief is opgezegd, dan gaat het door voor 
het volgende jaar. 

V I . Wijziging der statuten en ontbinding van den 
bond. 

Art. 21. Voorstellen tot wijziging dezer Statuten 
moeten óf door het Bestuur, óf door minstens een 
vijfde der leden uiterlijk één maand voor dat zij in 
behandeling worden genomen, schriftelijk worden 
ingediend. 

Art. 22. Die voorstellen kunnen alleen door een 
vergadering worden behandeld, wanneer minstens 
de helft der leden aanwezig is. iedere verandering 
der Statuten moet, om geldig te zijn, worden aan
genomen door drie vijfden der ter vergadering uit
gebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet 
tellen en behoudens Koninklijke bewilliging, indien 
die dan alsnog zal worden vereischt. 

Art. 23. Zijn op een vergadering, waar wijziging 
der Statuten aan de orde is gesteld, de leden in 
het vereischte getal niet aanwezig, dan wordt de 
vergadering een week later voortgezet en heeft dan, 
onafhankelijk van het getal der aanwezigen, de be
voegdheid tot besluiten, mits drie vijfden der aan
wezigen zich vóór zulk een besluit verklaren. 

Art . 24. De Bond wordt aangegaan voor een 
tijdperk van 29 jaren, te rekenen van 1 Maart 1908, 
en kan niet ontbonden worden dan door een besluit 
van eene met dat doel belegde vergadering, voor 
welk besluit zich drie vierden der aanwezigen moeten 
hebben verklaard. 

Bij dit besluit wordt tevens beslist omtrent de 
bezittingen van den Bond. 

P r i j s v r a g e n . 

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

Dc 21 Januari 1908 uitgeschreven prijsvraag voor 
. é é n -gezins-werk mans w o n i n g e n " mocht zich 
in groote deelneming verheugen. Niet minder dan 
230 ontwerpen zijn daarvoor ingeleverd. De jury, 
bestaande uit de heeren: W . van Boven, architect, 
inspecteur van de Volksgezondheid te 's-Graven
hage ; L . Krook, architect, directeur van de gemeente
werken te Zwolle; J . H . W . Leliman, bouwk. 
ingenieur, Amsterdam; J . W Schaap, architect, 
directeur der gemeentewerken te Arnhem, en D. L . 
Wentink, architect, inspecteur van de Volksgezond
heid te Utrecht, is reeds met hare werkzaamheden 
aangevangen. Uitgeloofd zijn: drie prijzen van f 100, 
waarvan twee met medaille van de Maatschappij; 
twee van f 75 en twee van f 50. 

R A I T O R T B E T R E F F E N D E D E N P R I J S V R A A G 
VOOR E E N R E C L A M E - B I L J E T T E N B E H O E V E 
V A N D E N A T I O N A L E L A N D B O U W - T E N T O O N -
S T E L L I N G , T E H O U D E N D E N 26, 27 E N 28 

A U G U S T U S 1908 T E A P E L D O O R N . 

In een harer eerste vergaderingen besloot de Rege-
lings-commissie tot het maken van een Reclame-biljet. 
Om daartoe te geraken, achtte zij het dienstig een 
prijsvraag uitteschrijven, waarvoor zij de uitvoering 
overliet aan een zevental deskundigen, die thans 
de commissie van beoordeeling uitmaken. 

Deze commissie toog spoedig aan het werk en 
stelde in enkele vergaderingen een programma vast, 
dat ter kennis van het publiek werd gebracht. 

Ruim een honderd en vijftigtal pogramma's wer
den aangevraagd. 

Den 15en Apri l , den dag, dat de ontwerpen 
moesten zijn ingekomen, bleek dat een 65-tal zich 
niet de beantwoording had beziggehouden. 

De Commissie vergaderde den 16en Apr i l en be
sloot reeds Zaterdag den 18en Apr i l de tentoon
stelling te openen. 

Vooraf' moest echter de bekroning plaats hebben 
en zij wijdde daaraan Vrijdrag den 17en Apr i l . 

Beoordeeling. Bij de beoordeeling waren de 
hoofdpunten, die in acht genomen moesten worden 
Art. 2, Art. 3 en Art. 7 van de programma. 

Zij luiden als volgt: 
Art. 2. Het Reclame-biljet moet de aandacht 

vestigen op Apeldoorn, en hare Tentoonstelling. 
Art. 3. Het moet ten hoogste „in 3 vlakke kleu

ren" worden uitgevoerd en geschikt zijn voor 
reproductie in steendruk. 

Art. 7. Behalve de artistieke waarde zal duide
lijkheid en eenvoud bij de beoordeeling in aanmer
king komen. 

Over het algemeen voldoen slechts weinig ont
werpen aan alle gestelde eischen en stellen de 
ontwerpers zich te veel op een vrij standpunt. 

Bij de algemeene beoordeeling hechtte de com
missie daaraan dan ook niet te veel waarde en moet 
zij erkennen, dat er veel goed, zelfs uitstekend 
werk is geleverd. 

Zij is dan ook met de resultaten van deze prijs
vraag zeer tevreden. 

Om te komen tot eene bekroning, liet zij in de 
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eerste plaats een veertigtal ontwerpen buiten be
spreking, die, hoewel vele verdienstelijk waren, 
toch in geen geval in aanmerking konden komen. 

Daarna bepaalde zij, welke voor een nadere be
spreking in aanmerking kwamen. 

Het waren de ontwerpen gemerkt met het vol
gende motto: 

Orthinbeo, Agriculture, Klasina, Vuur, Aer-
rotnme, Agricultura, Zomer, Landbouw, Wie niet 
zaait, die niet maait. Eenvoud, Korenaren, Een 
ploer/h die werkt, blinkt, Tonny, Mar, Oogsttijd, 
Doeltreffend, National, Erica, Arbeid en Marz. 

Bij een volgende schifting bleef het. volgende 
tiental over: 

Orthinbeo. Agriculture, Klasina. Vuur, Land-
bouw, Eenvoud, Een ploegh, die werkt, blinkt, 
Tonny, Doeltreffend en Erica. 

Tot een laatste vijftal behoorde daarna: 
Vuur, Landbouw, Tonny, Doeltreffend en Erica. 

Ten slotte werd bij meerderheid van stemmen 
den eersten prijs toegekend aan het ontwerp met 
het motto „Tonny" en den tweeden prijs aan het 
ontwerp met het motto „Erica." 

Bij de opening der gesloten biljetten bleek de 
vervaardiger te zijn van „Tonny" de Heer A . van 
Hcmert te Amsterdam en van „Erica," de Heer 
E. E . J , Kerkmeijer te Apeldoorn. 

Beide bekroonde ontwerpen voldoen aan de 
gestelde eischen. De overweging, die de commissie 
leidde tot het toekennen van den eersten prijs 
aan het ontwerp „ Tonny" was de artistieke 
waaide. 

Dit ontwerp is meesterlijk geteekend, jammer 
het op den achtergrond iets onrustigs heeft. 

Van het ontwerp „Erica" kan dit niet geheel 
gezegd worden. 

De gelieele opvatting is juist en als reclame
plaat met haar perspectief heeft het iets zeer 
aangenaams, is duidelijk en eenvoudig, doch mist 
de artistieke waarde in het eerstbekroonde. 

Zeer lang stond de commissie stil bij het ontwerp 
„Doeltreffend", voorstellende eene krachtige figuur 
„Korenmaaiend", die meesterlijk is weergegeven, 
maar overigens was op de eischen van het programma 
niet gelet. 

Krachtig en goed gelukt zijn de paarden in het 
ontwerp „ Vuur" Het geheel was echter in minder 
sprekende kleur en de opschriften kwamen niet tot 
hun recht, 

Ook het ontwerp „Landbouw" was zeer goed en 
krachtig geteekend en had vele verdiensten. 

Het ontwerp „ Agriculture" was uitstekend, maar 
zou meer geschikt zijn voor eene paardontentoon-
stelling. 

Het ontwerp „Een ploegh, die werkt, blinkt" was 
ook zeer verdienstelijk, maar voor reclame-plaat niet 
krachtig genoeg. 

Zeer goed wordt Apeldoorn, Landbouw, enz. weer
gegeven door het ontwerp „Orthinbeo" doch was 
te minutieus bewerkt. 

Het ontwerp „Klasina" had ook verdiensten 
maar was wat sober behandeld. 

Onder de verdere zeer goede, noemen wij: 
Wie niet zaait, die niet maait. Nationaal, waarin 

het gemeentehuis uitstekend is weergegeven; doch 
het overige op den achtergrond treedt. Voorts: 
Aerromme; Arbeid: Zomer: Korenaren; Mar; 
Oogsttijd. 

Een enkel woord mag gewijd worden aan het 
ontwerp „Symboliek" dat van afwijkende opvatting 

getuigt, niet onverdienstelijk maar voor reclame
plaat niet geschikt. 

Hoewel onder de andere ontwerpen nog zeer veel 
goeds is op te merken moet om niet te uitvoerig 
en in herhaling te treden de bespreking hiermede 
eindigen. 

Ten slotte een woord van dank aan H . H . inzen
ders voor hunnen arbeid. 

De Commissie van beoordeeling: 
A N D K . V A N D R I E S U M . 
C. M . G A R D E N I E R . 
C H R . G E L D O F . 
P. P U Y P E . 
\ V . A . V A N D E R V E E N . 
.1. A . W I J N . 
G. D E Z E E U W . 

I ngezonden s t u k k e n . 

Mijnheer de Redacteur.' 

Vergun s. v.p. een plaatsje in uw zeer gewaar
deerd blad aan den inzender uit Vlaardingen, be
doeld in de Brieven van Piet van Diever in „De 
Opmerker" van 2 Mei. 

Waarom, zoo vroeg mij af, bij het lezen van 
dien Brief, heelt de schrijver zoo weinig waar-
doering voor hen, die het zedelijk peil van de 
menschheid willen verhoogen ? 

Voorzoover den briefschrijver bekend is, weiden 
de eerlijken steeds door het publiek gesteenigd 
en gekruisigd. Indien dit zoo is, moeten wij dan 
tegen dat steenigeu, en kruisigen onze stem niet 
verheffen ? 

In het door den schrijver aangehaalde meester
werk van Multatuli zal zeker niet minder tegen 
oneerlijkheid cn onrecht ten velde worden ge
trokken. 

En moeten wij niet aannemen, dat waar Multa
tuli ten velde trekt tegen oneerlijkheid en onrecht, 
hij eerlijkheid en recht daarvoor in dc plaats 
wenschte te zien. 

Is dit zoo, dan wilde Multatuli evenals wij 
„Moraliteit". Misschien ook voorloopig te hoog 
voor velen om bij te kunnen, maar dan toch een 
ideaal, waarnaar reeds enkelen trachten kunnen 
hun leven te richten. 

De briefschrijver weet, wat hot beteekent eenig 
voordeel prijs te geven voor een ideaal en er
kent, dat het, hem dikwijls veel gekost heeft naam 
en voordeel te verzaken ter wille van iets hoogers, 
wie wel eens dezelfde ervaring opdeed, kan dit 
begrijpen en hoog waardeeren. Moeilijk te begrijpen 
is, dat de schrijver nooit naar waardeering heeft 
verlangd. 

Ik twijfel echter niet of de schrijver zal met 
mij, het mag dan niet zijn ter wille van ons zelf, 
dan toch ter wille van de. gelieele samenleving 
gaarne zien, dat eerlijkheid meer waardeering vindt. 

Vlaardingen, 7 Mei 1008, 
P L . v. o. B E R G . 

P. S. De opmerking over een mooi ideaal kan 
misschien zeer juist zijn, dit laat ik gaarne aan 
meer geletterden over, de bedoeling blijft toch de 
zelfde. 
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L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 18. Vllle Internationaal 
Congres voor A r c h i t e c t e n , te Weenen. 

M. T. B. D. B. en N. A. B. floor C. N. van Goor. 
B r i e v e n uit B e. 1 ei ë IX. 

S o c i a a l - T e c h n i s c h A d v i e s-B u r e a. u 
De Ho 11 an(1 sche i n z e n d i n g e n v o o r de L o n -

ii e n s c li e p r ij s v ra a g, niet afbeeldingen van het ontwerp 
voor het. Londensche Raadhuis van .1. F. van Hoytema •>• i. 

T e n t o o n s t e l l i n g , betrekking hebbende op de ge
schiedenis van de Academie van teeldende Kunsten te 
Amsterdam, van 11 April — 11 Mei. 

Architectura No. 18. Neder landsche en Franse h e 
R e n a is s a n c c, door A. W. Weissman en W. Kromhout Czn. 

Het „Van I tersnn Z iekenhui s" te Gouda, 
door VV. Kromhout Czn., met afbeeldingen. 

T e c h n i s c h G e d e e 11 e. < iver het betrachten der 
/.innigheid bij het. ontwerpen van betonwerken, (slot). — 
Tochtvrije ingangen, (vervolg). — Statiek en diagrammen 
tot het bepalen der afmetingen van vloeren en draagpijlers 
in gewapend beton. 

i n g e z o n d e n . I'e verhouding der metselspecies en de 
A. V. van van der Kloes, door Walenkamp. 

lie Bouw wereld No. 1». Het O p e n b a a r slacht
huis, door G. I. Veenstra (vervolg). 

P o i i t i e w a c h t p o s t aan den Amsterdamschen st raat-
weg te Arnhem (met afbeelding). 

S ta tu ten van den Bond van N e d e r 1 a n d s c h e 
A r c h i t e c t e n . 

Het Huis van W a t e r l a n d te Monnikendam (af 
beelding. 

lie Ingenieur Xo. 18. Nota b e t r e f f e n d e e e n be
z o e k aan de „Strassenbahn Hannover" en eenige Elec
trische tramwegen in het Bergsc.he land. met afbeelding. 

De ge t ij be w eg i n g als bron van ar b e ids ver
in o g e n, door D. Kos w. i. 

Internationa. Ier V e r b a n d for die Materialpni-
huigen der Technik door L. Bieiilait w. i. 

Inge z o n d e n S t u k k e n. Technisch Middelbaar On
derwijs, door II. Enno van Gelder w. i. met een naschrift 
van R. A. van Bandiek c. i. 

Technisch Weekblad (B v. T.) No. 18. Uit de afdeelingen, 
— Een paar opmerkingen. — Ingezonden. — Bouwkunst 
en haar waardeenng. (Vervolg). — Berekening electrische 
gelijkstroomnetten, (vervolg). 

He Aannemer No. 18. G. v a n d e n E1 s li o u t. Necrologie. 
B o r g s t e l l i n g II. 
Een P r a e a d v i e a over V a k o p l e i d i n g . 
U i t e i g e n kr ing . Onze Middelbaar Technische School. 
A lgemeene P a t r o o n s- V e r e e n i g i n g tot vast

stelling en handhaving van Arbeidsvoorwaarden voor de 
Bouwbedrijven te Amsterdam. Verslag der vergadering van 
30 April 1908. 

A f d e e 1 i n g s v e r s 1 a g e n. Leeuwarden 1 Mei 1908, 

lie Nederlandsche Kléi-Industrie No. 44. Coöperatieve 
Vereeniging. — Het bakken der steenen. — Controle van 
het bedrijf bij stooniketelinstallaties. De bouwcris is in België. 

Ileatsche Kaïihiitte No. 17. L i c h t und Farbe in der 
ii e u z e i 11 i c h e n A r c li i t e kt u r door Gustav Ebe (slot). 

D i e A u 8 b i 1 d u n g der F a c h 1 e h r e r f ü r Ban-
g e w e r k s c h u 1 e n, door Prof. H. Scliatteburg. 

Ueber L a n d gas tb a user door R. A. Wol IT, met 
afbeeldingen. 

Von der k t t n S t l e r i s c h e n A u s g e s t a l t u n g 
der VV o h n r & u in e. door K. llaliu, bij schetsen van 
VV. Evers. 

E i n e K i r c h h o f s k a p e 11 e, door E. Schirmer bij 
een ontwerp van Spieker te Werden a. d. Ruhr. 

Het Huls Oud en Nieuw. De Aprilaflevering van Eduard 
Cuypers' Maandschrift geeft een artikel van H. la Croix 
over „Oude Amsterdamsche Poortjes", oude bekenden, 
waarvan ons af en toe een dreigt te ontvallen, zoo o. a. 
het Beurspoorlje, en die wij, en ook de schrijver toch zoo 
gaarne zon zien behouden. Waar „Nieuw'' zich voorwaarts 
dringt, moet „Oud" op den duur wijken, dat is de natuur

lijke loop der dingen. Over „Oud Tafellinnen" geeft .1. Sis 
nog een kort naschrift op de belangrijke studie iu vorige 
nummers. 

Minder bekend dan de Amsterdamsche monumenten zijn 
de „Leidsche Hofjes". Dan zij toch wel een bezoek verdie
nen blijkt uit de afbeeldingen, die menig schilderachtig 
hoekje te zien geven, en waarbij de architect Jesse een 
aardige beschrijving schreef. • 

In de rubriek ,.Toelichting- bij de Platen" is een Indisch 
bouwwerk afgebeeld, geen Hindoe-Tempel ol'Missigit. maar 
een bankgebouw voor het agentschap der Javasche bank 
te Medan. In lndië waar het klimaat geheel andere eischen 
stelt dan hier te lande, waar de bouwgrond nog niet bij 
centimeters behoeft te worden toegemeten, verkrijgt zulk 
een gebouw natuurlijk een geheel ander karakter. Voor 
den opbouw zijn klassieke vormen gekozen. Men moge 
daartegen bezwaren inbrengen, maar zal toch moeten 
toegeven, dat zij tegen een achtergrond van tropische boo-
men en gewassen uitnemend zullen kunnen voldoen 

.Moderne liaiiforim-n van M. J. Grade opent met een 
artikel over de nieuwe Luther-kerk te Karlsruhe, een werk 
van de „modernisten'- Curjel iV. Moser aldaar. WIJ zien 
hier een streven, om in aansluiting aan Romaansche en 
Vroeg-Gi'thische overleveringen tot nieuwe vormen te komen. 
De tijd zal wel loeren of dit streven al dan niet betere 
vruchten zal dragen, dan dat. van de Dresdener architecten, 
die Origineeler, meer modern en wij zouden zeggen vinding
rijker zijn in hun producties op hetzelfde gebied van den 
modernen kerkbouw. 

Ook van profaanbouw worden hier van dezelfde bouw
meesters eenige proeven gegeven o. a. van het gebouw van 
(bn kerkeraad te Karlsruhe, waarin weder meer op de 
overleveringen van den barokstijl wordt voortgebouwd, 

Het Duitsche lnndhuis vindt in Prof. Metzendorf te Beus-
heim en de Heidelbergsche architecten Kunipf en Wolf 
vertegenwoordigers van de oud nationale bouwwijze, die 
zich zoo goed in 't Duitsche landschap voegt. 

Voorts vinden wij hier eenige proeven van Californisehe 
landhuis-interieurs van Arthur .1. Eddy te Pasadena, werk 
uit München, Berlijn, Stuttgart, tn tot besluit een Engelsch 
landhuisje algebeeld. Uit Berlijn trekt 't mee-»t de aandacht 
de ultra-moderne, maar niet zeer aantrekkelijke, gevel van 
het Hebbel-Theater van Oskar Kaufmann. 

Ileulsche Kunst und llekoration. Alexander Koch's Maand
schrift geeft in de Mei-aflevering een beschouwing over 
plafond schilderingen vin Gustav Klimt, symbolieke kunst, 
waarvan de afbeeldingen ons geen zeer duidelijk denkbeeld 
geven. Verder artikelen over „Unsere Kunst, die Kunst 
unserer Zeit" van Otto Schulre; Technische arbeid als 
opvoedingsmiddel door Dr. A. Pabst; de bloem versiering 
van de woning door bies Wetzel, en een groot aantal fraaie 
afbeeldingen van Weener voortbrengselen van kunstnijver
heid in groote verscheidenheid. 

Voor den bouwmeester het belangrijkst is evenwel een 
niet vele afbeeldingen verluchte beschrijving van Oskar 
Kaufmaiui's Hebbel-Theater te Berlijn. Wordt het somber 
uiterlijk van het gebouw nog hier en daar verlevendigd 
door eenig onbeteekenend beeldhouwwerk, uit het inwen
dige is het gelukt nagenoeg alle versiering te verbannen 
en wat nog als zoodanig wil doorgaan is tamelijk banaal 
te noemen. 

Wanneer dit werk m et gelden als de rijpe vrucht van 
veel arbeid van een modern bouwmeester, dan lijkt ons 
de bodem, waaruit zij voortsproot al uiterst >chraal en be
twijfelen wij of met zoo gewild negatieve resultaten, de 
meester het tot onsterfelijkheid zal brengen; maar als 
reclame kan het smakelooze soms wonderen doen. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B U I T E N L A N D . 

Zondag is in het Kunstnijverheidsmiiseum te Düsseldorf 
een tentoonstelling geopend van joodsche architectonische 
ontwerpen en van eeredienstvoorverpen voor synagoge en 
huis. Dat alles hoort aan een vereeniging tol bevordering 
der kennis van joodsche kunst monumenten te Frankfort 
en is ru voor de eerste maal te Dii seldort' publiek ten
toongesteld. 

IiINN F.N L A N D. 

OUDSHOORK. Het l.iutste van de 17 kerkramen in de Ned. 
Herv. Kerk te Oudshoorn is thans ook gereed gekomen en 



152 

daarmede de omvangrijke restauratie afgeloopen, welke door 
de firma Schouten te Delft werd verricht, die daarmede 
ruim vier jaar bezig was. 

DOESBURG. De ingenieur Cramer heeft in een openbare 
vergadering, belegd door het comité voor eene spoorweg
verbinding Doesburg—Didam, de plannen van het comité 
uiteengezet en de kosten van aanleg opgegeven. Deze zullen 
bedragen f 396,000, waarvan het Rijk subsidieert f 132,0(10. 
Van de provincie verwacht men f 39,600 en van het depar
tement van oorlog, als bijdrage in de kosten van een vaste 
brug, f 15,000, zoodat voor de belanghebbende gemeenten 
f 210,000 te betalen overblijft. 

Kijks-academie van Beeldende Kunsten. 

Prijskampen in de beeldhouwkunst en de graveerkvnst. 

I. In het gebouw der Rijks-academie van Beeldende Kun
sten te Amsterdam zal, te beginnen op Maandag 1 Juni 
a.s., worden gehouden het examen, bedoeld in art. 11 der 
wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad No. 78), gevolgd door 
prijskampen in de beeldhouwkunst en de graveerkunst. 

Tot het afleggen van dit examen worden toegelaten 
Nederlanders van beiderlei geslacht, ook niet-leerlingen 
der academie, niet jonger dan 20 en niet ouder dan 30 jaren. 

Zij die het examen met goeden uitslag hebben afgelegd 
worden toegelaten tot een der wedstrijden. Hun wordt 
I linnen acht dagen door de commissie van examinatoren 
een getuigschrift uitgereikt. 

Op Maandag 22 Juni worden aan de Rijksacademie wed
strijden geopend in de beeldhouwkunst en in de graveer
kunst. 

De jury voor elk der beide kampen, door de commissie 
van toezicht op de Rijksacademie van beeldende kunsten 
benoemd, bestaat: 

a. voor de beeldhouwkunst, uit Prof. A, J. Derkinderen. 
directeur der Rijks-academie voormeld, voorzitter; Jhr. 
R. W. F. van Riemsdijk, hoofddirecteur van 's Rijksmuseum, 
secretaris; Bart van Hove, hoogleeraar aan genoemde 
academie; A. W. Af. Odé, hoogleeraar aan de Technische 
Hoogeschool te Delft, en Charles van Wijk, beeldhouwer 
te 's-Gravenhage. 

6. voor de graveerkunst, uit Prov. A. J. Derkinderen. 
voornoemd, voorzitter; C. L. Bake, hoogleeraar aan de 
Rijks-academie voormeld, secretaris; P. Dupont, hoogleeraar 
aan gemelde academie; E. W. Moes, directeur van 'sRijks 
prentenkabinet, en Jhr. Dr. J. Six, hoogleeraar aan voor
melde academie. 

De jury's doen uitspraak voor den proefkamp in de 
beeldhouwkunst op Zaterdag 27 Juni, voor den proefkamp 
in de graveerkunst op Maandag 29 Juni. Zij bepalen daar
bij, wanneer er meer dan vier mededingers zijn, wie de 
vier zijn die het best hebben voldaan. 

De eindkamp in de beeldhouwkunst vangt aan op Maan
dag 29 Juni en eindigt op Zaterdag 3 October; die in de 
graveerkunst vangt aan op Maandag 6 Juli en eindigt op 
Zaterdag 10 October. 

De loges zijn voor de mededingers beschikbaar op alle 
werkdagen van 's morgens 8 tot 's namiddags 5 uren. 

Al de in den wedstrijd geleverde werken worden open
lijk gedurende minstens 8 dagen tentoongesteld. 

De met den gouden eerepenning bekroonde werken blijven 
eigendom der Academie 

Hij, wien de gouden eereprijs is waardig gekeurd en 
blijken heeft gegeven van groot talent en buitengewonen 
aanleg, kan op gemotiveerde aanbeveling van de commissie 
van toezicht, door H. M. de Koningin hoogstens gedurende 
vier achtereenvolgende jaren met een jaargeld van f 1200 
worden begunstigd, ten einde hem in de gelegenheid te 
stellen zich in de beeldhouwkunst of in de graveerkunst 
te volmaken. De ondersteuning wordt telkens voor een 
jaar verleend. 

In de Staatscourant geschiedt mededeeling van het daartoe 

strekkend Koninklijk besluit, zoowel als van de aanbeveling 
der commissie. 

Aan den begunstigde kan tevens eene vergoeding voor 
uitgaven wegens werkplaatsen en modellen worden toege 
kend, tot een bedrag van hoogstens f 1000 'sjaars voor 
een beeldhouwer en van hoogstens f 600 voor een graveur. 
Voor verdere bijzonderheden zie St.-Ct. No. 101. 

P e r s o n a l i a . 

— Aan H. M. Weeda, te Veenhnizen, is op zijn verzoek 
met 1 Juli eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van 
hoofdopzichter bij de justitiegebouwen P. Willemse, than* 
opzichter bij de justitiegebouwen te Veenhuizen, en tot 
opzichter bij de justitiegebouwen A. Ackermann, thans 
opzichter in tijdelijken dienst te Veenhuizen. 

— Met 1 Mei zijn bevorderd: tot opzichter van den Rijks
waterstaat te kl. .1. Venema, thans opzichter 2e. kl.; — 
tot idem 2e kl, .1. Klippus, thaus opzichter 3e kl.; — tot 
idem 3e kl. D de Jong, thans opzichter 4e kl. 

— Tot opzichter bij de gemeente-gasfabriek en water
leiding te Breda is benoemd de heer B. C. Revelman, op
zichter bij de gemeente-gasfabriek te Zierikzee. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Bouwk. T e e k e n a a r (arch.) tevens bekw. uit
voerder gevr. met practische ervaring, om zelfstandig 'n 
paar huizen te bovwen. Brieven onder No. 14923 bureau 
van de Nieuwe Rott. Courant. (I) 

— Inspec teur van het Gemeentelijk Electrisch Be
drijf, Utrecht. Jaarwedde van f ItOO— f 1200 op zegel ge
stelde requesten van .Burgemeester en Wethouders van 
Utrecht vóór 15 Mei 1908. Vereischten: bekendheid met 
aanleg, revisie en keuring van Huisinstallaties, Revisie-
teekeningen en het Uken van Meters. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 
TECHNICI INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN 

RUIJSCHSTRAAT 04, AMSTERDAM. 
Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 

van 6 tot 8 uur. 
28 Bouwk.Opz.-teek.. 

9 BouwkOpz.-Uitv., 
5 Bouwk. Teek. 
6 Waterb. Opzr. 
1 Meubelteekenaar 
2 Decoratie-teekenaars 

20—50 j . , ƒ60 -
23— 50 j . , ƒ05-
20—49y,f 40-
24— 50 j . , ƒ60-

41 j , 
20-

-ƒ125 
-ƒ110 
-ƒ120 
-ƒ110 
ƒ120 

p.m. 

40 j . , ƒ 1 1 0 ^ 125 
2 Teek. voor kunst-indust.26 -40j . , ƒ110 ƒ125 
3 Chef-machinisten 22—33 j . , ƒ80—f 150 
2 Werkt. opz. (construct.)22—23j. ,ƒ80 ƒ 110 
2 Werkmeester 36—38]., ƒ125 

10 Werktuigk. Teek., 20—26j., ƒ35—f 85 
5 Electrotechniker 20—41 j . , f 35—f 100 
1 Scheepsteekenaar 2Ij . , ƒ 65 
1 Verwarmings-techniker 23j., ƒ 80 
1 Kadaster-teekenaar 24j., ƒ 75 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor cn MairazUnen DE RIIIKRHAllK 150-151. Filiaal en Showroom 44 K O K IN. 

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 Knndwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder (larantie. 

9 Mei. Bijlage van „1>JE O P M E R K E R No. 19. 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Sngelsche en Jranscfie Vloertegels. 
Traag leekeiiiiigen en prijzen. l 4 ) 

Aankondiging van 
A aiiheste«lingen. 

MAANDAG 11 Mei 

Amsterdam, ten 12 ure, door het gem. 
best.: het leveren van cementbeton-riool-
huizen voor rioleeringswerken. De voor 
waarden te verkrijgen ter stadsdrukkerij. 
Inlichtingen aan het Ingenieursbureau 
van Publieke Werken ten Gemeentehuize 
Kamer no. 157 tusschen l i rn 12uur,de 
drie werkd igen, welke aan de aanbeste
ding voorafgaan. 

Dongen, door het gemeentebestuur: de 
levering van cementen rioolbuizen. Leve
ringsconditiën te bekomen aan het ge
meentehuis of bij den bouwkundige P. C. 
Schellekens Cz. te Dongen. 

Gorinchein, ten 7 ure. door den bouwk. 
J. v. Fmbden namens de N. V. Fortuna 
ten kantore der venn.: het bouwen van 
een machinegebouw met fundeering voor 
schoolsteen, machines en stoomketel en 
bijkomende werkzaamheden; bestek en 
teekeDing te bekomen bij den besteder. 

Groningen, ten 12.45 ure, door het ge
meentebestuur, bestek no. 23: het ver-
grooten van het gebouw der Industrie
school voor meisjes, met eene verdieping; 
bestek en voorw. ter lezing ter secretarie 
en aldaar verkrijgbaar; inlicht, aan het 
bureau der gemeentewerken. 

Groningen, ten 12.45 ure, door het gem.-
bestuur: het afbreken van gebouwen en 
loodsen, het verplaatsen eener loods en 
het bouwen van een stokerijgebouw, op 
de gem.-gas fabriek; bestek en teekeningen 
ter inzage ter secretarie en aldaar ver
krijgbaar; inlichtingen aan het bureau 
der licht fabrieken; aanw. 4 Mei te 2 ure. 

Kollinii, ten 6 ure, door den heer K. 
Hoekstra: het afbreken van eene voor
huizing en het tot stelphuizing inrichten 
van eene boerenhuizing; teekening ter 
inzage in het logement van E. Beitschat 
en bestekken te bekomen bij IJlstra te 
Buitenpost; aanw. 9 Mei ten 4 ure; inl. 
bij den arch. A. Velding te Buitenpost. 

Leiiiiiiidcn, ten 11.30 ure, door het 
gemeente-bestuur: het amoveeren der 
bestaande en het bouwen eener ambst-
woning voor den burgemeester. Bestek 
en teekening te bekomen bij den ge
meente-opzichter G. Boot te Oude Wete
ring. 

Vllsslngen, ten 11.30 ure, door het be
stuur der vereeniging Zeevaartschool, in 
het gebouw der school: het bouwen van 
de de Ruyterschool aan deBankertbou-
levard. Bestek met teekeningen te ver
krijgen bij H. J. Mondt, Francois Valen-
tijnstraat 13-15 te 's-Gravenhage. 

Zesgchiichten, ten 4 ure, door het gem. 
best.: het bouwen eener school met 
gymnastieklokaal, onderwijzerswoning, 
privaten enz.; bestek en teek. verkrijgb. 
ter gcm. secretarie 

DINSDAG 12 Mei. 

Haam, ten 8 ure, door het bestuur 
van het departement Baarn der Mij. tot 
Nut van het Algemeen, in het Nutsge-
bouw: het bouwen van een Nutsgebouw 
a. d. Penstraat aldaar. Bestek en teek. 
verkrijgbaar bij den Concierce Nutsgebouw 

Drumpt, ten 11 ure, door den archit. 
G. Formijne namens kerkvoogden der 
N. Herv. Gem: het herbouwen van de 
pastorie; bestek en teekening ier inzage 
in het koffiehuis de Roskam, waar de 
besteding plaats heeft. 

Enschede, ten 12 ure, door de heer 
.1. Rommelaar in het hotel Industrie: het 
bouwen van een woonhuis aan de Haaks-
bergerstraat; best, en teek. en inl. ver
krijgb. bij den arch. G Beltman A. G/n. 

Goes, ten 2 ure, door den heer J. Oele: 
I. het bouwen van een wagenhuis met 
veeslal en het verand. ren van de stallen 
op de hofstede Hollenpolder, onder Bors-
Beien; 2. het afbreken van de woonkeet, 
het schuur- en varkenshok en het bouwen 
van een varkens-, schuur- en stookhok, 

Assurantie 'Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

„DE van 1S15. 
•sGRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN.IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . .- •, , 32.717.500,00 
BRAND - LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
1'reiiilën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

op de hofstede Bruelis te Kapeüe; bestek 
en teek. verkrijgbaar bij de firma F. 
Kleeuwens en Zn. aldaar; aanw. gehouden. 

Nijmegen, ten 2.30 ure, door het gem.-
best.: het inwendig verbouwen van een 
gedeelte der bank van leening; bestekken 
met teekening te bekomen ter secr.; inl. 
ten kantore van den directeur der gem.-
werken. 

Rotterdam, ten 1 ure, door het gem. 
best.: het bouwen van een ambachts
school aan de Tamboerstraat; best. en 
voorw. ter kennisneming op de centrale 

secretarie der gemeente en in het Stads 
Timmerhuis en verkrijgbaar bij de wed. 
P. van Waesberge en Zoon; Aanwijzing 
gehouden. 

WOENSDAG 13 Mei. 

Arnhem, ten 11.30 ure, door de directie 
der Arnhenische Waterleiding-Mij., ten 
hare bu reële aan de Herzogstraat 7: het 
bouwen van een pompstation op een 
terrein aan den Amsterdamschen straat
weg bij kilometerpaal 21; bestek en twett 
teekeningen verkrijgbaar aan het bureau 
der Arnhenische Waterleiding-Maatsch. 
en aan het bureau der Utrcchlsche Water
leiding-Maatschappij, Predikheerenkerk-
hof 15 te Utrecht. Aanw. op het terrein 
9 M i ten 2 ure. 

Lochem, ten 5 Ure, in hotel Bak: het 
vergrooten van de wasch-en strijkinrich-
ting Stijgoord; teekening en bestek ter 
inzage in voorn, hotel; aanw. 11 Mei ten 
5 ure. 

DONDERDAG 14 April. 

Boskoop, ten 2.30 ure, door het gem.-
bestuur: bestek no. 5: het leggen van 
buisleidingen en zinkers, het stellen van 
afsluiters en brandkranen en eenige ver
dere werken. Bestek met 5 teekeningen 
te bekomen aan het Bureau van den 
ingenieur .1. Schotel, Oostzeedijk 172 te 
Botterdam, bij wien op 9, 11 en 12 Mei, 
van 9 tot 12 uur en van 1 tot 3 uur, 
inlichtingen zijn te bekomen. Bestek en 
teekeningen bovendien ter visie ter secre
tarie der Gemeente. 

Deventer, ten 1 ure, door de Over-
ijsselsche Lokaal Spw.Mij. Deventer— 
Ommen, ten kantore der Mij. aan de 
Beestenmarkt: bestek no. i: het leveren 
van 20.000 grenenhouten dwarsliggers; 
het bestek ter lezing en verkrijgbaar ten 
kantore der Maatschap, ij. 

's-Graveiiliage, ten 2 ure, door het gem.-
bestuur: het uitbreiden van het kantoor
gebouw met bijgebouwen waschinrichting 
schaftlokaal enz. der gemeentegasfabriek, 
Loosduinsche weg; bestek met teekening 
te verkrijgen aan de gasfabriek Loos-
duinscheweg en in do Kazernestraat no. 44; 
aanwijzing II Mei ten 10 ure; deinschrij-
vingsbiljetten 's morgens vóór 12 uur ten 
Raadhuize, afd G. B. te bezorgen. 

Haarlem, ten 11 ure, door het dep. 
van waterstaat in een der lokalen van 
het prov. best: het verbeteren van hoof
den op het Noorderstiand van Vlieland 
en het herstellen van hoofden op dat 
strand van stormschade, raining f59.000; 
het bestek no. 88 ter lezing aan het 
Ministerie van Waterst., aan de lokalen 
der prov. besturen en te bekomen bij de 
Gebr. van Cleef; inlichtingen bij den 
hoofdingenieur-directeur Kemper te Haar
lem, den ingenieur te Bloei[ van Kuffeler 
te Hoorn en den opzichter Klippus te 
Vlieland. 

Willemsoord, ten 11 ure, door de Direc
tie der Marine: de levering van: 1. eiken 
houtwaren, 2. teak- of Djati balkplanken 
en platen, 3. dennen masten, 4. Vuchten 
masten, juffers en sparren, 5. grenen, 
dennen en vurenhout, G. esschen- en 
iepen platen. 

Hekeliugen, ten 11 ure. door het gem. 
bestuur: het afbreken van een oud gebouw 
en het daar ter plaatse bouwen van een 
genieentehuis met veldwachterswoning 
en arrestantenlokaal; bestek en teek. ver
krijgb. bij den boekhandel W. Hoogwerf 
As. te Öud-Beijerland en den secretaris 
van Hekelingen; inlichtingen bij den arch. 
J. Smit te Oud Beierland. 
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daarmede de omvangrijke restauratie afgeloopen, welke door 
de firma Schouten te Delft werd verricht, die daarmede 
ruim vier jaar bezig was. 

DOESBURU. De ingenieur Cramer heeft in een openbare 
vergadering, belegd door het comité voor eene spoorweg
verbinding Doesburg—Didam, de plannen van het comité 
uiteengezet en de kosten van aanleg opgegeven. Deze zullen 
bedragen f 396,000, waarvan het Rijk subsidieert f 132,000. 
Van de provincie verwacht men f 39,600 en van het depar
tement van oorlog, als bijdrage in de kosten van een vaste 
brug, f 15,000, zoodat voor de belanghebbende gemeenten 
f 210.000 te betalen overblijft. 

Rijks-academie van Beeldende Kunsten. 

Prijskampen in de beeldhouwkunst en de graveerkvnst. 

I. In het gebouw der Rijksacademie van Beeldende Kun; 
sten te Amsterdam zal, te beginnen op Maandag 1 Juni 
a.s., worden gehouden het examen, bedoeld in art. 11 der 
wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad No. 78), gevolgd door 
prijskampen in de beeldhouwkunst en de graveerkunst. 

Tot het afleggen van dit examen worden toegelaten 
Nederlanders van beiderlei geslacht, ook niet-leerlingen 
der academie, niet jonger dan 20 en niet ouder dan 30 jaren. 

Zij die het examen met goeden uitslag hebben afgelegd 
worden toegelaten tot een der wedstrijden. Hun wordt 
binnen acht dagen door de commissie van examinatoren 
een getuigschrift uitgereikt. 

Op Maandag 22 Juni worden aan de Rijksacademie wed
strijden geopend in de beeldhouwkunst en in de graveer
kunst. 

De jury voor elk der beide kampen, door de commissie 
van toezicht op de Rijksacademie van beeldende kunsten 
benoemd, bestaat: 

a. voor de beeldhouwkunst, uit Prof. A, J. Derkinderen. 
directeur der Rijksacademie voormeld, voorzitter; Jhr. 
Ii. W. F. van Riemsdijk, hoofddirecteur van 's Rijksmuseum, 
secretaris; Bart van Hove, hoogleeraar aan genoemde 
academie; A. W. M. Odé. hoogleeraar aan de Technische 
Hoogeschool te Delft, en Charles van Wijk. beeldhouwer 
te 's-Gravenhage. 

b. voor de graveerkunst, uit Prov. A. J. Derkinderen. 
voornoemd, voorzitter; C. L. Dake, hoogleeraar aan de 
Rijksacademie voormeld,secretaris; P.Dupont,hoogleeraar 
aan gemelde academie; E. W. Moes, directeur van 's Rijks 
prentenkabinet, en Jhr. Dr. J. Six, hoogleeraar aan voor
melde academie. 

De jury's doen uitspraak voor den proefkamp in de 
beeldhouwkunst op Zaterdag 27 Juni, voor den proefkamp 
in de graveerkunst op Maandag 29 Juni. Zij bepalen daar
bij, wanneer er meer dan vier mededingers zijn, wie de 
vier zijn die het best hebben voldaan. 

De eindkamp in de beeldhouwkunst vangt aan op Maan
dag 29 Juni en eindigt op Zaterdag 3 October; die in de 
graveerkunst vangt aan op Maandag 6 Juli en eindigt op 
Zaterdag 10 October. 

De loges zijn voor de mededingers beschikbaar op alle 
werkdagen van 's morgens 8 tot 's namiddags 5 uren. 

Al de in den wedstrijd geleverde werken worden open
lijk gedurende minstens 8 dagen tentoongesteld. 

De met den gouden eerepenning bekroonde werken blijven 
eigendom der Academie 

Hij, wien de gouden eereprijs is waardig gekeurd en 
blijken heeft gegeven van groot talent en buitengewonen 
aanleg, kan op gemotiveerde aanbeveling van de commissie 
van toezicht, door H. M. de Koningin hoogstens gedurende 
vier achtereenvolgende jaren met een jaargeld van f 1200 
worden begunstigd, ten einde hem in de gelegenheid te 
stellen zich in de beeldhouwkunst of in de graveerkunst 
te volmaken. De ondersteuning wordt telkens voor een 
jaar verleend. 

In de Staatscourant geschiedt mededeeling van het daartoe 

strekkend Koninklijk besluit, zoowel als van de aanbeveling 
der commissie. 

Aan den begunstigde kan tevens eene vergoeding voor 
uitgaven wegens werkplaatsen en modellen worden toege 
kend, tot een bedrag van hoogstens f 1000 's jaars vo >r 
een beeldhouwer en van hoogstens f 600 voor een graveur. 
Voor verdere bijzonderheden zie St.-Ct. No. 101. 

P e r s o n a l i a . 

— Aan H. M. Weeda, te Veenhnizen, is op zijn verzoek 
met 1 Juli eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van 
hoofdopzichter bij de justitiegebouwen P. Willemse, than* 
opzichter bij de justitiegebouwen te Veenhnizen, en tot 
opzichter bij de justitiegebouwen A. Ackermann, thans 
opzichter in tijdelijken dienst te Veenhnizen. 

— Met 1 Mei zijn bevorderd : tot opzichter van den Rijks
waterstaat le kl. .1. Venema, thans opzichter 2e. kl.; — 
tot idem 2e kl, J. Klippus, thans opzichter 3e kl.; — tot 
idem 3e kl. D de Jong. thans opzichter 4e kl. 

— Tot opzichter bij de gemeente-gasfabriek en water
leiding te Breda is benoemd de heer B. C. Revelman. op
zichter bij de gemeente-gasfabriek te Zierikzee. 

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 (arch.) tevens bekw. uit
voerder gevr. met practische ervaring, om zelfstandig 'n 
paar huizen te bovwen. Brieven onder No. 14923 bureau 
van de Nieuwe Rott. Courant. (1) 

— I n s p e c t e u r van het Gemeentelijk Electrisch Be
drijf, Utrecht. Jaarwedde van f li 00— f 1200 op zegel ge
stelde requesten van Burgemeester en Wethouders van 
Utrecht vóór 15 Mei 190S. Vereischten: bekendheid met 
aanleg, revisie en keuring van Huisinstallaties'. Revisie-
teekeningen en het I.Iken van Meters. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN 
RuiJSCHSTRAAT 94, 

Spreekuur iederen Woensd 
van <> tot 8 

TECHNICI 

28 Bouwk.Op/.-teek.. 20 
9 BouwkÜpz.-Uitv., 23 
5 Bouwk. Teek. 20 
6 Waterb. Opzr. 24-
1 Meubelteekenaar 
2 Decoratie-teekenaars 26-
2 Teek. voor kunst-indust.26 
3 Chef-machinisten 22 
2 Werkt. opz. (construct.)22—23}., ƒ80 
2 Werkmeester 26—33j., 

lOWerktuigk. Teek., 20—26j.,f35-
5 Electrotechniker 2 0 - 4 1 j . , ƒ35 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , 
1 Verwannings-techniker 23 j . , 
1 Kadaster-teekenaar 24 j . , 

BOND VAN 
AMSTERDAM. 
ag- en Vrijdagavond 

uur. 
•50 j . , ƒ 60—ƒ 125 p.m. 
-50 j . , ƒ65—ƒ110 „ 
-49 j . , ƒ 4 0 - ƒ120 ,. 
5 0 ) . , ƒ 6 0 - / 1 1 0 , 
41 j , ƒ120 ,. 
40 j . , ƒ110-ƒ125 „ 
40j. ,ƒ110 ƒ125 .. 
33 j . , f 80—ƒ150 

/: io 
ƒ125 

-ƒ 85 
ƒ100 
ƒ 65 
ƒ 80 
ƒ 75 

T H. VAN HEEMSTEDE OBELT, 
Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. 

Hoofdkantoor en Magasflnen DE R r i ' l ' K R H A D K 150-151. F i l i a a l en Showroom 44 ROK IN. 

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 BAD-, C L O S E T S - en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming. Ventilatie. Warm en Handwater venorging. Triumph lleiirdrangen. Kampioen Ventilator onder (iarantie. 

9 Mei. Bijlage van „1>£ O P M E R K E R " . No. li). 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
A C H T E R - O O S T E I N D E 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Sugelsche en Jraitsche Vloertegels. 
Traag teekeiiingeii en prijzen. 4 1 

Aankondiging van 
A au hvsi e«l i ngen. 

MAANDAG 11 Mei 

Amsterdam, ten 12 ure, door het gein. 
best.: het leveren van cementbeton-riool-
buizen voor rioleringswerken. De voor 
waarden te verkrijgen ter stadsdrukkerij. 
Inlichtingen aan het Ingenieursbureau 
van Publieke W'erken ten Geineciiteluiize 
Kamer no. 157 tusschen li en 12 uur, de 
drie werkd igen, welke aan de aanbeste
ding voorafgaan. 

Dongen, door het gemeentebestuur: de 
levering van cementen rioolbuizen. Leve
ringsconditiën te bekomen aan het ge
meentehuis of bij den bouwkundige P. C. 
Schellekens Cz. te Dongen. 

Uorlnclieui, ten 7 ure. door den bouwk. 
J. v. r'mbden namens de N. V. Fort una 
ten kantore der venn.: het bouwen van 
een machinegebouw met fundeering voor 
schoolsteen, machines en stoomketel en 
bijkomende werkzaamheden; bestek en 
teekening te bekomen bij den besteder. 

(•rollingen, ten 12.45 ure. door het ge
meentebestuur, bestek no. 23: het ver-
grooten van het gebouw der Industrie
school voor meisjes, met eene verdieping; 
bestek en voorw. ter lezing ter secretarie 
en aldaar verkrijgbaar; inlicht, aan het 
bureau der gemeentewerken. 

Groningen, ten 12.45 ure, door het gem.-
bestuur: het afbreken van gebouwen eu 
loodsen, het verplaatsen eener loods en 
het bouwen van een .stokerijgebouw, op 
de gem. gasfabriek; bestek en teekeningen 
ter inzage ter secretarie en aldaar ver
krijgbaar; inlichtingen aan het bureau 
der licht fabrieken; aanw. 4 Mei te 2 ure. 

Kolliini, ten 6 ure, door den heer K. 
Hoekstra: het afbreken van eene voor-
huizing en het tot stelphuizing inrichten 
van eene boerenhuizing; teekening ter 
inzage in het logement van E. Beitschat 
en bestekken te bekomen bij IJlstra te 
Buitenpost; aanw. 9 Mei ten 4 ure; inl. 
bij den arch. A. Velding te Buitenpost. 

Leininiden, ten 11.30 ure, door het 
gemeente-bestuur: het amoveeren dei-
bestaande en het bouwen eener ambst-
woning voor den burgemeester. Bestek 
en teekening te bekomen bij den ge
meente-opzichter G. Boot te Oude Wete
ring. 

Vlissingen, ten 11.30 ure, door het be
stuur der vereeniging Zeevaartschool, in 
het gebouw der school: het bouwen van 
de de Ruyterschool aan de Bankert bou
levard. Bestek met teekeningen te ver
krijgen bij H. J. Mondt, Francois Valen-
tijnstraat 13-15 te 's-Gravenhage. 

/esgeliuchteii, ten 4 ure, door het gem. 
best.: het bouwen eener school met 
gymnastieklokaal, onderwijzerswoning. 
privaten enz.; bestek en teek. verkrijgb. 
t T gem. secretarie 

DINSDAG 12 Mei. 

Raarn, ten 8 ure. door liet bestuur 
van liet departement Baarn der Mij. tot 
Nut van het Algemeen, in het Nutsge-
bouw: het bouwen van een Nutsgebouw 
a. d. Penstraat aldaar. Bestek en teek. 
verkrijgbaar bij den ConcierceNutsgebouw 

l>ninipt. ten 11 ure, door den archit. 
G. Formijne namens kerkvoogden der 
N. Herv. Gem : het herbouwen van de 
pastorie; bestek en teekening ler inzage 
in het koffiehuis de Roskam, waar de 
besteding plaats heeft. 

Knschede, ten 12 ure, door de heer 
J. Rommelaar in liet hotel Industrie: het 
bouwen van een woonhuis aan de Haaks-
bergerstraat; best, en teek. en inl. ver
krijgt), bij den arch. G Beltman A. G/n. 

Goes, ten 2 ure. door den heer .1. Oele: 
I. het bouwen van een wagenhuis met 
veestal en het veranderen van de stallen 
op de hofstede Hollenpolder, onder Bors-
selen; 2. het afbreken van de woonkeet, 
het schuur- en varkenshok en het bouwen 
van een varkens-, schuur- en stookhok, 

Assurantie "Maatscli. tegen Brand-
schade op het Leven 

, B E Nederlanden" van 1*15. 
' .s-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — R O T T E R D A M , Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
H A A R L E M , Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN,IJsclkade. Z W O E L E . 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J . HENNY, Adj.Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND - LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Pi'Cinlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

op de hofstede BrueJis te Kapelic: bestek 
en teek. verkrijgbaar bij de firma F. 
Klecuweiis en Zn. aldaar: aanw. gehouden. 

Nijmegen, ten 2.30 ure. door het gem.-
best.: het inwendig verbouwen van een 
gedeelte der bank van leening: bestekken 
met teekening te bekomen ter secr.: inl. 
ten kantore van den directeur der gem.-
werken. 

Rotterdam, ten 1 ure, door het gem. 
best.: het bouwen van een ambachts
school aan de Tamboerstraat; best. en 
voorw. ter kennisneming op de centrale 

| secretarie der gemeente en in het Stads 
! Timmerhuis en verkrijgbaar bij de wed. 
| P. van Waesberge en Zoon; Aanwijzing 
gehouden. 

WOENSDAG 13 Mei. 

Arnhem, ten 11.80 ure. door de directie 
der Arnhenische Waterleiding-Mij., ten 
hare bureele 'aan de Herzogstraat 7: het 
bouwen van een pompstation op een 
terrein aan den Amsterdamsclien straat
weg bij kilometerpaal 21; bestek en twet) 

i teekeningen verkrijgbaar aan het bureau 
der Arnhenische Waterleiding-Maatsch. 
en aan het bureau der Utrechtsche Water
leiding-Maatschappij, Predikheerenkerk-
hof 15 te Utrecht. Aanw. op het terrein 
9 M i -ten 2 ure. 

Lochein, ten 5 ure. in hotel Bak: het 
vergrooten van de wascli- en st rij kinrich
ting Stijgoord; teekening en bestek ter 
inzage in voorn, hotel; aanw. 11 Mei ten 
5 ure. 

DONDERDAG 14 April. 

Boskoop, ten 2.30 ure. door liet gem.-
bestuur: bestek no. 5: het leggen van 
buisleidingen en zinkers, het stellen van 
afsluiters en brandkranen en eenige ver
dere werken. Bestek niet 5 teekeningen 
te bekomen aan het Bureau van den 
ingenieur .1. Schotel. Oostzeedijk 172 te 
Botterdam, bij wien op 9, 11 en 12 Mei. 
van 9 tot 12 uur en van 1 tot 8 uur, 
inlichtingen zijn te bekomen. Bestek en 
teekeningen bovendien ter visie ter secre
tarie der Gemeente. 

Deventer, ten 1 ure, door de Over-
ijsselsche Lokaal Spw.-Mij. Deventer -
Ommen, ten kantore der Mij. aan de 
Beestenmarkt: bestek no. i: het leveren 
van 20.000 grenenhouten dwarsliggers; 
liet bestek ter lezing en verkrijgbaar ten 
kantore dor Maatschap, ij. 

's-Gra> callage, ten 2 ure, door het gem.-
bestuur: het uitbreiden van het kantoor
gebouw met bijgebouwen waschinrichling 
schaftlokaal enz. der gemeentegasfabriek, 
Loosduinsche weg; bestek met teekening 
te verkrijgen aan de gasfabriek Loos-
duinsclieweg en iu de Kazernestraat no. 44: 
aanwijzing 11 Mei ten 10ure; de inschrij
vingsbiljetten 's morgens vóór 12 uur ten 
Raadhuize, afd G. B. te bezorgen. 

Haarlem, ten 11 ure, door het dep. 
van waterstaat in een der lokalen van 
het prov. best.: het verbeteren van hoof 
den op liet Noorderstiand van Vlieland 
en liet herstellen van hoofden op dat 
strand van stormschade, raming f 59.000; 
het bestek no. 88 ter lezing aan het 
Ministerie van Waterst., aan de lokalen 
('er prov. besturen en te bekomen bij de 
Gebr. van Cleef; inlichtingen bij den 
hoofdingenieur-directeur Kemper te Haar
lem, den ingenieur te Blocq van Kuffeler 
te Hoorn en den opzichter Klippus te 
Vlieland. 

Willemsoord, ten 11 ure, door de Direc
tie der Murine: de levering van: 1. eiken 
houtwaren. 2. teak- of Djatibalkplanken 
en platen. 3. dennen masten, 4. Vut-hten 
masten, juffers en sparren. •">. grenen, 
dennen en vurenhout, (>. esschen- en 
iepen platen. 

Hekelingen, ten 11 ure, door het gem. 
bestuur: het afbreken van een oud gebouw 
en het daar ter plaatse bouwen van een 
gemeentehuis niet veldwachterswoning 
en arrestantenlokaal; bestek en teek. ver
krijgb. bij don boekhandel W. Hoogwerf 
Az. te Oii'l-Beijerland en den secretaris 
van Hekelingen; inlichtingen bij den arch. 
J. Smit te Oud Beierland. 



9 Mei 1908 

VRIJDAG 18 April. 

Eibergen, ten 4 ure, door het bestuur 
der Willem Sluiterschool: het verbouwen 
van die school; bestek en teekeniug ter 
inzage in het koffiehuis van J. Schuurman; 
aanw. op [den dag der best. ten 12 ure. 

llellciidoorn, ten 12 ure, door het ge-
meent» best.: het bouwen van 2 lokalen 
met bijkomende werken aan de school 
te Noètsele; bestek en teekening te be
komen ter secr.; aanw. op den dag der 
best. ten 10 ure; inl. verkrijgbaar bij W. 
Marsman aid. 

VHertogenboscli, ten 10.30 ure, door 
het prov. lust in het gebouw: het uit
breiden van rijks- hoogere burgerschool 
le 's Hertogenbosch, raming f 24.000; be
stek ter lezing aan het min. van Binnen-
landschc Zaken en aan het gebouw van 
het prov. bestuur van Noordbrabant te 
's-Hertogenbosch en te bekomen bij den 
boekh. M. Nijhoff, Nobelstr. 18 Den Haag. 

Roermond, ten 11 ure, door het gem. 
best.: het bouwen van 'n paarden-slacht-
hal, badkamers, wacht- en kleedkamer, 
kantoor, enz. op het slachthuisterrein; 
bestek en teek. verkrijgb. ten bureele 
der gein. architect. 

Boxtel, t«n 4 ure. door het gemeente
best.: het bouwen eener openbare school 
voor meer uitgebreid lager onderwijs 
met 8 lokalen, verdieping en teeken-
school, op een terrein aan de Burger
akker; bestek en teekening verkrijgbaar 
ter Gemeentesecretarie; inl. geeft H. J. 
Dekker. Gemeenteopzichter,iederen weik-
dag, mits hem vooraf dag en uur wordt 
medegedeeld; biljetten ten Gemeente-
huize in te zenden 15 Mei vóór 3 uur 
n. m. (Amst. tijd). 

Schcveiiingen, door de arch. F. A. Koch, 
Kanaal weg 23: het bouwen van eene 
dubbele villa aan den van Lennepwegte 
's-Gravenhage (Zie adv. in dit no.) 

ZATERDAG 1« Hel. 

Ruurlo. ten 11 ure, door de arch. H . 
Enklaar in het Wapen van Ruurlo: het 
bouwen van een huis met 3 woningen 
en een pakhuis voor rekening van de 
Gez. van Langen; bestek en teekening 
ter inzage ten huize van aanbest. 

DINSDAG 11» Mei. 

HÜlegersbcrg, ten 12.30 ure, door de 
architect K. Buurman Az. te Bergschen-
hoek in het koffiehuis het Wapen van 
Holland: het afbreken van een woonhuis 
met stal en schuur m het houwen van 
een bouwmanswoning c. a : bestaande in 
woonhuis, veestidlingen voor 60 koeien, 
wagenschuur, paardenstal, bergplaats, 
vaikensstal, waterleiding en verplaatsen 
van 2 zes roeden hooibergen. Bestek niet 
teekeningen ter inzage ter plaatse van 
aanbesteding en te verkrijgen bij den 
Architect. 

Antiquariaat van J e Opmerker" 
F. C. I). BACER. Herigten en W a a r 

nemingen betrekkelijk don Water
vloed in Gelderland in January en 
February 18(11 met kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 18(53 f 11.75 

JULIUS NORDENBUEG. Die Ventilatoren 
und deren Anwendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar I860. Met 117 tekst
figuren en 11 uitslaande platen, ft.— 

BADON GHMBEN en H . STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ0.65 

KARL ZETZSCHE. Zopf & E m p i r e . 
Facaden, poorten, deuren, vensters, 
arhitectonische détails en binnen-
decoratie in Barock- en Empirestijl. 

I. Fassaden aus der E m p i r e - Z e i t . 30 
platen in portefeuille . . . f9.— 

II. Hdustlire, Tore und Fenster. 30 
platen in portefeuille . . . f9.— 

III. A r c h . Details und E i n r . d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . ƒ9.— 

I, II en III te zamen . . . ƒ21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver
schijnt later. 

J . B. PEETERS. De vervaardiging van 
Kunstvuurwerken ter opluistering van 
openbare en bijzondere feesten. Gouda 
G. B. van Goor 18G7. Met 3 uit
slaande platen f\.— 

An. BUUR. Photographische Reise- SLOET KN FMNJE. Beschrijving van 
aufnahmen aus England u Frankreich den Watervloed in Gelderland in 
1904. 160 motieven op 80 platen, Maart 1855, met4 kaartenen 12schet-
vroeger ƒ 13.— ƒ4.50 sen, Arnhem 1856. . . . 1. 

BILLING. Architekturskizzen. 48 platen Sammiung a l t e r B a u w e r k e Deutsch-
in portefeuille f6.— I l a n d . 50 platen in lichtdruk f 10.80 

LACROUX. L a Brique O r d i n a i r e . 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille f 18.— 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret cn 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmercnde 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van! . 
Noord-Holland) f 1.50 ' e r e i . Leipzig. Karl Scholtze 1882. Met 

491 liguren in den tekst . . ƒ1.50 

KARL A . ROMSTORFER. Die Bautisch 

L. KHOOK. Architeetiir der Nieder-
lande, (50 platen. Monumenten van 
Oud-Nederlandsche Bouwkunst (vroe
ger f 21.(50) f 6.— 

M . H . A . J . VAN MKUBS. Aanw\jzi-
ging bij het Topographiseh Teekenen, 
ïhet atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 188') f2.— 

W . J . M . VAN DE WIJNTEKSSE. 
Statische Berekeningen van Construe-
tien uit dn Burgerlijke Bouwkunde 
met 152 liguren, 's-Gravenhage 1902 
(f 2.40) f 1.— 

Hetzelfde W e r k . Tweede herziene 
cn vermeerderde druk, 's-Gravenhage 
1906 f 2 20 

A. MESSEL. Der Wertheimbau 30 
platen in portef. (ƒ15.—) . . /"4.50 

DK. W. BODE. Geschichte der Oeut- Tegen toezending van het bedrag 
scherp P l a s t i k . Elegant geb., vroeger p e r p 0 s t w i s s e l a a „ - d e Administratie 
' ' van de Opmerker, worden de boeken 

franco aan elk binnenlandsch adres 
• toegezonden. 

13STE JAARGANG. 
• "xtztsspj'" 1 —-«aai mii" ; -
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Abonnementsprijs per jaar |l Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . 

te voldoen 
u. bij vooruitbetaling vóór 16 Jan. van het 

abonnementsjaar, of 
/(. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar

over op 1 April 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-Afrika 

ƒ 5 . -

• K . 5 0 1 

- 7 . B 0 J 
ai 
r. > 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , uitsluitend bijvoor-
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat ƒ0.26 

Idem, idem. zonder plaat - 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . •• I.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer • 0.15 
Groott 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. 

Ongaren van Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in liet Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk den 
VRIJDAGS VOORMIDDAGS aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, per expresse dan 
de Administratie van ,.l)e Opmerker" ter drukkerij van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

D e n i e u w e D u i t s c h e „Wet o p het a u t e u r s r e c h t v a n W e r k e n d e r 
B e e l d e n d e K u n s t e n en d e r P h o t o g r a p h i e " , 

van 9 Januari 1907, in werking getreden t Juli 1907. 

De nieuwe wel kortheidshalve aangeduid met het 
woord „Kunstschutzgesetz", regelt het auteursrecht 
I Urheberrecht) van werken der beeldende kunsten 
alzoo teeken- en schilderkunst en der beeldhouw
kunst en verder onder zekere bepalingen ook van 
die der bouwkunst en kunstnijverheid. Eindelijk 
wordt in deze wet ook het auteursrecht van werken 
der photographie behandeld. 

Het was voor de wetgevers zeer moeilijk datgene 
uit te vinden, wat deze verschillende kunsten met 
liet oog op de bepalingen dezer wet gemeen hebben. 

Dit toch vormt in deze wet de kern, waaruit de 
bijzondere bepalingen ontspringen, waarbij niet de 
eigenaardigheden van elk der verschillende kunsten 
rekening gehouden is. 

Bij den uitgever Julius Hoffmann te Stuttgart 
is onlangs een uitgave van deze wet verschenen, onlangs 
bewerkt, door 
ophelderende 

Fritz Hell wag, voorzien van talrijke 
ingericht 

er 
aanteekeningen en speciaa 

voor het gebruik der kunstenaars wier werken 
door beschermd worden. 

Aan de hand dezer uitgave wenschen 
den inhoud nader te beschouwen. 

Zooals men weet dient de nieuwe wel 
vanging van de oude van 1870, die zich 

wij hier 

tot ver
evenwel 

niet uitstrekte over bouwkunst, en kunstnijverheid. 
Deze beide kunstvakken hebben den wetgever thans 
vide moeilijkheden opgeleverd en het is hem niet 
gelukt daarvoor in alle deelen bevredigende op
lossingen te vinden. 

Volgens de meening van Hellwag is het den wet
gever niet gelukt door te dringen in den geest van 
de moderne opvattingen, die op het gebied der 
bouwkunst in 1 biitschland meer en meer veld winnen. 
Hoe zou dit ook mogelijk zijn. waar die opvattingen 
ouder de bouwkunstenaars zelf nog zoozeer uiteon-
loopen. 

Hoe dit zij. als een poging, om ook bouwkunst 
en kunstnijverheid te doen deelen in de bescherming, 
die de andere kunsten reeds sinds jaren genoten, 
is dc nieuwe wet een merkwaardig stuk werk. De 
vraag of de practische resultaten, die er mede 
bereikt worden, aan de verwachtingen zullen beant
woorden, kan buiten beschouwing blijven, evenals 
de vraag of er voor Nederland behoefte aan een 
wet als de hier gegevene bestaat. 

In de kringen onzer kunstnijveren is men wel 
geneigd deze laatste vraag bevestigend te beant
woorden, maar in architectenkringen schijnt de be
hoefte aan bescherming van den artistieken eigen-
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VRIJDAG 15 April. 

Eibergen, ten 4 ure, door het bestuur 
der Willem Sluiterschool: het verbouwen 
van die school; bestek en teekening ter 
inzage in het koffiehuis van .1. Schuurman; 
aanw. op Jden dag der best. ten 12 ure. 

llellendoorn, ten 12 ure, door het ge-
meent» best.: het bouwen van 2 lokalen 
niet bijkomende werkt n aan de school 
te Noetsele; bestek en teekening te be
komen ter secr.; aanw. op den dag der 
best. ten 10 ure; inl. verkrijgbaar bij W. 
Marsman aid. 

's-Hertogenbosch, ten 10.30 ure, door 
het prov. best in het gebouw: het uit
breiden van rijks- boogere burgerschool 
tc 's Hertogenbosch, raming f 24.000; be
stek ter lezing aan het min. van Binnen-
landsche Zaken en aan het gebouw van 
liet prov. bestuur van Noordbrabant te 
's-Hertogenbosch en te bekomen bij den 
boekh. M. Nijhoff, Nobelstr. IS Den Haag. 

Roermond, ten 11 nre, door het gem. 
best.: het bouwen van 'n paarden-slacht-
hal, badkamers, wacht- en kleedkamer, 
kantoor, enz. op het slachthuisterrein; 
bestek en leek. verkrijgb. ten burcele 
der gem. architect. 

Boxtel, t« n 4 ure. door het gemeente
best.: het bouwen eener openbare school 
voor meer uitgebreid lager onderwijs 
met 3 lokalen, verdieping en teeken-
school, op een terrein aan de Burger
akker; bestek en teekening verkrijgbaar 
ter Gemeentesecretarie; inl. geeft H. J. 
Dekker. Gemeenteopzichter, iederen werk
dag, mits hem vooraf dag en uur wordt 
medegedeeld; biljetten ten Gemeente
huize in te zenden 15 Mei vóór 3 uur 
n. m. (Amst. tijd). 

Sclieveilingen, door de arch. F. A. Koch, 
Kanaalweg 23: het bouwen van eene 
dubbele villa aan den van Lcnnepweg te 
's-Gravenhage (Zie adv. in dit no.) 

ZATERDAG 10 Mei. 

Rnnilo, ten 11 ure, door de arch. H. 
Enklaar in het Wapen van Ruurlo: het 
bouwen van een huis met 3 woningen 
en een pakhuis voor rekening van de 
Gez. van Langen; bestek en teekening 
ter inzage ten huize van aanbest. 

DINSDAG 10 Mei. 

HÜlegersbcrg, ten 12.30 ure, door de 
architect K. Buurman Az. le Bergschen-
hoek in het koffiehuis het Wapen van 
Holland: het afbreken van een woonhu's 
met stal en schuur en het bouwen van 
een bouwmanswoning c. a : bestaande in 
woonhuis, veestallingen voor 60 koeien, 
wagenschuur, paardenstal, bergplaats, 
vaikensstal, waterleiding en verplaatsen 
van 2 zes roeden hooibergen. Bestek met 
teekeningen ter inzage ter plaatse van 
aanbesteding en te verkrijgen bij den 
Architect. 

Antiquariaat van „de Opmerker" 
F. C. D. BAUER. Berigtcnen Waar 

nemingen betrekkelijk den Water
vloed in Gelderland in January en 
February 1861 met kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 1868 f 0,75 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
und deren Anwendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst
figuren en 11 uitslaande platen, ƒ1.— 

BADON GHIJBEN en H. STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 . ƒ0.65 

AD. BURR. Photographische Reise-
aufnahmen aus England u F r a n k r e i c h 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger /"13.— /"4.50 

BILLING. Architekturskizzen. 48 platen 
in portefeuille ƒ6.— 

KARL ZETZSCHE. Zopf & E m p i r e . 
Facaden, poorten, deuren, vensters, 
arhi tec tonische détails en binnen-
decoratie in Barock- en Empirestijl. 

I. Fassaden aus der E m p i r e - Z e i t . 30 

flaten in portefeuille . . . ƒ 9 . — 
HaustUre, Tore und Fenster. 30 

platen in portefeuille . . . ƒ9.— 
III. A r c h . D e t a i l s und E i n r . d. innern 

Ausbaus. 30 platen . . . . ƒ9.— 
I, II en III te zamen . . . (21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver
schijnt later. 

J . B. PEETERS. De vervaardiging van 
Kunstvuurwerken ter opluistering van 
openbare en bijzondere feesten. Gouda 
G. B. van Goor 1867. Met 3 uit
slaande platen ƒ1.— 

SLOET BH FIJNJE. Beschrijving van 
den Watervloed in Gelderland in 
Maart 1855, met4 kaarten en ^schet
sen, Arnhem 1856. . . . 1.— 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) ƒ 1.50 

L . KROOK. Architectur der Nieder-
lande, 60 platen, Monumenten van 
Oud-Nederlandsche Bouwkunst (vroe
ger f 21.60) f6.— 

Sammiung a l t e r B a u w e r k e Deutsch-
land. 50 platen in lichtdruk ƒ 10.80 

LACROUX. L a Brique O r d i n a i r e . 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille ƒ 18.— 

KAKI. A. ROMSTORFER. Die Bautisch 
l e r e i . Leipzig. Karl Scholtze 1882. Met 
491 figuren in den tekst . . ƒ1.50 

M . H. A . J . VAN MEURS. Aanwyzi-

Sing bij het Topographiseh Teekenen, 
iet atlas van 24 platen. Breda Broese 

& Co. 1889 f2.— 

W . J . M . VAN DE WlJNPEHSSE. 
Statische Berekeningen van Construe-
tien uit de Burgerlijke Bouwkunde 

: met 152 figuren, 's-Gravenhage 1902 
j (f 2.40) f 1.— 

A. MESSEL. Der Wertheimbau. 30 
platen in portef. (ƒ15.—) . . ƒ4.50 

Hetzelfde Werk. Tweede herziene 
cn vermeerderde druk, 's-Gravenhage 
1906 f 2 20 

DR. W. BODE. Geschichte der Deut
s c h e , ^ P l a s t i k . Elegant geb., vroeger p e r p 0 s t w i s s e l aan"de Administratie 
' ' van no O n m p r t p r wnrdpn <lo b n p t m i 

Tegen toezending van het bedrag 

van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 
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Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage* 

Abonnementsprijs per jaar li Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van het 

abonnementsjaar, of 
li. in twee termijnen, elk groot ƒ 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.)wordt 
beschikt. 

Voor België • «.50l 
Voor de overige landen der Post-Unie, met ; 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika • 7.50; 

£ O ï 
T. > g 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor 
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat ƒ 0.26 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . - L — 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer • 0.15 
Groott 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. 

Opgareu van Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing In het Zaterdag verschijnend nummer, u i t e r l i j k 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 vJ)e Opmerker" ter drukkerij van „Rigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

D e n i e u w e D u i t s c h e „Wet o p het a u t e u r s r e c h t v a n W e r k e n d e r 
B e e l d e n d e K u n s t e n e n d e r P h o t o g r a p h i e " , 

van 9 Januari 1907, in werking getreden 1 Juli 1907. 

De nieuwe wel kortheidshalve aangeduid met liet 
woord „Kuiistschutzgesetz", regelt het auteursrecht 
(Urheberrecht) van werken der beeldende kunsten 
alzoo teeken- en schilderkunst en der beeldhouw
kunst en verder onder zekere bepalingen ook van 
die dér bouwkunst en kunstnijverheid. Eindelijk 
wordt in deze wet ook het auteursrecht van werken 
iler photographie behandeld. 

Het was voor de wetgevers zeer moeilijk datgene 
uit te vinden, wat deze verschillende kunsten met 
het oog op de bepalingen dezer wet gemeen hebben. 

Dit toch vormt in deze wet de kern, waaruit de 
bijzondere bepalingen ontspringen, waarbij niet de 
eigenaardigheden van elk der verschillende kunsten 
rekening gehouden is. 

Bij den uitgever Julius Hoffmann te Stuttgart 
is onlangs een uitgave van deze wet verschenen, 
bewerkt door Fritz Hellwag, voorzien van talrijke 
ophelderende aanteekeningen en speciaal ingericht 
voor het gebruik der kunstenaars wier werken er 
door beschermd worden. 

Aan de hand dezer uitgave wenschen wij hiel
den inhoud nader te beschouwen. 

Zooals men weet dient de nieuwe wet tot ver-
van de oude van 1876, die zich evenwel 

niet uitstrekte over bouwkunst en kunstnijverheid. 
Deze heide kunstvakken hebben den wetgever thans 
vele moeilijkheden opgeleverd en het is hem niet 
gelukt daarvoor in alle deelen bevredigende op
lossingen te vinden. 

Volgens de meening van Hellwag is het den wet
gever niet gelukt door te dringen in den geest van 
de moderne opvattingen, die op het gebied der 
bouwkunst in Duitschland meer en meer veld winnen. 
Hoe zou dit nok mogelijk zijn, waar die opvattingen 
onder de bouwkunstenaars zelf nog zoozeer uiteen-
loopen. 

Hoe dit zij, als een poging, om ook bouwkunst 
en kunstnijverheid te doen deelen in dc bescherming, 
die de andere kunsten reeds sinds jaren genoten, 
is de nieuwe wet een merkwaardig stuk werk. Dc 
vraag of de practische resultaten, die er mede 
bereikt worden, aan dc verwachtingen zullen beant
woorden, kan buiten beschouwing blijven, evenals 
de vraag of er voor Nederland behoefte aan een 
wet als de hier gegevcne bestaat. 

In de kringen onzer kuiistnijveren is men wel 
geneigd deze laatste vraag bevestigend te beant
woorden, maar in architectenkringen schijnt de be
hoefte aan bescherming van den artist ieken eigen-
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dom, zich niet in die mate te doen gevoelen, dat 
men er zich veel moeite voor geeft haar te ver
krijgen. In die kringen houden wenschen van meer 
urgenten aard thans de gemoederen bezig, maar 
men weet niet hoe een kleine aanleiding het vraag
stuk soms weder plotseling op den voorgrond kan 
brengen en in zulk een geval kan het goed zijn te 
weten, hoe men in het buitenland getracht heeft, 
de moeilijkheden, die er zich bij voordoen te over
winnen. 

§ 1. 

De a u t e u r s ( U r h e b e r ) van w e r k e n de r 
b e e l d e n d e k u n s t e n en de r p h o t o g r a p h i e 
w o r d e n v o l g e n s de b e p a l i n g e n deze r wet 
b e s c h e r m d . 

Van het begrip auteur (Urheber) wordt geen nadere 
verklaring gegeven, terwijl evenmin gezegd wordt, 
wat de wet onder beeldende kunsten en photographie 
verstaat. Ook in de wet van 1876 ontbreken nadere 
omschrijvingen van die begrippen en men heelt dit 
zoo gelaten, omdat dit in de practijk zelden of 
nooit tot ernstig misverstand aanleiding heeft ge
geven. W e l zijn andere benamingen voor „Urheber" 
voorgesteld o. a. „Verfertiger" en „Gestalter" doch 
ten slotte is de eerste behouden, omdat het iu de 
meeste gevallen geen moeilijkheid oplevert dadelijk 
uit te maken, wie de rechthebbende volgens de 
wet is. 

Bovendien is in de toelichting (Begründung) dei-
wet gezegd, dat de rechten van den auteur wel, 
behoudens eventueele uitzonderingen, op zijne erf
genamen, maar niet op andere rechtverkrijgenden 
overgaan. 

Denkbeelden zonder bepaalden vorm komen niet 
voor bescherming in aanmerking. Zoodra zij evenwel 
in schetsen of ontwerpen zijn vastgelegd, worden 
zij als werken der beeldende kunsten beschouwd. 

§ 2. 

De v o o r t b r e n g s e l e n de r k u n s t nij v e r h e i d 
behoore.n to t de w e r k e n de r b e e l d e n d e 
k u n s t e n . H e t z e l f d e g e l d t van B o u w w e r 
ken, v o o r z o o v e r zij a ls k u n s t w e r k e n be
d o e l d zijn. 

A l s w e r k e n der b e e l d e n d e k u n s t e n gel 
den ook o n t w e r p e n v o o r v o o r w e r p e n van 
k u n s t n i j v e r h e i d , zoomede v o o r Bouwwer-
k e n de r in d e v o r i g e a 1 i n e a b e d o e 1 d e s o o r t. 

Deze paragraaf, waarmede bouwwerken in de 
wet zijn opgenomen, is voor de bouwmeesters de 
gewichtigste van allen. Hare redactie heeft heel 
wat hoofdbreken gekost en men is daarmede nog 
maar half tevreden en dit betreft in hoofdzaak het 
zinnetje; „voor zoover zij als kunstwerken bedoeld 
zijn"' of zooals het in het oorspronkelijke luidt: 
„Soweit sie Künstlerische Zwecke verfolgen". 

Het zou gewis veel eenvoudiger zijn geweest, 
om in plaats van „bouwwerken" te spreken van 
„werken van bouwktttwf", maar men zal bemerken, 
dat nergens in de wet van „bouwkunst" gesproken 
wordt en de reden daarvan is, dat waar in andere 
wetten van het Duitsche Rijk, b. v. in het strafwet
boek, van bouwkunst sprake is, daaronder in de 
eerste plaats de bouwkunde of bouwtechniek moet 
worden verstaan. 

Omdat dus in andere wetten een slordig spraak
gebruik burgerrecht heeft verkregen, was men in 
deze nieuwe wet, die zich met de bescherming dei-

kunst (dus ook van bouwkunst) heeft bezig te hou
den, gedwongen zijn toevlucht te nemen tot een 
onduidelijke en verwarring stichtende omschrijving. 

Aan het natuurlijk verlangen der architecten, om 
onvoorwaardelijk als de tot de uitoefening dei-
bouwkunst bevoegde kunstenaars te worden erkend 
zal wel niet eerder voldaan kunnen worden, dan 
wanneer onder „bouwkunst" werkelijk alleen „kunst" 
verstaan wordt. 

„Bouwkunst" is, of behoorde te zijn, een zuiver 
bepaald begrip en kan niet verwisseld worden met 
dat van bouwen in den gewonen zin van den me-
chanischen arbeid of de uitvoering naar gegeven 
plannen. Men zal, zoo werd indertijd door Martin 
Diilfer reeds in het midden gebracht, onder kook
kunst niet het koken op zichzelf als b.v. het lijm-
koken verstaan willen zien en in het begrip 
„Bouwkunst" omvat dus slechts werken van bouw
kunstenaars. Hoe eenvoudig nu echter deze logica 
moge zijn, deze wet mag het begrip „Bouwkunst" 
niet kennen. 

Men heeft zich afgevraagd, hoe het toch gekomen 
is, dat de bnuwkunst in de oude wet van 1870 
niet onder de beschermde kunsten is opgenomen, 
of juister gezegd, uitdrukkelijk daarvan uitgesloten 
is. Hoe laag moet destijds, heeft men gezegd, de 
waarde van den geestesarbeid der architecten ge
schat zijn? Eenigszins te begrijpen is dit wanneer 
men zich herrinnert, dat in dien tijd, toen de 
overleveringen van Schinkel verloren gegaan waren, 
in plaats van een eenvoudige, rationeele bouwwijze, 
tal van werken in Duitsche of Hollandsche Renais
sance vormen als 't ware uit den grond opschoten, 
de achitecten tot bevrediging van een behoefte aan 
weelde, smulden aan de schilderachtige vormen dezer 
stijlperioden en dergelijke producten voor voort
brengselen van een nationalen stijl wilden doen 
doorgaan. 

Dat in dezen tijd, waarin zonder oordeel des 
onderscheids wildweg gecopieerd werd, de achting 
en waardeering voor bouwkundigen arbeid bij de 
architecten zelf verloren ging, ligt voor de hand 
en men kan zich voorstellen, dat het besef van de 
behoefte aan bescherming der kunst, in zulk een 
tijd geringer was dan in een andere. De auteurs 
van de werken, die in die jaren gemaakt zijn, wa
ren immers gemakkelijk in de vroegere eeuwen 
aan te wijzen. De versiering was hierbij niet uit 
de conceptie voortgekomen, diende niet tot ver
klaring van de denkbeelden der ontwerpers, maar 
was slechts van buiten aangebrachte decoratie. 
Muthesius 'noemt de voortdurende wisseling der 
archaeologische richtingen in de architectuur der 
19de eeuw eene „oppervlakkige bekleedingskunst". 

Verklaart het lage peil van het geestelijken schep
pingsvermogen der architecten van omstreeks 1870 
dus eenigszins de uitsluiting der bouwkunst, zoo 
is het toch ook nog wel de moeite waard nog eens 
even in herinnering te brengen op welke philoso-
phische gronden de toenmalige wetgever tot die 
uitsluiting kwam. 

Toen men in 1870 die uitsluiting overwoog be
riep men zich daarbij op Kant, die in zijn „kritik 
der Urteilskraft" het onderscheid tusschen beeld
houwkunst en bouwkunst, die weliswaar beide 
onder het begrip „plastiek" vallen, op de volgende 
wijze omschreef. 

Voor het vervolg van dit artikel, sie bladz. 157. 
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D e H a a g s c h e R a a d h u i s p l a n n e n . 
(Vervolg van blz. 141). 

Zooals men weet, zijn er drie plannen aan den A , B en C, de eerste twee van den Gemeente. 
Gemeenteraad aangeboden, gemerkt met de letters architect, het laatste van den Rijksbouwkundig,. 

Z. O. G E V E L (Arch. A. SCHADKE). 

PLAN B . 

SCHAAL DER PLATTKUKOKDES 1:500. 
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J . A . Vrijman. Hot 
spreekt vanzelf, dat 
deze drie plannen, 
ontworpennaareen
zelfde programma, 
gebonden aan het
zelfde beperkte ter
rein en aan een be
paald stijlkarakter, 
vele punten van 
overeenkomst ver-
toonen. Het ligt 
niet in onze bedoe
ling, hier, door een 
grondige vergelij
king der drie plan
nen onderling, na 
te vorschen, welke 
de redenen geweest 
zijn, waarom de 
Gemeenteraad aan 
plan C. de voorkeur 
heeft gegeven. In 
plaats van hier alle 
teekeningen te re-
produceeren, wat 
voor die vergelij
king natuurlijk 
noodig zou zijn, 
gaven wij er de 
voorkeur aan, hiel
de drie plattegron
den van plan B . te 
geven. Daaruit toch 
is duidelijk te zien, 
welke ruimten ver
langd werden, op 
welke wijze deze 
over het uit twee 
stukken bestaande 
beschikbare terrein 
verdeeld zijn en hoe 
de nieuwe bouw zich 
aansluit aan het 
(met arceering aan
geduide) bestaande 
gedeelte. 

De verschillende 
gevelvarianten, ook 
voor den Z.O. gevel, 
die bij de plannen 
behooren, passen 
eigenlijk bij alle 
plattegronden, zou
den althans gemak
kelijk daarbij pas
sende gemaakt kun
nen worden. 

Wij reproducee-
ren er slechts een 
en wel die, waarbij 
het bezwaar, dat de 
nieuwe bouw de 
architectuur van het 
oudste gedeelte zou 
dooddrukken, zich 
het minst doet ge
voelen. Dit is ge
lukt door in hoofd
zaak de, aan den 
voorgevel der zes-

G E V E L A A N D E G R O E N M A R K T . 
(ONTWERP SCHADEE.) 

, -.f' ••••• ; t » <C 't 

ww, fv- $LTs~_\m% 

G E V E L A A N D E G R O E N M A R K T . 
(ONTWEKT VRIJMAN.) 

sfffllr.ï.-lrtë^hsit 

tiende eeuw aangebouwde uitbreiding der 
negentiende eeuw te laten bestaan en de 
daarop aangebrachte 2de verdieping in 
een soort van Mansarde onder te brengen. 

Daardoor is een geleidelijke overgang 
verkregen tusschen den slechts twee 
verdiepingen hoogen ouden bouw en de 
hooger opgaande uitbreiding. 

In een andere' variant is die overgang 
plotseling en in het ontwerp Vrijman i ^ 
slechts eene travee tot overgang aan
gebracht. 

Uit een en ander Wijkt, dat beide 
ontwerpers de noodzakelijkheid hebben 
ingezien den ouderen bouw zoomogelijk 
uit de verdrukking te houden, maar dat 
hij toch vrijwel in 't niet zou verzinken 
blijkt wel uit de perspectivische aan
zichten van de Groenmarktzijde, hier
nevens afgebeeld. De gevel aan deze 
zijde is door zijn ligging als hoofdgevel 
aangewezen, maar in verhouding tot de 
oppervlakte van het terrein zeer smal. 

o.i. te-
breedte te be

houden als eenigszins mogelijk was. 
in het plan van den rijksbouwmeester 
is de beschikbare breedte door de afronding 
der hoeken nog aanmerkelijk versmald. 

Aan de overbrugging van de Halstraat 
is door den Gemeenteraad naar hel 
schijnt, groote waarde gehecht. Zij is ook 
in plan B . voorzien, maai waarschijnlijk 
welstaanshalve weggelaten. Gelukkig kan 
de oplossing van dit onderdeel in het 
plan Vrijman ook niet genoemd worden. 
Een andere vraag is echter, of een verder 
doorgevoerde overbrugging of beter over 
bouwing van de Halstraat geen aanleiding 
zou kunnen geven tot opening van nieuwe 
gezicht spanten, zoowel de indeeling als 
de gevel architectuur betreffende. 

(Slot volgt). 

van 
De gemeentebouwmeester heeft 
recht, getracht zooveel 

De nieuwe Duitsche Wet o]> het auteursrecht enz. 
(vervolg van blz. 154.) 

„Tot de Plastiek als de eerste soort schoone 
beeldende kunsten behoort de Beeldhouwkunst 
en de Bouwkunst. De beeldhouwkunst is die welke 
begrippen van dingen, zooals zij in de natuur be
staan kunnen, lichamelijk voorstelt (doch als schoone 
kunst, niet betrekking tot aesthetischedoeleinden). 
— De bouwkunst is de kunst, begrippen van dingen, 
die slechts door kunst bestaanbaar zijn, en welker 
vorm niet de natuur, maar een willekeurig doel 
tot grondslag heeft, ook tegelijk met aesthetische 
bedoelingen daar te stellen. - Bij de bouwkunst 
is een zeker gebruik van het kunstproduct de 
hoofdzaak, waardoor de aesthetische overwegingen 
binnen bepaalde grenzen gehouden worden. Bij 
de beeldhouwkunst is de zuivere uitdrukking van 
aesthetische denkbeelden hoofddoel." 

Daar dus bij de bouwkunst een zeker gebruik 
de hoofdzaak, ja meestal zelfs de aanleiding tot 
het ontstaan is, zoo kon zij geen bescherming vin
den onder de wet van 187ft, die als voorwaarde 
daarvoor alleen, het kunstwerk dat slechts kunst

uiting beoogde, erkende. Bij de beoordeeling dei-
bouwkunst liet zich dus in de eerste plaats de 
overweging gelden, dat het bouwwerk niet uitslui
tend tot bevrediging van het schoonheidsgevoel of 
tot uitdrukking van een kunstgedachte, maar tege
lijk, dikwijls zelfs enkel en alleen, tot een gebruiks-
doel dient. 

Thans wordt erkend wat Kant trouwens nooit 
uitgesloten had — dat een bouwwerk desniettegen
staande een werk van beeldende kunst zijn kan. 
al is het ook voor een practisch gebruik bestemd 
en dat een onderscheiden behandeling van beeld
houwkunst en bouwkunst niet meer gerechtvaardigd 
geacht kan worden. 

Zelfs wordt er in de Toelichting pp gewezen, dat 
bouwkunst en beeldhouwkunst na aan elkander 
verwant zijn en ten deele in elkander overgaan.] 

Deze aanduiding van een zekere verwantschap 
zal, volgens de meening van Martin Duller, de 
bouwkunst meer schaden dan ten goede komen, 
want daarin ligt eenigszins het denkbeeld opgeslo
ten, dat de bouwkunst door deze verwantschap 
eerst in waarde nader komt aan schilder- en beeld
houwkunst en daarom in genade wordt aangenomen. 



Integendeel worden hij de architectonische versie
ring, overigens een uiterst klein onderdeel van een 
bouwwerk de andere kunsten aan de architecto
nische gedachte dienstbaar gemaakt. Deze opmer
king is niet zonder grond en men zou aan de 
veelbesproken paragraaf, beschouwd uit een oog
punt van bouwkunst, nog meer beschouwingen van 
dien aard kunnen vastknoopen. Men heeft haar 
woord voor woord ontleed, elk woord gewikt en 
gewogen en haar ten slotte gelaten zooals zij was, 
zoodat de Duitsche bouwmeesters er zich nu voor
loopig mede tevreden zullen moeten stellen. 

Dat de bouwkunst in de wet is opgenomen is 
toch alreeds een stap vooruit in hun belang, boven
dien formaliteiten hebben zij niet te vervullen, om 
bescherming van hun werk te verkrijgen, het recht 
daarop wordt met het bouwwerk geboren. 

Met dat al heeft het veelbesproken zinnetje de 
noodzakelijkheid in het leven geroepen, om in 
voorkomende gevallen uit te maken of een bouw
werk als kunstwerk bedoeld is of niet. 

In twijfelachtige gevallen moet de rechter even
tueel met raadpleging van deskundigen of van de 
bij deze wet ingestelde kamers van deskundigen 
beslissen of men al dan niet met een werk van 
beeldende kunst te doen heeft. 

Aanwijzingen voor de beoordecling van de be
doeling als kunstwerk zijn niet in de wet te vinden, 
want de wetgevers hielden de beslissing voor ge
makkelijk Zij gingen uit van de veronderstelling, 
dat bij een bouwwerk, waarmede nevens een nuttig
heidsdoel ook een aesthetisch doel beoogd wordt, 
de grens tusschen de aestetische en de technische 
zijde nauwkeurig aangewezen kon worden, zoodat 
de rechter in staat zou zijn te beslissen of een 
namaak de artistieke zijde van het werk raakte. 

Bijna alle beoordeelaars van het wetsontwerp 
hebben evenwel de mogelijkheid ontkend, om de 
artistieke zijde van de technische te scheiden. 

Afgezien van het dreigend gevaar, zoo merkt ook 
hier weder Martin Dülfer op, dat in de versiering, 
in het dienstbaar maken der andere kunsten, in de 
rijkere ornamentale behandeling, de artistieke zijde 
van het bouwwerk gezien zal worden, kan deze 
vaststelling van een verkeerd beginsel een hinderpaal 
blijken voor de ontwikkeling der moderne bouw
kunst, die niet in de bekleedingskunst der vorige 
eeuw de middelen tot uitdrukking harer artistieke 
denkbeelden zocht, maar reeds in de conceptie van 
den plattegrond de opeenvolging der ruimten enz. 

Hier speelt de Rhythmus in de afwisseling der 
hoogten, de verhouding tusschen breedten en lengten, 
de aard der lichtvalling de voornaamste rol. Ont
werpen van een bouwkunstenaar, die slechts plannen 
voor stratenaanleg of stedenuitbreiding vervaardigt, 
zouden verkeerdelijk maar zeer zeker slechts als 
dienstig voor een gebruiksdoel beschouwd worden, 
wanneer niet in aanmerking genomen werd, dat de 
denkende kunstenaar ook hier, voor alles, de schoon
heid van den aanleg op het oog had. 

Het spreekt dus vanzelf, dat de technische zijde 
in het voltooide werk niet van de artistieke kan 
worden gescheiden, ook omdat techniek en kunst 
reeds bij het ontwerpen van het bouwwerk orga
nisch samenwerken. 

Door nagenoeg alle architecten is het als een 
onmogelijkheid beschouwd, „de bedoeling als kunst
werk" of de artistieke zijde van een werk op zichzelf 
te onderscheiden en te bewijzen, en voorts kan ook 
zeker niet van ieder rechter verlangd worden, dat 

hij in staat zal zijn de fijne onderscheidingen te 
maken, die voor het nemen van een beslissing den 
doorslag moeten geven. 

Wellicht ware het, zooals het „Verband deut-
scher Architekten und Ingenieurvereinen" in een 
adres aan den Rijkskanselier voorsloeg, gemakke
lijker geweest de vatbaarheid voor bescherming 
naar beneden in plaats van naar boven te be
grenzen. Wij gelooven, zoo luidde het in dit adres, 
dat de practische waarde van de wet grooter zou 
worden, wanneer de omgekeerde weg werd inge
slagen en voor bescherming in aanmerking gebracht 
werden: bouwwerken en ontwerpen daarvan, voor 
zoover zij niet uitsluitend als werken der bouw
techniek te beschouwen zijn. Op deze wijze zal 
onzes inziens gemakkelijker een grens naar onderen 
te trekken zijn, die datgene uitsluit, wat niet voor 
bescherming als kunstwerk in aanmerking komt, 
Blijft dc tegenwoordige omschrijving behouden, zoo 
vreezen de architecten, dat daaruit hoogstens be
scherming voor enkele deelen van het bouwwerk 
zal voortvloeien. Daaraan hebben zij echter met 
veel. Waarde heeft voor hen slechts bescherming 
der kunstidee, die zich veel meer uitdrukt in dc 
algemeene dispositie en dc ruimtebehandeling, dan 
in de détails. 

Deze opzichzelf zeer aannemelijke voorslag beeft 
schipbreuk geleden op de onmogelijkheid, om in de 
wet een begrip „Bouwtechniek" tegenover het 
begrip „Bouwkunst" te stellen, om de reeds boven 
vermelde reden, dat het Strafwetboek onder 
bouwkunst niets anders dan bouwtechniek verstaat. 
Zoolang deze ongelukkige fout niet verbeterd 18, 
zal het in de kunstbeschermingswet onmogelijk 
blijven officieel van bouwkunst en bouwkunstenaars 
te spreken en zij zal altijd om de kern der zaak 
heen moeten blijven draaien. 

Om deze redenen kan ook het voorstel van 
Dülfer, die een aaneensluiting van alle bouw
kunstenaars op het oog had, zooals die in Enge
land en Amerika bestaat, niet worden aangenomen. 
De werken dezer bouwkunstenaars zouden eo ipso, 
als individueele geestesproducten, in alle trappen 
der ontwikkeling voor bescherming in aanmerking 
moeten komen. Op die wijze kon dan als zeker 
vastgesteld worden, wat tot de werken der bouw
kunst behoort te worden gerekend. 

Tot hiertoe hebben wij de voortbrengselen der 
kunstnijverheid, die in § 2 in de eerste plaats ge
noemd' worden, buiten beschouwing gelaten, met 
omdat ten opzichte daarvan niets zou zijn op te 
merken, maar omdat wij het bestek, dat wij ons 
voor de bespreking der' wet gesteld hebben, ver 
te buiten zouden gaan, wanneer wij ons niet tot 
het voor onze lezers meest belangrijke, en dat is 
ongetwijfeld de bouwkunst, bepaalden. 

De kunstnijverheid was in Duitschland niet, ge
lijk de bouwkunst, vóór het in werking treden 
dezer wet, geheel onbeschermd. Hare producten 
vielen en vallen nog onder het z.g. „Musterschutz-
gesetz". 

Men moet hier niet denken aan de wet op de 
„Gebrauchs-Mustcrschutz" van 1 Ju l i 1891, maar 
aan die welke betrekking heeft op de „Geschmacks-
Musterschutz". 

Laatstgenoemde wet, dateert van 1876 en thans 
is een herziening daarvan in voorbereiding. 

Nu is het geval denkbaar, dat op werken van 
kunstnijverheid beide wetten toepassing vinden. 

In zulk een geval is het de zaak van den auteur 
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te overwegen of hij inschrijving in het register 
van de „Musterschutz" zal vragen of zich tevreden 
zal stellen met de bescherming, die de nieuwe 
wet hem waarborgt, zonder dat daarvoor formali
teiten te vervullen zijn. In 't algemeen is aan te 
nemen, dat voor een product, dat als een werk 
van beeldende kunst kan gelden, de inschrijving 
in het register niet zal worden overwogen. Daar 
evenwel een beoefenaar van kunstnijverheid moei
lijk altijd zelf met zekerheid zal kunnen beslissen, 
of zijn werk door den rechter als een werk van 
beeldende kunst zal worden aangemerkt, zoo kan 
hij, wanneer hij naliet het in het register te doen 
inschrijven en later ervaren moet, dat de ken
merken, die het tot een kunstwerk stempelen, er 
niet aan worden toegekend, de onaangename onder
vinding opdoen, dat zijn werk straffeloos kan 
worden nagemaakt. 

Men raadt dus den beoefenaars der kunstnijver
heid aan steeds van de dubbele gelegenheid tot 
bescherming gebruik te maken. We l zijn daartegen 
enkele bedenkingen te maken, die hun grond daarin 
vinden, dat niet alle bepalingen der beide wetten 
volkomen met elkaar in overeenstemming zijn, maar 
over het algemeen schijnen ernstige moeilijkheden 
daaruit tot heden niet te zijn voortgevloeid. 

Wij zeggen tot heden en hebben daarbij niet 
slechts het oog op den korten tijd, dat de nieuwe 
wet in werking is. Immers beeldhouwwerken waren 
reeds door de oude wet beschermd en daar een 
voorwerp van kunstnijverheid tegelijk een beeld
houwwerk kan zijn, kan het geval van de dubbele 
bescherming gerekend worden ook vroeger reeds 
te zijn voorgekomen en is deze bijzondere rechts
toestand niet door de nieuwe wet in het leven ge
roepen. - (Wordt vervolgd). 

P r i j s v r a g e n . 
P R I J S V R A A G 

uitgeschreven door het Bestuur der Vereeniging 
„ZIEKENHUIS B U I T E N W O E L " , 

te VEENDAM. 

P R O G R A M M A . 
Gevraagd wordt het maken van een plan met 

begrooting voor een Ziekenhuis, 't welk moet be
vatten : 

a. Een entree of hal, waarvan de ruimte ook 
benut kan worden voor wachtkamer. 

6. en c. Twee ziekenzalen (ieder voor zes bedden) 
in verbinding niet veranda's op het Zuiden. Voor 
den inhoud dezer zalen te rekenen + 25 M 3 . per bed. 

De vloeren moeten worden gemaakt van beton 
of houtgraniet, de hoeken rond zonder plinten, 
terwijl de ventilatie enz. enz. dient te worden 
aangegeven. 

d. In verbinding met de ziekenzalen één slaap
vertrek voor één verpleegster. 

e. Een klassekamer met twee bedden, evenals 
de ziekenzalen in verbinding met een veranda, die 
echter afgescheiden moet zijn van die der zalen 
h en c. 

ƒ. Een operatiekamer (+ 25 M 2 . oppervl.) in 
verbinding met een sterilisatie vertrekje. De 
ramen van deze kamer moeten op het Noorden 
liggen. — 

g. Een keuken en bijkeuken met provisiekamer 

voor den dienst in het ziekenhuis. — 
h. Twee badkamers waarvan één onder letter o 

nader omschreven. 
i. De noodige W . C. voor personeel en patiënten. 
j. Een bergplaats vooreen ontsmettingsapparaat. 
k. Een vertrek van buiten toegankelijk waar 

eventueel gekiste lijken kunnen worden geplaatst. 
Vloer, waterdicht met ronde hoeken, het geheel 
gemakkelijk te reinigen. 

1. Vier slaapvertrekken; 2 voor de verpleegsters 
van het ziekenhuis en 2 voor de wijkverpleegsters 
van de Vereeniging „Het Groene Kruis". 

m. Een zitkamer voor de vier verpleegsters. 
w. Een woning voor den concierge bestaande uit 

een zit- en slaapkamer en keukentje. 
o. Een badkamer voor het publiek toegankelijk 

en een gelegenheid waar het publiek kan wachten. 
p. Een magazijnruimte voor de verplegingsarti-

keïen van de Vereeniging „Het Groene Kruis." 
( 6 X 6 M.) 

N . B . Deze artikelen worden in bruikleen afgestaan 
en op voorschrift van den behandelenden genees
heer door den concierge afgegeven. Ook het toe
zicht, enz. van de in o genoemde badkamer wordt 
den concierge opgedragen. 

q. Een bergplaats voor brandstoffen (turf). 
Het gebouw wordt electrisch verlicht en aan

gesloten aan het gemeentelijk leidingnet. 
De ontwerper dient te rekenen op eene centrale 

verwarming (systeem vrijgelaten). De plaatsing der 
benoodigde toestellen en de ruimten daarvoor 
moeten, op de nader te noemen teekeningen. worden 
aangegeven. 

Waar alsnog te Veendam geen waterleiding bestaat, 
dient het pijpennet in 't gebouw het water van een 
hooger gelegen reservoir te ontvangen. Dit reservoir 
kan worden gevuld met water uit daartoe aan te 
brengen nortonpompen of een regenbak waar het 
hemelwater naar toegeleid moet worden. 

Een en ander op teekening aan te geven. 
Het schrob- en badwater mag worden afgevoerd 

naar het kanaal 't welk op de situatieteekening *) 
voorkomt; het afvalwater en de faecaliën moeten 
in een groote bak gebracht worden, die op bepaalde 
tijden wordt geledigd. 

Het vaste zand bevindt zich + 1.80 M . onder 
den beganen grond, terwijl het terrein + 0.5 M . 
boven den hoogsten waterstand ligt. 

Bij het ontwerp moet een hoogst eenvoudige 
praktische en meest oeconomische inrichting zoowel 
in aanleg als in exploitatie op den voorgrond staan,— 
terwijl de afdeeling van de ziekenverpleging eenigs
zins geïsoleerd moet zijn van de dienstvertrekken. 

Er worden verlangd: 
Plattegronden (zoonoodig met balklagen) op schaal 

1 a 50 met de in de ruimten ingeschreven bestem
ming. 

Opstanden van de verschillende gevels en een 
lengte- en breedte doorsnede op eene schaal van 
1 tot 100. 

Zooals reeds opgemerkt is moeten de teekeningen 
aangeven alles, wat betrekking heeft op: 

Verlichting. 
Verwarming. 
Watervoorziening. 
Afvoer van rook, water, faecaliën en vuil . 
Er dient rekening te worden gehouden bij de 

•) De situatieteekening van liet terrein en de bepalingen 
uit de Bouwverordening le Veendam, die hij het programma 
behooren, zullen in het volgend nummer worden afgedrukt. 
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inrichting van het gebouw, dat, bij eventueele nood
zakelijkheid het ziekenhuis gemakkelijk kan worden 
uitgebreid. Daartoe is achter het terrein, waarop 
iui gebouwd zal worden, een strook bouwland van 
+ 100 M . lang disponibel. 

De teekeningen moeten in zwarte inktlijnen wor
den uitgevoerd, zonder dat daarop schaduwen door 
lijnen of tinten zijn aangebracht. Kleuren mogen 
op de teekening niet voorkomen. 

Verder moet worden overgelegd een gedetail
leerde begrooting en een verklarende omschrijving 
der te bezigen materialen. 

Als bouwsom mag worden aangenomen f 15.000 
a 1' 20.000, terwijl daarin begrepen is een som van 
I' .'{(100, waarvoor op de begrooting, de electrische 
verlichting, centrale verwarming en waterleiding 
gebracht kan worden. 

Te VEENDAM gelden de eenheidsprijzen: 
1 M : t . steen voor fundamenten + ƒ12.— 

„ „ „ trasraam + - 17.— 
„ „ „ buitenmuren + - 10. 
„ „ ,, binnenmuren + - 12. 
,. hout, grenen + - 70. 
„ „ vuren + - 45.— 

Voor de bekroonde ontwerpen worden uitge
loofd : Een eerste prijs van f 100.— en een tweede 
prijs van f50. 

De mogelijkheid is niet uitgesloten dat de prijs-
winner met den bouw van het Ziekenhuis wordt 
belast, een en ander naar het oordeel der jury en 
het Bestuur der Vereeniging „Ziekenhuis Buiten-
woel". 

A L G E M E E N E B E P A L L N G E N . 
Art. 1. De ontwerpen moeten vóór of op 15 

Juli 1008 franco worden ingezonden bij den ad
ministrateur, den heer J . P. A . W . Hefting, Boven 
(losten!iep 9a, Veendam. 

Art. 2. De stukken moeten gemerkt zijn met een 
motto ol' een herkenningsteeken en vergezeld zijn: 

a. Van een goed gezegeld couvert, bevattende 
naam en woonplaats van den vervaardiger, en 
waarop het motto of herkenningsteeken, overeen
komend»! met dat, 't welk op de teekening is aan
gebracht. 

b. Van een open brief waarin een correspondentie
adres. 

Art . 3. Het schrift oji de teekening en van 
andere stukken moet van een andere hand zijn dan 
die van den inzender. 

Art. 4. De ontwerper mag zijn naam niet bekend 
maken, vóór de jury uitspraak heeft gedaan. 

Art. 5. Ontwerpen, waarbij de bepalingen van 
Art. 3 en 4 niet behoorlijk zijn nageleefd, blijven 
buiten mededinging. 

Art. 0. De ingezonden ontwerpen worden beoor
deeld door een jury bestaande uit de Heeren: Dr. 
(i Oosterbaan en Joh. J . v. Schuijlenburg, inspec
teurs der volksgezondheid te Zwolle, G. C. Michell, 
directeur der Ambachtsschool en J . Vegter, Ge
meente-opzichter te Veendam. 

Art. 7. Op voordracht van de jury kan het Be
stuur der Vereeniging de gespecificeerde prijzen op 
andere wijze verdeden. 

Art. 8. De bekroonde ontwerpen blijven het 
eigendom der Vereeniging. Het Bestuur behoudt 
zich het recht voor, na de uitspraak der jury alle 
ontwerpen ten toon te stellen op door dit Bestuur 
te bepalen tijd en plaats. 

Art. 9. De uitslag der beoordeeling zal terstond 
na de uitspraak der jury worden bekend gemaakt. 

Art. 10. De niet bekroonde ontwerpen kunnen 

worden afgehaald bij den administrateur der Ver
eeniging op vertoon van het in art. 2 genoemde 
motto of herkenningsteeken of worden desverlangd 
franco terug gezonden. 
Het Bestuur der min 't hoofd deses {/«noemde Vereeniyiny; 

Dr. B . B R O N G E R S , Voorzitter. 
Dr. Th. T J A B B E S , Secretaris. 

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 TOT B E V O R D E R I N G 
D E R B O U W K U N S T . 

Heden werd in het. gebouw der Maatschappij 
in de Marnixstraat de 90ste algemeene vergadering 
gehouden der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, onder voorzitterschap van den heer 
A. Salm Gbzn. 

In deze vergadering werd verder onder nagenoeg 
algemeene instemming de nieuwe wet der maat
schappij, gesplitst in statuten en in huishoudelijk 
reglement, aangenomen. Als hoofdbeginsel is daarin 
thans vastgelegd de sedert vele maanden in voor
bereiding zijnde reorganisatie, waarbij duidelijker 
dan tot nu toe is gestipuleerd, dat ook de vak
belangen van den architect meer in het bijzonder 
volkomen in de maatschappij tot hun recht kunnen 
komen, in en door een te scheppen groep architect
leden, uit welke groep ook het hoofdbestuur zal 
worden gekozen door alle stemgerechtigde leden. 

Verder deelde de heer Sahn mede. dat de uit
spraak der jury in de prijsvraag voor één-gezins
werkmanswoningen bekend is geworden. Ze luidt 
als volgt: 

le prijs D. Meintema, Delft, f 100; 2e prijs 
H . J . Dannnerinan Jr.. Scheveningen, I' 100; :5e prijs 
W . Verschoor, 's-Gravenhage, I' 100, 4e prijs W . K . 
de Wijs, Bloemendaal, I' 75; 6e prijs (J. H . Kleinhout, 
Amsterdam, f 75; 0e prijs J . van Dillewijn. Hilver
sum, f 50, 7e prijs Charles Estourgie, Amsterdam f50. 

Ook werd besloten, dat de Septeniber-vergadering 
te Zierikzee gehouden zal worden. 

Aan het slot der vergadering werd onder zeer 
krachtig en langdurig applaus den heer Salm, bij 
monde van den heer Muysken, oud-voorzitter en 
(ierelid der maatschappij, namens een overgroot 
aantal leden de verguld zilveren medaille der maat
schappij aangeboden voorde vele groote verdiensten, 
welke de heer Salm zich ten opzichte der maat
schappij had verworven, in vele jaren en niet hel 
minst in het afgeloopen jaar. 

I ngezonden s t u k k e n . 
(De Rijksad viseurs). 

De heer Jhr. Mr. Victor de Stuers zegt: ,.ik 
„verhaalde eene aanmaning, door Dr. vun der 
Linden aan Mr. Vosniaer gegeven". Maar nu ik, 
wegens het ontbreken van ieder bewijs, het ver
haal voor rekening van den verteller laat, ziet hij 
daarin „een ergerlijke verdraaiing" en vindt hij, 
dat ik door bewijzen te vragen, niet slechts heel 
wat „durf" toon, doch ook „mooie" - waarschijn
lijk is bedoeld slechte manieren er op na houd. 

En dat alles, terwijl het hem toch zoo gemakke
lijk moet vallen, om het door mij gevraagde bewijs 
te leveren, en mij dus danig in een hoek te zetten! 

Voor dit bewijs houdt ik mij alsnog beleefdelijk 
aanbevolen. A. W . W E I S S M A N . 

Wij sluiten hiermede het debat over deze aange
legenheid. RED. 

16 Mei. Bijlage van „ D E O P M E R K E R No. 20. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. lust. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en Mag-aaUuen DR K l I l K K K A I l i : 110 I U . F i l iaa l en Showroom 44 K O K I . V 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

4'itnlrale V e r w a r m i n g , V e n t i l a t i e . W a r m en k o n d w a t e r verzorging. T r i u m p h lieiii-ilrangers. Kampioen V e n t i l a t o r onder U a r a n t i e . 

Bouwkundig Werkblad No. 19. Maats c h a p p ij t. bev. 
der Bouwkunst . 90ste Algemeene Vergadering, Agenda 
Jaarverslag 100"—1208. Verslagen der Afdeelingen Amster
dam, Arnhem, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Rotter
dam en Utrecht. 

Concept-begrooting 1008. Regelen voor de berekening van 
het honorarium van Architecten. 

Ontwerp voor het Londensc l io Raadhu i s , 
door Ilooykaas & Brinkman (afbeeldingen). 

Architectura No. 10. V e r s l a g vau de 124:1ste Genoot 
schapsvergadering van 2!» April l$JO-<, waar de heer Walen
kamp een bespreking inleidde van de restauratie van het 
voormalig Buitengasthuis. 

De T e n t o o n s t e l li n g in d e R ij k s-A c a d e m i e, 
Statuten van den Bond van Nederlandsche Archi

tecten. 
De Grouting-Ma chine.' 
T e c h n i s c h Gedeelte S'atiek en Diugramni- n tot 

het bepalen der afmetingen van vloeren en draagpijlers in 
gewapend beton. 

De Houw HO rel il No. 19. Het Openbaar Slachthuis 
door G. J. Veenstra (vervolg). 

De Ingenieur No. I». Het mechanisme van het 
Dan iel I-element, voordracht, gehouden in de vergade
ring der Vakafdeeliug voor Electrotechniek op 22 Februari 
PH)S door Prof. Dr. Ernst Cohen, met afbeeldingen. 

Verslag der gedelegeerden van het Kon. Inst, van 
Ingenieurs over het practisch Instrument makersexanien. 

Nota betreffende een bezoek aan de „ S t r a s -
Benbahn Hannover" en eenüre Electrische tramwegen 
iu het Bergsehe land II, door E, II. Stieltjes c.i. met af
beeldingen en plaat. 

Raden van Bijstand voor de rivieren, door R. 
P. J. Tutein Noltlicnius c.i. 

Vergadering van de Afdeel ing voor Werk
tuig- en Scheepsbouw v.h. Kon Inst. v. Ingenieurs 
van i Mei lü08. 

Ingezonden stukken. Een dankbetuiging door B. 
H. Pekelharing. 

Teclmis li Weekblad (It. v. T.) No. 1». Kort verslag B. B. 
Vergadering. — Die zich spiegelt aan een ander, spiegelt 
zich zacht. — Ingezonden. — Bouwkunst en haar waardee-
ring, (vervolg). — Berekening electrische gelijkstroomnetten. 

De Aannemer No 19. O p r i c h t n g s f o n d s Midde l -
hare T e c h n i s c h e School . 

14 November 1805 — 14 Mei litOS. 
Ui t e igen k r i n e. Waar de school wordt opgericht. 
B o r g s t e l l i n g III. 
R a a (1 van A r b i t r a g e. 
A f d e e 1 i n g s v e r s 1 a g e n. Sneek B Mei 1008. 

De Ntderlaiidsche Kiel-Industrie No. 45. Beperking pro
ductie door W. Kroese. — Waar moet het het heen? — 
Kalkzandsteen. 

Deutsche Banliiilte No. 10. K r e m a t o r i u m u n d g ri c-
ch i s ch e B a u w e i s e, door Georg Kutzke. 

Zum T i e r s a r z t h a u s door Markward Winter bij 
een ontwerp van H. A. Wablner. 

Ueber 1 fin dl ie h e Schuin au s ba-u t en. door G. 
Ileyden bij ontwerpen van Schefer te Dresden. 

V o l k s't (i m 1 i c h e B a u w c i s e in der Au bei Mi'm-
chen. door H. A. Waldner. 

E i n BI urnen 1 a den, door F. Rud. Vogel bij een out-
werd van Lepel ma nn. 

Losse plaat . Raum-tudien door II. A. Waldner te 
Mettenheini. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Inspecteur v.h. bouw-cn woningtoezicht te Amers
foort en klerk teek en aar te Amersfoort; zie adv. in 
dit No. (1) 

— Opzichter aan een Cementsteenfabriek; zie adv. 
in dit no. (1) 

lo. Leeraar in Machine-Bankwerken; 2o, Leeraar 
in Smeden; 3o, Leeraar in Timmeren; 4o. Leeraar 
in Schilderen; 5o*. Leeraar in Handteekenen. 
Allen aan de Ambachtsschool te Schiedam. De jaarw. y. 
alle bovengenoemde betrekkingen f 1000.— voor hen, die 
nog niet b.h. Anib.-ond. werkzaam zijn; er kunnen 4 twee-
jaarl. verhoogingen van f 50 gegeven worden, zoodat de 
jaarw. na 8 j. f 1200 kan bedragen. Indiensttreding 1 Sept. 
1008, Voor zich te wenden t. d. Directeur I). R. Gerhardt, 
thans nog te Gorinchem. Inz. v. stukken vóór 25 Mei a.s. 
bij Jan Vormer, te Schiedam. (4) 

— G e ni e e n t e-0 p z i c h t e r te Ede. jaarwedde f 000. 
In functietreding 1 Juli 1!)08. Op zegel geschreven adressen 
vóór 28 Mei aan den Burgemeester. 0) 

— B o u w k u n d i g T e e k e n a a r. aankomend. Brieven 
onder no. 8581, aan het bureau van do Haagsche Courant. 

(1) 
— IJ cd rijf sc hef op een aanvangssalaris van f :10 

's maands met vrije woning en vrije geneeskundige behan
deling, bij de Waterleiding Maatschappij „Ajer bcresih" te 
Medan, Sumatra's Oostkunst. Brieven worden ingewacht 
ten kantore der Directie Heerengraeht No. 104. Amsterdam. 

(1) 

— Bouwk. T e e k e n a a r (arch.) tevens bekw. uit
voerder gevr. met practische ervaring, om zelfstandig 'n 
paar huizen te bovwen. Brieven onder No. 1402:1 bureau 
van de Nieuwe Rott. Courant. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
R u i J S C H S T R A A T 94, A M S T E R D A M . 

Spreekuur iederen AVocnsdag- en Vrijdagavond 
van 0 tot 8 uur. 

25 Bouwk.Opz.-teek., 
9 BouwkOpz.-Uitv., 
5 Bouwk. Teek. 
0 Waterb. Opzr. • 
1 Meubclteekenaar 

2 2 - 50j . , /00—ƒ 125 p.m. 
2 3 - 50j . , /05—ƒ110 ,. 
20—49j. ,ƒ40—ƒ120 „ 
2 4 - 50 j . , fm-f 110 „ 

41 j , ƒ120 „ 
2 Decoratie-teekenaars 20—40 j . , ƒ 110-/125 „ 
2 Teek. voor kunst-indust.20 - 4 0 j . , ƒ110 /125 ,, 
3 Chef-machinisten 2 2 - 3 3 j . , ƒ 80—ƒ150 „ 
3 Werkt, opz.(construct.)22—2Oj.,/80 / M O „ 
3 Werkmeester 20—33j.,/9() ƒ125 „ 

12 Werktuigk. Teek., 18—28j., ƒ 3 5 — / 85 „ 
7 Electrotechniker 20—41 j . , / 3 5 — ƒ 120 „ 
2 Scheepsteekenaar 21 j . , ƒ 05 „ 
1 Verwarniings-teehniker 23j., f 80 „ 
1 Kadaster-teekenaar 24j., ƒ 75 „ 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Marmeren Schoorsteenmantels. 
Traag album en prijzen. (i) 

A a n k o n d i g i n g van 
AaiilM'«1<Mliiig4'ti . 

M A A N D A G is Mei 

Amsterdam, ten 12 ure, door liet gein. 
bestuur: het dempen van de van Olden-
liarneveldgracht en het ophoogen van 
terreinen aan deFrederik-Hendrikslraat, 
met bijbelioorcnde werken; de voorwaar
den te verkrvgen ter Stadsdrukkerij; in-
lichtingen ten kantore van den Hoofd
opzichter van „Algemeene dienst" der 
Publieke Werken ten Geineentehuizo, 
Kamer No. 145, van 10 tot 12 uur. de 
drie laatste werkdagen der week, welke 
aan de aanbesteding voorafgaat. 

Amsterdam, ten 8.15 ure, door de c m 
missie uit het burgerlijk armbestuur voor 
het Burger Weeshuis: het bouwen van 
een stalgebouw voor 41 stuks hoornvee 
aan den Amsteldijk te Nieuwer-Amstel 
nabij Ouderkerk; liet bestek en de teeke
ning te bekomen aan de lichtdruk-inrich
ting, Reguliersgraclit no. 134; aanwijzing 
gehouden; inlichtingen geeft de opzichter 
P. Hein, 3e Weteringdwarsstraat No. 35. 

Enschede, ten 3 ure door directeur der 
gemeentewerken: bestek no. 17: het leve
ren van 300 gegoten ijzeren strantsyphons 
en van 75 klimsclinchtafdekkingen; in
lichtingen allo werkdagen tusschen ll1/--' 
en 12';2 uur aan de Gemeentewerf. Molen
straat 33, alwaar bestekken met teekening 
en inschrijvingsbiljet verkrijgbaar zijn. 

(•rollingen, ten N ure. door de arch. 
G. Nijhuis in het café M Prins aan de 
Groote Markt: het bouwen van een fabriek 
met Silopakhuis, machinekamer, ketel
huis enz. aan het Eemskanaal, bestek en 
teekening verkrijgbaar ten kantore van 
aanbest, 

Nuordscharwoude, ten 3 ure, door de 
bouwk. C. Smit te Zuidscharwoude, in 
het lokaal van Stam: A. het bouwen van 
een school met onderwijzerswoning te 
Noordscharwoude; n. het bouwen een 
woonhuis te Noord-Scharwoude; bestek 
en teek. verkrijgbaar bij den besteder: 
aanw. Vit uur voor de besteding 

Roermond, ten 4 ure, door de archil. 
Hub. Berbers in het café van de wed. 
Platzbecker aan de Brugstraat: A. bet 
afbreken van een huis aan de Roerkade; 
B. het bouwen van een nieuw winkelhuis; 
bestek en teek. ter inzage bij den archit. 
Lindanusstraat 16; aanw. 11 ure. 

Ziiidlnrcn, teu 2 ure. door het gemeen
tebestuur: het bouwen van een gemeente
huis met annexen: bestek < n teek. ver
krijgbaar bij den bouwk. R. van der 
Schuur te Zu (Harm en ter secretarie ter 
inzage; bib, inzenden bij de wed. .1 H. 
Bakker te Zuidlaren en ter secretarie. 

DINSDAG 1» Mei. 

HUegersberg, ten 12.30 ure, door de 
architect K. Buurman Az. te Bergsclien-
hoek in het koffiehuis het Wapen van 
Holland: het afbreken van een woonhuis 
met stal en schuur i n het bouwen van 
een bouwmanswoning c a : bestaande in 

woonhuis, veestallingen voor 00 koeien, 
wagenschuur, paardenstal, bergplaats, 
vaikensslal, waterleiding en verplaatsen 
van 2 zes roeden hooibergen. Bestek met 
teekeningen ter inzage ter plaatse van 
aanbesteding en te verkrijgen bij den 
Architect. 

WOENSDAG 2 0 Mei. 

Berghuizen, ten 4 ure, door de archit. 
G. Hofman 1e Hoogeveen in de school 
te Berghuizen: het amoveeren en weder 
opbouwen van eene school te Berghuizen 
gein. Ruinerwold; be-tek en teek. te be
komen bij den architect 

ltnlsvv.ini, ten 1! ure. door liet gemeen
tebestuur: bet maken van gebouwen tot 
uitbreiding van de gasfabriek; besteken 
teek. verkrijgbaar ter secretarie. 

bO\DEIlDA(ï 21 Mei. 

Mjkerk, door het gemeentebestuur: 
het bouwen van een school aan de Gast
huisstraat, benevens het afbreken der 
thans aldaar staande gebouwen; bestek 
en teekeningen verkrijgbaar bij den Con
troleur der Gemeentewerken. 

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

„DE Nederlanden" van IS 15. 
'sGRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade.— 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Viscbniarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN.IJselkade.- ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . , 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1900 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'reiniën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

Oostliiiizen, ten l l ure, door de arch. 
L. Rijklioek in het koffiehuis van J. 
Igesz: het bouwen van een woonhuis met 
bijgebouwtje enz.; bestek en teek. ver
krijgbaar bij J. Verweel, architect te 
Oosthuizen: aanw. 21 Mei ten 10 ure. 

Nii invlenseii, ten 3 ure, door de arch. 
G. G. Post in het perceel van den heer j 
C. van Spijker: het bouwen van een 
schoolgebouw met onderwijzerswoning. 

voor het bestuur voor het bestuur voor 
Chr. Nat. Schoolonderwijs, best. enteek. 
ter inzage in voorn. perc en verkrijgb. 
ten kantore van aanbesteder. 

VKIJDAG 21 Mei. 
Dordrecht, ten 2 ure, door het ge

meentebestuur, aan het kantoor van de 
gasfabriek: het maken van den boven
bouw van een zuiverhuis met ijzeren 
overkapping en ijzeren balklaag en een 
gebouw voor natte zuivering; aanwijzing 
gehouden; bestek en teekeningen ver
krijgbaar aan de fabriek. 

ZATERDAG 23 Mei. 
Mijdr clit, ten 10 ure, door het bestuur 

van het waterschap Groot-Mijdrecht, ten 
huize van D. Borst: het maken van vier 
vaste bruggen in den hoofdweg van het 
waterschap; bestek en teekeningen te 
bekomen bij den Secretaris te Mijdrecht; 
aanwijzing Lo Mei 10 uur. 

Priiiceiiiiage, ten 10 ure. door het ge
meentebestuur: het bouwen eener vier 
klassige school; bestek en teekening zijn 
ter secretarie verkrijgbaar. 

MAANDAG 25 Mei. 
VGravenliagc, ten 11.30 ure, door het 

Min. van Waterstaat, aan het gebouw 
van het prov. best: het plaatsen aan de 
zeezijde der hoofden van de buitenhaven 
te Scheveningeu en met beton vullen van 
bakken van gewapend beton, en het uit
voeren van eenige daarmede in verband 
staande werken, begr. f 81000; bestek no. 
95 ter lezing aan genoemd Ministerie, 
aan de lokalen der prov. best. en te be
komen bij Gebr. van Cleef te V-Graven-
balie; inl. bij den hoofding.directeurvan 
den Thoorri te *s Gravenhage, bij den 
ingenieur König te Goriuchein en bij den 
oprichter de Ronde te 's-Gravenhage. 

Helden-Panning) n, ten 4 ure, door do 
architect Hub. Bertrams te Ruennond, 
bij P. Korsten, het bouwen eener stoom, 
zuivelfabriek met directeurs woning; aanw. 
2 ure; bestek en teek. verkrijgbaar bij 
den architect. 

I.exIIIOIKI. door het gemeentebestuur: 
het verbouwen van de L. O. school. Be
stek en teekening verkrugbaar bij L. 
van Dijk, Drukkerij Vianen en bij A. de 
Jong, gemeente opzichter te Lexmond. 
Aanwijzing 16 Mei 1 uur. 

Maartensdijk, tra li ure, door het 
gem.-bestuur: het verbouwen en ver
grooten van de openbare school: bestek 
en teek. verkrijgbaar bij den archit. D. 
Nierop te Maartensdijk. 

DINSDAG 20 Mei. 
Nijmegen, ten 2.30 ure, door het ge

meente-bestuur: het leggen van ongeveer 
2500 M. rioul van aarden buizen in den 
Bottendaal, den Graafschen weg, den 
Naussausingen (O. zijde), de Bisschop 
Hamerstraat (W.-zijde), de IndeBetouw-
straat, de van Welderenstraat, de 2de 
Walstraat ui omliggende straten met het 
uitvoeren van bijkomende werken. Be
stekken met teekeningen, verkrijgbaar 
ter Geëntesecretaiie. Inlichtingen ten 
kantore van den Directeur van Gemeente-
werken. 

P. Dolk & Zoon 
ROTTERDAM — DORDRECHT. 

= Cloisonné-Glas,= 
P a a r l g l a s , Mozaïek. 

- " — " — 
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PMERKER 
O U W K U N D I G V \ 7 E E K B L A D . 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
ft. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van hel 
abonnementsjaar (I Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België 
Voor de overige landen der Post-Unie, met 

inbegrip van Nederl.Indië en Zuid-Afrika 

• 6.60) 

• 7.50J 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem. zonder plaat - 0.15 

1.— 

0.15 

tl ><~ 

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

Voor 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 Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in liet 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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, s-Gravenhage. 

Oe n i e u w e D u i t s c h e „Wet o p het a u t e u r s r e c h t v a n W e r k e n d e r 
B e e l d e n d e K u n s t e n en d e r P h o t o g r a p h i e , " 

van 9 Januari 1907, in werking getreden 1 Juli 1907. 

Vervolg van hladz. 159. 

§ 3 . 

A l s w e r k e n der P h o t o g r a p h i e g e l d e n 
ook z o o d a n i g e w e r k e n , d ie d o o r een niet 
de photograhie o v e r e e n k o m e n d p r o c é d é 
v e r v a a r d i g d w o r d e n . 

§ *• 
V o o r zoove r o n t w e r p e n a l s w e r k e n van 

b e e l d e n d e kunst te b e s c h o u w e n zi jn . is 
de W e t , b e t r e f f e n d e het a u t e u r s r e c h t 
van w e r k e n van L i t t e r a t u u r en T o o n 
kuns t , van 19 J u n i 1901, d a a r o p n i e t van 
t o e p a s s i n g . 

Om dit artikel goed te begrijpen moet men weten, 
dat de daarin aangehaalde Wet (Literargesetz) tot 
lieden beschermde: 

„ A f b e e l d i n g e n van wetenseliappelijken en tech-
nischen aard (geographische, topographische, natuur
wetenschappelijke, a r c h i t e c t o n i s c h e en derge
lijke afbeeldingen en teekeningen. die niet tot hoofd* 
doel hebben, als kunstwerken te worden beschouwd." 

Nu kent evenwel de nieuwe wet geen hoofd- of 

nevendoel meer en heeft de uitdrukking „hoofd
doel" in de bovenstaande aanhaling hare oorspronke
lijke beteekenis verloren en staat thans vast. dat 
onder de Kunstbeschermingswet vallen; 

1». alle afdeeldingen, teekeningen en ontwerpen 
van werken der beeldende kunsten; 

2°. dat hiertoe ook de afbeeldingen en teeke
ningen en ontwerpen voor werken van kunstnijver
heid en voor bouwwerken te rekenen zijn, voor 
zoover zij als kunstwerken bedoeld zijn, d. w. z. ook 
dan, wanneer de volle artistieke uitwerking zich 
eerst in liet uitgevoerde werk openbaart; 

dat daarentegen evenals te voren onder de Litte
ratuur wet vallen: Afbeeldingen en teekeningen en 
ontwerpen van technischen en wetenseliappelijken 
aard, die n i e t als kunstwerken bedoeld zijn, maar 
tot onderwijzing, opheldering, toelichting van een 
betoog, of beschrijving dienen. 

In laatstgenoemden zin zouden besteks- of contract-
teekeningen onder de Litteratuurwet vallen: en in 
verband hiermede is door den rechter Dr. B . Hilfe 
gewezen op een in Duitschland veel voorkomend 
misbruik. 

De meeste plaatselijke bouwverordeningen schreven 
namelijk voor, dat de bij de besturen in te dienen 
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bouwplannen onderteekend moeten zijn door den 
bouwheer en den verantwoordelijken bouwonder
nemer of aannemer. Verkeerdelijk is daarbij uitge
gaan van de veronderstelling, die wellicht vroeger 
meer recht van bestaan had dan thans, dat laatst
genoemde in den regel ook de ontwerper der plannen 
is. Dientengevolge is het misbruik ontstaan, dat op 
besteks- of contractteekeningen de handteekening 
des ontwerpers eenvoudig weggeradeerd of onlees
baar gemaakt wordt en daarvoor in plaats gesteld 
wordt die van dengene, wien de uitvoering van het 
Itouwwerk is opgedragen. 

Dr. Hilfe komt nu tot de conclusie, dat de ont
werper in deze handelwijze aanleiding zou kunnen 
vinden, den bouwheer en den aannemer op grond 
van de Litteratuurwet in rechten aan te spreken 
om schadevergoeding en dat op grond van § 40 
dezer wet een veroordeeling tot boete zou moeten 
volgen. 

§ 5 . 

R e c h t s p e r s o n e n in S t a a t s r e c h t e l ij k e n 
z i n , die als u i t g e v e r s een w e r k l a t e n ver
sch i jnen , z o n d e r v e r m e l d i n g van den 
naam des a u t e u r s , w o r d e n , w a n n e e r n ie t 
a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n is , a l s a u t e u r s 
van he t w e r k b e s c h o u w d . 

Rechtspersonen in .staatsrechtelijken zin zijn Aca
demies, Universiteiten, enz., niet evenwel Maat
schappijen, enz. die tot het privaatrecht behooren. 

§ 6. 
B e s t a a t een w e r k u i t a f z o n d e r l i j k e bij

d r a g e n van m e e r d e r e p e r s o n e n (Sa mm el-
werk) , z o o w o r d t v o o r het w e r k a l s ge
hee l de u i t g e v e r ( H e r a u s g e h e r ) a l s a u t e u r 
be s c h o u w d. W o r d t g e e n u i t g e v e r ge n o e m d 
dan g e l d t de o n d e r n e m e r d e r u i t g a v e 
I Verleger) a l s z o o d a n i g . 

Met den naam van uitgever (Herausgeber) wordt 
hier in de eerste plaats bedoeld de leidende ont
werper, samensteller of redacteur van het geheel. 
Zijne medewerkers behouden hun auteursrecht voor 
hunne afzonderlijke bijdragen en kunnen, wanneer 
althans niet anders bedongen is, na een zekeren 
tijd daarvan weder gebruik maken. 

De „Verleger" is steeds de financieel bij de 
onderneming betrokken persoon, wat met den 
„Herausgeber" niet het geval behoeft te zijn. 

§ 7-
W o r d t een w e r k d e r b e e l d e n d e k u n 

s t e n m e t een w e r k d e r p h o t o g r a p h i e 
v e r b o n d e n , z o o g e l d t de a u t e u r v a n 
e l k o n d e r d e e l o o k na de v e r b i n t e n i s 
a l s z o o d a n i g . H e t z e l f d e g e l d t , w a n n e e r 
een w e r k d e r b e e l d e n d e k u n s t e n of de r 
p h o t o g r a p h i e m e t e e n w e r k v a n l i t t e 
r a t u u r of t o o n k u n s t v e r b o n d e n w o r d t , 
of m e t e e n d o o r de „ M u s t e r s c h u t zgese tz" 
b e s c h e r m d m o d e l . 

§ 8. 
H e b b e n b ij e e n w e r k v e r s c h e i d e n e 

p e r s o n e n d e r w i j z e s a m e n g e w e r k t , d a t 
h u n a r b e i d n i e t te s c h e i d e n is , z o o be
z i t t e n zij he t a u t e u r s r e c h t i n g e m e e n 
s c h a p en n a a r v e r h o u d i n g, i n den ze l fden 

z i n a l s i n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k he t 
g e m e e n s c h a p p e l i j k b e z i t g e r e g e l d i s . 

§ o. 
I s op een w e r k de n a a m v a n een auteur 

a a n g e g e v e n o f d o o r k e n n e l i j k e te ekens 
a a n g e d u i d , z o o w o r d t v e r o n d e r s t e l d , 
d a t d e z e de a u t e u r v a n h e t w e r k i s . 

B i j w e r k e n , d i e o n d e r e e n a n d e r e n dan 
d e n w a r e n n a a m des a u t e u r s o f z o n d e r 
n a a m v a n e e n a u t e u r v e r s c h e n e n z ij n, 
i s de u i t g e v e r , en i n g e v a l d i e n i e t ver 
m e l d i s , de o n d e r n e m e r d e r u i t g a v e ge-
r e c h t i g d , i n de r e c h t e n v a n d e n a u t e u r 
te t r e d e n . 

Bij de behandeling van dit artikel is er in den 
Rijksdag op gewezen, dat sommige kunstenaars 
hun werken voorzien van een, weliswaar kennelijk, 
teeken, maar dat dit teeken dikwijls met hun 
naam in geenerlei verband staat. Zoo wendt o. a. 
als voorbeeld aangehaald, dat de schilder Adolf 
Schrödter zijn schilderijen merkte met een „kurken
trekker". Waar dit in de kunstwereld meer ge
schiedt en een dergelijke handelswijze gewoonlijk 
algemeen bekend is, werd als vanzelf sprekend aan
genomen, dat ook een dergelijk merk door de wet 
als aanduiding van den naam moet worden aan
gemerkt. 

Overigens schrijft zij niet voor, dat de auteurs 
verplicht zijn hun werk op een of andere wijze te 
merken; het ligt evenwel voor de hand, dat de 
auteur goed zal doen dit als gewoonte aan te 
nemen, met het oog op de groote moeilijkheden, 
die hem anders het bewijzen van zijn auteursrecht 
later zou kunnen opleveren. 

§ io . 

H e t a u t e u r s r e c h t g a a t op de e r f g e n a 
m e n o v e r . 

Is de F i s k u s o f e e n a n d e r r e c h t s p e r 
s o o n e r f g e n a a m v o l g e n s de wet, zoo gaa t 
h e t r e c h t , voorzoover he t d e n e r f l a t e r 
a a n g a a t , m e t z i jn d o o d t e n i e t . 

H e t r e c h t k a n b e p e r k t o f on be p e r kt 
a a n a n d e r e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n ; de 
o v e r d r a c h t k a n o o k m e t b e g r e n z i n g t o t 
e e n b e p a a l d g e b i e d g e s c h i e d e n . 

De a f s t a n d i n e i g e n d o m v a n een w e r k 
s l u i t , v o o r z o o v e r n i e t a n d e r s o v e r e e n g e -
k o m e n is, de o v e r d r a c h t van het au teurs 
r e c h t n i e t i n z i c h . 

Dit artikel betreffende overgang of overdracht 
van het recht is wel een der belangrijkste van de 
nieuwe wet. 

Zij kan, zooals gezegd is, beperkt of onbeperkt 
plaats hebben. 

lo . bij overeenkomst, ruil, schenking, testament 
— dus door een wilsuitdrukking - van den auteur; 

2o. stilzwijgend b. v. bij nalatenschap; 
3o. door een beslissende handeling (beslissend 

in dezen zin is een handeling, wanneer naar de 
aanwezige omstandigheden op logische gronden 
moet worden aangenomen, dat de rechthebbende 
daarmede de bedoeling wilde uitdrukken, het uit
sluitende auteursrecht over te dragen). 

Hellwag knoopt verder aan de overdracht van 
het recht nog eenige beschouwingen vast die niet 
van belang ontbloot zijn. 

Men moet, zoo zegt hij, den besteller of lastgever 
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onderscheiden van den kooper van den eigendom 
van het werk. 

De kooper verwerft, wanneer geen bijzondere 
bepalingen gemaakt zijn, niet tegelijk met het werk 
liet auteursrecht. (Dienovereenkomstig heeft de 
kooper van een huis niet het recht, photographieën 
of andere afbeeldingen van het inwendige in den 
handel te brengen of aan derden toe te staan dit 
te doen zonder uitdrukkelijke toestemming van den 
architect). De kooper van het werk kan slechts 
lijdelijk zich tegen de rechten des auteurs verzetten, 
wijl deze hem niet dwingen kan, het in zijn bezit 
zijnde origineel voor het maken van afbeeldingen 
beschikbaar te stellen. (Het spreekt vanzelf, dat 
een huisheer den architect het binnentreden van 
zijn huis en daarmede ook het maken van een af
beelding verbieden kan. Dat kan hij evenzoo later, 
na het tenietgaan van het auteursrecht, ieder ander 
verbieden). Dit negatief ingrijpen kan echter niet 
als een uitoefening van het auteursrecht beschouwd 
worden, maar slechts als die van het eigendoms
recht dat met de kunstbeschermingswet niets te 
maken heeft. 

De besteller of lastgever van een werk staat 
anders tegenover den auteur, daar hij tot het ont
staan van het werk de aanleiding heeft gegeven, 
eventueel daarop invloed heeft uitgeoefend. Het 
tot dusver geldende recht heeft, uitgenomen het 
geval van een besteld portret, geen bepalingen 
over de bevoegdheid van den besteller van een 
werk in verband met het auteursrecht vastgesteld. 
Ook deze laat de vraag onbeantwoord, in welke 
gevallen, bij de vervaardiging van een werk op be
stelling het auteursrecht te behandelen is, als op 
den besteller overgaande. 

De omstandigheden zijn hier, al naar er sprake 
is van werken der hooge kunst of der kunstnijver
heid, van werken der photographie of eigenlijk van 
werken der bouwkunst, zeer verschillend; bovendien 
beslissen hier dikwijls usance en handelsgebruik. 

In beginsel is in elk geval aan te nemen, dat 

de besteller, wanneer hij namelijk de slechts uiter
lijke aanleiding tot het ontstaan van het werk geeft, 
met deze wijze van bestelling geen scheppenden 
arbeid verricht, die hij geheel aan den met het 
werk belasten kunstenaar overlaat. Hij kan dus 
evenmin als door een eigendomsverkrijging door 
zulk een bestelling het auteursrecht van een werk 
erlangen. 

Het spreekt vanzelf, dat ook zonder uitdrukke
lijke contractbepaling, het auteursrecht op den 
besteller dan overgaat, wanneer dit op grond der 
omstandigheden verondersteld kan worden als door 
partijen gewenseht Dit zal in den regel dan het 
geval zijn, wanneer de auteur van een werk der 
beeldende kunsten voor handelsdoeleinden een be-
roepsphotograaf belast heeft met de vervaardiging 
van photographische reproducties van een werk. 
In geen geval sluit de overgang van het auteurs
recht de overgang van den eigendom van het naga-
tief in zich; evenmin omgekeerd. 

In de bouwkunst in het bijzonder kan meermalen 
het geval voorkomen, dat de bouwheer den archi
tect ideeën of schetsen geeft, waarmede hij rekening 
gehouden wenscht te hebben en welker verwezenlij
king hij vervolgens nauwkeurig controleert. Of
schoon den bouwheer op de schetsen, zooals hij ze 
aan den architect geeft, een auteursrecht moet 
worden toegekend, zoo kan hij toch op het latei-
ontstane werk (ontwerp en gebouw) op zulk een 
recht geen aanspraak maken en wel op de volgende 
gronden: 

De architect kan deze schetsen slechts op zeer 
betrekkelijke wijze gebruiken en moet ze omwerken, 
het beste tot het werk zelf bijbrengen. De architect 
schept dus iets geheel nieuws en geniet daarvoor 
een eigen auteursrecht aan zijn werk. De besteller 
had aan dezen scheppenden arbeid geen deel, en 
heeft het dus evenmin aan het daaruit voortsprui
tende recht, ingeval geen bijzondere bepalingen ge
maakt zijn. 

(Wordt vervolgd). 

D e k o g e l d o o r d e kerk . 

Dinsdag 12 Mei 1908 zal een gedenkdag zijn in 
de geschiedenis van de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst. Immers toen is het voorgestelde 
reorganisatieplan door de leden aangenomen. 

Dit „door de leden" moet eenigszins euphemis-
tisch worden opgevat. Immers van het groote aantal, 
dat de Maatschappij telt. waren er ter nauwernood 
een tiende ter vergadering verschenen, en van die 
betrekkelijk weinigen verdwenen er, naarmate de 
dag vorderde. 

Twee stroomingen vielen ter vergadering waar 
te nemen. De eene was conservatief, de andere 
radicaal. Haar uitgangspunt vond de conservatieve 
strooming in het Hoofdbestuur, en wel bijzonder 
in den Onder-Voorzitter; het radicale kamp groe
peerde zich om de Afdeeling Arnhem. 

A l behaalden de radicalen enkele, niet veel be-
teekenende voordeelen, de conservatieve linie heeft 
de zege van den dag bevochten. Als men echter 
haar positiën van 12 Mei 1908 vergelijkt met de 
stellingen welke zij 20 Januari van te voren innam, 
dan blijkt het, dat zij haar sterke vesting in handen 
van den vijand had gelaten en zich in haar laatste 
reduit had teruggetrokken. Het is den radicalen 
niet gelukt, dit reduit te vermeesteren, zoodat 

daaruit nog onaangename verrassingen genoeg te 
wachten zijn. 

De vijandelijkheden werden geopend door den 
eisch der radicalen, dat boven de vesting der Maat
schappij de vaan der vakvereeniging zou worden 
geheschen. Hiertegen hebben de conservatieven 
bezwaren gehad, die eigenlijk onbegrijpelijk waren 
voor hen, die de schermutselingen van den laatsteu 
tijd hebben gevolgd. Waarom wilde men van die 
vaan niet weten? Blijkbaar bestond er vrees, dat 
de geallieerde legerbenden, waaruit het Maatschap
pelijk leger bestaat, onder die vlag niet wilden 
strijden. Toen werd er ten slotte dit op gevonden, 
dat men de oude vaan der Maatschappij behield, 
maar er een lap van die der vakvereeniging aan
naaide. Mooi staat dit wel niet, maar men moet 
zich weten te behelpen. 

Toen nu deze vlag van de vesting wapperde, 
meenden de radicalen, daar toch al de buitenwerken 
reeds in hun bezit waren, ook zonder slag of stoot 
het reduit te zullen winnen. Maar al wat conser
vatief was schaarde zich om het Hoofdbestuur, 
snelde ijlings het reduiet binnen, haalde de valbrug 
op en plantte het zwaarste geschut op zijn wallen. 

Dit zware geschut, hetwelk telkens weder werd 
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geladen en afgevuurd, miste zijn uitwerking niet, 
te minder daar de Hoofdbestuurderen ten deele 
voortreffelijke artilleristen bleken. Slechts enkele 
malen gelukte het den aanvallers, die slechts over 
veldgeschut beschikten, een der stukken van het 
reduiI tot zwijgen te brengen. 

Het voornaamste en meest spannende gedeelte 
van den strijd was dat, toen beproefd werd, door 
een Trojaansch paard, waarin een Hoofdbestuur 
ad interim verscholen zat, de verdedigers van het 
reduit te verschalken. Maar, misschien door Home
rus' verhaal op hun hoede, plaatsten zij list tegen
over list. 

Toen het paard werd aangereden lieten de Hoofd-
bestnurderen de valbrug neer, het hamei ging 
omhoog en een paar parlementairs verschenen met 
de witte vlag om te zeggen, dat de verdedigers 
bereid waren, het paard in te laten en zelf, met 
krijgsmanseer, af te trekken. Reeds waanden de 
radicalen zich meester van het reduit, en schoven 
eenigen hunner het paard tot in de poort, doch 
toen werd plotseling de valbrug omhoog gehaald, 
en bracht men het Hoofdbestuur ad interim en de 
andere radicalen, die in den val waren geloopen, 
koelbloedig om. 

Daarmede was de strijd eigenlijk beslist. De 
schermutselingen, die nog volgden, konden in den 
staat van zaken geen verandering meer brengen. 

De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
zal dus in de toekomst bestaan uit een radicaal 
en een conservatief element. Dit laatste zal de kern 
vormen, waaromheen het eerste, zoo goed en zoo 
kwaad als het gaat, zich zal moeten groepeeren. 
A l is. op het laatste oogenblik, toen Je combat 
find, foute de combattant,**'', de vrede nog geteekend 
en hebben vriend en vijand den bevelhebber van 
het reduit een medaille voor moed, beleid en trouw 
geschonken, van duurzamen aard kan dit gesloten 
bestand niet zijn. 

Het verschil in meening was te groot, dan dat 
niet ieder oogenblik nieuwe wrijving te vreezen 
zou zijn, die weder tot strijd moet leiden. Op de 
eendracht, die macht maakt, is kwalijk te hopen. 

W e l heeft conservatisme geen toekomst en is 
het, uit zijn aard, tot een spoedigen ondergang ge
doemd. Maar in zijn doodsstrijd kan het nog kwaad 
genoeg veroorzaken. 

Wij verwachten de eerste hervatting der vijan
delijkheden als het nieuwe Hoofdbestuur moet 
worden gekozen. Doch daar aan het oude nu de 
bevoegdheid gegeven is, aan te wijzen, wie architect -
lid zal zijn en dus op de voordracht zal komen 
voor het nieuwe Hoofdbestuur en alle Gewone 
Leden, — in afwachting van wat vroeger voor
gesteld was — uit die voordracht zullen kunnen 
kiezen, zoo schijnt er weinig hoop te bestaan, dat 
het radicalisme dan overwint. 

De Maatschappij zal een tweeslachtig lichaam 
blijven of om een vroeger beeld aan te halen, 
een ossehaas met vischsaus —- zoolang men niet 
wil inzien, dat het conservatisme, hetwelk een 
algemeen kunstlichaam, dat reeds op leeftijd komt, 
uitteraard eigen is, onbestaanbaar is tegenover 
het radicalisme, zonder hetwelk iedere vakbond een 
doodgeboren kindje met een lam handje moet blijven. 

Wij lazen in de dagbladen, dat de Bond van 
Nederlandsche Architecten nu den Voorzitter der 
Maatschappij en den Hóogleeraar Klinkhamer in 
zijn Commissie van toelating heeft gekozen. Dit is 
een verstandig blijk van vertrouwen, dat dezen 
heeren wordt gegeven. 

Zullen zij die benoeming aanvaarden, en het dus 
mogelijk maken, dat ten slotte Bond en Maatschappij 
één worden, of zullen zij, in dwaze kortzichtigheid 
de toegestoken hand weigeren en zoo iedere samen
smelting in de toekomst onmogelijk maken? 

Van de beslissing, door deze beide architecten 
te nemen, hangt veel af. 

Het W e e n e r C o n g r e s . 
Indrukken van omen specialen Verslaggever. 

Zij, die voorspeld hadden, dat de organisatie van 
het Weener Congres die van dat te Londen niet 
zou evenaren, hebben gelijk gekregen. Want terwijl 
aan de Theems het verdeeleu van insignes, kaarten 
enz. den eersten morgen als van een leien dakje 
ging, was het aan de Donau een dringen en een 
van het kastje naar den muur gestuurd worden, 
dat menigeen zenuwachtig maakte. 

Doch toen dit eerste leed was geleden en de 
zon, die zich eerst verborgen had gehouden, — al 
was het warm als in Augustus, doorbrak, werd 
de stemming der congressisten al beter. Zij maakten 
zich op naar het Abgeordnetenhaus, de Grieksche 
Schepping van Theophil von Hansen, waar het 
dikwijls zoo rumoerig toegaat, als de leden met de 
deksels hunner lessenaars zitten te klapperen of 
zelfs wel handgemeen worden. Maar nu was alles 
pais en vree. De architecten bekeken het gebouw, 
dat de ouderen voor een meesterstuk hielden, doch 
dat minder in den smaak der jongeren viel, die 
hun gekleede jassen als een dwaas anachronisme in 
deze Grieksche omgeving voelden. 

De „salie des pas perdus" is een Grieksch-Korin-
thische tempel, de vergaderzaal de nabootsing van een 
Grieksch theater. Tot zelfs het velum, dat de zonne

stralen moet weren, is niet vergeten, doch heeft 
hier de gedaante van een glazen zoldering. De 
achterwand van het tooneel wordt gevormd door 
een -Tonische ordonnantie, niet marmeren beelden 
van antieke redenaars tusschen de zuilen. Voorde 
tempeldeur zat de voorzitter, naast hem rechts de 
voorzitter van de Abgeordneten, links de Burge
meester van Weenen. Meer naar voren had een 
ceremoniemeester plaats gevonden en in de „orches-
tra" zetelden de afgevaardigden der verschillende 
regeeringen. De congressisten zaten in het amphi
theater, hunne dames op de galerijen. 

Van elven tot haast half een werden er nu rede
voeringen uitgesproken. Welke talenten de heeren 
sprekers overigens ook bezitten, maar weinigen 
konden met Demosthenes of met Cicero wedijveren. 
Onder die weinigen komt de eereplaats toe aan den 
Burgemeester van Weenen, die op echt gemoedelijk 
Weensche wijze de vergadering toesprak en aller 
harten dadelijk won. 

Maar de andere heeren lazen hun toespraak van 
een papier. Velen schenen er heelemaal niet aan 
te denken, dat zij een gehoor voor zich hadden en 
Huisterden, als waren zij bang, dat men hen verstaan 
zou. Anderen spraken harder, doch allen gaven 

165 

dezelfde gedachten weder, die in meer verkorten 
vorm stellig een aangenamer indruk gemaakt zou
den hebben. 

Het was wel wat eigenaardig, dat er zooveel tot 
lof der hedendaagsche bouwkunst werd gezegd, nu 
het haar nog maar altijd niet gelukt is, zich zelf 
te worden en nu zij zich, vooral te Weenen, in dc 
vreemdste maskerade pakken heeft gestoken, die 
zij uit de garderobe der historische stijlen kon huren. 

Maar „il ne faut pas parler de corde dans la 
inaison d'un pendu" en het zou van weinig goeden 
smaak getuigd hebben, indien in deze zaak jere
miades waren aangeheven. Men was in feeststem
ming, de feeststemming die Weenen altijd weer 
over zijne bezoekers brengt, „O die Frauen, wie 
sic Wonne thauen" heet het in een van de Liebes-
walzer van Brahms, die misschien de schoonste 
uitdrukking zijn van de Weener weelde. Hoeveel 
congressisten daarvan genoten hebben, wie zal het 
zeggen? De jonge jeugd was vuur en vlam, de 
grijsheid kwikte weder op. Hopen wij, dat de oude 
spreuk „Alter schützt vor Thorheit nicht" ditmaal 
een onwaarheid is gebleken. 

En wat moest er nog komen! De ontvangst aan 
het Congres door de stad VVeenen bereid. Die stad 
heeft dit gedaan op een wijze, die alle verwach
tingen overtrof. 

Tegen zeven uur kwam men aangereden voor 
het Gothische Raadhuis, dat als het meesterwerk 
van Friedrich von Schmidt wordt beschouwd en 
hetwelk een poging is, om moderne Gothiek voort 
te brengen. Als het nog noodig was, aan te toonen 
dat een 19e eeuwsche herleving der kunst van 
vóór 1500 een onmogelijkheid is geweest, dan zou 
het Raadhuis van Weenen dit bewijs kunnen leve
ren. Hier moest worden voldaan aan de eischen, 
die het leven van een groote stad, zooals Weenen 
goworden was, stelt. Om dat mogelijk te maken 
kon de bouwmeester het door hem gekozen bouw
systeem niet streng volhouden, doch moest hij 
allerlei concensies doen, die de beschouwer, als hij 
deskundige is, op onaangename wijze gewaar wordt. 
Zoo is de charme der middeneeuwen verdwenen, 
zonder dat daar iets van gelijke waarde voor werd 
teruggegeven. 

Maar op den avond van den 18 Mei 1008 was 
er aan charme geen gebrek. We l mocht burge
meester Loeger zeggen: „Die Frauen sind doch 
eigentlich das schönste in der Architecture Men 
zag ze daar in het Raadhuis bijeen, de vrouwen 
van „aller Herren Lander". Aan wie de palm te 
reiken ? De Engelsche waren het meest gedistin
geerd, de Oostenrijksche het verleidelijkst, en tus
schen deze beide uitersten waren alle schakeeringen 
aanwezig. 

Men had reeds gelegenheid, dit op te merken 
in de zaal, waar de congressisten ontvangen wer
den, doch het kwam nog duidelijker uit op de 
hoofdtrap en in de reusachtige Gothische hal, waai
de tafels waren aangericht en het maal werd voor-
gediend. Er heerschte daar een ongedwongenheid, 
een luidruchtigheid, die een heel sterke tegenstelling 
vormde met de plechtige vormelijkheid, waarin 
men zich te Londen had moeten schikken. 

Meer dan zestienhonderd personen moeten aan
gezeten hebben. Het was iets overweldigends, iets 
van Gargantua al die schotels te zien binnendragen, 
bier en wijn te zien stroomen op zulk een wijze. 

Muziek, toosten, kortom alles, wat aan een maal
tijd luister bijzet, kon men genieten. Maar het 

aardigst zal menigeen het tafelgesprek niet de 
dames in zijn omgeving hebben gevonden. Heel 
wat harten zullen sneller hebben geklopt, ja wel
licht een defect gekregen hebben, dat op een breuk 
wijst. 

Toen tegen elven het maal was afgeloopen, gingen 
vele congressisten „verder op" vooral naar Venedig 
in het Prater, waar de studiën van de Weener 
schoonheid werden voortgezet. Het middernachtelijk 
uur had reeds geslagen toen het daar in het Prater 
nog alles pret en pleizier was. 

Des Dinsdagsmorgens wenkte de ernstige arbeid. 
Veel congressisten waren om 9 uur nog maar weinig 
daartoe gestemd. Het is dan ook nog al wat moei
lijk, om als Weenen in de Meizon lacht en heer
lijke warmte geeft, in een benauwde zaal zich be-
hagelijk te voelen en met aandacht te luisteren 
naar wijsheid, die van achtbare lippen stroomt. De 
dwaasheid, die schoone lippen den vorigen avond 
hadden ten beste gegeven, had men liever 'gehad. 
Maar, gelijk de Prediker zegt. alles heeft zijn be
stemden tijd. Er is dan ook dapper geluisterd, al 
keken sommige oogen wat lodderig. 

Des middags en des avonds waren er weder 
teestelijkheden tot afwisseling. 

P r i j s v r a g e n . 

V O O R N A A M S T E B E P A L I N G E N 
uit de Bouwverordening V E E N D A M . 

[Zie bladz. 159.) 
De rooilijn ligt op een afstand van 6 M . uit het 

kanaal, terwijl niet mag worden gebouwd dan op 
een afstand van ten minste 3 M- v a n de rooilijn. 

De bovenkant van den vloer der beneden woon
vertrekken, behalve bij sousterrains, mag niet lager 
zijn gelegen dan 0.25 M . boven den beganen grond 
en ten minste 0.95 M . boven den aldaar hoogst-
bekenden plaatselijken grondwaterstand. 

Elke in een gebouw te maken woning moet ten
minste 36 M 2 grondvlakte binnen de muren hebben. 

In elke woning moet tenminste één woonvertrek 
aanwezig zijn met eene oppervlakte van tenminste 
14 M 2 . , tusschen de muren gemeten, na aftrek van 
alle betimmering (bedsteden, kasten, schoorsteenen 
enz.) terwijl elk der andere woonvertrekken eene 
oppervlakte van tenminste 7 M*, tusschen de muren 
gemeten, na aftrek van alle betimmering," moet 
hebben. 

De hoogte der ter bewoning in te richten ver
trekken, gerekend van den vloer tot den onder
kant der daarboven gelegen bintlaag, moet tenminste 
2.75 M . bedragen. 

Geen der wanden mag dienen als fundament 
voor andere muren. 

Voor het opvullen van ruimten en plafonds in 
woningen mogen geen krullen of andere licht 
brandbare stoffen gebezigd worden. Het is ver
boden gebouwen te bouwen met houten voor-, 
achter- en zijgevels of hoofdbinneumuren. 

Gemeenschappelijke muren tusschen twee ge
bouwen mogen op geen plaats dunner dan 0.22 
M . zijn. 

Zij moeten ter plaatse waar schoorsteenen zijn. 
goed zijn afgepleisterd. 

De grondslag van tot bewoning bestemde ge
bouwen moet, voor zoover daaronder geen kelder
verdieping wordt aangebracht, voor het bouwen 
over de geheele oppervlakte, ter diepte van ten 
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minste 0.(50 M . , afgegraven en weder aangevuld en 
opgehoogd worden met zuiver zand, tot een hoogte 
van ten minste 0.40 M . , voor zoover op mindere 
diepte geen zuiver zand aanwezig is. 

Alle muren moeten van een trasraam voorzien zijn. 
De fundamenten van een gebouw moeten ge-

metseld zijn en een aanlegbrcedte hebben op paal-
fundeeringen van tenminste een en half maal, — 
op den vasten bodem van gebouwen zonder ver
dieping van tenminste twee en een half maal, — 
op den vasten bodem van gebouwen niet een of 
meer verdiepingen van tenminste driemaal de dikte 
van het onmiddelijk uit die fundamenten opgaand 
muurwerk. 

De versnijdingen van deze fundamenten moeten 
plaats hebben tenminste om de twee lagen met 
een klesoor. zoo mogelijk aan weerszijden, tot de 
bovenste laag van het fundament, die een halve 
steen zwaarder moet zijn dan het onmiddelijk uit 
die fundamenten opgaand muurwerk. 

Bouwen op stiepen is toegestaan mits deze ge
metseld zijn en op vasten bodem, bij muren van 
0.11 M . dikte, een oppervlakte hebben van ten
minste 0.33 M . bij 0.22 M . zonder versnijding, en 
bij muren van 0.22 M dikte een oppervlakte van 
0.44 M . bij 0.44 M . met eene versnijding na twee 
lagen met één klesoor. 

De stiepen mogen hart op hart ten hoogste 1 
M . van elkaar verwijderd zijn. 

De tusschenruimten der stiepen moeten boog
vormig overspannen zijn ter breedte van den boven
kant der stiepen en moeten met zuiver zand en 
water aangeslempt worden. De onderkant der fun
damenten en stiepen moet tenminste 0.40 M . onder 
den beganen grond zijn gelegen. 

De muren van gebouwen moeten de volgende 
dikte hebben: 

a. buitenmuren boven den heganen grond van 
tenminste 0.22 M . ; 

6. muren, dienende tot scheiding tusschen be
lendende gebouwen, die elk afzonderlijk overkapt 
zijn, van tenminste 0.22 M . : 

c. muren, dienende tot scheiding tusschen ge
bouwen of woningen met een of meer verdiepingen 
onder eenzelfde overkapping, van tenminste 0.22 
M . tot den zolder en van tenminste 0.11 M . van 
den zolder tot de dakbedekking. 

De ontlasting (uitloop) van een privaat mag al
leen en uitsluitend plaats hebben op een van de 
navolgende wijzen: 

b. langs voldoende rioleering in een afgesloten 
waterdichten vergaarbak van harde klinkers (de 
wanden minstens ter dikte van een halven steen 
met klamplaag) in sterke tras of cementmortel of 
van een ander deugdelijk waterkeerend materiaal, 
welke vergaarbak: 

1. eenen inhoud moet hebben van tenminste 1 M ^ ; 
2 gesloten moet zijn niet goed sluitende houten 

of ijzeren deksels en voorzien van een buis, opdat 
de ontwikkelde gassen in de buitenlucht worden 
afgevoerd; 

3. zoodanig moet liggen, dat de inhoud daar
van kan worden verwijderd, zonder dat deze door 
een woning behoeft te worden vervoerd; 

4. geen muren mag hebben, welke dienen tot 
fundament van andere muren; 

5. op een afstand van ten minste 4 Meter van 
regenbakken en waterputten moet liggen. 

Elk woonvertrek moet voorzien zijn van één of 
meer lichtramen, in de buitenlucht uitkomende, 

die te zamen eene oppervlakte hebben van ten 
minste '/s van dc oppervlakte van den vloer. 
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Door de Nederlandsche Vereeniging voor Volks-
en Schoolboden is een prijsvraag uitgeschreven, 
voor een reclameplaat, die bij het volk de behoefte 
aan reinheid kan opwekken. Voor deze schets stelt 
de vereeniging twee prijzen beschikbaar: een eerste 
prijs f 25, en een tweede prijs f 10 (of eene me
daille ter waarde van f 10). Deze platen zullen of 
gratis of tegen zeer geringen prijs beschikbaar 
gesteld worden, opdat zij zooveel mogelijk onder 
het volk verspreid worden en in wacht- en 
woonkamers opgehangen. De inzenders zijn nóch 
gebonden aan grootte, nóch aan aantal kleuren. 
Op de 9 Mei j.1. te Haarlem gehouden conferentie 
der vereeniging werd de volgende commissie be
noemd ter beoordeeling der prijsvraagplaten. 
W . VAN BOVEN, architect, inspecteur der volksge
zondheid te 's-Gravenhage, Mejonkvrouwe E . BOD-
IIAERT te Amsterdam, Generaal BINNENDIJK te 
's-Gravenhage, D. DE CLERCQ, te Bloemendaal en 
Mevrouw M . FUKNEK-RUYSCH te 's-Gravenhage. Tee
keningen etc. vóór 1 Jul i a. s. in te zenden aan 
Mej. A . H . Moll te Doetinchem, eenvoudig op 
naam. welke later door de secretaresse voor dc 
keuring worden genummerd." 

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

door de Vereeniging „BOUWKUNST EN VRIENDSCHAP" 

te R o t t e r d a m , uitgeschreven in 1908. 

lste P R I J S V R A A G . 

O n t w e r p van eene B i j - B i b l i o t h e e k . 

In een der buitenwijken eener groote stad wordt 
verlangd een Bij-Bibliotheek als onderdeel van eene 
bestaande Centrale Bibliotheek. 

Het beschikbare bouwterrein ter grootte van 
15 X 30 M . , is gelegen op den hoek van twee 
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lloofilxlntut. 

straten en wordt aan de 
andere zijde begrensd 
door woonhuizen ter 
diepte van 15 M . en 
tuinen. De rooilijn van 
de twee straten moet 
op den hoek door een 
schuine of cirkelvor- N 

mig gebogen lijn van | 
ten minste 2 M . worden jj 
verbonden. 

Het gebouw behoeft 
niet in de rooilijn te 
worden gebouwd; ook 
kan een gedeelte van 
het terrein als tuin of 
plaats worden vrijge
laten. 

De hoofdconstructie van het gebouw moet in 
onbrandbare materialen gedacht worden en het moet 
bevatten: 

c. Kelderverdieping (of sousterrain): Eene ruimte 
voor de centrale verwarming, ruime brandstoffen-
bergplaats en kleine werkplaats voor het binden en 
herstellen van boeken. 

/). Beganegrond: Vestibule, ruime hallo, tevens 
bestemd voor het afhalen van boeken; hiertoe 
moeten een toonbank van minstens 5 M . lengte en 
de noodige boekenkasten tot een gezamenlijke lengte 
van minstens 30 M . worden geprojecteerd, en wel 
zoodanig, dat een afgesloten gedeelte ontstaat waarin 
het publiek geen toegang heeft (de boekenkasten 
kunnen rug aan rug worden geplaatst). Deze ruimte 
voor boekenafgifte moet door middel van eene 
boekenlift in verbinding staan met de werkplaats 
in den kelder en de vestibule nabij de na te noemen 
leeszaal op de eerste verdieping. Voorts worden 
verlangd: een zaal van 4- 60 M -. voor vergade
ringen, een zaal van 00 M-'. voor tentoonstel
lingen (de eerstgenoemde zaal te voorzien van een 
nooduitgang, de tweede van wandkasten voor expo-
seeren); verder garderobe voor minstens 100 per
sonen, toilets en W . C. voor dames en heeren, 
urinoirs, diensstrap naar den kelder en dito naai
de eerste verdieping. 

c. Eerste verdieping, direct van de straat af 
toegankelijk door een gemakkelijke hoofdtrap, voor
afgegaan door eene vestibule, moet bevatten: ruime 
vestibule met garderobe voor minstens 100 personen, 
leeszaal van + 120 M 2 . , studiezaal van + 50 M 2 . , 
dienstkamertje voor het personeel, diensttrap en 
boekenlift naar den beganegrond en kelder, (de 
boekenlift in de nabijheid van de leeszaal, moet 
niet voor het publiek bereikbaar zijn), toilet en 
W . C. voor dames en heeren en urinoirs 

d. Tweede verdieping, over een gedeelte van het 
gebouw, is bestemd voor conciërgewoning, bestaande 
uit: woonkamer, keuken, twee slaapkamers, W . C , 
zolderruimte, enz. Deze woning, met afzonderlijken 
toegang van de straat moet in verbinding staan 
met de genoemde diensstrap. 

Gevraagd wordt te teekenen: de plans van kelder, 
beganegrond, eerste en tweede verdieping, twee 
gevels, en twee doorsneden op eene schaal van 
1 a 100, een geveldétail en een gedeelte van het 
interieur op een schaal van 1 a 20. 

Uitgeloofd worden: 
Een eerste prijs: Zilveren Medalje met Getuig

schrift der Vereeniging, benevens f 70. 

Een tweede prijs: Bronzen Medalje met Getuig
schrift, benevens f 30. 

Een derde prijs: Getuigschrift der Vereeniging. 

2<1e P R I J S V R A A G . 

E e n m o n u m e n t a l e i n g a n g v o o r een P a r k 

De ingang is gedacht als onderdeel der afsluiting 
van een park in eenn groote gemeente, en moet 
bestaan uit twee steenen pijlers waartusschen de 
draaibare hekken der afsluiting zijn aangebracht. 
Links en rechts aan deze pijlers moet het afsluit
hek op steenen voet van het park aansluiten, waar
van de vakken eveneens door pijlers, 't zij van steen 
of van ijzer, zijn gescheiden. 

De beide vleugels van het ingangshek moeten te 
zamen eene breedte hebben van 4 M . 

De vakken der vaste hekken moeten hart op hart 
pijler 6 M . zijn, de steenen voet moet een hoogte 
van 1.20 M . hebben. 

De pijlers van den ingang moeten dienstbaar 
gemaakt worden aan de electrische verlichting van 
den ingang en de omgeving daarvan. 

Verlangd worden: een opstand, platte grond en 
hoogtedoorsnede van den ingang met de beide pijlers 
en een gedeelte van het aansluitende vaste hek met 
tusschenpijlers op een schaal van 1 a 10. 

Uitgeloofd worden: 
Een eerste prijs: Zilveren Medalje met Getuig

schrift der Vereeniging, benevens f 35. 
Een tweede prijs: Bronzen Medalje met Getuig

schrift, benevens f15 . 
Een derde prijs: Getuigschrift der Vereeniging. 

3<le P R I J S V R A A G . 

E e n p e n - of potlood teekening van 
een O u d G e b o u w . 

De teekening moet voorstellen een gebouw of 
gebouwtje uit eene architectuurperiode niet later 
dan de 18de eeuw, van voldoende architectonische 
waarde. Het gebouw of gebouwtje moet in de 
teekening domineeren over de eventueel als stoflage 
weer te geven omgeving. Zoowel in de keuze van 
het onderwerp als de wijze waarop het geteekend 
is zullen bij de beoordeeling in aanmerking genomen 
worden. In de teekening dienen de typische stijl
vormen van het gebouw juist weergegeven te zijn. 
De teekening moet eene grootte hebben van 24 bij 
36 cM. binnen den rand. 

Uitgeloofd worden: 
Een eerste prijs: Bronzen Medalje niet Getuig 

schrift en f 15. 
Een tweede prijs: Getuigschrift met f 10. 

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 niet iu houten lijsten gespannen zijn 
en geen grootere afmeting hebben dan 75 X 110 cM. 

Alle stukken ter beantwoording dezer prijsvragen 
worden vóór of op 15 November 1908 vrachtvrij 
ingewacht aan het adres van den lsten Secretaris, 
Jonkerfransstraat VJÏ>. Zij mogen niet in kisteu 
of op andere wijze in hout verpakt worden. 
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Ontwerpen na dien datum ingezonden, tenzij 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 
zijn en verder vergezeld gaan van een gesloten brief, 
waarin naam, kwaliteit en woonplaats van den Ont
werper, en van een tweeden dito, waarin een corre
spondentieadres vermeld is. Op beide brieven en 
couverts 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: 

K . S L U 1 J T E R M A N , Hoogleeraar te Delft. 
A. S A L M G.BZN . , Architect te Amsterdam. 
J . A . G. V A N D E R S T E U R , Architect te s-Ora-

A L B . O T T E N , Architect te Rotterdam. 
J . P . S T O K WZN., „ „ „ 
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 
bovenstaande wijze te verdeelen. 

De Vereeniging behoudt zich het recht voor, 
gedurende 8 maanden na de publicatie van het 
Jury-rapport, alle of een gedeelte der antwoorden 
tot expositie af te staan aan andere Vereenigingen 
in ons land; gedurende dien tijd mag geen der ont
werpen gereproduceerd worden zonder toestemming 
van „Bouwkunst en Vriendschap." 

De Vereeniging heeft echter het recht de bekroonde 
antwoorden ter reproductie aan te bieden aan de 
redactie van eenig plaatwerk, zonder dat zij gehou
den zal zijn den bekroonde eenig honorarium daar
voor 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 Jury-rapport zal zijn 
gepubliceerd in de bouwkundige bladen. 

De uitreiking der bekroningen zal geschieden in 
de Algemeene Vergadering der Vereeniging, die in 
Januari 1909 zal worden gehouden. 

De deelname aan de beantwoording der prijs
vragen 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 GOOR, le Secretaris. 

R o t t e r d a m , t Juni 1908. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 20. V e r s l a g v a n de A l 
ge m « e n e V e r g a d e r i n g van 12 en 13 Mei 1908. 

G o d s d i e n s t en B o u w k u n d e i n het o u d e E g y p t e . 
S t a t u t e n van den B o n d van N e d e r l a n d s c h e 

A r c h i t e e t e n . 
A f b e e l d i n g e n van het ontwerp voorliet Londensche 

Raadhuis van .1. M . E. Lot?, J. VV. Blom en A. M. B. Blom. 

Arcliltectnra No. 20. De M a a t s c h a p p i j t. b. d. Bouw 
k u n s t en de B. V. N . A. 

De n i e u w e b r o n z e n d e u r e n v a n den D o m te 
M i l a a n , met afbeelding. 

P r i j s v r a a g . „Eengezins werkmanswoningen". 
T e c h n i s c h G e d e e l t e . Tochtvrije ingangen (Vervolg). 

Statiek en diagrammen tot bet bepalen der afmetingen van 
vloeren en draagpijlers in gewapend beton (slot). — Het 
beschieten van houten schuren. 

De Bonn wereld No. 21. E c h o ' s IV., Bouwkundige ver
eenigingen. 

H e t o p e n b a a r s l a c h t h u i s , door G. J. Veenstra 
(slot) met afb. 

D o k t e r s w o n i n g e it V i s e h a f s l a g te Volendam, 
door J. Letzer (afb.) 

K e r k op de C e n t r a l e B e g r a a f p l a a t s te 
W e e n e n , arch. Max Hegele met afbeeldingen. 

De Ingenieur No. 20. D e n i e u w e w e r k p l a a t s e n 
va i i W e g en W e r k e n van de Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen te Utrecht. Inleiding tot het 
bezoek aan die werkplaatsen na de Vergadering der Vak-
afdeeling van Spoorwegbouw en Spoorweg-exploitatie op 
7 Maart 1908, door G. J . F. van Vrijberghede Coningh, met 
afbeeldingen. 

D e h o o f d e n v a n IJ i n u i d e n iu het Dresdener labo
ratorium der rivierwaterbouwkunde door R. A. van Sandick 
c. L, met afbeeldingen. 

I n p o l d e r i n g - p l a n n e n bij N e w - Y o r k door A. 
Strein c. i . 

l e I n t e r n a t i o n a a l C o n g r e s van Koelindustrieën 
te Parijs. 

I n g e z o n d e n S t u k k e n . Spoor- en tramweg-aanleg 
in Suriname, door J. A. de Gelder. — Technisch Middelbaar 
Onderwijs, door Corn H. Jansen. 

Technisch Weekblad (B. v. T.) No. 20. Bestuursberichten. 
— Over Stokpaardjes en nog wat. — Bouwkunst en haar 
waardeering (Vervolg). Berekening electrischegelijkstroom-
netten. (Vervolg). 

De Aanaemer No. 20. W e r k e n i n e i g e n b e h e e r I. 
B o r g s t e l l i n g I V (Slot). 
O n d e r l i n g o v e r l e g I. 
U i t e i g e n k r i n g . Opschieten. 

De Nederlandsche Kléi-Industrie No. 10. Ken Treurmare. 
(Ingezonden.) — Cement en Beton hebben beschermende 
middelen noodig tegen iuwerküig van water. — Controle 
van het bedrijf bij stoomketel installaties (Vervolg). 

Deutsche Bauhiitte No. 20. V e b e r M i e t h a u s f a s s a 
den in P u t z b a u w e i s e , door P. Rose, bij ontwerpen 
van H. Turn te Kempten. 

Z u m L a n d h a u s i m G e b i r g e , door F. Rud. Vogel, 
bij een ontwerp van G. Bar te Hannover. 

V o m B a u g e w e r k e d e s p l a t t e n L a n d es, door 
C. Messwarb. 

E i n a l t r h e i n i s c h e s S t a d t b i l d , door H. A. 
Waldner, bi) een teekening van het „Deutsche Haus" te 
Rhens, door Karl Horst te Friedenau. 

De Natuur, uitgave van J. G. Broese te Utrecht bevat in 
afl. 5 van den loopenden jaargang: 

Een vreemde plant: J. Sturing. — Misthoorn aan den 
Hoek van Holland: J. M. Kleiboer. — Onze Hand: J . C. C. 
— Iels over Centrale verwarming: J. van der Bi eggen. 
Kunnen wij de aantrekkende kracht der zon rechtstreeks 
meten?: J . A. Kerkhoven. — Onze arbeid als fietsrijder: 
Dr. Z. P. Bouwman. — Nieuwe banen in de Metallurgie: 
Dr. A. J. C. Snijders. — De Fotografie in natuurlyke 
kleuren: F. Zernike. — De Trinillexpeditie: W. F. F. 
Oppenoorth. — Siderische, tropische en burgerlijke jaren: 
Dr. H . Onnen Sr. — Een plan voor een Perpetuum mobile; 
C. A. Kabboord. — Het optiscli vermogen van den verre-
kijken Dr. R. G. Rijkens. — Korte Mededeelingen- Sterre-
kundige opgaven voor den zomer van 1903: De S. — Een
voudige Proeven. Toevoer van meer lucht bevordert de 
verbranding. Brander van Bunscn: Dr. A. J. C. Snijders.— 
Boekaankondiging. — Correspondentie. — Maandelijksch 
Weerbericht: C. L . de Veer. 

23 Mei. Bijlage va» „1>E O P M E B K E B ' . No. 21. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
Hem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. 

Hoofdkantoor en Magazijnen DE Rl'ITKHKADK ISO—191. Filiaal en Showroom 44 KOKIIV, 

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 BAD- , C L O S E T S - en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarring, Ventilatie. Wam en Knudwater Terwffging. Triumph Deurdrangera. Kampioen Ventilator onder liarantie. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B U I T E N L A N D . 

— Kapelaan Windhauser, te Goch, is bij uitspraak van 
den kardinaal-aartsbisschop van Keulen de overwinnaar in 
den internationalen prijskamp voor een ontwerp „Romaansch 
hoofdaltaar" voor de historische Apostelkerk te Keulen. 

Van de Nederlandsche kunstenaars waren de heeren 
Mengelberg en Brom, te Utrecht, en Gustaaf van Kalcken, 
te Haarlem, onder de mededingers. Het ontwerp van laatst
genoemde werd na het plan Windhauser verkozen. 

In de ateliers te Haarlem is ook een Gothische miskelk, 
voor de „Westminster Art Company", te Londen, in be
werking, mede naar ontwerp van Guslaaf van Kalcken. 

Men heeft ontdekt dat Kapelaan Windhauser uit Goch 
geen Duitscher, maar een Nederlander is. Hij is nl te Roer
mond gehoren en was vele jaren kapelaan te Venlo, alwaar 
het hoofdaltaar in de Ma rt huiskerk van zijn kunstzin getuigt. 

Later heeft de heer Windhauser eervol ontslag als dienst
doend priester aangevraagd, om zich in Goch geheel aan 
de kunst te wijden. 

De heer van Kalcken is echter, naar wij vernemen, geen 
Nederlander, maar een Belg, die zich eenige jaren geleden 
te Haarlem gevestigd heeft. 

B I N N E N L A N D . 

A M S T E R D A M . Naar het N . v. d. D. uit goeden bron ver
neemt, zal de kans dat de Nieuwezijdska;>el behouden zal 
blijven, moeten worden opgegeven. 

Zooals men weet werd half April een commissie van 
deskundigen benoemd, bestaande uit de heeren dr. P. J . 
H. Cuypers, Th. M Margadant, C. Muysken,.!. Nieuwenhuis, 
C. B. Posthumus Meijjes, J. van Hasselt en R. P. J Tutein 
Nolthenius, met de opdracht, een hernieuwd onderzoek in 
te stellen naar den toestand van het gebouw. 

De commissie heeft nog in de maand April vergaderden 
ingevolge verzoek van den Kerkeraad een raming gemaakt 
van de kosten, welke dit onderzoek zou na zich sleepen. 
Alvorens met het onderzoek te beginnen was 't noodig, 
dat men zich daarover met den Kerkeraad verstond. 

Tot heden heeft de Kerkeraad nog niet geantwoord, zoo
dat het onderzoek ook nog niet begonnen is. 

Wij vernemen, dat het schrijven van de commissie a. s. 
Vrijdag iu den Kerkeraad beliand. ld zal worden. 

't Staat echter te wachten, dat de voorwaarden, welke 
de commissie aan het beginnen van haar arbeid verbindt, 
niet zullen worden ingewilligd, hetgeen dan wil zeggen, 
dat het plan tot afbraak van het gebouw definitief ter 
hand zal worden genomen. 

P e r s o n a l i a . 

— Aan de Ambachtsschool te Alkmaar zijn (behoudens 
goedkeuring door den Minister van Binnenlandsche Zaken) 
benoemd de heeren L . J. Folkers, te Leeuwarden, tot onder
wijzer in het kleermaken, en Johs. Overtoom, tot onder
wijzer in het metselen, te Schagen. 

— Tot. opzichter bij de Samarang Cheribon Stoomtram-
Maatschappij bij den dienst van Weg en Werken der 
Exploitatie op Java, is benoemd de heer C. van der Velde 
Jzn, Opzichter bij de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij. 
Half Juli a. s. zal hij per S. S. „Grotius" naar Ned. Indië 
vertrekken. 

— De heer C. J . Jes, directeur der ambaehtsschool te 
Brielle, is benoemd tot directeur der avondteekenschool 
aldaar. 

— Bij beschikking van den minister van waterstaat, is 
J. A. A. Gilles te Utrecht, benoemd tot buitengewoon op

zichter bij de werken tot verbetering van liet Kanaal van 
Gent naar Terneuzen. 

— De heer H . Helweg, assistent voor de waterbouw
kunde aan de Technische Hoogeschool te Delft, is benoemd 
tot gemeente bouwkundige te Hof-van-Delft. 

— Tot opzichter bij het hoogheemraadschap Delfland ter 
standplaats Delft is benoemd de heer G. Stolk, te Rotterdam. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— O p z i c h t e r bij de Rotterdanisclie Tramweg-Maat
schappij voor het onderhond van Weg en Werken. Sollici-
tatiën uitsluitend schriftelijk tot de Directie. (1) 

— L e e r a a r in het Timmeren, bekend met vakteekenen, 
aanv. jaarwedde f 900, een Leeraar in het Lijn- en Vak
teekenen, liefs werktuigkundige, aanvangsjaarwedde f900, 
beide tegen 15 Aug. aan de -Ambachtsschool te Arnhem. 
De mogelijkheid bestaat dat de laatste tevens benoemd 
wordt aan de Avond-ehool voor Handwerkslieden op een 
salaris van ten minste f 300. Inlichtingen te verkrijgen bij 
en sollicitatie-stukken vóór 15 Juni in te zenden aan den 
Directeur G. W. Boot Bz. (I) 

— L e e r a r e n in de vakken timmeren, smeden en schil
deren aan de op 1 October a. s. te Oostburg te openen 
Ambachtsschool, zich aan te melden voor 15 Juni aan den 
Directeur der School, A.Fledderus te Amersfoort. Salaris voor 
elk leervak f 900. 's jaars. Infunctietreding 1 September, 
en 1 October 1908. (1) 

— I n s p e c t e u r v. h. bouw- en woningtoezicht Ie Amers
foort en k l e r k tee k e n a a r te Amersfoort: zie adv. in 
dit No. (2) 

— O p z i c h t e r aan een Cementsteeiifabriek; zie adv. 
in no. 20. (2) 

lo. L e e r a a r i n M a c l i i n e - B a n k w e r k e n ; 2o. L e e r a a r 
in Smeden; 3o, L e e r a a r i n T i m m e r e n : 4o. L e e r a a r 
i n S c h i l d e r e n ; 5o. L e e r a a r i n H a n d tee kenen . 
Allen aan de Ambachtsschool te Schiedam. De jaarw. v. 
alle bovengenoemde betrekkingen f lOOO.— voor hen. die 
nog niet b.h. Amb.-ond. werkzaam zijn; er kunnen 4 twee-
jaarl. verhoogingen van f 50 gegeven worden, zoodat de 
jaarw. na 8 j . f 1200 kan bedragen. Indiensttreding I Sept. 
1908. Voor inl. zich te wenden t. d. Directeur D. R. Gerhardt. 
thans nog te Gorinchem. Inz. v. stukken vóór 25 Mei a.s. 
bij Jan Vormer, te Schiedam. (2) 

— G e m e e n t e - 0 p z i ch t e r te Ede. jaarwedde f 000. 
In functietreding 1 Juli 1908. Op zegel geschreven adressen 
vóór 28 M<>i aan den Burgemeester. (2) 

— B o u w k u n d i g T eek ena ar. aankomend. Brieven 
onder no. 3531, aan het bureau van de Haagsche Courant. 

(2) 

— B e d r i j f s c h e f op een aanvangssalaris van f 3 0 
's maands met vrije woning en vrije geneeskundige behan
deling, bij de Waterleiding Maatschappij „Ajer beresih" te 
Medan, Sumatra's Oostkunst. Brieven worden ingewacht 
ten kantore der Directie Heerengracht No. 104. Amsterdam. 

(2) 
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D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RuiJSCIISTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur ièderen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

25 Bouwk.Opz.-teek., 
9 BouwkOpz.-Uitv., 
5 Bouwk. Teek. 
6 Waterb. Opzr. 

22— 50\.,f 6 0 - ƒ 1 2 5 p.m. 
23— 50' j .J65—ƒ110 n 

20-49 j . , / "40- /120 n 

24— 50j . , / - 60-/ r 110 „ 

1 Meubelteekenaar 41 j . , /"120 
2 Decoratie-teekenaars 26—40 j . , fUO-f 125 
2Teek.voorkunst-indust.26—40j.,/'110 ƒ125 
3 Chef-machinisten 22—33j., ƒ 80—ƒ150 
3 Werkt, opz. (construct.)22-26j., ƒ80—ƒ110 
3 Werkmeester 26—33j., ƒ90- f 125 

12 Werktuigk. Teek., 18—28j.^35—f 85 
7 Electrbtechniker 20—41 j.,ƒ35—f 120 
2 Scheepsteekenaar 21 j . , ƒ 65 
1 Verwarmings-techniker 23j., ƒ 80 
1 Kadaster-teekenaar 24j., ƒ 75 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
A C H T E R O O S T E I N D E 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Houten Parquctvloeren (2) 
in A S P H A L T , MASSIVE en P A R Q U E T - T A P I S . 

Worden door ons uitsluitend gelend door werklieden van de fabriek. 
Houten Hoofd- en Tusschenbalusters. 

Aankondiging van 
A a 11 heni vil i ngen. 

MAANDAG 25 Mei. 

Kunnen, door liet gem.-best.: de leve
ring van 11500!) straatklinkers franco 
voor den wal te Nieuw-Amsterdam, voor j 
of op den loden Augustus 1008; 1:15.000 
straatklinkers, franco voor den wal te 
Noordbarge voor of op den loden Juni 
mos. 

Leeuwarden, door de ar li. VV C. de 
Groot aid.: het volbouwen van het huis 
M63 aan den Kewal; bestek en teek. 
verkrijgb. aan de handelsdrukkerij J. II. 
Borgesius. 

Veendam, ten 0 ure, door het gem.-
best.: het bonwen van een rijkslandbouw 
winterschool; bestek en teek. ter inz. ten 
gem.huize en aldaar te bekomen. 

Assurantie "Maatsch. tegen DlQHU 

schade op het Leven 
„ÜE 

N 

zeezijde der hoofden van de buitenhaven 
te Scheveningen cn met beton vullen van 
bakken van gewapend beton, en het uit
voeren van eenige daarmede in verband 
staande werken, begr. f 81000; bestek no. 
95 ter lezing aan genoemd Ministerie, 
aan de lokalen der prov. best. en te be
komen bij Gebr. van Cleef te V-Graven-
hahe; inl. bij den hoofdiiig.dhecteur van 
den Thoorn te 's-Gravenhage, bij den 
ingenieur König te Gorinchem en bij den 
opzichter de Ronde te 's-Gravenhage. 

Heldcn-Paiiuingen, ten 4 ure, door de 
architect Hub. Bertrams te Roei mond, 
bij P. Korsten.- het bouwen eener stoom 
zuivelfabriek met directeurswoning; aanw. 
2 ure; bestek en teek. verkrijgbaar bij 
den architect. 

Lexmond, door het gemeentebestuur: 
het verbouwen van de L. O. school. Be
stek en teekening verkrugbaar bij L. 
van Dijk, Drukkerij Vianen en bij A. de 
.long, gemeente opzichter te Lexmond. 
Aanwijzing 16 Mei 1 uur. 

Maartensdijk, t n 11 ure, door het 
' gem.-bestuur: het verbouwen en ver-
grooten van de openbare school: bestek 
en teek. verkrijgbaar bij den archit. D. 
Niet op te Maartensdijk. 

Ministerie van Justitie. 
Openbare Aanbesteding. 
Op Woensdag lO Juni 1908, des 

namiddags ten 2 ure, zal in een dei-
lokalen van het Departement van 
Justitie te 's-Gravenhage, in het open
baar worden aanbesteed: 

dc bouw van een Kantongerecht niet 
daarmede in verband staande werken 

van IS 45. 

' s -GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade.— 
H A A R L E M , Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
G E N , Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat.-ZUTPHEN.IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
C A R E L HENNY, Directeur; 

Mr. J . J . HENNY, Adj.Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND - LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Preniiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

'a-Gravenliage, ten 11.30 ure, doorliet 
Min. van Waterstaat, aan liet gebouw 
van het prov. best: het plaatsen aan de 

Sollicitanten naar de betrekkingen 
van 

A . Inspecteur van het Bouw
en Woningtoezicht 

(Jaarwedde f 1500.) 

B . Klerk-teekenaar, 
werkzaam op het bureau van den 
Gemeente-architect (Jaarwedde f500), 

worden verzocht hunne stukken met 
opgave van leeftijd, tegenwoordige en 
vroegere werkkring vóór 90 Mei port
vrij in te zenden bij den Burgemeester. 

De benoemingen zullen eerst voor 
den tijd van 1 jaar geschieden, met 
vooruitzicht op eene vaste aanstelling, 
bij gebleken geschiktheid. 

tc V ' 
Raming f 129.700. 

Het bestek met daarbij behoorende 
8 teekeningen, 50 detailteekeningen 
en 16 monsters en modellen, ligt voor 
gegadigden ter inzage in het voor
malige Huis van Bewaring aan de 
Prinsegracht te 's-Gravenhage en is, 
van af Dinsdag 2G Mei 1908, op aan
vrage tegen betaling van f 2.15 franco 
verkrijgbaar bij de GEBROEDERS VAN 
CLEEF, Boekhandelaars, Spui No. 28a 
te 's-Gravenhage. 

Aanwijzing zal worden gehouden 
op Vrijdag 5 Juni 1908, des namiddags 
ten 2 ure in het voormalige Huis van 
Bewaring met woning daarnaast, ter
wijl inlichtingen zijn te bekomen aan 
het Bureau van den Hoofdingenieur 
voor de Gevangenissen en Rechts-
gebouwen te 's-Gravenhage, Departe
ment van Justitie. 

's-Gravenhage, 23 Mei 1908. 
De Minister van Justitie. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 
A. D. W. DE VRIES. 

DINSDAG 26 Mei. 

Loclieni, door de arch. B. J . Beeftink 
in hotel Bak te Lochem: het verbouwen 
van perceel Molenstraat A 93; best. en 
teek. ter inzage in voorn, hotel. 

Nijmegen, ten 2.30 ure, door het ge
meente-bestuur: het leggen van ongeveer 
2500 M. riool van aarden buizen in den 
Boltendaal, den Graafxchen weg, den 
Naussausingen (O. zijde), de Bisschop 
Hamerstraat (W.-zijde), de In de Betouw-
straat, de van Welderenslraat, de 2de 
Walstraat en omliggende straten met het 
uitvoeren van bijkomende werken. Be
stekken niet teekeningen, verkrijgbaar 
ter Geentesecretarie. Inlichtingen ten 
kantore van den Directeur van Gemeente
werken. 

PMERKER 
O U W K U N D I G V V E E K B L A D . 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Ad res voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec) 
voor het binnenland. . . . . . 

te voldoen 

a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van bel 
abonnementsjaar, of 

ft. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar 
over op 1 April 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 ZuidAfrika 

ƒ 5 . -

fi.50^ 

7.50$ i 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat . . . . . f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • t.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer 0.15 
Groott 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 liet Katerdag 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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

De n i e u w e D u i t s c h e „Wet o p het a u t e u r s r e c h t v a n W e r k e n d e r 
B e e l d e n d e K u n s t e n e n d e r P h o t o g r a p h i e , " 

van 9 Januari 1907, in werking getreden 1 Juli 1907. 

Vervolg van bladz. 163. 

§ U. 
O v e r een b i jd rage , d i e v o o r een c o u r a n t , 

een t i j d s c h r i f t , of een d e r g e l i j k p e r i o d i e k 
w e r k t e r publiceering wordt aangenomen , 
k a n de a u t e u r ook op a n d e r e wijze be-
s c h i k k e n , voorzoover n i e t u i t de oms tan 
d i g h e d e n is op te m a k e n , da t de u i t g e v e r 
l ie t u i t s l u i t e n d e r e c h t t o t vermenigvuldi
g i n g en v e r s p r e i d i n g v e r k r i j g e n moet . 

O ver een b ij d ra g e waarvoorde u i t g e v e r 
het u i t s l u i t e n d e r e c h t t o t v e r m e n i g v u l 
d i g i n g en v e r s p r e i d i n g v e r k r e g e n heeft , 
mag, v o o r z o o v e r n i e t a n d e r s b e d o n g e n is, 
de a u t e u r op a n d e r e wijze b e s c h i k k e n , 
w a n n e e r s e d e r t het e i n d e v a n het k a l e n 
d e r j a a r , w a a r i n de b i j d r a g e v e r s c h e n e n 
is, een j a a r i s v e r s t r e k e n . 

Op b i j d r a g e n tot een n i e t p e r i o d i e k e 
u i t g a v e zijn deze v o o r s c h r i f t e n i n z o o v e r 
van t o e p a s s i n g , a l s de a u t e u r g e e n aan
s p r a a k kan m a k e n op v e r g o e d i n g v o o r de 
b i jd rage . 

In de meeste gevallen zullen de uitgevers met de 

auteurs der bijdragen wel bijzondere overeenkomsten 
treffen, zoodat de bovenstaande paragraaf zelden 
toepassing zal behoeven te vinden. Evenwel wordt 
den kunstenaars aangeraden bij het aangaan van 
zulke overeenkomsten wel te overwegen, waartoe 
zij zich verbinden. 

Is geen uitsluitend recht door den uitgever be
dongen en zijn er geen bijzondere omstandigheden 
aan te wijzen, zoo mag de auteur dadelijk op andere 
wijze over zijn bijdrage beschikken, ja hij mag haar 
zelfs gelijktijdig aan een ander dagblad, tijdschrift 
enz. afstaan. 

Heeff de auteur daarentegen, behalve het afstaan 
van het uitsluitend recht tot vermenigvuldiging en 
verspreiding, nog andere bijzondere overeenkomsten 
met den uitgever getroffen, zoo is hij hieraan onder 
alle omstandigheden gebonden en er moet dringend 
gewaarschuwd worden tegen de opvatting, dat de 
2de alinea van § 11 hem hiervan zou ontslaan. 

(Eigenlijk behoort deze paragraaf niet in de Eerste 
Afdeeling der Wet, die bestaat uit de artikelen 1 
tot en niet 14 en de „Omschrijving van de Be
scherming" inhoudt. Zij zou beter op haar plaats 
zijn in de Tweede Afdeeling, die zooals later blijken 
zal de Bevoegdheden van den Auteur" behandelt). 
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§ 12. 

J ii g e v :i 1 v a ii o v e r d r a c h t v a n h e t a u t e u r s-
r ech t h e e f t de v e r k r i j g e r , v o o r z o o v e r n i e t 
ande r s o v e r e e n g e k o m e n is, n i e t het r e c h t 
hij de u i t o e f e n i n g van zijn b e v o e g d h e d e n 
aan het w e r k ze l f , aan de b e t i t e l i n g daar
v a n of aan de a a n d u i d i n g v a n den a u t e u r 
v e r a n d e r i n g e n aan te b r e n g e n . 

T o e g e l a t e n zijn v e r a n d e r i n g e n , waar
v o o r de r e c h t h e b b e n d e zijn toestemming 
te g o e d e r t r o u w n i e t w e i g e r e n kan . 

Deze paragraaf heeft evenals de vorige, zooals 
uit den inhoud blijkt meer betrekking op repro
ducties van werken van beeldende kunst en van 
photographie dan wel op bouwwerken. Alleen waar 
het bouwkundige ontwerpen en teekeningen betreft 
zou zij direct toepassing kunnen vinden. Wij wezen 
reeds in het voorafgaande op ongeoorloofde ver
anderingen, die daarin somtijds gemaakt worden. 

§ 13. 

D e n a a m o f ha nd t eekening v a n de n 
a u t e u r m a g d o o r een a n d e r d a n den au
t e u r s l e c h t s met z ij n t o e s t e m m i ng o p 
he t werk worden aangebracht. 

§ U . 

De ger e chtelijke executie i n he t auteu rs-
r e c h t v i n d t t e g e n d e n a u t e u r z e i f z o n-
d e r z ij n t o e s t e m m i n g n i e t p l a a t s ; de 
toestemming k a n n i e t d o o r d e n we 11 el ij-
li e n v e r t e g e n w o o r d i g e r geg e v e n w o rde n. 

T e g e n de e r f g e n a m e n v a n d e n a u t e u r 
is zo n d e i' z ij n to e s t e in m i n g de e x e c u t i e 
s l e c h t s g e o o r l o o f d , w a n n e e r h e t w e r k 
of e e n r e p r o d u c t i e d a a r v a n v e r s c h e 
n e n i s. 

D e z e 1 f d e v o o r s c h r i f t e n g e l d e n v o o r 
de e x e c u t i e t o e g e p a s t o p z o o d a n i g e vor
men , p l a t e n , s t e e n e n o f a n d e r e v o o r w e r 
pen, w e l k e u i t s l u i t e n d t o t v e r m e n i g v u l 
d i g i n g v a n h e t w e r k b e s t e m d zi jn . 

Op het auteursrecht kan dus geen beslag belegd 
worden, tenzij de auteur zelf daartoe zijn toestem
ming geeft, Op het kunstwerk zelf of reproducties 
daarvan echter wel, mits zij verschenen zijn. Wat 
nu reproducties betreft is de bedoeling van de 
uitdrukking „verschenen" duidelijk en kan men er 
b.v. voor in plaats stellen „uitgegeven"; maar men 
heeft terecht deze uitdrukking onduidelijk genoemd, 
waar zij ook uitdrukkelijk op het werk zelf wordt 
toegepast. 

Hoe en wanneer v e r s c h ij n t een beeldhouw
werk, een schilderstuk of een bouwwerk ? Wanneer 
kunstwerken niet in den handel worden gebracht 
kan men, ook al zijn zij voltooid niet van verschij
nen spreken. 

Behalve bouwwerken kunnen kunstwerken in de 
werkplaats van den auteur verborgen blijven en de 
bouwmeester timmert alleen aan den weg, omdat 
de aard van zijn werk dit medebrengt, maar niet 
om het op een zeker oogenblik te laten verschijnen. 

Dat de executie aan het werk zelf is toegelaten 
vindt zijn oorzaak daarin, dat het eenige stoffelijke 
waarde kan vertegenwoordigen. Zoo kan ook een 
onvoltooid bouwwerk een reëele waarde hebben, 
dat is duidelijk, maar toch verkrijgt een schuld-
eischer niet het recht, het onvoltooide bouwwerk 

zonder toestemming van den auteur, door een derde 
te laten voltooien, nabouwen of vermenigvuldigen. 
De schuldeischer zal genoodzaakt zijn, zich over 
deze punten met den auteur te verstaan. 

Met deze veertien artikelen is de aard van de 
bescherming in de wet omschreven. De nu volgende 
artikelen 15 tot en niet 24 vormen de Tweede 
afdeeling getiteld: „Bevoegdheden van den auteur." 

§ 15-

De a u t e u r heeft de u i t s l u i t e n d e be voegd-
h e i d het werk te vermenigvuldigen, i n d e n 
h a n d e l te b r e n g e n en te v e r s p r e i d e n en 
te e x p l o i t e e r e n d o o r v e r t o o n i n g me t ge
b r u i k m a k i n g van mechanische of optische 
i n r i c h t i n g e n ; de u i t s l u i t e n d e bevoegd
h e i d s t r e k t z i c h n i e t u i t to t u i t l e e n e n . 
A l s v e r m e n i g v u l d i g i n g g e l d t ook de na
maak , hij b o u w w e r k e n en o n t w e r p e n daar
v o o r ook het copieeren. 

O o k w ie d o o r n a m a a k van een reeds voor
h a n d e n w e r k een a n d e r werk de r beel 
dende k u n s t e n of de r p h o t o g r a p h i e voort
b r e n g t , heeft de in de l s t e a l i n e a genoemde 
b e v o e g d h e i d ; e v e n w e l mag hij deze be
v o e g d h e i d , v o o r z o o v e r de a u t e u r van het 
o r i g i n e e l e w e r k eveneens b e s c h e r m i n g 
g e n i e t , s l e c h t s m e t d i e n s t o e s t e m m i n g 
u i t o e f e n en. 

Deze paragraaf is voor beoefenaars van kunst
nijverheid en photographie voorzeker van veel meer 
belang dan voor bouwkunstenaars, ofschoon ook 
voor hen een der belangrijkste artikelen van de wet. 

In de tweede alinea wordt de bescherming ook 
tot een zekeren grens over namaak uitgestrekt en 
worden feitelijk aan de namakers dezelfde rechten 
toegekend als aan de auteurs der origineele kunst
werken, wanneer de namaaksels ook als werken dei-
beeldende kunst of der photographie aangemerkt 
kunnen worden. 

Dit zal wel niet altijd gemakkelijk te constateeren 
zijn, maar daarvoor kan de rechter nog advies van 
deskundigen vragen. 

De bepalingen van deze paragraaf laten evenwel 
ook overigens aan duidelijkheid nog veel te wenschen 
over, want kan men b. v. gebrekkige namaaksels 
van kunstwerken langs mechanischen weg verkregen 
nog wel als werken van beeldende kunst beschou
wen? Zoo niet dan zouden zij buiten de wet vallen, 
de namakers wel is waar zelf onbeschermd zijn, 
maar de toestemming van den auteur van het 
origineele werk ook niet vereischt worden. 

De beoefenaars der kunstindustrie ergeren zich 
in veel grooter mate aan de prullige, goedkoope 
namaaksels hunner werken, die bij duizenden tegelijk 
geproduceerd worden, dan aan de weinige goede 
en daardoor veel duurdere reproducties, waardoor 
althans hun naam geen schade lijdt. 

Het zou ons niet verwonderen, wanneer de tweede 
alinea van § 15 in de praktijk tot moeilijkheden 
aanleiding gaf of blijken zal een doode letter te zijn. 

Wanneer hier te lande ook eens weder een der
gelijke wet ter sprake zal komen, zal het over een 
artikel als het hier besprokene, in kunstiiulustrieele 
kringen zeker ook niet aan uitvoerige beschouwingen 
ontbreken. 
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Uitleenen van een kunstwerk is zonder toestem
ming van den auteur geoorloofd, en evenzoo open
lijke tentoonstelling, hetzij kosteloos, hetzij tegen 
betaling. Daar onder het begrip „verspreiden" niet 
de bloote mededeeling van den inhoud van het 
werk verstaan moet worden, zoo zal de openlijke 
tentoonstelling van een werk ook voortaan niet van 
de toestemming van den auteur afhankelijk zijn, 
maar de vrije beschikking daarover, voor dit doel 
aan den eigenaar voorbehouden blijven. We l is in 
de kringen van belanghebbenden den wensch uit
gesproken aan den auteur ook de beschikking over 
tentoonstelling van het werk voor te behouden, 
maar aan dien wensch kon niet worden voldaan. 
Het gaat niet aan den eigenaar van het werk of 
zijne schuldeischers te verbieden, het ten verkoop 
aangeboden werk door tentoonstelling openlijk te 
laten zien. Zulk een verbod zou ook voor tien kunst
handel groote bezwaren opleveren. 

Maar ook het gebruiken van het werk voor ten
toonstelling tegen betaling moet, als uitvloeisel van 
den eigendom naar algemeene grondregels, den 
eigenaar voorbehouden blijven. 

Overigens spreken ook algemeene overwegingen 
tegen de gewenschte uitbreiding van het auteurs
recht. Ware toch voor iedere • openlijke tentoon
stelling van een schilderij de toestemming van den 
kunstenaar, of van zijn dikwijls onbekenden opvolger 
in het recht, noodig, zoo zou het houden van kunst
tentoonstellingen zeer bemoeilijkt en onder omstan
digheden geheel onmogelijk gemaakt worden. 

Wanneer door den kunstenaar om bijzondere 
redenen een tentoonstelling van zijn werk niet wordt 
geweiischt, zoo staat het hem volkomen vrij den 
kooper eene desbetreffende conditie te stellen, die, 
al moge zij ook een derden persoon niet binden, 
toch in het algemeen zijn auteursrecht voldoende 
beschermen zal. 

§ io. 
H e t v r ij e g e b r u i k ( B e n u t z u n g) van een 

w e r k is t o e g e l a t e n , w a n n e e r daa rdoo r een 
e i g e n a a r d i g e . s chepp ing w o r d t v o o i ' t g e -
b r ach t . 

Deze paragraaf is kort en duidelijk zou men 
zeggen; men begrijpt en gevoelt zeer goed wat hier 
met eigenaardig (eigentiimlich) bedoeld wordt en 
toch zijn de gebezigde uitdrukkingen vatbaar voor 
uitlegging in ver uiteenloopenden zin. 

Zeer zeker is er grond voor de opmerking, dat 
dit artikel wel het meest aanleiding zal geven tot 
het inroepen van de beslissing der „kamers van 
deskundigen" waarvan wij in het voorafgaande reeds 
terloops melding maakten. 

Het eigenaardig karakter, dat aan de schepping 
eigen moet zijn, wil zij geoorloofd wezen, zal in 
zulk een geval de deskundigen wel tot een uitgangs
punt kunnen en moeten dienen, maar van dit punt 
uit kan men verschillende wegen inslaan en of de 
deskundigen steeds den juisten weg zullen vinden 
is minstgenomen twijfelachtig. 

In de kunstnijverheid zullen de grenzen tusschen 

vrije gebruikmaking en namaak meestal moeilijk 
te trekken zijn. Hier wordt in den vorm van een 
„onvrije" gebruikmaking (bedekte namaak) veel ge
zondigd en dc „Musterschutzgesetz" laat dit onge
straft toe. Het zou ons te ver voeren, hier aan te 
toonen, dat de „Musterschutz' ' zelfs dezen bedekten 
namaak in de hand werkt, Dit bezwaar zou hier te 
lande, waar geen „Musterschutz" bestaat, bij het 
maken van een kunstheschenningswet ontgaan 
kunnen worden. 

§ 17. 

E e n v e r m e n i g v u l d i g i n g z o n d e r t o e s t e m-
m i n g van den r e c h t h e b b e n d e is n i e t toe
g e l a t e n , om het e v' en d o o r w e l k e w e r k w ij z e 
z ij g e s c h i e d t ; ook m a a k t het geen onde r 
s c h e i d of he t w e r k i n een of m e e r d e r e 
e x e m p l a r e n v e r m e n i g v u l d i g d w o r d t . 

§ 18. 

E e n v e r m e n i g v u l d i g i n g t o t e i g e n ge
b r u i k i s m e t u i t z o n d e r i n g v a n n a b o u w e n 
g e o o r l o o f d , w a n n e e r zij k o s t e l o o s be
w e r k t w o r d t . B i j p o r t r e t t e n v a n e e n 
p e r s o o n i s he t den b e s t e l l e r en z i jn 
r e c h t v e r k r i j g e n d e g e o o r l o o f d , v o o r z o o-
v e r n i e t a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n , het 
w e r k te v e r m e n i g v u l d i g e n . 

Is h e t p o r t r e t e e n w e r k d e r bee 1dende 
k u n s t , z o o mag , z o o l a n g d e a u t e u r 1 e e ft, 
onverminderd de b e p a l i n g d e r e e r s t e 
a l i n e a de v e r m e n i g v u l d i g i n g s l e c h t s 
l a n g s p h o to g r a p h i sc h en w eg p l a a t s heb
b e n . Het i s v e r b o d e n , d e n n a a m of e e n 
o v e r e e n k o m s t i g e a a n d u i d i n g v a n d e n 
a u t e u r v a n he t w e r k op de v e r m e n i g v u l 
d i g i n g a a n te b r e n g e n op e e n wi jze , d i e 
t o t v e r w a r r i n g a a n l e i d i n g k a n g e v e n . 

§ 19. 

T o e g e l a t e n i s de v e r i n e n i g v u l d i g i n g 
en v e r s p r e i d i n g , w a n n e e r e n k e l e w e r k e n 
i n een z e l f s t a n d i g w e t e n s c h a p p e l ij k boek
w e r k of i n e e n v o o r s c h o o 1- e n o n d e r w ij s-
g e b r u i k b e s t e m d g e s c h r i f t , u i t s l u i t e n d 
t o t o p h e l d e r i n g v a n den i n h o u d opge
nomen w o r d e n . O v e r w e r k e n d i e n i e t 
u i t g e g e v e n w o r d e n ( e r s c h e i n e n ) n o c h 
b l i j v e n d o p e n l i j k t e n t o o n g e s t e l d z i jn 
s t r e k t z i c h d e z e b e v o e g d h e i d n i e t u i t . 
W i e e e n v r e e m d w e r k o p d eze w ij ze ge
b r u i k t , m o e t de b r o n, v o o r z o o v e r iij op 
h e t w e r k v e r n i e l d i s d u i d e l i j k a a n g e v e n . 

De voorafgaande artikelen hebben wel slechts 
zijdelings betrekking op de bouwkunst, maar volle
digheidshalve meenden wij ze toch niet onvermeld 
te mogen laten. Van meer direct belang voor den 
architect is het nu volgende. 

(Wórdt vervolgd). 

Iets o v e r d e o u d s t e w a l m u r e n v a n M a a s t r i c h t . 

Maastricht bezit nog overblijfselen van walmuren van zijn nog aanmerkelijke uitgestrektheden bewaard 
uit verschillende tijdperken; de oudste zijn die gebleven •— toevallig want op particulier ter
waarvan de bouw in 1220 werd ondernomen. Daar- rein binnen de huizenblokken hetzij ombouwd of 
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in de tuinen verscholen, ontsnapten zij aan de oogen 
der sloopers. 

Met uitzondering van de borstwering op de wal
gang zijn die muren voldoende geconserveerd om 
een oordeel te veroorloven over bun constructie, 
waarbij de keuze der bouwstoffen als eigenaardig 
voorbeeld van zuinig overleg, vermelding verdient. 

Vlak bij Maastricht bevinden zich de bekende, 
reeds tijdens de Romeinen ontgonnen mergelgroeven, 
waarvan de steen, hoewel duurzaam, zacht genoeg 
is om zich gemakkelijk met timmermansgereed
schap te laten bewerken. Voor latere vestingmuren 
schijnt die zachte steen een goede eigenschap te 
hebben bezeten, doordien de kanonkogels er in 
smoorden zonder de muren te doen bersten. Maar 
tegen den stormram zouden mergelsteenmuren geen 
stand hebben gehouden. 

De Maastrichtenaars uit die dagen kozen voor 
den bouw hunner wallen dan ook een zeer harden 
zandsteen afkomstig van nabij Luik, maar 
met zuinig overleg bezigden zij daar niet ineer van 
dan strikt noodzakelijk was. 

De walmuren zijn ongeveer een Meter dik, worden 
aan den binnenkant niet telkens + 3 3 / 4 M . tusschen-
ruimte gesteund door vierkante pijlers van onge
veer een Meter sprong en breedte. Die pijlers zijn 
tevens de rechtstanden van een reeks nagenoeg 40 
c. M . dikke halfcirkelbogen, hebbende eene breedte 
van ruim 90 c. M van uit het binnenmuurvlak ge
meten: op die bogen was de walgang aangelegd. 

De geheele buitenwandvlakte, de pijlers en de 
binnenwanden tot aan de geboorte der bogen, 
werden uit zandsteen gebouwd. De tongewelven, 
de steenen van den binnenwand welke aan de 
binnenwelflijn aansluiten, voorts de aanraseering-
st ukken, kortom die blokken welke een meer vorm
rijke, dus kostbaardere bewerking eischten en die 
de vijand toch niet kon beschadigen, werden uit 
mergelsteen vervaardigd. 

Ook de afgeschuinde binnenkanten der boogo 
schietgaten onder de bogen zijn van mergelsteen, 
maar voor hun onderdorpels en bovendorpels werden 
groote tafelvormige zandsteenblokken gebezigd. 

Het metselwerk in zandsteen is uiteraard vrij 
ruw, dat in mergel strak van uitvoering; dit laatste 
is nieerendeels sterk beschadigd maar onverweerd. 

Op een plaats treft men nog langs de walgang 
een geprofileerd lijststuk aan, een verbreeding van 
dat pad vormende. Op andere plaatsen staan wel
licht nog stukken van de oude borstwering van 
de walgang, wat onderzocht zou kunnen worden. 

Vermelding verdient nog dat daar waar naar de 
oude-stadzijde het terreinniveau zeer verhoogd gele
gen is, de wal muur is aangelegd op een zwaren be-
kleedingsbouw niet uit zandsteen gemetselde grond-
bogen, die tot in het buitenmuurvlak doorloopen. 

Zoo kan men uit dat gelijktijdig gebruik van twee 
steensoorten wederom zien hoe zich in de oude 
bouwwerken de plaatselijke omstandigheden af
spiegelen. 

M . 

Uit Insul inde. 

De volgendu circulaire werd ons dezer dagen 
toegezonden: 

Weltevreden, 17 Apr i l 1908. 

Aan 
H.H. Leden der Afdeeling „Neder

landsch-lndië" van het Koninklijk 
Instituut van Ingeniers en 
allen, die geacht mogen worden, be
lang te stellen in pogingen, tot het 
opwekken van gezond leven op het 
gebied van burgerlijke bouwkunde in 
„ Nederlandsch-lndië. 

Na daartoe bekomen machtiging van het Bestuur 
van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Af
deeling „Nederlandsch-lndië", heeft de, door dat 
Bestuur met de samenstelling en de uitgave van 
een bouwkundig album belaste commissie, in aan
sluiting aan de U bekende, Bestuurscirculaire van 
November 1.1., de eer, U te berichten, als volgt: 

Tot nu toe is zóó bedroevend weinig van elders 
ingezonden, dat het album niet veel meer zal 
kunnen worden, dan eene verzameling van, door de 
commissieleden zelve bijeengebrachte, ontwerpen. 

Aangezien dit strijdig is met de bedoelingen van 
het Instituutsbestuur, zal dus — voor zoover thans 
na te gaan — bij handhaving van den datum U i t 0 . 
Apr i l als inzendingstermijn, onze commissie haar 
taak niet, naar behooren, kunnen volbrengen. 

Die onuitvoerbaarheid van eene kostbare uitgave, 
waarvoor de fondsen beschikbaar gesteld zijn, zou 
voor ons, Indische technici, gelijk staan riiet het 
ons zeiven toekennen van een brevet van verre
gaande onverschilligheid en ongeschiktheid. 

Immers; het is voldoende bekend, dat in deze 
koloniën gedurende de laatste jaren op zeer ruime 
schaal gebouwd is, en nog steeds gebouwd wordt. 

Bij de Diensten van 's Landswerken moest en 
moet, meer dan ooit in zoo kort tijdsbestek het 
geval is geweest, voorzien worden in reusachtige 
behoeften — aan meerdere kantoorruimte voor de 
hoofdbureaux; aan officierswoningen; aan pand
huizen ; aan telefoonkantoren enz. enz. 

Meerdere groote Spoorweg Mijcn. zijn bezig met 
het uit ruime beurs vernieuwen harer stations en 
administratie gebouwen; de Java Bank en andere 
Handels- en Nijverheidsinstituten doen, zondei op 
kosten te letten, nieuwe kantoren verrijzen of 
reclame-paleizen oprichten. 

Nagenoeg alle winkels zien zich door den stroom 
gedwongen tot verbouwing hunner winkelpuien in 
modernen trant; het, gaandeweg toenemend, heir 
van „blijvers" doet zich villa's of geriefelijke wo
ningen construeeren, én zelfs de speculatiebouw 
viert hoogtij. 

Dat het niet mogelijk zou zijn, uit al die honderden 
werken enkele tientallen saam te lezen, waardig, 
om door reproductie in ons album in ruimen kring 
bekend gemaakt te worden, mogen en kunnen wij 
niet onderstellen. 

Wij moeten dus aannemen, dat de zware dage-
lijksche arbeid, die den Indischen technicus met al 
zijne vermogens geheel in beslag neemt; de luttele 
gegevens, waarop dikwijls uitgevoerd moet worden; 
de bezwaren en risico, verbonden aan het heen en 
weer zenden van waardevolle stukken wellicht 
ook onzekerheid in zake de wijze van behandeling 
dier stukken, tot nu toe den, door ons verwachten, 
stroom van inzendingen heeft tegengehouden. 

Het is daarom, dat het Bestuur van het Konink
lijk Instituut van Ingenieurs, Afdeeling „Nedcr-
landsch-Indië, heeft goedgevonden: 

lo . de aanraking onzer commissie met eventueele 
inzenders gemakkelijker te maken door eene mach

tiging op haar tot rechtstreeksche correspondentie 
buiten genoemd Bestuur om, namens hetzelve; in 
verband waarmede wij eventueelen inzenders en 
allen, die met ons album eenige bemoeienis wenschen, 
uitnoodigen, zich te wenden tot den Heer P . A . J . 
Moojen te Weltevreden voor de maanden Apr i l 
en Mei en daarna tot den Heer Ch. Meijll, Ing. 
B. O. W . te Weltevreden. 

2o. den termijn van inzending der bijdragen te 
verlengen van U i t 0 . Apr i l tot U i t 0 . Jul i 1908. 

Tegelijkertijd is onze commissie besloten tot eene 
werkwijze, die eventueelen inzenders het werk 
zooveel mogelijk uit de hand neemt. 

Volledige teekeningen, hoewel natuurlijk prefe
rent, zijn geenszins noodig. 

De commissie is volkomen bereid, in voorloopig 
onderzoek te treden van prentbriefkaarten; van 
eene enkele photographie, van eene ruwe schets — 
van alles hoe ook genaamd, dat haar in staat kan 
stellen tot beoordeeling, of het aangewezen gebouw-
of gebouwonderdeel, met het oog op deszelfs ge
schiktheid tot plaatsing in ons album, al of niet 
eene nadere kennismaking verdient. 

Het is hier de plaats, om nogmaals — immers 
in herhaling van hetgeen d.o. in de Instituutscir
culaire voorkomt — nadruk te leggen op het feit, 
dat gelijk niets ons te grootsch, zoo ook niets ons 
te nietig zal zijn; zelfs, naar wij hopen, ons album 
nevens enkele reproduction van monumentale ge
bouwen, vooral gevuld zal kunnen worden met die 
van welgeslaagde exemplaren van modern Indische 
bouwwerken van geringeren omvang en met schoone 
details zoo van binnen- als buiten-architectuur. 

Het is dikwijls mogelijk, in, overigens leelijke of 
geene opmerking verdienende gebouwen, enkele zeer 
goed geslaagde details aan te wijzen en ook deze 
mogen een welverdiende plaats in ons album komen 
opeischen, indien blijkt, dat het goed opgevatte 
onderdeelen zijn, geschikt voor ons tropisch klimaat 
— niet slaafsche navolgingen van vormen en con
struction, die eenige jaren geleden in Europa nieuw 
waren, maar bedachtzame aanpassingen van den 
modernen geest, die uit bedoelde vormen en con
st ruction spreekt, aan de speciale behoeften, die 
het klimaat hier op den voorgrond stelt. 

Zooals gezegd, behoeft niemand zich meer te 
laten afschrikken door, aan eene eerste inzending 
verbonden, moeite en kosten. 

Onze commissie stelt zich voor, de ontvangen 
eerste inzendingen, naarmate zij binnen komen, voor
loopig te beoordeeleii, en daarna in correspondentie 
te treden met de inzenders omtrent die bouwwerken, 
waarmede zij, met het oog op haar doel, gaarne 
nader kennis zou willen maken. 

Voor zoover daarvan niets zal blijken te bestaan, 
dan de gezonden oppervlakkige gegevens, zal zij 
inzenders uitnoodigen, om op haar kosten de, voor 
het album gewenschte, photografieën en teekeningen 
te doen vervaardigen. 

Voor zoover reeds voldoende teekeningen ge
maakt zijn, zal zij die ter inzage opvragen en 
daarnaar zelve doen nemen zoodanige copiën, als 
haar voor het album meest geschikt zullen voor
komen. 

Het spreekt wel van zelve, dat den inzenders van 
ten slotte in het album opgenomen werken één 
exemplaar van het geheele album zal worden aan
geboden, en — des gewenscht, tot een maximum 

van tien eenige exemplaren van de speciale 
plaat, waarop hun werk is afgedrukt. 

Namens de Commissie voorn. 

he Voorzitter, 
J . D E B 0 0 1 J , 

• De plaatse. Voorzitter, 
D E VOOGT. 

De waarn. Secretaris, 
P. A . J . M O O J E N . 

Deze circulaire werpt een eigenaardig licht op 
de toestanden op bouwkundig gebied in Neder-
landsch Indië. 

Dat er op dat gebied behoefte gevoeld wordt aan 
het opwekken van „gezond leven" was ons bekend 
en het verzamelen van goede voorbeelden kan daartoe 
wel iets bijdragen. Maar de wijze, waarop de'boven
genoemde commissie, welker samenstelling wij niet 
kennen, die taak opvat, wil ons toch voorkomen 
niet de meest geschikte en doeltreffende te zijn. 
Zeer moeilijk zal zij op deze wijze geraken tot een 
eenigszins volledig' en juist beeld van hetgeen de 
moderne bouwkunst in Indië in de laatste jaren 
heeft opgeleverd. 

Het is echter niet gemakkelijk dadelijk een beteren 
weg aan te wijzen, om tot het doel te geraken. 
Indië is een groot land met betrekkelijk gebrekkige 
verkeersmiddelen. Wanneer het om Nederland of 
België te doen was, zou uien eenvoudig beginnen 
groepsgewijze het land af te reizen, om de noodige 
gegevens te verzamelen en men zou spoedig een 
heelen stapel bijeen hebben. 

Bereizen van ' indië , ook al zou men zich bepalen 
tot de hoofdplaatsen zou zooveel tijd en geld ver
slinden, dat eerstens daarvoor wellicht geen com
missie van deskundigen te vinden zou zijn en 
tweedens de kosten der uitgave de ünancicele 
krachten der Afdeeling van het K . I. v. I. ver te 
boven zouden gaan, nog daargelaten de vraag of 
de waarde van hetgeen te verkrijgen is wel in ver
houding tot die kosten zou staan. 

Wij vragen ons af, of hier, waar het toch een 
algemeen en openbaar belang geldt, geen termen 
aanwezig zouden zijn, om voor een onderneming 
als hier bedoeld, steun van de Regeering te ver
krijgen. R E I » . 

P r i j s v r a g e n . 

R A P P O R T O V E R D E G O D O N - P R I J S V R A A G . 

Aan 
hel Bestuur der Vereeniging „Arti et 

Industriae", te 's-Gravenhage. 

De Jury, door U benoemd voor het beoordeelen 
van de ingekomen antwoorden op de Godon-prijs-
vraag voor 1908, voor die beoordeeling te zanien 
gekomen op Donderdag 10 Apri l 1908, heeft de eer 
U het hiervolgende te rapporteeren: 

Voorgelegd werden de ingekomen antwoorden 
ten getale van 3<>, onder de navolgende nummers 
en motto's. 

1. Paduk . . . . niet 7 teekeningen. 
2. A . et I. . . • „ 3 „ 
3. Study . 



4. Practise!) uitvoer
baar . . . . ft 8 

5. Bekleeding . . n 9 
6. Studie . . . . M 7 
7. Visschen . . . 7 
8. Kwadraat. . . « 4 
9. Rust . . . . 4 

10. Corrigible. . . (i 
11. Critiek ontwikkelt 1 
12. A . B . C. . . . *• 2 
13. W . B *« 3 
14. ? •* 1 
15. Gruno . . . . 9 
16. Nachtwerk . . « 7 
17. Hora est . . . 0 
18. A . G 7 
19. Goet maektmoet ** '.t 
20. Studie . . . . 7 
21. Linear . . . . 8 
22. L'Homme. . . if 7 
23. Eikenbout . . *« 0 
24. Nildesperandum 
25. Ons buis . . . « '.» 

26 L u c t o r . . . . « 7 
27. Waarheid geelt 

klaarheid . . . ft 7 
28. Lena . . . . ?5 ,s 
29. Morris . . . . ft 5 
30. Hendrika . . . ft 9 
31. 31-3-8 . . . . ft 7 
32 hoort bij 5. 
33. S. P. Q. . . . 5 
34. Betimmering 10 
35. Remak Reeduts » 6 
36. Sine lihris vita 

lacuna . . . . 2 
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Met het vele ingezonden werk en daaronder zoo
veel dat blijk geelt van ernstige pogingen, om tot 
een bevredigende oplossing van het voorgelegde 
vraagstuk te komen, mag de vereeniging A. et I. 
geluk worden gewenscht. 

Uitteraard mag niet worden verwacht, dat alle 
mededingers in hoofdzaken en in bijzonderheden 
alle gewenschte deugden in hun werk zullen veree
nigen; maar toch noopt algemeene beschouwing 
van het werk tot de opmerking dat veel voor
komende hoofdfouten allicht zouden vermeden wor
den, wanneer meer volgens welingerichte werk
methode werd getracht, om vóór den aanvang van 
het werk een in hoofdtrekken min of meer duide
lijke visie le verkrijgen met betrekking tot het 
algemeen karakter, in verband met de bestemming, 
de hoofdverbeeling, de rangschikking, de verhouding 
en de overeenstemming der deelen van het werk, 
dat men zal gaan uitvoeren. 

Het heeft veelal den schijn, dat hetgeen ten op
zichte van deze hoofdeigenschappen, wordt gepraes-
teerd eer een min of meer toevallig gevolg is van 
met meer of minder talent werken, dan welover
wogen en in verbeelding en voorstellingsvermogen 
gevormd en bepaald te zijn. 

Wij willen er hier ook nog in het bijzonder op 
wijzen, dat het bestudeeren en redelijk toepassen 
van profileeringen van het hout meer dan ergerlijk 
wordt verwaarloosd; waar versierende en function-
neerende profileeringen zijn toegepast, zijn het bijna 
zonder uitzondering verhaspelingen zonder zin, van 
de traditioneele, van de Grieken afkomstige, rede
lijke en schoone profielen; of redelooze inkervingen 

in het hout, op de plaatsen, waar een weloverwogen 
geleding doel en werking zou kunnen hebben. 

B E O O R D E E L I N G : 
Bij de eerste gedetailleerde beschouwing werden 

als onbeduidend, leelijk en om andere minder goede 
eigenschappen terzijde gelegd, de Nos. 1, 2, 3, 4. 
5, 7, 8, 9, 10, 18, 21, 24, 30, 33, 34; 

vervolgens werden bij tweede beschouwing en 
kritiek, terzijde gelegd de volgende Nos. 6, 11, 12, 
15, 10, 20, 22, 26, 27, 31, 36. 

No. 6. Omdat het onderling verband der wanden 
niet voldoende is overdacht en de kast aan den 
schoorsteenwand hinderlijk is in de kamerruimte. 

No. 11. Om dezelfde reden als No. 6 en in 't 
bijzonder wat betreft het samenstel der onderdeden, 
van raam- en deurverdeelingcn e. d. 

No. 12. Omdat de indeeling te gecompliceerd en 
verwarrend is en de onderdeden slecht over
eenstemmen. 

No. 15. heeft geen teekening in kleur van een 
der wanden en wordt buitendien te zwak geacht. 

No. 16. Om de minder goede overeenstemming 
en de slechte aansluiting der verschillende wanden, 
de willekeurige en leelijke verschillende raamhoog-
ten, de hinderlijke schoren onder de latijen van 
venster- en schoorsteenwand en de slordig gedachte 
détailleering. 

No. 20. Hoewel bij aanvankelijke beschouwing 
overeenstemming en bestudeerdheid schijnt te be
staan, blijkt bij nadere ontleding geen resultaat 
bereikt te zijn evenredig aan de gebezigde middelen, 
de samenstelling is slecht en de vormen zijn oneven
redig en leelijk. 

No. 22. De wanden zijn slechts twee aan twee 
bij elkaar passend en hartnonieeren in geen enkel 
opzicht, waardoor de eenheid wordt gemist. 

No. 26 is leelijk en verwarrend. 
No. 27. Hoewel er verdienstelijk verband is 

bereikt tusschen de verschillende wanden is, noch
tans in de détailverdeeling veel gebrekkigs, hetgeen 
blijkt o. a. uit de slecht geproportionneerde lambris-
verdeeling en de profileering. 

No. 31. Omdat er in geenerlei opzicht overeen
stemming is betracht, hoewel er verdienstelijke 
eigenschappen zijn in kleur en verdeeling. 

No. 36. heeft drie niet overeenstemmende karakter
stelsels, is onrustig en verwarrend. 

De nu overblijvenden werden als volgt beoordeeld: 
No. 13. De algemeene overeenstemming is vrij 

goed, overbodig en hinderlijk zijn de stijlen bij 
schoorsteen en erker, over het algemeen is de aan
sluiting van de betimmering onder de doorgaande 
frieslijst weinig overdacht, de wijze van teekenen 
is niet bevorderlijk aan een gunstigen indruk, bij 
het plafond is dit beter. 

No. 14. De overeenstemming tusschen de wanden, 
de verdeeling en de verhouding is zeer geslaagd, 
de horizontale verdeeling van de drie overige wanden 
is ook gewenscht in de boekenkasten, hetgeen ook 
om practische redenen wel noodzakelijk zal zijn. 
De onderverdeeling en de plaats van de versieringen 
is goed, de profileeringen en de ornamentale kapi-
teelen geven levendige en werkzame motieven te 
zien, de vorm en maat van de rozetten op de pa-
neelen en de friesversiering van den schoorsteen 
zijn minder geslaagd. 

No. 17. Hoewel van zeer verschillend karakter 
als het voorgaande, heeft dit plan eveneens de ver
dienste van overeenstemming der verschillende 
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deelen en dat de maker gevoel gehad heeft voor 
aangenaam gebruik van het vertrek, overigens is 
het nogal vervuld van gebreken, terwijl er eenige 
onjuiste voorstellingen in het teekenwerk zijn. 

No. 19. De wanden zijn slechts twee aan twee 
overeenstemmend, de indeeling is rustig en in vele 
opzichten goed geslaagd, vooral bij den schoorsteen 
en kastwanden, bij de lage lambrizeering maakt de 
indeeling in drie ongelijksoortig geproportionneerde 
paneelen en onrustig effect, de détailverdeeling is 
gelukkig en de versieringen zijn goed aangebracht, 
ile schoorsteenboezem is zwak. 

No. 23. De wanden zijn hier ook slechts twee 
aan twee gelijksoortig, de schoorsteenwand, met 
overigens verdienstelijke eigenschappen, vertoont in 
zich ook twee verschillende karakters. 

No. 25. De vormovereenstemming tusschen de 
wanden is, uitgezonderd den kastenwand, gelukkig, 
de voorstellingswijze is aangenaam. Constructief zijn 
er bedenkelijke middelen aangewend o. a. bij de 
schoorsteennis, de galerij aan den kastenwand ver
hoogt de bruikbaarheid der kamer niet, terwijl ze 
zeker aan de schoonheid ten zeerste schaadt, de 
détailleering op ware grootte is zeer onbelangrijk 
en zwak. 

No. 28. Hier is eveneeens goede overeenstemming 
bereikt tusschen de hoofdverdeelingen van de wanden, 
de glasindeeling is niet gelukkig door de ongelijk
soortigheid in het toepassen van glas in lood, 
spiegelglas en kleine spiegelruit jes met facetten in 
houten roeden, deze laatste vooral zullen hinderlijk 
zijn. De détailleering op ware grootte, van de proli-
leeringen in het bijzonder is slecht bestudeerd. 

No. 29. Dit ontwerp heeft verschillende ver
diensten, o. a. is zeer gelukkig de verhouding van 
de eenvoudige lambris tot het muurvlak en de 
zoldering daarboven, het is echter onverklaarbaar, 
hoe iemand die de waarde van deze elementen ge
voelt, komen kan tot de dissoneerende wijze, waarop 
de zitgelegenheden bij den schoorsten zijn voorge
steld, ook de kast naast den schoorsteen heeft 
zonderlinge eigenaardigheden. Het ornamentale 
détail is slecht. 

No. 35. De verhouding en de hoofdindeeling dei-
wanden is goed en toont een zeker beschaafd karakter. 
Dit karakter is echter meer van een ontvangruimte, 
dan van een rustig studeervertrek, een groote fout 
is gemaakt in de plafondconstructie boven de 
schoorsteennis, de stijltjes daaronder hadden ook 
beter achterwege kunnen blijven. 

Met algemeene stemmen werd ten slotte No. 14 
met het motto „?" voor de eerste bekroning aan
gewezen, terwijl wordt voorgesteld aan No. 19 met 
het motto „Goet maekt moet" en No. 28 met het 
motto „Lena", ieder een premie met verdeeld geld
bedrag toe te kennen. 

[tv.g.) JOSEPH T H . J . CUVTEKS. 
K. Sl.U YTERMAN. 
hl. P . C. DE BAZEL. 

De le Prijswinner was, zoools bereids is mee
gedeeld, de Heer J . Crouwel Jr. te Amsterdam, 
die het Diploma van „Arti et Industriae" der le 
klasse, benevens f 100 ontving. 

De beide andere prijswinners, de Heer H . van 
Dorp te Amsterdam motto „Goet maekt moet" en 
de Heer C. L . de Koning te Scheveningen, motto 
„Lena", verwierven ieder een Diploma van „Arti 

et Industriae," als Premie, benevens de helft van 
het bedrag van f 50, als 2e prijs uitgeloofd. 

De le Secretaris, 
P. E . VAN LEEUWEN. 

Ingezonden s t u k k e n . 

V E E N U A M , 21 Mei 1908. 

Boveh-Oostendiep 9a. 

Aan 
de Redactie van de „Opmerker" Stephenson 
straat 92, den Haag. • 

M, 

Naar aanleiding van het U toegezonden pro
gramma voor de „Prijsvraag, uitgeschreven door 
het Bestuur der "Vereeniging „Ziekenhuis Buiten-
woel" te Veendam, neem ik de vrijheid, U het 
volgende te doen opmerken. 

Op bladzijde 2 staat, o. m.: (zie blad/.. 160) 
Te Veendam gelden de eenheidsprijzen: 
1 M 3 . s t e e n voor fundamenten ± f 12. enz. 

dit moet zijn: 
1 M 3 . me t s e 1 w e r k voor fundamenten + f 12. 

enz. 
Op bladzijde 3, Algemeene Bepalingen Art . 1, 

waarvan toegevoegd dient te worden: (zie blad/.. 160) 
„bij wien tevens het uitvoerig programma is le 

„verkrijgen." 
Op bladzijde 4, deze alinea behoort ie worden 

gelezen, als volgt: (zie bladz. 165) 
„Geen der wanden v a n e e n r e g e n b a k of 

„ b e e r p u t mag dienen als fundament voor andere 
muren.'' 

Beleefd verzoek ik U van vorenstaande nota te 
willen nemen. 

Hoogachtend, 

.1. P. A. W . H E F T I N G . 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 21. M a a t s c h a p p i j t. B. d. 
B o u w k u n s t . Verslag van de Algemeene Vergadering van 
12 en VA Mei 19-8 (slot.) 

VIHe I n t e r n a t i o n a a l C o n g r e s voor Archi tec
ten te W e en en. 

M o e r mond, met afbeelding, door 11. J. Scholte. 
G o d s d i e n s t en B o u w k u n d e in het oude Egypte 

door J. H. Boss (slot). 
H e t b r a n d s t o f v e r b r u i k bij c e n t r a l e verwar

m i n g door F. W. l'nger w. i. 

Archltectnra No. 21. H e t A r c h i t e c t e n c o n g r e s te 
W e e n en, door W. Kromhout Cz. 

D e M a a t s c h a p p ij en „ d e B o u w w e r e 1 d ". 
1' r ij s v r a a g • M ï s è r e. 
P r o g r a m m e du c o n c o u r s i n t e r u a t i o na I 

ouvert par I'Association du Monument de la Reformation 
a Genève. 

T e c h n i s c h Gedee l t e . Beknopte v.-istheidsleer door 
V. Wind. — Ontsmettende muurverf. De methode van 
Powell tot het eonserveeren van hout door middel van 
suiker. — Een nieuw heitoestel, 

Be Bouwwereld Xu. 22. Het V 111 e I n t e r n a t i o n a l e 
A r c h i t e c t e n c o n g r e s le Weenen. 

T r i b u n e v o o r het T o u r n o o i , op de markt te 
Delft door A. van de Lee met afbeeldingen. 



30 Mei. 
De Ingenieur No. 21. Kalk zand.steen. Voordracht ter 

inleiding van het bezoek van de Vergadering der Vak
afdeeling voor Bouw- en Waterbouwkunde aan de Kunst 
zandsteenfabriek „Arnoud" te Hillegom, door A. H. baron 
van Hardenbroek van Ammerstol, met afbeeldingen. 

S t r o o m v e r d e e l i n g en W e e r s t a n d van een 
K o o i a n k e r. door K. H. Haga c. i. en J. A. Schouten, 
met afbeeldingen. 

Rapport betreffende ongevallen met beton
ijzer construe ties in Nederland, door S. J. Rutgers 
c.i., met afbeeldingen. 

V e r g a d e r i n g van de V a k a f d e e l i n g voor 
Electrotechniek van bet K. I. v. Ingenieurs van 10 Mei 1908. 

Technisch Weekblad (B. v. T.) No. 21. Bestuursberichten. 
— De beschrijvingsbrief en onze A. V. — Ingezonden stukken. 
— Bouwkunst en haar waardeering (slot). — Electrische 
verlichting van spoortreinen. 

De Aannemer No. 21 W e r k e n in eigen b e h e e r II 
U i t e igen k r i n g , wij komen er. Beschamend voor

beeld. 
O n d e r l i n g o v e r l e g II 
A f d e e l i n g s ver s lagen. Amsterdam 18 Mei 1008. 

Dordrecht 5 Mei BKR 's-Hertogenbosch 10 Mei 1908. 

De Nederlandsche Kiel-Industrie No. 47. — Een krachtig 
motief voor het gebruik van baksteenen! — Productiebe
perking aan den IJsel. (Ingezonden.) — Het overwinteren 
der klei. — Sociaal Technisch Advies-Bureau. — Iets nieuws 
op het gebied van Segerkegels. — Handel in tegels in 
Zweden, Denemarken en Egypte. — 

Deutsche BauliiitleNo.21.Tom a r c h i t e k t o n i s c h e n 
Ornament , door G. Kutzke. 

U e b e r L a n d g a s t h a u s c r II door R. A. Wolff, bij 
een ontwerp van Willi. Matthies te Bardowiek. 

V o m a l ten u n d n e u e n R a u m b i 1 d d e r H a 11 e. 
door Rud. Vogel. 

Die G l i e d e r u n g des Aufbaues in der alten 
1> a u k u n s t, door H. A. Waldner, met schetsen van P. A. 
Weekop te diisseldorf. 

E i n L a n d li a u s e n t w u r f, bij een teekening van 
II. Eberhardt, 

E i n e L a n d li au sd i e 1 e bij een ontwerp van K. Pewe. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

'S-GRAVENHAGE. „Het Vad." verneemt, dat weldra den 
Gemeenteraad het voorstel der schouwburgconimissie zal 
bereiken tot aankoop van een terrein aan de Koningskade 
voor den bouw van een nieuwen schouwburg. 

— W e d s t r ij d-V i g e 1 i u s. In verband met den wed
strijd „Legaat Vrouwe Vigelius", waarvan de uitkomsten 
in de Haagsche Teeken-Academie te aanschouwen zijn 
geweest, wordt medegedeeld, dat over 3 jaar, dus in 1911, 
krachtens datzelfde legaat een wedstrijd kan worden uit
geschreven, waarbij f 1000 wordt uitgeloofd voor de best 
gekeurde s c li i 1 d e r ij op h i s t o r i s c h gebied. 

Het wordt wenscheiijk geacht, dit nu reeds bekend te 
maken, opdat belanghebbenden zich vroegtijdig zeer ernstig 
op de deelneming aan een dergelijken wedstrijd kunnen 
voorbereiden. 

Gelet op de thans ingezonden composition wordt de 
wenschelijkheid betoogd, dat aan dergelijken wedstrijd 
penseel voerders deelnemen, die zich behoorlijk rekenschap 
geven van den omgang der ondernomen taak, opdat het 
gehalte van dezen wedstrijd in 1911 beter moge zijn. 

Bij de beschouwing van het allertreurigst resultaat, dit 
jaar bereikt, vraagt men of de bepalingen van het testament 
niet veroorloven, inzendingen als thans de tentoonstelling 
ontsierden en belachelijk maakten, van deelneming aan den 
wedstrijd uit te sluiten en te eischen, dat de deelnemers 
althans de eerste beginselen der teeken- en schilderkunst 
verstaan. 

G R O N I N G E N . Het Diaconessenhuis alhier zal aanmerkelijk 
vergroot worden door den aanbouw van een vleugel, waarvan 
de benedenverdieping voor ziekenkamers, de eerste ver
dieping voor operatie zalen en de grondverdieping voor 
algemeenen dienst zullen ingericht worden. 

N I J M E G E N . Het bestuur der stichting „Talitha Kumi", een 
der Heldring-gestichten te Zetten, heeft besloten tot den 
bouw van een nieuw kinderhuis. Het tegenwoordige gebouw 
is namelijk te klem, nu ten gevolge van dc Kinderwetten 
zooveel aanvragen om opneming komen. 

Het nieuw te bouwen gesticht zal „Klein Talitha heeten 
en zal dienen tot opneming van ongeveer zeventig kleine 
meisjes beneden de 12 jaar. 

De kosten zijn geraamd op f 60,000 waarvan ruim f40,000 
bijeen is. 

A M S T E R D A M . Verleden jaar weid door het D. A. Thieme-
fonds eene prijsvraag uitgeschreven voor een uurwerk met 
twee losse zijstukken, bestemd om geplaatst te worden op 
de schoorsteen lijst van een boekerij of van een studeer
kamer. 

De inzendingen op deze prijsvraag ingekomen zijn thans 
tot 14 Juni a.s. tentoongesteld in het gebouw van de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst te Amsterdam. 
Ook het rapport der jury ligt aldaar ter inzage. 

— Op de Damprijsvraag namens het Gemeentebestuur 
van Amsterdam door de besturen van de Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst en van het Genootschap Archi
tectura uitgeschreven voor het verkrijgen van een algemeen 
plan van aanleg en een aesthetisch stadsbeeld van den Dam 
zijn op het sluitingsuur, 21 Mei, 'a avonds 12 uur, ingekomen 
31 ontwerpen. 

H A A R L E M . Frans Hals-Museum. Burg. en Weth. van Haar
lem deelen den Gemeenteraad mede, dat de gebouwen van 
het oude Ned. Hervormd Weeshuis binnenkort aan de ge
meente zullen worden overgedragen. Zij stellen den Raad 
voor alsdan over te gaan tot het doen sloopen van de per 
ceelen Nos. 81, 83, 8>, 87 en 89 aan het Klein Heiligland, 
en van een gedeelte van het weeshuis zelf, hetwelk de 
gemeente, zooals men weet, tot museum zal doen ver 
bouwen. 

— De Gemeenteraad van Zuid-Scharwoude (N.H.) heeft 
met algemeene stemmen besloten tot het bouwen van een 
nieuw raadhuis. Om in de kosten te voorzien, zal eene 
leening gesloten worden. 

— In het Museum van Kunstnijverheid is thans tentoon
gesteld eene buitengewoon belangrijke verzameling Japansche 
en Chineesche kunstvoorwerpen, die in de rotonde zijn 
geëxposeerd en door de heeren Geissler en Kleemann uit 
Hamburg in bruikleen afgestaan. De verzameling omvat 
keramische voorwerpen en bronzen alsook geweven stoffen 
en gedeelten der oud Japansche kleederdrachten. De lief
hebbers en verzamelaars van oud Japansche kunst zullen 
zeker door het bezichtigen dezer voorwerpen eenige aan
gename en leerrijke uren in bet Museum doorbrengen. 

D E L F T . Naar wij vernemen waren eenige firma's uit-
genoodigd een project in tc dienen voor de centrale ver
warming en ventilatieinrichting van het Vredespaleis. 

De uitslag hiervan is, dat het werk werd opgedragen 
aan F. W. Braafs Koninklijke Stoomfabriek van Werken 
in Zink en andere Metalen alhier. 

L E E U W A R D E N . Voor de op te richten Ambachtsschool 
te Heerenveen was de gemeente Schoterland bereid om 
f 30,000 te verstrekken, maar de kosten werden begroot 
op f 42,000 en de gemeen teyEngwird en wilde van geen 
steun weten. Toch zette het ijverige comité door en geluk
kig met succes. De ontbrekende f 12.000 is gevonden door 
het plaatsen van aandeden hij particulieren, zoodat de 
stichting der school verzekerd is. De gemeenteraad van 
Schoterland heeft nu besloten tot eene 4 pCts. geldleening 
van f 18,000. 

E D E . De Raad der Gemeente Veenendnal heeft besloten 
tot het aangaan van eene geldleening groot f 10,000 voor 
uitbreiding van de gemeente-gasfabriek. 

P e r s o n a l i a . 

— Tot, ingenieur van den polder Walcheren is benoemd 
de heer H. van Gelderen, ingenieur eerste klasse bij tien 
Waterstaat in Ned.Indië, thans tijdelijk te 's-Gravenhage. 

Bijlage van „ P E O P M E R K E R " . No. 22. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. 

Hoc en Magazijnen DE RUITERKADE 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 Kondwater verzorging. Trinmph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder Harantie. 

— Bij Kon. besl. is, met ingang van 1 Juni benoemd tot 
opzichter 2de klasse voor het stoomwezen C. Maree, teeke
naar bij de N. V. Fabriek van Werktuigen en Spoorweg-
materieel te Amsterdam. 

- - Benoemd tot tijdelijk bouwkundig teekenaar bij de 
Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een in
ventaris en eene beschrijving van de Nederlandsche monu
menten van geschiedenis cn kunst, .1. D. Meysing, leeraar 
aan de burgeravondschool te Groningen. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Tee ken aar bij de Gemeentewerken van Tilburg, 
aanvangssalaris van f 50.— j er maand. Brieven aan den 
Burgemeester. (1) 

— Bouwk. Teekenaar , op het bureau van een 
Technische zaak tegen 1 Juni. Aanbiedingen onder lelt. 
II. S.. Centraal Advert.-Bur. Boekh. v. h. Gebr. Belinfante, 
Kneuterdijk 3, 's-Gravenhage. (1) 

— Onder w ij zer in het T i m m e r e n en vak-
teekenen. Aanvangssalaris van f 900 per jaar aan de 
Ambachtschool te Amersfoort. Stukken vóór 15 Juni a. s. 
bij den Directeur der school, B. van der Worp. (1) 

— Bouwk. O p z i c h t e r tegen half Juni, voor ongev. 
drie maanden. Aanbiedingen aan Rijk de Vries, Architect, 
Wagcningen. (1) 

— O p z i c h t e r bij de Rottcrdamsche Tramweg-Maat
schappij voor het onderhoud van Weg en Werken. Sollici-
taliën uitsluitend schriftelijk tot de Directie. (2) 

— L e e r a a r iu het Timmeren, bekend met vakteekenen, 
aanv. jaarwedde f 900, een Leeraar in het Lijn- en Vak
teekenen, liefs werktuigkundige, aanvangsjaarwedde f900, 
beide tegen 15 Aug. aan de Ambachtsschool "te Arnhem. 

De mogelijkheid bestaat dat de laatste tevens benoemd 
wordt aan de Avondschool voor Handwerkslieden op een 
salaris van ten minste f «00. Inlichtingen tc verkrijgen bij 
en sollicitatie-stukken vóór 15 Juni in te zenden aan den 
Directeur G. W. Boot Bz. (2) 

— L e e r a r e n in de vakken timmeren, smeden en schil
deren aan de op 1 October a.s. te Oostburg te openen 
Ambachtsschool, zich aan te melden voor 15 Juni aan den 
Directeur der School, A.Fledderus te Amersfoort. Salaris voo*-
elk leervak f 900, 's jaars. Infunctietreding 1 September, 
en 1 October 1908. , (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RuiJSCIISTRAAT 94, A M S T E R D A M . 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

25 Bouwk.Opz.-teek., 22—50j., /"G0-ƒ 125 
9 BouwkOpz.-Uitv., 23—50i . , /66—ƒ110 
5 Bouwk. Teek. 2 0 - 4 9 j . , ƒ 4 0 - / " 120 
7 Waterb. Opzr. 2 4 - 3 1 j . , ƒ 8 0 - / 1 2 0 
1 Meubelteekenaar 41 j . , ƒ120 
2 Decoratie-teekenaars 20—40j., ƒ 110-/" 125 
2 Teek. voor kunst-indust.20-40j., ƒ110 ƒ 125 
3 Chef-machinisten 2 2 - 3 3 j . ,ƒ80—ƒ 150 
3 Werkt. opz. (construct.)22—20j.,/'80 ƒ110 
3 Werkmeester 20—33j., ƒ 9 0 - ƒ125 

10 Werktuigk. Teek., 1 8 - 2 8 J . , ƒ 3 5 - / 85 
7 Electrotechniker 20—41 j . , ƒ 35—ƒ 120 
1 Scheepsteekenaar 2I j . , ƒ 05 
1 Verwarmings-techniker 23j., ƒ 80 
1 Kadaster-teekenaar 24j., ƒ 75 

p.m. 

Aankondiging van 
Aanbesterf i n gen. 

MAANDAG 1 Jnui. 

Amsterdam, ten 12 ure Het gem. 
bestuur: Het rioleeren van gedeelten 
wegbanen ten noorden van den Over
toom (Se gedeelte) en het doortrekken 
van de Langendijkstraat. De voorwaarden 
te verkrijgen ter stadsdrukkerij, inlicht, 
ten kantore van den Hoofd-Opzichter 
van „Algemeene dienst" Genteentehuize, 
Kamer No. 145, van 10 tot 12 uur, de 
drie laatste werkdagen der week, welke 
aan de aanbesteding voorafgaat. 

Arnhem, ten 11.30 Het gem. bestuur; 
bestek No. 7 dienst 1908. Het bouwen 
van 4 huiden- en 2 darmenzouterijen met 
kleed- en schaftlokaal aan den Wessten-
voortocht n dijk; teek. ter inzage bureau 
gemeente werken; bestek verkrijgb. aan 
voorn, bureau. 

Bodegraven, ten 11 ure. De arch. P. 
van den Broek Johzn. te Zevenhuizen 
(Z.H.) in het Zuid-Hollandsch Kohehuis 
te Bodegraven: Het bouwen van een 
uiggasgraanmaalderij bestaande in: ma

chinekamer, maalstoelen, graanelevators, 
graan- en meelbcrgplaatsen, kantoor, 
paardenstal,molcnaarswoning enz.; bestek 
en teek. ter inzage in genoemd koffiehuis 
en verkrijgb. bij aanbesteder. 

Enschede, ten 3 ure De directeur der 
gem. werken aan de gem. werf bestek 
No 14: Het leggen van een riool en van 
bestrating in den toegangsweg naar bet 
goederenstation S S, bestek No. 16, het 
het leggen van een riool in den Lageweg 
en van een riool en bestratingen in het 
Gronausche voetpad. Inlicht, alle werk 
dagen tusschen 11'/, en l2'/2 uur aan de 
Gemeentewerf, alwaar bestekken ver
krijgbaar zijn. 

's-Gravenhage, ten 11.30 ure, door het 
min. van Waterstaat, aan het gebouw 
van het provinciaal bestuur: het leveren 
en plaatsen van meerpalen langs de beide 
zijden van het Merwedekanaal met zijtak 
langs de Linge, begr. 100 stuks; bestek 
no. 117 ter lezing aan genoemd minist., 
aan de lokalen der provinciale besturen 
en te bekomen bij Gebr. van Cleef te 
's-Gravenhage; inlichtingen bij den hoofd
ingenieur-directeur van den Thoorn te 
's Gravenhage, bij den ingenieur König, 
bij den opzichter de Vries, beiden te 

Gorinchem. alsmede bij den opzichter 
Stips te Vianen. 

(ïroiiw, De kerkvoogden der 1,61'v. gem • 
Het afbreken der oude en hat bouwe11 

van eene nieuwe stelphu'v;.inge in he* 
Laagland onder Grouw; bestek en teek-
vei krijgb. bij den opzie. \-Cr G. Alberda! 
bilj. in te zenden aan 1 den heer G. W. 
Hoeneveld 

Lelden, ten 11.30 ure. door het gem.-
bestuur, bestek no, 21: het verbouwen 
der meisjesschool 2 t klasse aan de Bree-
straat. Het bestek en de teekening ter 
inzage op het Bureau van Gemeente
werken van 9 to' 4 uren en aldaar ver
krijgbaar. Aanwijzing gehouden. 

Poeldijk, door den aannemer J. G. 
Kalis te Mechelen (België): het bouwen 
»an di ie serres in ijzer en glas op onder-
muren van beton, elk lang 75 M., op den 
tuin Cuba te Poeldijk gemeente Monster. 
De voorwaarden liggen ter inzage bij den 
tu inder P . Lalleman; aanbiedingen worden 
ingewacht bij J. U. Kalis, aannemer te 
Mechelen (België). 

Zntphen, ten 7 ure. De heer S. Levison 
in het café van A. de Vries; Het bouwen 

van een pakhuis, met twee zolders aan 
den IJsel bij de havenstraat; bestek en 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
A C H T E R - O O S T E I N D E 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

' W A N D T E G E L S . 
Enorme voorraad fijnste Engelselie combi na les 

Plaatsing door bekwame werklieden. 
Ontwerpen en begrootingen op aanvraag gratis. ' ]3] 

teek. ter in/.agc in genoemd café ; inlicht, 
geeft B. Broekhuizen te Zutphen. 

DINSDAG 2 Juni. 

Andel, ten 1 ure. Door het best. van 
den bijz. school in de consistoriekamer 
der Ned. Herv. kerk: het herstellen en 
vergrooten van de bijzondere school. Aan
wijzing op den dag der besteding ten 11 
ure. Bestek verkrijgbaar bij den Architect 
M. van Cool te Woudrichem. 

Assurantie •Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

„1>E van 1 S 4 5 . 

's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — R O T T E R D A M , Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
H A A R L E M , Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN.IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J . J. HENNY, Adj.Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal. . 
Reservefonds uit. 1907 . 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . 
BltAND • LEVEN • 

f 4.000.000,00 
„ 1.301.200,00 

„ 82.717.000,00 
INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
1'reiniën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

Terschelling, ten 11 ure. Door dc bouw-
ver. Pierre Louis, ten gemeentehuize: het 
bouwen van z< s arbeiderswoningen te 
West-Terschelling; bestek en teek ver
krijgbaar bij K. Krul, gemeente-opzichter 
te West-Terschelling; aanw. 1 Juni 0 ure. 

WOENSDAG 3 Juni. 

Holswanl, ten II ure. Door het ge
meentebestuur: het leveren en stellen 
van drie zuiverkisten, fabrieksnieter, au 
lomatischen regulateur, voordrukregula-
teur met pijpleiding, enz.; bestik en 
teek. verkrijgbaar ter secretarie. 

Ede, ten 11 ure. Door het gemeente
best.: het afbreken van de oude en Int 
weder opbouwen van een nieuwe open
bare lagere school niet hulpschool tc 
Otterloo; bestek met teekenmg ter inzage 
ter secretarie; aanw. gehouden. Inl. te 
bekomen bij den gein.-archit. H. Noor
man Kzn. 

It ilb, ten ii.30 ure. Door het best. der 
Ger. Schoolonderwijs bij den logement 
houder Kreiner: het afbreken van de 
bestaande school en het weder opbouwen 
van eene nieuwe met 1 lokalen; aanw. 

gehouden. Bestek en teekening Ier inzage 
in het logement cn te bekomen bij den 
arch. P. Tilbusscher te Middelstuin. 

DUN DEK DAG 4 Juni. 

Dieren, ten 3 ure. Door den archit. J. 
H. Hogenkanip, in het hotel Het Wapen 
van Gelderland: het bouwen van vijf 
woningen in perceelen en in massa; aanw. 
1 Juni te 3 ure; bestek en teek. ter inzage 
in genoemd hott 1 en verkrijgbaar bij ge
noemde architect 

Kiiurlo, i», ten 11 
meester van den 

ure. Doo- den rent-
huize Ruurlo in het 

Wapen van Ruurlo: het bouwen van een 
huis met 4 woningen en 2 schuurtjes; 
aanw. 1 Juni ten 2 ure. 

Groningen, ten 12.45. Door het gem. 
bestuur: het bouwen van een gebouw 
voor teerafscheiding, enz. benevens den 
aan en verbouw van het bestaande schaft
lokaal der gemeentegasfabriek ; bestek 1 

met 2 teek. ter inzage ter secretarie en 
aldaar verkrijgbaar; inl. bij de directie 
van het gasbedrijf, aanwz. g< houden. 

Hellevoetsluis, ten II "0. Door de 
directie der marine: het vergrooten van 
het gebonwlje tot berging van nat schiet
katoen in bastion V. iZie adv. in No. 21). 

Ingen, door den architect N. Lodder 
te Kestercn, in hei kolfehuis van de 
gezusters van Rooij: het bouwen van een 
woonhuis met achterhuis en schuur in 
't Voorbuig aldaar. 

Texel. Door het gemeentebestuur: de 
levering van H',0.000 getrokken Waal-
straatklinkers; levering franco voor den 
wal vóór h"> Juli a.s. Monsters van min
stens 4 steenen in to zenden vóór 41 
Juni a. s. 

ZATERDAG (i JnuL 

L'rk, door het gemeentebestuur: de 
levering van I2UQ03 grijze vlakke onder-
klinkers, keuivrij, franco voorden wal 
te Urk iu de haven. Inzending voor Zater
dag 6 Juni a.s. 

D. SCHOUTEN Jr. & Co. 
G L A S E T S E R S (pract. gedipl.) 

Al tMlF .1I 
Telef. Interc. 1669. 

Levering van g e ë t s t e naam* en 
gevelnlaten in spiegelgoud uitgevoerd. 

Mat Rreëtste ru i ten . 
Naar elke teekening. 

Antiquariaat van „de Opmerker" 
SLOET KN FIJNJK. Beschrijving van 

den Watervloed in Gelderland in 
Maart 1855, met 4 kaarten en 12 schet
sen, Arnhem 1 8 5 G . . . . 1.— 

F. C. D. BAUER. HerigtcnenWaar 
nemingen betrekkelijk den Water
vloed in Gelderland in January en 
February 1861 met kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 1803 f 0.75 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
und deren Anwendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst
figuren en 11 uitslaande platen, f 1.— 

BADON GHIJBEN en H . STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 . . . . . /"0.65 

AD. BURR. Photographische Reise-
aufnahmen aus England u F r a n k r e i c h 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger fl3— /"4.50 

BILLING. Architekturskizzen. 48 platen 
in portefeuille /"6.— 

J. BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) f 1.50 

Buitengewone Vinding! 
Met de nieuwste steenvormniachine 

„MATADOR", in alle landen gepaten 
teerd, kan iedereen onmiddellijk 
en overal goedkoope metsel-
steenen in alle vormen maken. De 
complete machine kost slechts f 17.50, 

Attesten, gratis inlichtingen enz. 
door SCHIPPER & VAN DONGEN 
Machinefabriek, Geertruidenberg. 

Agenten gevraagd. 

L . KROOK. Arehiteetiir der Nieder-
lande, 60 platen, Monumenten van 
Oud-Nederlandsche Bouwkunst (vroe
ger f 21.6(1) f6 — 

M. H. A. .7. VAN MEURS. Annwyzi-
ging bij het To|io-rapliisi h Teekenen, 
met atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co 1889 . f 2 — 

A. MESSEL. Oer Wertheimbau. 30 
platen in portel, (flö—) . . /"4.50 

DR. 
schen 
f l ö . -

W. BODE. Geschichte der Oeut-
P l a s t i k . Elegant geb., vroeger 

/•3.60 

Tegen toezending van het bedrag 
per post wissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (I Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5 — 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
h. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—SI Pee.) wordt 
beschikt. 

Voor België • «.50l r g -
Voor de overige landen der Post-Unie, met / * >£ 

inbegrip van Nederl. Indië en Zuid-Afrika • 7.50; 5 f : 

A f z o n d e r l i j k e nummers , uitsluitend bijvoor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.2; 

Idem, idem, zonder plaat -0.lt 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . I.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer 0.16 
Groot*, letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bi] opgave van d r i e 

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 ilr> 
VRIJDAGS VOORMIDDAGS aan ons bureau zijn bezorgd. 

Rij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, per expresse aan 
<lc Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103. 's-Gravenhage. 

De n i e u w e D u i t s c h e „Wet o p het a u t e u r s r e c h t van W e r k e n d e r 
B e e l d e n d e K u n s t e n e n d e r P h o t o g r a p h i e , " 

ran 9 Januari 1907, in werking gelreden 1 Juli 1907. 

Vervolg van hladz. 171. 

§ 20. 
T o e g e l a t e n is de v e r m e n i g v u l d i g i n g 

v a n w e r k e n , d i e z i c h b l i j v e n d aan 
o p e n b a r e w e g e n , s t r a t e n of p l e i n e n be
v i n d e n , d o o r s c h i l d e r - o f t e e k e n k u n s t 
of d o o r p h o t o g r a p h i e . D e v e r in e n i g v it 1 -
d i g i n g in a g niet a a n e e n b o u w w e r k p 1 a a t s 
h e b b e n . 

B ij bon w w e r k e n b epaa l t d e be v O e gdl i e id 
t o t v e r m e n i g v u l d i g i n g z i c h s l e c h t s to t 
he t u i t e r l i j k a a n z i c h t . 

V o o r z o o v e r een w e r k h i e r n a a r ve r 
m e n i g v u l d i g d m a g w o r d e n , is o o k de ver
s p r e i d i n g en v e r t o on i ng ge o o r l oo f d. 

De wet wil in dit artikel nadrukkelijk doen 
uitkomen, dat alleen vermenigvuldiging langs 
graphischen weg geoorloofd is, maar het namaken 
van een beeldhouwwerk door plastiek of het 
namaken van een gebouw of gedeelte daarvan 
niet. Ook mag een schilder- of beeldhouwwerk, 
dat zich b. v. aan een gevel bevindt niet aan een 
ander bouwwerk worden nagemaakt. 

Niettegenstaande deze beperkende bepalingen 

is de Duitsche architectenwereld niet de boven
staande paragraaf volstrekt niet ingenomen en om 
dit goed te begrijpen moet men de T o e l i c h t i ng 
van de wet raadplegen, waarin o. a. het volgende 
wordt aangevoerd : 

„In de oude wet heeft het beginsel uitdrukking 
gevonden, dat werken, die zich blijvend aan open
bare straten of pleinen bevinden, i n z e k e r e n 
z i n g e m e e n g o e d zi jn en voor zoover het niet 
in denzelfden kunstvorm geschiedt, door iedereen 
nagemaakt kunnen worden". 

„Een terzijdestelling van dit beginsel, dat met 
een gezond rechtsgevoel in overeenstemming is en 
ook reeds vóór de wet van 1870 in eenige deelen 
van Duitschland voor recht gold, ligt niet in de 
bedoeling. Tegenover de hier in aanmerking komen
de maatschappelijke en dergelijke algemeene over
wegingen, moet het belang van den auteur bij de 
uitsluitende gebruikmaking van zijn werk op den 
achtergrond treden. Wanneer voorgesteld is. dat 
wel de afbeelding van het stadsgezicht, waarvan 
het werk een onderdeel vormt, maar niet de af
beelding van het werk zelf geoorloofd zou zijn. 
zoo valt op te merken, dat een beperking van 
dezen aard uitermate moeilijk zou zijn, daar het 
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vaak juist het werk is, dat het stadsgezicht be-
heerscht. Bovendien is in vele hier in aanmerking 
komende gevallen b. v. bij prentbriefkaarten, 
photographische afbeeldingen, stadsgezichten enz. 
het werk zelf het eigenlijk voorwerp van de af
beelding en de voorstelling der omgeving van het 
werk slechts ondergeschikt bijwerk en omlijsting. 
Een opheffing of beperking dezer in het rechts-
en volkbegrip ingewortelde vrijheid van afbeelding 
zou ook van een sociaal standpunt aan bedenking 
onderhevig zijn, daar aan den vrijen handel in 
prentbriefbaarten en photo's de belangen verbonden 
zijn van talrijke kleine neringdoenden." 

De stelling, dat kunstwerken die zich op open
bare plaatsen bevinden, wat met bouwwerken 
meestal het geval is. in zekeren zin gemeengoed zijn, 
wordt door het voorafgaande al zeer pover toegelicht. 

Waar van bescherming van bouwwerken sprake 
is, is deze stelling echter een der belangrijkste, 
die zich voordoet. Daarmede toch staat of valt 
„in zekeren zin" voor bouwwerken het beginsel 
van bescherming. 

De moeilijkheid, die dit punt oplevert is in de 
nieuwe wet geen stap verder tot de oplossing 
gekomen. 

Maar nog andere grieven zijn door de architecten 
ter sprake gebracht bij dit artikel. 

Het spreekt vanzelf dat ieder architect er belang 
bij heeft, dat zijn werken gepubliceerd worden en 
het zal hem het liefst zijn, wanneer dit door de 
groote uitgevers geschiedt, omdat er dan meer 
kans op een kunstvolle afbeelding bestaat. Hoe 
zullen de archilecten echter met de groote uit
gevers bij voorkeur samenwerken fwat zij gaarne 
zouden doen), wanneer niemand hen om hun toe
stemming vraagt ? Hoe het met de samenwerking 
gesteld is, blijkt uit de praktijk van een groot 
architectuuruitgever te Berlijn, die den architecten 
eenvoudig in een van te voren gedrukt formulier 
mededeelt, dat dit of dat huis door hem gephoto-
grafeerd is en dan nog verzoekt, hem de platte
gronden en verdere plannen der bedoelde huizen 
af te staan, waarvoor hij echter niets betalen kan, 
omdat hij reeds de kosten der photographieën 
draagt. Wat kan de architect nu doen ? Ten be
hoeve van een goede publicatie, geeft hij ook het 
reproductierecht op de plannen enz. waarvan hij 
toch een honorarium had kunnen bedingen, voor 
niets weg 

Uit dit geval, dat zich ontelbare malen herhaald 
heeft, blijkt duidelijk, dat het den architecten in 
hoofdzaak om een kunstvolle publicatie te doen is, 
en dat zij, als tot heden, ook in de toekomst bereid 
zullen zijn, daarvoor wat op te offeren, wanneer 
de uitgever niet betalen „kan". Wanneer nu vooraf 
met den architect overleg gepleegd werd, zoo zou 

hij meestal den photographen betere standpunten 
voor hunne opnamen kunnen aanwijzen en ook op 
andere wijze uit een kunstoogpunt invloed op de 
publicatie uitoefenen. En zou nu de samenwerking 
met de uitgevers niet veel beter gaan, wanneer zij 
vrijwillig was? 

De uitgevers willen wat betreft het tijdstip der 
opnamen niet van den goeden wil van den architect 
afhankelijk worden. Is de uitgever echter, wat het 
inwendige betreft, toch niet van den goeden wil 
van den architect afhankelijk? Zou de architect 
niet toestemmen in een reproductie, zoo vroeg als 
maar mogelijk was en zoolang er nog algemeene 
belangstelling voor zijn nieuwe werk is, opdat hij 
daardoor andere opdrachten zou krijgen? 

Moet hij zich echter niet ergeren aan slechte of 
te vroeg genomen afbeeldingen, waardoor nieuwe 
lastgevers afgeschrikt worden? 

De uitgever heeft dus volgens de wet steeds iets 
onvolledigs. Opdat evenwel over het begrip van 
het „uiterlijk aanzicht" geen twijfel kan rijzen, is 
in de „Toelichting" nog uitdrukkelijk uitgesproken, 
dat de inwendige deelen b.v. het trappenhuis, de 
binnendecoratie, enz. ook niet door teekening, photo
graphie e. d. weergegeven mogen worden. Tot het 
inwendige behoort ongetwijfeld ook een binnenhof 
of binnenplaats, een door het huis omgeven terras-
of tuinaanleg, enz. 

Het is echter geoorloofd, van de uiterlijke aan
zichten verzamelwerken uit te geven. 

De wetgevers lichten deze veel te ver gaande 
vergunning als volgt toe: 

„In de kringen van belanghebbenden, namelijk bij 
de bouwkunst, heeft men den wensch uitgesproken, 
den auteur ten minste het productief maken van 
zijn werk te waarborgen in zoodanige uitgaven, die 
in werkelijkheid tot vakdoeleinden bestemd zijn. 
Men heeft daarbij voornamelijk verzamelwerken op 
het oog, waarin voor het gebruik der vakgenooten 
afbeeldingen van bouwwerken, gevels, ornamenten, 
enz. samengebracht zijn. Is ook niet te ontkennen, 
dat een zoodanig productief maken zijner werken 
door elk willekeurig derde onder omstandigheden 
zoowel vak- als kunstbelangen schaden kan, zoo 
kan de wensch toch niet vervuld worden. Een 
dergelijk voorschrift zou in tegenspraak zijn met 
het beginsel, dat zoowel in de Litteratuurwet als 
in deze, blijkens § 19, gehuldigd wordt, dat voor 
wetenschappelijk, school- en onderwijsgebruik de 
auteur zich tegenover het algemeen belang meer 
of minder ingrijpende beperkingen moet laten wel
gevallen." 

De Duitsche architecten hopen, dat een latere 
herziening dezer wet deze onrechtvaardige inbreuk 
op het auteursrecht weder zal opheffen. 

(Wordt vervolgd). 

Het W e e n e r C o n g r e s . 

if 

Eer wij over hetgeen het achtste internationale 
Congres van architecten in het belang van de 
bouwkunst verricht heeft, iets mededeelen, is het 
misschien goed om aan de feestelijkheden, waarvan 
het vergezeld ging, het eerste woord te wijden. De 
vruchten toch van de werkzaamheden indien 
die vruchten er althans gekomen zijn — blijven 

haar waarde en haar smaak behouden, ook al wor
den zij niet dadelijk opgedischt. Doch wie met het 
relaas der feestelijkheden achteraan zou komen, 
liep alle kans, mosterd na den maaltijd te brengen. 

Het feest op het Raadhuis, den dag der opening 
van het congres gegeven, was het laatste, waarvan 
in ons vorig artikel nog melding gemaakt kon 
worden. Dit feest kenmerkte zich wel door een 
opgewekten geest, doch gaf den deelnemers geen 

hoogen dunk van het organiseerend talent en van 
de hoffelijkheid der gastheeren, die kalmweg de 
beste plaatsen innamen en de gasten of voor zich 
zelf lieten zorgen óf van het kastje naar den muur 
stuurden. 

De vreemdste dingen waren daarvan het gevolg. 
Zoo verstond de officieele vertegenwoordiger van 
Groot-Brittanje geen Duitsch, wat ook met zijn 
collega der Kaapkolonie het geval was. Dit maakte, 
dat zij zich niet bij het comité konden kenbaar 
maken, en dus, bij de opening, in de rij der spre
kers gemist werden, ofschoon zij in de zaal aan
wezig waren. 

Nadat men den congressisten den Dinsdagavond 
gratis openbare vermakelijkheden had laten bij
wonen — waarvoor in het bijzonder die heeren en 
dames welke in de opera „der Evangelimann" en 
het ballet „Wiener Walzer" te genieten kregen, 
zeer dankbaar zullen zijn geweest — vond een 
„raout" in het Künstlerhaus plaats. Daar was het 
heel heet, en wie op een verlrissehing gehoopt had, 
kwam bedrogen uit. Want de dranken waren uit
geput toen de bezoekers der vermakelijkheden 
kwamen. Dies verlieten velen reeds spoedig de 
zalen en voorzagen zich in nabij gelegen koffie
huizen van het noodige. 

Des Woensdags werd er niet gewerkt, doch was 
men genoodigd, om met twee extra-treinen, die om 
half acht en half negen van het Zuiderstation zou
den vertrekken, naar den Semmering te gaan. Zij 
die deze heerlijke bergstreek van vroeger kenden, 
verwachtten een zeer genotvollen dag. Maar reeds 
aanstonds werd hun genot vergald, toen reeds voor 
den eersten trein een geweldig gedrang ontstond, 
omdat ook velen met kaarten voor den tweeden 
trein er mede wilde reizen. Toen de trein vol was 
gingen de hekken dicht en moesten velen met 
kaarten voor den eersten trein een uur wachten. 
Dat er aan mopperen geen gebrek was laat zich 
denken. 

De reis naar den Semmering ging voorspoedig 
en was wegens de schoone vergezichten zeer aan
genaam. Doch toen men ter plaatse van bestem
ming aangekomen, naar gidsen of comité leden 
omzag, was er niemand te vinden, zoodat de reizi
gers op eigen gelegenheid moesten pogen, de wegen 
in de bergen te vinden, die naar de voor hen be
stemde hotels leidden. En toen was het weder de 
oude geschiedenis. De natuurlijk goed ter plaatse 
bekende Weeners hadden zich reeds geïnstalleerd. 
Den vreemdelingen werd eenvoudig beduid, dat er, 
hooger den berg op, nog een ander hotel was, 
waarheen zij maar moesten gaan. Onder die vreem
delingen was ook Dr. Cuypers, die, trots zijn hoogen 
leeftijd, bij gloeiende hitte de hoogte opgestuurd 
werd. Een zijner landgenooten bood hem den arm 
om hem den moeizamen tocht te verlichten. 

Eindelijk waren allen gezeten en werd een voor
treffelijk maal opgedischt. Terwijl men daarvan 
genoot brak een hevig onweder los, dat wel de 
natuur verfrischte, doch alle bergtochten, die voor 
den namiddag beraamd waren, onmogelijk maakte. 
Enkele waaghalzen, die toch gingen, moesten hun 
stoutmoedigheid met zulk een nat pak bekoopen, 
dat zij in bed moesten gaan, terwijl hun kleederen 
bij het keukenvuur werden gedroogd. 

Tegen den avond werd de lucht weder helder en 
konden nog enkele kleine wandelingen gemaakt 
worden, die een goed denkbeeld gaven van de 
schoonheid dezer bergstreek. 

Donderdagavond ten 8 uur werden de congres
sisten ten hove ontvangen. Te voet of iu rijtuigen 
kwamen zij aan en nadat lakeien hen van hun jassen 
hadden ontdaan, bestegen de heeren de met helle
baardiers bezette trappen, die naar de zaal, waar 
in 1815 het bekende Weener Congres werd ge
houden, leidden. Die zaal, welker zoldering door 
zuilen van geel stucco-lusti o wordt gedragen en 
die overigens geheel wit is gehouden, kan als een 
voorbeeld van den overgang van den Empire-stijl 
naar wat men nu Biedermayer-stijl noemt, worden 
beschouwd. Met haar kristallen kronen maakt zij 
geen onaardig effect, doch de majesteit der balzaal 
van het paleis te Amsterdam ontbreekt haar. 

In deze zaal werden de genoodigden zóó ge
groepeerd, dat het midden vrij bleef voor den 
aartshertog Johann Salvator, die namens den keizer 
de officieele vertegenwoordigers zou aanhooren en 
toespreken. De aartshertog, een jong man met 
kaal hoofd, heeft zich waarschijnlijk van zijn taak 
voortreffelijk gekweten, maar voor wie — zooals 
wij niet naar voren drong, was er niets te 
hooren. 

Nadat het onderhoud eenigen tijd geduurd had. 
werden in een tweede zaal de klassieke „verver-
schingen" rondgediend. Het scheen wel of de meeste 
congressisten hun appetijt en hun dorst voor dit 
oogenblik bewaard hadden, althans aan dringen «n 
onbescheiden toetasten was geen gebrek. Als den 
mensch bij zulk een gelegenheid schuimwijn en 
stukjes brood met vleesch worden voorgehouden, 
dan spreekt het atavisme en neemt hij de gewoonten 
weder aan die hij had „toen hem de gave nog 
sierde te kwispelstaarten bij blijdschap", zooals 
Vosmaer het uitdrukte. 

Toen er niets meer te halen was trokken de 
congressisten af naar andere plaatsen des vermaaks. 
waaronder vooral „Venedig in W i e n " de voorkeur 
had. 

Des Vrijdagsnamiddags had men de keus tusschen 
een bezoek aan Klosterneuburg of aan een modern 
kasteel. Wij kozen het eerste en hebben ons daar
over niet beklaagd. Het klooster waaraan de plaats 
haar naam dankt is een dier zeer monumentale 
18e eeuwsche werken, waaraan Oostenrijk en Zuid-
Duitschland zoo rijk zijn. Zoowel in aanleg als in 
details is dit klooster van een deftigheid, die indruk 
maakt. De kerk aan het klooster gebouwd is uit 
de 12e en 13e eeuw, doch van buiten door restau
ratie zóó vernieuwd, dat velen dachten een moderne 
schepping te zien. Van binnen heeft de 18e eeuw 
haar op rijke wijze versierd en een dier haast 
theatrale interieurs geschapen, die, vroeger niet 
meer aangekeken, thans weder meer waardeering 
vinden. 

Belangrijke 13e eeuwsche overblijfselen waren 
in de kruisgang opgesteld, waar ook het vermaarde 
12e eeuwsche antependium, dat men het „altaar 
van Verdun" noemt, te zien was. Dit zeldzaam 
kunstwerk is in kleine vakken verdeeld, die ieder 
met een voorstelling uit de H . Schrift gevuld zijn. 
De emailleerkunst van den vervaardiger die in 1187 
zijn werk voltooide wekte terecht de bewondering 
der bezoekers. 

Ook in de schatkamer van het klooster waren 
verscheidene merkwaardige oude goudsmidswerken 
te zien. 

Nadat de genoodigden gelegenheid hadden gehad 
zich, op eigen kosten, in den kloosterkelder van 
eenige ververschingen te voorzien ging men per 
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trein naar Nussdorf en van daar per tandradbaan 
(»p den Kahlcnberg. Hier waren lange tafels gedekt, 
waaraan de Congressisten en hunne dames als gasten 
van den „Oesterreichischen Ingenieur- und Archi
tecten Verein" zouden aanzitten. Nadat het pano
rama van Weenen genoten was, nam men ten half 
acht plaats, doch het duurde tot negen uur eer het 
dienen begon. Voor wie honger hadden was dat 
minder aangenaam, doch men moest er zich in 
schikken. 

(tin tien uur gingen vuurpijlen, Romeinsche kaarsen 
en zwermpotten omhoog en gingen vele deelnemers 
met de tandradbaan omlaag, om noch voor midder
nacht hunne legerstede te bereiken. 

Reeds zaterdagmorgen zijn wij naar Budapest 
vertrokken, en kunnen dus omtrent het afscheids
maal, toen gehouden, niets mededeelen. 

* 
Het mooie, maar warme weder, dat Weenen 

gedurende de week van het congres genoot, was 
weinig geschikt om te vergaderen. 

In het huis der Afgevaardigden, waar het congres 
werd geopend, zag men nog een groote menigte 
bijeen, maar de later gehouden bijeenkomsten 
werden slechts uiterst matig bezocht. 

Merkwaardig was het slot der feestrede, door 
Otto Wagner gehouden: „De kunst," zoo zeide hij 
„geelt de mate van beschaving der volken aan 
„en is een van de belangrijkste factoren van hunne 
..welvaart. De kunst stoelt op den wortel des tijds. 
..Het tegenwoordig geslacht hecht zóó uitsluitend 
..waarde aan wetenschap, dat de kunst de assche-
.,poester geworden is. De kunstenaars zijn daarmede 
„niet te vreden en trachten naar verbetering van 
-den toestand. Zij willen alles wat nu belemmerend 
„werkt opruimen. Uiterst belemmerend is het beun-
,,hazen der aannemers en werkbazen op het jaeht-
„vold der kunst. Het is haast niet te gelooven 
.hoeveel kwaad deze menschen, die zich metanderer 
„veeren tooien, reeds hebben gebrouwen. Beleui-
..merend werken ook de tegenwoordige inrichtingen 
«van onderwijs. En eindelijk moet nog op de alge
meene prijsvragen ter verkrijging van een goed 
„gebouw als iets. dat schadelijk voor de kunst is. 
„worden gewezen. Verkeerd acht ik het ook, dat 
..kunstenaars zich aaneensluiten. Men moet mij wel 
..begrijpen, en niet nieenen, dat ik iemand een 
.verwijt wil maken. Een kunstenaar is een eenheid, 
„die slechts als zoodanig kunstwerken kan scheppen. 
„Als hij zich iu dit werk door anderen laat bijstaan, 
„dan kan nooit ware kunst te voorschijn komen. 
„Immers twee kunstenaars, zelfs al staan zij nog 
„zoo hoog, denken en voelen nooit geheel hetzelfde, 
„Daarom moeten ook de vereenigingen van kunste-
„naars zich nooit met kunst bezighouden. Als 
../.ij d<' vakbelangen behartigen is dit reeds vol-
„doende. 

„Ook groepeeringen van kunstenaars zijn uit den 
„booze. Want daar ieder dezer groepen voor een 
„eigen ideaal opkomt, raakt het publiek den kluts 
„ten ccncnmale kwijt. 

„Een groep van kunstenaars beproeft nu, na 
„jaren lang gestreden te hebben, denkbeelden in-
„gang te doen vinden, die zij als voor den heden-
„daagschen tijd geschikt beschouwt. Niet alles van 
„die denkbeelden is goed, maar daarom behoeft 
„het geheele streven nog niet veroordeeld te wor-
„den. Het publiek zou betei het kaf van het koren 
„te onderscheiden weten, indien ook de kunst tot 
„de opvoeding des volks behoorde. Die opvoeding 

„tot kunst moeten de regeeringen ter harte nemen. 
„Dan zal slechts goede kunst gemaakt worden, 
„want overal in de wereld zegeviert ten slotte wat 
„goed is Alle ware kunstenaars van alle tijden 
„hebben slechts goede kunst voortgebracht. Ik 
„eindig daarom met een beroep op alle regeerin-
„gen, om de besluiten van dit congres in ernstige 
„overweging te nemen, opdat het heil der volken, 
„en daarmede het heil der kunst het gevolg z i j !" 

Deze woorden werden luide toegejuicht. Maar 
het scheen, alsof niet alle aanwezigen het met den 
spreker eens konden zijn. Want heel wat congres
leden behoorden tot de klasse dergenen, die de 
architectuur als industrieelen opvatten, en tegen 
wie Otto Wagner zijn banbliksems had geslingerd. 

Het eerste punt van belang, dat in de zaal van 
den Ingenieurverein werd besproken was „De rege
ling van internationale prijsvragen". Inleider was 
de architect Weber, die voorstelde: „Internationale 
„prijsvragen moeten zoo mogelijk uit twee wed
strijden bestaan, een algemeene en een beslotene 
„tusschen de vervaardigers der beste ontwerpen, 
„die allen gehonoreerd moeten worden. De winner 
„van den eersten prijs moet in ieder geval niet de 
„uitvoering worden belast." De spreker wenschte, 
„dat een commissie, te zamen met het Comité per
manent de bijzonderheden zou vaststellen. 

Op voorstel van de heeren Poupinel en Cannizaro 
werd besloten, dat het Comité permanent reeds 
Zaterdag 23 Mei aan het congres van rapport zou 
dienen. Hoe dit, afgeloopen is, weten wij niet, daar 
wij de zitting van Zaterdag niet meer konden bij
wonen. Het gerucht ging echter, dat Architectura 
et Ainicitia niet zijn reeds te Londen gedane voor
stellen succes heeft gehad, hetgeen ons van harte 
zou verheugen. 

Dienzelfden Dinsdagmorgen werd ook in de zaal 
van den Gewerbeverein vergaderd. Eer hier de 
besprekingen begonnen, overhandigde de architect 
Bonnier namens de „Société des architected diploniés 
par le gouvernement francais" aan het Oosten-
rijksche „Architecten- und Ingenieurverein" een 
gouden médaille. Toen begon professor Karl May-
reder een verhandeling over de bouwverordeningen 
der voornaamste steden van Europa, waarbij echter 
die van Amsterdam vergeten was, zoodat Neder
landsche hoorders er niet veel aan hadden. 

Een pleidooi voor de moderne bouwkunst werd 
daarop door professor Von Feldegg gehouden. Het 
leek ons dat deze hoogleeraar een niet minder 
hartstochtelijk „Hegelaar" is — geen kegelaar, o 
zetter! — dan Bolland bij ons. 

Des Woensdags werd niet vergaderd, doch des 
Donderdags begon het werken weder. Inzake het 
auteursrecht van den architect werden de voorstellen 
van den advocaat Harmand te Parijs, die reeds te 
Londen behandeld waren, aangenomen, nadat de 
heeren Damnet, de l'Inntitnt, Berendey, Bressier 
en Von Wielemans het woord hadden gevoerd. 
Daarna werd over de bescherming van oude bouw
werken gesproken. Het mag als een zeer verblij
dend teeken des tijds worden beschouwd, dat het 
tot dusver gebruikelijke restaureeren geen verdedi
gers vond, maar dat met algemeene stemmen be
sloten werd, dat oude bouwwerken wel moeten 
geconserveerd worden, doch dat restauratie hun 
kunstwaarde vernietigt. Daar echter het restau
reeren — het afkluiven van oude bouwwerken, 
zooals een Engelsch architect het noemde — voor 
vele architecten een ruime bron van verdiensten is, 

zal het nog wel jaren duren, eer dit besluit van 
het congres algemeen wordt uitgevoerd. 

Men kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn. 
Daarom moesten wij missen, wat in den Gewerbe
verein over Photogranunetrie im Dienste der Denk-
malpflege", en over de bouwkunst in Dalmatië 
werd medegedeeld. 

Des Vrijdags kwam de wettelijke regeling van 
het architecten beroep ter sprake. Men was het 

hierover niet eens. Terwijl sommige sprekers alleen 
in gediplomeerde architecten heil zagen, meenden 
anderen, waaronder ook de bekende professor 
Haupt uit Hannover, dat de architecten zelf moeten 
vaststellen, wie wel en wie niet als tot de hunnen 
behoorend konden worden beschouwd. 

In een volgend artikel hopen wij iets over de 
hedendaagsche bouwkunst van Weenen en eenige 
andere plaatsen op te merken. 

Het M u s e u m v a n K u n s t n i j v e r h e i d te ' s - G r a v e n h a g e 

Als „Musée Cluny" in Parijs, zóó intienigezellig 
is het Haagsche „Museum van Kunstnijverheid", 
aan de Prinsessegracht. Gesticht met de bedoeling 
leermateriaal voor de leerlingen der Academie van 
Beeldende Kunsten (toen nog „Teekenacademie") 
bijeen te brengen, werd het museum langzamerhand 
door legaten, schenkingen en door in-bruikleen-
ontvangen zoo'n schat van artistieke voorwerpen 
rijk, dat het allengs een zekere vermaardheid onder 
de kunstkenners verwierf. 

Een reorganisatie van de inwendige indeeling 
werd intusschen, al naar mate het museum rijkei 
aan materiaal werd, meer en meer noodzakelijk. 
Alles toch wat er zoo langzaam-aan bijkwam, werd 
naast het reeds aanwezige gezet. Veel methode kon 
daar, ook al in verband met de weinige plaats
ruimte, niet bij worden gevolgd. Maar ten laatste 
werd 't toch te erg, en de nieuwe directeur van 
het Museum, de heer J . A. Frederiks, heeft nu 
juist de verschillende tentoonstellingszalen zoo veel 
mogelijk systematisch in orde gebracht. . . Onge
twijfeld zal hij daar plezier van beleven. De aanblik 
van het museum is aanmerkelijk verbeterd. 

Beneden heeft de directeur een zaaltje voor 
tijdelijke tentoonstellingen ingericht. Nieuwe aan
winsten voor 't museem zullen daar tijdelijk, (door
gaans zal 't een maand zijn), geëxposeerd worden, 
ter kennismaking. Ook wat particulieren wel eens 
voor kleine exposities zullen willen afstaan, zal hier 
uitgestald worden, en, elke tentoonstelling van voor
werpen uit particuliere verzamelingen op een maand 
rekenende, heeft de directeur nu al reeds voor een 
paar jaar stof. Zóóveel toezeggingen ontving hij. 

Thans is in dat tentoonstellingszaaltje een vitrine 
met allerhande merkwaardige antieke mesjes en 
vorken geplaatst, terwijl in een porseleinkast fraai 
oud aardewerk zeer smaakvol is opgesteld. 

De vroegere groote benedenzaal van 't museum, 
een rommelzaal feitelijk, zóó vol was ze gestopt, 
is na de reorganisatie nauwelijks te herkennen. De 
heer Frederiks heeft haar in een fraai renaissance-
vertrek herschapen: oude Hollandsche, Zeeuwsche 
en Vlaamsche kasten langs de wanden, — oude 
doeken aan den muur; een koperen kroontje; een 
zware antieke tafel; een schouw —, dat alles bij 
elkaar vormt 'n zeer aangenaam, rustig geheel . . . 

We moeten nu naar de bovenvertrekken. Langs 
de trapwanden is gehangen de uitgebreide verza
meling gipsen, die het museum rijk is: afgietsels 

van merkwaardige paneelen, enz. En nu hoven ge
komen treffen wc daar eerst een kamertje aan, 
gewijd aan (ïothiek en vroeg-Renaissance: daarnaast 
een voor aardewerk (imitatie Pompei), Delftsch. 
Saksisch, Engelsch, Chineesch porselein; Roinein-
sche kruikjes, enz.. 

Vervolgens een vertrek voor koperwerk en boek
banden. Zeer mooie antieke voorwerpen vindt ge 
hier; maar merkwaardiger nog is dat zaaltje dooi
de zeven oude stoelen, die de heer Frederiks lang
zaam aan bij elkaar heeft gekregen — (een paar 
jaren heeft hij er over gedaan) en die, beter 
dan in één ander Europeesch museum, den ont
wikkelingsgang van den stoel aangeven. Van den 
drievoet kwam 't tot den stoel niet vier pooten, 
later tot den leunstoel . . . Heel aardig blijkt die 
ontwikkeling uit de verschillende modellen . . . De 
laatste der zeven oude stoelen kocht de directeur 
vóór kort van een barbier in Goes, die door het 
vrij-kostbare, oude stuk ijzeren staven had geslagen, 
om sommige deelcn verstelbaar te maken, en die 
den stoel, zóó misvormd, gebruikte in zijn barbiers-
salon. 

Eén ding is maar jammer dat komt bij deze 
stoelen-expositie wel het duidelijkst, en trouwens 
telkens in het museum uit — dat men over véél 
te weinig ruimte beschikt. Alles staat nog te veel 
op elkaar; vertoont zich daardoor lang nog niet 
op 't voordeeligst . . . . Vier vertrekken méér zou 
de directeur best kunnen gebruiken! Geen kleinig
heid; en ééns zal uitbreiding van 't museum dan 
ook niet kunnen uitblijven. Het nabijzijnde pand. 
thans voor het Bouw- en Woningtoezicht in ge
bruik, lijkt daar dan voor aangewezen. 

Nog één vertrek, en we zijn het museum door. 
Hier is al wat de inrichting rijk is aan smeedwerk 
bijeen gebracht, o. a. fraaie mortieren, haardplaten, 
een buitengewoon sierlijk bewerkt tabernakeldeurtje 
(uit de kerk te Uitbergen), mooie oude sloten, 
sleutels, enz. enz. 

De heer Frederiks, door zijn kunde en ont
wikkeling een aanwinst voor het museum, is dat 
ook in nog ander opzicht: verreweg het grootste 
deel van het hier uitgestalde is door hem aan de 
instelling iu bruikleen gegeven. Het overige hoort 
grootendeels, naar men weet, aan Jhr. nir. Victor 
de Stuers. 

Haagsche Crt. 

V e r e e n i g i n g e n . 

B O N D V A N T E C H N I C I . 
Onder leiding van den waarnemende voorzitter, 

den heer E . W . van Koppenhagen, hield dezer dagen 

de Bond van Technici te Utrecht zijn twaalfde jaar
vergadering, waarin 0.m. goedgekeurd werd. dat de 
commissie inzake de oprichting van een middelbaar 
technische school het haar toegestane bedrag niet 
f 350 heeft overschreden. 

Punt (> van de agenda werd vervolgens aan de 
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orde gesteld. Dit punt luidde aldus: de algemeene 
vergadering doe duidelijk hare meening kennen in 
zake middelbaar technisch onderwijs, o.a. omtrent 
de volgende punten: een centrale middelbare tech
nische school van Rijkswege of meerdere kleinere 
scholen in verschillende deelen des lands; praktijk 
vóór of na het bezoeken eener M . T. S., tijdens 
dit onderwijs b.v. door avondcursussen of wel onder
broken door semestercursussen ; dient als eisch van 
toelating tot een M . T. S. als norm te worden 
aangenomen de algemeene en theoretische ontwik
keling, welke verkregen wordt in de laagste drie 
klassen eener H . B . S. met 5-jarigen cursus? 

De heer Haver, lid der commissie M . T. S., leidde 
dit punt in. Hij gaf de geschiedenis van het vraag
stuk van het M . T. O. tot op heden en verdedigde 
ten slotte een zevental stellingen, waarin vastge
legd zijn de eischen van toelating, de inrichting 
van dat onderwijs, de kwestie van rijkszaak of 
particulier initiatief, de kosten van dat onderwijs, 
en de praktijk. 

De Bond van Aannemers heeft zich ook met 
't betrekkelijke vraagstuk beziggehouden. Deze Bond 
wenscht een school ter opleiding van aannemers, 
wat slechts ten deele aan de wenschen van de 
technici tegemoet komt; van de zijde der technici 
zal dus op de oprichting van een Rijksschool 
voor M . ï . O. moeten worden aangedrongen, zoodat 
samenwerking niet mogelijk zal zijn. 

De 7 conclusion werden aangenomen, waardoor 
de wenschen van den Bond op di t punt duidelijk 
geformuleerd zijn. Deze zullen nu een punt van 
behandeling uitmaken op het door den Bond reeds 
ingerichte congres voor M . T. O. Hierbij werd be
sloten samenwerking speciaal op dit punt te ver
krijgen met andere vereenigingen en die tot het 
congres uit te noodigen. Aan het bondsbestuur werd 
machtiging verleend in deze naar bevind van zaken 
te handelen, 

De begrooting werd vervolgens in ontvangsten 
en uitgaven vastgesteld op f 6907.50. 

Volgens het daarna door den heer W. Posthuma 
te Haarlem uitgebrachte jaarverslag, verkeert do 
Bond in bloeienden toestand. Het aantal leden be
draagt thans 771 tegen 678 op l Januari 1907 en 
het aantal donateurs 95 tegen 84 't vorige jaar. 

Ten opzichte van het M . T. Ü. vermeldt het 
verslag dat door de betrekkelijke commissie thans 
door onvermoeid werken voor goed dc aandacht 
in dc lande op dit vraagstuk is gevestigd. Melding 
wordt voorts nog gemaakt van dc instellingen: het 
fonds tot uitkeering bij overlijden, het ondersteu
ningsfonds en de bibliotheek (waarvan in 1908 
waarschijnlijk de catalogus zal verschijnen). Het 
aantal afdeelingen word verminderd met 2 en be
draagt thans 9. 

In verband met den tinancieelen toestand werden 
verschillende voorstellen omtrent contributiebepaling 
behandeld en werd de uitgifte van een jaarboekje 
ontraden. 

Daar in de praktijk statutenwijziging is noodig 
gebleken, werd besloten het bondsbestuur op te 
dragen, die wijziging voor te bereiden en te doen 
behandelen op eene daiirtoe uit tc schrijven buiten
gewone algemeene vergadering. Om hiertoe te 
komen, zal een commissie worden benoemd en 
konden enkele punten van dc agenda worden 
afgevoerd. 

Nog werd besloten van hen, die na 1 .luli 1908 
als lid toetreden, een hoogere contributie te heffen, 

ten einde het tekort in de kas te dekken. 
Na behandeling van enkele huishoudelijke zaken 

werd de vergadering gesloten. 

P r i j s v r a g e n . 

R A P P O R T D E R J U R Y I N Z A K E P R I J S V R A A G 
VOOR ÉÉNGEZINS-ARBEIDERSWONINGEN, 

U I T G E S C H R E V E N DOOR DE M A A T 
S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G 

D E R B O U W K U N S T . 

Hoewel dit misschien eenigszins ongewoon moge 
schijnen, is het toch niet misplaatst even met een 
kort woord de voorgeschiedenis van deze prijsvraag 
aan te geven. 

Gezien het feit, dat door verschillende omstandig
heden, vooral den klcinwoningbouw geheel uit 
handen van dc architecten was geraakt en beseffende 
van hoeveel belang het zoude zijn voor het Woning
vraagstuk, wanneer onze bouwmeesters zich weer 
van dat verloren terrein meester konden maken, 
besloot de Maatschappij reeds in begin 1906 zich 
tot de Regcering tc wenden om subsidie ten einde 
daaruit prijzen te kunnen uitloven voor het ont
werpen van plannen voor arbeiderswoningen. 

Er bleek toenmaals echter geen geld beschikbaar 
voor dat doel. 

In 1907 werd de poging tot het verkrijgen van 
subsidie herhaald cn vond deze bij dc Regeering 
een gunstig onthaal. In de Tweede Kamer werd 
het voorstel om dc gevraagde subsidie te verleenen 
echter met een kleine meerderheid verworpen, nadat 
onder andere door enkele leden als hunne ineening 
tc kennen was gegeven, dat het uitschrijven van 
prijsvragen voor bovengenoemd doel geheel on-
noodig was. 

De Maatschappij besloot toen haar voornemen 
niet op tc geven, doch op eigen kracht steunend 
de prijsvraag uit te schrijven. Een woord van lof 
komt hierbij toe aan de Afdeeling Amsterdam, 
welke daarbij krachtig steun verleende. 

De antwoorden op deze prijsvraag moesten vracht
vrij worden ingezonden aan het adres van de Maat
schappij voor den laten Mei 1908. 

De Jury, aangewezen voor de beoordeeling dei-
ingekomen ontwerpen, bestond uit de heeren W . van 
Boven, Architect, Inspecteur van de Volksgezond
heid te 's-Gravenhage, L . Krook, Architect, Directeur 
der Gemeentewerken te Zwolle. J . H . W . Leliman, 
Bouwk. Ing. "tc Amsterdam, W . F. C. Schaap, Civ. 
en Bouwk. Ing., Directeur der gemeentewerken te 
Arnhem en D. E . Wentink, Architect, Inspecteur 
van de Volksgezondheid te Utrecht. 

De volgende prijzen tot een gezamenlijk bedrag 
van f 550 werden uitgeloofd, n.1. een eerste prijs 
van f 100 met zilveren medaille der Maatschappij, 
een tweede prijs van f 100 met bronzen medaille, 
een derde prijs van f 100, een vierde en vijfde prijs 
elk van f 75 en een zesde en zevende prijs elk van f 50. 

Op Woensdag den Oden Mei 1908 's morgens om 
10 uur had de eerste bijeenkomst van de Jury 
plaats. Allereerst werd een rondgang door de beide 
tentoonstellingen gemaakt ter verkrijging van een 
overzicht der ingekomen plannen. — Het bleek, 
dat op den bepaalden tijd in het geheel 230 ont
werpen, waarvan eenige met variaties, ingekomen 

waren, een aantal, dat zelfs de stoutste verwachting 
overtrof. — 

Hierna werd overgegaan lot het uitzoeken van 
die plannen welke wegens mislukte opvatting, ge
brekkige indeeling en constructie, smakeloozc archi
tectuur, onvolkomenheid van het plan of wegens 
het niet voldoen aan de eischen van het programma 
voor eene verdere vergelijking buiten beschouwing 
konden blijven; bij deze eerste schifting werden 
162 plannen op zijde gelegd. De 68 overblijvenden 
werden aan een nadere bezichtiging en beoordeeling 
onderworpen met het gevolg dat 51 ontwerpen, 
hoewel dikwijls bruikbare ideeën voor plattegrond-
indeeling bevattende en van goede architectuur, 
voor eene bekroning werden uitgesloten, en voor 
eene verdere beoordeeling dc volgende ontwerpen 
overbleven nl. No. 41'. Motto Cormajomar. No. 48. 
Woningvraagstuk. No. 50. Praktisch. No. 6(5. Anna. 
No. 67a. Loonslandaard. No. 94. Eigen Haard. 
No. 137. Hygiënisch. No. 138. Praktisch. No. 145. 
Arbeid. No. 151. Meuenahr. No. 157. Magnolia, 
No. 163. 1 cents postzegel. No. 174. Licht en Lucht. 
No. 183. Hygiëne. No. 188a. In de breedte en het 
variant. No. 188c. Na gedane arbeid. No. 195. 
Werkmanshnis en No. 223. Economie. 

Bij verdere beoordeeling dezer plannen op Vrij
dag 8 Mei werden nit deze plannen gekozen de 
Nrs. 41—138- 157 163 -174—183 cn 195. 

Volgens eenstemmig oordeel werd door de Jury 
dc eerste prijs toegewezen aan 

No. 195. Motto Werkmansbuis. Ontwerper D. 
Meintema te Delft. 

Dc tweede prijs aan 
No. 183. Motto Hygiene. Ontwerper H . J . 

Dammerman. Schcvcningen. 
De derde prijs aan 
No 163. Motto postzegel ran 1 cod. Ontwerper 

W . Verschoor. 's-Gravenhage. 
De vierde prijs aan 
No. 157. Motto Magnolia. Ontwerper M . K . de 

Wijs. Bloemendaal. 
De vijfde prijs aan 
No. 138. Motto Praktisch. Ontwerper G . H . 

Kleinhout. Amsterdam. 
De zesde prijs aan 
No. 41 Motto Cormajomar. Ontwerper J . van 

Dillewijn. Hilversum. 
De zevende prijs aan 
No. 174. Motto Licht en Tucht. Ontwerper 

Charles Estourgie. Amsterdam. 
(Slot volgt. 

L e e s t a f e l . 

Houw kundig Weekblad No. 22. B r i e v e n ui t B e l g i ë X. 
R a p p o r t der J u r y inzake prijsvraag voor ééngezins-

arbeiderswoningen, uitgeschreven door de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst. 

N i e u w e Z ij d s-k a p e 1, overgenomen uit het Handelsblad. 
T a l u d s v e r d e d i g i n g vo lgens s y s t e e m „ d e Mu

r a l t", inet afbeeldingen, 
K e t e l s v o o r c e n t r a l e v e r w a r m i n g , door F. G. 

Unger w. i. 

Architectura No. 22. H e t c o n g r e s te W e e n e n , door 
W. Kromhout Cz. 

De N i e u w e zijd s k a pel. 
T oor op's T e g e l t a b l e a u x in de groote koop

mansbeurs. 
S t e d e n b e d e r f en s c h e n n i s «Ier 1 a n d e 1 i jkhe id . 
T e c h n i s c h gedeel te , beknopte vastheidsieer. door 

F. Wind (Vervolg). 

De methode van Powell tot het conserveeren van hout 
door middel van suiker (slot]. 

Be Bouwwereld No. 23. Z w i t s e r s c h e s c h o l e n , 
Boekbeschouwing met afbeeldingen op losse plaat, 

D e O o s t e n r i j k s c h e V o o r s c h r i f t e n voor de 
vervaardiging van Constructiewerken in betonijzer. 

Be Ingenieur No. 22. O p m e r k i n g e n o v e r e 1 e c-
t r i s c h b e w o g e n b a s c u l e b r u g g e n , door F. K. 
Th. van Iterson w. i., met afbeeldingen. 

Xle I n t e r n a t i o n a l e S c h e e p v a a r t c o n g r e s 
te St. Petersburg. Het zeekanaal van Kroonstad naar St. 
Petersburg, door H. Wortman c. i., met afbeeldingen. 

V e r s l a g v a n de C o m m i s s i e v a n A d v i e s , voor 
de oprichting van een Rijksstation voor physisch techno
logisch onderzoek. 

I n g e z o n d e n s t u k k k e n . Technisch middelbaar onder
wijs, door J . G. van Geruit J. Gzn. — Ingenieur? door B. 
A. J. van der Hegge Zijnen. 

Technisch Weekblad (li. v. I.) Na. 22. Best uursberieb t e n -
Uit de Afdeelingen. — Lichtpunten .— Het ijzer,in de 
geschiedenis der volken. — Electrische verlichting van 
spoortreinen. (Vervolg). 

Be Aannemer No. 22. W e r k e n in e i g e n beheer 
III (Slot). 

U i t eigen k r i n g . Nog niet compleet. Een goede be
legging. Concentratie. 

O n d e r l i n g o v e r l e g III (Slot). 
A f dee l ings vers lagen. Groningen ttJMei 1908. Utrecht 

27 Mei 1908. 

De Nederlandsche Klei-Iudnstrle No. 48. Steenindustrie 
(Ingezonden). — Kalkzandsteen. — Ingezonden stuk uit 
„De Nederlander". — Vuurlooze stoomlocomotieven, met 
afbeeldingen. — Nederlandsche buizen. 

Deutsche BauliUtte No. 22. V o m i n t e r n a t i o n a l e n 
A r c h i t e k t e n C o n g r e s s in W i e n . 

Z u r k ü n s t l e r i s c h e n G e s t a l t u n g der T u r i n -
bau ten, door E. Bauernfeind bij ontwerpen van J . Bosch-
baum, H. Hirth en C. Tinti. 

D i e K a i s e r w o r t h in G o s l ar, door Wdfried Bauni-
garten, met teekeningen van Otto Becker en F. O. Lemcke. 

Z u m R e a l s c h u l g e b a u d e , door K. Haan, bij een 
outwerp van Gebhardt te Stuttgart. 

Ueber Entstanbungs-Anlagen. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B U I T E N L A N D . 

Bij opgravingen te Sparta is een bouwwerk aan het licht 
gekomen, dat door sommige deskundigen wordt beschouwd 
de oudste Grieksche tempel te wezen, die tot dusver aan 
het licht is gekomen. De ruïne dateert waarschijnlijk uit 
de achtste eeuw v. C.; zij is gevonden op het terrein bij 
bet heiligdom van Artemis Orthia. 

De correspondent van de Londensche Times te Sparta 
seint over deze vondst het volgende: 

„De leden der Britsche School te Athene, die zich onder 
leiding van Dawkins bezig houden met opgravingen bij 
Sparta, hebben een ontdekking gedaan van groot belang. 
In den hof van den tempel van Artemis Orlhia, en voor 
een gedeelte onder dezen in 1900 ontdekten tempel uit 
de zesde eeuw v. C , werd een kleiner tempel aangetroffen, 
die uit de achtste of negende eeuw v. C. dateert. Dit oude 
heiligdom, dat er op gebouwd was om een primitief houten 
beeld van de godin te kunnen bevatten, had een dak van 
gekleurde pannen en was gebouwd van ongebakken steenen, 
die gevat waren in een raamwerk van houten balken. Het 
geheel rustte opeen fundament van onbekapte steenstukken 
en steenplaten. 

Enkel de steenen fuudeering is bewaard gebleven; maar 
zij was bedekt met allerlei overblijfselen en baksteenen, 
In een zijmuur zijn op regelmatige afstanden openingen, 
waarin de balken van het raamwerk waren gevat; en op 
daarmee overeenstemmende afstanden zijn op den bodem 
steenen steunstukken of draagblokken aanwezig voor de 
houten pilaren, die het dak droegen. Daar het oude gebouw-
ten deele aan het oog wordt onttrokken door den tempel 
«maast , konden de juiste afmetingen nog niet worden vast
gesteld. De (oudste) tempel was over zijn lengte verdeelt! 



6 Juni. Bijlage van „I>E O P M E R K E R No. 23. 
door een of meer rijen houten kolommen. Hij was symme
trisch geplaatst ten opzichte van het groole altaar uit de 
8e eeuw v. C , dat verleden jaar ontdekt werd. De tempel 
werd van het altaar gescheiMen door een met keisteenen 
geplaveide strook, welke zich vermoedelijk heeft uitgestrekt 
tot de oudste temenos, of heilige ommuring. Daar zijn een 
reusachtig aantal geofferde voorwerpen gevonden. 

Het pas-ontdekte bouwwerk is van uitnemend belang als 
een voorbeeld van den oorspronkelijken dorischen tempel: 
en het is blijkbaar de oudste Grieksche tempel, tot dusver 
aan het licht gebracht. De vindplaats (aan den loop dei-
Eurotas) was door de gravers van te voren met nauwkeurig
heid bepaald, die bij hun nasporingen uitgingen van de 
opvatting, dat de Stempel symetrisch moest gelegen zijn ten 
opzichte van het groote altaar, terwijl ook de talrijkheid 
van de gevonden overblijfselen van geofferde voorwerpen 
tot richtsnoer diende. Deze voorwerpen komen overeen met 
die welke in vorige jaren zijn gevonden ; maar ditmaal zijn 
er een aantal fraaiuitgevoerde gesneden ivoren, hun-prooi-
verslindende-leeuwen bij. Verder een ivoren plaat, uit het 
begin dei- 7e eeuw v. C . waarop een begrafenisstoet met 
rouwdragende figuren is voorgesteld." 

Voor een gebouw voor een spaarbank te Budapest is een 
prijsvraag uitgeschreven tusschen 10 Architecten, die uit-
genoodigd zijn een denkbeeld voor het gebouw aan te geven. 
Volledige plannen inzenden is niet noodig. 

De bekroonden krijgen f 7f,00, f 6000 of f £>000 en de 
niet-bekroonden elk f 2500 voor hun moeite, zoodat geen 
enkel voor niets behoeft te werken. 

Bij een prijsvraag te Berlijn voor ontwerpen van beelden, 
die de Pappelplatz zullen versieren, zal de Jury gevormd 
worden door de deelnemers zelve, die de zes beste ontwerpen 
moeten aanwijzen. 

De Parijsehe politie heelt het gebruik van draaideuren 
in restaurants, winkels, enz. verboden, omdat ze in geval 
van brand den uitgang op hinderlijke wijy.e versperren. 

B I N N E N L A N D . 

ASSEN. Voor de van 7 tot 12 Juni alhier te houden ten
toonstelling van voorwerpen van oud Drentsehe kunstnijver
heid zijn een groot aantal inzendingen toegezegd. Niet 
minder dan 120 personen zijn bereid, daarvoor voorwerpen 
af te staan. Er zullen te zien zijn een fraaie verzameling 
avondmaalbekers, een zeer belangwekkende collectie uur
werken, waaronder zeldzame exemplaren, voorts antiek 
koper- en zilverwerk met fraaie afbeeldingen en opschriften, 
terwijl de clou der tentoonstelling zal zijn een oud-Drentsche 
kamer en keuken. 

ENSCHEDE. De gemeenteraad besloot tot aankoop van het 
naast het stadhuis gelegen perceel, voor f 15.U00, in ver
band niet den bouw van een nieuw, of verbouw van hel 
bestaande raadhuis, 

HAARLEM Het museum van Kunstnijverheid werd gedurende 
de maand Mei bezocht door 614 belangstellenden. 

In de aan het museum verbonden School voor Kunst
nijverheid werden de lessen bijgewoond door 158 leerlingen. 

De aan het museum verbonden boekerij is gedurende 
eenigen tijd gesloten wegens het inventariseeren der boek 
en plaatwerken en het maken van een nieuwe catalogus. 

Zoodra de boekerij weer voor het publiek geopend wordt 
zal dit nader bekend worden gemaakt. 

P e r s o n a l i a . 

— De heer G. B. H. F. Alpherts. wien wegens physieke 
ongeschiktheid voor verderen dienst eervol ontslag is ver
leend als administrateur bij het departement van koloniën, 
heeft gedurende bijna twintig jaren in verschillende betrek
kingen met groote toewijding en bekwaamheid aan dit 
departement het land gediend. 

Na als officier der genie den Ned.Indisehen dienst te 
hebben verlaten, kwam de heer Alpherts in I88S als 
ingenieur bij het aan departement van koloniën verbonden 
Techisch Bureau. In 1895 werd hij chef van dat bureau, 
eerst als referendaris en later als directeur, terwijl hij in 
1906 tevens werd belast met de waarneming van de be
trekking van administrateur, chef der afdeeling F- (aan
schaffing en uitzending van gouvernementsgoederen) van 
het departement. 

De heer Alpherts had een zeer werkzaam aandeel in de 
voorbereiding der oprichting van het iu 1907 in Ned.-lndië 

nieuw ingevoerde departement van gouvernementsbedrrjven. 
Toen dan ook in verband met dat Indische departement 
aan het ministerie van koloniën een nieuwe afdeeling 
„gouvernementsbedrrjven" werd ingesteld, was de heer 
Alpherts de aangewezen man om aan het hoofd dier af 
deeling te worden geplaatst. Met eervolle ontheffing van 
de functies van directeur van het Technisch Bureau en 
waarnemend administrateur van evengenoemde afdeeling F, 
werd hij dan ook in Februari jl. benoemd tot administrateur, 
chef dei- afdeeling gonvernementsbedrijven 

Hij heeft echter dezen nieuwen werkkring niet metter
daad aanvaard. 

Bij Kon. Besl dezer is, met ingang van 1 Juni, op hun 
verzoek, eervol ontslag verleend aan den heer jhr. C. H. 
A. van der Wijck. te 's-Gravenhage, als lid en voorzitter 
en aan de heeren VV. F. Leemans, oudhoofdinspecteur-
generaal van den rijkswaterstaat, en dr. R. D. M. Verbeek, 
oud-hoofdingenieur van het mijnwezen in Nederlandsch-Indiö, 
beiden te 's-Gravenhage. als leden vau den Mijnraad; 

zijn met ingang van denzelfden datum benoemd voor den 
tijd van vieren jaren tot lid en voorzitter van den Mijnraad 
de heer dr. C. Lely, lid van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal en oud minister van waterstaat, handel en nijver 
beid, te 's Gravenhage, en tot leden de heeren M. Clément, 
hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool, te Delft, en 
F, G. Waller, directeur der Nederlandsche Gist- en Spiritus 
fabriek, te Delft; 

De heer C. J. van Schelle, oud-ingenieur van het mijn
wezen in Nederlandxch-Indië, te 's-Gravenhage werd op 
zijn verzoek, niet herbenoemd als lid van den Mijnraad. 

De lieer B. de Geus, hoofdopzichter der Ned. Heide-
Maatschappij te Enschede, is benoemd tot directeur eener 
op te richten landbouwonderneming in Argentinië. 

Te Rotterdam is overleden de Heer A. A. van den Leer, 
vroeger werkzaam als bouwkundige in dienst der gemeente 
Rotterdam, In 1867 aangesteld, had hij een belangrijk aan
deel in het ontwerpen van de overkapping van de Beurs, 
de Koninginnebrug en verscheidene andere bruggen. 

Bij zijne begrafenis werd gesproken door den heer H. A 
van Usselsteijn, adjunct-directeur der gemeentewerken, en 
door D. J. P. van Melle. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

Teekenaar voor 
standig kan werken. 

Br. fr, lett. H. T. 631, N 

ijzerconstructies. 

d. D. 

die geheel zelf-

(1) 

L e e r a a r in het Hand- en Vormteekenen aan de Ge 
meentelijke Teekensehool te Bussum, (Akte M 1 vereischt) 
Salaris f 450. Cursus vau 1 October tot 1 April. 

Stukken voor 10 J uni a.s. aan Burgemeester en Wethouders. 
(1) 

O n d e r - D i r e c t e u r . Salaris f 1500 tot f 2000; Leeraar 
in de Electrotechniek. Salaris f I20i tot f 1600; Leeraar 
in het Meubelteekenen (tevens handteek enen). Salaris 
f 1200 tot f 1600; Leeraar in Bank- en Plaatwerken, en 
Leeraar in het Machine-Bank werken. Salaris f 90(1 tot 
f 12110, allen aan de Ambachtsschool te's-Gravenhage tegen 
1 September a.s. 

Wanneer een van beide laatstgenoemde vakteekenonder-
wijs wordt opgedragen, kan het salaris met f 150 ver
hoogd worden, maximum-salaris na drie vijfjaarlijksrhc 
verhoogingen. Stukken in te zenden aan den Directeur dei-
School vóór 10 Juni a. s. (1) 

— T e e k en a a r bij de Gemeentewerken van Tilburg, 
aanvangssalaris van f 50.— per maand. Brieven aan den 
Burgemeester. 1*1 

— B o u w k . T e e k e n aar , op het bureau van een 
Technische zaak tegen l Juni. Aanbiedingen onder lett. 
H. S.. Centraal Advert.-Bur. Boekh. v. h. Gebr. Belinfante, 
Kneuterdijk 3, 's-Gravenhage. t2) 

— O n d e r w ij z e r i n he t T i m in e r e n en v a k 
t e e k enen . Aanvangssalaris van f 900 per jaar aan de 
Ambachtschool te Amersfoort. Stukken vóór 15 Juni a.s. 
bij den Directeur der school, B. van der Worp. (2) 

— B o u w k. O p / . i c h t e r tegen half Juni, voor ongev. 
drie maanden. Aanbiedingen aan Rijk de Vries, Architect, 
Wageningen. (2) 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. Sail. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en BlagaaUneu »K RVITERKADE 150—151. Filiaal cn Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale V e r w a r m i n g , V e n t i l a t i e . Warm en K o u d w a t e r v e r z o r g i n g . T r i u m p h Deurdrangers, Kampioen V e n t i l a t o r onder l l a r a n t i e . 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
R u i J S C H S T R A A T 94, A M S T E R D A M . 

.Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

25 Bouwk.Opz.-teek., 
9 BouwkOpz.-Uitv., 
5 Bouwk. Teek. 
7 Waterb. Opzr. 

22— 50j.,f G0~ƒ 125 p.m. 
23— 50j.,/"05—ƒ110 , 
20-49j . , />40- /120 „ 
24— 31j,/-cS0-/ r120 , 

1 Meubelteekenaar 41 j . , ƒ120 
2 Decoratie-teekenaars 20—40 j . , ƒ110-ƒ125 
2Teek.voorkunst- indust .20—40'j . ,ƒ 110 ƒ125 
3 Chef-machinisten 2 2 - 3 3 j., ƒ 80—ƒ 150 
3 Werkt. opz. (construct.)22—263.,/80 ƒ H O 
3 Werkmeester 26—33j.,/90—f 125 

10 Werktuigk. Teek., 18—28j., ƒ35—ƒ 85 
7 Electrotecbniker 20—41 j . , ƒ 35—ƒ 120 
1 Scheepsteekeiiaar 21 j . , ƒ 05 
1 Verwarmings-tecliniker 23j., ƒ 80. 
1 Kadaster-teekenaar 24j., ƒ 75 

Aankondiging van 
Aan hen i oil i n 11. 

MAANDAG 8 Juui. 

Hoog'vein, ten t ure. De heer M. K. 
G, Hoefhamer in het café van Lute Belle. 
Het bouwen van eene boerenbehuizing 
op aan het Dwarsgat op 't eind van het 
Oostopgaande; bestek verkrijgbaar bij 
den archit. J. Carmiggelt; aanw. II ure 

DINSDAG 9 Juni. 

Aw-ieest ten 2 ure. De archit. H . 
Burgmans in het café van H. L. de 
Muniiik aan de Balkbrug ; Het bouwen 
van eene bakkerij met woning en winkel 
nabij de Balkbrug ; bestek met teek. ter 
inzage in gen. ca fé ; aanw. op den dag 
der best. ten 11 ure. 

Illerik Voor rekening van P. P. Jans
sen: Het bouwen van een woonhuis; 
plan en bestek ter inzage bij F. Sauren. 
best. 255; aanw. 4 ure, daarna iu het 
Café bij G. v. Asten. 

Utrecht, ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl, van Staatsspoorw. aan het centr. 
bureau der Mij. in het Moreelsche park ; 
bestek No. 1119; Het maken van een 
nieuw hoofdgebouw met perrons en voet
brug, van eene dubbele en eene enkele 
dienstwoning en van verdere werken op 
het station Nieuwerkerk, begr. f 79.400. 

WOENSDAG 10 Jnui. 

'8-GraveiiUnge ten 2 ure. Door het 
minist. van Justitie: de bouw van een 
kantongerecht met daarmede in verband 
staande werken te 's Gravenhage; begr. 
f 129.700. 

's-Gravenhage ten 11 ure. Door het 
minist. van Waterstaat; het maken van 
den onderbouw van een stuw in de Vecht 
en hel bouwen van een wachterswoning 
met bijkomende werken nabij Marienberg, 
gem. Ambt-Hardenberg, begr. f 31900; 
bestek no. 127 na 27 Mei ter lezing aan 
genoemd minist., aan dc lokalen der 
prov. best. en te bekomen bij Gebr. van 
Cleef te 's-Gravenhage: inl. bij hoofding.-
directeur van den Rijkswaterstaat jhr. 
de Jong van Beek en Donk te Zwolle en 
bij den ingenieur de Gelder aldaar: het 
procesverbaal van inl. op 4 Juni ter 
teekening bij voornoemden ingenieur, 
van Jl tot 5 ure. 

's Gravenhage ten 2 ure. Het minist. 
van Waterstaat, in een der lokalen van 

het Hoofdbestuur der posterijen en tele 
grafie Parkstraat: het leveren, bereiden 
tegen bederf, vervoeren en opslaan van 
houten palen voor de behoefte van de 
Rijkstelegraaf in 1909. 

's-Hcrtogenbosch ten 10.SO ure. Door 
het minist. van Waterstaat, aan het ge
bouw van het prov. best.: het bouwen 
van twee woningblok ken met e> 11 schuurtje 
enz. bij dc schipbrug te Hedel, gein. 
Empel, begroeting f 18600; bestek, 110. 126 
na 12 Mei ter lezing aan genoemd minis-

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

,I)E vau 1845. 
' s -GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — R O T T E R D A M , Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade.— 
H A A R L E M , Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN 
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
stiaat.-ZLlTPHEN,IJselkade.~ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
C A E E L HENNY, Directeur; 

Mr. J . J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.(KK),00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND - LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'reiiiiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

terie, aan de lokalen der prov. best. en 
te bekomen bij Gebr. van Cleef, te 
's-Gravenhage; inl. bij den hoofding. 
directeur E . R. van Nes van Meerkerk, 
den arrond -ingénieur J . P. Wijtenhorst, 
beiden te 's-Hertogenbosch en bij den 
opzichter W. A. Dormaar te Crevecoeur; 
aanwijzing 3 Juni 12 ure: de nota van 
inl. ligt op 3 Juni 12 ure: de nota van 
inl. ligt op 8 Juni ter inzage bij den op
zichter voornoemd. 

Leiden ten 3 ure. Door den arch. Z. 
Hoek en J. Th. Wouters in het koffie
huis Zomerzorg: het bouwen van twee 

hoerenhuizen aan den Rijnsburgerweg. 
De inschrijvingsbilletten moeten Dins

dag 9 Juni, 'smorgens vóór 12 uur, franco 
ingezonden worden ten kantore van de 
Architecten, Waldeck Pyrmontkade 133 
te 's-Gravenhage. Bestek en voorwaarden 
aldaar verkrijgbaar. 

Hat tem teii 2 ure. Door het gemeente
bestuur het bouwen van een gasfabriek 
met woning. 

Beslek no 1 : Bouwwerken, no. 2:' 
Fabriekstoestellen, 110. 3: Gashouder 110. 
4: Ovens 110. 5 en 6 : Buizennet. Aan-
wijziging gehouden. Insein ijvingsbilletten 
worden ingewa lit tot 'smiddags 12 ure. 

Bestekken en inlichtingen te verkrijgen 
bij J. Adriaanse. Gasdirecteur te Harder
wijk. 

Melder ten 2 ure- Door het gemeente-
besl uur het maken van aanvullingsriolen 
met bijbehoorende werken op verschil
lende plaatsen iu de gemeente Helder; 
bestekken te bekomen ter secr.; aanw. 
gehouden, 

Hotgkcrk ten 4 ure. Door de kerke-
raad der Geref. kerk: de belangrijke 
verbouwing en vergrooting van het 
kerkgebouw'; bestek en tetkening te 
bekomen bij den arch. C. H . Eldering te 
Hoogkerk. 

DONDERDAG 11 Juni. 

Berlikiim ten 4 ure. Door den arch, 
J. B. Radstake voormej. Joh. Nijenhuis in 
het koffiehuis van A. F. Zeeniann: het 
gedeeltelijk afbreken en herbouwen van 
een woon- en winkelhuis te Beltriim; 
bestek en teekening ter inzage in genoemd 
koffiehuis; aanw. op den dag der best. 
ten 1.30 ure. 

's-Giaveuliage ten 2 ure. Door het 
gemeentebestuur : 1„. het bouwen van een 
bureau gebouw voor de directie en ad
ministratie ; 2b. magazijnen met bureau 
voor den magazijnmeester, werkplaatsen, 
kantoor voor den werkmeester, wasch-
en kleedlokaal; 80. woning voor den 
concierge, kantoren voor opzichters, 
werkplaats voor timmerlieden, lokaal 
vo«r privaten, urinoir en bergplaats voor 
wagens en rijwielen, op een terrein ge
legen aan den Zuid-Binnensingel aldaar. 

Bestek met teek. te verkrijgen aan 
het bureau der Gemeente-Duinwater
leiding Prinsegracht, alwaar tevei s alle 
inlichtingen zijn te bekomen bij den 
Bouwkundige. 

Aanwijz'iging 2 Juni te 2 ure aan 
voornoemd bureau, daarna op het terrein 



6 Juni 1908 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Engelsche en Jransche Vloertegels. 
Traag leekei i ï i igen en prijzen. 4 ) 

E B S bede ten 12 ure. Door het bestuur 
der vereeniging Evangelie en Vrijheid, 
in haar gebouw: het vergrooten van 
haar verenigingsgebouw, aan den Noor
derhagen aldaar; bestek en teekening 
verkrijgbaar ten kantore van archit, H. 
van der Woerd H m , aanw. 10 Juni 10 
ure. 

ZvioUo te 11.30 ure. Door den archit. 
M. Meijerink, in de melksalon Logten-
berg: het bouwen van een buitenverblijf 
bij Hattem voor den heer J. van Hall; 
bestek en teek. verkrijgbaar bij den 
architect, Praubstraat 
Juni 2,30 ure. 

25, aanw. 10 

YRUPAG 12 laaf, 

Barsh gerhorn. ten 11 ure. Door het 
best. van den Kaagpolder in het koffie
huis van P. Scheringa ; Het bouwen van 
een machinegebouw en niachinistwoning 
in den Kaagpolder aan de Kreil, aanw. 
gehouden bestek en teek, ter inzage in 
genoemd koffiehuis en verkrijgb. bij den 
voorzitter J. Rijkes en bij den archit. P. 
Krijnen te Helder. 

Leenwarden. ten 12 ure. Doorliet min. 
van Waterstaat, aan het gebomv van het 
prov. bestuur: Het vernieuwen der vaste 
brug No. 6, genaamd de Dmder- of 
Denserbrug, over het kanaal van Dokkum 
naar Gerben Allesverlaat in Friesland, 
begr. f 6610; bestek No. 128 na 29 Mei 
ter lezing aan gen. min., aan de lokalen 
der prov. bestuur en te bekomen bij 
Gebr. van Cleef te's-Gravenhage; inlicht, 
bij den hoofding.directeur Castendijk en 
den ingenieur Jhr. Sandberg. beiden te 
Leeuwarden, en bij den opzichter de 
Kiewit te Buitenpost; de nota van inlich. 
op 5 Juni ter inzage bij den ingenieur 
Jhr. Sandberg. 

Wijde-Wormcr ten 11 ure Door het 
bestuur van het waterschap Wijde-
Wormer aan het Dijkshuis; De levering 
van 80000 harde Waalsche straatklinker
moppen en 2 0 M' . middensoort grint. 
De voorwaarden te verkrijgen ten kantore 
van den Secretaris, Heerengracht tn 
Pui-merend. 

ZATERDAG 13 Jnul. 

's-Gravenhage. ten 2 ure. Door het 
min. van Justitie; De uitbreiding van 
het Rijksopvoedingsgesticht te Avereest 
(bestek No. 2ti3); begr. f 10-\1<>5. 

Huizinge. ten 4 ure. Door de WelEd 
heer M. Ubbens bij dm logementhouder 
S. Viet: Het bouwen van eui heerenbe-
huizing te Middelstuin, aanw. 8 Juni ten 
4 ure; bestek en teekening ter inzage 
in genoemd hotel en te bekomen bij 
den arch. P. Tilbusscher te Middehtum. 

Vilt. (bij Valkenburg) Door de heer 
H. Roebroek: Het bouwen van een heeren
huis; plan en bestek verkrijgb. bij den 
archit, E. Meijers Groute, Vrijthof No. 34 
te Maastricht. 

MAANDAG 15 Juni. 

Amsterdam, ten 1,50 ure. Door de 

I Holl. Uz. Spoorw.-Mij., in het centraal 
stafion bestek No. 1114: Hel wijzigen 

I en vergrooten van het stationsgebouw 
te Alkmaar; begr. f 21.900. Het bestek 
met 2 teek. verkrijgbaar aan het Admi
nistratiegebouw Droogbak Dienst van 
Weg en Werken, kamer 150. Aanwijzing 
10 Juni ter plaatse 103/4 uur spoortijd. 

's-Graveuhage ten 11.30 ure. Door 
het min. van Waterstaat, aan het ge
bouw van het prov. best.: het maken en 
iiihangen van twee paar ijzeren ebdeuren 
in de schutsluis van het Mcrwedekanaal, 
te Gorinchem; begr. f 7000; bestek no. 
129 na 1 Juni ter lezing aan genoemd 
minist., aan de lokalen der prov. best. 
en te bekomen bij Gebr. van Cleef, te 
's-Gravenhage; inl. bij den hoofding.
directeur van den Thoorn te 's-Graven
hage, bij den ingenieur König en bij den 
opzichter de Vries, beiden te Gorinchem : 
de nota van inl. ligt op 8 Juni ter in 
zagc bij den ingenieur König van 0 tot 
4 ure: 

DINSDAG 10 Juni. 

Delft, ten ure. Door Diakenen van de 
Nederduitsch Hervormde Gemeente, in 
de diacoiiiekainer aan dc Schoolstraat; 
Het verbouwen van het Oude Mannen-
en Vrouwenhuis aan de Schoolstraat. 
Afdrukken van het bestek met 2 teek. 
verkrijgb. bij dm Arch. C. .1. L. Kers
bergen te Delft, aanwijzing 10 Juni om 
II uur. 

WOENSDAG 17 Jnul. 

'«•Gravenhage. ten 2 ure. Het min. van 
Waterstaat, in een der lokalen van het 
hoofdbest. der post en tel.. Parkstraat: 
Het bouwen van een postkantoor met 
directeurswoning te Dalfsen. 

DONDERDAG 18 Juni. 

Haarlem, ten 11 ure. Door het prov. 
best.: Het maken van een dubbele woning 
voor brugpersoneel aan den vrouwen
akker, gemeente Uithoorn, begr. f 6630; 
bestek verkrijgb, aan het lokaal van het 
prov. best. te Haarlem en aan het bureau 
voor buitenlandsche paspoorten op het 
stadhuis te Amsterdam; aanw. 8 Juni 
12 ure aan de brug te Vrouwenakker; 
inlicht, bij den hoofding. vau den prov. 
waterstaat en bij den opzichter van het 
Amsteldrechtkanaal W. Strubbe te Ouder
kerk aan den Ainstel. 

WOENSDAG 24 Juni, 

Brussel ten 11 ure. Door de Nationale 
Mij. van Buurtspoorwegen in haar lokaal 
Wetenschapstraat no 14 : het leggen van 
den buurtspoorweg Maaseyck-Molenbeer-
sel (grens\ raming fr. 113623,50, borg
tocht 11.000 fr.: bilj. te zenden naar 
den heer algem bestuurder. 

DONDERDAG 25 Juni. 

Haarlem ten 11 ure. Door het Min. 
van Waterstaat aan het gebouw van het 
prov. bestuur: Int bouwen van een 
woning voor den rijksarbeider bij de 
Pettemer zeewering te Petten, begr. 
f 330'; het best. ter lezing aan nnn. 
voorn., aan de lokalen der prov. besturen 
en verkrijgbaar bij de Gebr. van Cleef, 
te 's-Gravenhage; inlichtingen bij den 
hoofdingenieur-directeur Kemper te 
Haarlem, den ingen. Rooseboom te 
Alkmaar en den opz. Bos te Petten. 

Krommenie ten 2 ure. Door het ge
meentebestuur ; het maken van een 
schoolgebouw met zeven lokalen en het 
herstellen en leveren van schoolmeu-
helen in 2 perc. Bestek en teek. ter 
Secretarie verkrijgbaar 

Inlichtingen verstrekt dc Gemeente 
architect, aanwijzing 22 Juni a.s. 2 uur. 

WOENSDAG t Juli . 

's-Gravenhage ten 11 ure. Door het 
minist. van Waterstaat; het maken van 
eene verlenging van het Zuiderhoofd van 
den Rotterdamschen Waterweg te Hoek 
vau Holland, begr. f 850.000; bestek no. 
131 ter lezing aan genoemd minist., 
aan de lokalen der prov. best. en te be
komen bij Gebr. van Cleef, te 's-Graven
hage ; inl. bij den hoofding.-dir. van den 
rijkswaterstaat in de 2de en 3de directiën 
té 's-Gravenhage, en bij den arrondisse-
ments-opzichter H. van Oord te Rotter
dam, het proces verbaal van inl. op 24 
Juni ter teekening bij genoemden arrond.-
ingenieur. 

ITitslag vau Aan
bestedingen. 

Arnhem. 1 Juni, door het Gemeente 
bestuur: Het bouwen van 4 huiden- en 
2 darmenzouterijen, met kleed- en schaft
lokaal op een terrein gelegen aan den 
Westervoortschen dijk. R. Carniiggelt, 
f 20365; J. A. Koenders, f 20315; E. P. 
Mouissie en J. Vrcman, Bussum, f 16900; 
J. Lamers, f l<i880; W. D. Lipman, Zetten, 
f 16780; I. Bossmann, f 165^0; Mulder 
en van Wessen. f 16326; G. Kuiper, 
f 16285; O. Q. van Walstij n, Bussum, 
f 15998; C. van der Wiel, Dordrecht, 
f 15991; J. H. G. van Haaren, Nijmegen, 
f 15900; Geb. de Kinkelder, f 15772; L. 
H. Beutener, Tiel, f 15219. de overigen 
allen aldaar. Gunning in beraadgehouden. 

G E W A P E N D B E T O N . 
UITVOERING van alle werken, begrootingen en plannen kosteloos. 

Koninklijke Rotterdamselie CEMENTSTEEMBRIEK. 
Voorheen VAN WANING ft Co., Rotterdam. — Enschede. 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . 

te voldoen 

a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. .van hel 
abonnementsjaar, of 

ft. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 
over op 1 April 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-Afrika 7.501 S r 5 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , uitsluitend bijvoor-
uitbetaling per postwissel of in postzegels, niet 
plaat f 0.25 

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

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer 0.15 
Groott letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bi| 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 vau 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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103. 's-Gravenhage. 

Oe n i e u w e D u i t s c h e „Wet o p het a u t e u r s r e c h t van W e r k e n d e r 
B e e l d e n d e K u n s t e n e n d e r P h o t o g r a p h i e , " 

van 9 Januari 1907, in werking getreden 1 Juli 1907. 

Vervolg van bladz. 178. 

8 21. 

E e n v e r m en i g v u 1 d i ng op g r o n d d e r 
§ § 19, 2 0 i s s 1 e c n t s g eoor 1 o o f d , w a n n e er 
aan het g e r e p r o d u c e e r d e w e r k g e e n 
v e r a n d e r i n g g e m a a k t w o r d t. E v e n w e 1 
z ij n o v e r b r e n g i n g v a n h e t w e r k i n e e n 
a n d e r e g r o o t t e en z o o d a n i g e v e r a n d e 
ringen g e o o r l o o f d , w e l k e de v o o r de 
v e r m e n i g v u l d i g i n g t o e g e p a s t e w e r k -
w ij z e m e d e b r e n g t . 

§ 2 2 . 
P o r t r e t t e n m o g e n s 1 e c h t s m e 11 o e s t e m -

in i n g v a n den a f g e b e e l d en p e r s o o n v e r 
s p r e i d of o p e n l i j k t e n t o o n g e s t e l d w o r 
den . D e z e t o e s t e m mm i n g ge ld t , i n g e v a l 
v a n t w i j f e l a l s v e r l e e n d , w a n n e e r de af
g e b e e l d e p e r s o o n v o o r het z i c h l a t e n af
b e e l d e n een b e l o o n i n g o n t v i n g . N a den 
d o o d v a n den a f g e b e e l d e n p e r s o o n is to t 
na a f l o o p v a n t i e n j a r e n de t o e s t e m m i n g 

z i jne r n a b e s t a a n d e n n o o d i g . N a b e s t a a n 
d e n i n den z i n van deze wet zijn de over
l e v e n d e e c h t g e n o o t en de k i n d e r e n en 
w a n n e e r deze er n i e t z i j n , de o u d e r s v a n 
den a f g e b e e l d e n p e r s o o n . 

§ 23. 
Z o n d e r de vo 1 g e n s § 22 v e r e i s c h t e t o e -

s teni m i n g m o g e n V I M S p re id en t e n t o o n 
g e s t e l d w o r d e n : 

1. P o r t r e t t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n op 
de g e s c h i e d e n i s van den d a g ; 

2. V o o r s t e l l i n g e n , w a a r o p d è p e r s o n e n 
s l e c h t s a l s b i j w e r k i n een l a n d s c h a p of 
i e t s d e r g e l i j k s v o o r k o m e n ; 

3. V o o r s t e l l i n g e n van v e r g a d e r i n g e n , 
o p t o c h t e n en d e r g e l i j k e g e b e u r t e n i s s e n , 
w a a r a a n de v o o r g e s t e l d e p e r s o n e n hel i -
ben d e e l g e n o m e n : 

4. P o r t r e t t e n , d i e n ie t op b e s t e l l i n g 
v e r v a a r d i g d z ij n , v o o r z o o v e r de v e r s p r e i 
d i n g of t e n t o o n s t e l l i n g een h o o g e r 
k u nst b e l a n g d i e n t . 

De b e v o e g d h e i d s t r e k t z i c h e v e n w e l 
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n i e t u i t t o t een v e r s p r e i d i n g of t e n t o o n 
s t e l l i n g , w a a r d o o r een e r k e n d b e l a n g 
van den a f g e b e e 1 d e n p e r 8 o o n , nf w a n n e e r 
deze o v e r l e d e n i s , van zijn n a b e s t a a n d e n 
g e s c h a a d w o r d t . 

De beide voorafgaande paragrafen hebben, 
zooals uit den inhoud blijkt, in hoofdzaak betrek
king op portretten, werken van schilderkunst en 
photographie. Dc Duitsche tekst spreekt van „Bil-
dnisse" en „Bilder" en zoomin daaruit als uit dc 
aanteekeningen, die Hellwag aan deze artikelen 
toevoegt, blijkt of dc wetgever hierbij ook por
tretten door beeldhouwkunst vervaardigd, bustes 
reliefs, medailles, plaketten en dergelijke op het 
oog heeft gehad. Hierop zouden o. i . dezelfde be
palingen van toepassing moeten zijn. 

Wanneer niet de photographie mede in deze 
wet ware ingelijfd zouden de beide voorafgaande 
paragrafen er waarsc eenigszins andcis 
hebben uitgezien ; eigenlijk geldt dit voor de ge
lieele wet, 

Wij zijn niet in staat na te gaan, welke invloeden 
tot het opnemen van dc photographie onder cn het 
in vele opzichten gelijkstellen met dc beeldende 
kunsten geleid hebben, maar telkens vindt men in 
de wet aanleiding tot de vraag, of dc wetgever 
hierin wel juist gezien heeft en of dc practijk niet 
op den duur het onhoudbare van deze combinatie 
zal aantoonen. 

Terecht is opgemerkt, dat dc photographen in 
vele opzichten beter beschermd zijn, dan de kun
stenaars en al kan misschien photographie tot een 
zekere hoogte beeldende kunst genoemd worden, 
tot de scheppende kunsten behoort zij zeker niet. 
Hare werkwijze en haar doel is veel meer afbeelden, 
nabootsen en vermenigvuldigen en verspreiden en 
zij behoort dus tot het gebied der graphische of 
der meer bepaald vermenigvuldigende kunsten. 

Dit komt ook uit in Hell wag's aanteekening 
betreffende de karikatuur, waarin hij zegt: Daaren
tegen behoort dc karikatuur, als eene meer of 
minder willekeurige, volgens een bepaald doel uit
gevoerde kunstbewerking van een portret tot een 
nieuwe voorstelling, hierbij niet thuis. Een bijzondere 
bepaling hieromtrent in de wet op te nemen, schijnt 
niet noodig. Bescherming van den persoon tegen 
misbruik van de karikatuur behoort tot het publiek 
recht. 

De karikatuur zelf is als werk der beeldende 
kunst natuurlijk als elk ander door de kunst-
beschermingswet tegen namaak enz. beschermd. 

§ 24. 

V o o r o o g m e r k e n de r r e c h t s p l e g i n g on 
d e r o p e n b a r e v e i l i g h e i d m o g e n d o o r de 
o v e r h e i d p o r t r e t t e n z o n d e r t o e s t e m m i n g 
van den r e c h t h e b b e n d e of den a fgebee l -
den p e r s o o n cn zijn n a b e s t a a n d e n ver
m e n i g v u l d i g d , v e r s p r e i d cn ten toonges te ld 
wo rde n. 

Met dit artikel, dat geen toelichting behoeft 
besluit de Tweede Afdeeling van de wet. 

De Derde Afdeeling bevat een zestal artikelen, 
regelende den D u u r d e r B e s c h e r m i n g . 

§ 25. 
De b e s c h e r m i n g van het a u t e u r s r e c h t 

van een werk de r b e e l d e n d e k u n s t e n 
e i n d i g t , w a n n e e r s ede r t den d o o d van 

den a u t e u r d e r t i g j a r e n v e r 1 o o p e n z ij n. 
Is het a u t e u r s r e c h t v o l g e n s 5, 0 i n 

het b e z i t van een r e c h t s p e r s o o n , zoo e i n 
d i g t de b e s c h e r m i n g na ver loop van d e r t i g 
j a r e n s ede r t he t ve r sch i j nen van het werk. 
E v e n w e l e i n d i g t d c b e s c h e r m i n g met den 
a f l o o p van den i n de ee r s t e a l i n e a bepaal 
den t e rmi jn , w a n n e e r het w e r k e e r s t ve r 
sch i jn t na den d o o d van den v e r v a a r d i g e r . 

Bij deze paragraaf dient er nog eens op gewezen 
te worden, dat bij een bouwwerk of monument van 
„verschijnen" in het algemeen geen sprake kan z\jn. 
Wij vestigden daar reeds bij § 14 dc aandacht op. 
Men zal zien dat deze uitdrukking ook in volgende 
artikelen telkens gebezigd wordt cn klaarblijkelijk 
beidt men daarbij op het oog gehad werken van 
beeldende kunst of photographie, die uitgegeven of 
in den handel gebracht worden. 

Bij een bouwwerk zal het in den regel niet 
onmogelijk zijn een tijdpunt vast tc stellen, dat 
beschouwd kan worden als dat, waarop het werk 
aan het daglicht is getreden, maar van andere 
werken van beeldende kunst, ontwerpen, schetsen, 
teekeningen, schilder- cn beeldhouwwerken, die in 
portefeuille of in het atelier aan dc openbaarheid 
onttrokken blijven, zal de bepaling van het bedoelde 
tijdstip wel eens tot moeilijkheden aanleiding kunnen 
geven. Immers voor dc toepassing van dc bepalingen 
dezer afdeeling van de wet is het allereerst noodig, 
dat omtrent dit tijdstip geen twijfel rijzen kan. 

Het zou wellicht aanbeveling verdienen op alle 
bouwwerken en andere kunstwerken den datum 
van dc voltooiing op onuitwischbare wijze aan te 
brengen 

§ 2(5. 

Dc b e s c h e r m i n g van het a u t e u r s r e c h t 
van een werk d e r p h o t o g r a p h i e e i n d i g t 
niet den a f l o o p van t i e n j a r e n s e d e r t het 
v e r s c h i j n e n van het werk . E v e n w e l e ind ig t 
d c b e s c h e r m i ng m e t den a f 1 o o p van t i e n 
j a r e n s ede r t den d o o d des au t eu r s , wan
neer v o o r zijn d o o d he t w e r k nog n i e t 
v e r s c h o n e n was. 

Ook aangaande pholographieën is opgemerkt, dat 
daarvan moeilijk is vast tc stellen, wanneer zij 
verschenen zijn cn ook bier zou dateering wellicht 
gewenscht zijn, om een lastig onderzoek, waaraan 
ook dc rechterlijke macht te pas zou moeten komen 
tc ontgaan. Natuurlijk zouden dc data door dc hand-
teekening van den auteur gewaarborgd moeten zijn 
cn ofschoon dc wet geen dergelijk waarmerk voor
schrijft zal het toch raadzaam geacht moeten worden, 
dat de auteurs als gewoonte aannemen, alle werken, 
die zij beschermd wenschen te zien, behalve van 
hun naainteekon, ook van een datum te voorzien. 

§ 27. 
K o m t het a u t e u r s r e c h t van een w e r k 

m e e r d e r e p e r 8 o n en ge m e c n s c h a p p e 1 ij k 
toe, zoo w o r d t dc a f l o o p d a a r v a n , v o o r 
z o o v e r het t i j d s t i p van den dood daarvoor 
a l s g r o n d s l a g is aangenomen, bepaald door 
den dood van don l a n g s t l e v e n d e . 

Zoowel op dc in § 8 als ook op dc in de § § 7 
cn 9 bedoelde gevallen is deze § 27 van toepassing 
en dus genieten dc erfgenamen der eerst gestorven 
auteurs de bescherming zoolang, tot na den dood 
van den langstlevende 30 jaren verstreken zijn. 
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§ 28. 

Bij werken, die uit m e e r d e r e met tus• 
s c h e n p o o z e n v e r s c h e n e n a f d e e l i n g e n 
bes t aan , z o o m e d e bij d o o r l o o p e n d e b l a d e n 
of a f l e v e r i n g e n w o r d t e l k e a f d e e l i n g , 
i e d e r b l a d of nummer v o o r dc b e r e k e n i n g 
v a n den d u u r de r b e s c h e r m i n g a l s een 
a f z o n d e r l i j k w e r k b e s c h o u w d . 

Bij de i n a f l e v e r i n g verschonende wer
ken w o r d t het t i j d s t i p ee r s t van de u i t 
g a v e d e r l a a t s t e a f l e v e r i n g af b e r e k e n d . 

§ 29. 
D c t e r m i j n e n van b e s c h e r m i n g (Schu tz -

f r i s t en) b e g i n n e n met den a f l o o p van het 
k a l e n d e r j a a r , w a a r i n dc a u t e u r g e s t o r v e n 
ol ' het w e r k v e r s c h e n e n is . 

§ 30. 
V o o r z o o v e r de i n . d e z e we t v e r 1 e e n d c 

b e s c h e r m i n g d a a r v a n a f h a n g t , ol ' een 
w e r k v e r s c h e n e n i s , w o r d t s l e c h t s een 
v e r s c h i j n e n in a a n m e r k i n g g e n o m e n , dat 
d o o r d e n r e c h t h e b b e u d e b e w e r k t i s. 

(Wordt vervolgd). 

Het W e e n e r C o n g r e s . 

m . 

A l hebben vele congressisten maar weinig ver
gaderingen bijgewoond daaruit mag niet worden 
afgeleid, dat de reis naar Weenen voor hen weinig 
nut heeft gehad. Want, gelijk Pope zegt: „The 
proper study ol' mankind is man''. En zoo kan men 
de architectuur beter door het beschouwen van 
gebouwen bestudeeren dan door het luisteren naar 
een spreker in een zaal. 

Niet alleen dc bouwwerken van Weenen lokten 
tot studie uit. Ook twee tentoonstellingen van 
bouwkundige teekeningen waren georganiseerd. In 
de Hol'bibliotheek zag men, hoe de oude meesters 
geteekend hadden, aan den Parkring hadden dc 
hedendaagsche teekenaars van bijna alle landen dei-
wereld hun kunst getoond. 

Duidelijk kwam het uit, dat de architecten der 
16e, 17c cn 18c eeuw het teckencn slechts als 
hulpmiddel hadden beschouwd, terwijl die der 
19e eeuw er al te dikwijls het doel in hebben ge
zien. De ouden voelden zich één met hun tijd, zij 
dachten er niet aan, zich daarbuiten tc plaatsen. 
De architecten der 19e en 20e eeuw hebben er te 
zeer hun eer in gesteld, hun tijd te verloochenen. 

Verscheidene bezoekers der moderne tentoon
stelling vonden, dat de Russische afdeeling daal
de kroon spande. Men zag er inderdaad uitmun
tend teckenwerk voor keu-ken, die Russisch genoeg 
van aspect waren. Doch geven die ontwerpen ons 
iets van het hedendaagsche Rusland te zien, dat 
voor zijn geestelijke bevrijding strijdt ? Dat zal wel 
niemand willen volhouden. En zoo heeft deze Rus
sische afdeeling geen meerdere waarde dan die van 
andere landen, waar men zijn heil in de historische 
stijlen zocht. Bij het verlaten van de tentoonstelling 
aan den Parkring was onze indruk, dat de archi
tecten der wereld thans veel geld verdienen, doch 
dat de architectuur er niet best aan toe is. 

Wat schijnt ons de 18e eeuw, nog een twintigtal 
jaren geleden als de „pruikentijd'' veracht, nu een 
periode van hooge en harmonische cultuur! Vooral 
te Weenen kan men zich daarvan overtuigen, want 
de eigenlijke stad kreeg tusschen 1090 en 1740 
haar karakter. Slechts Amsterdam kan, in dit op
zicht, met Weenen vergeleken worden. Doch zoo
wel aan de Donau als aan den Ainstel heeft de 
19e eeuw het oude schoon droevig gehavend. Maar 
het moet een genot geweest zijn, in 1850 door 
Amsterdam en door Weenen te wandelen. Amster
dam lag toen nog rustig aan het IJ binnen zijn 
singels, Weenen werd door zijn wallen van de 
voorsteden afgescheiden. 

Dit oude Weenen aanschouwt men op de schilde

rijen van Canaletto, die in het Hof museum berusten. 
Ook de onlangs op zeer hoogen leeftijd gestorven 
schilder Rudolf von Alt heeft heel wat van wat 
nu verdwenen is, in teekening gebracht. 

Hildebrand en Fischer von Erlach zijn de archi
tecten geweest, die het 18e-eeuwsche Weenen 
hebben geschapen. Het was een zeer gelukkige 
gedachte van hun hedendaagsche vakbroeders om. 
aan den vooravond van het congres, Fischer von 
Erlach te huldigen door een gedenkteeken tegen 
het huis in dc Schultergas.se, waar hij gestorven is, 
te doen plaatsen. Die Schultergasse ligt in het hart 
van Weenen, te midden van de mooiste monumenten 
der 18e eeuw. Aan de eene zijde komt zij uit op 
de Hohe Markt, waar de fontein niet „het huwelijk 
van Maria' ' door Fischer von Erlach ontworpen, 
ons den meester als decorateur toont. En in de 
Wipplingerstrasse, aan de andere zijde, aanschouwt 
men twee der mooiste werken uit den Baroktijd. 
het voormalig Stadhuis en het Ministerie van 
Binnenlandscbe Zaken. 

Het plein Am Hof is hier dichtbij. Van Fischer 
von Erlach is hier het oude Stads-tuighuis. dat nu 
als brandweerkazerne is ingericht. Jammer mag het 
worden genoemd, dat de oude huizen, die nog een 
kwart eeuw geleden aan dit plein zulk een aardig 
cachet gaven, op enkele na werden gesloopt, en 
door moderne woonkazernes zijn vervangen. Vooral 
het tuighuis is daardoor in de verdrukking gekomen. 
Vater Itadctzky kijkt, in brons, sinds 18!>2 op de 
parapluïes der groentevrouwen naar beneden. 

Een sterk hellend gedeelte verbindt Am Hol' met 
een tweede plein, de Freiung, dat versierd wordt 
door den rijken gevel van het paleis Kinsky, in 
1710 door Hildebrand voleindigd. Zeer decoratief 
zijn de beide ingangen, wier kroonlijsten door reuzen 
worden getorscht. 

De Schottengassc brengt ons nu naar den Ring. 
die de roem van Weenen is. En toch hebben vele 
congressisten van dien King niet den sterken indruk 
gekregen, dien zij hadden verwacht. W e l waar
deerden zij den breeden weg, die zich, 5 kilometers 
lang, als een zeshoek om het oude Weenen sluit, 
wel bewonderden zij de smaakvolle parken, langs 
den Ring aangelegd, maar zij betreurden het, dat 
het bebouwen had plaats gevonden in de 2e helft 
der 19e eeuw, die tot een monumentale architectuur 
niet bij machte was. 

Komt men de Schottengassc uit, dan verheft zich 
op den Maximiliansplatz de door Eerstel van 1850 
tot 1879 gebouwde Votiv-Kirche als een 13e-eeuwsche 
kathedraal. Doch hoeveel moeite de architect zich 
gegeven heelt om zich in den geest der midden
eeuwen te verdiepen, hij bracht niets voort dan 
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een pastiche. Voor de betrekkelijk geringe afmetingen 
der kerk zijn de motieven veel te talrijk en te druk. 
Het is also! Ferstel de schoonheid van alle kathe
dralen der 13e eeuw in geconcentreerden vorm 
heeft willen geven. Doch schoonheid is nu eenmaal 
wat, anders dan vleeschextract. 

Hoe weinig Ferstel voor de middeneeuwen voelde, 
blijkt het beste daaruit, dat hij voor de door hem 
in de nabijheid gebouwde Universiteit den stijl der 
Italiaansche Renaissance koos, dien hij met Fransche 
elementen vermengde. Boven deze gevels steken 
de Gotbische spitsen der Votiv-Kirche uit! Waarlijk, 
Ferstel beschouwde dc bouwkunst als een maskerade. 
Toen hem het middeneeuwsche pakje niet langer 
voldeed, trok hij het uit en vertoonde zich als 
Italiaan der lfie eeuw. 

Zoo erg heeft Semper het niet gemaakt bij het 
ontwerpen van het Burgtheater. Hier is Palladio 
aan het woon! met de groote orde van het Palazzo 
Valmarana te Vicenza. Palladio is het ideaal van 
zooveel meesters der 17e en 18e eeuw geweest, 
dat men er een architect der 19e eeuw niet hard 
over mag vallen, dat ook hij zich den Italiaan tot 
voorbeeld heeft genomen. Maar terwijl Van Campen, 
Wren, Mansard en Fuga, om slechts enkele der 
vroegere volgers van Palladio te noemen, hun eigen 
stempel op hun werken hebben gedrukt, is Semper 
daartoe niet bij machte geweest en kan de eenige 
vrijheid, die hij zich veroorloofde, het bekronen 
der middenpartij door een attiek met balustrade, 
niet bepaald gelukkig worden genoemd. 

Tegenover Sempers schouwburg staat, juist in 
de as, het Raadhuis van Schmidt, dat Gotbische 
vormen vertoont, als ware het een paar eeuwen 
vroeger opgetrokken. Het verschil is echter maar 
acht jaren, daar het Raadhuis in 1872, het Burg
theater in 1880 is begonnen. Wij hebben over 
Schmidt's werk in ons eerste artikel reeds wat 
gezegd, en kunnen er dus nu over zwijgen. Ook 
het Grieksche Parlementsgebouw, dat wat verder 
aan den Franzensring staat, werd toen behandeld. 
Schuin daarachter vinden wij het Paleis van Justitie 
dat door Von Wielemans voor de variatie in den 
stijl der zoogenaamde Duitsche Renaissance werd 
ontworpen. Die Franzensring biedt derhalve een 
staalkaart van stijlen, waarvan zij, die meenen, dat 
één tijd aan één stijl moet zijn te kennen, zullen 
gruwen. 

Bij den Burgring komt meer een heid. Aan Semper 
werd indertijd opgedragen, een ontwerp te maken 
voor de bebouwing van het uitgestrekte terrein, 
dat van tien ouden Hofburg tot het Hof-stalgebouw 
reikt. Hij nam daarbij het Burgthor, een klassiek 
werk van omstreeks 1830— half Grieksch, half 
Roineinsch, tot middenpunt, voegde aan de stads-
zijde twee vleugels bij den Hofburg, en plaatste in 
het verlengde dezer vleugels, naar de zijde der voor
stad Neubau, de beide gelijke en gelijkvormige 
hofmusea. 

Van de vleugels aan den Hofburg is alleen die 
ten oosten begonnen. Doch het werk, waaraan ook 
de hier te lande uit 1885 bekende Friedrich Ohmann 
een tijdlang verbonden was, bleef onvoltooid, daar 
keizer Frans Jozef, een man van eenvoudige ge
woonten, voor de pronkzalen niets voelt. 

Men hoopt, dat zijn opvolger daar anders over 
zal tienken en ook den westelijken vleugel onder
handen zal laten nemen. Een verbouwing van den 
Hofburg zelf zal dan noodzakelijk worden. 

I'alladiaansch is de stijl dezer vleugels en der 

musea. De nadeelen van een volkomen symmetrie 
doen zich hier gevoelen. De indruk van het geheel 
zou veel aangenamer zijn, indien de twee museumge
bouwen wel ongeveer een gelijke massa hadden, maar 
toch niet zoo als twee druppelen water op elkander 
leken. Daarbij zijn de koepels van een weinig be
haaglijk silhouet. De inwendige inrichting van het 
kunstmuseum is daarenboven nog aan de architec
tuur der gevels opgeofferd. 

Het meest geslaagde gebouw aan den Ring is 
naar ons oordeel de Hofopera, die reeds in 1808, 
dus vóór de andere monumenten, voltooid was. 
Een architect van Nederlandschen bloede, Van der 
Null — doch zeker geen nul — heeft met Siccards-
burg dezen schouwburg ontworpen De motieven 
zijn aan den style Francois I ontleend, doch op 
geheel eigen wijs verwerkt, daar die bouwtrant 
geen schouwburgen had nagelaten, die als voorbeeld 
zouden hebben kunnen dienen. Bijzonder gelukkig 
is ook de zaal, die zeer discreete vormen en kleuren 
vertoont. Het werk werd echter bij zijn voltooiing 
zoo slecht beoordeeld, dat Van der Nul l uit ergernis 
zich in zijn schouwburg om het leven bracht. 

Welk een kunstenaar hij was toonde hij reeds 
bij het bouwen van het in 1850 voltooide Arsenaal, 
nabij het Staatsbahnhof buiten de voorstad Wieden 
gelegen. Dit reusachtig werk is grootendeels in 
gebakken steen opgetrokken, die in het gezicht 
gelaten werd en waarbij de vormen der Italiaansche 
kasteelen uit de 13e en 14e eeuw zijn aangewend. 
Eigenaardig vooral zijn de hoefijzervormige in
gangen. Men ziet, dat de Amsterdamsche brand
weer-kazernes hier hun proto-type hebben. Juist te 
Weenen, waar de gebakken steen altijd onder 
pleisterwerk wordt verstopt, maakt een groep van 
gebouwen zooals het Arsenaal is, indruk. Het 
museumgebouw, dat Hansen later aan dit geheel 
toevoegde, is van minder gehalte. 

Tegenover dit Arsenaal bevindt zich het Bel
vedere, eens als museum vermaard, eer de kunst
werken naar het Hofmuseum werden overgebracht. 
Toch verdient dit paleis, van 1715 tot 1725 door 
Hildebrand gebouwd, nog wel een bezoek. De 
Barokstijl viert hier hoogtij, en de ontwerper 
heeft, door de middenpartij lager te maken dan de 
twee daaraangrenzende gedeelten een eigenaardig 
effect bereikt. Aan de tuinzijde heeft alles één 
hoogte, om het gebouw boven de terrassen, 
waterwerken en geschoren hagen beter te doen 
uitkomen. 

De voorstad, waarin het Belvedere gelegen is, 
heet Landstrasse en strekt zich van het Donau-
kanaal tot de Heugasse uit. Het westelijk deel van 
dit „Bezirk" wordt door prachtige tuinen inge
nomen, die tot het Belvedere en het paleis Schwar-
zenberg behooren, en waaraan ook de „Botanischer 
Garten" grenst. Aan de andere zijde van den Renn-
weg bevond zich voorheen ook de prachtige tuin 
van het paleis Metternich, doch deze is thans met 
deftige huizen bebouwd, waarin verscheidene ge
zanten wonen. Het eigenlijke paleis Metternich, een 
werk van omstreeks 1825, heeft architectoninisch 
geen groote waarde. 

Van beter gehalte is het paleis Schwarzenberg, 
dat door Fischer von Erlach in het begin der 18e 
eeuw werd gebouwd. De architect heeft een Joni-
sche pilasterorde in den trant van Palladio toege
past. In de fries werden vensters aangebracht, 
terwijl de muren daaronder van nissen werden voor
zien. 

In denzelfden Palladiaanschen geest is ook de 
nabijgelegen Karlskirche, het meesterwerk van 
Fischer von Erlach, opgevat. Doch ook hier heeft 
de architect zich vrijheden veroorloofd, die de kerk 
tot een eigenaardige schepping stempelen. Zoo 
maakte hij den koepel, die het midden inneemt, 
ovaal, en gaf hij aan de beide klokkentorens naast 
het portiek den vorm der zuil van Trajanus te 
Rome. Ook het koor kreeg de gedaante van een 
kleine koepelkerk. Als men in den namiddag van 
een helderen dag hier binnentreedt, dan krijgt men 
van het interieur een indruk, dien men niet ver
geten zal. Hier is een feestelijke pracht tentoon
gespreid, een weelde, die op haar plaats schijnt, 
daar de kerk uit dankbaarheid voor het verdwijnen 
van de pest werd gesticht. 

Maar wat te denken van de pracht, waarmede 
Otto Wagner de kerk van het krankzinnigengesticht 
voor Neder-Oostenrijk versierd heeft? Dit gebouw 
heeft een geheel vergulden koepel, ofschoon het 
treurig doel van het gesticht een zoo discreet 
mogelijke behandeling van het uitwendige had ge
vorderd. Wij zouden wel niet zoover willen gaan 
als de bestuurders van bet krankzinnigengesticht 
te Castricum, die in één bestek een kerk en een 
varkensstal voor hun inrichting lieten aanbesteden, 
doch meenen, dat alle uiterlijk vertoon in zulk een 
geval moet worden vermeden. 

Van binnen is Wagners kerk van een sober
heid, die de nuchterheid zeer nabijkomt, en weinig 
met het Katholiek geloof overeenstemt. Waar
schijnlijk zullen de congressisten een minder grooten 
indruk van Otto Wagners werk hebben gekregen, dan 
zij hadden verwacht. Er is in de manier van dien 
architect een zekere opzettelijk heid, die niet aange
naam treft. Het best voldoen tie werken in teekening, 
doch in uitvoering vallen zij tegen. Als een voorbeeld 
noemen wij het „Kaiserpavillon" van de StaStbahn 
te Hietzing, dat,toen de teekeningen in „Ver Sacrum" 
openbaar werden gemaakt, heel wat scheen te zullen 
worden. Doch het gebouwtje niet zijn lompen koepel 
en vuilwitte muren doet den beschouwer eer aan 
een grafkapel dan aan een keizerlijk ontvangpaviljoen 
denken. 

En het Postspaarbankgebouw is nog onaanzien
lijker, daar het met ingenieurswerk gelijk staat. 

Te Hietzing stappen de vorstelijke bezoekers van 
het kasteel Schönbrunn uit. Doch daar de groote tuin, 
die bij dit lustslot behoort, altijd voor het publiek 
is geopend, gaan ook tevens bij mooi weder de 
Weeners met allerlei voertuigen naar Hietzing. 

Bij het aanleggen van dien tuin is van het hel
lende terrein op gelukkige wijze partij getrokken, 
door in de as van het paleis een monumentale 
fontein en, boven op den berg, een belvedère, de 
zoogenaamde Gloriëtte aan te brengen. Het eigenlijk 
paleis heeft betrekkelijk sobere Barokvormen. In 
de Gloriëtte ziet men den style Louis X V I zich 
reeds aankondigen. 

Keeren wij nu naar het hart van Weenen, het 
uitgangspunt van onzen tocht terug, om, op de 
„Holie Markt" aangekomen, een bezoek te brengen 
aan de weinige werken uit de middeleeuwen, en 
van vóór de 18e eeuw afkomstig, die Weenen 
nog bewaart. Wij richten daarvoor onze schreden 
door de Salvatorgasse naar de kerk Maria am 
Gestade, die in haar rijkbewerkte Laat-Gothische 
torenspits, een schepping der 15e eeuw bezit, welke 
aan Nederlandsche voorbeelden doet denken. Terwijl 
evenwel onze spitsen peervormige bekroningen 

hebben is te Weenen de vorm van een spitsboog
koepel gekozen. De kerk heeft slechts een beuk. 

Drie beuken van gelijke hoogte vertoont de 
St. Stephanuskerk, het oudste bestaande bouwwerk 
van Weenen. De westelijke deelen zijn hier uit de 
12e eeuw en nog Romaansch, de overige kerk, met 
haar beuken van ongeveer gelijke hoogte en breedte 
is uit de 15e en 16e eeuw afkomstig. Zeer ongewoon 
is de plaatsing der twee torens aan de noord- en 
zuidzijde van het koor. Alleen de zuidelijke heeft, 
zijn slanke steenen spits gekregen, en valt vooral 
van den Graben gezien goed in het oog. Het hooge 
dak der kerk is met verschillend gekleurde ver
glaasde pannen gedekt. 

Bij het bezichtigen van het inwendige troffen wij 
het, dat juist een huwelijksplechtigheid begon. 
Bruid en bruidegom behoorden tot den hoogen 
adel, en dit verschafte ons gelegenheid, niet slechts 
de pracht van het luisterrijk versierde koor te 
kunnen bewonderen, doch tevens den bruidsstoet 
door het anders gesloten Riesenthor onder het 
dreunen van het orgel en het beieren der klokken 
naar de rijtuigen te zien gaan. 

De kerk bevat twee kunstwerken uit het begin 
der 16e eeuw, die zeer de aandacht verdienen. Het 
eerste is de predikstoel, in 1512 door Pilgram in 
steen gebeiteld, het tweede het grafteeken voor 
Keizer Frederik III, in rood marmer gehouwen en 
in 1513 door Lerch voleindigd. De predikstoel is 
een wonder van techniek en maakt het begrijpelijk, 
dat meester Pilgrams tijdgenooten meenden, dat hij 
de kunst verstond, steen te smelten en in vormen 
te gieten. Maar dc steenhouwer heeft al het werk 
met zijn beitel verricht. Niet minder kunstvaardig
heid is aan de tombe door Lerch tentoongespreid. 
De twee en dertig wapenschilden zijn uit den besten 
tijd der heraldiek, de dieren, die als spelende op 
de lijsten aan den voet werden aangebracht, prachtig 
gestyleerd. 

Hij die de gebouwen, welke vrij vermeldden, 
bezocht heeft, zal de architectuur van Weenen 
beter hebben loeren kennen, dan wie deze weten
schap op de congresbanken meende te kunnen 
opdoen. 

E r is te Weenen nog heel wat meer, dat de 
aandacht verdient, maar wie wil van zijn reis 
wenscht te hebben, moet zich beperken. 

De eindindruk is, dat de 18e eeuw de laatste 
periode is geweest, die een bouwkunst iu den 
waren zin des woords heeft voortgebracht, name
lijk een bouwkunst die het leven van dit tijdperk 
volledig verzinnelijkte. 

Hoe treurig staan daarentegenover de bouwwer
ken der 19e eeuw, the slechts min of meer geslaagde 
bedenksels zijn, die evengoed geheel anders konden 
wezen, daar zij in het minst geen symbolen zijn 
van het leven des tijds, die hen zag ontstaan! 
Hopen wij dat de 20e eeuw weder zal kunnen, 
wat de 19e eeuw niet vermocht. 

In een volgend artikel hopen wij het door vele 
congressisten bezocht Budapest te bespreken, om 
daarna een en ander omtrent Münchcn en Darm
stadt mede te deelen. 



P r i j s v r a g e n . 
R A P P O R T D E R J U R Y I N Z A K E PRIJS

V R A A G V O O R EÉNGEZINS-ARBEIDERS
W O N I N G E N , U I T G E S C H R E V E N DOOR 
DE M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E 
R I N G D E R B O U W K U N S T . 

Stot (Zie bladz. 183.) 
Afzonderlijke beoordeeling der bekroonde plannen. 

195. Motto Werkmanshuis. D. Meintema. Delft. 
De platte grond geeft op de meest eenvoudige 
wijze alles wat gevraagd wordt bij eene uitstekende 
ligging der vertrekken onderling en weinig verlies 
van ruimte aan portalen, trap enz. Van uit het 
woonvertrek zijn zoowel de keuken als de slaap
kamer bereikbaar en overzichtelijk. De stookge-
legenhcid in het woonvertrek is gunstig geplaatst. 
De slaapplaats in het kleine vertrek evenzoo. De 
vaste kasten geven Hink ruimte tot berging, terwijl 
dc wandvlakken en de vorm der vertrekken goede 
gelegenheid geven tot het plaatsen van losse 
meubels. 

Het keldertje is klein, doch voldoende en zeer 
gunstig gelegen en ontvangt direct licht en lucht 
van buiten. Ook de toegang tot den kelder is 
goed geplaatst. 

Het privaat, buiten de woning geplaatst maar ge
makkelijk door een overdekten toegang van uit de 
woning bereikbaar, geeft voor deze woningen eene 
goede oplossing van deze zoo belangrijke zaak. 

Van de ruimte onder de kap is uitstekend partij 
getrokken. Elke woning heeft op zolder twee flinke 
slaapkamers met vaste kasten, terwijl er nog eene 
groote zolderruimte overblijft voor berging. Dooi
de groepeering der topgevels zijn de slaapkamertjes 
ruim, goed van vorm en in een gunstige positie 
voor licht en luchtschepping. De toegang naai
den zolder is goed, hoewel in den regel voor deze 
soort woningen eene eenvoudige stecktrap de voor
keur verdient. 

De architectuur past in het karakter der woningen 
en is goed van verhouding. De gelieele opzet van 
dit ontwerp is bijzonder gelukkig en getuigt zoowel 
wat betreft de indeeling als de architectuur en de 
verzorging van het teekenwerk van zorgvuldig na
denken en liefdevolle behandeling. 

188. Motto Hygiene. H . J . Dammerman. Scheve-
ningen. Dc vertrekken zijn goed van vorm en zoo 
gelegen, dat van uit het woonvertrek de gang 
der huishouding gemakkelijk kan worden gecontro
leerd. Evenals bij het vorige plan liggen ook hier 
woon- en slaapvertrek gunstig voor een doorgaande 
ventilatie. De belichting van de keuken en de toe
gang tot het privaat zijn goed. De kelder is omlei
den trap gelegen. In elk vertrek zijn vaste kasten 
aangebracht, terwijl er nog wandruimte genoeg 
overschiet voor het plaatsen van losse meubels. 
De toegang naar en de ruimteverdeeling op den 
zolder zijn goed. 

Architectuur en teekenwerk zijn goed verzorgd. 
163. Motto 1 cents postzegel. W . Verschoor. 

's-Gravenhage. De indeeling van den plattegrond is 
goed. De afwezigheid van uitbouwen, de eenvoudige 
vorm van het dak en de bescheiden passende archi
tectuur maken dit ontwerp minder kostbaar dan 
bij eene eerste beschouwing misschien zoude worden 
verondersteld. Door de gelukkige groepeering der 
stookplaatsen wordt het aantal schoorsteenen boven-
daks beperkt. De ligging van het privaat is gunstig. 

Het onder de trap gelegen keldertje is van uit de 
keuken toegankelijk. Dc vorm der vertrekken biedt, 
eene goede gelegenheid voor bet plaatsen van 
meubelen. De slaapkamers op den zolder zijn gunstig 
gelegen voor licht en luchtschepping. 

De eenvoudige architectuur is eene verdienste 
voor deze soort woningen en wijkt evenals bij de 
twee vorige ontwerpen aanzienlijk af van de in den 
regel hier te landen gevolgde. Door de gelukkige 
verdeeling van vensters en deuren is eentonigheid 
vermeden. De opgave van het plan is zorgvuldig 
doordacht, Het teekenwerk is strak en getuigt van 
eene geoefende hand. 

157. Motto. Magnolia. W . K . de Wijs. Bloemen
daal. De opzet en indeeling is beknopt, eenvoudig 
en goed geslaagd. De groepeering der vertrekken 
is goed, ook op den zolder. Ligging van privaat 
en stookplaatsen is gunstig. De architectuur is een
voudig doch passend. 

138. Motto Praktisch. G. H . Kleinhout, Amster
dam. Dit ontwerp geeft ook een zeer goed door
dachten plattegrond, evenals bij het vorige plan is 
ventilatie van voor naar achtergevel mogelijk. Zeer 
goed gevonden is de belichting en ventilatie van 
de keuken namelijk door de onder het plafond 
aangebrachte tuimelramen. Het onder de trap 
gelegen keldertje is van uit de keuken toegankelijk 
en ontvangt licht en lucht direct van buiten door 
een bij dc voordeur gelegen koekoek. 

De slaapkamers op den zolder zijn flink en gunstig 
gelegen voor licht cn luchtschepping. 

De architectuur is eenvoudig doch niet zoo 
gelukkig als die van de vorige ontwerpen. Het 
teekenwerk is goed. 

41. Motto Cormajomar. J . van Dillewijn. H i l 
versum. 

Een eenvoudige goed ingedeelde plattegrond. De 
ligging der vertrekken is goed, ook op den zolder. 

Privaat en stookplaatsen goed geplaatst. Er is 
gelegenheid voor ventilatie van voor- naar achter
gevel. 

De architectuur is minder goed geslaagd. 
175. Motto Licht en lucht. Charles Estourgie, 

Amsterdam. 
Een keurig in elkaar gezette en goed doordachte 

plattegrond, welke in principe nog al afwijkt van 
de vorigen. Het woonvertrek, dat zeer ruim van 
afmeting is, is bier namelijk aan den achtergevel 
geplaatst, het privaat daarentegen aan den voor
gevel, waardoor bet binnenshuis komt te liggen. 
De ligging der vertrekken is goed, ook op den 
zolder. Door de afmeting der zoldervertrekken blijft 
echter niet zooveel bergruimte beschikbaar als wel 
wenschelijk is. 

De architectuur doet aangenaam aan; het voor 
dakbekroning dienende torentje moet als overdadige 
weelde worden beschouwd en kan ter besparing 
van kosten vervallen. 

Nog dienen vermeld de volgende ontwerpen: 
188a. Motto „In de breedte" en 188c Motto „Na 

gedane arbeid" en wel door de origineele opvattingen 
van de planindeelingen. In 188a is het privaat, 
hoewel heel aardig gedacht, ook wat de belichting 
betreft, minder gunstig gelegen en is direct met 
het woonvertrek in verbinding. Ook de open trap 
in het woonvertrek is een nadeel, omdat daardoor 
het vertrek moeilijk warm te stoken zal zijn. De 
architectuur is goed en toch eenvoudig. 

Ook de plattegrond van 188e is zeer aardig 
gevonden. De uitbouwtjes, die ook aan den achter-
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gevel tot in het dak zijn doorgevoerd en de onnoodig 
ruime belichting van den zolder maken de uitvoering 
van dit ontwerp echter te kostbaar, ook wat het 
onderhoud betreft, 

223. Motto Economie. 
Ook dit is een zeer verdienstelijk en klaarblijkelijk 

wel doordacht ontwerp, zoowel wat de indeeling 
als de architectuur betreft, Door de onpraktische 
hoeken en de zoogenaamde Cosy corners in het 
woonvertrek is het karakter van werkmanswoning 
verloren gegaan en denkt men meer aan een klein 
burger optrekje buiten. 

151. Motto Neuenahr. 
Dit ontwerp is wel doordacht, passend van 

architectuur en zal in uitvoering goedkoop kunnen 
zijn. De indeeling van den zolder is echter geheel 
mislukt en biedt niet de ruimte aan, waaraan in 
deze soort woningen behoefte is. 

74. Motto Home sweet home. 
Dit ontwerp trok de aandacht ook door het keurig 

uitgevoerde model welk er bij was gevoegd. De 
architectuur doet echter meer denken aan een villa 
dan aan een werkmanswoning. 

Aldus opgemaakt Amsterdam Mei 1908. 

W . V A N B O V E N , 
L . K R O O K , 
J . H . W L E L I M A N , 
W . F . C. S C H A A P , 
D. E . W E N T I N K . 

L e e s t a f e l . 

D A M P R I J S V R A A G . 
Volgens de laatste berichten zijn in het geheel 

38 ontwerpen voor de Damprijsvraag ingekomen in 
het Maatschappelijk gebouw Marnixstraat 402; hier
van zijn 3 over den tijd ingezonden, terwijl 2 aan 
een verkeerd adres waren bezorgd. Wegens buiten
lands verblijf is de Jury nog niet met haar arbeid 
begonnen. 

V a r i a 

Het verbruik van hout voor spoorwegen. In 
Frankrijk heeft men dagelijks voor de 6 groote 
spoorwegen alleen 10,000 dwarsliggers noodig, dus 
in een jaar de kolossale hoeveelheid van 3,650,000 
liggers. Nu levert één boom van middelbare lengte 
niet meer dan hoogstens 10 dergelijke liggers, zoo
dat er dagelijks meer dan 1000 boomen geveld 
moeten worden, alleen om daar te lande in de be
hoefte aan de dwarsliggers te voorzien. Nog sterker 
is uit den aard der zaak de behoefte aan dwars
liggers in Amerika en men schat daar de jaarlijk-
sche behoefte op 15 millioen stuks. Om deze te 
kunnen verkrijgen, moet ieder jaar een oppervlakte 
van 197,000 acres of ruim 80,000 H.A. met boomen 
beplant, worden geveld. Men schat dat er jaarlijks 
voor de geheele wereld 40 millioen dwarsliggers 
noodig zijn, zoodat telken jare 240,000 H.A. ge-
boscht moeten worden, om alleen de boomen te 
kunnen vervangen, die voor de spoorwegen noodig 
zijn. Wanneer men nu verder nagaat de hoeveel
heid bout, die jaarlijks gebruikt wordt als werk-, 
brand- en mijnhout, dan is het geen wonder, dat 
velen er sterk aan twijfelen, of de voorraad niet 
zal uitgeput raken, wanneer niet voor een doel-
matigen aanplant over de geheele wereld wordt 
gezorgd. 

Bouwkundig Weekblad No. 93, Over Weenen, naar 
aanleidng van het 8e Int Arch. Congres, met afbeeldingen. 

Zeven Voordrachten over bouwkunst I 
Bouwkundig Album der Afdeeling „Nederlandse!) 

Indië*' van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 
Moer in o nd, met afbeelding. 
Het gevaar voor bevriezen van inrichtingen voor 

centrale verwarming, door F. G. Ungcr w. i. 

Architectura No. 28. Het Congres te Weenen. door 
W. Kromhout Cz. 

De Bouw van een nieuw Munt ge bouw te 
Utrecht. 

Ingezonden, een pleidooi voor het behoud onzer lande
lijke bouwkunst door H. v. d. Kloot Meijbnrg. 

Technisch (ie deel te. Beknopte Vastheidsleer door 
F. Wind (Vervolg». — De invloed van het telkens herhaald 
belasten op de vastheid van ijzer. — Sociaal-Technisch 
Adviesbureau, — Revolving-deuren. — Holle heipalen van 
gewapend beton. 

Be Bouwwereld No. 24. Echo's. De ontsiering van stad 
en land. 

Dag t e ek e n e n e u k u n s t a m b ach tss c hooi voor 
meisjes, door II. 1'. Berlage Nz. niet afbeelding. 

I n d r u k k e n uit de N e d e r l a n d s c h e s teen 
indus tr i e , door Prof J. A. van der Kloes 

Be Ingenieur No. 28. Voor loopig rapport over 
de golfsl ijtage der rails, uitgebracht in de vergade
ring der Vakafdeeling voor Spoorwegbouw en Spoorweg-
explotatie, met afbeeldingen. 

Beproeving van een gedeelte viaduct in ge
wapend beton der Zuid-Hollandsche Electrische Spoor
wegmaatschappij te Rotterdam, door A. C. C. G. van 
Hemert c. i., met afbeeldingen. 

Bezoek aan Nederland der Royal Commission on 
Canals and Waterways, door R. A. van Sandick C i. 

Ingezonden Stukken . Bescherming van den Inge
nieurstitel en wettelijke regeling der bevoegdheid tot uit
oefening van het ingenieursvak, door Chr. Muller w. i. 

Technisch Weekblad (B. v. T.) No. 23. Bestuiirsbeiichten. 
— Uit de Afdeelingen. — Onze Algemeene Vergadering.— 
Het ijzer in de geschiedenis der volken. (Vervolg). — Elec
trische verlichting van spoortreinen (Vervolg|. 

Be Aan nemer No. 23 Wanneer wordt de Wet op 
het Arbeidscontract ingevoerd? 

C o r r e s p o n d e n t i e • O n d e r w ij s. 

Be Nederlandsche Klei-Iudiistrie No. 4!(. Ingezonden 
stukken. — Wenken en gegevens voor de behandeling in 
en buiten Rechten van Handelsvorderingen. — Indrukken 
uit de Nederlandsche Steenindiistrie door .1. A. van der 
Klaes (overgedrukt uit „de Bouwwereld"). 

Deutsche Bauliiitte No. 23. Vom architektonischen Orna
ment, door Georg Kutzke. 

E i n i g e s (Hier k l e i n e r e Miet li ausfassaden. 
dom- Erich Schwinghamnier. bij ontwerpen van Bargum 
en Krausse, F. Lem-ke en C. Opitz. 

U e b e r L a n d g a s t h a' u s e r III, door R, A. Wolff met 
afbeeldingen. 

Modern* Baud or men van M. .1. Gradl uitgave van Julius 
Hoffmann te Stuttgari. De 5de aflevering van den jaargang 
löQH is weder een „Dresdener Künstlerheft" en wel het 
tweede van dit jaar. Als het merkwaardigste wat deze 
aflevering bevat moeten zeker genoemd worden de twee 
ontwerpen, van Fritz Schulimacher en van Lossow A Kühne, 
voor de uitbreiding van het Stadhuis te Bremen Twintig 
jaren geleden zou men hier niet anders op geweten hebben 
dan den aanbouw zoo getrouw mogelijk te maken in den 
stijl van het bestaande gebouw, thans evenwel hebben de 
architecten getracht in modernen geest een aanbouw te 
ontwerpen, die toch goed harmonieert met de bekende, 
rijke Renaissance-architcctuur van het monument. Mogen 
zij daarin niet in alle opzichten geslaagd zijn toch moet 
erkend worden, dat men daarmede op den goeden weg is. 

Fraaie afbeeldingen worden ook gegeven van werken 
van Oswin Hempel o. a. het Hotel Continental te Dresden, 
voorts een ontwerp van een feesthal door Alexander Hob-



rath alsmede ontwerpen voor schoolgebouwen en land
huizen van denzelfde. 

In het gebouw van het „Landgericht" te Dresden, door 
Oskar Kramer, is de strenge eenvoud betracht, die hier 
wel op zijn plaats is, 

De plaat, waarmede deze aflevering besluit, een ontwerp 
van een watertoren door Rudolf Kolbe in den vorm van 
«•en roodgloeienden puntgranaat, bewijst, dat er naast de 
ernstige zoekers onder de Dresdener architecten ook nog 
zijn, die men, al naar men wil, beschouwen kan als afge-
dwaalden of als grappenmakers of caricaturisten. 

Deutsche kunst und Dekoration. De Juniaflevering van 
Alexander Koch's maandschrift geeft met zijn leelijke titel
prent, een reclameplaat voor de Dresdener kunsttentoon
stelling van dit jaar, geen hoog denkbeeld van de Duitsche 
affichekunst, die beter producten leverde. Evenmin heeft 
bet artikeltje Milnchener Dekorations-Gemalde" met af
beeldingen naar Fritz Erler, Leo Putz en Franz Hoch, alle 
drie professoien veel te beteekenen. Van meer belang 
schijnt ons een artikel over nieuwe werken van Richard 
Kiemerschmid o. a. de villa Sultan in Grunewald. Hier 
zien wij een poging, om Romaansche vormen aan een mo
dern woonhuis toe te passen en hier en daar zijn daarmede 
werkelijk aardige effecten verkregen. De bouwheer is zeker 
een Wagneriaan, die zich door den stijl van den Wartburg 
hoeft laten imponeeren- In zijn eigen huis, waarvan hier 
ook afbeeldingen worden gegeven is Riemerschmid blijkbaar 
meer zich zelf gebleven, de interieurs kenmerken zich door 
den grootstmogelijken eenvoud. 

Dr. H. Schuitz' wijdt in een volgend artikel een lezens
waardige beschouwing aan de beteekenis van den 14 Maart 
j.1. overleden Julius Lessing voor de Renaissancebeweging 
van 1800—1890 inzonderheid in de kunstnijverheid. 

Ten slotte geeft Georg Muschner een stukje over den 
Münchener schilder Fritz van Uhde bij gelegenheid van 
zijn zestigsten geboortedag. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B U I T E N L A N D . 

Er schijnt in ernst sprake van te zijn, dat de beroemde 
tempelboüwvallen op het eiland Philae, in den Njjl boven 
Assoean, zullen worden overgebracht naar New-York, om 
daar zoo goed mogelijk (als ruïne natuurlijk) te worden 
opgebouwd in het Centrale Park. De bouwvallen kunnen 
op het Nijl-eiland niet worden in stand gehouden, wijl de 
waterspiegel daar, tengevolge van het bouwen van den 
• lam bij Assoean gestegen is en het eiland nu onderwater 
staat. De pogingen, om de beroemde bouwvallen naar New-
York over te brengen gaan uit van den beruchten voor-
inaligen Tammany-boss, Crocker. 

De Spaansche pers wijdt heftige artikelen aan het inder
daad ongehoorde feit, dat in de ruïnen van Italica ont
ploffingen met dynamiet zullen plaats hebben, om deover-
idijfselen der Romeinsche bouwwerken te gebruiken voor 
't aanleggen van een straatweg. Italica was een rijke 
bloeiende, aan de Guadalcpiivir gelegen stad, gebouwd door 
de veteranen van Scipio, een weinig ten Noorden van het 
tegenwoordige Sevilla. Het moet o a. de geboorteplaats 
van Trajanus, Hadrianus en Theodosius geweest zijn. 

Als op zoovele andere plaatsen hebben ook hier de Mooren 
dc Romeinsche bouwvallen gebruikt als steengroeven, om 
er de stad stad Sevilla van op te bouwen. Er moeten 
vroeger kunstschatten van allerlei aard in deze stad ge
vonden zijn, als standbeelden, brokstukken van fraaie 
zuilen, kostbare mozaïken, sieraden, munten enz. Thans ziet 
men nog slechts de overblijfselen van een reusachtig am
phitheater met muren en torens, waarin men echter nog 
groote jjunstschatten verborgen denkt. 

Maar voor een onderzoek schijnt de Spaansche staat 
geen geld over te hebben. In ieder geval ontbreekt het der 
regeering daarvoor aan belangstelling. 

B I N N E N L A N D . 

DEVKNTIR. De Gemeenteraad heeft besloten tot den bouw 
van een nieuwe gasfabriek op een terrein bij den Usel. 

Een voorstel van Burg. en Weth. om een nieuwe gasfa
briek te bouwen op het terrein waar de oude gasfabriek 
st iat, kon slechts vijf van de 20 stemmen verkrijgen. 

De Gemeenteraad van Beverwijk heeft besloten tot het 

doen uitvoeren van het door Burg. en Wetb. aangeboden 
plan tot verbetering van de Haven en tot het aanbrengen 
van een houten walbeschoeiing. De kosten daarvan waren 
geraamd op f 24,900. 

Eveneens werd door Burg. en Weth. een plan aangeboden 
voor liet bouwen van eeu nieuwe school voor uitgebreid 
lager onderwijs voor jongens en meisjes, geraamd op f39,900. 
Dit plan werd echter aangehouden tot een volgende ver
gadering. 

A M S T E R D A M Op het einde dezer week loopt de termijn 
van uitstel af, welken de kerkeraad der Ned. Herv. Ge
meente hier ter stede, op verzoek van het Kon. Ned. 
Oudheidkundig Genootschap, toestond, om een hernieuwd 
deskundig onderzoek mogelijk te maken. Na dien datum 
kan tot de afbraak van het oude gebouw worden overge
gaan. Intusschen is, naar wij vernemen, hiervoor een speci
aal besluit van den kerkeraad noodig, die echter niet voor 
het najaar bijeenkomt, zoodat de moker van den slooper 
voorloopig nog niet op 't monument zal neerkomen. 

— Wij hebben reeds met een enkel woord melding ge
maakt van de plannen om aan de Gabriël Metsustraat te 
Amsterdam naar ontwerp vau H. P. Berlage een nieuwen 
schouwburg te bouwen. Thans meldt het Hbld.: 

Het tot stand komen dezer onderneming is, naar wij 
nader vernamen, thans vrjjwel verzekerd. Men beschikt 
over 100,001 gulden toegezegd kapitaal, waarvan de helft 
reeds is gestort. 

De onderneming gaat uit van de ten vorige jare ge
stichte vereeniging „Elckerlyc", die onder leiding van 
Willem Royaards een gezelschap zal samenstellen, dat de 
naam „Het tooneel" voeren zal. De schouwburg zal heeten 
„Het Museum theater" omdat zij op het terrein — 1000 
vierkanten meter groot — achter het Rijksmuseum 
staan komt. 

Men stelt zich voor den bouw zoodanig te bespoedigen, 
dat reeds I Januari 1909 een aanvang kan worden gemaakt 
met de voorstellingen. Dat een zoo snelle bouw niet tot 
de onmogeliikheden behoort, bewijst het te München opge
richte Künstlertheater, een van steen en hout geconstru
eerde moderne schouwburg, die in zeven maanden vol
tooid werd. 

D E L F T . Burg. en weth. hebben aan prof. .1. F. Klinkhamer, 
hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool, verzocht een 
onderzoek in te stellen naar het ontstaan van scheuren 
in den in 189.» gebouwdtn watertoren aan de Nieuwe 
Plantage. 

B E R G E N O P Z O O M . Het bouwen van het krankzinnigen
gesticht „Vrederust", alhier, zal in het laatst dezer maand 
worden aanbesteed. Het gebouw zal bevatten 4 paviljoens, 
1 ziekenbarak, directeurswoning, watertoren en machine-
gebouw. 

Vóór den winter moet het werk gereed zijn. 

U T R I C H T . Men verneemt uit Usselstein, dat daar in de 
St. Nicolaas kerk, gebouwd in de 12de eeuw, een graf
kelder ontdekt is, die hoogstwaarschijnlijk aan het geslacht 
van de heeren Usselstein heeft behoord, en waar naar 
reeds vroeger, maar toen te vergeefs, gezocht is door 't Prov. 
Utrechtsch Genootschap. Van de ontdekking van dezen 
grafkelder is aan voornoemd genootschap bericht ge
zonden. 

M O N N I K E N D A M . Het Bestuur van het waterschap „Water
land" heeft besloten, onder opzicht van den architect 
C. Martens, den gevel van het gemeenelandshuis fe Mon
nikendam te doen herstellen volgens de teekening, zooals 
de toestand in 1619 was. 

De aannemingssom bedroeg f 4500. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Opzicht ter Waterstaat. Indië. — Ter beschik
king van den Gouveneur-Generaal van Ned.Indië kunnen 
worden gesteld, om benoemd te worden bij den waterstaat 
en 's lands burgerlijke openbare werkeni n Ned.-Indië, vier 
personen die met 'voldoenden uitslag hebben afgelegd het 
examen voor opzichter bij den Rijkswaterstaat in Nederland 
en practisch ontwikkeld zijn. 

Aanmeldingen voor 15 J u l i , bij gezegeld adres, bij het 
Dep. van Koloniën. 

(Vervolg Vacante Betrekkingen zie Bijblad). 

13 Juni. Bijlage van „1>JE O P M E R K E R No. 24. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en MagaiUnen DE Rl IIKKKAItK 150—151. Filiaal en Showroom 44 KOKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale V e r w a r m i n g , V e n t i l a t i e . Warm en Koudwater v e r z o r g i n g . Triumph Deurdrangers, Kampioen V e n t i l a t o r onder U a r a u t i e . 

Bezoldiging f 150 's maands met 0 di ie-jaarlijksche ver-
hoogingen van f 25 's maands. 

Voor opzichters die in het bezit zijn van het diploma van 
architect bedragen de laatste twee verhoogingen in plaats 
van f 25 's maands f 50 's maands. 

De opzichters voeren den titel van opzichter 3e, 2e of 
le klasse bij eene bezoldiging van resp. f 150 en f 175, 
f 200 en f 225, f 250 en hooger. 

Voor verdere bijzonderheden zie St.-Ct. No. 131. (1). 

— Adjunct-ijker. — Op 6 Juli a s. en volgende dagen 
zal te De 1 ft het voorgeschreven vergelijkend examen worden 
afgenomen aan hen, die voor de betrekking van adjunct 
ijker der maten en gewichten in aanmerking wcnsclien te 
komen. Aanvangsjaarwedde f lnoo. 

Aanmelding daartoe v ó ó r 19 Juni a.s. bij gezegeld 
verzoekschrift bij den Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel, onder opgaaf van woonplaats, onder overlegging 
van geboorte-akte en van eene verklaring van een genees
heer, waaruit blijkt, dat de candidaat een gezond lichaams
gestel bezit en vrij is van voor de uitoefening der betrekking 
hinderlijke gebreken. 

Vereisehte leeftijd 18 j a a r. 
Voor de exameneischen enz. zie St.Ct. No. 131. m 

Opzicht er Tee ken aar bij den bouw van een ijzeren 
ophaalbrug, voor 8 maanden. 

Afschriften van getuigschriften, ie zenden aan ADR KOK 
Win. Fabriek Landmeter van het Groot Waterschap van 
Woerden. ^jj 

Tee ken aar voor ijzerconstructies, die geheel zelf
standig kan werken. 

Br. fr, lett. H. T. 631, N. v. d. D. ' (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

22 
23 
20 
24 

20 

25 Bouwk.Opz.-teek., 
9 BouwkOpz.-Uitv., 
5 Bouwk. Teek. 
7 Watert). Opzr. 
1 Meubelteekenaar 
2 Decoratie-teekenaars 
2 Teek. voor kunst-indust.2(» 
3 Chef-machinisten 22 
3 Werkt. opz. (construct.) 22 
3 Werkmeester 2(5 

10 Werktuigk. Teek., 18 
7 Electrotechniker 20 
1 Scheepsteekenaar 
1 Verwarmings-techniker 
1 Kadaster-teekenaar 

-50j . , / -60 
—50j.,/"05 
-49j. , /"40 
- 3 1 j . , / 8 0 

41 j , 
- 4 0 j . , ƒ 110 
-40'j . , /110 
- 3 3 j . , / 8 0 -
- 2 0 j , / 8 0 
-33j . , / -90-
- 2 8 j . , ^ 3 5 -
- 4 1 j , f 3 5 -

2 1 j , 
2 3 j , 

2 4 j , 

ƒ 1 2 5 

-fno 
ƒ 1 2 0 
ƒ120 
/"120 

- ƒ 1 2 5 

-/•150 
/no 

ƒ 1 2 8 
ƒ 85 
-/120 
f 05 
f 80 

/ 75 

.m. 

Aankondiging van 
Aan heated ingen. 

MAANDAG 15 Juni. 

Amsterdam, ten 1,50 ure. Door de 
Holl. IJz. Spoorw.-Mij., in het centraal 
station bestek No. 1114: Hei wijzigen 
en vergrooten van het stationsgebouw 
te Alkmaar; begr. f 2tJX0. liet bestek 
met 2 teek. verkrijgbaar aan het Admi
nistratiegebouw Droogbak Dienst van 
Weg en Werken, kamer 150. Aanwijzing 
10 Juni ter plaatse 103/4 uur sp lortijd. 

's-Gravenhage ten 11.30 ure. Door 
het min. van Waterstaat, aan het ge
bouw van het prov. best.: het maken en 
inhangen van twee paar ijzeren ebdeuren 
in de schutsluis van het Merwedekanaal, 
te Gorinchem; begr. f 7600; bestek no. 
129 na 1 Juni ter lezing aan genoemd 
minist., aan de lokalen der prov. best. 
en te bekomen bij Gebr. van Cleef, te 
's-Gravenhage; inl'. bij den hoofding. 
directeur van den Thoórn te 's-Graven
hage, bij den ingenieur König en bij den 
opzichter de Vries, beiden te Gorinchem : 
de nota van inl. ligt op 8 Juni ter in 
zage bij den ingenieur König van 9 tot 
4 ure: 

Dellshaven, ten 8.30 ure, door kerk
voogden der Ned. Herv. Gem: het 
bouwen van een wijkgebouw aan de 
Ochterveltstraat; bestek met 2 teek. ver
krijgbaar bij de boekhandelaren H. van 
Wassenaar, Havenstraat 89 en H. Steg-
man, Nieuwe Binnenweg 437 aldaar. 

Amersfoort, ten 10 ure, door het ge-
meentebestuui: bestek 1: het riolceren 
van een gedeelte van den ouden Soester-
weg en het rioleeren en bestraten van 

dc verlengde Withoos- en Borstraten; 
bestek 2: het uitvoeren van herstellings
wei ken aan het Ooster- en Westerhoofd 

Maatsch. tegen 

schade op het Leven 
„DE van 1SI5 . 
's GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. -
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht.— NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN.IJselkade. ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.801.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 3!.717.500,00 
BRAND - LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
1'remlëu, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

van den Eemm md; bestek 3: het verven 
van de houten baliën langs de Station 
straal; bestek 4: het verven van den 
buitenomtrek van de school aan de 
Puntenburgerlaan en dien van de onder-

wijzerswoning aan de Wolfertstraat; be 
stek 5: hel verven van den buitenomtrek 
van het oude gedeelte van de school en 
dien van dc gymnastiekzaal aan de 
Koningstraat; bestekken vei krijs baar ter 

I secretarie; inl. ten bureele van den gem.-
archit. dagelijks van JO tot 12 ure. 

Mesi (N.-li), ten 3 ure, door het ge
meentebestuur: het bouwen van een 
schoolgebouw met aanhooren benevens 
onderwijzerswoning; bestek en teek. te 
bekomen bij den arch. VV' van Aalst, St. 
Jorisstraat te 's Hertogenbosch: aanw. 
gehouden. 

's-Grarcnlmge, ten 11 ure. Door het 
minist. van Wateistaat: het maken van 
oevervoorzieningen langs de Berssrho 
Maas. begr. f 34850; bestek no. 147 na 1 
Juli ter lezing aan genoemd minist., aan 
de lokalen der prov. best. cn te bekomen 
bij Gebr. vau Cleef, te's-Gravenhage; inl. 
bij den hoofding.-dir. van den rijkswater
staat in dc 2de en 3de directiën te 
's-Gravenhage, en bij den ingenieur van 
den waterstaat te 's IL rtogenboseb; en 
bij den opzichter II Dijkstra te Geer-
truidenberg. 

Wczep, ten 2 ure. Door het bestuur 
der vereeniging t"t stichting en instand
houding van scholen m. d. bijbel, in de 
Chr. school: het bouwen van een derde 
schoollokaal; aanw. 11.30 ure; bestek en 
teek. ter inzage bij den secretaris G. 
Kolkman aldaar. 

DINSDAG 16 Juni. 

Delft, ten ure. Door Diakenen van de 
Nrderduitsch Hervormde Gemeente, in 
de diaconiekanier aan dc Schoolstraat; 
Het verbouwen van het Oude Mannen-
en Vrouwenhuis aan de Schoolstraat. 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Marmeren Schoorsteenmantels. 
Vraag album en prijzen. (i) 

Afdrukken van liet bestek niet 2 teek. 
verkrijgb. bij den Arch. C. 1. L. Kers
bergen te Delft, aanwijzing 10 Juni om 
11 uur. 

Ziitplicii, ten 2 ure. Door de Zut-
phensche melkinrichting in hei Volks
huis, het bouwen eener Melkinrichting 
c. a. aan de Katteniiavenstraat Bestek 
ter inzage in bit Volkshuis en te bekomen 
ten Kantore der Melkinrichting en bijl). 
J. van Loo, Architect. 

Snrluil/.Hin, liet bouwen van een school 
met 3 lokalen aanw. gehouden bestek 
en teek. ter inzage bij IJ- Luiinslra aldaar. 

SE oe term eer ten 7 ure. Door de bouwk. 
G. J. van Kampen, in het café de Gouden 
Leeuw: liet bonwen van vijf arbeiders
woningen; bestek en teek. verkrijgb. in 
genoemd café. 

WOENSDAG 17 Juni. 

Vfi'r.i'euhage. ten 2 ure. liet min. van 
Waterstaat, in een der lokalen vim het 
hoofdbest. der post en tel.. Parkstraat: 
Het bouwen van een postkantoor met 
directeurswoning te Dansen. 

('olijnsplaat ten 3 ure. Door het gem.-
bestuur: bestek No. I : Het maken van 
een aanlegsteiger aan den zeedijk van 
den Oud Noordbevelandpolder, bestek 
No. 2: het bouwen v.in een basaltmuur 
op een betonfundeering, en het maken 
van keibestratingen; aanw. op den dag 
der aanbesteding; best. en teek. verkrijgb. 
bij den boekh. S. van der Peijl aldaar, 
inl. bij den gemeeiiteopz. M. .1. Krijger. 

Leek. Door de kerkeraad der Ger. Kerk: 
Het afbreken van een oud kerkgebouw 
niet woning en bouwen van een nieuwe 
kerk met toren enz.; bestek en teek. 
verkrijgb. bij den architect B. de Graaf 
Jr. te Leek. 

Leeuwarden ten 4 ure. Door het Gem.-
bestuur: Het verbreeden van den Noor-
dersingel met bijkomende werken; be
stek ter inzage ier secretarie en aid. 
verkrijgbaar. 

Lcxmond ten 11 ure. Door het Gem.-
bestuur: Het verbouwen van de o. 1. 
school, bestek en teek. verkrijgb. bij A. 
de -long aldaar: bilj. inzenden bij den 
burgemeester. 

Reenwijk ten 11 ure. Door het Gem.-
bestuur: 1. Het restaureeren van den Oos-
telijken Zijgevel der onderwijzerswoning. 
in de afd. Sluipwijk; II. van het bouwen 
van of inrichten van twee brandspuit-
huizen en zes cellen, in de afd. Nieuwdorp, 
Sluipwijk en Stein; bestek verkrijgb. ter 
secretarie door den bouwk. I. Heemskerk, 
bilj. inz. op 1(5 Juni ter secretarie. 

Hijscuburg, ten II ure, door het R. E. 
kerkbestuur, in Int hotel Schols: het 
bouwen van een schoollokaal, privaten 
en vestibule aan de bestaande school; 
aanw. 15 Juni ten 11 ure; inl. geeft de 
arch. G. A. Ebben, Biltstraat54 Utrecht, 
bij wien ook bestek en teekening ver
krijgbaar zijn. 

DONDERDAG 18 Juni. 

Haarlem, ten 11 ure, door hel minist. 

van Waterstaat, aan het gebouw van het 
prov. best.: het bouwen van een kerk
gebouw en van een varkensstal op het 
terrein van het geneeskundig gesticht 
voor krankzinnigen te Castricuin; bestek 
verkrijgbaar aan liet lokaal van het prov. 
best. en aan het bureau voor buiten
landsche paspoorten op het stadhuis te 
Amsterdam; aanw. gehouden; inl. bij den 
hoofdingenieur van den prov. waterstaat 
te Haailem, bij den architect F. \V. M. 
Poggenbeek te Amsterdam, en bij den 
hoofdopzichter aan het gesticht van 10 
tot 12 ure. 

Haarlem, ten 11 ure. Door het prov. 
best.: Het maken van een dubbele woning 
voor brugpersoneel aan den vrouwen
akker, gemeente Uithoorn, begr. f 0630; 
beste* verkrijgb, aan hel lokaal van het 
prov. best. te Haarlem en aan het bureau 
voor buitenlandsche paspoorten op het 
stadhuis te Amsterdam; aanw. 8 Juni 
12 ure aan de brug te Vrouwenakker; 
inlicht, bij den hoofding. van den prov. 
waterstaat en bij den opzichter van het 
Amsteldrechtkanaal W. Strubbe te Ouder
kerk aan den Amstel. 

Y KMO AU 1» Juni. 

Heerlen, ten 3.20 ure. Boor het minist. 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, in 
het hoofdbureau der Staatsmijnen in 
Limburg: het maken van 14 arbeiders
woningen bij Kaalheide. Het bestek No. 15 
ligt ter lezing in gemeld bureau en al
daar verkrijgbaar. 

's-Hertogenboscli, ten 10.30 ure. Door 
het minist. van Binnenl. Zaken, aan het 
gebouw van het prov best.: het uit
breiden van het prov. archiefdepot en 
en het maken van eene plantenkas enz., 
begr. f 25000; bestek ter inzage aan g< • 
noemil minist.. aan het prov. best. van 
Noordbrabant te .slleitogenbo ch en le 
b komen bij den boekh M. Nijlioff, te 
's Gravenhage: aanw. gehouden, inl. bij 
den rijksbüuwkiindige voor de onderwijs
gebouwen. 

ZATERDAG 20 Juni. 

Itleskensgraaf, ten 11 ure. Door het 
best. der N. V. Zuivelfabriek de Graai 
stroom, in het koffiehuis van L. van 
llouwelingen; liet bouwen van een zui-
velfabrit k, benevens woonhuis annex 
kantoor en kaaspakhuis. Bestek met 
teekeningen verkrijgbaar bij Cs. de Haas. 
Fabriek v.ui den Nederwaard te Alblas-
serdam. Aanwijzing lü Juni van 10 tot 
12 uren. 

Vrie-. Door het gemeentebestuur: de 
levering van 15000 waalklinkers, vracht
vrij op de plank aan de Vriezerbrug. 
Monsters van 4 stuks worden ingewacht 
bij den Burgemeester van Vries ; uiterlijk 
20 Juni a. s. 

WOENSDAG 24 Juni. 

Brussel ten 11 ure. Door de Nationale 
Mij. van Buurtspoorwegen in haar lokaal 
Wetenschapstraat no 14: het leggen van 

den buurtspoorweg Maaseyck-Molen ber-
sel (grens), raming fr. 113623,50, berg
tocht 11.000 fr.: bilj. te zenden naai
den heer algem. bestuurder. 

DONDERDAG 25 Juni. 

Haarlem ten 11 ure. Door het Min. 
: van Waterstaat aan het gebouw van het 
prov. bestuur: lut houwen van een 
woning voor den rijksarbeider bij de 
Pettemer zeewering te Petten, begr. 
f 3:101; het best. ter lezing aan min. 
voorn., aan de lokalen der prov. besturen 

; en verkrijgbaar bij de Gebr. van Cleef, 
te 's-Gravenhage; inlichtingen bij den 
hoofdingenieur-directeur Kemper te 
Haarlem, den ingen. Rooseboom te 
Alkmaar in den opz. Bos te Petten. 

Krommenie ten 2 ure. Door het ge
meentebestuur; het maken van een 

: schoolgebouw met zeven lokalen en het 
herstellen en leveren van schoolmen-

; beien in 2 perc. Bestek en teek. ter 
Secretarie verkrijgbaar 

Inlichtingen verstrekt dc Gemeente 
architect, aanwijzing 22 Juni a.s. 2 uur. 

WOENSDAG 1 Juli. 

Vt.ravt ullage (en 11 ure. Door het 
minist. van Waterstaat; het maken van 
eene verlenging van het Zuiderhoofd van 
den Rolterdainschen Waterweg te Hoek 
van Holland, begr. f 850.000; bestek no. 
131 ter lezing aan genoemd muist., 
aan de lokalen der prov. best. en te be
komen bij Gebr. van Cleef. te 's-Graven
hage; inl. bij den hoofding.-dir. van den 
rijkswaterstaat in de 2de en 3de direction 
té 's-Gravenhage, en bij den arrondisse-
mentsopzichter H. van Oord te Rotter
dam, het proces verbaal van inl. op 24 
Juni ter teekening bij genoemden arrond.-
ingenieur. 

Antiquariaat van de „Opmerker" 
L. KnooK. Architectur der >'ieder-

lande. 00 platen, Monumenten van 
Oud-Nederlandscbe Bouwkunst (vroe
ger f 21.60) f 0.— 

M. II. A . J. VAN MEUKS Aanwyzi 
ging bij het Topographisc li Teekeneii, 
met atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 1889 . . . . . . . 1' 2.— 

A . MISSEL. Der Wertheimbau. 30 
platen in portef. (ƒ15.—) . . ƒ4.50 

DR. W. BOOK. Geschichte der Deut-
schen P l a s t i k . Elegant gcb., vroeger 
ƒ 1 6 - ƒ3.60 

KAKI. ZETZSCIII:. Zopf & Empire. 
Facaden, poorten, (leuren, vensters, 
arhitcctonische détails en binnen-
decoratie in Barock- on Empireslrjl. 

I. Fassaden aus der E m p i r e - Z e i t . 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

11. Haustlire, Tore und Fenster. 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

III. A r c h . Details und E i n r . d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . ƒ9.— 

I, II en III te zamen . . . ƒ 21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver
schijnt later. 
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Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—81 Der.) 
voor tiet binnenland. . . . . . f 5.-

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van het 

abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec) wordt 
beschikt. 

Voor België • 6.50J d § j 
Voor de overige landen der Postunie, met > | ° £ 

inbegrip van Nederl.Indië en Zuid-Afrika • 7.5()) 3S : = 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem. zonder plaat - 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . . • I.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer • 0.15 
Groott letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bi| 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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103. 's-Gravenhage. 

Het H a a g s c h e R a a d h u i s . 

Bij de plaat. 

Door den architect .T. F . L . Frowein is dezer 
dagen aan den Gemeenteraad der Residentie aange
boden een schetsontwerp voor den voorgenomen 
raadhuisbouw. gebaseerd op de gegevens, die on
langs daaromtrent ter algemeene kennis zijn ge
bracht. Het is de bedoeling van den ontwerper, 
naar wij meenen te mogen veronderstellen, om aan 
te toonen. dat een veel betere oplossing, uit een 
architectonisch oogpunt, kan worden verkregen, dan 
de gepubliceerde ontwerpen te zien geven, wanneer 
geen voorschrift omtrent den te volgen stijl gegeven 
wordt, maar wanneer men, liet oudste gedeelte van 
bet gebouw als uitgangspunt kiezende, tracht zonder 
slaafsch copieeren van vormen de architectuur van 
den aanbouw daarmede in overeenstemming te 
brengen. 

Tevens is er in dit ontwerp naar gestreefd de 
overbrugging van de Halstraat tot een integreerend 
deel van den bouw te maken, waardoor verkregen 
kan worden, dat het karakter van afzonderlijke 
dependance van het gedeelte aan de overzijde van 
ile Halstraat vervalt, dit gedeelte één geheel uit
maakt met den hoofdbouw en ook bet front, aan 

de Groenmarkt door zijn meerdere geslotenheid 
ongetwijfeld zal winnen. 

Wij willen niet beweren, dat dit schetsontwerp, 
de vrucht van enkele dagen arbeid, een tot in alle 
details bestudeerde oplossing geeft, maar de denk
beelden, waarvan de ontwerper uitging, verdienen 
o. i . alvorens een besluit genomen wordt alleszins 
ernstige overweging. 

Bij tie tentoonstelling der plannen is herhaalde
lijk van verschillende zijden de vraag gedaan of er 
nu werkelijk geen andere oplossing mogelijk zou 
zijn dan in die plannen gegeven werd. Zoowel voor 
het publiek als voor vele raadsleden is deze vraag 
nog onbeantwoord. De heer Frowein heeft er een 
antwoord op gegeven, dat men wellicht wel criti-
secren kan en zal, maar dit ontneemt niets aan de 
waarde van het initiatief, waarmede hij velen een 
dienst heeft bewezen. 

In onze slotbeschouwing over de Haagsche raad-
huisquaestie zullen wij gelegenheid hebben, op dit 
ontwerp en in 't bijzonder op de daaraan ten grond
slag liggende denkbeelden nader terug te komen. 



De n i e u w e D u i t s c h e „Wet o p het a u t e u r s r e c h t van W e r k e n d e r 
B e e l d e n d e K u n s t e n e n d e r P h o t o g r a p h i e / ' 

van 9 Januari 1907, in werking getreden 1 Juli 1907. 

Vervolg van bladz. 187. 
De vierde Afdeeling van de wel, die den titel 

„Rechtsverletzungen" draagt, behandelt in 20 arti
kelen de overtredingen, de daaruit voortkomende 
gevolgen en de daarop toepasselijke strafbepalingen. 

In de Duitsche rechtspractijk wordt aan de straf
bepalingen meer waarde gehecht, dan in die van 
andere landen, maar overal vindt men in de wet
geving de overtredingen met straf bedreigd en zoo 
ook is een wet op het auteursrecht niet denkbaar 
en niet te handhaven zonder strafbepalingen, hier 
in den vorm van schadevergoedingen, boeten, ver
beurdverklaring en gevangenisstraf. 

Dit zijn oude beproefde middelen, om overtreders 
tot hun plicht te brengen. Of zij echter steeds doel 
treffen is een vraag, die niet altijd bevestigend 
beantwoord kan worden. De bepaling van schade
vergoeding is voor den rechter in den regel een 
zaak. waarbij hij op het advies van z.g. deskundigen 
zal moeten afgaan, bij bepaling van boeten is wille
keur niet altijd uitgesloten, verbeurdverklaring is 
niet altijd door te voeren, althans is daarmede niet 
altijd te bereiken, wat er mede bedoeld wordt. 

Dit zijn eenige algemeene bezwaren, waaraan wij 
hier echter verder geen aandacht kunnen schenken, 
daar wij dan ons bestek ver te buiten zouden gaan. 
Wij bepalen ons dus tot de voortzetting van het 
overzicht der wetsartikelen en hetgeen daarbij hiel
en daar valt op te nierken. 

§ 31. 
Wie o p z e t t e l i j k of n a 1 a t i g ! ij k m e 1 

s c h e n d i n g der u i t s l u i t e n d e bevoegdheid 
van den a u t e u r een werk v e r m e n i g v u l d i g t , 
in e t h a n d e l s d o e l e i n d e u, v e r sp r e i d t of door 
m i d d e l van m e c h a n i s c h e of o p t i s c h e toe
stellen v e r t o o n t , is v e r p l i c h t aan de-n 
r e c h t h e b b e n d e de d a a r u i t o n t s t a a n d e 
s c h a d e te v e r g o e d e n . 

Wal de bepaling der schadevergoeding betreft is 
hierbij op te merken, dat aan den klager het bewijs 
van de schade wordt opgelegd. Bestaat er verschil 
tusschen partijen over de vraag of er schade toe
gebracht is ja, dan neen en hoe hoog de schade 
of een geschaad belang moet worden geschat, zoo 
beslist de rechter hierover, en met overweging der 
omstandigheden naar vrije overtuiging. Of en in 
hoeverre een gemotiveerd bewijs of ambtshalve een 
rapport van deskundigen gevraagd moet worden 
blijft aan het oordeel van den rechter overgelaten. 
De rechtbank kan bevestiging onder eede van de 
schatting der schade vorderen en moet in dit geval 
tegelijkertijd het bedrag bepalen, dat de schatting 
onder eede niet mag overschrijden. 

Schadevergoedingen zijn overigens, zoowel in 
Duitschland als bij ons geregeld bij de wetboeken 
van Burgerlijke Rechtsvordering, alleen heeft de 
eigenaardigheid van het onderwerp, in deze wet 
behandeld, het noodig gemaakt, zooals men verder 
zien zal, bijzondere bepalingen omtrent de deskun
digen vast te stellen. 

§ 32. 
Wie in ander e d a n bij do w e t geoo rloof de 

g e v a l l e n o p z e 11 e 1 ij k z o n d e r t o e s t e m m i n g 

van den r e c h t h e b b e n d e een w e r k v e r m e n i g 
v u l d i g t , i n den h a n d e l v e r s p r e i d t o f d o o r 
m i d d e l van m e c h a n i s c h e of o p t i s c h e toe
s t e l l e n v e r t o o n t , w o r d t g e s t r a f t met een 
g e l d b o e t e to t d r i e d u i z e n d M a r k . 

W a s de t o o s t e m m i l i g v a n d e n r e c h t -
h e b b e n d e s l e c h t s n o o d i g , om d a l aan 
li e t w e r k z e i I, a a n zij n b e t i t e l i n g o f 
a a n de a a n d u i d i n g v a n d e n a u t e u r ver
a n d e r i n g e n g e m a a k t z i jn , z o o k a n een 
b o e t e t o t d r i e h o n d e r d M a r k t o e g e 
p a s t w o r d e n. 

Wanneer een oninvorderbare b o e t e 
i n g e v a n g e n i s s t r a f v e r a n d e r d w o r d t , 
zoo m a g de d u u r d a a r v a n i n de ge
v a l l e n v a n dc 1s te a l i n e a zes m a a n d e n , 
e n i n g e V a l 1 e n v a n d e 2de a 1 i n e a e e n 
m a a n d n i e t o v e r s c h r i j d e n . 

De tweede alinea van dit artikel heeft betrekking 
op het bijzondere geval (zie ook § § 12 en 21) 
waarin wel de in de eerste alinea omschreven over
treding voorhanden is, maar deze slechts i n z o o 
v e r de uitsluitende bevoegdheden van den auteur 
aantast als aan het werk ongeoorloofde verande
ringen gemaakt zijn. 

§ 38. 

M e t g e l d b o e t e t o t duizend Mark wordt 
g e s t r a f t : 

1 e. hij die i n strijd niet h e t voorschrift 
v a n de 3d! 1 a l i n e a v a n § 18 opzette! ij k 
den n a a m of een andere a a n d u i d i n g 
van d e n a u t e u r v a n h e l w e r k op de 
r e p r o d u c t i e a a n b r e n g t; 

2e. hij d i e i n s t r i j d m e t de v o o r s c h r i f 
t e n v a n de § § 22, 23 o p z e t t e l g k eenpor
t r e t v e r s p r e i d o f o p e n l i j k t e n t o o n s t e l t . 

W a n n e e r e e n o n i n v o r d e r b a r e b o e t e 
i n g e v a n g e n i s s t r a f v e r a n d e r d w o r d t , z o o 
in a g d e d u u r d a a r v a n t vv e e m a a n den niet 
o verschr ij d e n. 

§ 34. 

W i e i u s t r i j d m e t he t v o o r s c h r i f t v a n 
§ 13 o p z e t t e l i j k op he t w e r k d e n n a a m 
o I' l iet n a a in t e e k e n v a n den auteur aan
b r e n g 1, w o r d t g e s t r a 1' t m e t e e n g e 1 il b o e t e 
t o t driehonderd Mark. 

W a n n e e r een oninvorderbare boete 
i n g e v a n g e n i s s t r a f v e r a n d e r d w o r d t , 
zoo m a g de duur d a a r v a n een m a a n d 
n i e t o v e r s c h r i j d e n . 

Het spreekt vanzelf, dat, wanneer deze handeling 
tegelijk onder het bereik van de strafwet, valt en 
er bij voorbeeld sprake is van bedrog, valschheid 
in geschrifte e.d. een zwaardere straf kan worden 
toegepast. 

§ 35. 

O p v e r l a n g e n v a n d en b c n a d e e 1 d e k a n 
n a a s t de s t r a f een a a n he in nittekeere n 
b o e t e t o t het b e d r a g v a n z e s d u i z e n d 
M a r k u i t g e s p r o k e n w o r den . 

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

De tweede alinea van deze paragraaf slaat natuur
lijk op het geval, dat een veroordeeling heeft plaats 
gehad. Wanneer geen straf is uitgesproken kan 
ook geen boete worden opgelegd. In dit geval 
staat het evenwel den benadeelde vrij, op grond 
van de burgerlijke wetten, een vordering tot schade
vergoeding in te stellen. 

§ 30 

D e i n de § § 8 1 , 3 2 a a n g e d u i d e h a n d e 
l i n g e u z ij n o o k d a n o n r e c h t m a t i g, w a u-
n e e r h e t w e r k s l e c h t s g e d e e 11 e 1 ij k v e r-
ni e n i g v u 1 d i g d, v e r s p r e i d o l' t e n t o o n g e-
s t e 1 d w o r d t . 

§ 37. 

De w e d e r r e c h t e l i j k v e r v a a r d i g d e, v e r-
s p r e i d e o f t e n t o o n g e s t e l d e e x e m p I a ren 
en de to t d c o n r e c h t m a t i g e v e r m e n i g 
v u l d i g i n g o f v e r t o o n i ng u i t s l u i t e n d b e-
s t e m d e i n r i c h t i n g e n , a l s v o r ni e n, p l a t en 
s t e e n e n z i jn aan v e r n i e t i g i n g o n d e r -
w o r p e n. H e t z e l f d e g e l d t v a n de w e d e r-
r e c h t e 1 ij k v e r S p r e i d e o I' o p e n 1 ij k te n-
t o o n g e s t e l d e p o r t r e t t e n en de t o t h u n 
v e r m e n i g v u l d i g i n g u i t s l u i t e n d bes tem-
d e i n r i c h t i n g e n. 

Is s l e c h t s een d e e l van het w e r k weder-
r e c h t e 1 ij k v e r v a a r d i g d v e r s p r e i d o f v e r-
t o o n d zoo k a n d e v e r n i e t i g i n g v a n d i t 
d e e l en v a n de b e t r e f f e n d e i n r i c h t i n 
g e n g e l a s t w o r d e n. 

0 n d e r w o r p e n a a n v e r n i e t i g i n g z ij n 
a l l e ex e m p 1 a r e n en i n r i c h t i n g e n. w e l k e 
i n e i ge n d o m t o c b e l i o o r en aan de a a n de 
v e r v a a r d i g i n g , v e r s p r e i d i n g , v e r t o o 
n i n g of t e n t o o n s t e l l i n g m e d e p l i c h t i g e 
p e r s o n e n , z o o m e d e a a n h u n n e e r fge 
n a m e n . 

De v e r n i e t i g i n g moe t dan ook u i t g e 
s p r o k e n worden, w a n n e e r de v e r v a a r d i 
g i n g , v e r s p r e i d i n g , v e r t o o n i n g of ten
t o o n s t e l l i n g n o c h o p z e t t e l i j k n o c h na-
l a t i g l i j k p l a a t s heef t . H e t z e l f d e g e l d t , 
w a n n e e r dc v e r v a a r d i g i n g n o g n i e t v o l 
t o o i d is . 

D e v e r n i e t i g i n g moe t p l a a t s hebben , 
nada t d a a r o m t r e n t t e g e n o v e r den e i g e 
naa r v o n n i s g e w e z e n is . V o o r z o o v e r de 
e x e m p l a r e n of de i n r i c h t i n g e n ( w e r k 
t u i g e n ) op a n d e r e wijze dan d o o r v e r 
n i e t i g i n g o n s c h a d e l i j k g e m a a k t k u n n e n 
w o r d e n , m o e t d i t g e s c h i e d e n , m i t s de 
e i g e n a a r de k o s t e n d r a a g t . 

V o r e n s t a a n d e b e p a l i n g e n zijn n i e t van 
t o e p a s s i n g op b o u w w e r k e n . 

In de derde alinea van bovenstaande paragraaf 
heelt den wetgever willen doen uitkomen, dat het 
bewijs van opzet of nalatigheid niet geleverd be
hoeft te zijn. om de vernietiging te gelasten, daar- * 
toe is het voldoende, dat de wederrechtelijke ver
vaardiging bewezen zij. 

Overigens krijgt men uit deze vernietigingspara
graaf den indruk, dat men, wat dit punt betreft, 
met de werken der bouwkunst geen raad geweten 
heelt. In de laatste alinea maakt de wetgever er 
zich af met wat men een juridisch .Jantje van Leiden 

zou kunnen noemen, maar de architecten zullen 
er geen vrede mede hebben ook hier weder minder 
goed beschermd te zijn dan andere kunstenaars. 

Blijkbaar heeft men als uitgemaakt aangenomen 
dat een bouwwerk niet vernietigd kan worden. 
Waar evenwel aan gemeentebesturen de bevoegd
heid wordt toegekend, bij. overtreding van bouw
verordeningen, het afbreken van gebouwen te ge
lasten, vraagt men onwillekeurig, waarom een rijks
wet aan den rechter niet een overeenkomstige be
voegdheid kan toekennen. Waarschijnlijk heeft loei
de overweging gegolden, dat vernietiging van een 
bouwwerk in de meeste gevallen een niaterieele 
schade voor den eigenaar zal beteekencn, buiten 
verhouding tot de schade, den auteur van het ge-
COpieerde werk dooi- den overtreder der wet berok
kend. Maar in de eerste plaats doet zich by een bevel 
tot, afbraak krachtens een bouwverordening hetzelfde 
geval voor, dat de straf meestal niet in verhouding 
zal staan tot het nadeel, der gemeenschap toege
bracht en in de tweede plaats zou bier geen groot 
bezwaar hebben bestaan den rechter de bevoegdheid 
te geven, gedeeltelijke slooping vau een bouwwerk 
te gelasten, wel te verstaan van die deelen waarvan, 
desnoods door deskundigen, kon worden vastgesteld, 
dat zij wederrechtelijk aan hét werk van een ander 
zijn ontleend. 

Door de uitdrukkelijke verklaring, dat dc ver-
nietigingsbepalingen op bouwwerken niet van toe
passing zijn heeft de wetgever blijk gegeven, niet 
veel te gevoelen voor liet autersrecht van den 
bouwmeester, den rechter een machtig wapen ont
nomen en de geheele paragraaf 37 voor den bouw
meester vrijwel waardeloos gemaakt. 

§ 38. 
De b e n a d e e l d e kan in p l a a t s van ver

n i e t i g i n g v e r l a n g e n , dat hem het r e c h t 
w o r d t t o e g e k e n d , de exemplaren en i n r i c h-
t i n g en g e h e e l o f ten dee le tegen een ge
s c h i k t e , h o o g s t e n s met het b e d r a g der 
vervaardigingskosten o v e r e e n k o m e n d e ver
g o e d i n g over te nemen. 

§ 39. 
Is op g r o n d van § 37 a l i n e a 1 een ver

z a m e l w e r k of een de rge l i j ke , u i t meerdere 
v e r b o n d e n w e r k e n bestaande verzameling 
s lechts ten deele aan v e r n i e t i g i n g onder 
w o r p e n , zoo kan de e igenaa r van exem
p l a r e n , d ie v e r n i e t i g d zouden m o e t e n 
w o r d e n , v e r z o e k e n , dat hem de b e v o e g d 
he id worde gegeven , de vernietiging door 
b e t a l i n g eener v e r g o e d i n g aan den be
nadeelde te voorkomen en de e x e m p l a r e n 
i n den h a n d e l te brengen . D i t v e r z o e k is 
niet o n t v a n k e l i j k , w a n n e e r de e i g e n a a r d e 
u i t s l u i t e n d e bevoegdhe id van den a u t e u r 
opzet te l i jk of na la t ig l i jk heeft geschonden . 

De rech tbank kan het ve rzoek i n w i l l i g e n , 
voor z o o v e r door de v e r n i e t i g i n g voor den 
eigenaar een bu i t en v e r h o u d i n g g r o o t e 
schade zou onts taan . Het b e d r a g der ver 
g o e d i n g word t door de rech tbank in b i l l i j k -
h e i d va s tge s t e ld : 

Op de v e r n i e t i g i n g van een in str i jd met 
de v o o r s c h r i f t e n der § § 22, 23 ve r sp re id of 
ten toonges te ld por t re t zijn deze bepa l i ngen 
niet van toepass ing . (Slot volgt.) 



Het W e o n e r C o n g r e s 

IV. 

Wat zou Nederland nu zijn, indien do Geuzen 
hun zin hadden gekregen, wij Turkscli iu de plaats 
van Paapsch waren geworden, en pas in het laatst 
der 17e eeuw onze vaderen van het Mohanune-
daansche juk verlost waren, om daarna tot 1867 
door een vreemde mogendheid te worden geregeerd? 

Zoo is het Hongarije gegaan, dat, in de 15e eeuw 
nog een land met een bloeiende beschaving, drie 
eeuwen moest doormaken, die niets dan beproeving 
brachten. 

Het hooggelegen Ofcn of Buda, door de Ro
meinen als Aquincum gesticht, werd later de resi
dentie der Hongaarsche koningen, die hier in de 
13e eeuw een kasteel bouwden, dat het aan den 
anderen oever van den Donau gelegen Pest be-
heerschte. Doch in 1541 veroverde Sultan Soliman 
het Hongaarsche rijk, hetwelk de Turken in bezit 
bielden tot zij er in 1(586 door Karei van Lotharingen 
en Lodewijk van Baden weder uit werden ver
dreven. 

In de achttiende eeuw zijn er te Buda-Pest — zoo 
genoemd in 1873, toen de gemeenten Pest, Of en, 
Alt-Ofen en Steinbruch tot één geheel werden — 
weinig gebouwen van beteekenis gesticht. Een halve 
eeuw geleden zag men in de tegenwoordige Hon
gaarsche hoofdstad slechts lage huizen, gepleisterd 
en zonder versiering, waarboven enkele onbeduidende 
kerken en een paar regeeringsgebouwen uitstaken. 

De kettingbrug, die dc Donau overspant, kwam 
in 1845) gereed, en wanneer in dat zelfde jaar niet 
de opstand der Hongaren tegen de Oostenrijkers, 
een opstand, die door de Russen gedempt werd, 
had plaats gevonden, dan zou de verbinding van 
Buda met Pest zeker den bloei der steden be
vorderd hebben. 

Doch het duurde tot omstreeks 1870 eer de 
Hongaarsche hoofdstad aan haar vernieuwing en 
verfraaiing begon. Zij wilde Weeneu op zijde, zoo 
mogelijk zelfs voorbij streven. En al overdreef de 
Hongaar, die zei „Wenn Sic Budapest gesehen 
haben, da scheint Wien uur noch ein Bauerndorf', 
toch heeft de stad wel het een en ander op 
Weenen voor. 

In de eerste plaats haar ligging, met Pest aan 
den linkeroever van de Donau in de vlakte, en met 
Buda aan de rechterzijde op de hoogten van den 
Blocksberg. En in de tweede plaats hebben de 
Hongaren veel meer geld over voor hun bouw
werken, dan de Oostenrijkers. 

Uit den aard der zaak is het te Budapest even
min als te Weenen gelukt, een eigen stijl, karakte
ristiek voor de 10e en de beginnende 20e eeuw 
te vinden. Ook hier zijn de historische stijlen toe
gepast, doch met een element er in, dat wel 
Hongaarsch genoemd mag worden. Dit element is 
de verbazend rijke versiering der interieurs, die 
aan Oostersche, haast barbaarsche, pracht doet 
denken. 

Het meest weelderige werk is wel liet aan de 
Donau staande Parlements-gebouw. De ontwerper, 
Steindl, was een leerling van Friedrich von Schmidt, 
die het Raadhuis te Weenen gebouwd heeft. Van 
buiten vertoonen de gevels der beide gebouwen 
onderdeelen, die aan één school herinneren. Als 
zoodanig noemen wij de toepassing van Mansarde
daken in verbinding met torens, het aanbrengen 

van galerijen en het maken van een zoo levendig 
mogelijk silhouet. Dit laatste is te Weenen beter 
gelukt, dan te Budapest, daar de hooge Mansarde
daken, die de beide zalen, waar de twee kamers 
bijeenkomen, dekken, niet aangenaam doen tegen
over den koepel en de vier torens van de midden
partij, terwijl er in de vijf torens van het Weener 
Raadhuis een veel gelukkiger verhouding is. 

Van binnen evenwel is het Hongaarsche Parle
ments-gebouw beter dan van buiten. Door den 
hoofdingang gaat men een ruime trapzaal binnen, 
die leidt naar de koepelzaal, welke als „salie des 
pas perdus" dient en door twee andere zalen met 
die, waar de zittingen worden gehouden, is ver
bonden. 

De koepelzaal is gevormd, door zestien traveeën 
van een Gothische kathedraal in een veelhoek te 
plaatsen, een denkbeeld, dat door de architecten 
der Lieve Vrouwekerk te Trier iiet eerst in de 
13e eeuw verwezenlijkt, hier op meer consequente 
wijze is toegepast. De koepels der Renaissance zijn 
niet zonder invloed gebleven. Ook andere elementen 
der Italiaansche kunst van de 15e en 16e eeuw 
ziet men. 

Zoo zijn bijvoorbeeld de vensters van den koepel 
bezet met gebrandschilderd glas in den trant van 
Giovanni da Udine. 

De kostbaarste gekleurde marmersoorten, ver
verguldsel en schilderwerk zijn ter opluistering van 
het inwendige der zalen gebruikt. Geen plekje is 
onversierd gebleven. Toen wij in 1801) het gebouw 
bezochten waren zelfs de gepolijst marnieren 
schachten der zuilen met verguld ornament voorzien, 
hetwelk echter tegenwoordig weder verwijderd is. 

Een vergelijking met het Parlements-gebouw te 
Londen, waaraan Steindl blijkbaar bij het maken 
van zijn ontwerp gedacht heeft, valt, wat het uit
wendige betreft, ten gunste van het paleis aan de 
Theems uit. Maar het zou ons niet verwonderen, 
indien de congressisten het inwendige te Budapest 
boven dat te Londen verkozen hebben. 

Tegenover dit gebouw staat het Paleis van Justitie, 
een werk van Haussmann, die den stijl van Palladio 
heeft toegepast. De voornaamste gevel heeft in het 
midden een Korintische orde, aan de zijvleugels is 
hij echter met een Jonische orde versierd. Aan de 
eenheid komt dit niet ten goede. Een eigenaardig 
effect maken de twee torens, naast de middenpartij 
geplaatst. Dat men in Palladiaanschen geest een 
fraaien toren kan maken heeft Jacob van Campen 
bewezen, toen hij het Amsterdamsche Stadhuis 
ontwierp. De torens van Haussmann zijn minder 
geslaagd, omdat zij een eigenlijke bekroning missen 
niet alleen, doch vooral daar zij niet voldoende 
verband houden met de overige ordonnantie. Fraai 
bekronend beeldhouwwerk, met een quadriga in 
het midden, zet aan den gevel rijkdom bij. 

De „salie des pas perdus" van dit gebouw, die 
door twee groote boogramen verlicht wordt, is 
deftig en al werd het kostbare marmer niet ge
spaard, de architect heeft zich voor overdrijving, 
die met de bestemming van het bouwwerk in strijd 
zou geweest zijn, weten te wachten. 

In de buurt van dit Justitiegebouw stond vijftien 
jaar geleden het zoogenaamde Neugebaude, een 
kazerne en gevangenis, door de Oostenrijkers in 
1786 gesticht. Sedert is dit gebouw, waaraan voor 
de Hongaren zulke onaangename herinneringen ver-
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bonden waren, gesloopt, en is ter plaatse, waar 
het stond, een park aangelegd. 

Aan dit park werden verscheidene nieuwe bouw
werken gesticht, waarvan de Beurs, door Alpar, 
het belangrijkste is. Die Beurs is blijkbaar onder 
den invloed van Haussman's Paleis van Justitie 
ontworpen, immers de algemeene ordonnantie toont 
veel overeenkomst. Maar door de behandeling der 
details wordt men aan andere moderne Belgische 
gebouwen, zooals de musea te Brussel en te Ant
werpen, herinnerd. 

In den zelfden trant behandeld is het hiertegen-
overstaande gebouw der Oostenrijksch-Hongaarsche 
Bank. Eigenaardig genoeg heeft de ontwerper hier 
aan de kroonlijst de hoogte van een volle verdie
ping gegeven, en worden de rustieke benedenge
deelten van de gevels door weinig logische reliëfs 
bekroond. 

Het gebouw van de Postspaarbank is met terra
cotta's versierd. Hier is een poging gedaan, om in 
Hongaarschen stijl te werken, dooi' allerlei motieven, 
deels aan de Gothick, deels aan de kunstnijverheid 
ontleend, samen te smelten. Een zelfde streven 
vertoonen ook het Kunsthij verheidsmuseum en het 
Ministerie van Financiën, dat te Buda gebouwd 
werd in de onmiddelijke nabijheid van de Matthias-
kerk, die uit de 13e, 14e en 15e eeuw afkomstig is. 

Deze kerk, prachtig op de hoogte gelegen, is 
door de Turken als moskee gebruikt. Van haar 
slanken 15e eeuwschen toren riep de muezzin de 
geloovigen ten gebede. Toen de Turken verdwenen 
waren is het interrieur naar den smaak der 18e 
eeuw met stucwerk versierd. Dit stucwerk werd 
evenwel verwijderd bij de restauratie, die nog niet 
geheel is afgeloopen, daar de torenspits door steigers 
wordt omgeven. 

De restauratie heeft nog op de orthodoxe manier 
plaats gevonden, die door het polychronieeren van 
het interieur, het vernieuwen der gevels en de 
leelijke moderne glasvensters het gebouw veel van 
zijn aantrekkelijkheid deed verliezen. 

Van de ligging op den berg is op gelukkige wijze 
partij getrokken toen eenige jaren geleden de zoo
genoemde Fischerbastei met de Matthiasstiege ge
maakt zijn, vanwaar men prachtige gezichten op 
Pest heeft. Op de Fischerbastei staat het ruiterbeeld 
van den Heiligen Koning Stephan, een uitmuntende 
schepping van den beeldhouwer Alois Strobl, die 
het origineel opgevatte voetstuk met reliëfs heeft 
versierd, waarvoor hij personen uit den heden-
daagsche tijd als modellen heeft gebruikt. 

Het archaïsche karakter, dat bij Koning Stephan 
paste, is goed volgehouden. Hongarije heeft uit
muntende beeldhouwers tegenwoordig. Dit bewijst 
onder anderen bet ruiterstandbeeld voor Graaf Julius 
Andrassy, door George Zala. Ook hier zijn reliëfs 
op het voetstuk aangebracht, doch deze konden niet 
archaïsch worden, daar zij het kronen van Frans 
Jozef als Koning van Hongarije en het Berlijnsche 
Congres moesten voorstellen. En nu is het verwon
derlijk, hoe goed de meester er in slaagde, het 
moderne costuum op artistieke wijze te behandelen. 

Toen wij den eersten Zondag na het Congres 
over het Gisela-plein gingen werd daar juist een 
witmarmeren gedenkteeken ter eere van den dichter 
Vörösmarty onthuld. Vervaardigers noemden zich 
de beeldhouwers Kallos en Telcs. Om het hooge 
voetstuk, waarop de dichter zit, zijn groepen van 
mannen, vrouwen en kinderen geplaatst, die ons 
uitmuntend opgevat en uitgevoerd leken. 

Dit Gisela-plein is het beginpunt van den onder-
grondschen electrischen spoorweg, die langs de 
Andrassy-straat naar het Stadtwaldchen gaat. Deze 
Andrassy-straat is misschien wel de drukste dei-
stad. Aan haar begin, 'met het koor naar de Vaczi-
straat, verheft zich de nieuwe kathedraal, als een 
kruiskerk niet een koepel, twee torens aan de west
zijde en een altaarnis ten oosten. De stijl van het 
uitwendige is Palladiaansch. 

Van binnen heeft de kerk door den koepel een 
grootsch aanzien, terwijl daar door marnier, ver
guldsel en schilderwerk een uiterst rijk effect werd 
verkregen. 

In de buurt dezer kathedraal hebben in den 
laatsten tijd verzekerings-niaatschappijen groote ge
bouwen laten zetten als reclame. Het doet het 
Nederlandsche hart goed, dat ook de maatschappij 
„Dordrecht" te Budapest zulk een pand deed bouwen. 
De ontwerpers hebben modernistische neigingen 
getoond. Het meest geslaagde dezer werken leek 
ons dat op bet Frans Jozefsplein, recht tegenover 
de Kettingbrug, waar wel iets bereikt is. 

De Andrassystraat dagteekent reeds van een kwart 
eeuw geleden, en dit is vooral te zien aan de 
behandeling der gevels, waar de historische stijlen, 
vooral de Italiaansche Renaissance, zijn toegepast. 
Dien bouwtrant vertoont ook de door Yb l ont
worpen opera. 

Het laatste deel der straat wordt door villa's 
ingenomen, waaronder er enkelen voorkomen, die 
onlangs in „Sezessionsstil" zijn gebouwd. Op deze 
villa's volgt een ruim plein, in het midden waarvan 
een monument, ter herinnering aan het duizendjarig 
bestaan van Hongarije werd geplaatst. Alleen de 
architectuur is gereed; het beeldhouwwerk moet 
nog worden aangebracht. 

Links van dit monument verheft zich het nieuwe 
kunstmuseum, gebouwd door den architect Albert 
Schickedanz, die in den wedstrijd van 1899 den 
tweeden prijs behaalde, doch wiens ontwerp volgens 
het oordeel van den door de Hongaarsche regeering 
geraadpleegden Nederlandscheii architect Weissman 
het meest doeltreffend was. 

Het gebouw is een zeer monumentale klassieke 
schepping, met een laag voorgedeelte, waarboven 
de eigenlijke schilderijzalen uitkomen. Fraaie hallen 
dienen voor het tentoonstellen van gipsafgietsels, 
die in de rijke omgeving goed voldoen. Voor de 
schilderijen, waaronder de vermaarde Esterhazy-
verzameling zich bevindt, zijn zalen en kabinetten 
ingericht, die een voortreffelijk licht hebben. 

Tegenover dit museum heeft Schickedanz een 
tiental jaren geleden een tentoonstellingslokaal ge
bouwd, dat eveneens een klassiek karakter heeft. 

In het Stadtwilldchen staan eenige gebouwen, die 
in 1896 voor de Milleniiuus-tentoonstelling werden 
opgericht, en die de Oud-Hongaarsche architectuur 
in de herinnering moeten houden. 

Budapest heeft evenals Weenen zijn Ring willen 
hebben, die aan dc noordzijde bij het Margaret ha-
eiland begint, en in een flauwe boog de oude stad 
Pest omspant. De aanleg is veel minder grootsch, 
dan te Weenen en ook de bebouwing is niet zoo 
monumentaal. Aan den Leopoldring trekt het 
Lustpieltheater de aandacht door zijn smaakvolle 
18e eeuwsche vormen. De Elizabethring is de 
drukste; daar ziet men het groote gebouw van de 
verzekeiïngs-niaatschappij ,.New-York", hetwelk de 
eenigszins banale weelde vertoont, die een tiental 
jaren geleden algemeen gewild was. Aan het begin 
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van den Jozefsring staat bet Volkstheater, een 
betrekkelijk eenvoudig gebouw. 

De Jozefsring loopt niet tot de Donau door, doch 
eindigt bij de Ulloër-straat, die naar een tweeden 
Hing leidt, welke haar niet de Vaczi-straat verbindt, 
tin eenige gehouwen van belang te zien geeft. In 
dc eerste plaats bet Nationale Museum, een klas
sieke schepping uit liet midden der 19e eeuw, fraai 
te midden van een lommerrijk park gelegen. 

Toen het nieuwe Parleinents-gebouw nog niet be
stond kwamen de volksvertegenwoordigers in het 
gebouw ten noorden van het museum hijeen. Het 
is bier een der deftigste buurten van dc stad. De 
Hongaarsche magnaten hebben er hunne paleizen, 
waaronder vooral die der graven Karolyi, Esterhazy 
Festetics uitmunten. 

De Kerepeser-straat, die op den Museuniring uit
komt, is de drukste winkelstraat der stad. Haar 
voortzetting naar de Donau is de Hatvani-straat, 
die op het Pctöfi-plein eindigt. Hier staat een dei-
weinige oude gebouwen van Pest, de stedelijke 
parochiekerk, wier koor uit tie vijftiende eeuw dag-
teekent en die in het begin der achttiende eeuw 
een gevel niet twee torens in Barokstijl kreeg. 

Het Petöfi-plein is het begin van de Frans Jozef
kade, waaraan de deftige logementen en koffiehuizen 
van Pest zich bevinden. De congressisten hebben 
hier menig gezellig uur doorgebracht en van het 
schoone gezicht op Buda genoten, vooral tegen den 
avond, als al de stoelen op het plein voor liet 
Feestgebouw door de bevalligste bewoonsters dei-
stad waren ingenomen en de pantoffelparade in 
vollen gang was. 

Vijftien jaar geleden vertoonde het Koninklijk 
Paleis zich nog niet zoo grootsch als thans. Men 
zag toen van de Frans Jozef-kade slechts de be
scheiden stichting van Maria Theresia, die weinig 
in overeenstemming was met de waardigheid van 
het Hongaarsche rijk. De koning, die volgens de 
grondwet daar ieder jaar zes maanden moest resi-
dceren, kwam er slechts bij hooge noodzakelijkheid, 
daar de Hofhurg te Weenen beter voor zijn hof
houding geschikt was. 

De Hongaren besloten toen het paleis te doen 
vergrooten, niet welk werk de architect Haussnian 
belast werd, die aan de noordzijde een nieuwen 
vleugel, gelijk aan het paleis van Maria Theresia 
bouwde en als middendeel een koepel aanbracht. 
Daarenboven werd het gebouw ook naar de westzijde 
uitgebreid, wat, wegens het sterk hellen van het 
terrein, een enornien onderbouw noodzakelijk maakte. 
Dus verkreeg men een reeks van vertrekken, die, 
weelderig versierd en gemeubeld, gerust met de 
zalen van andere paleizen kunnen wedijveren. Op 
het terras vóór het paleis werd oen fraai ruiter
standbeeld van Prins Eugenius van Savoye geplaatst 
en ook andere sculptuurwcrken van waarde werden 
daai opgesteld. 

Toch komt koning Frans Jozef niet graag in dit 
nieuwe paleis. Zijn Hongaarsche onderdanen leven 
niet de Oostenrijkers voortdurend in onmin en zoo 
is liet te hegrijpen, dat de oude vorst hen niet bij
zonder genegen moet zijn. 

Wij hehben nu de voornaamste bouwwerken van 
Budapest met een enkel woord vernield. De statl 
geeft nu heel wat meer aan den architect te zien, 
dan een twintigtal jaren geleden, toen Henri Evers 
daar vertoefde en een geillustreerde beschrijving 
van Budapest aan „de Opmerker" afstond. 

Het is wel de moeite waard, dat opstel nog eens 

te herlezen, niet slechts om het verschil tusschen 
voorheen en thans op te merken, doch ook om te 
zien, hoe de waardeering van kunstwerken zich 
wijzigde. 

Met een volgend opstel, waarin wij over Salz
burg, Miinchen, Darmstadt en Wiesbaden, steden 
door ons op den terugtocht bezocht, het een en 
ander hopen mede té deelen, hopen wij de reeks 
onzer artikelen te hesluiten. 

P r i j s v r a g e n . 

P R I J S V R A A G S L A C H T H U I Z E N U I T G E S C H R E 
V E N IX )OB H E T M I N I S T E R I E V A N L A N D 

B O U W . N I J V E R H E I D E N H A N D E L . 

PROGRAMMA van eene prijsvraag voor 
het ontwerpen van goedkoope, een
voudige en doelmatige slachthuizen, 
zonder en met kunstmatige koet-
inrichtingen. 

Artikel 1. 

De mededinging wordt opengesteld voor bouw
kundigen van alle landen. 

Artikel 2. 

De mededingers zijn gehouden om, binnen 4 
maanden na afkondiging in de Staatscourant, vracht-
vrij hunne ontwerpen en begrootingen in te zenden 
aaii het bureau van den Rijksbouwmeester in het 
2e district, Nassau Odijckstraat no. 5'.), 's-Gravenhage. 

Artikel 3. 

De stukken, gesteld iu de Nederlandsche taal en 
geschreven door eene andere hand dan die van 
den inzender, moeten gewaarmerkt zijn met eene 
motto en vergezeld gaan van een gesloten naambrief. 

Artikel 4. 

De mededingers zijn verplicht om voor bekroning 
in aanmerking te komen, plannen voor beide typen 
A en B (zonder en met kunstmatige koelinrichting) 
in te zenden. 

Wordt hieraan of aan eenige andere bepaling 
van het programma niet voldaan, dan blijven de 
ingezonden stukken buiten aanmerking voor eenige 
onderscheiding. 

Artikel 5. 

De begrootingen der plannen mogen, met inacht
neming der hieronder aangegeven uitzonderingen, 
de aangegeven bouwsommen in geen geval over
schrijden. 

Tot aanbeveling zal het strekken, wanneer eene 
goede oplossing kan worden verkregen voor een 
lageren prijs, dan den als maximum vastgestelden. 

Artikel 0. 

De plannen moeten worden bewerkt volgens het 
Slachthallenstelsel en kunnen worden toegelicht met 
eene korte memorie. 

Artikel 7. 

Uitgeloofd worden de navolgende prijzen en 
premiën: 

Voor type A (zonder kunstmatige koelinrichting) 
een prijs van t'250, een premie van f 100. 

Voor type B (met kunstmatige koelinrichting) 
een prijs van f 750, een premie van f 300. 

Artikel 8. 

De bekroonde inzendingen blijven het eigendom 
van het Rijk. 

Artikel 9. 

De jury is bevoegd slechts één tier plannen van 
eene inzending te bekronen. 

Plannen van bijzondere verdienste, nnn welke 
evenwel geen prijs of premie wordt toegekend, 
kunnen door den Minister op voordracht tier jury 
worden aangekocht tegen een bedrag gelijk aan de 
premie voor dat type vastgesteld. 

Artikel 10. 

Type A (zonder kunstmatige koelinrichting). 
Bouwsom f 15.000. 

De mededingers moeten inzenden: 
a een plattegrond van de verschillende gebouwen 

niet de situatie, waarop de Noordpij] moet zijn aan
gegeven ; 

6. lengtedoorsneden; 
e. dwarsdoorsneden en 
rf. eene gevelteekening. 

Alles op schaal 1 : 100: 
e. gedetailleerde begrooting van kosten van 

gebouw en inrichting, zonder kunstlicht, zonder 
aankoop van grond, zonder terreinophooging en 
zonder terreinafscheidingen. 

Het plan zal moeten bevatten: 
1. eene slachthal voor groot en klein vee, met 

3 slachtstanden voor groot vee en 2 banken voor 
klein vee; 

2. eene inrichting tot het wasschen van darmen, 
niet 3 standen; 

3. eene slachthal voor varkens, met steekhok, 
broeikuip, ontharingstafel en ruimte voor 12 uit-
geslachte varkens; 

4. eene inrichting tot het wasschen van darmen, 
met 3 standen; 

5. eene mestbergplaats niet penshuis; 
0. eene overdekte standplaats voor 0 stuks vee 

voor de verificatie, met gelegenheid tot het wegen 
van levend vee; 

7. een dienstvertrek voor de administratie en 
eventueel te verrichten microscopisch onderzoek; 

8. eene watervoorziening voor koud water en 
voor warm water; 

9. de noodige privaatinrichtingen en wasch-
gelegenheden; 

10. eene voldoende rioleering en afvoer van 
vuil en 

11. bestrating van de verschillende toegangen op 
het terrein van het slachthuis 

Bij het ontwerpen van het plan moet worden 
rekening gehouden met tie omstandigheid dat aan
genomen wordt, dat geen plaatselijke rioleering 
bestaat en ook geene drinkwaterleiding. 

Type B. (met kunstmatige koelinrichting). 
Bouwsom f70.000. 

De mededingers moeten inzenden: 
a. een plattegrond van tie verschillende gebouwen 

met de situatie, waarop tie Noordpijl moet zijn aan
gegeven ; 

b. lengtedoorsdeden; 
c. dwarsdoorsneden, en 
d. eene gevelteekening. 

Alles op schaal 1 : 100. 
e. gedetailleerde begrooting van kosten van 

gebouw en inrichting zonder kunstlicht, zonder 
aankoop van grond, zonder terreinophooging en 
zonder terreinafscheidingen. 

Het plan zal moeten bevatten: 
1. eene slachthal voor groot tui klein vee, met 4 

standen en 2 banken voor klein vee; 
2. eene inrichting tot het wasschen van darmen, 

met ('» standen; 
3. eene slachthal voor varkens met steekhok, 

broeikuip, ontharingstafel en ruimte voor 24 uit
gedachte varkens; 

4. eene inrichting tot het wasschen van darmen, 
met 0 standen; 

5. eene mestbergplaats met penshuis; 
0. eene overdekte standplaats voor 12 stuks vee 

voor de verificatie, met gelegenheid tot het wegen 
van levend vee; 

7. een afzonderlijk dienstgebouw, bevattende een 
kantoor, een keurlokaal en eene dienstwoning 
(machinist); 

8. eene inrichting tot het vernietigen van vleesch; 
9. een koelhuis ter grootte van pl.in. 60 M - \ ; 
10. (HUI voorkoelhuis ter grootte van pl.in. 30 M*. ; 
11. eene machinekamer met toebehooren; 
12. een sterilisator; 
13. eene watervoorziening voor koud water en-

voor warm water; 
14. de noodige privaatinrichtingen en wasch-

gelegenheden; 
15. eene voldoende rioleering en afvoer van vuil. en 
10. bestrating van de verschillende toegangen op 

het terrein van het slat-hl huis. 
Bij de uitwerking van het plan mag worden aan

genomen het bestaan van eene plaatselijke rioleering, 
eene drinkwaterleiding en eene gasfabriek. 

Artikel 11. 
De begrooting zal moeten bevatten eene gedetail

leerde opgave der kosten, waaruit duidelijk moet 
kunnen blijken, dat voor het te noemen bedrag het 
ontwerp zal kunnen worden uitgevoerd. 

Aangenomen wordt, dat op staal kan worden 
gebouwd en dat de muren 1 M . onder terrein 
worden aangelegd. 

Ter verkrijging van eenheid in prijzen wordt 
bepaald, dat. de uurloonen der ambachtslieden op 
20 cent en die der opperlieden op 15 cent worden 
gesteld. 

Artikel 12. 
De ontwerpen worden beoordeeld door eene jury, 

bestaande uit: 
D E. C. Knuttel, Rijksbouwmeester in het 2de 

district te 's-Gravenhage, voorzitter; 
J . J . F. Dhont, directeur van het gemeentelijk 

slachthuis te Rotterdam; 
F . J . Nieuwenhuis, directeur der gemeentewerken 

te Utrecht; 
dr. H . Remmelts, inspecteur in algemeenen dienst 

bij de Directie van den Landbouw, te 's-Gravenhage; 
J . N . van Ruyven, directeur tier gemeentewerken 

te Dordrecht, secretaris. 
Artikel 13. 

Inlichtingen zullen op schriftelijke aanvrage ge
geven worden door den secretaris der jury. 



L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Werkblad No. 24. U i t W e e n e n. nut 
afbeeldingen. 

De R ij k s a c ad e in i e van Bee ldende kuns ten 
te Amsterdam. 

„ D i e Hag he". 
Ken bouwmeester over z ij n kunst a a n h e t 

woord, door A. W. Weissman. 

Architectlira No. 24. Bouwkunst . Opvoeding van 
het kind. 

T e c h n i s c h Gedeel te . Ken reusachtig kleigebied. — 
Over de uitgestrektheid van de Spoorwegen der aarde. — 
Tinpest. — Schriftelijke vragen, gedaan op het examen 
voor opzichter van den Rijks-Waterstaat. — 

De Bouwwereld No. 25. Het Vllle I n t e r n a t i o n a l e 
A r c h i t e k t e n Congres te Weenen (vervolg). 

De ,,Ba 11 q 11 e de Report s , Fonds p u b l i c s et 
D é p o t s " te Antwerpen, Architect Emile Thielcns, met 
afbeeldingen op losse plaat. 

I n d r u k k e n uit de N e d e r l a n d s c h e Steen-
i 11 d u s t r i e, door Prof. J. A. van der Kloes, (slot). 

De Ingenieur No. 24. A g e n d a van de Instituiits verga
dering op 20 Juni 1908. 

Een brug voor gewoon v e r k e e r over de Waal 
te Nijmegen, door .1. K. E. Triebart c. i. met afbeeldingen. 

G 0 1 f s 1 ij t a g e van ra i l s , door W. H. Martin. 
Het XI d e I n t e r n a t i o n a a l s c h e e p v a a r t con

gres te St Petersburg. 
Ingezenden s tukken. Opmerkingen over electrisch 

bewogen bascule bruggen, door V. J. P. de Ploeg van 
Knffeler c. i, — Technisch Middelbaar Onderwijs, door Cor 
H. Janszen. — Idem, door dc Hollandsche Studentenclub 
Neerlandia te Mittweide. 

Technisch Weekblad (B. v. T.) No. 24 Bestuursberichten, 
— Uit de Afdeelingen. — Onze aanstaande Reglements
wijziging. — De Schepenwet. —Het ijzer in de geschiedenis 
der volken (vervolgd — Electrische verlichting van spoor
treinen (vervolg). 

De Aannemer No. 24 A r t i k e l llïiSX B. w. (Arbeids
contract). 

Uit e i K e n k r i n g . Het M. C. Roest fonds. Slecht be
zoek. Het Congres te Parijs. 

B e s t e k w ij z i g i 11 g. 
A f d e e l i n g s v e r s l a g e n . Groningen. — Vlissingen, 

jaarverslag. 

De Nederlandsche Klei-Iudnstrie No. 50. Indrukken uit 
de Nederlandsche Steenindustrie, (slot) overgedrukt uit „de 
Bouwwereld". — Centrale Raad van Beroep. 

Deutsche Itauli iit t e No. 24. G r o s s s t a dB a u f r a g e n, 
door Wilfried Baumgavten. 

Zum K r e m a t o r i u m - E n t w u r f , door Rud. Vogel 
bij een ontwerp van Prof. K. Staatsmann te Straatsburg. 

Zwei h e r r s c h a f l l i c h e L a n d h a 11 s b a 111 e 11. 
door Gerh. Heyden bij ontwerpen van Willi, von Tcttau 

Ein K lein ba uern hof door M. Heeren bij een ontwerp 
van H. Krost te Bensheim. 

De Toekomst van Cement-IJseren Putten en Platen, op 
Waterbouwkundig Gebied door L. A. Sanders, Ingenieur 
der Amsterdamsche Fabriek van Cement-IJzerwerken 
„Wittenbiirg". Verleden jaar verscheen van denzelfden 
schrijver een „Bijdrage tot de oplossing van het Zuiderzee-
vraagstuk", waarvan wij in ons nummer van 7 December 
jl. een uitvoerig uittreksel gaven. Onze lezers zullen zich 
herinneren, dat daarin de constructie van den afsluitdijk 
met gebruikmaking van cementijzeren putten en platen 
werd aanbevolen, als economisch en uitvoerbaar, op grond 
van reeds op andere plaatsen daarmede opgedane ervaringen. 

In het thans verschenen boekje, ontstaan uit een voor
dracht, gehouden in het Civiel en Bouwkundig Gezelschap 
„Practische Studie" te Delft, heeft 1111 de heer Sanders van 
die ervaringen en van de wijze van uitvoering dezer con
structie een door talrijke duidelijke af beeldingen toegelicht 
overzicht gegeven, geen doorwrochte studie van het onder
werp, zooals de schrijver bescheidenlijk opmerkt, maar een 
vluchtige schets, een schets evenwel, die zoovele belang
rijke mededeelingen en wenken voor dc toekomst bevat, 
dat het boekje een aanwinst is voor onze waterbouw
kundige litteratuur mag genoemd worden. 

Wie nog geen denkbeeld heeft van de groote beteekenis 
van de gewapend betonconstructies voor waterbouwkundige 
werken, kan hieruit althans van een systeem een duidelijk 
overzicht verkrijgen. Het eerst door den heer Sanders aan 
de steiger in de visschershaven te IJinuiden toegepast 
toont de schrijver ons, hoe het systeem van putten en 
platen ook gebezigd kan worden voor kademuren, golf
brekers, dammen, meerdijken, sluizen, dokken, pieren, stuw
dammen, landhoofden, enz. Ongetwijfeld zal de arbeid van 
den heer Sanders, nevens dien van de ingenieurs der ge
meente Rotterdam en van den ingenieur de Muralt in Zee
land, bijdragen tot de ontwikkeling der Nederlandsche 
waterbouwkunde in moderne richting. 

Aan de uitgeversfirma de Wed. J. Ahrend & Zoon komt 
voorzeker een woord van lof toe voor de goede zorgen aan 
de uitgave besteed. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

BREOA. Voor de rechtbank alhier stond dezer dagen een 
timmerman uit Bergenop-Zoom terecht, die voor eigen 
rekening een huis gebouwd had, aan de zijde van de be
lending met een halfsteensmuur opgetrokken tot een hoogte 
van !» M., gemetseld (?) met specie van één deel kalk en 
drie deelen zand; terwijl voor- en achtermuur niet behoorlijk 
waren ingetand in de muren van een belendend perceel en 
het niet zeker is of sommige kozijnakers waren aangebracht; 
ook was men met metselen doorgegaan bij hevige vorst. 

Het muurtje is ingestort, waarbij een metselaar is om
gekomen. 

Bij het verhoor bleek, dat de opzichter der gemeente
werken te Bergenop-Zoom het plan van den bouw had goed 
gekeurd, maar gedurende het werk niet was komen kijken. 
Hij noemde het plan van het huis niet gevaarlijk; wel zou 
het dit zijn, als hij wist dat het halfsteensmuurtje niet 
verbonden zou worden aan den bestaanden muur. Intusschen 
bleek van zulk een verbinding op de teekening niet, het
geen de opzichter erkende. Een broer van den opzichter 
had hem gedurende een ziekte vervangen ; maar ook deze 
had geen opzicht gehouden. Trouwens hij kende het plan 
niet. Hij erkende dat het toezicht treurig was geweest. 

Tegen beklaagde, die verklaarde van metselen geen ver
stand te hebben, eischte het O. M., wegens overtreding van 
de bouwverordening een maand hechtenis. 

HAARLEM. De gemeenteraad van Wijk-aan-Zee-en-Duin 
heeft als plaats van het nieuw te bouwen raadhuis aange
wezen een terrein aan den Zeeweg, alwaar 1300 M s grond 
zijn aangekocht Aoor f 2 per M 2. 

Voor den bouw is uitgetrokken een bedrag f 13,800. 

HAAKLEM, Burg. en Weth. van Alkmaar hebben bij den 
gemeenteraad een voorstel ingediend tot het maken van 
twee nieuwe bruggen; 

lo. een nieuwe rijbrug van gewapend beton ter plaatse waar 
thans de zoogenaamde Kncppelbrug ligt, tegen over de 
Emmastraat; — 2o het maken van eene nieuwe Heiloër 
brug. eveneens van gewapend beton. 

De kosten van het eerstgenoemd werk worden geraamd 
op f 15,500; — die van het tweede op f 18,fi00; beide 
overeenkomstig de plannen van den directeur der Gemeen
tewerken. 

AMSTERDAM. De kerkeraad der Portugeesch-Israëlietische 
Gemeente heeft besloten, op advies van drie deskundigen, 
de Synagoge dier Gemeente, een der Amsterdamsche be
zienswaardigheden, te doen restaureeren. 

De reparatiëu zijn aldus verdeeld: lo. het voegen dei-
gevels; 2o. het vernieuwen van de vloeren; 3o. de vernieu 
wing van de kerkbanken. De kosten worden geraamd f23,000. 

Daar de oude kerkbanken historische waarde hebben, 
zal de bouwcommissie der Port.-Isr. demeeiite overwegen 
wat haar ten dien aanzien te doen staat. 

P e r s o n a l i a . 

— Bij Kon. besluit is benoemd tot vertegenwoordiger 
der Nederlandsche Regeering op het te Parijs in 1908 te 
houden „Congres international de 1'Industrie du Bati inent 
et des Travaux Publics" de heer J. L. CLUYSENAER te 
's-Gravenhage, voorzitter van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs. 

20 Juni. Bijlage van „I>E O P M E R K E R No. 25. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en ]fsx»i | |nt ' i i DE I t l l i K U K A D i ; 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 V e r w a r m i n g , V e n t i l a t i e . W a r m en Koudwater v e r z o r g i n g . Triumph Deurdrangers, Kampioen V e n t i l a t o r onder G a r a n t i e . 

— Bij Kon besluit is het tijdvak, waarvoor de heer R. 
C H. SCHÜNOEI. b. i. te 's-Hertogenbosch, tijdelijk benoemd 
werd tot inspecteur van de volksgezondheid, verlengd tot 
en met 15 December 1908, met dien verstande, dat hij ge
acht zal worden als zoodanig eervol te zijn ontslagen met 
ingang van den dag waarop de inspecteur van de volksge
zondheid A. C BI.EYS, tot wiens vervanging zijne benoeming 
strekt, zijn dienst zal hervatten. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

B o u w k u n d i g T e e k e n aar op een Fabriekskantoor, 
kennis van Photografie en scheikunde aanbeveling. Br. lett. 
P. B. 168, N. v. d. D. (1) 

A s p i r a n t - O p z i c h t e r op Ingenieurs-bureau te Rot
terdam, voor het installeeren van ketelhuizen cn stoomin 
richtingen. Br. onder letters S. A L. Algemeen Adv.-
Bureau Nijgh. en van Ditmar, Rotterdam. (1) 

O p z i c h t e r voor Stoomhoutzagerij en Schaverij aan 
den Houthandel voorheen G. Alberts Lzn. en Co. te Mid
delburg. (1) 

Aank. 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 . 
Salaris f 50.— p. m. direct voor 2 of 3 maanden. Br. motto 
„Opzichter", a/h Advert.-Bureau Koningsplein 7 Amster
dam. (1) 

O p z i c h t e r h. d. Prov. Waterstaat in Groningen zie 
adv. in dit no. (1) 

C i v i e 1 • i 11 g e 11 i e 11 r vertrouwd met gewapend-beton
constructies. 

Adres: Kon. Rotterdamsche Cementsteenfabriek voorheen 
van Waning «k Co., Nassauhaven O.Z. 53. Rotterdam. (1) 

R. C. O p z i c h t e r voor 4 maanden, bij 2 Woonhuizen. 
Salaris f 75 per maand. Ouderdom 25 tot 40 jaar, brieven 
bij den Architect H.P. Van Den Aardweg, Purmerend. (1) 

— O p z i c h t e r W a t e r s t a a t . Indië. — Ter beschik
king Vim den Gouveneur-Generaal ven Nrd.-Indlë knnnen 
worden gesteld, om benoemd te worden bij den waterstaat 
en 'slands burgerlijke openbare werken in Ned. Indië, vier 
personen die met voldoenden uitslag hebben afgelegd het 
ixamen voor opzichter bij deu Rijkswaterstaat iu Nederland 
en practisch ontwikkeld zijn. 

Aanmeldingen voor 15 J u l i , bij gezegeld adres, bij het-
Dep. van Koloniën. 

Bezoldiging f 150 'smaands met G driejaarlijkschc ver
hoogingen van f 25 'smaands. 

Voor opzichters die in hit bezit zijn van het diploma van 

architect bedragen de laatste twee verhoogingen in plaats 
van f ÏS 's maands f 50 's maands. 

De opzichters voeren den titel van opzichter 3e. 2e of 
le klasse bij eene bezoldiging van resp. f 150 en f 175, 
f 200 en f 225, f 250 en hooger. 

Voor verdere bijzonderheden zie St.-Ct. No. 131. (2). 

— Adjunct-ijk er. — Op 6 Juli a s. en volgende dagen 
zal te Del ft het voorgeschreven vergelijkend examen worden 
afgenomen aan hen, die voor de betrekking van adjunct 
ijker der maten en gewichten in aanmerking wenschen te 
komen. Aanvangsjaarwedde f 1000. 

Aanmelding daartoe v ó ó r 19 Juni a.s. bij gezegeld 
verzoekschrift bij den Minister van Landbouw, Nijverheid 
en Handel, onder opgaaf van woonplaats, onder overlegging 
van geboorte-akte en van eene verklaring van een genees
heer, waaruit blijkt, dat de candidaat een gezond lichaams
gestel bezit en vrij is van voor de uitoefening der betrekking 
hinderlijke gebreken. 

Vereischte leeftijd 18 j a a r. 
Voor de exameneischen enz. zie Sf.Ct. No. 134. (2). 

Opzichter-Teekenaar bij den bouw van een ijzeren 
ophaalbrug, voor 8 maanden. 

Afschriften van getuigschriften, te zenden aan ADR. KOK 
Wzn. Fabriek-Landineter van het Groot Waterschap van 
Woerden. (2). 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 
INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 

RuiJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 
Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 

van 6 tot 8 uur. 

25 Bouwk.Opz.-teek., 22—50}.,f 60—ƒ 125 
8 BouwkOpz.-Uitv., 23—50 j . , ƒ05—ƒ 110 
4 Bouwk. Teek. 22—49 j . , ƒ 40—ƒ120 
5 Waterb.. Opzr. 2 5 - 3 1 j . , ƒ 80—ƒ 120 
1 Meubelteekenaar 41 j . , ƒ120 
2 Decoratie-teekenaars 26—40 i . , ƒ 1 1 0 - / 1 2 5 
2Teek.voorkunst-indust.2G—40j., ƒ110 ƒ125 
4 Chef-machinisten 2 2 - 3 3 j . , ƒ 80—ƒ 150 
3 Werkt. opz. (construct.)22—20 j . , ƒ 80 - / " 110 
3 Werkmeester 26—33j., ƒ90—ƒ 125 
8 Werktuigk. Teek., 18—28 j . , ƒ 35—ƒ 85 
7 Electrotechniker 20—41 j . , ƒ 35—ƒ 120 
1 Scheepsteekeuaar 21 j . , ƒ 65 
1 Kadaster-teekenaar 24j., ƒ 75 

p.m. 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 22 Juni. 

Amsterdam, ten 12 ure, door het ge
meentebestuur: het maken van een wal-
muur langs de Nieuwe Vaart; de voor
waarden te verkrijgen ter Stadsdrukkerij; 
inl. bij den ingenieur van „Onderhoud" 
ten Gemcentehuize, kamer No. 13*, van 
10 tot 12 uur, de drie laatste werkdagen 
der week, welke aan de aanbesteding 
voorafgaat. 

Haarlem, ten 12 ure, door Dijkgraaf 
en Heemraden van den Haarlemmermeer
polder ter secretarie: het bouwen van 
een brugwachterswoning met schuur nabij 

Vijfhuizen; inlichtingen bij den ingenieur 
te Haarlem en bij den opzi liter J. de 
Baat Pz.; bestek en teek. verkrijgb. ter 
secretarie des polders en bij den op
zichter. 

Oosterlcek, ten 10 ure, door den heer 
C. Haringhuizen te Wijdenes in de her
berg van P. Ruiter: het amoveeren van 
een gebouw en het opbouwen van een 
boerderij met annexe; bestekken en teek. 
verkrijgb. bij K. en R. Swagerman, bouw-
kundgen tc Bovenkarspel. 

DINSDAG 23 Juni. 
Heeze, door de firma J, C. Garot) te 

Eindhoven in het hotel van Dijk: het 
bouwen eener stroohulzenfabriek; bestek 
en teek. verkrijgb. bij den arch. L J. P. 
Kooken. 

Zwolle, ten 2 ure. door de arch. H . 
J. Voogden, ten huize van de firma J. 
Logtenberg, Diezerstraat no. 66: het 
j bouwen van een heerenhuis met stal en 
: koetshuis aan de Westerlaan; bestek en 
teek. verkrijgbaar bij den architect, Gast-
huisplein. 

's-GraTenhage ten 11 ure. Door het 
minist. van Waterstaat, aan het gebouw 
Nieuwe Uitleg no. 13: Het verbouwen 
van het hoofdgebouw en het bouwen van 

• eene dubbele dienstwoning op het terrein 
! van het Meteorologisch Instituut te de 
! Bildt, begr. f 27500; bestek ter lezing aan 
het adres voornoemd, aan het bureel van 
den rijksbouwmeester in het 2de district, 
te 's-Gravenhage, aan het prov. best. van 
Utrecht, aan het Met. Instituut te de 
Bildt cn te bekomen bij Gebr. van Cleef, 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Houten Parquetvloeren , 2 ) 

in ASPHALT, MASSIVE en PARQUET-TAPIS. 
Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek. 

Houten Hoofd- en Tusschenbalusters. 

te 's-Gravenhage; aanw. 16 Juni 11 ure. 
Dordrecht ten 2 ure. Door het Gem.-

bestuur: Het bouwen van een hoogere 
burgerschool met Sjarigen cursus. Best, 
en teek. ter inzage aan het Bureau dei-
Gemeentewerken en aldaar verkrijgb. 
inl. iederen werkdag van 9—12 ure. 
Aanw. 17 Juni 2 uur. 

Rotterdam ten 1 ure Dijkgr. en Heem
raden van Schieland in het Gemeen-
landshuis: Het vernieuwen van de Hol-
voeterbrug over de Rotte onder Zeven
huizen; het bestek ter lezing te Rotter
dam,in het Gemecnelandshuis voornoemd, 
en te verkrijgen bij de Wed. 1\ van 
Waesberge & Zoon, Houttuin no. 73. 
Aanw. 19 Juni 11 uur. 

WOENSDAG 24 Juni. 

Brussel ten II ure. Door de Nationale 
Mij. van Buurtspoorwegen in haar lokaal 
Wetenschapstraat no 14 : het leggen van 
den buurtspoorweg Maaseyck-Molen ber-
sel (grenst, raming fr. ll3K£8j50, berg
tocht 11.000 fr.: bilj. tc zenden naar 
den heer algem. bestuurder. 

Kloosterburen ten 5 ure. Door het ge
meentebestuur : het afbreken en weder 
opbouwen ven dc openbare school be
stek en teek. ter inzage ten gemeente 

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

„ D E Nederlanden" r » i s * - » 
•s-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
H A A R L E M , Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat.—ZUTPHENJJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
C A R E L HENNY, Directeur; 

Mr. J . J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.304.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . , 82.717.500,00 
B R A N D - L E V E N - I N B R A A K . 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

huize en verkrijgbaar bij den archit. R. 
Zeeff te Eenrum aanw. 3 ure aan de 
school. 

Osch ten 10 ure. De vergrooting en 
verandering van het St. Nicolaasge-
sticht. Bestek en teekening te bekomen 
bij den Architect C. F. v. Hoof te Tilburg. 
Biljetten in te leveren vóór 24 Juni. 

DONDERDAG 25 Juni. 

Haarlem ten 11 ure. Door het Min. 
van Waterstaat aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het bouwen van een 
woning voor den rijksarbeider bij de 
Pettemer zeewering' te Petten, begr. 
f 330'i; het best. ter lezing aan nun. 
voorn., aan de lokalen der prov. besturen 
en verkrijgbaar bij de Gebr. van Cleef, 
te 's-Gravenhage; inlichtingen bij den 
hoofdingenieur-directeur Kcniper te 
Haarlem, den ingen. Rooseboom te 
Alkmaar en den opz. Bos te Petten. 

K ra in uien ie ten 2 ure. Door het ge
meentebestuur ; het maken van een 
schoolgebouw met zeven lokalen en -het 
herstellen en leveren van schoolmeu-
belen in 2 perc. Bestek en teek. ter 
Secretarie verkrijgbaar 

Inlichtingen verstrekt de Gemeente 
architect aanwijzing 22 Juni a.s. 2 uur. 

Hijssrn. Door de archit. Herm. Kroes 
te- Amersfoort, in het hotel de Kroon: 
het bouwen van een schoolgebouw met 
onderwijzerswoning aan den weg naar 
Enter teek. en bestek ter inzage in ge
noemd hotel en verkrijgbaar bij den arch. 

Ziiidbroek ten 5 ure. Door de archit. 
K. II. Holthuis te Groningen in het café 
van B. Buining: het verbouwen van een 
hotel-café-restaurant, en het bouwen vim 
een bovenzaal; bestek en teek. ter in
zage in genoemd café en aldaar verkrijg
baar ; aanw. 22 Juni 11 ure. 

VRIJDAG 26 Jani. 

Dordrecht ten 11 ure. Door de directeur 
der Vereeniging tot Land vei betering. 
Voorstraat no. 203: Het bouwen eener 
open houten graanschuur op steenen 
voet in den Noord Bank Polder gemeente 
Rozenburg. Bestek en teek. verkrijgb. bij 
den Architect J. Th. Beljers te Put-
tershoek. 

fRAASVÊL^T^^OUWMANl 
KLEINHEILIG 

LAND 82. s 
SCHILDERENENDECOREEREN 

V A N H U I Z E N E M V I L L A ' S . 
PRIJSOPGAVE EN ONTWERPEN 

WORDEN TEN SPOEDIGSTE U I T G E V O E R D 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

Op Dinsdag den 30sten Juni 1908, 
des namiddags ten 2 ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park 
te Utrecht, van: 

Bestek No. 1146. 
Het bouwen van eene dubbele wachters-

woning met bijkomende werken aan 
het Rictvcldsche pad, bij Alphen op 
den spoorweg LEI DEN-WOERDEN. 

Begrooting f 9660.— 
De besteding geschiedt volgens § 54 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 18den Juni 

1908, ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Moreelse Park en aan het bureau 
van den Sectie-Ingenieur H . J. V A N 
HOORN te Utrecht en is op franco 
aanvraag (per brief) aan genoemd 
Centraalbureau (Dienst van Weg en 
Werken) te bekomen, tegen betaling 
van f I.OO. 

Inlichtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) en door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 23sten Juni 1908 ten 10.15 
ure voormiddag (West Europeesche 
tijd). 

UTRECHT, den loden Juni 1908. 

II. WESTENBERG, 
ALMELO, 

voert i 
— op de werken. — 

Specialiteit in Betonvloeren 
voor FABRIEKEN en PAKHUIZEN, eni. 

Vele attesten ter inzage. 

r T i 
Proefstation voor BouwmaterialeiL 

KONING & BIËNFAIT, 
Dacostakade 104, Amsterdam. 
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Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . 

te voldoen 
«. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan van hel 

abonnementsjaar, of 
ft. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dee.) wordt 
beschikt. 

Voor België 
Voor de overige landen der Post-Unic, met 

inbegrip van Nederl. Indië en Zuid-Afrik» 

fh.. 
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7.60; 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem. zonder plaat -0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . . • 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0.15 
Groott 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 VOORMIRDAMS 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103. 's-Gravenhage. 

De n i e u w e D u i t s c h e „Wet o p het a u t e u r s r e c h t van W e r k e n d e r 
B e e l d e n d e K u n s t e n e n d e r P h o t o g r a p h i e , " 

van 9 Januari 1907, in verhing getreden 1 Juli 1907. 

(Slot.) 

§ 40. 

W i e i n s t r i j d met de 2de a l i n e a van § 19 
n a l a a t , de g e b r u i k t e b r o n aan te g e v e n , 
w o r d t g e s t r a f t niet een g e l d b o e t e t o t 
h o n d e r d v iij f t i g M a r k . 

§ 41. 

De s t r a f v e r v o l g i n g i n de g e v a l l e n van 
de § § 32, 88, 40 w o r d t s l e c h t s op v e r z o e k 
i n g e s t e l d . I n t r e k k i n g van d i t v e r z o e k is 
g e o o r l o o f d . 

§ 42. 

De v e r n i e t i g i n g d e r e x e m p l a r e n en 
i n r i c h t i n g e n k a n op den w e g van b u r g e r 
l i jke r e c h t s v o r d e r i n g of van s t r a f v o r d e 
r i n g v e r v o l g d w o r d e n . 

§ 43. 

T o t de v e r n i e t i g i n g v a n e x e m p l a r e n 
en i n r i c h t i n g e n k a n o o k bij een s t r a f 
v o r d e r i n g s l e c h t s op b g z o n d e r v e r z o e k 

v a n d e n b e n a d e e l d e u i t s p r a a k w o r d e n 
g e d a a n . I n t r e k k i n g v a n d i l v e r z o e k i s . 
z o o l a n g de v e r n i e t i g i n g n i e t heeft p l a a t s 
gehad , g e o o r l o o f d . 

De b e n a d e e l d e kan tot de v e r n i e t i g i n g -
v a n e x e m p 1 a r e n of i n r i c li t i n g e n z e l f 
s t a n d i g e e n v e r v o l g i n g i n s t e l l e n . In di t 
g e v a l v i n d e n de § § 4 7 7 t o t 179 v a n h e t 
W e t b o e k v a n s t r a f v o r d e r i n g t o e p a s s i n g 
met d i e n v e r s t a n d e , dat de b e n a d e e l d e 
a l s p r i v a a t aan k l a g e r kan o p t r e d e n . 

§ 44. 

De 42, 43 v i n d e n op de v e r v o l g i n g 
van het in § 8 8 a a n g e d u i d e rech t o v e r -
e e n k o in s t i g e to e p a s s i n g. 

$ 45. 

H e t i n § 39 b e d o e l d e ve rzoek is. i n g e v a l 
r e e d s een op de v e r n i e t i g i n g g e r i c h t e 
h a n d e l i n g a a n h a n g i g is. bij deze h a n d e l i n g 
te s t e l l e n . Is nog geen g e d i n g a a n h a n g i g , 
z o o k a n het v e r z o e k s 1 e c h t s 1 a n g s d e n 
w e g v a n he t burgerlek p r o c e s bij d i e 



r e c h t b a n k w o r d e n a a n g e b r a c h t , d i e be
v o e g d i s h e t v e r z o e k t o t v e r n i e t i g i n g 
de r e x e m p l a r e n te b e h a n d e l e n . 

A a n de n e i g e n aar k a n bij een v o o r l o o -
p i g e n m a a t r e g e l w o r d e n t o e g e s t a a n , de 
v e r n i e t i g i n g d o o r het s t e l l e n van zeker 
h e i d te v o o r k o m e n en de e x e m p l a r e n i n 
d e n h a n d e l te b r e n g e n ; m o e t d e z e rege
l i n g l a n g s d e n w e g v a n h e t b u r g e r l i j k 
p r o c e s w o r d e n g e t r o f f e n , z o o v i n d e n de 
v o o r s c h r i f t e n over de v o o r l o o p i g e beschik
k i n g e n v a n het W e t b o e k van B u r g e r l . 
R e c h t s v o r d e r i n g t o e p a s s i n g . 

W o r d t a a n d e n e i g e n a a r n i e t de be
voegdhe id toegekend, de v e r n i e t i g i n g door 
b e t a l i n g e e n e r v e r g o e d i n g a a n d e n be
n a d e e l d e te v o o r k o m e n en de e x e m p l a r e n 
i n d e n h a n d e l te b r e n g e n , z o o m o e t hi j , 
voorzoover op g r o n d d e r v o o r l o o p i g e 
r e g e l i n g exempla ren door hem v e r s p r e i d 
z i jn , d e n b e n a d e e l d e e e n e v e r g o e d i n g 
g e v e n . H e t b e d r a g d e r v e r g o e d i n g wordt 
d o o r de r e c h t b a n k i n b i l l i j k h e i d bepaald. 

Geen der hier voorafgaande wetsbepalingen is 
voor den architect van bijzonder belang. De meesten 
hebben betrekking op vernietiging van exemplaren 
van wederrechtelijk vermenigvuldigde werken en, 
zooals wij reeds hebben opgemerkt, bij § 37 zijn 
de bouwwerken en daarmede de architecten, wat 
dit punt betreft uitgesloten. 

Wij zullen ons daarom niet in beschouwingen 
over deze vernietigingsbepalingen verdiepen, ofschoon 
zij voorzeker voor andere kunstenaars dan de archi
tecten b.v. voor kunstnijverheidsbeocfenaars, ge
bruikskunstenaars, schilders, teekenaars, enz. van 
groot belang geacht kunnen worden. Bovendien 
behooren deze bepalingen tot die, welke in de 
practijk den rechter heel wat moeite kunnen be
zorgen. 

De vernietiging is een krasse maatregel en al 
is ook in sommige gevallen afkoop door het betalen 
eener schadevergoeding toegestaan en al heeft ook 
de wetgever getracht de verschillende gevallen, die; 
zich kunnen voordoen, te voorzien, toch zal de 
rechter nog wel eens met zijn beslissing verlegen 
zitten en ook op dit punt op het advies van des
kundigen moeten afgaan. Daarover handelt het 
volgend artikel. 

§ 46. 

V o o r de g e z a m e n l i j k e b o n d s s t a t e n 
z u l l e n K a m e r s v a n d e s k u n d i g e n bes taan , 
d i e v e r p l i c h t z i jn , op a a n v r a g e v a n de 
r e c h t b a n k e n en v an h e t o p e n b a a r 
m i n i s t e r i e (S t a a t s a n w a 11 s c h a f t) rap
p o r t e n o v e r de t o t h e n g e r i c h t e v r a g e n 
u i t te b r e n g e n . 

D e K a m e r s v a n d e s k u n d i g e n z i jn be-
v o e g d, op v e r z o e k v a n b e l a n g h e b b e n 
d e n o v e r e i s c h e n t o t s c h a d e v e r g o e d i n g , 
o v e r v e r n i e t i g i n g v a n e x e m p l a r e n o f 
i n r i c h t i n g e n , z o o m e d e o v e r de t o e k e n 
n i n g v a n he t i n § 38 b e d o e l d e r e c h t a l s 
s c h e i d s r e c h t e r s te o n d e r h a n d e l e n en 
te b e s l i s s e n . 

De R i j k s k a n s e l i e r s t e l t de b e p a l i n g e n 
v a s t o v e r de s a m e n s t e l l i n g en wijze van 
w e r k e n v a n w e r k e n v a n de K a m e r s v a n 
d e s k u n d i g e n . 

D e a f z o n d e r l i j k e l e d e n v a n de K a m e r s 
v a n d e s k u n d i g e z u l l e n n i e t z o n d e r h a r e 
t o e s t e m m i n g e n n i e t z o n d e r g o e d k e u r i n g 
van den V o o r z i t t e r v o o r de r e c h t b a n k e n 
a l s d e s k u d i g e n o p t r e d e n . 

De in de 3de alinea bedoelde bepalingen komen 
in hoofdzaak neder op het volgende: 

In eiken bondsstaat zal voorloopig niet meer dan 
een Kamer van deskundigen bestaan, en elk dezer 
college's zal samengesteld zijn uit minstens zeven 
leden en het gevorderd aantal plaatsvervangende 
leden. 

De leden en plaatsvervangende leden worden door 
het Centraal landsbestuur (Landes-Zentralbehörde) 
benoemd. Dit benoemt ook den Voorzitter en diens 
plaatsvervanger uit de leden, die allen beëedigd 
worden. 

De Kamers zijn alleen verplicht rapport uit te 
brengen, wanneer in de opdracht de te beantwoorden 
vragen categorisch gesteld zijn en alle akten en 
verdere bescheiden, daarop betrekking hebbende, 
haar zijn toegezonden. 

De Voorzitter benoemt in elke zaak naar goed
vinden een of twee rapporteurs, die hem een schrifte
lijke relaas der zaak voorleggen, de beslissing over 
het rapport wordt genomen na mondelinge beraad
slaging in een vergadering der Kamer, waaraan 
met inbegrip van den Voorzitter minstens vijf en 
hoogstens zeven deskundigen deelnemen. 

De Voorzitter beslist in elk bijzonder geval, welke 
deskundigen aan de beraadslaging en beslissing 
deelnemen, voor zoover omtrent dit punt door het 
centraal landsbestuur geen algemeene voorschriften 
zijn vastgesteld. 

De Kamer is bevoegd voor hare bemoeiingen in 
elke zaak een bedrag van dertig tot driehonderd 
Mark in rekening te brengen, dat haar betaald moet 
worden door haren lastgever onmiddellijk nadat zij 
zich van hare taak heeft gekweten. 

Ook wanneer de Kamer als scheidsgerecht op
treedt zijn de bovenstaande bepalingen wat betreft 
hare wijze van werken van kracht. 

In verband met de „Musterschutzgesetz" bestaan 
in Duitschland ook nog z.g. „gewerblichen Sach-
verstandigenvereine", die nagenoeg geheel op 
dezelfde leest geschoeid zijn, als de hier omschreven 
Kamers. 

Men drijft nogal eens den spot met de wijze 
waarop in Duitschland alles „gemaszregelt." is en 
in de practijk voldoen al die „Gesetze", „Ordnungen" 
en „Verfassungen" niet steeds in alle opzichten aan 
hetgeen uien er van verwachten zou. Wij zijn hier 
te lande met onze wetten en verordeningen ook 
niet altijd gelukkig en de ervaring, met sommige 
opgedaan, schijnt niet vreemd te zijn aan een soort 
van vrees, om met een regeling van kunstaange
legenheden bij onze volksvertegenwoordiging aan 
te komen. Wie daarover denkt zal wel doen, de 
nieuwe Duitsche kunstbeschermingswet vooral in 
hare werking tc bestudeeren. Wanneer dan zulk een 
wet eenmaal bij ons ernstig ter sprake komt, zal 
men zich kunnen spiegelen aan de ervaringen elders 
opgedaan. 

De wet artikelsgewijze op den voet volgend, 
hebben wij thans met de paragraaf, die de Kamers 
van deskundigen regelt, het belangrijkste van den 
inhoud afgehandeld. E r blijven echter nog een vier
tal artikelen van de Vierde Afdeeling en eindelijk 
een vijftal slotbepalingen over, die wij hier nog 
laten volgen. 
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§ 47. 

De a a n s p r a a k op s c h a d e v e r g o e d i n g 
en de s t r a f v e r v o l g i n g w e g e n s w e d er-
r e c h t e l i j k e v e r m e n i g v u l d i g i n g v e r j a r en 
i n d r i e j a r e n . 

De v e r j a r i n g b e g i n t met den dag, waar 
op de v e r m e n i g v u l d i g i n g v o l t o o i d i s . 
I s de v e r m e n i g v u l d g i n g met h e t d o e l 
v a n v e r s p r e i d i n g g e s c h i e d , z o o b e g i n t 
de v e r j a r i n g e e r s t m e t d e n d a g , w a a r o p 
e e n v e r s p r e i d i n g h e e f t p l a a t s gevonden. 

§ 48 

D e a a n s p r a a k op s c h a d e v e r g o e d i n g 
en de s t r a f v e r v o l g i n g w e g e n s w e d e r 
r e c h t e l i j k e v e r s p r e i d i n g o f v e r to o n i ng 
v a n een w e r k , z o o m e d e de s t r a f v e r v o l 
g i n g w e g e n s w e d e r r e c h t e l i j k e v e r s p r e i 
d i n g o f t e n t o o n s t e l l i n g v a n e e n p o r t r e t 
v e r j a r e n i n d r i e j a r e n . 

D e v e r j a r i n g b e g i n t m e t d e n d a g , 
w a a r o p de w e d e r r ec h t e l ij ke h a n d e l i n g 
h e t l a a t s t h e e f t p l a a t s g e v o n d e n . 

§ 4 9 . 

D e v e r j a r i n g d e r v o l g e n s § 40 s t r a f 
b a r e h a n d e l i n g b e g i n t m e t d e n d a g, 
w a a r o p de e e r s t e v e r s p r e i d i n g h e e f t 
p l a a t s g e v o n d e n . 

§ 50. 

De e i s c h to t v e r n i e t i g i n g de r exempla
ren! en de r i n r i c h t i n g e n is z o o l a n g ont
v a n k e l i j k , a l s z u l k e e x e m p l a r e n of i n r i c h 
t i n g e n v o o r h a n d e n zi jn. 

Deze laatste paragraaf geeft nog tot een kleine 
opmerking aanleiding; hoe eenvoudig en duidelijk 
zij ook schijnt. Wordt hier bedoeld in den handel 
voorhanden of eenvoudig aanwezig in het bezit van 
derden, onverschillig wie? 

In 't laatste geval kan men zich denken, dat de 
eisch ten eeuwigen dage rechtsgeldigheid zou kunnen 
behouden, doch ook ten eeuwigen dage zonder 
eenig effect zou moeten blijven. 

Het geval, dat eenig wederrechtelijk vermenig
vuldigd werk in korten tijd uitverkocht is, gelijk 
men dit ziet, bijvoorbeeld, met verboden boeken, 
is ook hier zeer goed denkbaar; de onmacht van 
de wet en het denkbeeldige der bescherming zouden 
in zulk een geval voorzeker aan het licht komen. 

Met deze paragraaf besluit de Vierde Afdeeling; 
de nu volgende artikelen vormen de Vijfde Afdeeling 
en zijn aangeduid als „Slotbepalingen". 

§ 51. 
B e s c h e r m i n g van het a u t e u r s r e c h t ge

n i e t e n de i n g e z e t e n e n des R i j k s v o o r a l l e 
w e r k e n , o n v e r s c h i l l i g of deze v e r s c h e n e n 
zijn of n i e t . 

W i e geen i n g e z e t e n e des R i j k s is , g e n i e t 
de b e s c h e r m i n g v o o r e lk z i j ne r w e r k e n , 
dat i n het l a n d v e r s c h i j n t , v o o r z o o v e r hij 
het n i e t r eeds v r o e g e r i n het b u i t e n l a n d 
heef t doen v e r s c h i j n e n . 

§ 5 2 . 
I n b u r g e r l i j k e r e c h t s g e d i n g e n , w a a r i n 

een e i s c h op g r o n d de r v o o r s c h r i f t e n v a n 

deze wet a a n h a n g i g g e m a a k t i s , w o r d t de 
b e h a n d e l i n g en b e s l i s s i n g i n l a a t s t e i n 
s t a n t i e i n den z i n v a n § 8 d e r i n v o e r i n g s 
we t v o o r de we t op d e r e c h t e r l i j k e o r g a n i -
s a t i e aan het „ R e i c h s g e r i c h t " t o e g e w e z e n . 

§ 5 3 , . 

De u i t s l u i t e n d e b e v o e g d h e d e n van den 
a u t e u r van een w e r k , dat t i jdens de i n w e r 
k i n g t r e d i n g d e z e r we t b e s c h e r m d is , wor
den naa r de v o o r s c h r i f t e n deze r wet be
p a a l d . Op een w e r k d e r p h o t o g r a p h i e , dat 
bij de i n w e r k i n g t r e d i n g de r wet n o g n ie t 
v e r s c h e n e n was, v i n d e n h a r e v o o r s c h r i f 
ten ook dan t o e p a s s i n g , w a n n e e r de tot 
h e d e n g e l d i g e b e s c h e r m i n g s t e r m i j n a f ge
l o o p e n i s . 

W i e i n zijn b e d r i j f v o o r he t i n w e r k i n g 
t r e d e n d e r w e t op g e o o r l o o f d e w ij z e e ë n 
w e r k t o t a a n d u i d i n g , v e r s i e r i n g o f aan
k o n d i g i n g v a n w a r e n g e b e z i g d h e e f t , 
mag he t w e r k o o k v e r d e r t o t d i t d o e l 
b e z i g e n . 

Is een v e r s c h e n e n w e r k r e e d s v o o r he t 
i n w e r k i n g t r e d e n d e r w e t me t b e d r ij f s-
d o e l e i n d e n d o o r m i d d e l v a n m e c h a 
n i s c h e o f o p t i s c h e t o e s t e l l e n v e r t o o n d 
g e w o r d e n , z o o g e n i e t h e t de b e s c h e r 
m i n g t e g e n o n g e o o r l o o f d e v e r t o o n i n g 
n i e t . 

§ 54. 

V o o r z o o v e r een v e r m e n i g v u l d i g i n g , 
d i e na h e t i n w e r k i n g t r e d e n d e z e r we t 
o n g e o o r l o o f d is, to t d u s v e r g e o o r l o o f d was 
mogen de voorhanden i n r i c h t i n g e n , als vor
men, platen, steenen nog tot na af loop van 
d r i e ' j a r e n g e b r u i k t w o r d e n . I n r i c h t i n 
g e n , w a a r v a n de v e r v a a a r d i g i n g b e g o n-
n e n w a s , m o g e n v o l t o o i d e n t o t h e t z e l f -
t i j d s t i p g e b r u i k t w o r d e n . D e v e r s p r e i 
d i n g d e r i n v e r b a n d in e t d e z e v o o r s c h r i f-
t e n v e r v a a r d i g d e a l s o o k d e r r e e d s v o o r 
h e t i n w e r k i n g t r e d e n d e r w e t v o l t o o i d e 
exemplaren i s t o e g e l a t e n . 

§ 55. 

D e w e t t r e e d t m e t d e n 1 J u l i v a n he t 
j a a r 1907 i n w e r k i n g . 

O p denzelfden d a g t r e d e n b u i t e n wer-
k i n g de § § 1 t o t 1(5, 20, 21 v a n de W e t , 
r e g e l e n d e h e t a u t e u r s r e c h t v a n W e r k e n 
d e r B e e l d e n d e k u n s t e n , v a n 9 J a n u a r i 
1876, a l s m e d e de W e t r e g e l e n d e de be
s c h e r m i n g v a n P h o t o g r a p h i e ë n t e g e n 
o n b e v o e g d e n n a m a a k , v a n 10 J a n u a r i 
1876. 

Wij zijn hiermede gekomen aan het slot onzer 
beschouwingen, die om der wille van de volledig
heid van het overzicht, die ons met het oog op de 
belangrijkheid van het onderwerp gewenscht scheen, 
uitvoeriger geworden zijn, dan oorspronkelijk in 
ons voornemen lag. 

Van verschillende zijden ontvingen wij blijken, 
dat men er met belangstelling kennis van heeft 
genomen en wij meenen dus eenigen grond te hebben, 
om aan te nemen, dat het geen onnut werk was, 
dat wij er mede verrichten, maar dat ons over-
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zicht iets zou kunnen bijdragen, oin het al of niet 
tot-stand-komen van con regeling van het artistiek 
auteursrecht in ons land te bevorderen. 

Het al of niet tot-stand-komen zeggen wij, be 
doelende daarmede te doen uitkomen, dat wij de 
al of niet wenschelijkheid der regeling, die bij ons 
nog niet uitgemaakt is, voor het oogenblik buiten 
beschouwing willen laten. 

Resumeerende willen wij alleen nog opmerken, 
dat wij uit de Duitsche wet den algemeenen in
druk hebben gekregen, dat hare samenstellers zich 
niet genoeg hebben kunnen losmaken van het denk
beeld, dat de „Literargesetz", de wet op de be
scherming van liet letterkundig auteursrecht, hier 
als uitgangspunt en als voorbeeld moest dienen 

en ten slotte willen wij herhalen, dat bij ons 
meer en meer de overtuiging veld heeft gewonnen, 
dat men de photographie en de z. g. graphische 
kunsten niet. 'over een kam had moeten scheren 
met bouwkunst, gebruikskunst, beeldhouwkunst en 
schilderkunst. 

Verbeteringen. Op liladz. 162 in en onder § 5 is dc uit
drukking „in staatsrechtelijken zin" gebezigd, waar beter 
zou staan: „in publiekreclitelijken zin". 

Bij § 37 on blad/.. 195 valt op te nierken, dat de eerste 
zestien regels in den oorspronkelijken tekst de eerste alinea 
vormen, de zeven dan volgende de tweede, en de daarop
volgende zeven de derde alinea. 

De lezer dient dit te weten, oin de eerste aanteekening 
bij deze paragraaf te kunnen begrijpen. 

D e H a a g s c h e R a a d h u i s p l a n n e n . {Slot). 

Spoediger dan wij konden verwachten, is er op 
de vraag, die wij stelden aan het eind onzer be
schouwing op blad/.. 157 een antwoord gekomen. 
Althans wat de gevelarchitectuur betreft, heeft 
ile Haagsche architect Frowein reeds zijn denk
beelden ten papiere gebracht. Zijn ontwerp geeft 
iets heel anders te zien dan de gemeentelijke plannen 
en wij zouden ons kunnen voorstellen, dat een 
ander bouwmeester, wanneer hij het vraagstuk in 
studie nam. weder met geheel afwijkende denk
beelden te voorschijn kwam, die op hun beurt de 
overweging waard waren. In Duitschland zou men 
er dan ook niet lang over denken, om het vraag
stuk tot onderwerp van een „Ideen-Wettbewerb" 
te maken. Welken loop de zaak hier hebben zal, 
daarvan is niets te zeggen en het komt ons niet 
raadzaam voor ons in gissingen daaromtrent te ver
diepen. W i l men goede oplossingen voor dergelijke 
vraagstukken krijgen, dan moet men den architecten 
tie meest volledige gegevens verschaffen, en hen 
zoo min mogelijk aan banden leggen. In tien regel 
doet men hier te lande juist andersom, beklaagt 
zich later over de slechte resultaten van een prijs
vraag en het prijsvragenstelsel in 't algemeen krijgt 
de schuld. Wars van tien prijsvraag heeft men thans 
een Commissie benoemd, maar een Commissie kan 
ook niets uitrichten, wanneer men haar van meet 
af aan de grenzen voorschrijft en de lijnen, waar
binnen (Mi waarlangs zij zich te bewegen heeft. 

Terugkeerende tot het vraagstuk der uitbreiding 
van het Haagsche Raadhuis, met behoud van de 
historische plek, waarop het thans staat, rest ons nog 
eenige oogenblikken onze aandacht te schenken aan 
deze plek en hare naaste omgeving. Historisch is 
zij in verschillende beteekenissen; als centrum van 
de oude stadskern komt het contrast met het ver
leden en heden hier vooral sterk uit in het feit, 
dat ruimten, die vroeger tot de pleinen gerekend 
en als marktpleinen gebruikt werden, thans zelfs 
voor het gewoon verkeer geheel onvoldoende blijken 
en tot allerlei moeilijkheden aanleiding geven, maar 
tevens is het deze piek en hare onmiddellijke om
geving, waar in tien nieuweren tijd, ten gevolge 
van verklaarbare en onverklaarbare kortzichtigheid, 
in het kleinste bestek de meeste flaters zijn begaan. 

Wij zouden nog tal van plekken op de kaart van het 

*) In het vorige stuk van dit artikel is de schaal der 
platte gronden abusief als 1:500 aangegeven; dit moet 
zijn 1:040. — Voorts is daarin tweemaal de Gemeenteraad 
genoemd, waar B. en W. bedoeld werden. 

hedendaagscb 's-Gravenhage kunnen .aanwijzen, waar 
leelijke en in afzienbaren tijd onherstelbare fouten 
gemaakt zijn, zelfs in de nieuwere wijken, waar men 
aan alle zijden ruimte had. De man, die thans bezig is, 
zich te kwijten van den zwaren taak, om voor 
't vorstelijk 's-Gravenhage een fatsoenlijk uitbrei
dingsplan te ontwerpen, zal die plekken wel opge
merkt hebben. 

Wat evenwel de oude stad betreft is de omgeving 
van het raadhuis wel een der moeilijkste om te 
verbeteren; met behulp van bet schetskaartje, hierbij 
afgedrukt zal dit iedereen, die ecnigszins met het 
verkeer in de Residentie bekend is, duidelijk zijn. 

De verbetering van de verkeerswegen in de om
geving vormt een integreerend deel van het raad-
huisvraagstuk en men kan dat vraagstuk eigenlijk 
niet beoordeelen, zonder in letterlijken zin de kaart 
van het land te kennen. 

Er zijn weinig plaatsen in de stad aan te wijzen, 
waar het verkeer zich in die mate concentreert en 
kruist, als juist in de omgeving van bet raadhuis. 
Voor ruim dertig jaren toen de Prinsestraat nog 
niet doorliep tot het Kerkplein was dit anders 

Toen was de lijn Wagenstraat — Veenestraat 
— Hoogstraat — Noordeinde - Scheveningen, dc 
weg van het station van den Hollandschen Spoor
weg naar Scheveningen, de drukste verkeersader 
van de stad. Het Westeinde, ofschoon de verbinding 
met het Westland, heeft nooit die beteekenis gehad, 
het raadhuis lag dus eigenlijk niet eens aan den 
grooten weg en het Kerkplein was een stil hoekje. 

De eerste groote wijziging in dezen toestand 
ontstond door het doortrekken van de Prinsenstraat, 
die niet alleen een nieuwe ruimere verbinding van 
de binnenstad met den Scheveningschen weg vormde, 
maar ook dc poort, waardoor de bewoners van de 
z.g. zeeheldenwijk, van Duinoord, in een woord van 
de gansche omgeving van de Laan van Meerdervoort 
de binnenstad in- en uitgingen. 

De nauwe Schoolstraat werd, als verbinding met 
het sterkbevolkte en zich steeds uitbreidend Zuid-
Westelijk deel der stad, allengs een der drukste 
straten van 's-Gravenhage. Het Westeinde vormt 
thans een voorname verbinding met de nieuwe 
stadswijken aan de zijde van Loosduinen. Het verkeer 
door Veenestraat en Hoogstraat verminderde niet. 
De Gravenstraat bracht allengs meer verkeer van 
dc Oostzijde der stad aan en neemt door de Passage 
een steeds toenemend aantal wandelaars uit Spui
straat en Poten op. Ongetwijfeld zal de drukte in 

Plaats 
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de Gravenstraat nog toenemen, wanneer de nu 
dezer dagen in den Gemeenteraad gevoteerden 
verkeersweg Spui-Biiitenhof tot stand komt. *) 

Hiermede zijn de drukste straten in de onmid
dellijke omgeving van het raadhuis genoemd. De 
daartusschen gelegen straten, daarvan zal ieder, die 
veel in dit centrum verkeert erkennen, dat zij van 
ondergeschikt belang zijn, en het is merkwaardig, 
hoe weinig men bijvoorbeeld in de Nieuwstraat, in 
de Oude Molstraat, de Annastraat en zelfs in 
Nobelstraat en Torenstraat bemerkt van de vaak 
overstelpende drukte in de allernaaste omgeving. 

Een uitzondering hierop maakt alleen de Groote 
Halstraat, die hare beteekenis daaraan ontleent, 
dat zij de gemakkelijkste verbinding tusschen Groen
markt en Prinsestraat vormt. 

In de Raadhuisplannen heeft men het noodig 
geacht deze Groote Halstraat een breedte van 16 M . 
te geven, een breedte, die geen enkele gewone 
straat in de oude stad heeft, een breedte die ook 
geen zin heeft, wanneer men overweegt, dat de 
verbinding van de Groenmarkt met de Prinsestraat 
er in geen enkel opzicht door verbeterd wordt; de 
nauwe doorgang bij den Noordvvestelijken hoek van 
het Raadhuis blijft, zooals uit het schetskaartje 
blijkt, bestaan en heeft, evenmin als de Oude Mol
straat althans voor het tramverkeer eenige waarde. 

Het is een fout geweest, dat men bij gelegenheid 

•) Zie hierover „de Opmerker" jaargang 190ü blad. 41. 

van het doortrekken van de Prinsestraat de rooilijn 
der huizen van liet Kerkplein ten Westen van liet 
Postkantoor niet tot achter het Raadhuis heeft 
doorgetrokken, het is een fout geweest, dat men 
later, toen de gelegenheid zich aanboodt, dit althans 
niet ten deele gedaan heeft; aan bet pleintje dat 
men thans achter het Raadhuis verkregen heeft, 
heeft men zoo goed als niets, het heeft slechts 
waarde wanneer men door het blok tusschen Prinsen
straat, Nobelstraat en Oude Molstraat een verbinding 
van de Prinsenstraat niet de Groote Halstraat tot 
stand brengt, De gebouwen in dat blok zijn in 
hoofdzaak het eigendom van een groote Assurantie-
Maatschappij, van de Coöp. Winkelvereeniging, van 
een broodfabriek en een firma in verlichtings
artikelen, gevestigde zaken, die niet dan ten koste 
van zeer groote opofferingen van tie zijde dei-
Gemeente geheel of gedeeltelijk hun eigendommen 
zullen afstaan en het denkbeeld van de verbinding 
(op ons schetskaartje met kruislijntin aangegeven) 
zal dan ook wel als onuitvoerbaar worden verwezen 
naar het rijk der illusies. En toch, wanneer men 
met de verbetering der verkeerswegen rondom bef 
Raadhuis geen half werk wil doen, zal men tot zoo 
iets moeten komen. 

Half werk toch moet het gemeenteplan, zooals 
het daar ligt, genoemd worden, ook nog in ander 
opzicht. 

Beschouwen wij toch even de Groenmarkt, voor
heen tot de pleinen van 's-Gravenhagc gerekend. 
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thans dien naain niet meer verdienend, thans niet 
meer dan een straatverbreeding, waar men werk 
heeft zich te bergen voor de van alle zijden aan
komende en aansnorrende meer of minder moderne 
voertuigen, een onmogelijk pleintje, dat al kleiner 
wordt naarmate de omringende gebouwen hooger 
worden. Een enkele blik op de schetskaart is vol
doende, om te doen zien, dat ook de aankoop van 
het St. Nicolaasgasthuis en aangrenzende gebouwen 
(het beschikbare terrein aan de overzijde van de 
Groote Halstraat opleverend) nog maar half werk 
geweest is en een veel grooter stuk, liefst het 
geheele blok tusschen Groote Halstraat, Annastraat 
en Hoogstraat voor de uitbreiding beschikbaar 
moest zijn, wil men aan de zijde van de Groenmarkt 
een eenigszins presentabel voorplein en een der 
Residentie waardig Raadhuisfront kunnen verkrijgen. 
Maar daar staat op den hoek van de Hoogstraat 
het bekende koffiehuis „Het Gouden Hoofd" en 
daaraan sluiten winkelhuizen waarvan men vertelt, 
dat er tweehonderd gulden huur per weck voor 
gevraagd wordt. Ondenkbaar, onmogelijk dus om 
daar te verkrijgen, wat gewenscht zou zijn. 

Het moge zoo zijn en toch, wanneer men afdoende 
verbeteringen wil, dan moet men ook afdoende 
maatregelen nemen. 

Er zijn in een groeiende stad als 's-Gravenhage 
van die dingen, die als onafwendbare noodzakelijk
heid gebeuren moeten; zoo zal het blok tusschen 
Gravenstraat en Halstraatje ook eenmaal moeten 
verdwijnen en zoo zijn er meer eu komen er meer 
in de toekomst. De groote fout van de negentiende 
eeuw is geweest, dat men ten opzichte van die 
dingen een struisvogelpolitiek en een laissez aller 
betracht heeft, waarvan wij thans de wrange vruch
ten plukken en het is nu een gewoon verschijnsel, 
dat waar eenmaal de noodzakelijkheid eener ver
betering zich onafwijsbaar voordoet, men in zenuw
achtige gejaagdheid, hals over kop, zonder plan, 
maar de meest voor de hand liggende, doch lang 
niet de meest doeltreffende maatregelen neemt. 

Ons schetskaartje is alweder daar, om het aan 
te toonen cn vooral zij, die de nieuwe geschiedenis 
van dit stadsgedeelte kennen, zullen dit beamen; 
die kennis is echter niet algemeen verspreid en 
daarom, al doet het zooevengenoemd verschijnsel 
zich ook in andere groeiende steden voor, mag 
er hier wel op gewezen worden. 

Bij de bespreking van de Dam-Prijsvraag had
den wij onlangs gelegenheid even aan te roeren, 
hoe onze voorvaderen in de zeventiende eeuw, wien 
het toch zeker niet aan voortvarendheid ontbrak, 
o,a. gehandeld hebben, om de gronden te verkrijgen 
noodig voor den bouw van het Amsterdamsche 
Raadhuis. Men wist toen zijn tijd af te wachten, 
om te verkrijgen wat men wenschte, men kende in 
dit opzicht de waarde van den tijd beter dan thans, 
nu men er den mond vol over heeft en toch zoo
veel van dit kostbaar goed met allerlei beuzelarijen 
en nutteloos gedoe zoek maakt. 

Wat dertig jaar geleden tot de onmogelijkheden 
gerekend werd zien wij thans gebeuren, waarom 
zou wat thans onmogelijk geacht wordt niet over 
twintig of dertig jaren in vervulling kunnneu komen. 
De tijd gaat immers steeds sneller. Wat wij niet 
dadelijk bereiken kunnen, laat ons thans reeds begin
nen het met beleid voor te bereiden, opdat althans 
een volgend geslacht er profijt van kan trekken. 

Wie plannen beraamt voor steden verbetering 
weet vooruit, dat hij voor een verre toekomst 

werkt en de uitvoering meestal aan anderen zal 
moeten overlaten. Die anderen zullen hem dank
baarder zijn voor welberaamde, doordachte en goed 
voorbereide plannen, dan voor half werk, dat 
later blijkt met groote kosten te moeten worden 
overgedaan. P . H . S. 

P r i j s v r a g e n . 

E X A M E N V O O R O P Z I C H T E R V A N D E N 
R I J K S W A T E R S T A A T . (1908). 

Schriftelijke Opgaven. 

1 Apr i l 9'/ï—12 u. voorm. 

B u r g e r 1 ij k e b o u w k u n d e . 

1. Teeken in potlood op schaal van 1 a 50 de 
dwarsdoorsnede van een dak, volgens onderstaande 
schets van den buitenomtrek. 

Op schaal van 1 a 10 de details A, B, C en D, 
de horizontale doorsnede of platte grond van bet 
dakvenster en de doorsnede E van de aansluiting 
van het dak. 

De afstand van de kapspanten is 3.- M . In den 
voorwand naar het dakvenster een uit twee helften 
bestaand naar buiten draaiend raam. 

Overigens is men vrij in de keuze van samen
stelling van het dakvenster, de kapspanten en de 
dakgoot. 

De verschillende afmetingen van het hout enz. 
inschrijven. 

£>... 7.ink / p 
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2. Teeken in potlood op schaal van 1 a 50 den 
plattegrond van een op een vrij terrein te bouwen 
brugwachters-woning, bevattende gelijkstraats een 
woonkamer, een slaapkamer met plaats voor twee 
ledikanten, keuken, gang, kelder, privaat, berg
plaats, kasten en trappen naar den zolder en den 
kelder. 

De vloeren in de kamers van hout en in de 
overige vertrekken van steen. 

De vloerliggers door stippellijnen aanduiden. 
Dc afmetingen van de vertrekken, de dikte van 

de muren den ouderlingen afstand van de vloer
liggers en de dagwijdte van de deur- en licht-
kozijnen inschrijven en te vermelden : de hoogte 
van den vloer boven de straat en de hoogte van 
de verdieping tot den onderkant der zolderbalken. 

1 Apr i l 2—23/4 u. nam. 

G o n i o - en T r i g o n o m e t r i e . 
1. Bepaal den hoek x uit de vergelijking : 

sin (x - f a) + sin (x — a) = b cos a. 
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2. Als van een driehoek A B C gegeven i s : 
c o s M + cos 2 B 4- cos 2 6' = 1, 

dan is een der hoeken recht, Bewijs dit, 

3. Ten einde den afstand van twee in een hori
zontaal vlak gelegen punten P en Q te bepalen is 
in hetzelfde horizontale vlak een basis A B genieten, 
ter lengte van 200 M . en daarna bovendien bepaald : 

L PA B = 99°25', L O A B = 84°50', 
L <?/M = G3°15', L P B 4 = 56°41'. 

Hoe groot is P Q ? 

1 Apr i l 23/4- 4 i i . nam. 

A l g e m e e n e b o u w k u n d e. 

1. Teeken in potlood op de schaal 1 : 50 een 
plattegrond en een opstand van het metselwerk 
van een kapitalen achtkanten vijzelwatermolen, met 
een détail op de schaal 1 : 5 van zes lagen van 
een der hoeken. 

2. Geef een overzicht van de technische voor
schriften in de A . V. van het Departement van 
Waterstaat betrekkelijk de uitvoering van aard
werken, zoowel bij den ingraving als bij ophooging, 
de daarbij gebruikelijke werktuigen en de verdee
ling van ploegen. 

9 Apr i l 9l/2—12 u. voorm. 

W a t e r 1) o u w k u n d e. 

1. Teeken in potlood, op schaal 1 a 50 een vol
ledig dwarsprofiel van een beplanten straatweg, 
voorzien van een rijwielpad en met stroomtram-
baan op een der bermen. 

Geef doorsneden en détails van de trambaan, als 
ook van de aansluiting daarvan aan een bestraten 
uitweg, op schaal van 1 a 5. 

2. (Met potlood schetsen uit de hand in den 
tekst). 

Beschrijf de wijze waarop en de bouwstoffen 
waarmede de oevers van wijde kanalen worden ver
dedigd tegen achteruitgang'veroorzaakt door: 

1°. de werking van 2 M . diepgaande schroef
stoomboot en ; 

2°. golfslag, dooi wind veroorzaakt ; 
3°. stroomschuring ; 
4°. de slappe of zanderige geaardheid van den 

bodem waarin het kanaal werd gegraven. 

N . B . Bij de potloodschetsen telkens het kanaal-
peil aan te duiden en hoogtecijfers alsmede maten 
bij te schrijven. 

2 Apr i l 1 2 u. nam. 

R e k e n k u n d e . 

1. Bereken tot in drie decimalen : 

5 (1 -1/ 0.5*71428* X 7/4 X '/») 

| 2" x l 2'/* X 3/o X 
0,83* 

;V I. I/' 5 
2. Een met water gevulde ruimte kan door drie 

buizen ledig loopen. 
Met drie buizen tegelijk loopt de ruimte leeg in 

a uren; 
alléén met de nauwste buis in b uren; 
alléén met de wijdste buis in c uren. 
In hoeveel uren zal de ruimte alleen door de 

middelste buis leeg loopen, indien men weet dat: 

5 = 1 ; & » - « » = 1500; en , C = ? 
o 4 6 5. 

3. a. Bereken met behulp van een logarith-
mentafel: 

b. Van welk getal is de logarithme: 

*(logo- -f logo) -f- ̂ logft - plogP (log/> logfy). 

c. Men vraagt zonder gebruikmaking van een 
logarithmentafel, de logarithme van 0.064 te bepalen, 
als gegeven is log 2 = 0.30103. 

2 Apr i l 2—3 u. nam. 

M e e t k u n d e . 

1. Een gelijkzijdigen driehoek te const moeren, 
die hetzelfde oppervlak heeft als een gegeven drie
hoek. 

2. Van een trapezium bedragen de opstaande 
zijden 13 en 20 cM. en de evenwijdige zijden 17 
en 30 cM. Hoe lang zijn de zijden van den driehoek, 
die ontstaat door de opstaande zijden te verlengen. 

3. Op het grondvlak van een bolsegment, waar
van de hoogte bedraagt h = 8 cM., is een cylinder 
beschreven hoog 4 cM. Gevraagd te bepalen : het 
verschil in inhoud van het bolsegment en den 
cylinder. De straal van den bol bedraagt R — 13 
cM., de waarde van pi wordt aangenomen gelijk 
3.14159. 

4. De som van de vierkanten der zwaartelijnen 
van een driehoek is gelijk aan 3/* van de som van 
de vierkanten der zijden. Bewijs dit, 

2 Apri l 3—4 u. nam. 

S t e l k u n d e . 
1. Van twee stelkundige vormen is: 

de eene vorm = a b ( a 8 6 8); 
de grootste' gemeene deeler = b; 

en het kleinste gemeene veelvoud 
- « 6 c X ( < i H « H 6 ! ) ( « 2 ab~[b')(a - />)(« + &). 

Welke is de andere; vorm ? 
2. Deel het product van : 

( «> a" b)l> °" (°}' ( l n o r " " -

* l De aldus geniei kte cijfers, getallen en cijfers repeteeren. 
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3. Voor zeker werk worden drie arbeiders A, li 
en C in dienst gesteld. 

A en B samen, zouden dit werk in 4 dagen kun
nen verrichten; 

.4 en C samen, in 6 dagen, en B en C samen 
in 8 dagen. 

In hoeveel dagen zullen zij ieder afzonderlijk en 
in hoeveel dagen zullen zij gezamenlijk dit werk 
kunnen verrichten ? 

4. Van de beide vergelijkingen : 
a x2 — b x — 99 = 0 en a x*- b x—15 = 0 be

draagt de som der vier wortels 7 en bedraagt het 
product der vier wortels 371'/4. 

Bepaal de wortels van deze beide vergelijkingen. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 2». O v e r W e e n n n HI, met 
afbeeldingen. 

I n t e r i e u r van de N ieu w ez iijd sk a pe 1, af
beelding. 

B r i e v e n uit B e l g i ë , XI, 
De R ij k s a c a d e m i e van Bee ldende Kun

sten II. 

Architectura Xo. 25. Het b e h e e r d e r Gemeente-
I ij ke e igendommen te Amsterdam, door Victor de 
Stuers. 

T e c h n i s c h Gedeel te . Het verkeersvraagstuk in 
steden. — Toestel voor het in teekening brengen van het 
inwendig profiel van rioolbuizen, tunnels, enz. — Beknopte 
vastheidsleer, door F. Wind. — Galvanisch verkoperd aard
werk. — Tocht, oonaken, gevolgen, voorkoming. 

De Bouwwereld No.2(1.Echo'sVI.Prijsvraag — misères. 
Het VUIe I n t e r n a t i o n a l e A r c h i t e k t e n - c o n -

g r e s te Weenen (Vervolg). 

De Ingenieur No. 25. A a n t e e k e n i n g e n betref
fende s p o o r w e g a a n l e g in Suriname, door Jhr. 
J. C. van Reigersberg Verslnys. 

Het v i j f - e n - t w i n t i g j a r i g bestaan der Sa-
m a ran g • J o a na S t o o m t r a m - M a a t s c h appj j , 
met afbeeldingen. 

V e r s l a g der C o m m i s s i e voor het Rijks post en 
Telegraafgebouw te Amsterdam, door C. L. van der Bilt c. i. 

G o l f s l i j t a g e van r a i l s door J. J. F. Pennink s. i. 
Ingezonden s tukken . Een brug voor gewoon ver

keer over de Waal te Nijmegen, door O. J. A. Repelaar 
van Driel c. i. — Ingenieurstitel en ingenieursvak, door J. 
G. van Gend J. G. Zn. — 

(Wegens plaatsgebrek moeten wij den inhoud van eenige 
bladen onvermeld laten. Red.) 

G e m e n g d n i e u w s . 

B U I T E N L A N D . 

Het Vde Congres van het Internationaler Verband für die 
Malerialprüfungui der Technik zal in September 1909 te 
Kopenhagen plaats vinden. De op dit Congres te behandelen 
onderwerpen en vragen zijn van zoodanig belang, dat men 
mag aannemen, het niet bij het Brusseler Congres van 1906 
zal achterstaan. 

Het Int. Verband geeft van nuafvoordeledenperiodisc.il 
verschijnende Mededeelingen uit. welke de Congresherichten, 
tevens Technische en zakelijke mededeelingen het Verband 
betreffende zullen bevatten. Daardoor hoopt het Bestuur 
den leden eene aanvulling te kunnen geven van hetgeen in 
de groote technische tijdschriften op dit gebied wordt ge
publiceerd. 

Deze mededeelingen, welke eenige malen per jaar zullen 
verschijnen, worden den leden van het Int. Verband gratis 
verstrekt. Voor niet-leden zijn zij voor den prijs van Mk. 0,50 
in het Duitsch verkrijgbaar bij J. Springer, Monbijouplatz 3, 
Berlin. 

De prijs van het lidmaatschap van de bovengenoemde 
Vereeniging bedraagt fl. 3.00. 

B I N N E N L A N D . 

'S-GRAVENHAUE. De Haagsche correspondent van de 
„Leeuwarder Courant" schrijft aan zijn blad: 

Ik had Zondagmiddag 't voorrecht 'uit den mond van een 
bekend bouwmeester — geen jurylid — te mogen opteekenen 
wat hij vernomen had aangaande de besloten prijsvraag voor 
tuin- en parkaanleg rond 't Vredespaleis, 

Om te beginnen de jury. 
Deze bestond uit eenige mannen van de wereld der bouw

kunst en natuurlijk uit de leden der Carnegie-stichting-
commissie. 

.Natuurlijk wist de eerste helft er wel zooveel van, dat 
ze minstens evenveel recht hadden om mee te beslissen met 
die andere heeren. die ook wel 'ns van-d-'er-leven wat moois 
gezien hebben. Maar . . . . ! Een vakman, één uit de practijk, 
'n tuinarchitect, wiens advies zoo al niet den doorslag, dan 
toch in ieder geval eenige beteekenis aan zoo'n uitspraak 
moest geven, ontbrak. 

Maar nu verder! 
Vooral in verband met wat er nu van een en ander terecht 

is gekomen — waarover straks — waren de belangrijkste 
voorwaarden, dat de boschpartijen ten Westen en ten 
Noorden zooveel mogelijk behouden moesten blijven. 

Verder werden met het oog op de boomen, belangrijke 
grondverplaatsingen niet gewensent geacht. Goed, daar kan 
'k in meegaan. Maar nu het resultaat van alles. Mawson, 
die op het gebied van tuin-architectuur werkeliik 'n groot 
meester is, verbazend knap werk heeft geleverd en 'n kranig 
teekenaar is, heeft die voorwaarden leukweg naast zich 
neergelegd en h ontwerp gemaakt: royaal, breed, luxueus 
en met veel praal. Handiger dan die goeie, eerlijke Springer, 
die hier voor Holland de eenige autoriteit is op dit gebied, 
heeft Mawson z'n voordeel gedaan met wat er al gebeurd 
was. Wil u maar eens herinneren wat er te doen is geweest 
over de Vredespaleis-plannen zelf. Cordonnier heeft 't toch 
maar gekregen. En al noem ik 't handig gezien van Mawson, 
om met een-en-ander rekening te houden, 'n jury die op 
stuk van zaken haar eigen program van eischen vergeet, 
is eigenlijk geen knip voor haar neus waard. Ik heb het in 
de vele jaren van m'n carrière nooit erg gehad op prijs
vragen, met zoo'n medezeggenschap van menschen, die 
d' er weinig of niets van weten. Dit laatste doelt natuurlijk 
op bovengenoemde tweede helft van 't rechterscomité. 

Enfin, Mawson heeft er dan ook aardig ingehapt, 'n kleine 
3 ton, terwijl ik hoorde, dat de ontwerpen van Leonard 
Springer ongeveer op 1 ton kwamen te staan. En naar 
mijn meening heeft hij zich hier getoond te zijn 'n man van 
principieele tuin-architectuur. 't Gebouw monumentaal van 
conceptie — hoofdzaak. Wat daarom heen moest komen, 
mocht dien monumentalen indruk niet verzwakken. Sober
heid, eenvoud van den iianleg, voor hem de hoofdzaak. Dat 
is ten minste 'n beginsel, 't Had ondanks dat, toch grandi
oos kunnen wezen Maar op die manier! Enfin, laten we 
zeggen dat dit 't tweede bedrijf is van de lijdensgeschiedenis. 
D'er is nog meer aan dat Vredespaleis te doen, dus zullen 
we nog wel wat meer te hooren krijgen . . . Intusschen 
moet u mij goed verstaan, dat ik in geen geval iets te 
kort wil doen aan de beteekenis en de verdiensten van 
Mawson.'* 

— Wat al geruimen tijd als aanstaande was aange
kondigd is nu gekomen : hét voorstel tot 't koopen van het 
terrein tegenover de Koninginnegracht bij den Raamweg, met 
de bedoeling om daar een nieuwen Stadsschouwburg op te 
bouwen. 

De Schouwburgcommissie (de heeren van Malsen, Lely, 
van Raalte, Snouck Hurgronje, Borski, van Zuylen en van 
Liefland) heeft aan den Raad bericht, dat zij, naar aan
leiding van het Raadsbesluit van 7 Maart 1904, waarbij 
met 31 tegen 10 stemmen besloten werd tot den bouw van 
een schouwburg van Gemeentewege, genoemd terrein ge
schikt acht voor dien bouw, ook door de goede ligging. 

Bdhalve de oppervlakte, door de gebouwen in te nemen, 
blijft er voldoende ruimte over voor het verkeer, door deii 
aanleg van breede straten en pleinen. 

De aan te koopen oppervlakte bedraagt 18240 M'., waar
voor de prijs is gesteld op f 303.500, overeenkomende met 
de taxatie der drie deskundigen (de heeren Stoffels, Beve
lander en van Bergen Henegouwen). 

Ook in aanmerking nemende de aanzienlijke waarde, die 
de Gemeente ter beschikking zal krijgen in de bestaande 
Schouwburggebouwen en het perceel Korte Voorhout no. 1, 
meent de commissie op dezen grondslag aan den Gemeente
raad te kunnen voorstellen, het terrein van de Bouwgrond 
maatschappij „Koningskade" aan te koopen. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en Magaattnen DE 111 I l l K K A D i : 150—151. Filiaal en Showroom 44 KOK1.V, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale V e r w a r m i n g , V e n t i l a t i e . W a r m en koud w a t e r v e r z o r g i n g . T r i u m p h D e u r d r a n g e r * . K a m p i o e n V e n t i l a t o r ouder « a r a n t i o . 

ENSCHEDE. Naar men verneemt is de oprichting eener 
Middelbare Technische School voor aannemers vrij zeker. 
De benoodigde gelden voor de leening van f 125.001) zullen 
wel worden gevonden. De afd. Enschedé van den Bond be
sloot tot storting van een verhoogde bijdrage tot f 5Ü00, 
indien men er toe besluit de school in Enschedé te vestigen. 

ARNHEM. In „De Kampioen" vinden wij de mededeeling, 
dat de heer J. W. F. Scheffer, te Oosterbeek, die onlangs 
door aankoop eigenaar werd van het oude kasteel Door-
werth en de daarbij behoorende landerijen, voornemens is 
dit kasteel geheel te doen restaurceren, 

Onder Apeldoorn zijn weder oudheidkundige onder
zoekingen aangevangen, thans onder leiding van prof. 
Holwerda uit Leiden. 

Het eerst aan de beurt was de bekende Huneschans bij 
het Udelemermeer, waarvau.de toegang thans is verboden 

LEEUWARDEN. Op 9 en 10 Juli e.k. zal te Leeuwarden de 
vierde samenkomst plaats hebben van directeuren, archi
tecten en ingenieurs van gemeentewerken. Tot deelneming 
hieraan hebben zich reeds 38 heeren uit verschillende 
plaatsen verbonden. 

Voor den eersten dag is het volgende programma 
samengesteld: 

Van Leeuwarden 's morgens S.5U per trein naar Grouw, 
vandaar boottocht naar Sneek, vervolgens per extra stoom
tram naar Bolsward, Franeker en Marssum. Te Franeker 
zal het Stadhuis en het Planetarium, te Marssum het ge
restaureerde Popta-Slot worden bezichtigd, 's Namidi'ags 
0 uur terugkomst te Leeuwarden. 

Vrijdag lü Juli zal 's morgens het Stadhuis te Leeuwarden 
worden bezichtigd, daarna zal een rijtoer worden gemaakt 
door dc stad rn omgeving, waarop een bezoek zal worden 
gebracht aan de Ambachtsschool, aan de nieuwe gemeente
school no. 12, benevens aan de Boterwaag en Beurs. 

Na de lunch zal worden bezichtigd het Friesch Museum, 
de Kanselarij cn het Provinciehuis. 

Onder leiding van den Leeuwarder directeur der gemeente
werken, den heer W. C. A. Hofkamp, die de organisatie van 
het bezoek zijner collega's op zich heeft willen nemen, 
zullen de gasten derhalve in de gelegenheid worden gesteld 
volgens dit programma de belangrijkste bezienswaardigheden 
van Leeuwarden en omgeving iu oogenschouw te nemen. 

Gaarne vestigen wij de aandacht op de Advertentie van 
het Genootschap „Architectura et Amicitia" betreffende 
den te Amsterdam te openen cursus voor Voortgezet en 
Hooger Bouwkunst-Onderricht. Rinnenkort hopen wij op 
dezen cursus nader terug te komen. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

B o u w k u n d i g e of B o u w k u n d i g Ingenieur , 
bij de Gemeentewerken te Enschede voorloopig tijdelijk, 
met Bouwkundige en Administratieve praktijk. 

Aanvangssalaris f 1600.— k f 1800.—. Brieven worden 
ingewacht bij den Burgemeester. (1) 

O p z i c h t e r voor den bouw van eene fabriek voor 5 
maanden. 

Salaris f 75 per maand. 
Brieven Franco onder no. 36i96 aan het bureau van het 

Alg. Ned. Advertentieblad te 's Gravenhage. (1 ) 

A a u n e m e r o f A r c h i t e c t i n staat arbeiderswoningen 
naar Duitsch model en voorschriften te bouwen. (1) 

Br. lett. IJ. E. 612, N. v. d. D. 

B o u w k u n d i g T e e k e n a ar op een Fabriekskantoor, 
kennis van Photografie en scheikunde aanbeveling. Br. lelt. 
P. B. 168, Ar. v. d. D. (2) 

A s p i r a n t - O p z - i c h t e r op Ingenieursbureau te Rot
terdam, voor het installeeren van ketelhuizen en stoomin-
richtingen. Br. ouder letters S. A L. Algemeen Adv.-
Bureau Nijgh. en van Ditmar, Rotterdam. (2) 

O p z i c h t e r 
den Houthandel 
delburg. 

voor Stoomhoutzagerlj en Schaverij aan 
voorheen G. Alberts Lzn. en Co. té Mid-

m 
A an k. B o u w k u n d i g 0 p z i e h t e r • T e e k e n a a r. 

Salaris f 50.— p. m. direct voor 2 of 3 maanden. Br. motto 
„Opzichter", a/h Advert.-Bureau Koningsplein 7 Amster
dam , (2) 

O p z i c h t e r b. d. Prov. Waterstaat in Groningen zie 
adv. in no. 25. (2) 

C i v i e l - i n g c n i c u r vertrouwd niet gewapend-beton-
const ructies. 

Adres: Kon. Rotterdamscue Ccmentsteenfabriek voorheen 
van Waning * Co., Nassauhaven O.Z. 53. Rotterdam. (2) 

R. C. O p z i c h t e r voor 4 maanden, bij 2 Woonhuizen. 
Salaris f 75 per maand. Ouderdom 25 tot'40 jaar, brieven 
bij den Architect HP. Vau Den Aardweg,Purmerend.(2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 0 tot 8 uur. 

25 Bouwk.Opz.-teek., 22—50j.,/"60—ƒ125 p.m. 
8 BouwkOpz.-Uitv., 23—50 j . , ƒ05—ƒ110 „ 
4 Bouwk. Teek. 22—49j,f40—ƒ 120 „ 
5 Waterb. Opzr. 25— 31 j,f 80—ƒ 120 „ 
1 Meubelteekenaar 41 j . , ƒ120 „ 
2 Decoratie-teekenaars 26—40 j . , f 110-/125 „ 
2 Teek. voor kunst-indust.26—40j.,/"l 10 ƒ125 „ 
4 Chef-machinisten 22—33 j,f 80—ƒ 150 „ 
3 Werkt. opz.(construct .)22—26j. , / r 80—ƒ110 „ 
3 Werkmeester 26—33j., ƒ 90—ƒ125 
8 Werktuigk. Teek., 18—28j., ƒ 35—ƒ 85 „ 
7 Electrotechniker 20—41 j . , ƒ 35—ƒ 120 „ 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , ƒ 65 „ 
1 Kadaster-teekenaar 24j., ƒ 75 „ 

\ Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

M A A N D A G 29 Juni. 

Winterswijk, ten 12 ure. Door het 
gem.best.: Het opruimen der Grooten-

huisbrug en het bouwen van eene nieuwe hof Het bouwen van een Krankzinnigen-
steenenbrug; bestek en teek. ter inzage gesticht voor 158 patiënten o;i een terrein 
ter gem.sccretarie; aanw. den dag van bij Bergen op Zoom, aanw. 23 Juni van 
aanbesteding 9 ure; Inlichtingen geeft de een tot drie uur. Bestek en teek. verkrijgb 
wegenopzichter. bij den arch, E Knevel, te Ermelo. ' 

DINSDAG 30 Jnul. Hengelo ten 7 ure. Door de archit. J. 
. i W. Janssen, in het cafe van G. J. ter 

Middelburg ten 2 ure, in het Schutters- Braak: Het bouwen van een winkelhuis 

http://nuafvoordeledenperiodisc.il
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3. Voor Keker werk worden drie arbeiders A, II 
en C in dienst gesteld. 

A en 7̂  samen, zouden dit werk in 4 dagen kun
nen verrichten; 

A en C samen, in 6 dagen, en 7? en C samen 
in «S dagen. 

In hoeveel dagen zullen zij ieder afzonderlijk en 
in hoeveel dagen zullen zij gezamenlijk dit werk 
kunnen verrichten ? 

4. Van de beide vergelijkingen : 

a Xs b x 99 = 0 en a x* 6 ar- 15 = 0be-
draagt de som der vier wortels 7 en bedraagt het 
product der vier wortels 3711 /+ -

Bepaal de wortels van deze beide vergelijkingen. 

Lees ta fe l . 

Bouwkundig Weekblad No. 24. O ver Wee n en HI, met 
afbeeldingen. 

Inter ieu r va n de N i e u wez i jdskape l , af-
beelding. 

B r i e v e n uit B e 1 g i ë . XI. 
De Ri jksacademie van Bee ldende Ku n-

sten II. 

Architecture No. 25. Het b e h e e r d e r G e m e e n t e-
1 ij ke e igendommen te Amsterdam, door Victor de 
Stuers. 

T e c h n i s c h Gedeelte . Het verkeersvraagstuk in 
steden. — Toestel voor het in teekening brengen van het 
inwendig profiel van rioolbuizen, tunnels, enz. — Beknopte 
vastheidsleer, door F. Wind. — Galvanisch verkoperd aard
werk. — Tocht, oonaken, gevolgen, voorkoming. 

he Bouwwereld Xo. 2(1. E c h o' s VI. Prijsvraag — misères. 
H e t VlIIe In tern a t ion ale A r c h i t e k t e n - con

gres te Weenen (Vervolg). 

De Ingenieur Xo. 25. A a n t c e k e n i n g e n betref-
I e n de spoo r wegaanleg in S u r i n a m e. door Jhr. 
.1. C. van Reigersberg Versluys. 

Het v i j f - e n - t w i n t i g j a r i g bestaan der Sa-
m a r a n g - J o a n a S t o o m t r a m - M a a t s c h a p p i j , 
met afbeeldingen. 

V e r s l a g der C o m m i s s i e voor het Rijks post en 
Telegraafgebnuw te Amsterdam, door C. L. van der Bilt c. i. 

G o 1 f s 1 ij t a g e van r a i l s door J. .1. F. Pennink s. i. 
Inge in n d en s t u k k e n. Ken brug voor gewoon ver

keer over de Waal te Nijmegen, door O. J. A. Repelaar 
van Drie! c. i. — Ingenieurstitel en ingenieursvak, door .1. 
(i. van Gend .1. G. Zn. — 

(Wegens plaatsgebrek moeten wij den inhoud van eenige 
bladen onvermeld laten. Red.) 

G e m e n g d n i e u w s . 

B U I T E N L A N D . 

Het Vde Congres van het Internationale!' Verband für die 
Materialprüfungi n der Technik zal in September 1909 te 
Kopenhagen plaats vinden. De op dit Congres te behandelen 
onderwerpen en vragen zijn van zoodanig belang, dat men 
mag aannemen, het niet bij het Brusseler Congres van 1906 
zal achterstaan. 

liet Int Verband geeft van nu af voor de leden periodisch 
verschijnende Mededeelingen uit, welke de Congresberichten, 
levens Technische en zakelijke mededeelingen het Verband 
betreffende zullen bevatten. Daardoor hoopt het Bestuur 
den leden eene aanvulling te kunnen geven van hetgeen in 
de groote technische tijdschriften op dit gebied wordt ge
publiceerd. 

Deze mededeelingen. welke eenige malen per jaar zullen 
verschenen, worden den leden van het Int. Verband gratis 
verstrekt. Voor met-leden zijn zij voor den prijs van Mf. 0,50 
in het Duitsch verkrijgbaar bij J. Springer, Monbijouplatz3, 
Berlin. 

De prijs van het lidmaatschap van de bovengenoemde 
Vereeniging bedraagt tl 3.60, 

B I N N E N L A N D . 

'S-GRAVENHAGE. De Haagsche correspondent van de 
„Leeuwarder Courant"' schrijft aan zijn blad: 

lk had Zondagmiddag 'l voorrecht uit den mond van een 
bekend bouwmeester — geen jurylid — te mogen opteekenen 
wat hij vernomen had aangaande de besloten prijsvraag voor 
tuin- en parkaanleg rond 't Vredespaleis, 

Om te beginnen de jury. 
Deze bestond uit eenige mannen van de wereld der bouw

kunst en natuurlijk uit de leden der Carnegie-stichting-
commissie. 

.Natuurlijk wist de eerste helft er wel zooveel van, dat 
ze minstens evenveel recht hadden om mee te beslissen met 
die andere heeren. die ook wel 'ns vand-'er-leven wat moois 
gezien hebben. Maar . . . .! Een vakman, één uit de praetijk, 
'n tuinarchitect, wiens advies zoo al niet den doorslag, dan 
toch in ieder geval eenige beteekenis aan zoo'n uitspraak 
moest geven, ontbrak. 

Maar nu verder! 
Vooral in verband met wat er nu van een en ander terecht 

is gekomen — waarover straks — waren de belangrijkste? 
voorwaarden, dat de bosch partijen ten Westen en ten 
Noorden zooveel mogelijk behouden moesten blijven. 

Verder werden met het oog op de boomen, belangrijke 
grondverplaatsingen niet gewenscht geacht. Goed, daar kan 
'k in meegaan. Maar nu het resultaat van alles. Mawson, 
die op het gebied van tuinarchitectuur werkelijk 'n groot 
meester is. verbazend knap werk heeft geleverd en'n kranig 
teekenaar is, heeft die voorwaarden leukweg naast zich 
neergelegd en n ontwerp gemaakt: royaal, breed, luxueus 
en met veel praal. Handiger dan die goeie, eerlijke Springer, 
die hier voor Holland de eenige autoriteit is op dit gebied, 
heeft Mawson z'n voordeel gedaan met wat er al gebeurd 
was. Wil u maar eens herinneren wat er te doen is geweest 
over de Vredespaleis-plannen zelf. Cordonnier heeft 't toch 
maar gekregen. En al noem ik 't handig gezien van Mawson, 
om met een-en-ander rekening te houden, 'n jury die op 
stuk van zaken haar eigen program van eischen vergeet, 
is eigenlijk geen knip voor haar neus waard. Ik heb het in 
de vele jaren van m'n carrière nooit erg gehad op prijs
vragen, inet zoo'n medezeggenschap van menschen, die 
d' er weinig of niets van weten. Dit laatste doelt natuurlijk 
op bovengenoemde tweede helft van 't rechterscomité. 

Enfin, Mawson heeft er dan ook aardig ingehapt. 'n kleine 
3 ton, terwijl ik hoorde, dat de ontwerpen van Leonard 
Springer ongeveer op 1 ton kwamen te staan. En naar 
mijn meening heeft hij zich hier getoond te zijn 'n man van 
prïncipieele tuin-architectuur. 't Gebouw monumentaal van 
cenceptie — hoofdzaak. Wat daarom heen moest komen, 
mocht dien monumentalen indruk niet verzwakken. Sober
heid, eenvoud van den aanleg, voor hem de hoofdzaak. Dat 
is ten minste 'n beginsel. *t Had ondanks dat, toch grandi
oos kunnen wezen Maar op die manier! Enfin, laten we 
zeggen dat dit 't tweede bedrijf is van de lijdensgeschiedenis. 
D'er is nog meer aan dat Vredespaleis te doen, dus zullen 
we nog wel wat meer te hooren krijgen . . . Intiissehen 
moet u mij goed verstaan, dat ik in geen geval iets te 
kort wil doen aan de beteekenis en de verdiensten van 
Mawson.'' 

— Wat al geruiinen tijd als aanstaande was aange
kondigd is nu gekomen : het voorstel tot 't koopen van het 
terrein tegenover de Koninginnegracht bij den Raam weg, met 
de bedoeling om daar een nieuwen Stadsschouwburg op te 
bouwen. 

De Schouwburgcomniissie (de heeren van Malsen, Lely. 
van Raalte, Snouck Hurgronje, Borski, van Zuylen en van 
Liefland) heeft aan den Raad bericht, dat zij, naar aan
leiding van het Raadsbesluit van 7 Maart 1904, waarbij 
met 31 tegen 10 stemmen besloten werd tot den bouw van 
een schouwburg van Gemeentewege, genoemd terrein ge
schikt acht voor dien bouw, ook door de goede ligging. 

Bdhalve de oppervlakte, door de gebouwen in te nemen, 
blijft er voldoende ruimte over voor het verkeer, door den 
aanleg van breede straten en pleinen. 

De aan te koopen oppervlakte bedraagt 18240 M 2 . , waar
voor de prijs is gesteld op f 303.500, overeenkomende met 
de taxatie der drie deskundigen (de heeren Stoffels, Beve
lander en van Bergen Henegouwen). 

Ook in aanmerking nemende de aanzienlijke waarde, die 
de Gemeente ter beschikking zal krijgen m de bestaande 
Sehouwburggebouweii en het perceel Korte Voorhout no. 1, 
meent de commissie op dezen grondslag aan den Gemeente
raad te kunnen voorstellen, het terrein van de Bouwgrond 
maatschappij „Koningskade" aan te koopen. 

27 Juni. Bijlage van „ D E O P M E R K E R No. 26. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en MairazUnen DE KI IIKKKAUK 150—191. Filiaal en Showroom 44 ROK IX, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale V e r w a r m i n g , V e n t i l a t i e . W a r m en K o u d w a t e r v e r z o r g i n g . T r i u m p h Deurdrangers, Kampioen V e n t i l a t o r onder O a r a n U n . 

ENSCHEDE. Naar men verneemt is de oprichting eener 
Middelbare Technische School voor aannemers vrij zeker. 
De benoodigde gelden voor de leening van f 125.001) zullen 
wel worden gevonden. De afd. Enschedé van den Bond be
sloot tot storting van een verhoogde bijdrage tot f 5000, 
indien men er toe besluit de school in Enschedé te vestigen. 

ARNHEM. In „De Kampioen" vinden wij de medcdeeling, 
dat de heer J. W. F. Scheffer, te Oosterbeek, die onlangs 
door aankoop eigenaar werd van het oude kasteel Door-
werth en de daarbij behoorende landerijen, voornemens is 
dit kasteel geheel te doen restaurceien, 

Onder Apeldoorn zijn weder oudheidkundige onder
zoekingen aangevangen, thans onder leiding van prof. 
Holwerda uit Leiden. 

Het eerst aau de beurt was de bekende Huneschans bij 
het Udelemermeer. waarvan de toegang thans is verboden 

LEEUWARDER. Op 9 en 10 Juli e.k. zal te Leeuwarden de 
vierde samenkomst plaats hebben van directeuren, archi
tecten en ingenieurs van gemeentewerken. Tot deelneming 
hieraan hebben zich reeds 38 heeren uit verschillende 
plaatsen verbonden. 

Voor den eersten dag is het volgende programma 
samengesteld: 

Van Leeuwarden 's morgens S.5() per trein naar Grouw, 
vandaar boottocht naar Sneek, vervolgens per extra stoom
tram naar Bolsward, Franeker en Marssum. Te Franeker 
zal het Stadhuis en het Planetarium, te Marssum het ge
restaureerde Popta-Slot worden bezichtigd, "s Namiddags 
0 uur terugkomst te Leeuwarden. 

Vrijdag 10 Juli zal 's morgens het Stadhuis te Leeuwarden 
worden bezichtigd, daarna zal een rijtoer worden gemaakt 
door de stad rn omgeving, waarop een bezoek zal worden 
gebracht aan de Ambachtsschool, aan de nieuwe gemeente
school no, 12, benevens aan de Boterwaag en Beurs. 

Na de lunch zal worden bezichtigd het Friesch Museum, 
de Kanselarij en het Provinciehuis. 

Onder leiding van den Leeuwarder directeur der gemeente
wei ken, den heer W. C. A. Hofkamp, die de organisatie van 
bet bezoek zijner collega's op rich heeft willen nemen, 
zullen de gasten derhalve in de gelegenheid worden gesteld 
volgens dit programma de belangrijkste bezienswaardigheden 
van Leeuwarden en omgeving iu oogenscliouw te nemen. 

Salaris f 75 per maand. 
Brieven Franco onder no. 36i9G aan het bureau van het 

Alg. Ned. Advertentieblad te 's-Gravenhage. (1) 

A a n ïi e m e r o f A r c h i t e c t in staal arbeiderswoningen 
naar Duitsch model en voorschriften te bouwen. 1) 

Br. lett. IJ. E. «12, N. v. d, D. 

B o u w k u n d i g T e e k e n a a r op een Fabriekskantoor. 
kennis van Photografie en scheikunde aanbeveling. Br. lelt. 
P. B. 108, A'. v. d. D. (2) 

Aspirant - O p z i c h te r op Ingenieurs-bureau te Rot
terdam, voor het installeeren van ketelhuizen en stoomin 
richtingen. Br. ouder letters S. A L. Algemeen Adv.-
Bureau Nijgh. en van Ditmar. Rotterdam. (2) 

O p z i c h t e r voor Stoomhoutzagerij en Schaverij aan 
den Houthandel voorheen G. Alberts Lzn. en Co. te Mid
delburg. 

A a n k. B o u w k u n d i g Opzichter-Teek en a a r. 
Salaris f 50— p. m. direct voor 2 of 3 maanden. Br. motto 
.Opzichter", a/h Advert.-Bureau Koningsplein 7 Amster
dam (2) 

O p z i c h t e r b. d. Prov. Waterstaat in Groningen tie 
adv. in no. 25. j2j 

C i v i e l - i n g e n i e u r vertrouwd met gewapend-beton
constructies. 

Adres: Kon. Rotterdamschc Cementst een fabriek voorheen 
van Waning & Co., Nassauhaven O.Z. 53. Rotterdam. (2) 

B. C. Op z ich ter voor 4 maanden, bij 2 Woonhuizen. 
Salaris f 75 per maand. Ouderdom 25 tot'40 jaar, brieven 
bij den Architect II P. Van Den Aardweg, Purmerend (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

Gaarne vestigen wij de aandacht op de Advertentie van 
het Genootschap „ Architecture et Amicitia" betreffende 
den te Amsterdam te openen cursus voor Voortgezet en 
Ilooger Bouwkunst-Onderricht. Binnenkort hopen wij op 
dezen cursus nader terug te komen. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

B o u w k u n d i g e of B o u w k u n d i g I ngen i e u r, 
bij de Gemeentewerken te Enschede voorloopig tijdelijk, 
niet Bouwkundige en Administratieve praktijk. 

Aanvangssalaris f 1600.— ti f 1800.—. Brieven worden 
ingewacht bij den Burgemeester. (1) 

O p z i c h t e r voor den bouw van eene fabriek voor 5 
maanden. 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCIISTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

25 Bouwk.Opz.-teek., 
8 BouwkOpz.-Uitv., 
4 Bouwk. Teek. 
5 Waterb. Opzr. 
1 Meubelteekenaar 

22- 50 i., ƒ 6 0 - / 1 2 5 p.m. 
23- 50j.,/-05—/110 „ 
22-49j.,/-40-/120 „ 
25-31 j.,/80-/120 „ 

41 j-, /120 , 
2 Decoratie-teekenaars 26—40j., fllO-f 125 
2Teek.voorkunst-indust.20—40j.,/110 /"125 
4 Chef-machinisten 22—33j.,/"80—ƒ150 "„ 
3 Werkt. opz.(construct.)22—2680 /'110 „ 
3 Werkmeester 20—33j.,/-90 ƒ125 „ 
8 Werktuigk. Teek., 18—28j.,ƒ35—f 85 „ 
7 Electrotechniker 20—41 j.,/35—ƒ120 „ 
1 Scheepsteekenaar 21 j., ƒ 05 
1 Kadaster-teekenaar 24j., / 75 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 2!» Juni. 

Winterswijk. 
gein.best.: Het 

ten 12 ure. Door het 
opruimen der Groot en-

huisbrug en hel bouwen van eene nieuwe hof Het bouwen van een Krankzinnigen-
steenenbrug; bestek cn teek. ter inzage gesticht voor 158 patiënten o;i een terrein 
ter gem.-sccretarie: aanw. den dag van bij Bergen op Zoom. aanw. 23 Juni van 
aanbesteding !l ure; Inlichtingen geeft de een tot drie uur. Bestek en teek. verkrijgb 
wegenopzichter. bij den arch. E Knevel, te Ermelo. * 

DINSDAG 30 Juui. Hengelo ten 7 ure. Door de archit. J. 
W. Janssen, iu het café van G. J ter 

Middelburg ten 2 ure. in het Schutters- Braak: Het bouwen van een winkelhuis 

http://2Teek.voorkunst-indust.20�
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

W A N D T E G E L S . 
E n o r m e v o o r r a a d fijnste fhigelsche c o m b i n a ies. 

P l a a t s i n g dour bekwame w e r k l i e d e n . 

Ontwerpen en begrootingen op aanvraag gratis. [3] 

en een woonhuis, aan de Haaksberger-
straat ; be«tek en teek. ter in/.age in ge 
noemd café; aanw. ten 2 ure. 

Mijdrecht ten 11 ure. Door het gem.-
best: Het verbouwen van het post- en 
telegraafkantoor. Bestek - n teek. verkrijg 
baar ter Gem.-Secretarie. Inlichtingen 
geeft de Gemeente-Opzichter .1. Brouwer 
te Wiluis, aanw. gehouden. 

Kotterdam ten 1 ure. Door het gem. 
best.: De uitbretding van de school aan 
den Boschhoek. Bestek en teek. ter kennis 
neming op de Secretarie en in het Stads 
Timmerhuis en verkrijgt laar bij Wed. P, 
van Waesberge A- Zoon, Houttuin no. 73, 
aanw. gehouden. 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl. van S.S., aan het centraalbureau 
bestek no. 1145: Het vergrooten en ver
beteren van de wachterswoningen no. 17, 
25, 26, 40, 41 51 on 65 op de lijn Nijnie 
gen—Venlo, begr. f «DO '. 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl. van S.S., aan het centraalbureau: 
bestek no. 1146: Het bouwen van eene 
dubbele wachterswoning met bijkomende 
werken aan het Rictveldsche pad, bij 
Alphen op den spoorweg Leiden—Woer
den, begr. f !K)'.0. 

WOENSDAG 1 Ju l i . 

min. van Waterstaat in een der lokalen 
van het. hoofdbestuur der posterijen en 
telegraiie, Parkstraat: Het verbouwen 
van het post- cn telegraafgebouw te 
Gemert,, en de uitvoering van de daar
mede in verband staande werken. 

DONDERDAG 2 Ju l i . 

Diepenvei n ten 11 ure. Door het gem. 
bestuur : het verbouwen van de scholen 
te Lettele cn Colmschate; bestek en 
teek. verkiijgb. ter secretarie en bij den 

bij den bouwk. J. Erankefort aldaar, en 
ter inzage in genoemd hotel. 

VRIJDAG 3 Ju l i . 
Overf-chie ten 11 ure. Door het best. 

d. coop, vereeniging Ons Belang bij den 
heer A- van den Berg; Het bouwen van 
een graanmaalderij met machinekamer, 
kantoor, molenaarswoning, paardenstal, 
enz, Bestek en teek. te verkrijgen bij 
L. M. Groenewegen, Bouwkundige Leid-
schendam. 

Dongen ten 12 ure. Door het gemeente
bestuur het maken van rioleeringen en 
keibestratingen binnen de gemeente. 
Bestek en teekeningen ter inzage in het 
gemè» ntehuis en te bekomen en bij den 
bouwkundige P. <J. Schellekens Cz. te 
Dongen Aanwijzing 30 Juni, 10 ure. 

Assurantie "Maatsch. tegen 

schade op het Leven 
Brand-

,DE vau 1845. 

' s -GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Reursplein). — BREDA, Prinsenkade.— 
H A A R L E M , Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat.-ZUTPHENJJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J . J . HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

f 4.000.000,00 

Ministerie van Justitie. 

Betaalde Brandschaden 
tot uit. 1906 . . . . 

BRAND • LEVEN • INBRAAK 

Me|t|»el ten 8 ure. Door den arch. G. 
Otten Jz. in het café Westei beek: het 
bouwen \an een hotel, café-restaurant 
voer den heer D. Westerbeek ; bestek en 
teek. ter inzage in gen. café cn aldaar ' Kapitaal 
verkrijgbaar i Reservefonds uit. 1907 

Harnielen ten 2 nre. Door het bestuur 
van het waterschap Bijleveld en den 
Meerndijk in het koffh huis het Wapen 
van Harmelen . het vernieuwen der brug 
over de Kerkwetering in den Reijcrs 
copperbuurtweg bestek en teek. ter in
zage in genoemd koffiehuis; aanw. ge
houden inl. bij H . Uissink te Loenen a. 
d. Vecht. 

Leeuw warden ten 4 ure. Door het ge-
nieinlebestuur: het maken en leveren 
van kozijnen, denren. ramen cn lijst-19 ure. 
werken, voor den verbouw van de gas-1 Herwen en Aerd ten 10 ure. Door het 
fabriek. Bestekken met teekeningen ter \ gemeentebestuur: het bouwen eener 
inzage ter Secretarie en aldaar verkrijgb. j school niet onderwijzerswoning te Spijk; 

Stad-Almelo ten 2.30 ure. Door het: bestek cn teek. verkrijgbaar ten gemeen-
gemeentebestuur: de levering van 75000 ; tehui/.o te Lobith. — 
stuks straatklinkers Waal of IJsselsteen. Udm ten 4 ure. Door den heer J. G. 
Bestekken te verkrijgen, ter Gemeente-, Coenen, in hotel Peters : hol bouwen van 

Openbare Aanbesteding. 
Op Woensdag 15 Juli 1908, des 

namiddags ten 2 ure, zal in een der 
lokalen van het Departement van 
Justitie te s-Gravenhage, in het open
baar worden aanbesteed: 

de verbouwing van de Tuchtschool 
te Zeist tot Rijksopvoedingsge
sticht voor meisjes. 

K a m i ng f80680—. 

Het bestek met daarbij behoorende 
teekeningen, detailteekeningen enz. 
ligt van af 80 Juni 1908 voor gegadig
den ter inzage aan de Tuchtschool te 
Zeist, en is op aanvrage van af 30 
Juni 1908 tegen betaling van f 2.40 
franco verkrijgbaar bij DE GEBKOEDEKS 
VAN CLEEF, Boekhandelaars,Spui No.28a 

1.301.200,00 i,,8.Gravenhage_ 

32.717.500,00 Aanwijzing zal worden gehouden in 

arch. Koning te Deventer! aanw.29Juni 

Secretarie. 
's-Oravenhage ten 11 ure. Door het 

minist. van Waterstaat; het maken van 
eene verlenging van het Zuiderhoofd van 
den Rotterdamschen Waterweg tc Hoik 
vau Holland, begr. f .SóO.000; bestek no. 
131 ter lezing aan genoemd minist, 
aan de lokalen der prov. best. en te be
komen bij Gebr. van Cleef, te 's Graven
hage; inl. hij den hoofding.-dir. van den 
rijkswaterstaat in de 2de en 3de direction 
te 's-Gravenhage, en bij den arrondisse-
mentsopzichter H. van Oord te Rotter 
dam, het proces verbaal van inl. op 24 
Juni ter teekening bij genoemden arrend.-
ingenieur. 

VUraveiihnge ten 2 ure. Door het 

de Tuchtschool te Zeist, op Zaterdag 
„ , . . . . . . . 11 Juli 1908 des namiddags te half 
Verzekering tegen vaste enizccr b Rijke , ^ rwf f l i n l i c h t i n g e n z i j n t e ESen ^ Inleggeldcn °f Na' j bekomen bij den Hoofd-Ingenieur voor 

| de Gevangenissen en Reclitsgebouwen 
— — m . — — ^ — — — | te 's-Gravenhage, Departement van 

Justitie en bij den Opzichter over de 
Justitiegebouwen aan de Tuchtschool 
te Zeist. 

's-Gravenhage, 27 Juni 1908. 

De Minister van Justitie, 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 

A. D. W. DE VRIES. 
een heereiihnis; aanw. 2 unr voor de 
besteding; bestek en teek. verkrijgbaar 

Proefstation voor Bouwmaterialen. 

KONING & BIENFAIT, 
Dacostakade 104, Amsterdam. 
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Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—81 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
«. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
6. in twee termijnen, elk groot /"2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (I Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België • 6.50l 
Voor de overige landen der Post-Unie, met / 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika - 7.50/ 
* > 5 

B S * 

A f z o n d e r l i j k e n u m m e r s , uitsluitend bij voor 
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat . ' . . . / 0.25 

Idem, idem. zonder plaat -0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer • 0.15 
Groott letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bi) 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 VOORMIDDAOS aan ons bureau zijn bezorgd. 

Hij 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

D e E n g e l s c h e n o p het W e e n e r C o n g r e s . 

Onze correspondent vermeldde reeds, welk een 
treurig figuur Engeland op het Congres te Weenen 
heeft gemaakt. Nu vinden wij in „The British 
Architect" het volgende artikel, dat het indertijd 
door hem medegedeelde; bevestigt en verklaart. 

Men weet nog niet, of het Congres eenig blijvend 
nut voor het vak in het algemeen of voor de En-
gelsche architecten in het bijzonder zal opleveren, 
doch wat als een paal boven water staat is, dat 
wij Engelsehen er op zeer teleurstellende wijze aan 
hebben deel genomen. Men had beter gedaan, ons 
geheel weg te laten blijven. 

De Engelsche congressisten werden te Keulen 
door afgevaardigden der plaatselijke architecten 
begroet, die ons verwelkomden en hun beste wen
schen voor de verdere reis toeriepen. 

Toen wij echter Zondagavond te Weenen aan
kwamen, was er niemand van het Congres-comité 
aan het station. Gelukkig was de heer Dircks (de 
bibliothecaris van het Royal Institute of British 
Architects. Vert.) aanwezig, die met zijn gewone 
beleefdheid en hartelijkheid ons naar onze loge
menten begeleidde. 

Des Maandagsmorgens werd het Congres geopend, 
doch de officieele vertegenwoordigers van Engeland 
en de Britsche Koloniën vonden niemand om hen 

te ontvangen en te introduceeren. Eigenlijk mogen 
wij ons daarover niet verbazen, want het Engelsche 
„Comité de Patronage" en het Royal Institute 
schijnen geen maatregelen te hebben genomen om 
hunne algevaardigden aan te wijzen. Ook Canada 
was in hetzelfde geval. Up het officieele Programma 
komt het Royal Institute althans niet voor, wel liet 
British Fire Prevention Committee en de Society 
of Architects. Canada is als een onafhankelijke staat 
beschouwd, en alleen de Kaapkolonie en de Trans
vaal hebben afgevaardigden gezonden. 

Eer het Congres geopend werd, zagen wij. dal 
op de estrade stoelen voor de afgevaardigden van 
Engeland en Canada, als zoodanig door groote op
schriften kenbaar, waren geplaatst. Maar voor de 
afgevaardigden der andere koloniën waren er geen 
stoelen. Men kan zich voorstellen hoe het den 
afgevaardigde van de Kaapkolonie te moede was, 
die de verre reis gemaakt had en van wien, even
min als van de andere Engelschen, in het geheel 
geen notitie genomen werd. 

Daarop werden wij vergast op het stichtelijk 
schouwspel, dat de afgevaardigden van alle landen 
der wereld het woord voerden, behalve die van 
Engeland en zijn koloniën! Men hoorde vele talen, 
maar geen Engelsch, en het zou mei een algeheele 
negeering van Engeland zijn afgeloopen, als niet 
de heer Leonard Stokes, de oudste onder-voorzitter 
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van het Royal Institute die toevallig in de zaal 
aanwezig was, een briefje aan den voorzitter van 
bet Congres had doen toekomen, om de niet-aan-
wezigheid der vertegenwoordigers te verontschul
digen. Het briefje werd in bet Duitsch voorgelezen, 
de voorzitter schelde, en de vergadering werd ge
sloten zonder dat een der Engelschen een woord 
had kunnen zeggen, zoodat de vertegenwoordiger 
van de Kaapkolonie zijn dure reis te vergeefs had 
gemaakt! En zoo gebeurde het, dat geen Engelsch 
werd gehoord, tot beschaming en verontwaardiging 
der Britten, die in de zaal waren. 

Voor gidsen of tolken, zooals wij die twee jaar 
geleden te Londen hadden, was niet gezorgd. Laten 
wij maar hopen, dat daar geen onbeleefdheid mede 
bedoeld was! (Noot van den vertater. Een der 
Nederlandsche congressisten zeide: „Beleefdheid, 
of ik heb abuis, behoort te Weenen niet te huis".) 

Ook de wijze, waarop Engeland ter tentoonstelling 
van Bouwkunst vertegenwoordigd was, deed ons 
van schaamte blozen. Er waren slechts 35 inzenders, 
en de zaal 12, waai1 hun werken hingen, was de 
minste van allen. Slechts twee of drie teekeningen 
waren behoorlijk omlijst. De beer Dircks heeft zijn 
best gedaan, om van de povere inzendingen nog 
wat te maken, doch al verdient dit lof, hij is nog 
meer te beklagen. 

Wat er was behoorde tot de landelijke bouwkunst, 
en was grootendeels vrij onbelangrijk. Geen enkel 
openbaar gebouw was ingezonden — zelfs de ont
werpen voor de London County Hall ontbraken 
geheel! Ook geometrische teekeningen, detailteeke-
ningen of albums met fotografiën van uitgevoerde 
werken waren er niet. Om kort te gaan, Engeland, 
en de Êngelsche bouwkunst waren niet vertegen
woordigd. Onverschilligheid en gebrek aan vader
landsliefde hebben ten gevolge gehad, dat wij op 
zulk een treurige wijze voor den dag zijn gekomen. 

De Engelschen, die te Londen zulke voortreffe
lijke gastheeren waren, hadden zeker wrel reden tot 
beklag. Ook andere congressisten dan de Britsche 
waren slecht over de organisatie te spreken. 

Slechts wie het Duitsch machtig was, kon zich 
redden, doch zij, die niet zoo gelukkig waren hebben 
vaak moeilijke oogenblikken doorleefd. 

Het is te hopen, dat men over twee jaar te Rome 
beter voor de gasten zal zorgen. Doch wie de 
Italianen kent, kan geen groote verwachtingen 
hebben. 

C u r s u s v o o r V o o r t g e z e t e n H o o g e r 
B o u w k u n s t - O n d e r r i c h t . 

I N G E S T E L D DOOR H E T G E N O O T S C H A P 
„ARCHITECTURA E T A M I C I T I A " 

T E A M S T E R D A M . 

In het begin van dit jaar hebben Architectura 
et Amicitia en de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwknnst elk een crisis doorgemaakt, waar
van onze lezers de voornaamste bijzonderheden 
kennen uit verschillende daaraan door ons gewijde 
artikelen. De crisis in de Maatschappij heeft, zoo
als men weet een pover resultaat opgeleverd en 
noch het innerlijk gehalte, noch het aanzien der 

Maatschappij tegenover de buitenwereld op een 
hooger peil gebracht. 

De crisis in A . et A . daarentegen heeft, voor
zoover men daarover althans nu kan oordeelen, een 
boven verwachting gunstig verloop gehad en schijnt 
resultaten te beloven, die kortgeleden nog vrij al
gemeen tot de onbereikbaarheden gerekend werden. 

Dank zij het doortastend optreden van de leiders 
der beweging in het Genootschap is thans een 
cursus van Hooger Bouwkunstonderwijs georgani
seerd die gehouden zal worden in het gebouw dei-
Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amster
dam en daarmede de eerste stap gedaan, om de 
Bouwkunst aan die academie de plaats te doen her
overen, die haar toekomt, terwijl de keus dei-
docenten een waarborg is, dat het onderwijs niet 
„academisch" in den slechten zin van 't woord ge
geven zal worden. 

Aan het ons toegezonden prospectus ontleenen 
wij het volgende: 

Cursus. 

De Cursus is een diïejaarlijksche (driejarige is 
blijkbaar bedoeld) en wordt gehouden in de maanden 
October, Novemher, December, Januari. Februari 
en Maart, vier malen wekelijks van des avonds 7 
tot 9 ure. Elke cursus bestaat uit 3 X 92 avonden = 
276 avonden. 

De colleges worden gehouden in de theoriezaal 
van de Rijksacademie te Amsterdam. 

Toelating. 

Candidaten, die aan dezen cursus wenschen deel 
te nemen, moeten in het bezit zijn van het eind
diploma van: 

de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers, 
de Rijksschool voor Kunstnijverheid, de Academie 
voor Beeldende Kunsten te 's Hage, de Academie 
voor Beeldende Kunsten te Rotterdam, de Academie 
voor Beeldende Kunsten te Groningen, allen plus 
2 jaar praktijk; de Quellinusschool te Amsterdam, 
de Kunstnijverheidsschool te Haarlem, de Industrie
school van de Mij. v. d. Werk. Stand te Amsterdam, 
allen plus 3 jaar praktijk, of van gelijksoortige 
inrichtingen. Eveneens is het diploma van opzichter 
of teekenaar van de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst geldig en de acte Middelbaar Onder
wijs M 2 met 2 jaar praktijk 

Ook kan de candidaat toegelaten worden, die het 
bewijs overlegt, dat hij op bureaux of bouwwerken 
minstens vier jaren is werkzaam geweest, onder 
voorbehoud, dat zulk een getuigschrift door het 
Dagelijksch Bestuur voldoende wordt geacht. 

Voor de jaren in de praktijk, hierboven verlangd, 
mag ook de tijd in rekening worden gebracht, die 
vóór of tijdens het volgen der lessen aan b. s. in
richtingen daaraan werd besteed. 

Cursus-gelden. 

Voor het volgen van den volledigen cursus (3 
jaar) f 50.—, waarvan in het 1ste jaar betaald 
wordt f 25.— in het 2de jaar f 15.— in het 3de 
jaar f 10.— Voor het volgen van den cursus per 
jaar f 25.— Voor leden van het Genootschap resp. 
f 25.— en f 12.50, waarvan het eerste bedrag ad 
f 25 . - betaald kan worden als boven, resp. f 12.50, 
f 7.50, en f 5.—. Voor het volgen van onderdeelen 
van den cursus, volgens de groepen indeeling: 
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Voor de le groep f 10.— Voor leden 
2e 

„ 3e 
„ 4e 
„ 5e 
„ 6e 
., 7e 

n » 

« n 
n n 

7. -
8. — 
6.— 
8.— 
5.— 
3.— 

5.— 
3.50 
4.— 
3. — 
4. — 
2.50 
1.50 

Deze groepsgewijze bedragen zijn per jaar ge-
rekend. 

Deelnemers hebben het recht eenige groepen te 
combineeren. 

Leerstof. 

De Cursus zal verdeeld worden in zeven groepen, 
die als volgt worden omschreven: 

Eerste Groep. Bouwkunstige onderdeelen. 
1°. Natuursteen, steensnede, 6 avonden. 2°. Bak

steen en andere materialen, 6 avonden. 3°. Dragende 
bouwdeelen (zuil, pijler, penant, etc.) 6 avonden. 
4°. Overspannende bouwdeelen (boog, gewelf etc), 
6 avonden. 5°. Afsluitende bouwdeelen, 6 avonden. 
6°. Deur, venster, poort, portaal, hall, etc, 6 
avonden. 7°. Schoorsteen, erker, dakvenster, etc, 
6 avonden. 8°. Trappen, opritten, hellingen, etc, 
6 avonden. 9». Torens, spitsen, koepels, etc, 6 
avonden. 10°. Profileeringen, 6 avonden. Samen 
60 avonden. 

Tweede Groep. Bouwkunstige samenstellingen. 
11 o. Plattegronden, 9 avonden. 12°. Opstanden, 

9 avonden. 13°. Ruimtekunst, massaverdeeling, 9 
avonden, 14". Proportion, stelsels, 6 avonden. 15°. 
Kleur, 6 avonden. Samen 39 avonden. 

Derde Groep. Aard der Bouwwerken. Bestemming. 
16<>. Eeredienst, 9 avonden. 17». Vergaderzalen, 

concertzalen, theaters, 6 avonden. 18". Diverse ge
bouwen, 12 avonden. 19». Groepeering van ge
bouwen, agglomeraties, 6 avonden. 23». Monumenten, 
(herinnerings-, graf-, etc), 6 avonden. 21°. Stads
uitbreiding, stedenbouw, 6 avonden. 22*. Stadsver-
siering, 3 avonden. Samen 48 avonden. 

Vierde Groep. Kunstgeschiedenis. 
23°. Nederlandsche Bouwkunst, 12 avonden. 24". 

Beeldhouwkunst voor den Architect, 12 avonden. 
25". Schilderkunst, 12 avonden. Samen 36 avonden. 

Vijfde Groep. Technische Wetenschap. 
26". Statica, graphostatica, 18 avonden. 27°. Ge

wapend beton, 6 avonden. 28°. Hygiëne, ventilatie, 
verwarming, rioleering, 6 avonden. 29°. Electro-
techniek, 6 avonden. 30°. Woningwet, verordeningen, 
3 avonden. 31°. Bouwkundige rechtskennis, 6 
avonden. Samen 45 avonden. 

Zesde Groep. Kunstnijverheid. 
32«. Ceramiek, beklecding, emails, 9 avonden. 

38°. Textiele kunst, 6 avonden. 34". Damasceerwerk, 
metalen, 6 avonden. 35°. Meubels, intarsia, marquet-
terie, appliques, etc., 9 avonden, samen 30 avonden. 

Zevende Groep. 
36». Ornament, compositie 18 avonden. 
Totaal 276 avonden. 
Elk jaar wordt het '/» gedeelte van het aantal 

avonden, voor elk onderwerp gesteld, daaraan 
besteed. 

Het volgend jaar wordt eene voortzetting daar
van gegeven, zoodat in het derde jaar het onder
werp afgerond behandeld is. 

Docenten. 
Voor de vakken sub 1<>. tot 22». hebben zich 

beschikbaar gesteld de Heeren: 

H . P . Berlage Nzn., Jos. Th. J . Cuypers, J . H . 
de Groot, W . Kromhout Czn., Jan Stuyt, A . W . 
Weissman, H . J . M . Walenkamp, allen architecten 
te Amsterdam. 

Voor de vakken sub. 23<>. tot 25». de Heeren: 
Jan Kalf en A. W . Weissmann voor de Neder

landsche Bouwkunst, Jhr. Prof. Dr. J . Six, A . Pit 
en Prof. Dr. W . Vogelsang voor de Beeldhouwkunst, 
R. N . Roland Holst te Laren, voor de Schilderkunst. 

Voor de vakken sub 26" tot 31 ° de Heeren: 
W . J . M . van de Wijnpersse, Kapitein der Genie 

te Arnhem, L . A . Sanders, Ingenieur aan de Cement-
IJzerfabriek te Amsterdam. A . J . Th. Kok, Architect 
bij de Gemeentewerken te Rotterdam. C. D. Nagtglas 
Versteeg, Electro-technisch ingenieur te Amsterdam. 
J . W . C. Tellegen, Directeur van het Bouw- en 
Woningtoezicht te Amsterdam. Mr. E . J . C. Goseling, 
rechtsgeleerde te Amsterdam. 

Voor de vakken sub 32» tot 35" de heeren: 
Willem C. Brouwer, Ceramist te Leiderdorp. Jan 

Kalf. Textielkundige te 's-Gravenhage. F . Zwollo, 
Metaalbewerker te Amsterdam. K . van Leeuwen, 
Meubelkunstenaar te Amsterdam. 

Voor de vakken sub 36" de Heer: 
J . H . de Groot. 
Voor de speciale gebouwen-soorten bedoeld in 

sub 18» zullen architecten uitgenoodigd worden, 
welke deze bouwwerken reeds uitvoerden. 

Bereids is, niet toestemming der betrokken do
centen, de navolgende verdeeling mogelijk gemaakt. 

Eerste Groep. 
sub l».en sub2". door den Heer Jos. Th. J . Cuypers. 

„ 3°. „ „ „ W . Kromhout Czn. 
„ 4". „ „ 5°. „ „ .. Jan Stuyt. 
n 6". „ „ 7". „ „ „ H . J . M . W a l enkamp. 

„ „ A. W . Weissman. 
J . H . de Groot, n 10». 

Tweede Groep. 
sub 11°. en sub 12°. door den Heer H . P . Berlage Nzn. 

„ 13". „ „ „ 
„ 14". „ „ 15". „ „ ,, J . H . de Groot. 
Derde Groep. 

sub. 16°. (kath. eeredienst) door den Heer Jos. Th. 
J . Cuypers. 

sub. 16". (protest, eeredienst) door den Heer Pos
thumus Meyes. (?) 

sub. 17». door den Heer H . P . Berlage Nzn. 
sub. 18". Musea door den Heer A. W . Weissman. 
sub. 18°. Scholen, badinrichtingen door den Heer 

J . Ingenohl. (?) 
sub. 18". Inrichtingen van nijverheid en handel 

door den Heer Prof. J . F. Klinkhamer. (?) 
sub. 18". Ziekenhuizen door den Heer W . Krom

hout Czn. 
sub. 18". Hotels, Restaurants, Cafés door den Heer 

W . Kromhout Czn. 
sub. 19". door den Heer Jan Stuyt. 

„ 20". „ „ „ H . J . M . Walenkamp. 
21". 
22». 

„ H . P . Berlage Nzn. 
W . Kromhout Czn. 

De docenten, achter wier namen een ? staat, 
zullen nader daartoe worden aangezocht. 

Wat groep 4 betreft, zij vermeld, dat Prof. J . Six 
de Klassieke beeldhouwkunst op zich genomen heeft, 
terwijl de Middeneeuwsche en Renaissance beeld
houwkunst zal worden behandeld óf door den Heer 
Pit, öf door Prof. Vogelsang. 

In de zesde groep zal nog plaats gegeven worden 
voor Heraldiek en Glasschilderkunst. 

De opvolging der Colleges zal plaats hebben 
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volgens de hierboven aangegeven rangorde (zie sub 
1". tot sub 36 n), en volgens door elk docent voor 
zijn onderwerp op te maken rooster. 

Als regel zullen de lessen gegeven worden Maan
dag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag, bij uitzondering 
Zaterdag en steeds des avonds. 

Van eiken avond van twee uur zal, voor de 
vakken, welke daarvoor in de termen vallen, het 
eerste gedeelte van vijf a zes kwarturen gewijd zijn 
aan de behandeling van het onderwerp. Zooveel 
mogelijk zal daarbij door schetsen op bord of door 
platen, détails, enz., de demonstratie worden ver
duidelijkt. 

Het laatste deel van den avond zal de candidaat 
besteden met het overnemen en schetsen van het 
behandelde en het bezien van platen, illustration, 
enz. Wanneer het onderwerp zich daartoe leent, 
zullen opgaven worden medegegeven, welke op een 
slotavond worden besproken. Bij de behandeling 
van technieken zullen zooveel mogelijk grondstoffen, 
voorwerpen en gereedschappen tot het aanschouwelijk 
maken moeten bijdragen. 

Voor het consulteeren van platen, boek- en plaat
werken, zal getracht worden de medewerking te 
verkrijgen van bestaande bibliotheken. 

Bereids is, onder zekere voorwaarden, toezegging 
verkregen van de bibliotheek der Rijksacademie. 

Aan hen, die den volledigen cursus hebben ge
volgd, zal door het Genootschap een Diploma worden 
uitgereikt. 

In het bovenstaande hebben wij- in hoofdzaak 
datgene medegedeeld, wat voor eventueele deel
nemers van belang geacht kan worden. Voor de 
aanmelding en het volledig prospectus verwijzen 
wij naar de advertentie in ons vorig nummer. Een 
definitieve verdeeling der lessen zal waarschijnlijk 
later worden medegedeeld. 

De uitvoerigheid waarmede de zaak behandeld 
is wijst op een ruime opvatting van de oprichters. 
Moge een ruime deelneming en ruime subsidies hen 
in staat stellen, het plan naar wensch tot uitvoering 
te brengen. 

V a r i a 

J O O D S C H E K U N S T . 

Onlangs kwam in de Nieuwe Rotterd. Courant, 
onder bovenstaanden titel, een correspondentie voor 
uit Dusseldorf aangaande een in het Kunstnijver
heidsmuseum aldaar gehouden tentoonstelling van 
Joodsche bouw- en sierkunst die met alle goede 
kwaliteiten toch belangrijker was door het thema 
dan juist door het tentoongestelde. Want de vraag 
is reeds meermalen gesteld: bestaat er een Jood
sche kunstuiting en zoo ja, welke vormen heeft 
deze aangenomen? • 

Betwijfeld werd, of deze tentoonstelling daarop een 
voldoend antwoord zou kunnen geven. W e l gaf ze 
een interessante reeks van ritueele voorwerpen en 
afbeeldingen uit verschillende tijden, maar die te 
hybridisch van aard waren om een bepaald, religieus 
karakter aan te nemen. Dit beeld is ook historisch-
juist, geeft den eigenaardigen geest van dit volk 
weder. Zij houden met merkwaardigen taaiheid vast 
aan de oude traditie-regelen, vormen een streng be
paalde, geestelijke organisatie, terwijl zij zich toch 
met zekere gemakkelijkheid aansluiten bij het volk, 
in welks midden zij wonen. Een Russische Israëliet 

is geheel en al Rus en aan een Engelschman be 
hoeft men het land der herkomst niet te vragen. 
Evenzoo bewegen zij zich vrijmoedig onder alle 
standen, nemen hier weder snel het klasse-type 
aan. 

Zoo ook in hun werk! De geschreven boeken der 
14e en 15e eeuw sluiten zich volkomen bij het 
prachtig verzorgde boekwerk van die tijden aan. In 
de vele huwelijksakten en Alegillen voor het Poe
rimfeest weerspiegelt de heerschende smaak des 
tijds. De nieuw gebouwde synagogen geven de vol
slagen hulpeloosheid der bouwkunst te zien. Zoo'n 
synagoge te Wiesbaden wordt met een Russisch 
torentje kwasi-Oostersch gemaakt en die te Darm
stadt begiftigd met allerlei stijlbrokken. Een ander 
uit lateren tijd geeft veel modern-Romaansch te 
zien, dat inderdaad zeer mooi toegepast is, doch 
geheel en al aan een katholieke kerk herinnert. 
Intérieurs van synagogen toonen een overheerschend 
gebruik van Arabische motieven, waarmee geenszins 
een Hebreeuwsch karakter bereikt wordt. Zelfs 
weelderige Renaissancezalen vindt men onder de 
intérieurs. 

Het belangrijkst onder de afgebeelde gebouwen 
zijn dan ook niet de kostbare, nieuwe tempels, 
maar de kleine, oude synagogen van hout gebouwd. 
Van buiten weinig opvallend, van binnen bekorend 
door een intiem mooi. Lage zolderingen met balken, 
hooge, houten lambrizeeringen in donkeren toon. 
Aan de eene zijde de Flisia met geborduurd gordijn 
en veelarmige kandelabers in soberen koperglans. 
Daarvoor het statig gestoelte van den voorzanger, 
waaraan de sobere banken aansluiten. Hier is door 
ongekunstelde menschen een intérieur geschapen, 
dat wel niet spreekt van hooge bouwkunst, maar 
dat in deftige intimiteit in waarheid het Huis der 
gemeente was, een heel eigen type had. 

Nu is op bouwkundig gebied weinig te verwach
ten In de vele eeuwen van vervolging en verdruk
king moest de tempelbouw verwaarloosd worden, 
daar de bouw zelf noode of geheel niet geduld 
werd. En waar, zooals in Holland de Israëlieten 
grootere vrijheid genoten, miste men weer een 
bepaalde traditielijn, daar over den tenpelbouw in 
het oorsprongsland te weinig bekend is. En ook 
al was dit het geval geweest, zou de Oostersche 
vorm, op heet en droog klimaat berekend, 
voor de Noordsche landen onbruikbaar geweest 
zijn. 

Onder gunstige omstandigheden zou het resultaat 
heel anders geweest zijn, want met vele bekende 
namen van Joodschen stam kan men wijzen op 
voortreffelijke krachten, die ook op verschillend 
kunstgebied niet de minste waren. 

Maar hoe zwaar de druk der tijden op dit ver
volgde ras heeft gerust, leert men ook kennen uit 
de vele ritueele voorwerpen. 

De ritus zelf leende zich op prachtige wijze tot 
het ontstaan eener religieuse sierkunst. Neem bijv. 
het gordijn, dat het Allerheiligste bedekt en als 't 
ware, gepredestineerd is he t pronkstuk te worden. 
De veelkaarzige kandelaars, die lichtend daarvoor 
staan, de mantels van de Thora-rollen, alles vragend 
om gewijde verzorging. Dan de diepe eerbied voor 
de Heilige schriften, die plechtig ontrold worden 
en in haast monumentaal schrift de schoone, 
Hebreeuwsche zinnen dragen! 

Denk bijv. aan de huiselijke plechtigheden, als 
den avond voor Paschen het gezin bijeen is en de 
vader of de oudste zoon met de kaars in de hand 

het eerste gebed zegt en de kaars aansteekt, als 
de zonen na elkaar dat voorbeeld herhalen en het 
boek Haggada voorgelezen wordt. Ook de kande
labers met hun symbolisch kaarsengetal, die bij 
eiken „Feier", eiken Sabbathavond plechtig aan
gestoken worden, het zilveren busje met geurige 
specerij, dat gereed op tafel staat, ze vragen om 
vermooiing en door het traditioneel verband, dat 
steeds in Joodsche families blijft heerschen, had 
zich hier een traditie-kunst van bizondere beteekenis 
kunnen ontwikkelen. 

Naar hetgeen deze tentoonstelling te zien geeft, 
schijnt dit niet het geval te zijn geweest. Onder de 
Flesca-mantels en gordijnen is weinig bijzonders. 
Veel borduurwerk van goud, dat nieuw al zeer 
pronkerig geweest moest zijn, veel overdadig orna
ment in barokken stijl, dat niet te vergelijken is 
bij wat in andere eerediensten uit denzelfden tijd 
gebruikt is. Zoo ook de Rimonim, zilveren bekroning 
der Flesca-rollen, de handwijzers en de busjes voor 
specerijen, ze hebben het aantrekkelijke van al wat 
oud is, maar men moet niet denken aan de wonderen 
van metaalkunst, die bijv. in de katholieke kerk 
ontstaan zijn. 

En toch zijn ze beter dan de vele versierde boek
rollen, de Megillen voor het Poerimfeest en de 
Ketoebats, de huwelijksakten, die meerendeels uit 
de 17e. en 18e eeuw dagteekenen. Waar men nu 
zich aan de oude, strenge schrift gehouden heeft, 
is het letterblok te genieten en juist dit streng, 
nobel geheel staat in lijnrechte tegenspraak met de 
kakelbonte randen, de peuterige versierinkjes, die 
de lange rijen omringen. Een heel enkele rol kan 
men uitzonderen, doch de rest is leelijk, soms foei-
leelijk en men moet met leedwezen constateeren, 
hoe zoo'n prachtige kast in zoo leelijken vorm 
gehuld is. 

Het beste zijn wel de kandelabres, eenvoudig 
gietwerk van messing, waar de vele, gebogen armen, 
regelmatig opgaand, een mooi geheel vormen. In 
de eenvoudigste Charroecka-lichten, driehoekig van 
vorm met aan de onderzijde bakjes voor lampolie, 
zit iets klassieks, dat in het andere wordt gemist. 

Een tentoonstelling van hoog, artistiek gehalte 
was deze dus alles behalve. En zooals reeds gezegd, 
is de Duitsche Ghetto-tijd weinig geschikt geweest 
om een zuiver-Joodsche kunst te zien ontstaan. Te 
betreuren is het alleen, dat de Frankforter Veree
niging, die hiertoe het initiatief genomen heeft, 
niet aan Holland gedacht schijnt te hebben. Daar 
zou veel moois te vinden zijn in oude families en 
het geheel zou belangrijk gewonnen hebben. 

Toch had deze tentoonstelling dit goede, dat 
men een zeer interessant doch weinig bestudeerd 
thema voor het voetlicht gehaald heeft en men zou 
het met levendige instemming kunnen begroeten, 
als van Hollandsche zijde deze poging werd herhaald. 

J . H. L e l i m a n . 
Op 20 Juni j.1. vierde de heer J . H . Leliman in 

huiselijken kring zijn 80sten verjaardag. 
Leliman is wel een der meest bekende figuren 

in de Nederlandsche architectenwereld der 19de 
eeuw, een stuwkracht ten goede ging in velerlei 
richting van hem uit en ook in materieelen zin 
was hij der bouwkunst een hulpvaardig vriend. Ook 
„de Opmerker" mocht hem steeds tot de belang
stellende vrienden rekenen. 

In 1898 bij gelegenheid van zijn 70sten verjaardag 
verscheen in ons blad een hoofdartikel, dat ook 
thans weer dienst zou kunnen doen. 

Wij hebben daar niet veel aan toe te voegen, 
maar prefereeren om hier, na den jubilaris onze 
beste wenschen te hebben toegebracht, te laten 
volgen enkele bijzonderheden ontleend aan „de 
Bouwwereld", in dit geval zeker de beste bron. 

Nadat zijne opleiding hier te lande aangevuld 
was door een buitenlandsche studiereis van vijl' 
jaren keerde Leliman in Amsterdam terug. Hij vond 
daar gedurende een vijf-en-twintigtal jaren een uit
gebreiden werkkring in tal van woonhuizen en 
villa's, eenige kerken en fabrieken (waarbij de eerste 
broodfabriek in ons land waarvan Dr. Sarphati een 
der directeuren was), vele winkels; hij werd in 1855 
bekroond in een besloten prijsvraag voor het gebouw 
van „Arti et Amicitia", dat daarna werd uitgevoerd. 
Voorts noemen wij de Ziekenverpleging op de 
Prinsengracht, eenige jaren geleden bij gelegenheid 
eener vergrooting, verbouwd, deze was destijds de 
eerste volgens moderner begrippen ingerichte stich
ting van dien aard; het thans gesloopte „Vosje" etc. 

In het bijzonder gingen de opleiding en de positie 
van den werkenden stand Leliman steeds zeer ter 
harte en niet minder ook het vraagstuk der arbeider
woning. Een groot aandeel had hij bij de voor
bereiding en tot standkoming van de Ambachts
school der Mij. voor den Werkenden Stand te" 
Amsterdam. Tien jaar geleden huldigde de „Bond 
van Directeuren van Ambachtsscholen in Nederland" 
den heer Leliman als den stichter onzer Ambachts
scholen", de „Vader van het Ambachtsonderwijs in 
Nederland." Lange jaren heeft hij als Voorzitter de 
school in moeilijke tijden geleid. Ook de Timmer-
liedenvereeniging „Concordia inter Nos", is Leliman 
dank schuldig bij de stichting harer avondteeken-
school en de stichting der welbekende Dagteeken
en kunstambachtsschool voor meisjes van de Mij. 
voor den Werkenden Stand te Amsterdam is voor 
een goed deel aan zijn initiatief toe te schrijven. 
Na gedurende een tiental jaren Voorzitter der Mij. 
te zijn geweest, werd Leliman haar Eerelid. 

Van de Mij. tot Bev. der Bouwk. was hij een 
kwart-eeuw bestuurder, Secretaris-Redacteur en tien 
jaar Voorzitter, in 1880 werd hij haar Eerelid en 
in 1898 is hem hare gouden medaille toegekend. 
Van het Genootschap „Architectura et Amicitia" 
waarvan hij Eere-Voorzitter is, was hij in 1855 de 
„Urheber". 

Buitendien is Leliman nog van verschillende 
buitenlandsche vereenigingen eerelid of correspon-
deerend-lid, terwijl tal van onderscheidingen, bekro
ningen, medailles en een tweetal ridderorden hem 
zijn toegekend. 

D e r e s t a u r a t i e v a n „Heringa-State" 
te M a r s s u m . 

„Heringa-State" — in de wandeling genaamd 
„Popta Slot" — is gerestaureerd. De oude lijnen 
zijn weer te voorschijn gebracht; de restauratie is 
ten einde gebracht en in een feestmaaltijd door de 
regenten der stichting met enkele genoodigden 
„beklonken". 

De Redactie van de Leeuwarder Courant verzocht 
aan den architect, den heer J . F . L . Frowein te 
's-Hage, in een artikel het een en ander te willen 
mededeelen, wat met het oog op het belangrijke, 
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door hem volbrachte werk, ook voor niet-deskun-
digen wetenswaardig kon zijn. 

De heer Frowein deelde 'het volgende mede: 

In 1906 werd mij, als architect, door h.h. voogden 
der dr. H . Poptastichting te Marssum, de opdracht 
gedaan „Heringa-State" te restaureeren. 

Toen de eerste bezoeken door mij ter plaatse 
gebracht en de opname van den bestaanden toe
stand van het toenmalig gebouw gedaan waren, 
gaf het mij eerst groote zorg, hoe mij van deze 
opdracht te kwijten. 

Wat toch was het geval. 
Van het oude „Heringa-State" bleek mij in den 

loop der tijden zooveel gesloopt, verbouwd en on
kundig hersteld of door nieuw te zijn vervangen, 
dat het oppervlakkig beschouwd mij hoogst moeilijk 
ja niet mogelijk, toescheen de oude „Stinse" in 
den toestand van vroeger terug te brengen. 

Toch mocht dit na moeitevolle en zorgzame 
onderzoekingen van hetgeen van het voormalig 
bouwwerk overgebleven was, nog vrij wel gelukken. 

Ook hier gold het „saxa loquuntur". (De steenen 
spreken). 

Zoo werd bij onderzoek het vroeger aanwezig 
zijn van een insteekverdieping boven een gedeelte 
der hoofdgang vastgesteld, waarvan het eerste ver
moeden bij mij ontstond door een nog aanwezig 
boogje (vroeger raamboogje) vlak onder de goot-
lijst; de oude dagzijden der raampjes ter weers
zijden van den toren alsmede de plaats van den 
vroegeren schouw van den insteek, zijn later in het 
muurwerk terruggevonden. 

De vorm en profileering der oude steenen ramen, 
waarvan fragmenten van posten en lateien zich nog 
als ballast bevonden in den aanwezigen trekmangel, 
konden met zekerheid worden vastgesteld. In het 
oude poortgebouw, niet gerestaureerd, bevindt zien 
nog thans een dergelijk oud steenen raampje. 

Van den hoofdtoren was de oorspronkelijke toe
stand tot hoogte der dakgoot van het gebouw nog 
aanwezig, daar dit gedeelte teruggevonden werd 
onder den mantel, waarmede de toren eenige jaren 
geleden ommetseld werd. Het hoogere metselwerk 
van den toren is destijds geheel afgebroken, waarbij 
toen echter de spits in zijn ouden vorm gelaten 
werd met een weinig passende moderne windvaan 
daarop gesteld. 

Onder het torenportaal is bij het onderzoek eene 
groote ruimte ontdekt, die, zooals mij bleek, door 
een aanwezig gat met het water der gracht eertijds 
gevuld werd. Hierdoor ontstond een waterput 
binnenshuis, die blijkbaar diende om op gemakke
lijke wijze zich het water te kunnen verschaffen, 
noodig voor het schrobben der ruime en lange 
gangen van het gebouw. Dat de slotgracht vroeger 
om het kasteel rondliep en dus door een brug met 
het poortgebouw in verbinding was, is tevens er 
mede bewezen. 

Bij het opbreken der houten vloeren van de 
beide voogdenkamers werd men verrast, onder deze 
nog de oorspronkelijke vloeren van kleine verglaasde 
bakjes terug te vinden. Het dessin der beide vloeren 
is verschillend, en merkwaardig, daar het afwijkt 
van het gewoonlijk voorkomend dessin, bestaande 
uit vierkante vloerbakjes in twee kleuren. 

Een der vloeren was zoodanig beschadigd, dat 
deze geheel vernieuwd moest worden, doch de 
andere bijna gaaf. Slechts enkele tegels zijn daar
van vernieuwd. 

Dc trap in het gebouw had ook eene geheele 
verandering ondergaan. In plaats van houten stoot
borden waren deze vroeger van witte en blauwe 
geglazuurde muurtegeltjes geweest, geplaatst tegen 
het steenen welf dat onder de trap geslagen was, 
maar in den loop der tijden door stuc op latten 
vervangen werd. 

De bekapping. waarvan de bewijzen gevonden 
werden, dat deze achter den hoofdtoren met zak-
goot is geweest en dus de toren daarvan geheel 
vrij stond, had men tot bijna hoogte van den nok 
door metselwerk aan den toren verbonden, om 
daarin een spiltrap te kunnen plaatsen voor het 
bereiken der verschillende torenverdiepingen. 

Waar hier door mij, behalve kleinere, de voor
naamste aanwijzingen tijdens den herbouw bij 
onderzoek voor den dag gekomen, betreffende den 
vroegeren bouw opgesomd werden, waaruit blijkt 
dat de gegevens om voorlichting te geven voor 
herbouw lang niet alle bestonden, en ook het 
oude schilderij op het kasteel aanwezig, als eenig 
bekende afbeelding daarvan, onbetrouwbaar bleek 
te zijn, was het gevolg dat wat ontbrak in den 
geest van de oorspronkelijke bouwwijze, door mij 
moest aangevuld worden. 

Van de gevels, waarin geen enkel oorspronkelijk 
steenen kozijn meer aanwezig was, kon alleen van 
die aan de waterzijde door nog bestaande oude 
raainbogen, breedte en plaatsing dezer kozijnen 
met zekerheid worden vastgesteld. Ook de trappen 
van dezen watergevel waren ten deele nog met de 
oude zandsteenen dekplaten afgedekt. Voor den 
tuin- of achtergevel (uitgenomen het benedendeel 
van den traptoren) alsmede voor het bovenmuurwerk 
van den hoofdtoren, waren evenmin aanwijzingen 
gevonden. 

Bij deze moeilijkheden deden zich ook andere voor. 
Het bleek mij namelijk, dat het gebouw, steeds 

onberispelijk onderhouden onder witsel, verf en 
voegkalk, groote gebreken verborg, die het welhaast 
met ondergang bedreigden. 

De muren, niet diep genoeg gefundeerd, waren 
verzakt, gescheurd of zelfs, waarschijnlijk door in
dringend vocht, inwendig gespouwen. De zware 
eiken moerbinten waren, voor zoover zij in de 
muren leiden, vergaan, waardoor deze met zolder
vloeren en de geheele bekapping waren verzakt. 

Ook de kelderwelven waren gescheurd, zoodat/ 
gedeeltelijke vernieuwing ook daarvan noodzakelijk 
bleek. 

Het gevolg van een en ander is geweest, dat 
bijna al het muurwerk stuksgewijs moest worden 
vernieuwd, zoodat het sloopen en bouwen tegelijk 
werd. 

Tot herstelling der buitenmuren werden oude 
Friezen gebruikt 0.32 X 0.16 X 0.09 van welke 
steen de Stinse oorspronkelijk is opgetrokken ge
weest, zooals voor- en watergevel deden zien. 

Niet dan met eenige moeite gelukte het de benoo-
digde hoeveelheid daarvoor nog in de provincie en 
elders op te koopen, waardoor het gebouw gerestau
reerd, reeds dadelijk veel van zijn oud en schilder
achtig aanzien terug kreeg. 

Het gebouw is thans gerestaureerd zoo getrouw 
mogelijk in den toestand, zooals ondersteld kan 
worden dat het in de eerste helft der 17e eeuw 
door Tjalling van Eysinga tot zijn dood in 1653 
werd bewoond. 

Eene uitzondering daarop is gemaakt voor de 
groote zaal en de beide voogdenkamers, die 4-
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1.80 M . hoog in eikenhouten lambris zijn betimmerd. 
Deze lambrisbetimmeringen, hoewel oorspronkelijk 
waarschijnlijk niet aanwezig geweest, kwamen in 
de dagen waaruit het gebouw dateert veeltijds voor. 

Door de groote zorg en kunstliefde van hare 
tegenwoordige voogden is „Heringa-State" thans 
niet alleen gerestaureerd, maar ook gemeubileerd, 
geheel met mobilair uit de 17e eeuw afkomstig. 

Hierdoor is het voor den bezoeker te interes
santer geworden, die een volkomen beeld uit het 
verleden voor oogen heeft, 

Mocht later ook het voorgebouw gerestaureerd 
zijn, dan zal Friesland zich kunnen beroemen een 
oude Stinse geheel in welstand te bezitten, die 
getuigenis aflegt niet alleen van hare vroegere ge
schiedenis, macht en kunstzin, maar ook van het 
gevoel van piëteit der tegenwoordige voogden, die 
hen het restauratiewerk deed ondernemen. 

Ten slotte blijft nog over met een enkel woord 
te vermelden de verschillende krachten, die aan de 
restauratie medewerkten. 

De hoofdaannemer was de heer H . Jalvingb te 
Assen, trouw ter zijde gestaan door den heer W . 
Overbeek en zijn personeel die hier, waar het een 
geschiedkundig bouwwerk gold van hooge verleden 
kunstzin getuigende, met meer dan gewone toe
wijding en lust zijn taak volbracht. 

De zaal is betimmerd door den heer H . Tekstra 
te Leeuwarden. Van de beide voogden kamers één 
door den heer P . Gerbenzon te Leeuwarden en 
een door den aannemer H . Jalvingh. 

Ieder kweet zich dermate van zijn taak, dat het 
moeilijk valt de uitvoering van den een boven die 
van den ander te stellen. 

Het beeldhouwwerk, in hoofdzaak de schouwen 
der voogdenkamers, is van den heer F. J . Kuijk 
te 's-Gravenhage. 

De medaillons van gebrandschilderd glas in de 
ramen der groote zaal van den heer H . A. M . 
de Vos te Utrecht. 

Het fijne smeedwerk van den heer J . J . Neefs 
te 's-Gravenhage. 

Het steenhouwwerk werd geleverd door den 
heer M . C. de Vries Szn. en het loodgieterswerk 
door den heer H . W . Hoekstra, beiden te Leeu
warden. 

De firma Dericks en Geldens te Druten fabri
ceerde de verglaasde vloerbakjes en de fabriek 
„Ouderzorg" te Leiderdorp de profielsteen voor 
de gangbogen. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 26. J .H.Lel imau 1*28-1908. 
Over Weenen IV. 
Een en ander over v e n t i l a t i e , door F. G. 

Unger w. i. 
B r i e v e n uit den Haag. 
K l o o s t e r g a n g Utrecht . 

Architectura No. 26. .1. II. L e l i m a n 1828—1908. 
Een belangrijk proces, ontleend aan het Orgaan 

van de Ned. Ver. v. Ambachts- en Nijverheidskunst. 
Ingezonden stukken. Bevordering der Bouwkunst. 

— Het bouwen van musea door A. W. Weissman. 
T e c h n i s c h Gedeel te . Beknopte vastheidsleer door 

F. Wind, fvervolg) — Het verkeersvraagst.uk in groote 
steden. — Galvanisch verkoperd aardewerk, door van Baaien. 

Be Bouwwereld No.27. J. H. Leliman 1«28—26 Juni 1908 
Archi tectuur en handwerk omstreeks 1800. 
Boekbeschouwing. 

Het VHIe Internationale Arc hi te kt encongres 
te Weenen (Slot). 

Be Ingenieur No. 26. F e e s t v e r g a d e r i n g te houden 
te Rotterdam op 18 Juli 190s. 

Bij het a f t reden van J. L. C l u y s e n a e r als 
President van het Kon. Instituut van Ingenieurs (met 
portret) door R. A. van Sandick c i. 

De P u 11 e n f u n d e e r i u g der n ieuwe spoor
brug over de Gouwe bij Gouda door G. Kuypers c.i. 
(met afbeeldingen.) 

V e r g a d e r i n g van het Kon. Instituut van Ingenieurs 
van 20 Juni 1908. 

Ingezonden s tukken. .Practische studie" voor 
aanstaande werktuigkundige Ingenieurs, door Chr. Mulder w.i. 

Technisch Weekblad B. v. T. No. 25. Technisch Onder 
wijs. — De Schepenwet. (Slotl — Indrukken van een T« ch-
niker. (Ingezonden) — Het ijzer iu de geschiedenis dei-
volken. (Vervolg) — . Electrische verlichting van spoor
treinen. (Vervolg) 

No. 26. Een verwijl. — Ingezonden. — Het ijzer in de 
geschiedenis der volken. (Vervolg) Electrische verlichting 
van spoortreinen. (Vervolg i, 

Be Aannemer No. 2a. .1. B. de Wolff, Necrologie. 
Kort Vers lag van bet verhandelde ter vergadering, 

van het Hoofdbestuur op Dinsdag 16 Juni 1908. 
Nog eens A r t i k e l 1638 x B. W. Arbeidscontract. 
Sociale wetten. 
Het overgangswetje. 
Uit eigen kring. Nog onzeker. — Groningen. 
No. 26. De Art ike len 1688 c en d. Ui t eigen k ring. 

Nog eens het Roestfonds- — Wanorde. — Het Bouwkundig 
Weekblad. Af deel ings verslag en. Eindhoven 24 Juni 
1901. Groningen 28 luni 1908. 

Brt Nederlaudsche klei-iudustrie No. 51. Beknopt Verslag 
van de Vereen, van Ned. Baksteenfabrikanten. (Officieel.) 
— Productiebeperking aan den IJsel. (Ingezonden.) — Een 
reusachtig kleigebied, overgenomen uit „Architectura". 
— Wenken en gegevens voor de Behandeling in en buiten 
Rechten van Handelsvorderingen. 

Bentsclie Bauhiitte No. 25. G rossst ad t-Bau f ra gen 
II door Wilfried Baumgarten met afbeeldingen. 

Zur geschalt l ichen Betatigung der lloch-
schulprofessoren door H. A. Waldner. 

Ueber Ar be it er-Rei hen h lus er, door K. Halm, bij 
ontwerpen van L. Geiszler. 

Ueber Fabr i kan lag en door K. Halm. 
Raumstudien door O. Rothweiler met losseplaat. 

No. 26. Neue L a n d h aus bant e n, door E. Bauernfeind, 
met afbeeldingen. 

Archi tektur und Kunstgewerbe aufden Süddeut 
schen Ausstellungen door H. A. Waldner. 

Bet on bau und M iet h aus I. door Karl Heiudel. 
Die Gefahren des Groszbetriebs für die Bau-

kunst, door H. A. Waldner. 
Von der A u s b i I d u n g der H o l s a r bei ten door P. 

Rose bij schetsen van C. Hövel 
Voin Miethausbati door M. Heeren bij een ontwerp 

van P. Fischer. 

Be Natuur, uitgave van J. G. Broese te Utrecht bevat 
in aflevering 6: 

Het vloeibaar maken van waterstof: Dr. Z. P. BOUIIIHII. 
— Hoe men gloeikousjes op stevigheid onderzoekt: D. 
Stavorinus — Schetsen van de Canarische eilanden: 
Mimosa. — Voor welke constructies vindt Gewapend Beton 
toepassing ? J II. E. Rilckert. - De Fotografie in natuur
lijke kleuren: F. Zernike. — Bestuurbare luchtballons; 
J. M. Kleiboer. — Stoomturbines: S. Snuyff. — Het optisch 
vermogen van den verrekijker (slot): Dr. R. G. Rijkens.— 
fossielen, verzameld door de Trinil-expeditie van Mevr. 
Se enka m 1907. W F. F. Oppenoorth. — Nog eens Standaard 
Kilogrammen. Dr. J. G. van Deventer. — Een Viertal Dag
vlinders (Rhopalocera): .1. Daalder Dz. — Eenvoudige 
Proeven. De omzetting van warmte in licht: Dr. A. .1. C. 
Snijders. — Korte Mededeelingen. — Boekaankondiging. — 
Correspondentie. — Maandelijksch Weerbericht: C. L. de 
V eer. 

Het Bids Oud en Nieuw. De zesde aflevering van Eduard 
Cuypers' maandelijksch prentenboek |bevat het vervolg 
van het artikel van H. la Croix over Oude Amsterdamsche 
Poortjes, oude bekenden voor velen, doch die men altijd 
gaarne wederziet en naar wie men altijd gaarne luistert, 
want zij vertellen ons van onzen gouden eeuw, ook voor 
de bouwkunst. 

http://verkeersvraagst.uk
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Ook het kasteel Zuylestein, waarvan afbeeldingen met 
een beschrijving van H. M. Werner worden gegeven spreekt 
van dien tijd. De voormalige Ridderhofstad Zuylestein 
behoort tot de vrijwel bewaarde overblijfselen van zestiende-
eeuwsche Nederlandsche bouwkunst. Eenmaal behoorende 
tot de bezittingen van den stadhouder Frederik Hendrik, 
kwam het, waarschijnlijk door een van Zuylen gestichte 
kasteel in het bezit van het geslacht Nassau-Zuylenstein, 
waarvan de laatste afstammeling in 1830 overleed. Thans 
is het eigendom van graaf van Aldenburg Bentinck. Hoe 
het er uitzag omstreeks 1732 toont een teekening van Jan 
de Beyer, waarvan een reproductie gegeven wordt. 

Verder komt nog In deze aflevering voor het vervolg van 
het artikel over het West-Friesch Museum te Hoorn met 
afbeeldingen van oude kisten en eenige platen, o. a. een 
fraaie gevel-afbeelding, van het gebouw der sociëteit 
„Amicitia" te Dordrecht. 

Bulletin des Metiers d'Art No 10. Het Aprilnummer 
opent met een beschrijving met kleine maar aardige af
beeldingen van de stad Carcassone, de bekende Zuid-Fransche 
vesting uit de middeleeuwen, die in tegenstelling met zoo
veel andere monumenten, weinig geschonden gebleven is 
tot onzen tijd en een eenig voorbeeld oplevert van een 
acropolis uit de dertiende eeuw. Ofschoon Viollet le Due 
indertijd een vrij uitvoerige beschrijving van Carcassone 
heeft gegeven, zijn de hier gegeven beschouwingen van een 
schrijver, die zich „Spectator noemt alleszins lezenswaard en 
bevatten zij behartigenswaardige opmerkingen en vele 
historische bijzonderheden. 

In een volgend stukje worden eenige oudheidkundige 
beschouwingen over een ouden hamer gegeven en als album
blad een opmeting van een sierlijk kerkkroontje uit Alsem
berg in Brabant. 

Dan volgt een artikeltje getiteld; „De kunst spruit uit 
het volk" terwijl ten slotte in een uitvoerig stuk de ge
schiedenis van den „Mont des Arts", het voor Brussel 
ontworpen kolossale museumgebouw, behandeld wordt. 
Zooals men weet is, ofschoon reeds groote onteigeningen in 
den omtrek van de Montagne de la Cour hebben plaats 
gehad, de uitvoering van het grootsche plan door de Bel
gische kamer afgestemd, zoodat naar men veronderstelt 
althans op die plaats nimmer het gebouw verwijzen zal. 

Moderne Bauforineii van M. J. Gradl. De zesde aflevering 
van dit maandschrift is in hoofdzaak gewijd aan werken 
van Gesellius en Saarinen te Helsingfors, Josef Reuters te 
Wilmersdorf-Berlin, Paul Bachmann te Keulen. Hans en 
Heinrich-Lassen te Bremen en eenige andere bouwmeesters. 

Zeer uitvoerig is het „Molchow-Haus" een landhuis aan 
de Molchow-See bij Alt-Ruppin gereproduceerd, een werk 
van Gesellius en Saarinen, uitwendig, weinig aantrekkelijk, 
doch inwendig niet zonder karakter, een ietwat Noorsch 
cachet, hier en daar met herinneringen aan de Gothiek. 
Van Reuters wordt een prijsvraagontwerp voor het hoofd-
stationsgebouw te Darmdstadt gegeven, waarvan de waarde 
moeilijk te beoordeelen valt, wegens de onvolledigheid en 
onduidelijkheid der teekeningen, waarin constructie en 
versieringslijnen moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn; 
van Paul Bachmann worden voornamelijk interieurs, 
o. a. tentoonstellingskamers gegeven. Meer karakter ver-
toonen evenwel de interieurs van de gebroeders Lassen, op 
smakelijke wijze weergegeven in aquarellen vanLeonhardt 
Gunkel. Aansluitend aan de Renaissance kenmerkten de 
architectuur van deze Bremer architecten zich door eenvoud 
en rust, twee eigenschappen die in moderne architectuur 
maar al te vaak ontbreken. 

Deutsche Kunst nnd Dekoratlon. De Hessissische Landes-
Austellung voor vrije en toegepaste kunst op 23 Mei 1908 
te Darmstadt geopend vormt de hoofdschotel, waarop 
Alexander Koch's tijdschrift ons in zijn Juli-nummer ver
gast. Op geaccidenteerd terrein opgericht was het niet 
moeilijk om met de gebouwen van deze tentoonstelling 
een schilderachtig effect te verkrijgen. Het hoofdgebouw 
is van Prof. Olbrich en wordt in Duitschland niet hoog 
geroemd, maar veel afwisseling geven de kleinere gebouwen, 
waaronder vele modellen van woningbouw, zoodat het ten
toonstellingsdorp als geheel toch geen onaardig effect 
maakt. Een goed denkbeeld was het van Olbrich, om het 
hoofdgebouw met een forschen toren te markeeren, die nu 
bij wrize van een kerktoren een onmisbare functie in het 
silhouet vervult en waardoor veel gered wordt. Met zijn 
détails maakt de professor het zich overigens niet moeilijk. 
Van meer studie althans getuigt in dit opzicht een verder 
gepubliceerd werk van de Berlijnsche architecten Campbell 
en Pullich namelijk het landhuis Schimmelpfeng te Zeulen-
dorf. Campbell is Engelsch man, Pullich Duitscher en hun 

werk is een combinatie van Êngelsche en Duitsche denk
beelden, waarin nu eens de eene dan weer de andere na
tionaliteit overheerscht. De eenheid lijdt daaronder wel 
eens maar toch zijn de resultaten niet onaardig. 

Van de producten der Groot hertoglijke keramische fabriek 
geeft deze aflevering verder een aantal afbeeldingen, ook 
porcelein van Hugo Kirsch te Weenen, werken in metaal, 
borduur- en schilderwerk van de Breslauer kunstschool, 
de ontwerpen der nieuwe Oostenrijksche postzegels, eenige 
weinig smaakvolle damescostumes van een Dresdener 
modehuis, in een woord zooals altijd een groote verschei
denheid van zaken, een beeld gevend van de groote werk
zaamheid in Duitschland op velerlei gebied. 

Verslag van de Derde Jaarmarkt-Tentoonstelling te 
Soerabaja door J . E . Jasper, is de titel van een brochure 
met vele afbeeldingen, ons reeds een paar maanden geleden 
door den boekhandelaar P. Out te Koog aan de Zaan toe
gezonden tegelijk met een geschriftje getiteld: Liefhebberen 
op het gebied van inlandsche kunstnijverheid, van den 
zelfden schrijver. De inlandsche kunstnijverheid en hare 
bevordering is een van de vele zaken, waarover men in 
Indië gaarne kibbelt. De partijen verwijten elkaar dan ge
woonlijk over en weer, dat zij zich met zaken inlaten, 
waarvan zij geen verstand hebben en het laatstgenoemde 
geschriftje, gericht tegen den heer J. Z. van Dijck, leeraar 
in het handteekenen aan de Koningin-Wilhelminaschool te 
Weltevreden, wijkt in inhoud en stijl niet veel af van de 
gewone pennevruchten, die men af en toe in couranten 
over de genoemde onderwerpen vindt. De heer Jasper be
paalt zich echter, zooals uit het vorengenoemd verslag 
blijkt, niet tot het schrijven over inlandsche kunstnijver
heid, doch tracht haar op meer practische wijze te bevor
deren en wel door middel van tentoonstellingen. 

Daarmede is ongetwijfeld meer te bereiken en aan ieder, 
die belang stelt in de Indische volkskunst, kunnen wij dan 
ook de lezing van het uitvoerig en belangrijk verslag aan
bevelen. Het is met kennis van zaken geschreven en geeft 
ook hen, die Indië niet uit eigen aanschouwing kennen, een 
duidelijk beeld van zulk een jaarmarkt-tentoonstelling, die 
waarschijnlijk daar veel meer in overeenstemming is met 
den volksaard, en met den smaak van het zeer verscheiden 
publiek, dan een deftige kunstnijverheidstentoonstelling, zoo
als wij die hier gewoon zijn te houden. 

Natuurlijk geeft het verslag tot allerlei opmerkingen aan
leiding, waarvan men somtijds ook zonder de voorwerpen 
te zien, de juistheid kan gevoelen en ze* r zeker is het goed 
gezien, dat men den inlander, die een kunstnijverheidsvak 
beoefent, vooral niet te veel aan banden moet leggen, of moet 
dwingen naar Europeesche methoden of modellen te werken. 
De heer Jasper schijnt daarvan een verklaard tegenstander 
en onzes inziens terecht. Alleen door vrije ontwikkeling is 
verbetering te verkrijgen en hier en daar is, zooals uit de 
brochure blijkt, ook al iets van verbetering te zien al ont
veinst de schrijver zich niet, dat nog vele moeilijkheden te 
overwinnen zijn, veel nadeelige invloeden onschadelijk te 
maken en vooral de concurrentie van waardelooze producten 
te weren. 

Van harte wenschen wij hen, die het goed meenen met de 
inlandsche kunstnijverheid, en daartoe behoort de heer 
Jasper, een steeds toenemend succes op hun pogingen. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

UTRECHT. Hoogstwaarschijnlijk zal nog dit jaar met de 
voorbereidende werkzaamheden voor den bouw van een 
nieuwen Munt worden aangevangen; geruime tijd zal ge
moeid zijn met het fundeeringswerk, dat voor een munt-
fabriek uit den aard der zaak met groote zorgvuldigheid 
moet worden uitgevoerd. 

Naar wij vernemen, zal het Muntgebouw verrijzen op den 
hoek van Merwedekanaal en Leidschenweg, tusschen de 
thans bestaande Suikerfabriek en het Kanaal, met den 
hoofdgevel aan den kant van den Rijksweg. In verband 
met het nieuwe plan, om de Munt niet aan de Croezelaan 
doch op het terrein der Suikerfabriek te vestigen, is in den 
Haag een nieuwe teekening ontworpen, die in onderdeelen 
wellicht eenige afwijkingen kan vertoonen van de vroegere 
plannen. Waarschijnlijk zal de indeeling aldus worden ge
troffen, dat de vleugel, welke zich uitstrekt langs het Mer
wedekanaal bestemd wordt voor de centrale controle, al 
het overige terrein voor de fabricage. 

De Suikerfabriek zal, naar het zich laat aanzien, de aan
staande campagne nog in werking blijven. 

4 Juli. Bijlage van „ D E O P M E R K E R " . No. 27. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en Magazijnen DE RCITERKADK 150—151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming. Ventilatie. Warm en Koudwater verzorging. Triumph Ueiirdrangers. Kampioen Ventilator onder (iarantie. 

ZWOI.I.E. De raad dezer gemeente heeft het voorstel van 
B. en W., om steun te verleenen aan de vereeniging „Open
baar Belang" voor het bouwen van 79 arbeiderswoningen, 
met 12 tegen 7 stemmen aangenomen. 

In de vorige vergadering staakten de stemmen er over-

HAARLEM. Het Museum van Kunstnijverheid werd ge
durende de maand Juni bezocht door 745 belangstellenden. 

De aan het Museum verbonden School voor Kunstnijver
heid door 130 vrouwelijke en mannelijke leerlingen. 

Met 1 Juli is de groote vacantie begonnen; de lessen 
worden 1 September hervat. 

De aan het Museum verbonden Boekerij is wegens de 
uitbreiding, die zij ondergaat, het rangschikken en catalogi 
seeren der boeken gedurende eenig en tijd gesloten. 

P e r s o n a l i a . 

— Bij Kon. Besluit zijn met 1 April bevorderd tot opzichter 
der Landsgebouwen le kl., de idem 2e kl. L. R. A. van dei-
Plas, G. H. Hemmes, P. L. Wyndels de Jongh, J. G. P. Roel, 
A. B. J . Oomen en C. van der Linden, en zijn benoemd tot 
adjunct-Rijksbouwmeester J. F . van Hoytema, b. i. tot hoofd
opzichter, de opzichter le kl. H. J . A. van der Kooy en 
J. Kranenburg; 

tot dislrictsopzichter. de opzichters le kl. G. J . Veldkamp, 
J. W. van Oort, H . J . P. F. van Ewyk, W. A. Hof, J . I . .P . 
Roel en C. van der Linden; tot opzichter 2e kl., de idem 
3e kl. H. J . van Oort en D. Zwitser, en de buitengewoon 
opzichter H. W. Hooft, Th. Verlaan, A. Stigter J. J. Duynstee, 
A. Bunk, A. J. Bartels, H. J. Th. de Gorte, B. W. F. Wouters, 
H. H. Koop, F. W. H. Waquë en W. M. de Ruiter. 

— Benoemd tot directeur van de to openen Ambachts
school te Emmen de heer P, Nooteboom. leeraar aan de 
Ambachtsschool te Alkmaar. 

— De Hoofdopzichter van Publ. Werken der gemeente 
Amsterdam de heer L . .1. Rijnink. heeft om gezondheids
redenen eervol ontslag aangevraagd en verkregen. 

Op de voordracht voor gemeente-opzichter te Ede zijn 
geplaatst de heeren K. Kooijman. Schageibrug O. M. van 
den Broek, Oldeberkoop. en E. Witteveen, Deventer. 

Tot opzichter bij het te kanaliseeren waterschap „Wcs-
tervolde" is uit 86 sollicitanten benoemd de heer C. J. van 
Dijk, te Ferwerd (Fr.) 

Op de aanbeveling voor onder-directeur van het elektri 
teitsbedrijf te Dordrecht zijn door B. en W. geplaatst de 
heeren: J. N- van der Ley, werktuigk. en elektrotechn. 
ingenieur, Essen a/d Ruhr cn J. G. Schuuring elektrotechn. 
ingenieur, Hamburg. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

O p z i c h t e r bij het bouwen van een gashouder te 
Leeuwarden. Zoo spoedig mogelijk, gedurende ten minste 

vier maanden, salaris 100 a 150 gulden per maand. Sollici-
tatiën op zegel in te zenden vóór 7 Juli a.s. aan den Bur
gemeester. Inlichtingen geeft de Directeur der Gasfabriek. 

(1) 
O n d e r w i j z e r i n h e t M e u b e l m a k e n en V a k -

te e k e n e n, Onderwijzer iu het Lijn- en vakteekenen, 
practisch Bouwkundige, elk o:> een jaarwedde van f HOU, 
heide aan de Ambachtschool te Leiden tegen 1 October 1008. 

Stukken voor 12 Juli a. s. aan den Directeur. (1) 

B o u w k u n d i g T e e k e n a a r o p z i c h t e r , adres 
firma M. van Delden ic Co., te Gronau i/Westf. ' (l) 

U i t v o e r d e r , voor woningbouw, voor 6 maanden, moge
lijk voor vast. Brieven onder No. 36331 aan het Bureau 
van het Alg. Nederl. Advertentieblad te 's-Gravenhage. 

(1) 
B o u w k u n d i g O p z i c h t e r van 21 Augustus tot26 

September e. k., bij den bouw eener school te Olterloo 
(Gemeente Ede>, brieven onder letter B.E. aan het Bureau 
van het Technisch Weekblad, Copernicusstraat 104, 
's-Gravenhage. (I) 

B o u w k u n d i g e of B o u w k u n d i g I n g e n i e u r , 
bij de Gemeentewerken te Enschede voorloopig tijdelijk, 
met Bouwkundige en Administratieve praktijk. 

Aanvangssalaris f 1600.— a f 1800.—. Brieven worden 
ingewacht bij den Burgemeester. (2) 

O p z i c h t e r voor den bouw van eene fabriek voor 5 
maanden. 

Salaris f 75 per maand. 
Brieven Franco onder no. 36_96 aan het bureau van het 

Alg. Ned. Advertentieblad te 's-Gravenhage. (2) 

A a n n c m e r o f A r c h i t e c t i n staat arbeiderswoningen 
naar Duitsch model en voorschriften te bouwen. (2) 

Br. lett. IJ. E. 612, N. v.d. D. 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 
INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 

RUUSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 
Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 

van 6 tot 8 uur. 
17 Bouwk.Opz.-teek., 22—50 j . , / " 60—ƒ125 p.m. 
6 BouwkOpz.-Uitv., 23—50j.,/"05—ƒ110 „ 
4 Bouwk. Teek. 22—49j.,/'60—ƒ120 „ 
4 Waterb. Opzr. 2 5 - 3 1 \.,f 80—ƒ120 „ 
1 Decoratie-teekenaars —26\.,f -ƒ120 „ 
1 Teek. voor kunst-indust. — 26 j . , ƒ 7120 „ 
4 Chef-machinisten 22—33j.,/ 80—f 150 „ 
3 Werkt. opz. (construct.)22—26 j . , ƒ80 - / ' H O „ 
8 Werktuigk. Teek., 18—28i. , / 35—f 85 „ 
7 Electrotechniker 20—41 j . , ƒ 35—ƒ120 , 
1 Scheepsteekenaar 23j., f 80 „ 
1 Klerk-teekenaar 25j., f 75 „ 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 6 Juli. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het gem-
best. het leveren en opstellen vau eene 
Stoomkookinrichting voor de Spijskeuken 
in het Binnen Gasthuis. De voorwaarden 
te verkrijgen ter Stadsdrukkerij. Inlich

tingen Kamer No. 157, Gemeentehuis 
(Ingenieursbureau) op 15 en 22 Juni van 
10 tot 12 uur. 

Lelden ten 11.30 ure. Door het gemeente-
tebestunr: het leveren en plaatsen van 
schoolmeubelen in 2 perc.; bestek en 
teek. ter inzage op het bureau van ge
meentewerken, van 9 tot 4 ure en al
daar verkrijgbaar; aanw. gehouden; inj. 
op het bureau gemeentewerken, dagelijks 
tusschen 11 en 12 ure. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het ge-
meentcbest.: het maken van een haven 
met kademuren, remmingwerken en een 
dubbele houten ophaalbrug, benevens 
het uitdiepen van een gedeelte van 
den Amstel, ten behoeve van den 
bouw der Zuider Gemeente-gasfabriek. 
De voorwaarden te verkrijgen ter 
Stadsdrukkerij. Inlichtinggen alle werk
dagen van 2 tot 5 uur. Gasfabriek, 
Haarlemmerweg de week, die aan de 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. . 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

Sngelsche en Jranscfie Vloertegels. AAPSBESTEDIMG. 
Vraag leekeiiiiigen en prijzen. l 4 ) l - - - - — 

aanbesteding voorafgaat. Aanwijzing ge
houden. 

Easchede ten 8 ure. Door de directeur 
der gemeentewerken aan de gemeente
werf: bestek no. t8: het maken vaneen 
gebouw voor den dienst der gemeente
werken c. a. aan de Molenstraat. Inlich
tingen alle werkdagen tusschen 11.30 en 
12.30 uur aan de Gemeentewerf. Molen
straat 33, alwaar bestekken met teeke
ningen verkrijgbaar zijn. 

Hoek ten 5 ure. Door het bestuur der 
Vereeniging voor Chr. Onderwijs: het 
verbouwen der school in dc kom der 
gemeente- bestek en teek. verkrijgbaar 
bij den secretaris Johs. Dekker aldaar en 
bij den bouwk. L. de Bi uijne te Ter Neuzen. 

Zetten. Door het besl uur van de ver 
eeniging Talitlia-Kumi: het bouwen van 
kinderhuis aldaar; bestek met 6 teek. 
verkrijgb. bij den archit. Posthumus 
Meyjes, Amstel 244 te Amsterdam. 

Ziildseharwoiide ten 1 ure. Door het 
gemeentebestuur • het bouwen van een 
raadhuis aldaar; bestek en teek. ver
krijgbaar bij den bouwk. C. Smit. 

MlfBESTEMIti. 
Op Vrijdag den 3lsten Juli 1908 

des namiddags ten Een ure, (West-
Europeesche tijd) zal door den Direc
teur der Noordoostei locaalspoorweg. 
Maatschappij aan het kantoor dier 
Maatschappij te Zwolle, (Badhuiswal 8) 
openbaar worden aanbesteed: 

Het maken van dc uïoml- in kimsl-
werken, Het leggen van Sporen en 
Wissels en liet uitvoeren-van eenige 
andere werken ten behoeve van den 
Loeaalspoorweg van STÏISKAIVAlL 
naar ÏUDBROEK. 

(BESTEK No. 85) 

Keg rooting i' 7 S 7 . 5 0 0 . - . 

Het Bestek met teekeningen ligt ter 
lezing aan genoemd kantoor en is op 
franco aanvraag aldaar te bekomen 
tegen betaling van f7.50. 

Inlichtingen worden gegeven ten 
kantore van den Sectie-Ingenieur der 
Maatschappij te Groringen, Brug
straat 19a. 

Aanwijzirg zal plaats hebben op 
Vrijdag 24 Juli 1908, des namiddags 
ten één ure (West-En ropeesche tijd) 
in de bovenzaal van de .Sociëteit „de 
Harmonie" te Zwolle (Groote Markt). 

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

-DE Nederlanden" van 1*15. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 2-* 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHENJJselkade.- ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . , 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1900 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
1'reniiëii, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

DINSDAG 7 Juli. 
Haatten, ten 11 ure, door den heer 

II. .1. Sterren berg ten huize van A. v. 
Heukeluin: het herbouwen zijner afge
brande boerenbehuizing; bestek en teek. 
verkrijgbaar bij den architect H Snater 
te Tuil; aanw. 10 ure. 

Op Dinsdag den 2lsten Juli 1908, 
des namiddags ten 2 ure, (locale tijd), 
nan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

Bestek No. 1150. 
Het leggen van een tweede spoor van 

den spoorweg UÏTIID DEVENTER 
met bijkomende werken. 

Begrooting f118000.—. 

De besteding geschiedt volgens § OG 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 3den 
Juli 190S, ter lezing aan het Cen
traalbureau in het Moreelse Park en 
aan het bureau van den Ingenieur 
in Algemeenen Dienst D. MOLENAAR 
te Zutphen en is op franco aanvraag 
(per brief) aan genoemd Centraal
bureau (Dienst van Weg en Werken) 
te bekomen, tegen betaling van f 3.00. 

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

Aanwijzing zal geschieden den 14den 
Juli 1008 ten 11 ure voormiddag ( West-
Europeesche tijd) wachtkamer 3e klasse 
te Zutphen. 

Utrecht, den 29stcn Juni 1908. 

G E W A P E N D B E T O N . 
UITVOERING van alle werken, begrootingen en plannen kosteloos. 

Koninklijke Kotterdainsclie CKMEA'TSTEEXFABRIEK. 
Voorheen VAN WANING & Co., Rotterdam. — Enschede. 

Posterijen en Telegrafie. 
A A N B E S T E D I N G . 

Op Woensdag 22 Juli 1908, des namiddags te 2 ure, (1.40 Greenwich-
tijd), zal, in een der lokalen van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, 
Parkstraat te 's-Gravenhage, worden aanbesteed: 

den bouw van een Post- en Telegraafgebouw te Tilburg. 
De aanbesteding geschiedt bij inschrijving, volgens § 447 der Algemeene 

Voorschriften, vastgesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, van 1 Februari 1901, L». X, afdeeling Waterstaat T. 

Het bestek ligt na S Juli ter lezing aan het gebouw van het Hoofdbestuur 
der Posterijen en Telegrafie; aan het bureel van den Rijksbouwmeester in het 
2de district, Nassau Odijckstraat No. 59 te 's-Gravenhage'; bij de Directeuren van 
de Post- en Telegraafkantoren te; Tilburg; en is voorts, na'genoemden datum, 
op franco aanvrage, tegen betaling van f 0.05, verhoogd met de kosten van ver
zending, te bekomen bij de boekhandelaars Gebroeders VAN CLEEF, Spui no. 28a, 
te 's-Gravenhage, en, door hunne tusschenkomst, in de voornaamste gemeenten 
des Rijks. 

Inlichtingen worden gegeven door voornoemden Rijksbouwmeester en dooi
den Opzichter bij de Landsgebotiwen H. J. P. F. VAN EWMK te 's-Hertogenbosch. 

De inschrijvingsbiljetten moeten worden ingezonden aan het Hoofdbestuur 
der Poster gen en Telegrafie. 

Aanwijzing zal worden gedaan op Donderdag, 16 Juli I9k8, des voorniiddags 
te 11 ure. 
iHsrfcrüviiigtbilji'lti'i, niet door de borgen persoonlijk onderterkend, worden als ongeldig ter /.fjile gelegd. 

'S-GRAVEMIAUE, 23 Juni 1908. 
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PMERKER 2 

OUWKUNDIG W E E K B L A D . 

R e d a c t e u r : P . H . S C H E L T E M A . 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER" , Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 14.— 

te voldoen 
u. hij vooruitbetaling vóór 15 Jan van hel 

abonnementsjaar, of 
ft in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan—31 Dec.)wordt 
beschikt. 

Voor België B.50) _ • 
Voor de overige landen der Post-Unie, met / 3 

inbegrip van Nederl.Indië en Zuid-Afrika • 7.50) 5; 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor 
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem. zonder plaat • 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • 1,— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer • 0 15 
Groote letters worden berekend naaf plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van drie 

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

aanvrage toegezonden. 

Opgaren van Advertentiën moeten 0111 zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschuilend 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 van „Kigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103. 's-Gravenhage. 

J u l i u s L e s s i n g en z i jn b e t e e k e n i s v o o r d e D u i t s c h e K u n s t n i j v e r h e i d . 

In bet Duitsche tijdschrift „Deutsche Kunst und 1 
Dekoration" wijdde onlangs Dr. II. Schmitz een 
beschouwing aan het hierboven genoemd onder
werp. Lessing, wiens naam ook hier te lande bij 
allen, die de ontwikkeling der Duitsche kunst
nijverheid in de jaren van I860---1890 v a n verre 
or van nabij gevolgd hebben welbekend w a s , is in 
Maart van dit jaar overleden en bij den grooten 
invloed die de Duitsche kunstnijverheid juist in die 
jaren, ver over de grenzen en ook iu ons land 
heeft uitgeoefend, zijn de opmerkingen van den 
hedendaagschen criticus ook voor ons niet zonder 
belang, te meer daar inmiddels nieuwe begrippen 
die van voor 1890 op den achtergrond hebben ge
drongen, zoowel ginds als hier en men thans met 
onbevangen blik, bet in elk geval belangrijk tijd
perk, boven aangeduid, kan overzien. 

Geboren te Stettin in 1843. studeerde Lessing 
van 1866 af te Berlijn en te Bonn in hoofdzaak 
klassieke Philologie en Archaeologie. De Geschiede
nis der Grieksche kunst van Winckelman. waarvan 
hij de tweede uitgave bewerkt en van oen inleiding 
voorzien heeft, Bötticher 's „Tektonik der Hellenen", 
maar vooral Semper's „Stil in den technischen und 
tektonischen Kunsten", welk laatste in 1863 ver
schenen werk, een groote beweging veroorzaakte, 
brachten hem, na de voltooiing zijner universiteits
studie, op het gebied der kunstnijverheid en in 1870 

rad hij aan de Bauakademie en aan de Gewerbe-
iikadeniie te Berlijn als leeraar in dit vak op. 

Deze instelling in 1<S21 door Beuth als nijverheids
school gesticht en langen tijd door Schinkel be
stuurd, was destijds, in een tijdperk van algemeen 
verval, een steunpunt voor de liandwerksnijverhoid 
in Pruisen. Hier ontstonden Schinkel'* „Vorbilder für 
Fabrikanten und Gewerbetreibende" en Böttichers 
voorbeelden voor weverij („Dessinateurschule"), 
welke thans nagenoeg vergeten plaatwerken jaren
lang de eenige bron waren, waaruit de hand
werken, waarbij alle traditie verloren gegaan was, 
hun zin voor vormen konden opdiepen. De zuinig
heid, waarop men ten tijde van Friedrich Wilhelm 
III en IV in het verarmde land was aangewezen, 
en die de ontwikkeling van een hoogeren levens
standaard tegenhield, was aan den bloei der kunst
nijverheid allerminst bevorderlijk. De koninklijke 
vertrekken waren met gladde mahoniehouten 
meubeltjes voorzien, het paleis van den kroonprins 
werd nog in 1857 zoo sober mogelijk ingericht. 
Intusschen was, op aanstichten van Prins Albert, 
den prins-gemaal van Engeland, de eerste wereld
tentoonstelling te Londen in 1851 gehouden en 
tiaar kwam de wereld voor de eerste maal tot het 
besef, hoe diep vele technieken en handwerken, 
die in vroeger tijden gebloeid hadden, waren ge
zonken. Het Pruisische kunsthandwerk, dat hier 
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nog een goed figuur maakte en in de eerste rijen 
stond, vooral omdat Schinkel en Bötticher daarin 
een bepaalden stijl hadden gebracht, week op de 
tweede tentoonstelling te Londen in 1862, ver bij 
het Fransche en Engelsche kunsthandwerk terug. 
Dit gaf aan de kroonprinses Victoria aanleiding 
aan Dr. Schwabe de bewerking van een rapport op 
te dragen over de bevordering der kunstnijverheid 
in Engeland en den stand van dit vraagstuk in 
Duitschand en in hetzelfde jaar waarin dit rapport 
het licht zag, 1866, ontstond uit de groote Ber
lijnsche „Handwerkerverein", een comité van hand
werkers, kunstenaars en geleerden, dat in 1867 
een vereeniging in het leven riep, onder den naam 
van „Deutsches Gewerbemuseum" met het doel de 
hulpmiddelen van kunst en wetenschfip onder bet 
bereik der handwerken te brengen. 

Een verzameling van modellen en een onderwijs
inrichting werden in het leven geroepen. Op voor
spraak van den kroonprins werd een Staatssubsidie 
van 45000 Mark toegestaan en bestemd voor aan-
koopen op de Parijsche Wereldtentoonstelling van 
1867. De instelling, waarvan de architect Grunow 
aan het hoofd stond, was tot 1872 in het Gropiussche 
Diorama aan de Stallstrasse te Berlijn gehuisvest. 

In dit jaar werd Lessing aan de inrichting ver
bonden en organiseerde hij op initiatief van de 
Kroonprinses Victoria in het „Zeughaus" een ten
toonstelling van oude kunstvoorwerpen, voorname
lijk afkomstig uit de koninklijke paleizen. De alge
meene belangstelling, die deze tentoonstelling gaande 
maakte, vestigde ook de algemeene aandacht op 
het tot dusver als ondergeschikt beschouwde kunst
nijverheidsmuseum. De regeering stelde daarvoor 
in 1873 het gebouw der Porceleinfabriek aan de 
Leipziger- en Königgratzerstraten beschikbaar en 
stond bovendien een jaarlijksch subsidie van 54000 
Mark toe. Lessing werd tot directeur van het museum 
benoemd en spoedig vond hij gelegenheid zijn or-
ganiseerende talenten ten toon te spreiden. Hij 
bewerkte, dat het belangrijkste deel van het konin
klijk kunstkabinet in 1876 en 77 in het museum 
werd ingelijfd, waardoor dit op eenmaal tot een 
verzameling van den eersten rang werd verheven; 
hij leidde den aankoop van de Luneburger zilver-
schat, regelde het tentoonstellingswezen en bereidde 
eindelijk den bouw voor van een nieuw museum, 
die in de jaren 1877—81 volgens de ontwerpen 
van Gropius tot uitvoering kwam. Hij is in een 
woord te beschouwen als de schepper van het 
museum zooals het nog heden is, en hiermede had 
Lessing op 29 jarigen leeftijd zijn voornaamste 
levenswerk tot stand gebracht. Gaan wij thans na, 
wat daarmede voor de Duitsche kunstnijverheid 
bereikt werd. 

De kunstnijverheidsmusea danken dus hun ontstaan 
aan die in het midden der 19de eeuw zich open
barende beweging, welke bedoelde de oude ver
loren gegane technieken en ambachten in het leven 
terug te roepen. In Engeland, waar het fabrieks-
bedrijl alle banden met het verleden had afgesneden, 
gaf men het voorbeeld met het South-Kensington-
Museum, dat in 1852 naar het programma van 
Gottfried Semper werd ingericht. In Weenen volgde 
men met het Oostenrijksche Museum voor Kunst 
en Industrie, waar mannen als Jacob von Falke, 
Eitelberger en Bruno Bucher werkzaam waren. 

Toen begon ook het Germaansche Museum te 
Neurenberg van zich te doen spreken. Het bepaalde 
doel dezer instellingen was in de eerste plaats, om 

aan de vaderlandsche kunstnijverheid streng stijlvolle 
voorbeelden te verschaffen, waaraan zij, zoowel wat 
technische uitvoering als vorm betrof nieuw leven 
zou kunnen ontleenen. Terwijl in het tijdperk van 
Schinkel en Bötticher de antieke vormen als het 
ideaal waren beschouwd begon men thans, tegelijk 
met het ontwaken van het Duitsche nationaliteits
gevoel, de vaderlandsche oude kunst als voorbeeld 
te stellen. Voor alles zag men in de Duitsche Renais
sance de uitdrukking van den vrij geworden Duitschen 
geest, waaraan men zich weder verwant meende 
te gevoelen. 

Semper de overigens zoo klassiek gevoelende 
bouwmeester, paste voor het eerst aan het Dres
dener Hoftheater reeds na 1840 de kleine pilaster-
verdeelingen en versieringen der Duitsche Renais
sance toe. Van Weenen uit, waar Semper de laatste 
jaren van zijn leven werkte, begon tegen 1870 de 
Renaissancebeweging zich over Duitschland te ver
spreiden; het Oostenrijksche Museum voor Kunst 
en Industrie is haar eigenlijke oorsprong. 

Na den oorlog van 1871 breidde de beweging 
zich met verbazende snelheid over Noord-Duitsch-
land uit. Hierbij heeft Lessing een eerste bemidde
laars- en leidersrol gespeeld. Op de Weener Wereld
tentoonstelling van 1873 bevestigde zich zijne reeds 
vroeger gevormde overtuiging, dat men op dat 
oogenblik de verheffing van den kunstsmaak bij 
den handwerksman met alle middelen moest be
vorderen. Uit Parijs werden toenmaals nog alle 
fijnere luxe artikelen aangevoerd, daar was de tra
ditie in de handwerken nog niet geheel verloren 
gegaan. Oostenrijk en Engeland traden toen als 
concurrenten op. „Wat wij voor alles thans noodig 
hebben", verklaarde Lessing, „is het grondig inzicht 
van den treurigen toestand, waarin wij ons bevinden. 
Wanneer het verlorene weder herwonnen zal 
worden is de naaste weg die, dat men zich aan de 
oude voorbeelden houdt". De handwerkers in 
Duitschland werkten onsoliede en gedachtenloos. 
Hier zouden de kunstnijverheidsmusea, daar zij ons 
oud werk, waarin het materiaal tot zijn recht 
komt, voor oogen stellen, de jeugd weder tot 
deugdelijkheid in techniek en kunst opvoeden. „Hoe 
ook het oordeel van later tijden moge uitvallen, 
een voordeel van wijde strekking brengt ons de 
ontwikkeling in elk geval: namelijk dit, dat tot 
omvatting van het gestelde vraagstuk alle verloren 
gegane gebieden der techniek opnieuw betreden 
en doorzocht moeten worden". De Renaissance-
tentoonstelling te München in 1876 gehouden onder 
de zinspreuk „Unserer Vater Werke" toonde de 
strooming in haar volle, zegevierende kracht; hier 
trad ook de onderwijsinrichting van het Berlijnsche 
kunstnijverheidsmuseum voor de eerste maal als 
afgesloten groep op. „In aansluiting aan de vormen 
der Renaissance", riep Lessing uit, „is de gemeen
schappelijke weg gevonden". Hij gelooft bepaalde
lijk : „dat de thans overal beginnende aanvaarding 
der Duitsche Renaissancevormen werkelijk het uit
gangspunt van een nieuwen stijl is". 

Op de Parijssche Wereldtentoonstelling van 1878 
treedt dan Duitschland met deze richting nevens de 
oude Fransche decoratiekunst in het krijt. Lessing 
prijst in zijn rapport hierover in het bijzonder de 
inrichting van de Duitsche zaal naar de plannen 
van Anton v. Werner, de beeldhouwwerken van 
Gedon, de prachtige portalen met rijke profileering, 
snijwerk en ivoorimitatie, de zware portières, het 
donkerroodbruin fluweelen behangsel, de palmen-

groepen, de met rood bekleede tafel met rijkge
bonden boeken daarop. Wat bereikt is treedt nu 
duidelijk aan den dag bij het nieuwe gebouw van 
het kunstnijverheidsmuseum, dat zooals reeds werd 
medegedeeld, in de jaren 1877-81 door Gropius 
uitgevoerd werd. De bronzen beelden van Susz-
mann-Helborn, de mozaieken van Geselschap en 
Ewald, de terracotta-friezen van Geyer en Hund-
rieser, de decoratieve schilderwerken der zalen van 
Meurer en Schalier: alles, tot het gegoten ijzeren 
deurbeslag en de Mettlacher tegels, zal eenmaal als 
het belangrijkst monument van dit tijdperk worden 
beschouwd. En de bouw als geheel wordt door het 
nieuwe gebouw der bibliotheek van 1905, daar
nevens niet slechts niet overschaduwd maar hij 
stelt veeleer het laatstse evenals de naburige mo
derne gebouwen van het „Abgeordnetenhaus" en 
het Museum van Volkenkunde ver in de schaduw 
door zijn edele verhoudingen en warme kleuren. 
Een geheele reeks van prachtige paleizen te Ber
lijn kwam in de jaren na 1880 uit de school van 
Gropius te voorschijn. Dit tijdperk 1880—88 was 
Lessing's glansperiode. In alle kunstvragen werd 
zijn advies gevraagd en vooral werken voor het 
kroonprinselijk paar werden onder zijn leiding uit
gevoerd. Kroonprins Friedrich Wilhelm verkeerde 
gaarne in den kring van kunstlievende mannen, 
waartoe Lessing, Dohme en Lippmann behoorden. 
Vele plannen werden op hem gebouwd. E r zou, 
wanneer hij aan de regeering kwam, inplaats van 
het slot Bellevue een groot keizerlijk slot gebouwd 
worden, waarin al de resultaten der toenmalige 
kunstnijverheid zouden worden toegepast. Na het 
overlijden van den spaarzamen Keizer Wilhelm 
hoopte men op een nieuw bloeitijdperk der kunsten. 
Maar de nieuwe keizer stierf spoedig en Lessing 
zag zijn plannen onvervuld. „Wij verwachten, had 
hij kort te voren uitgeroepen, omvangrijke ver
bouwingen in het slot, wij verwachten den bouw 
van den Dom, van het Parlementsgebouw, wij ver
wachten de monumenten die ter herinnering aan 
de grondvesting van het keizerrijk opgericht zullen 
worden". 

Hier moeten wij halt houden, want met de ont
wikkeling van den Renaissancc-smaak sedert 1890, 
het allengs verloopen van de beweging, staat Lessing 
niet in direct verband. Sedert de troonsbestijging 
van Wilhelm II heeft hij zich meer en meer van 
medewerking aan het kunstnijverheidsleven ont
houden, hij wijdde ten laatste zijn krachten uit
sluitend aan uitgaven, waarvan de gewichtigste 
zeker het werk over de verzameling weefsels is, 
dat in 1899 begon te verschijnen en bestemd is voor 
eeuwen een standaardwerk van wetenschappelijke 
beteekenis te worden. Wellicht hangt het zich lang
zamerhand terugtrekken van Lessing uit het open
bare leven samen met een ziektetoestand, die in 
1893 bij hem intrad, maar in de eerste plaats was 
het toch de veranderde tijdstrooming, die hem 
daartoe noopte. 

Dit dient op den voorgrond te worden gesteld, 
opdat men inzie, dat Lessing voor de ontaarding 
van den Renaissance-smaak die zich na 1890 voor
deed, niet meer verantwoordelijk kan worden gesteld. 
De Renaissance van Lessing heeft een wezenlijk 
karakter, dat o. a. uitkomt in zijn eigen woonver
trekken door den schilder Ewald gedecoreerd. Daarop 
is met recht zijn uitspraak van toepassing: „Latere 
tijden, welke het geheele overzicht van wat wij 
voortbrachten voor oogen zullen hebben, zullen al 

deze door onze kunstrechters als stijlloos veroor
deelde afleidingen der oude kunst tot een groep 
van verschijnselen samenvatten, die voor onzen tijd 
karakteristiek, die de stijl van onzen tijd zijn." 

Van den aanvang af had Lessing er op aange
drongen, dat de kunstnijverheids-verzamelingen en 
onderwijs-inrichtingen den handwerkers oude voor
beelden in handen zouden geven, bovenal opdat 
zij de oude technieken zouden terugvinden. De 
oude vormen echter moesten, wanneer er weder 
leven in zou komen, met nieuw kunstgevoel door
drongen worden. Solide eerlijk werk was de eerste 
eisch. 

In plaats daarvan begon omstreeks 1890 de meest 
slaafsche navolging ingang te vinden. 

Reeds in 1889 verhief Lessing zijn stem tegen de 
intredende oppervlakkigheid en bij gelegenheid van 
de eerste groote Berlijnsche tentoonstelling in 1894 
hooren wij hem zeggen: „Ornamenten van goeden 
vorm liggen heden ten dage zoo goed als voor het 
grijpen voor onze handwerkers; dat men ze opraapt 
en' aan elk willekeurig stuk werk, dat men een rijker 
aanzien wil geven, aanplakt is veel meer een ziekte 
dan een verdienste von onzen tijd. Onder dit krul
werk wordt de grondgedachte van het voorwerp 
verstikt." 

Het bedenkelijkste gevolg van de voorbeelden-
verzamelingen was echter dit, dat de fabrikanten 
en handwerkers de scheppende! kunstenaars, de 
architecten, niet meer noodig meenden te hebben. 
Op de Berlijnsche Handwerkstentoonstelling in 
Treptow in 1896 kwam dit op de treurigste wijze 
aan het licht. Hier stelde het kleinbedrijf en hand
werk slechts massa's onsolide waar ten toon; deco
ratieve Renaissance versieringen moesten het slechte 
werk aan het oog onttrekken. „De eenige redding 
uit deze afdwaling, schreef Lessing, biedt het op
treden van werkelijke kunstenaars, die voor vraag
stukken van bijzonderen aard en omvang hun kracht 
aanwenden en niet slechts goede stukken maken, 
maar voorbeelden, die de menschen aantrekken." 
Lessing betreurt, dat van de „nieuwe" richting geen 
kamers tentoongesteld waren: „de kleine burgers 
en handwerkers zouden dan wakker geschud zijn 
uit de zelfgenoegzame verdooving, zij zouden be
merkt hebben, dat zij zich in een kring van afge
leefde vormen bewogen, terwijl daarbuiten in de 
wereld frissche koelten waaien." 

De beweging der nieuwe richting was overigens 
aan Lessing geenszins ontgaan. Reeds in 1868 op 
de Parijsche tentoonstelling wijst hij op een groep 
Engelsche meubelen, „die eenvoudig op construc
tieven grondslag ontworpen zijn; dit is eigenlijk 
niets anders dan een zuivere consequentie van onzen 
tijd, welks meest geliefd kind de zuiver construe 
tieve machine is. Ik geloof in deze meubelen hei 
aanbreken van een eigenaardig, werkelijk modern 
bewustzijn te moeten zien. Zij kunnen mogelijk het 
uitgangspunt van een nieuwen stijl worden." Zij zijn 
het geworden. Een jaar na die rammelende jaarmarkt 
te Treptow vond te München de eerste tentoon
stelling der Vereenigde Werkplaatsen voor Kunst 
en Handwerk plaats. En Lessing sprak thans de 
overtuiging uit, dat het moderne meer was dan een 
gril, dat dit de eigenlijke uitdrukking van onzen 
ijzer- en machinetijd was. Hij overwon zichzelf zoo
ver, dat hij erkende dat de historischen Museums
beweging, met haar atelierstijl en krulwerk, niet tot 
het doel gevoerd had en dat de nieuwe tijd thans 
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nog een goed figuur mankte en in de eerste rijen 
stond, vooral omdat Schinkel en Bötticher daarin 
een bepaalden stijl hadden gebracht, week op de 
tweede tentoonstelling te Londen in 1862, ver bij 
het Fransche en Êngelsche kunsthandwerk terug. 
Dit gaf aan dc kroonprinses Victoria aanleiding 
aan Dr. Schwabc de bewerking van een rapport op 
te dragen over de bevordering der kunstnijverheid 
in Engeland en den stand van dit vraagstuk in 
Puitschand en in hetzelfde jaar waarin dit rapport 
liet licht zag, 1866, ontstond uit de groote Ber-
lijnsche „Handwerkerverein", een comité van hand
werkers, kunstenaars en geleerden, dat in 1867 
een vereeniging in het leven riep, onder den naam 
van „Deutsches Gewerbemuseum" met het doel de 
hulpmiddelen van kunst en wetenschfip onder het 
bereik der handwerken te brengen. 

Een verzameling van modellen en een onderwijs
inrichting werden in het leven geroepen. Op voor
spraak van den kroonprins werd een Staatssubsidie 
van 45000 Mark toegestaan en bestemd voor aan-
koopen op de Parijsche Wereldtentoonstelling van 
1867. De instelling, waarvan de architect Grunow 
aan het hoofd stond, was tot 1872 in het Gropiussche 
Diorama aan de Stallstrasse te Berlijn gehuisvest. 

In dit jaar werd Lessing aan de inrichting ver
bonden en organiseerde hij op initiatief van de 
Kroonprinses Victoria in het „Zeughaus" een ten
toonstelling van 'oude kunstvoorwerpen, voorname
lijk afkomstig uit de koninklijke paleizen. De alge
meene belangstelling, die deze tentoonstelling gaande 
maakte, vestigde ook de algemeene aandacht op 
het tot dusver als ondergeschikt beschouwde kunst
nijverheidsmuseum. De regeering stelde daarvoor 
in 1873 het gebouw der Porceleinfabriek aan de 
Leipziger- en Königgratzerstraten beschikbaar en 
stond bovendien een jaarlijksch subsidie van 54000 
Mark toe. Lessing werd tot directeur van het museum 
benoemd en spoedig vond hij gelegenheid zijn or-
ganiseerende talenten ten toon te spreiden. Hij 
bewerkte, dat het belangrijkste deel van het konin
klijk kunstkabinet in 1876 en 77 in het museum 
werd ingelijfd, waardoor dit op eenmaal tot een 
verzameling van den eersten rang werd verheven; 
hij leidde den aankoop van de Luneburger zilver-
schat, regelde het tentoonstellingswezen en bereidde 
eindelijk den bouw voor van een nieuw museum, 
die in de jaren 1877—81 volgens de ontwerpen 
van Gropius tot uitvoering kwam. Hij is in een 
woord te beschouwen als de schepper van het 
museum zooals het nog heden is, en hiermede had 
Lessing op 29 jarigen leeftijd zijn voornaamste 
levenswerk tot stand gebracht. Gaan wij thans na, 
wat daarmede voor de Duitsche kunstnijverheid 
bereikt werd. 

De kunstnijverheidsmusea danken dus hun ontstaan 
aan die in het midden der 19de eeuw zich open
barende beweging, welke bedoelde de oude ver
loren gegane technieken en ambachten in het leven 
terug te roepen. In Engeland, waar het fabrieks-
hedrijf alle banden met het verleden had afgesneden, 
gaf men het voorbeeld met het South-Kensington-
Museum, dat in 1852 naar het programma van 
Gottfried Semper werd ingericht. In Weenen volgde 
inen niet het Oostenrijksche Museum voor Kunst 
en Industrie, waar mannen als Jacob von Falke. 
Eitelberger en Bruno Bucher werkzaam waren. 

Toen begon ook het Germaansche Museum te 
Neurenberg van zich te doen spreken. Het bepaalde 
doel dezer instellingen was in de eerste plaats, om 

aan de vaderlandsche kunstnijverheid streng stijlvolle 
voorbeelden te verschaffen, waaraan zij, zoowel wat 
technische uitvoering als vorm betrof nieuw leven 
zou kunnen ontleenen. Terwijl in het tijdperk van 
Schinkel en Bötticher de antieke vormen als het 
ideaal waren beschouwd begon men thans, tegelijk 
met het ontwaken van het Duitsche nationaliteits
gevoel, de vaderlandsche oude kunst als voorbeeld 
te stellen. Voor alles zag men in de Duitsche Renais
sance de uitdrukking van den vrij geworden Duitschen 
geest, waaraan men zich weder verwant meende 
te gevoelen. 

Semper de overigens zoo klassiek gevoelende 
bouwmeester, paste voor het eerst aan het Dres-
dener Hoftheater reeds na 1840 de kleine pilaster-
verdeelingen en versieringen der Duitsche Renais
sance toe. Van Weenen uit, waar Semper de laatste 
jaren van zijn leven werkte, begon tegen 1870 de 
Renaissancebeweging zich over Duitschland te ver
spreiden; het Oostenrijksche Museum voor Kunst 
en Industrie is haar eigenlijke oorsprong. 

Na den oorlog van 1871 breidde de beweging 
zich met verbazende snelheid over Noord-Duitsch-
land uit. Hierbij heeft Lessing een eerste bemidde
laars- en leidersrol gespeeld. Op de Weener Wereld
tentoonstelling van 1873 bevestigde zich zijne reeds 
vroeger gevormde overtuiging, dat men op dat 
oogenblik de verheffing van den kunstsmaak bij 
den handwerksman met alle middelen moest be
vorderen. Uit Parijs werden toenmaals nog alle 
fijnere luxe artikelen aangevoerd, daar was de tra
ditie in de handwerken nog niet geheel verloren 
gegaan. Oostenrijk en Engeland traden toen als 
concurrenten op. „Wat wij voor alles thans noodig 
hebben", verklaarde Lessing, „is het grondig inzicht 
van den treurigen toestand, waarin wij ons bevinden. 
Wanneer het verlorene weder herwonnen zal 
worden is de naaste weg die, dat men zich aan de 
oude voorbeelden houdt". De handwerkers in 
Duitschland werkten onsoliede en gedachtertloos. 
Hier zouden de kunstnijverheidsmusea, daar zij ons 
oud werk, waarin het materiaal tot zijn recht 
komt, voor oogen stellen, de jeugd weder tot 
deugdelijkheid in techniek en kunst opvoeden. „Hoe 
ook het oordeel van later tijden moge uitvallen, 
een voordeel van wijde strekking brengt ons de 
ontwikkeling in elk geval: namelijk dit, dat tot 
omvatting van het gestelde vraagstuk alle verloren 
gegane gebieden der techniek opnieuw betreden 
en doorzocht moeten worden". De Renaissance-
tentoonstelling te München in 1876 gehouden onder 
de zinspreuk „Unserer Vater Werke" toonde de 
strooming in haar volle, zegevierende kracht; hier 
trad ook de onderwijsinrichting van het Berlijnsche 
kunstnijverheidsmuseum voor de eerste maal als 
afgesloten groep op. „In aansluiting aan de vormen 
der Renaissance", riep Lessing uit, „is de gemeen
schappelijke weg gevonden". Hij gelooft bepaalde
lijk: „dat de thans overal beginnende aanvaarding 
der Duitsche Renaissance vormen werkelijk het uit
gangspunt van een nieuwen stijl is". 

Op de Parijssche Wereldtentoonstelling van 1878 
treedt dan Duitschland met deze richting nevens de 
oude Fransche decoratiekunst in het krijt. Lessing 
prijst in zijn rapport hierover in het bijzonder de 
inrichting van de Duitsche zaal naar de plannen 
van Anton v. Werner, de beeldhouwwerken van 
Gedon, de prachtige portalen met rijke profileering, 
snijwerk en ivoorimitatie, de zware portières, het 
donkerroodbruin fluweelen behangsel, de palmen -

groepen, de met rood bekleede tafel met rijkge
bonden boeken daarop. Wat bereikt is treedt nu 
duidelijk aan den dag bij het nieuwe gebouw van 
het kunstnijverheidsmuseum, dat zooals reeds werd 
medegedeeld, in de jaren 1877—81 door Gropius 
uitgevoerd werd. De bronzen beelden van Susz-
mann-Helborn, de mozaieken van Geselschap en 
Ewald, de terracotta-friezen van Geyer en Hund-
rieser, de decoratieve schilderwerken der zalen van 
Meurer en Schalier: alles, tot het gegoten ijzeren 
deurbeslag en de Mettlacher tegels, zal eenmaal als 
het belangrijkst monument van dit tijdperk worden 
beschouwd. En de bouw als geheel wordt door het 
nieuwe gebouw der bibliotheek van 1905, daar
nevens niet slechts niet overschaduwd maar hij 
stelt veeleer het laatstse evenals de naburige mo
derne gebouwen van het „Abgeordnetenhaus" en 
het Museum van Volkenkunde ver in de schaduw 
door zijn edele verhoudingen en warme kleuren. 
Een geheele reeks van prachtige paleizen te Ber
lijn kwam in de jaren na 1880 uit de school van 
Gropius te voorschijn. Dit tijdperk 1880—&S was 
Lessing's glansperiode. Iti alle kunstvragen werd 
zijn advies gevraagd en vooral werken voor het 
kroonprinselijk paar werden onder zijn leiding uit
gevoerd. Kroonprins Friedrich Wilhelm verkeerde 
gaarne in den kring van kunstlievende mannen, 
waartoe Lessing, Dohme en Lippmann behoorden. 
Vele plannen werden op hem gebouwd. Er zou, 
wanneer hij aan de regeering kwam, inplaats van 
het slot Bellevue een groot keizerlijk slot gebouwd 
worden, waarin al de resultaten der toenmalige 
kunstnijverheid zouden worden toegepast. Na het 
overlijden van den spaarzamen Keizer Wilhelm 
hoopte men op een nieuw bloeitijdperk der kunsten. 
Maar de nieuwe keizer stierf spoedig en Lessing 
zag zijn plannen onvervuld. „Wij verwachten, had 
hij kort te voren uitgeroepen, omvangrijke ver
bouwingen in het slot, wij verwachten den bouw 
van den Dom, van het Parlementsgebouw, wij ver
wachten de monumenten die ter herinnering aan 
de grondvesting van het keizerrijk opgericht zullen 
worden". 

Hier moeten wij halt houden, want met de ont
wikkeling van den Renaissance-smaak sedert 1890, 
het allengs verloopen van de beweging, staat Lessing 
niet in direct verband. Sedert de troonsbestijging 
van Wilhelm II heeft hij zich meer en meer van 
medewerking aan het kunstnijverheidsleven ont
houden, hij wijdde ten laatste zijn krachten uit
sluitend aan uitgaven, waarvan de gewichtigste 
zeker het werk over de verzameling weefsels is, 
dat in 1899 begon te verschijnen en bestemd is voor 
eeuwen een standaardwerk van wetenschappelijke 
beteekenis te worden. Wellicht hangt het zich lang
zamerhand terugtrekken van Lessing uit het open
bare leven samen met een ziektetoestand, die in 
1893 bij hem intrad, maar in de eerste plaats was 
het toch de veranderde tijdstrooming, die hem 
daartoe noopte. 

Dit dient op den voorgrond te worden gesteld, 
opdat men inzie, dat Lessing voor de ontaarding 
van den Renaissance-smaak die zich na 1890 voor
deed, niet meer verantwoordelijk kan worden gesteld. 
De Renaissance van Lessing heeft een wezenlijk 
karakter, dat o. a. uitkomt in zijn eigen woonver
trekken door den schilder Ewald gedecoreerd. Daarop 
is met recht zijn uitspraak van toepassing: „Latere 
tijden, welke het geheele overzicht van wat wij 
voortbrachten voor oogen zullen hebben, zullen al 

deze door onze kunstrechters als stijlloos veroor
deelde afleidingen der oude kunst tot een groep 
van verschijnselen samenvatten, die voor onzen tijd 
karakteristiek, die de stijl van onzen tijd zijn." 

Van den aanvang af had Lessing er op aange
drongen, dat de kunstnijverheids-verzamelingen en 
onderwijs-inrichtingen den handwerkers oude voor
beelden in handen zouden geven, bovenal opdat 
zij de oude technieken zouden terugvinden. De 
oude vormen echter moesten, wanneer er weder 
leven in zou komen, met nieuw kunstgevoel door
drongen worden. Solide eerlijk werk was de eerste 
eisch. 

In plaats daarvan begon omstreeks 1890 de meest 
slaafsche navolging ingang te vinden. 

Reeds in 1889 verhief Lessing zijn stem tegen de 
intredende oppervlakkigheid en bij gelegenheid van 
de eerste groote Berlijnsche tentoonstelling in 1894 
hooren wij hem zeggen: „Ornamenten van goeden 
vorm liggen heden ten dage zoo goed als voor het 
grijpen voor onze handwerkers; dat men ze opraapt 
en' aan elk willekeurig stuk werk, dat men een rijker 
aanzien wil geven, aanplakt is veel meer een ziekte 
dan een verdienste von onzen tijd. Onder dit krul
werk wordt de grondgedachte van het voorwerp 
verstikt." 

Het bedenkelijkste gevolg van de voorbeelden-
verzamelingen was echter dit, dat de fabrikanten 
en handwerkers de scheppende kunstenaars, de 
architecten, niet meer noodig meenden te hebben. 
Op de Berlijnsche Handwerkstentoonstelliug in 
Treptow in 1896 kwam dit op de treurigste wijze 
aan het licht. Hier stelde het kleinbedrijf en hand
werk slechts massa's onsolide waar ten toon; deco
ratieve Renaissance versieringen moesten het slechte 
werk aan het oog onttrekken. „De eenige redding 
uit deze afdwaling, schreef Lessing, biedt het op
treden van werkelijke kunstenaars, die voor vraag
stukken van bijzonderen aard en omvang hun kracht 
aanwenden en niet slechts goede stukken maken, 
maar voorbeelden, die de menschen aantrekken." 
Lessing betreurt, dat van de „nieuwe" richting geen 
kamers tentoongesteld waren: „de kleine burgers 
en handwerkers zouden dan wakker geschud zijn 
uit de zelfgenoegzame verdooving, zij zouden be
merkt hebben, dat zij zich in een kring van afge
leefde vormen bewogen, terwijl daarbuiten in de 
wereld frissche koelten waaien." 

De beweging der nieuwe richting was overigens 
aan Lessing geenszins ontgaan. Reeds in 1868 op 
de Parijsche tentoonstelling wijst hij op een groep 
Êngelsche meubelen, „die eenvoudig op construc
tieven grondslag ontworpen zijn; dit is eigenlijk 
niets anders dan een zuivere consequentie van onzen 
tijd, welks meest geliefd kind de zuiver construe 
tieve machine is. Ik geloof in deze meubelen het 
aanbreken van een eigenaardig, werkelijk modern 
bewustzijn te moeten zien. Zij kunnen mogelijk het 
uitgangspunt van een nieuwen stijl worden." Zij zijn 
het geworden. Een jaar na die rammelende jaarmarkt 
te Treptow vond te München de eerste tentoon
stelling der Vereenigde Werkplaatsen voor Kunst 
en Handwerk plaats. En Lessing sprak thans de 
overtuiging uit, dat het moderne meer was dan een 
gril, dat dit de eigenlijke uitdrukking van onzen 
ijzer- en machinetijd was. Hij overwon zichzelf zoo
ver, dat hij erkende dat de historischen Museums
beweging, met haar atelierstijl en krulwerk, niet tot 
het doel gevoerd had en dat de nieuwe tijd thans 
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weder aanknoopingspunten zocht aan den mahonie-
houtstijl van 1830. De door hem te voorschijn ge
roepen Renaissance strooming van 1860—90 was 
een tusschenstadium geweest noodig evenwel als 
een periode van restauratie, als een tijd die het 
historische geheel heheerscht en daarmede tegelijk 
ook de overwinning van het historisch standpunt 
heeft voorbereid. Lessing heeft het moderne niet 
belemmerd, niet bevorderd, hij is er langs gegaan. 

Hij is niet in verzet gekomen toen Eckmann, 
Grenander, Messsel, Orlik in het kimstnijverheids-
museum optraden, integendeel. Hij heeft op de 
Wereldtentoonstelling van 1900 het diepe verval 
van de historische architectuur toegegeven, terwijl 
hij van Paul, Pankok, Rienierschmid, Olbrich zeide: 
„dat zij het karakter van een groep dragen, dat 
zij allen reeds over het tijdperk van individueele, 
louter tastende proefnemingen heen zijn. In elk dezer 
ruimten (door genoemde bouwmeesters geëxposeerd | 
gevoelt men dat men zich in een gewilde en ge
sloten vormenwereld bevindt." Hij heeft de rol van 
het museum als voorbeeldenverzameling, wat het 
toch oorspronkelijk uitsluitend was. hoe langer hoe 

meer beperkt en de historische opstelling ingevoerd 
zooals hij reeds in 1889 erkende: het moet daarheen 
geleid worden, dat men de historische kunstwerken 
hoe langer hoe meer terug schuift, maar zij moeten 
niet in vergetelheid of minachting geraken, maar 
meer bestemd worden voor de historische be
schouwing der kunsten. Hij ging ten slotte zoo ver 
te zeggen: dat de kunstnijverheidsmusea over 20 
jaren in het geheel geen zin meer zonden hebben. 

Lessing staat in den ondergang van de humanis
tische cultuur der 19de eeuw, die teruggaande 
geestesstrooming, waarvan Winckelmann, Schinkel, 
Bötticher en Semper de hoofdfiguren zijn. 

Hij heeft het zelf gevoeld: „de kinderen wier spelen 
in onzen tijd aan de Grieksche heldensagen ont
leend waren, spelen thans electrische tram". De tijd 
had reeds nieuwe denkbeelden gebaard, toen hij nog 
in de kracht van zijn leven was en zoo moest zij 
dan over hem heen voortschrijden. Dat alles evenwel, 
zoo zeide hij zelf, zijn omwentelingen van den ge-
weldigsten aard; de wensch of de wil van den 
enkelen mensch of zelfs van een enkel volk is niet 
in staat daarin in te grijpen. 

O u d e g r a f z e r k e n . 

Meermalen hadden wij reeds aanleiding te wijzen 
op het belang, dat de talrijke oude grafzerken, die 
men bijna overal in kerken en op kerkhoven vindt, 
hebben als documenten van geschiedenis en kunst 
en meestal moesten wij er dan de' aandacht op 
vestigen, hoe zeer dit materiaal nog op vele plaatsen 
wordt verwaarloosd. Thans is in het Noorden van 
ons land (Groningen) de volgende circulaire ver
zonden : 

„In menige kerk en op menig kerkhof onzer 
provincie doet het gemis aan zorg voor de graven 
van het voorgeslacht pijnlijk aan 

Er ligt een zandsteenen priesterzerk in het kerk-
pad. De voeten der kerkgangers schuifelen er eiken 
Zondag over heeu en hebben het randschrift bijna 
onleesbaar gemaakt. 

De zerk, waaronder een bekend predikant be
graven ligt, zinkt weg in den grond en is bedekt 
met mos en zoden. 

De grafsteenen van eenige eigenerfde boeren uit 
de 18de eeuw zijn in den toren verzeild en dienen 
daar ter bevloering. 

Een geheele lijdensgeschiedenis dezer oude monu
menten in Stad en Lande zou zijn te schrijven. 

Veel schoons en merkwaardigs ging reeds verloren. 
Hoe jammer! Want die grafschriften en dat 

beeldwerk spreken van menschen en dingen uit 
een voorbijgegane samenleving, die verdient gekend 
te worden. Menige man en vrouw, nü rustend 
onder dien steen, eens wonend in uw hofstee, pas
torie of kostershuis, was een der hoofdfiguren van 
uw kerspel. En het eenige wellicht, dat van hen 
nog sprake doet, is het opschrift, het wapen, het 
versje op hun zerk. 

Mag dit aan de vergetelheid worden prijsgegeven? 
Is het niet een goede gedachte nog te behouden, 
wat er te behouden is? 

Daarom hebben ondergeteekenden, ziende den 
ondergang van deze schatkamer vol historische 
bouwstoffen op het gebied van godsdienst en kunst, 

kerk en school, wapen- en geslachtkunde, de hand 
aan den ploeg geslagen. Zij zijn bezig de grafzerken 
tot 31 December 1827, toen het begraven in de 
kerken een einde nam, over de geheele provincie 
te beschrijven en hopen deze beschrijving in een 
boekwerk openbaar tc maken. 

De uitgave is echter vrij kostbaar. Op drie a vier 
duizend opschriften kan gerekend worden. En het 
debiet zal gering zijn. Daarom doen wij in Stad en 
Lande een beroep op de medewerking, allereerst 
van de Kerkvoogdijen, onder wier toezicht de oude 
grafsteenen staan, en voorts op die van belangstel
lenden in de geschiedenis van ons gewest. 

Beleefd maar dringend verzoeken wij U , deze echt 
provinciale uitgaat te steunen, zoo mogelijk door 
een flinke bijdrage, opdat onze provincie Groningen 
een belangrijke geschiedbron rijker worde". 

De circulaire is onderteekend door jhr. mr. J . A . 
Feith, Groningen; prof. dr. C. H . van Rhijn, Gro
ningen ; dr. G. A . Wumkes, Sneek, en J . Vinhuizen, 
Middelstum. 

* • 
* 

Wij hopen, dat het de mannen, die hier het 
initiatief namen, gelukken moge hun voornemen ten 
uitvoer te brengen. Ook in andere provinciën ware 
voorzeker een opwekking als in de circulaire ver
vat niet overbodig, maar zal men overal belang
stelling en medewerking vinden, bij den omvang
rijken arbeid der beschrijving en afbeelding, die, 
wil zij waarde hebben, alleen aan bevoegde handen 
mag worden toevertrouwd? 

Wij liporden wel eens zeggen, in een overeen
komstig geval, dat gevelsteenen betrof, dat wij voor 
de beschrijving daarvan nu immers onze Rijks-
Commissie hadden met hare vertakkingen in de 
Provincie. 

Wie echter zich de moeite geeft, zich eens voor 
te stellen van welken omvang de taak aan deze 
commissie opgelegd, is, zal erkennen dat wi l zij 
binnen afzienbaren tijd iets tot stand brengen, elke 
poging om haren arbeid te bevorderen, door zijde-
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lingsche medewerking van particulieren in dezelfde 
richting, behoort te worden aangemoedigd. Moge 
het voorbeeld, in Groningen gegeven dan ook 
spoedig navolging vinden. 

B r i e v e n v a n P ie t v a n D iever . 
VII . 

Waarde Opmerker! 

Gij hebt zeker ook gelezen, ofschoon de couranten 
er maar met een paar regeltjes melding van hebben 
gemaakt, dat men binnenkort genoodzaakt zal zijn 
den Keulschen Dom opnieuw te gaan restaureeren. 
Dit verwondert mij geenszins, maar wel vind ik het 
nog al vreemd dat de commissie, die ten taak heeft, 
na te gaan wat er alzoo gedaan moet worden, ook 
moet gaan delibereeren over de manier, waarop men 
de noodige dubbeltjes bij elkaar zal krijgen; men 
spreekt maar eventjes van 10 niillioen Mark. 

Met het reeds iu oude tijden toegepaste middel 
van een Dombouw-loterij zal het niet meer gaan. 
Vooreerst zijn wij tegenwoordig veel te braaf, om 
tot dergelijke onzedelijke middelen, en dan nog wel 
voor een heilig doel, onzen toevlucht te nemen en 
ten tweede zijn de tijdsomstandigheden voor kathe-
dralenrestauratie al zoo ongunstig mogelijk. De lief
hebberij is er wel wat af. Men zou nog eer geld 
bij elkaar kunnen krijgen voor een nieuwen Dom 
in Biedermeyerstijl. het orgineele van het denkbeeld 
zou wellicht de koorden van de beurs van een mo
dernen Maecenas ontspannen. 

Het vreemde in het berichtje, om daarop nog 
eens terug te komen, was mij, dat er dan voor den 
Keulschen Dom en zeker ook voor meer dergelijke 
gebouwen geen voldoend onderhoudsfonds schijnt 
te bestaan, om ze nadat zij een vernieuwingskuur 
hebben ondergaan, in goeden staat te houden. Dit 
is toch dunkt mij iets, waarvan de noodzakelijkheid 
nog al voor de hand ligt, men moet toch al een 
heel slecht rentmeester zijn, om dit niet te begrijpen, 
maar het schijnt wel, dat men er toch in het vuur 
van den restauratieijver hier en daar niet aan ge
dacht heeft. Zóón gebouw als dien Keulschen Dom, 
het is eigenlijk een toren van Babel, want men kan 
nooit zeggen dat het af is, al heeft men hier ook 
getracht het af te maken. 

Had men zich maar bepaald tot restauratie op 
het papier, het zou nooit zoo in de papieren zijn 
geloopen. Dat is een vrij onschuldige liefhebberij, 
ofschoon het papier toch niet het eigenlijk arbeids
veld van den bouwmeester behoort te zijn. Dat is 
in onze papieren eeuw veel te dikwijls het geval, 
de papieren architecten zijn legio en zij waren ook 
op net Congres te Weenen goed vertegenwoordigd, 
want daar heeft de advokaat Harinand uit Parijs, 
natuurlijk op gezag van zijn lastgevers, de monster
achtige stelling kunnen debiteeren, dat een bouw
werk slechts een reproductie is van de bouwkun
dige teekening. Alleen uit het achterlijke Spanje 
schijnt een stem tegen deze stelling te zijn opge
gaan en de architect Salvat scheen te meenen, dat 
een bouwwerk iets anders behoorde te zijn. „Dat 
komt van de papieren opleiding, die de bouw
meesters thans krijgen, daarin ontkiemen dergelijke 
dwaasheden", zou een van mijn kennissen hierbij 
ongetwijfeld opmerken en ik zou hem in hoofdzaak 
gelijk moeten geven, al overdrijft hij nu en dan 
wel eens. 

Hij is namelijk een verklaard tegenstander van 
Delft en was het al toen de T. H . S. nog maar 
P . S. was. Voor hem is alles wat uit Delft komt 
uit den booze. Toen Henri Evers professor werd 
treurde hij; „dat is zijn ondergang, nu is hij voor 
onze bouwkunst verloren." 

Verleden week ciïtiseerde hij nog in ernst de 
onschuldige grap, die, waarschijnlijk door een paar 
geestverwanten van Lorenzo de Medici, is uitge
haald met den koster van de Nieuwe kerk en ik 
moest er hem aan herinneren, dat wij in onzen tijd 
ook wel eens een Hauwen mop hadden uitgehaald, 
maar er was niet met hem te redenceren. Ook over 
de lustrumfeesten was hij niet te spreken, hij vond 
ze een flauwe, opgeschroefde comedie, die schatten 
van geld kostte, dut beter besteed had kunnen 
worden; hij vond, dat 't niet te pas kwam zoo iets 
in deze benarde tijden; hij vond nog een 
heele boel meer en begon met diepgaande histo
rische bespiegelingen, zoodat ik een eind aan zijn 
woordenvloed moest maken, door hem te vragen 
of hij de jongelui dan niet eens meer de vrijheid 
gunde, zich te amuseeren op de manier, zooals zij 
dat verkozen en zooals de middelen der respectieve 
„oude heeren" dit toelieten. Toen had ik hem een 
oogenblik vastgezet althans in zoover, dat hij zijn, 
hier in het geheel niet ter zake dienende, bespiege
lingen staakte. 

Maar toch kon hij niet laten eenige oogenblikken 
later, toen het gesprek, ik weet niet hoe. op het 
onderwerp „baksteen" gekomen Jwas, opnieuw op 
Delft terug te komen eu vroeg hij mij, wat ik wel 
dacht van den draai, die Prof. van der Kloes ge
nomen had in de zaak van den kalkzaudsteen-
baksteen-oorlog. 

Ik wist van geen draai, en toen begon hij mij 
er van te vertellen, ongeloofelijke dingen. 

„Maar ik zal je dc Bouwwereld sturen, daar kunt 
ge het nog beter zelf in lezen." 

Hij heeft hem nog niet gestuurd, zoodat ik nog 
even wijs ben, maar als 't waar is, wat hij mij ver
telde, dan is 't zeker de moeite waard, om daar 
later nog eens op terug te komen. 

Neem voor heden met dit weinige genoegen en 
gelooi' mij als steeds 

P I E T V A N D I E V E R . 

V e r e e n i g i n g e n . 

Door het Hoofdbestuur van den Algem. Nederl. 
opzichters- en Teekenaarsbond is de volgende 
circulaire verzonden: 

AMSTERDAM, Juni 1908. 

Aan 
Heeren Architecten, Ingenieurs, Jndustri-
eelen en Aannemers in Nederland. 

WKLKDELGESTRKX(iK H K E R K X ! 

Het Hoofdbestuur van den Algenieenen Neder-
landschen Opzichters- en Teekeraarsbond heeft de 
eer het volgende onder Uwe aandacht te brengen : 

Het kan U niet onbekend zijn, dat sedert lange-
ren of korteren tijd vrijwel alle ambtenaren en be
ambten in rijks- of gemeentedienst zijnde, geduren
de de zomermaanden eenige dagen in het genot 
van verlof met behoud van salaris - - worden 
gesteld. 
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Eveneens zal het U bekend zijn, dat in de laatste 
jaren door ambtenaren en beambten in dienst van 
particulieren, niet gunstig gevolg aan hunne patroons 
om dat voorrecht is verzocht geworden, waardoor 
het verleenen van een zomerverlof in zeer vele 
vakken vrijwel usance is geworden. Zelfs mogen 
we tot ons genoegen ook reeds wijzen op vele 
categoriën van werklieden b. v. de typografen, 
timmerlieden, diamantbewerkers, handels- en kan
toorbedienden, spoorwegpersoneel enz. aan wier 
verzoek om verlof onder genoemde voorwaarden 
door hunne patroons is voldaan. 

Hoe is het in dit opzicht met onze vakgenooten, 
de opzichters en teekenaars, de technici in 't al
gemeen, gesteld? Behalve de opzichters en teeke
naars in dienst van rijk, gemeente en andere 
colleges, genieten nog maar zeer enkelen van een 
jaarlijkschen vacantietijd. 

En werkelijk — ons hoofdbestuur kan het ge
tuigen — de opzichters en tcekenaars hebben haast 
geen wensch naar welker vervulling zij vuriger 
zouden verlangen. De aandrang op het hoofdbestuur 
van onzen bond uitgeoefend om een actie daarvoor 
te voeren, spreekt boekdeelen. 

Waar wij nu overtuigd zijn, dat onze Neder
landsche werkgevers niet ongenegen zijn, dit zoo 
zeer door hunne opzichters en teekenaars begeerde 
verlof te verleenen; waar wij daarvan des te meer 
overtuigd zijn geworden, door den werkelijken steun, 
die onze bond in deze actie in de laatste jaren 
van zoovele patroons en patroonsvereenigingen 
mocht ondervinden, daar komen wij ditmaal met nog 
meer hoop op succes tot alle werkgevers, welke 
technici in hun dienst hebben, met het beleefd, doch 
dringend verzoek, om aan hen een jaarlijksch verlof 
toe te kennen van 
Acht achtereenvolgende dagen, met behoud van 

salaris. 
Wij zullen niet ontkennen, dat het toekennen 

van acht achtereenvolgende dagen verlof, vooral 
aan opzichters, nog al eens op bezwaren stuit, maar 
daar tegenover zijn wij van meening. dat die be
zwaren niet van zoo ernstigen aard kunnen zijn, 
dat zij niet voor de billijkheid van ons verzoek uit 
den weg moeten gaan. 

Ook voor den opzichter is een jaarlijksche ont
spanning en afleiding beslist noodzakelijk te achten, 
wil hij steeds frisch en energiek voor zijn taak kun
nen berekend zijn. 

Bovendien gelden die bezwaren voor de op
zichters in gemeentedienst toch ook. Welnu, daar 
worden ze overwonnen, waarom wij dat voor opzich
ters en teakenaars in dienst bij particulieren ook zeer 
goed mogelijk achten, wanneer maar wat goeden 
wil bij — en onderling overleg tusschen werkgevers 
en hunne opzichters en teekenaars aanwezig is. 

Het verzoek om verlof wordt door ons hoofd
bestuur gedaan hoofdzakelijk in het belang hunner 
vakgenooten, maar toch meent het er op te moeten 
wijzen, dat de vervulling van een zoo vurigen 
wensch der technici ook in het belang der werk
gevers zal zijn. Immers, wanneer zij eens acht 
dagen geheel vrij zijn, niet de lasten van zorgen 
en plichten hebben te dragen, hun geest en ge
dachten den vrijen loop kunnen laten; kortom, 
kunnen genieten van de heerlijke, vrije natuur, 
dan zal een dergelijke physieke en geestelijke ont
spanning een grooten invloed ten gunste op hun 
werkkracht hebben. 

Vast vertrouwende, dat alle werkgevers ons 

schoone pogen zooveel in hun vermogen is zullen 
steunen — ook ter bevordering van een goede ver
houding en samenwerking tusschen patroons eener-
zijds en technici anderzijds — hebben ondergetee-
kenden de eer van U te zijn. 

Met de meeste hoogachting, 
Het Hoofdbestuur van den Algem. Nederlandschen 

Opzichters en Teekenaarsbond : 
Z . k G u L D E N . Voorzitter. B . v D. WERFF, 2e Voorritter. 
A. H. JANSEN. Secretaris JAN GERHARDT, 2e Secretaris. 
J . B . M. LAMERS, Penninym. M. GELDMAKER, 2e Penning. 
J . L . B . KEURSCHOT, Redacteur. C. BOENK, Secr. Inf. Bureau. 

Ofschoon blijkens een aan de circulaire toege
voegde lijst een kleine honderd architecten, inge
nieurs, aannemers en industrieelen hun volle sym
pathie betuigden met de actie van den Bond, in
zake verlof aan Technici, schijnt het Hoofdbestuur 
een hernieuwd beroep op de welwillendheid dei-
patroons noodig te hebben geacht en dit kan ons 
niet verwonderen, wanneer het juist is. dat van de 
technici in particulieren dienst „nog maar zeer 
enkelen van een jaarlijkschen vacantietijd genieten." 

Waarlijk, acht achtereenvolgende dagen van de 
driehonderd, het is een bescheiden wensch en wij 
kunnen ons niet voorstellen, dat een humaan patroon 
daartegen werkelijk bezwaar kan hebben. Mogelijk, 
is het evenwel, dat enkelen er iets tegen hebben 
er een vaste gewoonte van te maken, het verlof 
als een recht te sanctionneeren en zich van sympathie
betuiging onthouden om zich niet te binden. Dit 
is o. i . de angstvalligheid wel wat al te ver ge
trokken, want in dezen maatregel kan men toch 
geen gevaar zien, maar gewoon een eisch van 
billijkheid. 

V a r i a 

E E N T E N T O O N S T E L L I N G V A N B I N N E N H U I S 
K U N S T UIT H E T B E R G S C H E L A N D . 

Ter eere van het Barnier eeuwfeest is in de 
Ruhmeshalle een tentoonstelling van oude binnen
huiskunst georganiseerd. En een, die zeer belang
rijk is! Niet minder dan dertien kamers in Rococo, 
Empire en Biedermeyerstijl zijn er te zien en de 
meubileering dezer vertrekken is geheel uit het 
Bergsche Land afkomstig en hoogst waarschijnlijk 
hier vervaardigd. Een overvloed van prachtige an
tieke stukken, die in patriciërsfamilies bewaard zijn 
gebleven en niet alleen door ouderdom hun supe
rioriteit toonen. 

Er is karakter in die oude kamers, een zekere 
zelfbewustheid in die meubelen. Het hoort alles 
bijeen als leden van één familie en hoewel het hier 
tijdelijk opgesteld is, blijft de intieme stemming 
heerschen. 

Waarin nu dat mooie, die superbe schoonheid 
ligt, ik vermag het niet te zeggen. Want aan een 
meubelteekenaar van onze dagen zou het niet moei
lijk vallen, in vele gevallen op hout- en materiaal-
verkrachting te wijzen. Op sommige latafels aan de 
voorzijde een overvloed van sobere intarsia, terwijl 
op de dekplaat een kinderachtig bloemruikertje is 
ingelegd. Op kastdeuren een flonkerend gewemel 
van koperen lijntjes, die met het diep glanzende, 
gevlekte hout een geheel vormen, dat een Hol -
landschen meubelkunstenaar twee dagen koorts zou 
bezorgen. In die Biedermeyer-kamers zoetigge-
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bloemd behang, op de kanapé de beruchte kussens 
niet bloemen en waarempel, zelfs het geborduur
de schoothondje vind ik terug. Tafels zijn er met 
verdraaide pooten, die een zwaar marmeren blad 
dragen. Aan kasten en stoelen versieringen van 
verguld gegoten koper, oneerlijk materiaalgebruik 
dus, dat allerminst bij hout past. 

Maar toch zijn die kamers mooi! Ze kunnen 
iemand die heerlijke sensatie geven, die bij kamers 
van nieuwe kunst zoo dikwijls wegblijft. Die fouten 
hinderen niet, behooren zelfs bij het intérieur en 
het mooiste, gebatikte kussen in zoo'n Biedermeyer-
kamer zou vloeken, heusch, 't zou erin vloeken, 
terwijl zoo'n bloemig kussen tot de stemming bij
draagt. 

Denken we bijv. die buikige kasten met hun 
intarsia-overvloed eens vereenvoudigd door de 
rechtlijnigheid, versoberd door den puriteinschen 
eenvoud van onzen tijd! Men zou dan eenvoudig 
de bloemen van de plant afgesneden hebben en we 
zouden in deze kamers geraamten gezien hebben. 

Hier is weer die groote eigenschap van heusche 
kunst op te merken, het werk kan fouten toonen, 
groote fouten zelfs en toch is en blijft het mooi. 
Is zelfs aantrekkelijker dan een orthodox-berede
neerde arbeid, die van a—z zuiver in de leer is, 
maar dat ééne, s c h o o n h e i d mist, Wat deze in
térieurs heerlijk-mooi maakt, is de eenheid van geest, 
het tezamen-gegroeid zijn, maar ook de vreugde 
van het handwerk. Hier geen meubelen, van boven 
af op papier gedoceerd door teekenaars, die naarstig 
met liniaal en potlood werkteekeningen maken, maar 
van het eigenlijk handwerk mijlen ver blijven. Hier 
geen ontwerpen van menschen, die gewichtig over 
kunst redeneeren, de schoonheid van het handwerk 
bespreken zonder ooit een hand aan het werk te 
slaan. 

Ik betwijfel zelfs of die oude meubelmakers 
schrijven en teekenen gekend hebben. Maar iets 
spreekt uit hun werk, dat alles vergoedt en ver-
mooit: de ernst, de liefde* voor het vak. Zij gaven 
in hun werk hun beste kunnen, hun hoogste kun
nen zonder pretensies van hoogere aspiraties. En 
juist daardoor is het kunst geworden, die, ondanks 
de aanklevende fouten, meer te genieten is dan 
foutenlooze werkstukken. Ook omdat het eigen 
werk was, dat de vreemde stijlgedachte volkomen 
in zich opgenomen en verwerkt had. 

Eenigszins van zelf spreekt het, dat door de oude 
verbindingen met Holland Hollandsclie meubel
vormen overal terugkeeren. En zoo kenteekenend 
zijn deze, dat de echt-Duitsche Truhe, de houten, 
besneden geldkist in sommige kamers vreemd doet, 
En toch is deze zoo algemeen ingeburgerd, dat op 
het platteland nog tallooze exemplaren voor weinig 
geld te krijgen zijn. 

De glazen porceleinkast trekt onder de meubelen 
vooral de aandacht, daar deze direct aansluit bij 
de Hollandsclie kasten der 18e eeuw. Precies het
zelfde samenstel, alleen wat drukker in versiering. 
Dat was nog de goede, oude tijd, toen men zijn ge
bruiksvoorwerpen aan iedereen kon laten zien, toen 
de inhoud der porceleinkast bij groote feesten ge
bruikt werd. Ook de stoelen sluiten zich dikwijls bij 
de Hollandsclie aan en de mahoniehouten secretaire 
met marmeren dekplaat en gegoten koppen, die hier 
veelvuldig te vinden is, kan men zóó in een Hol
landsclie kamer denken. 

Ook de staande klok is een echt inheemsche meubel 
geworden, dat bij de boeren nog overal voorkomt. 

Maar de vorm heeft veel verloren, vergeleken bij 
de oude, Hollandsclie exemplaren. Bij deze is de 
uurwerk kast de hoofdzaak, het domineerend moment, 
dat op een smallere rechtlijnige kast rust, die weer 
baseert op een uitgebogen onderstuk. 

De Bergsche klok is daarentegen vrijwel recht
lijnig gebleven. In tegenstelling met den Neder
landschen vorm is ze aan de onderzijde veel 
breeder, loopt naar boven smaller toe. De uur-
werkkast is dus juist in de minderheid gekomen. 

Ook onder de kleinere dingen van gebruik 
vinden we vele tinnen voorwerpen, koperen kan
delaars en olielampjes terug, die aan Oud-Holland 
herinneren. 

(N. R. Ct.) 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 27. Over Weenen V. 
De R e n a i s s a n c e der R e n a i s s a n c e I. Beschrij

ving van de versieringen van Delft ter gelegenheid van de 
studentenfeesten. 

Oude B o u w k u n s t in H o l l a n d ' s Noorder
k w a r t i e r door A. W. Weissman. 

Architectura No. 27. Dr. He in r i c h Schliemann, 
door A. A. Kok. 

O p v a t t i n g e n omtrent se li ij n en w e r k e I ij k 
beid. Ingezonden stukken door Joh. Hoogeboom en van 
Baaien. 

T echnisch Gedeel te . Een stationsgebouw verrold. 
— Beknopte vastheidsleer door F. Wind. 

Be Bouwwereld No. 28. D e verhef f ing der bak-
steen-nijvi rhe id , vrij naar de Deutsche Baubülte. 

De o p e n b a r e l e e szaa l en b o e k e r ij t e G r o-
n i n g e n, door A. J. Sanders. 

Be Ingenieur No. 27. De E u r o p e e s c h e Do na li-
Commissie, door F O. Wegener Sleeswijk c.i. met 
afbeeldingen. 

V e r g a d e r i n g van de Afdeeling voor Spoorwegbouw 
en Spoorwegexploitatie van het Kon Inst. v. Ingenieurs 
van 27 Juni 190 \ 

Ingezonden s tukken . Een brug voor gewoon ver
keer over de Waal te Nijmegen door J. K. E. Triebart c. i. 

Technisch Weekblad (B. v. T.) BT». 27. Bestuorsberichten. 
— Uit de Afdeelingen. — Het nut van organisatie. — 
Ing* zonden. Het ijzer in de geschiedenis der volken (vervolg). 
— Electrische verlichting van spoortreinen (vervolg). 

Be Aannemer No. 27. J a a r l i j k s c h e A l g e m e e n e 
e r g a d e r i n g te houden 22 en 23 Juli I90\s. Agenda 

met bijlagen. 
Uit e igen K r i n g . De geldleening. 
Een k r a c h t i g protest . 
Ingezonden S tukken . Wanorde door II. J. Geijl JCz. 

B.i Nederlandsche Kiel-Industrie Xo. 1 (Odejaargang). — 
Mededeeling Red. en Uitgevers. — Bewerking van de klei. — 
Artikel 1638x B. VV. (Arbeidscontract.) — Brochure Wenken 
en Gegevens voor de Behandeling in en buiten Rechten 
van Handelsvorderingen (slot). 

Deutsche Bauliüttc No. 27. Neue Landhausbauten 
II, door E. Bauernfeind, met afbeeldingen 

B e t o n b a u und M i e t h a u s. door Karl Heindel. 
E i n S p a r k a s s e n g e b ü u d e . door K. Halm bij een 

ontwerp van Ch. Wieth te Dresden. 
B t t r g e r l i c h e Innenraumo. door P. Rose bij 

schetsen van H. Thurn te Kempten, op losse plaat. 

Rullelln des Métbrs d'art No. 11, het Meinummer van 
1908 bevat de voortzetting van de geschiedenis van den 
„Mout des Arts, belangrijk als een staaltje van de wijze, 
waarop onze Belgische broeders in hun volksvertegenwoor
diging zaken van bouwkunst behandelen. De heeren zijn 
niet bang hun meen ing daarover te zeggen en al is niet 
alles wat zij zeggen even belangrijk, er spreekt toch belang
stelling uit die debatten, meer dan in dergelijke gevallen 
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in onze Kamer is op ie merken waar het utiliteits- en liet 
kostenpunt gewoonlijk de eenige punten zijn, waarover men 
zich warm maakt, als het al zoover komt. 

Spectator geeft een studie met afbeeldingen over eenige 
moderne dorpskerken, die niet onbelangrijk is, omdat men 
er eenigszins uit zien kan, wat de Belgische kerkbouw 
meesters onder modern verstaan. Hun opvatting ten dezen 
opzichte wijkt nog al af van de Duitsche en staat nog te 
veel onder den directen invloed der middeleeuwen, zonder 
dat zij zooveel durven als Joseph Cuypers, zoodat men nog 
niet veel gewaar wordt van een werkelijk moderne opvatting. 
Of België wel het land is, vanwaar men die verwachten 
moet, is de vraag. Men is er nog te veel gehecht aan 't 
oude en geeft zich met liefde over aan de studie daarvan, 
zooals blijkt uit een albumblad, dat ijzerwerk en steenen 
wijwatervaten in de kerk te Linkebeek te zien geeft. Een 
zeifde geest van liefde voor het oude toont zich in het slot
artikel van deze aflevering handelende over de omgeving 
van de O. L. V. kerk te Brugge. 

Was de oudheidkunde steeds een geliefkoosde liefhebberij 
van het ontwikkeld deel der Nederlandsche natie, misschien 
is er geen tijdperk aan te wijzen, waarin men zich met 
zooveel ernst op dit vak heeft toegelegd, dan in het begin 
iler twintigste eeuw. In vereenigingen, bonden, commissies 
e. d. en door enkele personen wordt op dit gebied ver
zameld, onderzocht, vergeleken, in een woord gewerkt met 
een ijver, waarvan de vruchten niet uitblijven in den vorm 
van verslagen, mededeelingen, enz. welker inhoud steeds 
rijker en belangrijker wordt. 

Het Verslag der Commissie ter verzekering eener goede 
bewaring van Gedenkstukken van Geschiedenis en Kunst 
te Nijmegen, over het jaar lï>07 betreft een gebied, dat voor 
de oudste beschavingsgeschiedenis van ons land een der 
merkwaardigste genoemd mag worden. De Nijmeegsche 
verzameliugen worden telkens met nieuwe vondsten verrijkt, 
voornamelijk wat betreft de Romeinsche oudheid, cn trekken 
steeds meer de aandacht, ook in het buitenkind. 

Het Vijfde Jaarverslag der Rijkscommissie tot het op
maken en uitgeven van een inventaris en eene beschrijving 
van de Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en 
Kunst (waarom moeten zulke commissies toch altijd zulke 
lange namen hebben ?) doet ons zien, dat ook deze commissie 
op haar terrein niet stilzit. In velerlei richting is zij werk
zaam en ofschoon zij over het algemeen niet over gebrek 
aan medewerking te klagen heeft, toch Iaat deze af en toe 
nog wel eens te wenschen over. Niet zonder belang achten 
wij de slotopmerking van het verslag, waarin de Commissie 
de aandacht van den Minister vestigt op gevallen, „dat 
gebouwen, eenmaal met Rijkssubsidie gerestaureerd, opnieuw 
in verval geraken, tengevolge van slecht onderhoud, of 
zelfs, door eigenmachtig uitgevoerde onoordeelkundige her
stellingen, worden verknoeid". De Commissie geeft in over
weging in hoeverre het mogelijk is hierin verbetering te 
brengen, door b.v. voortaan aan het toekennen van Rijks
subsidie de voorwaarde te verbinden, dat de door zulken 
bijstand bevoordeelde eigenaars zich verplichten zorg te 
dragen voor goed onderhoud, en geen herstellingswerken 
aan hunne gebouwen uit te voeren, zonder voorafgaaude 
toestemming van den Minister. Het mag toch waarlijk een 
onhoudbare toestand heeten, dat het ongeschonden voort
bestaan van monumenten, die om hun algemeen belang met 
van Staatswege verstrekte gelden in goeden staat zijn 
gebracht, geheel afhankelijk zoude zijn van de willekeur 
(Ier bezitters. 

Het Bulletin van den Nederlandse-hen Oudheidkundigen 
Bond in zijn nieuwen vorm, stelt bovengenoemde verslagen 
iu de schaduw. Daarvan liggen de Mei- en de Juui-aflevering 
voor ons beide even belangrijk, de eerste bevattende o. a. 
studies over de Warmenhuizer gewelfschilderingen door 
N. Beets; over die te Noordbroek door Adolph Mulder; 
over het venster no. 10 in de Groote kerk te Gouda door 
Beelaerts van Blokland. 

Zeer belangrijk, ook om de afbeeldingen, zijn de mede
deelingen van Martine Tonnet over het werk der Commissie 
in Nederlandsch-Indië voor oudheidkundig onderzoek op 
Java en Madoera, inzonderheid de Tempels op lava betref
fende, en evenzeer de beschrijving van het voor kanton
gerecht bestemde oude huis te Schiedam, door J C. Over-
voorde. 

De inhoud van de Juni-aflevering is geheel het werk van 
den Hattemschen archivaris F. A. Hoefer en bevat onder 
den bescheiden titel van „Aanteekeningen" een uitvoerige 
en rijk geïllustreerde historische beschrijving van Culemborg 
en een opsomming van de bezienzwaardigheden van Zalt-
Bommel, wel geschikt om de beoefenaars der bouwkunst, 

die deze plaatsen niet kennen tot een bezoek op een paar 
vacantiedagen aan te sporen, terwijl vele aanteekeningen 
ook uit een kunsthistorisch oogpunt van belang zijn. 

De Architectuur in hare Hoofdtijdperken door Henri 
Evers. Tweede deel atl. 5 Gothiek en Renaissance. Ook bij 
de bespreking van dit werk blijven wij op het terrein der 
oude bouwkunst, en deze aflevering bevat het laatste deel 
der Gothiek en het eerste der Renaissance. 

Het is een verblijdend verschijnsel, dat wij hier, wij 
mogen welhaast zeggen voor de eerste maal, in een studie
boek de noodige aandacht gewijd zien aan de Nederlandsche 
monumenten van Gothische bouwkunst en deze op gelijken 
voet behandeld zien met de buitenlandsche. Ongetwijfeld 
zal dit de waardeering van eigen kunst, tegenover die van 
vreemden bodem, bij het opkomend geslacht bevorderen en 
een aansporing kunnen zijn tot een bestudeering niet enkel als 
historische curiositeiten, maar als voortbrengsels van bouw
kunst, van de talrijke, zij het ook niet altijd grootsche en 
schitterende, meestal toch zeer karakteristieke overblijfsels, 
die binnen onze grenzen soms in onze onmiddellijke om 
geving te vinden zijn. 

Waar de Renaissance begint is natuurlijk Italië het eerst 
aan het woord, maar wij twijfelen niet of in volgende 
afleveringen zal de schrijver ter bestemder plaatse ook de 
Nederlandsche Renaissance tot haar recht doen komen en 
daarna ook de bouwwijzen, die daarop gevolgd zijn en die 
in de laatste jaren weder meer de belangstelling tot zich 
hebben getrokken, welke zij een tijdlang hadden verloren. 
Bij den ontzachlijken rijkdom van de stof zal de schrijver 
wel moeite hebben af en toe, om datgene uit den rijken 
voorraad te kiezen, wat het best in het kader van zijn 
werk past. maar waar historische kennis strekken kan om 
ons beter in staat te stellen over het heden te oordeelen 
mag de overgang van het laatste bloeitijdperk tot het 
verval in de negentiende eeuw nit t onbesproken blijven, 
maar dient die overgang door eenige teekenende voor
beelden te worden toegelicht. 

De schrijver houde ons ten goede, dat wij vooral nieuws
gierig zijn naar de hoofdstukken, waarin hij dien over
gang zal behandelen. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

ARNHEM. Doorwerth blijft voor het publiek behouden, zoo 
melden de dagbladen. 

De heer J. W. F. Schetter zal de vrije wandeling op het 
door hem gekochte landgoed handhaven. 

Het kasteel wordt zoover hersteld, dat verder verval 
wordt voorkomen. 

— De toren der Ned. Herv. kerk — voormaals St. Martini
kerk — te Doesburg, dagteekenend uit het laatst der 15e 
eeuw en o. a. volgens advies der rijkscommissie tot het 
opmaken en uitgeven van een inventaris en eene beschrijving 
van de Nederlandsche monumenten van geschiedenis en 
kunst zijnde een der fraaiste en belangrijkste torens van 
Gelderland, verkeert momenteel in zeer slechten toestand, 
en de toestand zijner spits vereischt zelfs onverwijld voor
ziening. Het gemeentebestuur van Doesburg heeft daartoe 
subsidie van de provincie aangevraagd. Waar evenwel iu 
de totale herstellingskosten ad f53000 door het rijk zal 
bijgedragen worden f 35,500, meenen Ged. Staten van Gelder
land, dat de gemeente Doesburg en hare ingezetenen de 
resteerende f 17,500 wel kunnen bijdragen, weshalve zij 
voorstellen afwijzend op het verzoek te beschikken 

AMSTERDAM. Acht jaren geleden, zegt 't „Hbl.", waren 
Gebr. A. & B. Slier koopeva van den opstal van de N.Z. 
Kapel met aanhoorende gebouwen. Reeds was het werkvolk 
der firma op weg om de slooping aan te vangen, toen 
plotseling het bericht kwam, dat men nog niet zeker was, 
wie als de eigenaar van de kerk moest worden aangemerkt. 
De langdurige rechtzaak volgde daarop, met het bekende 
resultaat. Nu de rechtzaak is geëindigd en de onderhande
lingen over het voortbestaan van het kerkgebouw niet het 
gewenschte gevolg hadden, heeft de firma Slier dezer dagen 
van den architect der Ned. Herv gemeente bericht ont
vangen, dat het sloopingswerk kon worden begonnen. 

Naar wij nader vernemen is men Donderdag met het 
werk der slooping aangevangen. 

11 Juli. Bijlage van „TOE O P M E R K E R No. 28. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. === 

Hoofdkantoor en Hag-aaQnen DE RUITERKADE 190—151. Filiaal en Showroom 44 ROKIX, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en Koudwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder liarantie. 

'S-GRAVENHAGE. Met het oog op het nog aanhangige 
vraagstuk der indeeling van de Landsgebouwen zal er dit 
jaar aan het lokaal van de Tweede Kamer niets verbouwd 
of veranderd worden. 

— Aan den Pompstationsweg zal een bijzondere straf
gevangenis met eenige ambtenaars woningen worden ge
bouwd. 

De minister van Justitie heeft, onder meedeeling daarvan, 
aan den Raad beleefd verzocht, voor dien bouw vrijstelling 
te verleenen van de verbodsbepaling in § 1 sub 2 van art. 26 
der Bouwverordening. 

EINDHOVEN. Te Geldrop is de bont- en katoenfabriek van 
de firma A. J van Gerdinge tot den grond afgebrand. Ook 
de machines zijn vernield. 

ALKMAAR. Het Uitvoerend Comité voor den in Augustus 
alhier te houden Tentoonstelling van Werkstukken vervaar
digd door Handwerkslieden, waaraan een Gebonden en Vrije 
Wedstrijd verbonden is, heeft een prijsvraag uitgeschreven 
voor een Diploma. 

De beoordeeling der ingezonden ODtwerpen is geschied 
door de Heeren J. Cock, Leeraar in het Handteekenen aan 
de Cadettenschool, P. K. Leguit, Architect, G. Looman, 
Directeur der Gemeentewerken, allen te Alkmaar. 

Toegekend werd de le prijs f20 (motto .,0. V.") aan den 
heer H. J. Dupont Jz., architect te Rotterdam; de 2e prijs 
f 10 (motto ,,'t Is mei sizzen net to dwaen"! aan den heer 
Wybo Meijer J.Czn., sierkunstenaar te Haarlem; de 3e prijs 
Eervolle vermelding aan (motto „Simplex") den heer Sienes 
H. Langenberg te Heino en (motlo „Arbeid adelt") den 
heer G. A. J. Kloos te Alkmaar. 

P e r s o n a l i a . 

— Op de voordracht voor de benoeming van een ingenieur 
van den Provincialen Waterstaat in Groningen zijn ge
plaatst de heeren : J. E. de Meiiier Jr. c. i., ingenieur bij 
de gemeente Nijmegen ; J. H. Telders c. i., tijdelijk adjunct 
ingenienr vau den Rijks Waterstaat te Terneuzen en E. de 
Vries c. i. te 's-Gravenhage, laatst in dienst der Siameesche 
Regeering als ii genieur bij irrigatiewei ken, enz. 

— Te Arnemuiden is benoemd tot gemeente-bouwmeester 
de heer P, L, Bolier, opzichter bij den polder Walcheren, 

— Benoemd tot teekenaar bij de Staatspoorwegen J. J. 
Scherjon. 

— Aan den heer A. Best is eervol ontslag verleend als 
opzichter van den prov. waterstaat van Groningen. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

B o u w k u n d i g t eekenaar terstond, op Architect en-
bureau te Amsterdam, minimum salaris f 100 per maand. 
Vereischt wordt een week op proef te werken. Br. lett. 
VI. Z. Adv.Bur. Meerkotter en Co, Heerengracht 375. (1) 

T e c h n i s c h e kracht , op fabriek in Midden Duitsch-
land, van natte en droge baggermachines. 

offerten met afschriften van getuigschriften, onder D. A. 212. 
Rudolf Mosse, Köln a/Rb. (1) 

Opz ichter - teekenaar . Brieven letter B. T. 353. 
N. v. d. D. (i) 

J o n g m e n s c h op Technisch-Bureau voor direct, goed 

teekenaar vereischte. Br. lett. T. D. 2545, Alg. Adv.Bur. 
A. de la Mar Azn., Amsterdam. (1) 

T e e k e n a a r - c o n s t r u c t e u r op een fabriek te Zaan
dam, zoo spoedig mogelijk salaris nader overeen te komen 
Br. lett. A. IJ. 467, N. v'. d. D. (1) 

Gemeente-Opzichter , te Zandvoort, met 1 Sept. 
a. s. jaarwedde f 750. Instructie Gr Gemeente-Secretarie 
ter lezing dagelijks van 10 tot 3 uur. Sollicitaties!ukken 
voor of op 20 Juli a. s. aan den Burgemeester. (1) 

O n d e r b a a s ongeh. bekend met wegenaanleg. 
Aanbieding onder No. 36385, bureau v. h. Alg. Nederl. 

• "O — " — W * V ^ ^ . - | 

Advertentieblad te 's-Giavenhage. (1) 

O n d e r b a a s voor een bouwwerk. Brieven onder 
No. 36106 aan het Bureau van het Alg. Ned. Advertentieblad 
te 's-Giavenhage. (1) 

O p z i c h t e r bij het bouwen van een gashouder te 
Leeuwarden. Zoo spoedig mogelijk, gedurende ten minste 
vier maanden, salaris 100 a 150 gulden per maand. Sollici-
tatiën op zegel in te zenden vóór 7 Juli a.s. aan den Bur
gemeester. Inlichtingen geeft de Directeur der Gasfabriek. 

(-') 
Onderwi jzer in het M e u b e l m a k e n en Vak-

teekenen, Onderwijzer iu het Lijn- en vakteekenen, 
practisch Bouwkundige, elk oi> ern jaarwedde van f 000, 
beide aan de Ambachtschool te Leiden tegen 1 October 1908. 

Stukken voor 12 Juli a. s. aan den Directeur. (2) 

B o u w k u n d i g T e e k e n a a r opz ichter , adres 
firma M. van Delden Ar Co., te Gronau i/Westf. (2) 

U i t v o e r d e r , voor woningbouw, voor 6 maanden, moge
lijk voor vast. Brieven onder No. 36331 aan het Bureau 
van het Alg. Nederl. Advertentieblad te 's-Gravenhage. 

(2) 

B o u w k u n d i g o p z i c h t e r van 24 Augustus tot 26 
September e. k., bij den bouw eener school te Olterloo 
(Gemeente Ede), brieven onder letter B.E. aan het Bureau 
van het Technisch Weekblad Copernicusstraat 104, 
's-Gravenhage. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN OEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 0 tot 8 uur. 

17 Bouwk.Opz.-teek., 22—50j.,/"G0—ƒ 125 
6 BouwkOpz.-Uitv., 23—50j.,/"65—ƒ110 
4 Bouwk. Teek. 22—49j.,/pG0—/T20 
4 Waterb. Opzr. 2 5 - 3 1 j.,/"80—f 120 
1 Decoratie-teekenaars —20\.,f - ƒ120 
ITeek . voor kunst-indust. —26 j . , / " ƒ120 
4 Chef-machinisten 22—33j.,f 80—f 150 
3 Werkt. opz. (construct.) 22—26j.^80 -ƒ 110 
8 Werktuigk. Teek., 18—28 j . , f 35—ƒ 85 
7 Electrotechniker 20—41 j . , f 35—ƒ 120 
1 Scheepsteekenaar 23j. , f 80 
1 Klerk-teekenaar 25j., f 75 

i.m. 

\ 
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in onze Kamer is op le merken waar het utiliteits- en het 
kostenpunt gewoonlijk de eenige punten zijn. waarover men 
zich warm maakt, als het al zoover komt. 

Spectator geeft een studie met afbeeldingen over eenige 
moderne dorpskerken, die niet onbelangrijk is, omdat men 
er eenigszins uit zien kan, wat de Belgische kerkbouw 
meesters onder modern verstaan. Hun opvatting ten dezen 
opzichte wijkt nog al af van de Duitsche en staat nog te 
veel onder den directen invloed der middeleeuwen, zonder 
dat zij zooveel durven als Joseph Cuypers, zoodat men nog 
niet veel gewaar wordt van ecu werkelijk moderne opvatting. 
Ut België wel het land is. vanwaar men die verwachten 
moet, is de vraag. Men is er nog te veel gehecht aan 't 
oude en geeft zich met liefde over aan dc studie daarvan, 
/.ooals blijkt uit een albumblad, dat ijzerwerk en steenen 
wijwatervaten in de kerk te Linkebeek te zien geeft. Een 
zelfde geest van liefde voor het oude toont zich in het slot
artikel van deze aflevering handelende over de omgeving 
van de O. L. V. kerk te Brugge. 

Was de oudheidkunde steeds een gelief koosde liefhebberij 
van het ontwikkeld deel der Nederlandsche natie, misschien 
is er geen tijdperk aan te wijzen, waarin men zich met 
zooveel ernst op dit vak heeft toegelegd, dan in liet begin 
'der twintigste eeuw. In vereenigingen, bonden, commissies 
e. d. en door enkele personen wordt op dit gebied ver
zameld, onderzocht, vergeleken, in ten woord gewerkt met 
een ijver, waarvan de vruchten niet uitblijven in den vorm 
van verslagen, niededeelingen, enz. welker inhoud steeds 
rijker en belangrijker wordt. 

Het Verslag der Commissie ter verzekering eener goede 
bewaring van Gedenkstukken van Geschiedenis en Kunst 
te Nijmegen, over het jaar 1!K)7 betreft een gebied, dat voor 
de oudste beschavingsgeschiedenis van ons land een der 
merkwaardigste genoemd mag worden. De Nijmeegsche 
verzameliugen worden telkens met nieuwe vondsten verrijkt, 
voornamelijk wat betreft de Romeinsche oudheid, en trekken 
steeds meer de aandacht, ook in het buitenland. 

Het Vyfde Jaarverslag der Rijkscommissie tot het op
maken en uitgeven van een inventaris en eene beschrijving 
van de Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en 
Kunst (waarom moeten zulke commissies toch altijd zulke 
lange namen hebben?) doet ons zien, dat ook deze commissie 
op haar terrein niet stilzit. In velerlei richting is zij werk
zaam en ofschoon zij over het algemeen niet over gebrek 
aan medewerking te klagen heeft, toch laat deze af en toe 
nog wel eens te wenschen over. Niet zonder belang achten 
wij de slotopmerking van het verslag, waarin de Commissie 
de aandacht van den Minister vestigt op gevallen, .dat 
gebouwen, eenmaal met Rijkssubsidie gerestaureerd, opnieuw 
in verval geraken, tengevolge van slecht onderhoud, of 
zelfs, door eigenmachtig uitgevoerde onoordeelkundige her
stellingen, worden verknoeid". De Commissie geeft in over
weging in hoeverre het mogelijk is hierin verbetering te 
brengen, door b.v. voortaan aan het toekennen van Rijks
subsidie de voorwaarde te verbinden, dat de door zulken 
bijstand bevoordeelde eigenaars zich verplichten zorg te 
dragen voor goed onderhoud, en geen herstellingswerken 
aan hunne gebouwen uit te voeren, zonder voorafgaande 
toestemming van den Minister. Het mag toch waarlijk een 
onhoudbare toestand heeten, dat het ongeschonden voort
bestaan van monumenten, die om hun algemeen belang met 
van Staatswege verstrekte gelden in goeden staat zijn 
gebracht, geheel afhankelijk zoude zijn van de willekeur 
(Ier bezitters. 

Het Bulletin van den Nederlandsclien Oudheidkundigen 
Koud in zijn nieuwen vorm, stelt bovengenoemde verslagen 
iu de schaduw. Daarvan liggen de Mei- en de Juuiaflevering 
voor ons beide even belangrijk, de eerste bevattende o. a. 
studies over de Warmenhuizer gewelfschilderingen door 
N. Beets; over die te Noordbroek door Adolph Mulder; 
over het venster 110. 10 in de Groote kerk te Gouda door 
Beelaerts van Blokland. 

Zeer belangrijk, ook om de afbeeldingen, zijn de mede-
deelingen van Martine Tonnet over het werk der Commissie 
in Nedei landsch-Indië voor oudheidkundig onderzoek op 
.lava en Madoera, inzonderheid de Tempels op .lavabetref
fende, en evenzeer de beschrijving van het voor kanton
gerecht bestemde oude huis te Schiedam, door J C. Over-
voorde. 

De inhoud van de Juni-aflevering is geheel het werk van 
den Hattemschen archivaris F. A. Hoefer en bevat onder 
den bescheiden titel van „Aanteekeningen" een uitvoerige 
en rijk geïllustreerde historische beschrijving van Culemborg 
en een opsomming van de bezien/." aardigheden van Zalf 
Bommel, wel geschikt om de beoefenaars der bouwkunst, 

die deze plaatsen niet kennen tot een bezoek op een paar 
vacantiedagen aan te sporen, terwijl vele aanteekeningen 
ook uit een kunsthistorisch oogpunt van belang zijn. 

De Architectuur iu hare Hoofdtijdperken door Henri 
Evers. Tweede deel aft". 5 Gothiek en Renaissance. Ook bij 
de bespreking van dit werk blijven wij op het terrein der 
oude bouwkunst, en deze aflevering bevat het laatste deel 
der Gothiek en het eerste der Renaissance. 

Het is een verblijdend verschijnsel, dat wij hier, wij 
mogen welhaast zeggen voor de eerste maal, in een studie
boek de noodige aandacht gewijd zien aan de Nederlandsche 
monumenten van Gothische bouwkunst en deze op gelijken 
voet behandeld zien met de buitenlandsche. Ongetwijfeld 
zal dit de waardeering van eigen kunst, tegenover die van 
vreemden bodem, bij het opkomend geslacht bevorderen en 
een aansporing kunnen zijn tot een bestudeering niet enkel als 
historische curiositeiten j maar als voortbrengsels van bouw
kunst, van de talrijke, zij het ook niet altijd grootsche en 
schitterende, meestal toch zeer karakteristieke overblijfsels, 
die binnen onze grenzen soms in onze onmiddellijke om 
geving te vinden zijn. 

Waar de Renaissance begint is natuurlijk Italië het eerst 
aan het woord, maar wij twijfelen niet of in volgende 
afleveringen zal de schrijver ter bestemder plaati-e ook de 
Nederlandsche Renaissance tot haar recht doen komen en 
daarna ook de bouwwijzen, die daarop gevolgd zijn en die 
in de laatste jaren weder meer de belangstelling lot zich 
hebben getrokken, welke zij een tijdlang hadden verloren. 
Bij den ontzachlijken rijkdom van de stof zal de schrijver 
wel moeite hebben al' en toe, om datgene uit den rijken 
voorraad te kiezen, wat het best in het kader van zijn 
werk past. maar waar historische kennis strekken kan om 
ons beter in staat te stellen over het heden te oordeelen 
mag de overgang van het laatste bloeitijdperk tot het 
verval in de negentiende eeuw nitt onbesproken blijven, 
maar dient die overgang door eenige teekenende voor
beelden te worden toegelicht. 

De schrijver boude ons ten goede, dat wij vooral nieuws
gierig zijn naar de hoofdstukken, waarin hij dien over
gang zal behandelen. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

ARNHEM. Doorwerth blijft voor het publiek behouden, zoo 
melden de dagbladen. 

De heer J. W. F. Schetter zal de vrije wandeling op het 
door hem gekochte landgoed handhaven. 

Het kasteel wordt zoover hersteld, dat verder verval 
wordt voorkomen. 

— De toren der Ned. Herv. kerk — voormaals St. Martini 
kerk — te Doesburg, dagteekenend uit het laatst der 15e 
eeuw en o. a. volgens advies der rijkscommissie tot het 
opmaken en uitgeven van een inventaris en eene beschrijving 
van de Nederlandsche monumenten van geschiedenis en 
kunst zijnde een der fraaiste en belangrijkste torens van 
Gelderland, verkeert momenteel in zeer slechten toestand, 
en de toestand zijner spits vereischt zelfs onverwijld voor
ziening. Het gemeentebestuur van Doesburg heeft daartoe 
subsidie van de provincie aangevraagd. Waar evenwel in 
de totale herstellingskosten ad f 5:5000 door het rijk zal 
bijgedragen worden f 35,500, meenen Ged. Staten van Gelder
land, dat de gemeente Doesburg en hare ingezetenen de 
resteerende f 17,500 wel kunnen bijdragen, weshalve zij 
voorstellen afwijzend op het verzoek te beschikken 

AMSTERDAM. Acht jaren geleden, zegt 't „Hbl.", waren 
Gebr. A. & B. Slier koopers van den opstal van de N.Z. 
Kapel met aanhoorende gebouwen. Reeds was het werkvolk 
der firma op weg om de slooping aan te vangen, toen 
plotseling het bericht kwam, dat men nog niet zeker was, 
wie als de eigenaar van de kerk moest worden aangemerkt. 
De langdurige rechtzaak volgde daarop, met het bekende 
resultaat. Nu de rechtzaak is geëindigd en de onderhande
lingen over het voortbestaan van het kerkgebouw niet het 
gewensehte gevolg hadden, heeft de firma Slier dezer dagen 
van den architect der Ned. Herv gemeente bericht ont
vangen, dat liet sloopingswerk kon worden begonnen. 

Naar wij nader vernemen is men Donderdag met het 
werk der slooping aangevangen. 

11 Juli. Bijlage van „ D E O P M E R K E R No. 28. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en BfaffaiUnen DE RUITERKADE 190—151. Filiaal en Showroom 44 KOKIX, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale V e r w a r m i n g . V e n t i l a t i e . W a r m en Koudwater v e r z o r g i n g . T r i u m p h Deurdrangers, Kampioen V e n t i l a t o r onder Mnrantie. 

'S-GRAVENHAGE. Met het oog op het nog aanhangige 
vraagstuk der indeeling van de Landsgebouwen zal er dit 
jaar aan het lokaal van de Tweede Kamer niets verbouwd 
of veranderd worden. 

— Aan den Pompstationsweg zal een bijzondere straf
gevangenis met eenige ambtenaarswoningen worden ge
bouwd. 

De minister van Justitie heeft, onder meedeeling daarvan, 
aan den Raad beleefd verzocht, voor dien bouw vrijstelling 
te verleenen van de verbodsbepaling in § 1 sub 2 van art. 26 
der Bouwverordening. 

EINDHOVEN. Te Geldrop is de bont- en katoenfabriek van 
de firma A. .1 van Gerdinge tot den grond afgebrand. Ook 
de machines zijn vernield. 

ALKMAAR. Het Uitvoerend Comité voor den in Augustus 
alhier te houden Tentoonstelling van Werkstukken vervaar
digd door Handwerkslieden, waaraan een Gebonden en Vrije 
Wedstrijd verbonden is, heeft een prijsvraag uitgeschreven 
voor een Diploma. 

De beoordeeling der ingezonden ontwerpen is geschied 
door de Heeren J. Cock, Leeraar in het Handteekenen aan 
de Cadettenschool, P. K. Leguit, Architect, G. Looman, 
Directeur der Gemeentewerken, allen te Alkmaar. 

Toegekend werd de le prijs f 2') (motto .,0. V.") aan den 
heer H. J. Dupont Jz., architect te Rotterdam; de 2e prijs 
f 10 (motto ,,'t Is mei sizzen net to dwaen"! aan den heer 
Wybo Meijer .T.Czn., sierkunstenaar te Haarlem; de 3e prijs 
Eervolle vermelding aan (motto „Simplex") den heer Sienes 
H. Langenberg te Heino en (motto ,.Arbeid adelt") den 
heer G. A. .1. Kloos te Alkmaar. 

P e r s o n a l i a . 

— Op de voordracht voor de benoeming van een ingenieur 
van den Provincialen Waterstaat in Groningen zijn ge
plaatst de heeren : J. E. de Meiiier Jr. c. i., ingenieur bij 
de gemeente Nijmegen ; .1. H. Telders c. i., tijdelijk adjunct 
ingenienr vau den Rijks Waterstaat te Terneuzen enE. de 
Vries c. i. te 's-Gravenhage, laatst in dienst der Siameesche 
Regeering als ii genieur bij irrigatiewei ken, enz. 

— Te Arnemuiden is benoemd tot gemeente-bouwmeester 
de heer P. L, Bolier, opzichter bij den polier Walcheren, 

— Benoemd tot teekenaar bij de Staatspoorwegen J. .1. 
Scherjon. 

— Aan den heer A. Best is eervol ontslag verleend als 
opzichter van den prov. waterstaat van Groningen. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

B o u w k u n d i g t eekenaar terstond, opArchiteclen-
bureau te Amsterdam, minimum salaris f 100 per maand. 
Vereischt wordt een week op proef te werken. Br. lett. 
M. Z. Adv.Bur. Meerkotter en Co, Heerengracht 375. (I) 

T e c h n i s c h e kracht , op fabriek in Midden Duitsch 
land, van natte en droge baggermachines. 

offerten met afschriften van getuigschriften, onder D. A. 212. 
Rudolf Mosse, Köln a/Rh. (l) 

Opz ichter - teekenaar . Brieven letter B. T. 353 
N. v. d. D. (l) 

Jongmensch op Technisch-Bureau voor direct, goed 

teekenaar vereischte. Br. lett. T. D. 2545, Alg. Adv.Bur. 
A. de la Mar Azn., Amsterdam. (1) 

T e e k e n a a r-c o n s t r u c t e u r op een fabriek te Zaan
dam, zoo spoedig mogelijk salaris nader overeen te komen 
Br. lett. A. IJ. 467, N. v'. d. D. (1) 

Gemeente-Opzichter , te Zandvoort, met 1 Sept. 
a. s. jaarwedde f 750. Instructie ter Gemeente-Secretarie 
ter lezing dagelijks van iO tot 3 uur. Sollicitatiestukken 
voor of oj) 20 Juli a. s. aan den Burgemeester. (1) 

On der baas ongeil, bekend mei wegenaanleg. 
Aanbieding onder No. 36385, bureau v. h. Alg. Nederl. 

Advertentieblad te 's-Gravenhage. (1) 

On der baas voor een bouwwerk. Brieven onder 
No. 36106 aan het Bureau van het Al?, 
te 's-Gravenhage. 

Ned. Advertentieblad 
(1) 

O p z i c h t e r bij het bouwen van een gashouder te 
Leeuwarden. Zoo spoedig mogelijk, gedurende ten minste 
vier maanden, salaris 100 a 15ti gulden per maand. Sollici-
tatiën op zegel in te zenden vóór 7 Juli a.s. aan den Bur
gemeester. Inlichtingen geeft de Directeur der Gasfabriek. 

(-*) 

Onderwi jzer in het Meubel maken en Vak
teek en en, Onderwijzer in het Lijn- en vakteekenen, 
practisch Bouwkundige, elk on eui jaarwedde van f !K)0, 
beide aan de Ambachtschool te Leiden tegen 1 October 1908. 

Stukken voor 12 Juli a. s. aan den Directeur. (2) 

B o u w k u n d i g T e e k e n a a r o p z i c h t e r , 
firma M. van Delden A Co., te Gronau i/Westf. 

adres 
(2) 

U i t v o e r d e r , voor woningbouw, voor 6 maanden, moge
lijk voor vast. Brieven onder No. 36:131 aan het Bureau 
van het Alg. Nederl. Advertentieblad te 's-Gravenhage. 

(2) 

B o u w k u n d i g o p z i c h t e r van 24 Augustus tot 26 
September e. k., bij den bouw eener school ie Olterloo 
(Gemeente Ede), brieven onder letter B.E. aan het Bureau 
van het Technisch Weekblad Copernicusstraat 104, 
's-Gravenhage. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RuiJSCHSTRAAÏ 94, A M S T E R D A M . 

Spreekuur iederen Woensdag- èn Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

17 Bouwk.Opz.-teek., 
6 BouwkOpz.-Uitv., 
4 Bouwk. Teek. 
4 Waterb. Opzr. 
1 Decoratie-teekenaars 
1 Teek. voor kunst-indust. 
4 Chef-machinisten 

'ii Werkt. opz. (construct.) 
8 Werktuigk. Teek., 
7 Electrotechniker 
1 Scheepsteekenaar 
1 Klerk-teekcnaar 

22-
23-
22-
25-

22-
22 
18-
20-

-50 j . , ƒ00 
-50 j.,/*(;:> 
-40 j . , ƒ 00 
-31 j../\so-
-264.,/ 
26] . , / 

-38i. , /80-
2Gj.,/\S0 

-28j.,f85-
-41 j . , ƒ35-
23.j., 
25j., 

-f 125 
- ƒ 1 1 0 
-ƒ120 
-ƒ120 
-ƒ120 

ƒ120 
-ƒ150 

ƒ110 
-ƒ 85 
-ƒ120 

ƒ 80 
f 75 

p.m. 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Marmeren Schoorsteenmantels. 
Vraag nllmiii en pry zen. (i) 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

DINSDAG 14 Juli. 

Nijmegen ten 2.30 ure. Door het Ge
meentebestuur: het maken van den boven
bouw van het Centraalstation der Ge-
meente-Electriciteitswerken. Zie adv. in 
no. 26. 

Bathnieii ten 2 ure. Voor den heer 
J. E. W. Borgerink Fenema, ten huize 
van .1. VV. Booile: 1 het herstellen van 
de bes'aande woning op het erve De 
Krosse; 2. het bouwen van een nieuwe 
woning bestek eu teek. ter inzage in 
voornoemd koffiehuis; aanw. 11 ure; inl. 
te bekomen bij II. Wibbelink G. Jzn. te 
Bathmen. 

WOENSDAG 15 Jnli. 

Boxtel ten 3.30 ure. Door het li K. 
kerkbestuur in het lokaal van de Wed. 
Th. Son, het bouwen van eene jon
gensschool met patronaat enz. aanw. 
13 Juli 10 ure: bestek en teek. ter inzage 
in voornoemd lokaal en verkrijgbaar bij 
den arch. J. H. II. van Groem ndael te 
Vught. 

Leeuwarden ten 4 ure. Door het ge
meentebestuur : de levering en het stellen 
\an profielijzer geconstrueerd a. vier 
zware dakspanten; b. zes groote dak
kapellen; c. vier groote balcons, en d. 
een lengte van plm. -tti.50 M. gegalvani
seerd ijzeren goot. Het bestek met 3 
teekeningen ter inzage ter Secretarie en 
aldaar verkrijgbaar. 

Leeuwarden ten 4 ure. Door het ge
meentebestuur ; de uitbreiding van ge
meenteschool no. 7 tot een 12-klassige 
school en het bouwen van een werksters-
woning, bestek met 7 teek. ter inzage ter 
secretarie cn verkrijgbaar aldaar. 

's-tïravenhage ten 2 ure. Door het Min. 
van Justitie: de verbouwing van de 
Tuchtschool te Zeist tot Rijksopvoedings
gesticht voor Meisjes; begr. f89080. (Zie 
adv. in no. 26.) 

Beverwijk. Door den bouwk. N. de 
Wolf Czn.: de levering van 41-0"0eenigs 
zins getrokken le soort Waalstraatklin-
kers. franco Haven wal. Aanbiedingen 
niet opgaaf van leveringstijden monsters 
van minstens 3 stuks vóór 15 Juli ten 
kantore van den Bouwkundige, Meer
straat 70. 

Almelo ten 1.30 ure. Door de Locaal-
spoorw.-Mij. Neetle—llellendoorn, aan het 
kantoor der Mij., het maken van gebouwen, 
grond- en kunstwerken, leggen van sporen 
en wissels enz. behoeve van den Locaal 
spoorweg van: lo. Rijssen naar llellen
doorn (bestek no. 1); 2o. Goor naar 
Rijssen (bestek no. 2) in no. 23). De 
bestekken met teekeningen ter lezing, 
aan genoemd kantoor en aldaar te be
komen. 

's-Gravenhage ten 11 ure. Door het 
minist. vau Waterstaat: het maken van 
oevervoorzieningen langs de Bergsche 
Maas, begr. f 34850; bestek no. 147 na 1 

Juli ter lezing aan genoemd minist.. aan 
de prov, best. en te bekomen bij Gebr. 
van Cleef, te 's-Gravenhage; inl. den 
hoiifding.-direoteur van den Rijkswater
staat in de 2de en 3de direction te 
's-Gravenhage. bij den ingenieur van den 
waterstaat te 's Hertogenbosch, en bij 
den opzichter H. Dijkstra te Geertruiden-
berg ; het proces-verbaal van inl. ligt op 
8 Juli ter teekening bij voornoemden 
ingenieur. 

DONDERDAG 10 Juli. 

Frankhuis ten 11.31) ure. Door de arch. 
M. Meijerink in het koffiehuis van Dijk: 
Het bouwen van 8 woonhuizen te Westen-

Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

.Di van IS 415. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 

j (Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME-

! GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN-
i GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHENJJselkade. ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1900 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

holte; bestek en teek. verkrijgb. bij den 
architect te Zwolle, aanw. 15 Juli ten 
11 ure. 

VRIJDAG 17 Juli. 

Giesseiidnm ten 12 ure. Door het be 
stuur der Vereeniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs, in tie school: Het bou
wen van een school en hit vei bouwen 
van een woonhuis te Neder-Hardinxveld, 
alsmede het aanbouwen van een gang 
aan het schoolgebouw te Giessendam. 
Bestek met teek verkrijgb. bij de Heeren 
üs. K. J. Kapteijn en A. Kersbergen Jr. 
te Cïiessendain en bij tien arch. G. Boel
houwer, 's-Gravendijkwal 144, Rotterdam 
Aanw. 13 Juli 8 uur te Neder-Hardinxveld 
en 4 uur te Giessendam. 

Echten ten 10 ure. Door het 'bestuur 
van de bouwvereeniging Volksbelang in 
het cafe van II. Muurling: liet. bouwen 
van 6 werkmanswoningen bilj. inzenden 
voor of op 10 Juli bij den voorzitter J. 

Slump Hzn. bestek en teek. verkrijgb. bij 
den heer E. Lourens. 

ZATERDAG 18 JULI. 

Wonscradeel ten 11 ure. Door het ge
meentebestuur: a. het maken'en her
stellen van bestratingen in de dorpen 
Arum, Dedguni, Ferwoude. Hichtum, 
Kiniswerd, Lollum, Makkum en Zurich; 
b. het maken van zinkputten en riolen 
te Arum, Dedguin en Greonterp; c. het 
vloeren van een platte laag in het mid
den van grintwegen onder Burgwerd en 
Hichtum ; d. het vernieuwen van twee 
gedeelten houten wal te Arum: voor de 
bestratingen moet geleverd worden 86000 
kromme klinkertmop, 16000 2e soort 
bakklinkert, 142000 le soort straatwaal-
klinkert en 475 M' zand; bestekken 
kosteloos verkrijgbaar ter secretarie. 

BAANDAG 20 Juli. 
Dwingelo. Door het bestuur der coop, 

stoomzuivelfabriek en kooriuna.alderij: a. 
het verbouwen van de bestaande zuivel
fabriek te Dwingelo: b. het aanbouwen 
eener directeurswoning ; bestek en teek. 
verkrijgbaar bij den arch. A. Kooistrate 
Gorretlijk, bilj. inzenden bij den directeur 
,1. Klijzing aldaar. 

DINSDAG 21 Juli. 
l'trecht ten 2 ure. Door den Mij. tot 

Expl. van S. S. aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelse Park; bestek 
no.1147: het vergrooten en verbeteren 
van de wachterswonhigen no. 8en67op 
het station Blerik; begr. f 1800. (Zie 
adv. in dit no. 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

Op Dinsdag den 2lsten Juli 1908, 
des namiddags ten 2 ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in liet Moreelse Park 
te Utrecht, van: 

Bestek UTo. 1147. 
Het vergrooten en verbeteren van de 

waclitersvvoiiiiigeii I k S en 07 op 
het station BLERIK. 

Begroot ing f' 1SOO — 

De besteding geschiedt volgens §45 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den éden Juni 
1908, ter lezing aan het Centraalbureau 
in hot Moreelse Park en aan het bureau 
van den Sectie-Ingenieur A. VAN 
LIEBERGEtt te <Muastricht en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van f I.OO 

Inlichtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) en door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den liden Juli 1908 ten 11.80 
ure voormiddag (West EnropeescJie 
tijd) te Blerik. 

UTRECHT, den 29sten Juni 1°08. 
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O U W K U N D I G V V E E K B L A D . 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKKR" , Stephensonstraal 92, 's-Gravenbage 

Abonnementsprijs per jaar it Jan.—31 Pee.) 
voor het binnenland. . . . . . 

te voldoen 
(«. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan van hel 

abonnementsjaar, of 
/». in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar 

over op I April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dee.) wordt 
beschikt. 

Voor België 
Voor tie overige landen der Post-Unie, met 

inbegrip van Nederl.-Indie en Zuid-Afrika . 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bijvoor
uitbetaling per postwissel of' in postzegels, niet 
plaat f 0.25 

Idem, idem. zonder plaat - 0.15 

($.50l s j 

7.50; ii! 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • I,— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer • 0.1 f> 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bi] opgave van drie 

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

aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Katerdag verschijnend nummer, uiterlijk de. 
VRIJDAGS V00RMIDDA0S aan tuis bureau zijn bezorgd. 

Rij latere inzending kunnen wij niet voor tie plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, per expresse aan 
de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij van „Eigen Hulp" Jacob v. tl. Doesstraat 103, 's-Gravenhage, 

B o u w k u n s t in n i e u w e banen . 

„Dit boekje is niet geschreven voor vakgenooten, 
maar voor hen, die bij de stijgende belangstelling 
in Bouw- en Meubelkunst een aanwijzing tot <le 
kennis van stijl en zijn ontwikkeling wenschelijk 
achten". 

Dit is het korte en toch genoeg zeggende voor
bericht van bet boekje getiteld „Over Stijl in 
Houw- en Meubelkunst'" door I'. IJerlage, waar 
van onlangs bij W . L. en J . Rrusse te Rotterdam 
een tweetien geheel verbeterden druk verscheen. 

Deze tweetle druk en ..tie stijgende belang
stelling" zijn twee belangrijke verschijnselen. De 
eerste is een voldongen feit. aan de tweetle zouden 
wij gaarne op gezag van den schrijver gelooven 
wanneer wij niet wisten, dal er werkelijk stijgende 
belangstelling is, al gaat dat stijgen dan ook uiterst 
langzaam en telkens door daling afgewisseld. 

Hoeveel jaren is hel al niet geleden, dat wij 
over stijl begonnen te praten. 

Hel was in onze leerjaren, tlat wij met Setnper's 
Stil in den technischen mul tektonischen Kunsten 
kennis maakten. Wij sloten ons op in onze studeer
cel, om te trachten de doorwrochte studie van den 
toen reeds beroemden architect-philosoof te door
gronden en in ons op te nemen. 

Gemakkelijk was dit niet, want wij waren al 
zeer slecht voorbereid, door onze opleiding, waar
aan, nevens de kappen, trappen en kolomorden, een 

cursus in geschiedenis der bouwkunsl wel niet ont
broken had, maar waarin toch van het innerlijk 
wezen dier kunst en van hart' eigenlijke grond
slagen heel weinig tot ons was doorgedrongen. 

Hoe kon het ook anders, in een tijd toen zelfs 
tie groote mannen het niet waagden, althans geen 
blijk gaven van pogingen, om den oorsprong en tie 
beteekenis tier kunstvormen na te vorschen. in een 
tijtl toen wijsgeerige beschouwingen over kunst, 
zich bepaalden tot een oppervlakkig woordenspel, 
toen zij die <le mooiste beginselen niet retborisch 
talent wisten voor te dragen, in de practijk niet 
bij machte bleken iets te voorschijn te brengen, 
tlat in eenig opzicht in overeenstemming was met 
hun denkbeelden over smaak en schoonheid. 

Men behoefde slechts enkele bladzijden van de 
„Prolegomena" van Semper's boek te hebben ge
lezen, om in te zien, dat deze inleiding ons voerde 
op een tot noch toe onbekend gebied, op een \ nor 
ons geheel nieuw veld van wetenschap, tint wij be
traden aan de hand van een leidsman,die dooreen 
leven van studie, daar zelf den weg luul moeten 
zoeken en vinden. 

Het was ons alles nog zoo nieuw, dal wij tie 
Prolegomena een paar malen moesten overlezen, 
om niet vrucht vertier te kunnen gaan. Eenmaal 
zoover was hef een lust zich vertier te laten in
wijden en boeide ons elk hoofdstuk meer, totdat 

i 



11 Juli 1908 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6. bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Marmeren Schoorsteenmantels. 
Vraag album en prijzen. (i) 

Aankondiging vitn 
Aanbestedingen. 

DINSDAG 14 Juli. 

Nijmegen len 2.30 ure. Door het Ge
meentebestuur: het maken van den boven
bouw van het Centraalstation der Ge-
meente-Electriciteitswerken. Zie adv. in 
no. 26. 

Itathmen ten 2 ure. Voor den heer 
J. E. W. Borgerink Fenema, ten huize 
van J. VV. Boode: 1 het herstellen van 
de bes'aande woning op het erve De 
Krosse; 2. het bouwen van een nieuwe 
woning bestek en teek. ter inzage in 
voornoemd kofliehuis ; aanw. 11 ure; inl. 
te bekomen bij H. Wibbelink G. Jzn. te 
Bathmen. 

WOENSDAG 15 Jnli. 

Boxtel ten 3.30 ure. Door het R. K. 
kerkbestuur in het lokaal van de Wed. 
Th. Son, het bouwen van eene jon
gensschool met patronaat enz. aanw. 
13 Juli 10 ure; bestek en teek. ter inzage 
in voornoemd lokaal en verkrijgbaar bij 
den arch. J. H. H. van Groemndael te' 
Vught. 

Leeuwarden ten 4 ure. Door het ge
meentebestuur : de levering en het stellen 
\an profielijzer geconstrueerd a. vier 
zware dakspanten; b. zes groote dak
kapellen; c. vier groote balcons, en d. 
een lengte van plm. 49.50 M. gegalvani
seerd ijzeren goot. Het bestek met 3 
teekeningen ter inzage ter Secretarie en 
aldaar verkrijgbaar. 

Leeuwarden ten 4 ure. Door het ge
meentebestuur ; de uitbreiding van ge
meenteschool no. 7 tot een 12-klassige 
school en het bouwen van een werksters
woning, bestek met 7 teek. ter inzage ter 
secretarie en verkrijgbaar aldaar. 

's-Gravenhage ten 2 ure. Door het Min. 
van Justitie: de verbouwing van de 
Tuchtschool te Zeist tot Rijksopvoedings
gesticht voor Meisjes; begr. f851680.(Zie 
adv. in no. 26.) 

Beverwijk. Door den bouwk. N. de 
Wolf Czn.: de levering van 41-0:'0 eenigs
zins getrokken le soort Waalstraatklin-
kers. franco Ha ven wal. Aanbiedingen 
met opgaaf van leveringstijd'en monsters 
van minstens 3 stuks vóór 15 Juli ten 
kantore van den Bouwkundige, Meer
straat 70. 

Almelo ten 1.30 ure. Door de Locaal-
spoorw.-Mij. Neede—Hellendoorn, aan het 
kantoor der Mij., het maken van gebouwen, 
grond- en kunstwerken, leggen van sporen 
en wissels enz. behoeve van den Locaal 
spoorweg van: lo. Rijssen naar Hellen
doorn (bestek no. 1); 2o. Goor naar 
Rijssen (bestek no. 2) in no. 23). De 
bestekken met teekeningen ter lezing, 
aan genoemd kantoor en aldaar te be
komen. 

's-Gravenhage ten 11 ure. Door het 
minist. vau Waterstaat: het maken van 
oevervoorzieningen langs de Bergsche 
Maas, begr. f 34850; bestek no. 147 na 1 

Juli ter lezing aan genoemd minist., aan 
de prov, best. en te bekomen bij Gebr. 
van Cleef, te 's-Gravenhage; inl. den 
hoofding.directeur van den Rijkswater
staat in de 2de en 3de direction te 
's-Gravenhage, bij den ingenieur van den 
waterstaat te 's Hertogenbosch, en bij 
den opzichter H. Dijkstra te Geertruiden-
berg ; het procesverbaal van inl. ligt op 
8 Juli ter teekening bij voornoemden 
ingenieur. 

DONDERDAG 10 Juli. 

Frankhuis ten 11.30 ure. Door de arch. 
M. Meijerink in het koffiehuis van Dijk: 
Het bouwen van 8 woonhuizen te Westen-

Assurantie "Maatsch. tegen Dl flUU" 

schade op het Leven 
,DE van 1*45. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHENJJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND - LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billij ke 
l'reiniëii, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

Slump Hzn. bestek en teek. verkrijgb. bij 
den heer E. Lourens. 

ZATERDAG 18 JULI. 

Wousoradeel ten 11 ure. Door het ge
meentebestuur : a. het maken' en her
stellen van bestratingen in de dorpen 
Arum, Dedgum, Ferwoude, Hichtum, 
Kimswerd, Lollum, Makkum en Zurich; 
b. het maken van zinkputten en riolen 
te Arum, Dedgum en Greonterp; c. het 
vloéren van een platte laag in het mid
den van grintwegen onder Burgwerd en 
Hichtum; d. het vernieuwen van twee 
gedeelten houten wal te Arum; voor de 
bestratingen moet geleverd worden 86000 
kromme klinkertmop, 16010 2e soort 
bakklinkert. 14̂ 000 le soort straatwaal-
klinkert cn 475 M' zand; bestekken 
kosteloos verkrijgbaar ter secretarie. 

MAANDAG 20 Juli. 
Dwingelo. Door het bestuur der coop, 

stoomzuivelfabriek en koornmaalderij: a. 
het verbouwen van de bestaande zuivel
fabriek te Dwingelo; b. het aanbouwen 
eener directeurswoning; bestek en teek. 
verkrijgbaar bij den arch. A. Kooistrate 
Gorredijk, bilj. inzenden bij den directeur 
J. Klijzing aldaar. 

DINSDAG 21 Juli. 
Utrecht ten 2 ure. Door den Mij. tot 

Expl. van S. S. aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelse Park; bestek 
no. 1147: het vergrooten en verbeteren 
van de wachterswoningen no. 8en67 op 
het station Blerik; begr. f 1800. (Zie 
adv. in dit no. 

holte; bestek en teek. verkrijgb. bij den 
architect te Zwolle, aanw. 15 Juli ten 
11 ure. 

VRIJDAG 17 Juli. 

Giessendam ten 12 ure. Door het be 
stuur der Vereeniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs, in de school: Het bou
wen van een school en h«t verbouwen 
van een woonhuis te Neder-Hardinxveld, 
alsmede het aanbouwen van een gang 
aan het schoolgebouw te Giessendam. 
Bestek met teek verkrijgb. bij de Heeren 
Ds. K. J. Kapteijn en A. Kersbergen Jr. 
te Giessendam en bij den arch. G. Boel
houwer, 's-Gravendijkwal 144, Rotterdam 
Aanw. 18 Juli 3 uur te Neder-Hardinxveld 
en 4 uur te Giessendam. 

Echten ten 10 ure. Door het 'bestuur 
van de bouwvereeniging Volksbelang in 
het café van H. Muurling: Het bouwen 
van 6 werkmanswoningen bilj. inzenden 
voor of op 16 Juli bij den voorzitter J. 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

Op Dinsdag den 21sten Juli 1908, 
des namiddags ten 2 ure (locale 
tyd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park 
te Utrecht, van: 

Bestek ITo. 1147. 
Het vergrooten en verbeteren van dc 

waelitersvvoniiigen No. 8 en 07 op 
het station BLERIK. 

Begrooting f 1800 — 

De besteding geschiedt volgeas § 45 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 4den Juni 
1908, ter lezing aan het Centraalbureau 
in het Moreelse Park en aan het bureau 
van den Sectie-Ingenieur A. VAN 
LIE BERGEN te 'Maastricht en is op 
franco aanvraag (per brief) aan ge
noemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van f I.OO 

Inlichtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) en door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 14den Juli 1908 ten 11.30 
ure voormiddag (West Europeesche 
tijd) te Blerik. 

UTKECHT, den 29stcn Juni 1908. 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E OPMERKER" , Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage, 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dee.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.~ 

te voldoen 
». bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van bel 

abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dee.) wordt 
beschikt. 

Voor België • 6.50Ï 
Voor de overige landen der Postunie, met > 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika • 7.50; 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.26 

Idem, idem. zonder plaat . • 0.15 

Advertentiën 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 franeo 

aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertentiën moeten om zeker te zijn vau plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk den 
VRIJ BAGS VOORMIDDAGS aan ons bureau /ijn 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

B o u w k u n s t in n i e u w e banen . 

„Dit beekje is niet geschreven voor vnkgeiiooten. 
maar voor hen, die bij de stijgende belangstelling 
in Bouw- en Meubelkunst een aanwijzing tot de 
kennis van stijl en zijn ontwikkeling wenschelijk 
achten". 

Dit is het. korte en toch genoeg zeggende voor
bericht van het boekje getiteld „Over Stijl in 
Bouw- en Meubelkunst" door H . F. Berlage, waar
van onlangs bij W . L . en J . Brusse te Rotterdam 
een tweeden geheel verbeterden druk verscheen. 

Deze tweede druk en „de stijgende belang
stelling" zijn twee belangrijke verschijnselen. De 
eerste is een voldongen feit. aan de tweede zouden 
wij gaarne op gezag van den schrijver gelooven 
wanneer wij niet wisten, dat er werkelijk stijgende 
belangstelling is, al gaat dat stijgen dan ook uiterst 
langzaam en telkens door daling afgewisseld. 

Hoeveel jaren is het al niet geleden, dat wij 
over stijl begonnen te praten. 

Het was in onze leerjaren, dat wij met Semper's 
Stil in den technischen und tektonischen Kunsten 
kennis maakten. Wij sloten ons op in onze studeer
cel, om te trachten de doorwrochte studie van den 
toen reeds beroemden architect-philosoof te door
gronden en in ons op te nemen. 

Gemakkelijk was dit niet, want wij waren al 
zeer slecht voorbereid, door onze opleiding, waar
aan, nevens de kappen, trappen en kolomorden, een 

cursus in geschiedenis der bouwkunst wel niet ont
broken had, maar waarin toch van liet innerlijk 
wezen dier kunst en van hare eigenlijke grond
slagen heel weinig tot ons was doorgedrongen. 

Hoe kon liet ook anders, in een tijd toen zelfs 
de groote mannen het niet waagden, althans geen 
blijk gaven van pogingen, om den oorsprong en de 
beteekenis der kunstvormen na te vorschen. in een 
tijd toen wijsgeerige beschouwingen over kunst, 
zich bepaalden tot een oppervlakkig woordenspel, 
toen zij die de mooiste beginselen met rethorisch 
talent wisten voor te dragen, in de practijk niet 
bij machte bleken iets te voorschijn te brengen, 
dat in eenig opzicht in overeenstemming was met 
hun denkbeelden over smaak en schoonheid. 

Men behoefde slechts enkele bladzijden van de 
„Prolegomena" van Semper's boek te hebben ge
lezen, oin in te zien. dat deze inleiding ons voerde 
op een tot noch toe onbekend gebied, op een voor 
ons geheel nieuw veld van wetenschap, dat wij be
traden aan de hand van een leidsman,die dooreen 
leven van studie, daar zelf den weg had moeten 
zoeken en vinden. 

Het, was ons alles nog zoo nieuw, dal wij de 
Prolegomena een [mar malen moesten overlezen, 
om niet vrucht verder te kunnen gaan. Eenmaal 
zoover was het een lust zich verder te laten in
wijden en boeide ons elk hoofdstuk meer, totdat 
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men liet ten slotte betreurde, aan het eind van 
liet boek te ervaren, dat het den schrijver niet ver
gund geweest is zijn werk te voltooien. 

In dezelfde jaren ongeveer begonnen de denk
beelden van een ander geleerd bouwmeester bekend 
te worden en ingang te vinden en de „Entretiens 
sur 1'Architecture" van Viollet le Due is een even 
merkwaardig boek, dat eveneens het toenmaals op
komend geslacht van aankomende bouwmeesters 
in een nieuwe wereld inleidde. 

Misschien verstond de Fransche meester, „char
mant causeur" als hij was. beter de kunst, om zijn 
lezers onmiddelijk te boeien en als 't ware spelen
derwijs in te leiden in een wereld van denkbeelden, 
evengoed de vrucht van een leven van arbeid en 
ijverige studie. 

Waar de Duitschei' ons medevoerde naar de bronnen, 
om ons zelf te doen zien, waar de beekjes ont
springen, die te zamen verder tot een breeden 
stroom aanwassen, daar bracht de Fransclmian ons 
eerst midden in den stroom, om ons van daaruit 
verschillende richtingen aan te wijzen, die naar de 
bronnen voeren. 

Ongetwijfeld hebben de „Entretiens" meer di-
recten invloed uitgeoefend dan de „Stil", maar nog 
veel grooter is den invloed geweest, die van de 
„Dictionnaire de 1'Architecture Francaise" is uit
gegaan, dat merkwaardige woordenboek, waarin 
men onwillekeurig aan 't lezen blijft, als men het 
even ter hand wilde nemen, op iets op te zoeken. 

En hoe komt dit? Eenvoudig, omdat hier niet 
slechts een dorre beschrijving van de Fransche 
bouwkunst der middeleeuwen gegeven is, maar om
dat deze kunst den schrijver gediend heeft als 
basis voor de ontwikkeling van zijn denkbeelden 
over bouwkunst in het algemeen. 

Viollet le Due heeft door zijn geschriften een 
veel grooteren directen invloed gehad op de bouw
kunst van zijn tijd dan Semper, maar toch kan men van 
beiden zeggen, dat de zaden, die zij hebben uit
gestrooid, niet bestemd waren, om onmiddelijk 
vruchten voort te brengen. Wat daaruit is opge
schoten, onder de zorgen van kweekers, die blijk
baar niet begrepen, hoe de zaden behandeld en de 
plant verzorgd moest worden, die zich er slechts op 
toelegden met kunst en vliegwerk, daaruit mooie 
planten te verkrijgen, het is meerendeels weder 
verdord. 

Toen heeft men gezegd, dat de zaden niet deug
den, dat zij in onzen grond nooit wortel zou kunnen 
schieten, nooit rijke vruchten zouden opleveren, 
maar men vergat te vragen of het ook aan den 
grond, aan het voedsel kon liggen, of bij een goede 
bewerking van den grond ook betere resultaten 
te verwachten zouden zijn. 

De bodem was ongeschikt, om de zaden diep 
wortel te doen schieten. De slaafsche navolging der 
antieken, waartoe Schinkel en Bötticher den stoot 
hadden gegeven, de fantastische romantiek van 
Gartner, die hier te lande in Rose een navolger 
gevonden had, zij hadden wel afgedaan, maar men 
kan niet zeggen, dat zij den weg bereid hadden 
voor het toepassen van betere beginselen. Beide 
richtingen waren, in de toepassing althans, te veel 
aan de oppervlakte gebleven, te veel aan de vormen 
alleen blijven hangen, zonder in het innerlijk wezen 
door te dringen. 

In de theorieën van Semper en Viollet le Due 
traden twee aan elkander tegengestelde beginselen 
op den voorgrond, die gretig werden aangegrepen, 

Semper's beginsel der bekleeding en Viollet le Due's 
beginsel der .structuur. Beide beginselen vonden 
dadelijk aanhangers, de bouwmeesters scheidden 
zich in twee kampen, die elkaar heftig bestreden 
en slechts een zeer kleine minderheid hield zich 
buiten dezen strijd. Die minderheid bestond uit 
diegenen, wien het niet ontgaan was, dat het. den 
Duitscher en den Franschman in den grond om 
hetzelfde te doen was, namelijk om het vinden van 
een grondslag, waarop in de toekomst de bouwkunst 
tot nieuwe ontwikkeling zou kunnen geraken. 

Het zou eerst voor later tijden zijn weggelegd 
tot dit inzicht te komen. De toenmalige bouw
meesters begonnen met grooten ijver of te zwelgen 
in den rijken vormenschat die de Renaissance overal 
had nagelaten, of zich toe te leggen op het tentoon
stellen van de naakte constructie met vermijding 
van alles wat aan decoratie herinnerde. 

In geen tijd is zoo druk geredeneerd over waar
heid en tevens in die mate tegen de waarheid 
gezondigd, totdat men eindelijk tot het besef kwam, 
dat de waarheid hoe langer hoe dieper in de put 
gezonken was, zoodat men haar niet meer be
reiken kon. 

Een factor, die zeker veel tot het allengs dieper 
verval der bouwkunst heeft bijgedragen is ook de 
mode geweest. Waar de gezonde grondbeginselen 
verloren gaan, daar staat de mode gereed, om zich 
van het terrein meester te maken. 

De mode wordt gedragen door het groote publiek; 
in zaken, waarin het groote publiek geen belang 
stelt of niet medespreekt, op een terrein waar het 
groote publiek zich niet tehuisgevoelt, kan zij haar 
invloed niet doen gelden. 

Maar een oppervlakkige kennis en een opper
vlakkige belangstelling zijn voldoende en om die te 
verschaffen en op te wekken, daarvoor heeft de 
negentiende eeuw met hare schitterende wereld
tentoonstellingen, hare musea, hare talrijke populaire 
uitgaven van plaatwerken ruimschoots gezorgd. 

Aan pogingen om kunst, ook bouwkunst, te 
populariseeren heeft het werkelijk niet ontbroken, 
maar de gevolgen zijn niet uitgebleven. Gebouwen, 
zoogenaamd in stijl, vooral interieurs zijn door de 
architecten in ongekende hoeveelheden uitgevoerd, 
geheele reeksen van vertrekken soms, waarin de 
geheele Renaissance of al de opeenvolgende Fransche 
stijlen, of ook de middeleeuwen vertegenwoordigd 
waren, al naar den smaak van den bouwheer en 
merkwaardig was het daarbij op te merken, hoe 
goed de bouwheer vaak van al de karakteristieke 
vormen en eigenaardigheden dier stijlen op de 
hoogte was, somtijds beter dan zijn architect, Op 
zijn reizen en uit talrijke plaatwerken had hij immers 
gelegenheid gehad in ruime mate de wijsheid op 
te doen, die hij later bij de inrichting van zijn huis 
zou kunnen aanwenden en ten toon spreiden, maar 
hoe goed ook met alle uiterlijkheden bekend, het 
begrip van stijl, zooals dit door Semper en Viollet 
le Due in hun werken ontwikkeld was, was tot den 
leek niet doorgedrongen. 

Dit begrip te bevatten daarvoor mist het groote 
publiek het vermogen, bet behoort tot de hoogere 
kunstbeginselen, die slechts de kunstenaar na veel 
studie en arbeid vermag te bevatten en in toepassing 
te brengen. Het groote publiek ziet de resultaten 
van die toepassing en gevoelt ze ook in tijden, dat 
het voor kunstindrukken vatbaar is, doch immer 
min of meer onbewust. Het groote publiek is niet 
gewoon zich rekenschap van zijn indrukken te geven 
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en het is altijd in zekeren zin een onbegonnen 
werk, te trachten het groote publiek in dit opzicht 
op te voeden. 

Of dit Berlage's bedoeling geweest is met zijn 
boek „Over Stijl in Bouw- en Meubelkunst" weten 
wij niet. Reeds jaren geleden hebben bouwmeesters 
in woord en geschrift getracht een gezond denk
beeld van stijl bij het publiek ingang te doen vinden, 
maar of er in 't algemeen veel niet dit streven 
bereikt is kan twijfelachtig worden genoemd. Toch 
mag niet worden voorbijgezien, dat er met deze 
pogingen wel wat bereikt is, inzonderheid in het 
kunsthandwerk en als wij van het kunsthandwerk 
den invloed op de bouwkunst mogen verwachten, 
die sommigen daaraan toeschrijven, in tegenstelling 
met anderen, die beweren dat de uitwerking in 
omgekeerde richting moet plaats hebben, dan geeft 
dit hoop voor de toekomst. 

Maar al vind ook het meer stijlvolle product grif 
ingang bij het publiek, wie zegt ons, dat ook niet 
weer de mode hier de hand in het spel heeft en 
later blijken zal, dat wij ons te vroeg verheugd 
hebben. Laat ons toch vooral niet afgaan op het
geen een enkel ontwikkeld leek zegt cn doet; wij 
kennen er, die zich allesbehalve tehuis gevoelen in 
het stijlvol interieur, dat hun architect voor hen 
in elkaar heeft gezet, wij kennen er, die wanneer 
men hun het vuur aan de schenen legt, tot de 
bekentenis komen, dat zij het zoo hebben laten 
maken, omdat hun architect vond, dat het zoo 
moest zijn. 

Is dit het ware begrip van stijl? Wij gelooven 
niet dat Berlage deze vraag bevestigend zou be
antwoorden en daarom, maar wij zullen dit hem 
wel niet behoeven te vertellen, gelooven wij, dat 
het slechts een betrekkelijk klein kringetje is, dat 
van „hen, die bij de stijgende belangstelling in 
Bouw- en Meubelkunst een aanwijzing tot de kennis 
van stijl en zijn ontwikkeling wenschelijk achten." 

Wij meenen echter ook, dat hij er niet de man 
naar is, om zich hierdoor te laten ontmoedigen. 
Daar is geen reden voor, want er zijn er onder de 
vakgenooten, voor wie het boekje niet geschreven 
is, genoeg, wien wij gerust een aandachtige lezing 
mogen aanbevelen. En wij richten deze aanbeveling 
ook tot hen, die mogelijk Semper en Viollet de 
Due vroeger ijverig bestudeerd hebben, zij zullen 
zich den tijd aan de lezing van het eerste Hollansche 
werk van eenige beteekenis over stijl besteed niet 
beklagen. 

Integendeel zij zullen daardoor er toe gebracht 
worden, een misschien lang vergeten studie van 
vroeger jaren weder op te vatten, een studie, die 
toenmaals onvruchtbaar bleef, omdat de tijdsom
standigheden de toepassing niet in de hand werkten. 

De profeten zelf zijn, zooals men dat gewoonlijk 
ziet met de toepassing in gebreke gebleven, zij 
waren hun tijd te ver vooruit, om te beleven, dat 
men eindelijk begrijpen zou wat zij bedoeld hadden. 

Thans schijnen de tijdsomstandigheden gunstiger, 
de bodem beter voorbereid, maar of ook deze zaaier 
beleven zal iets, dat op een verwezenlijking zijner 
denkbeelden, op een gezonde vrucht van het door 
hem uitgestrooide zaad gelijkt, zouden wij niet 
durven voorspellen. 

„De nu bezige kunstbeweging, zegt hij op de 
laatste bladzijde van het boek, is dus werkzaam aan 
den geestelijken groei der komende kuituur, aan 
een dienovereenkomstige taak, welke eerst dan tot 
volle uiting zal kunnen geraken, wanneer de geeste

lijke en stoffelijke scheiding niet meer zal bestaan; 
wanneer de maatschappelijke verhoudingen der 
menschen zullen zijn vastgesteld op een ideaal plan.'' 
Wij vragen; wanneer zal dat zijn? 

Daarop kan nog niemand een antwoord geven 
De schrijver meent reeds nu de zaden te zien 

ontkiemen, maar wij hooren de pessimisten beweren, 
dat een wreede ontgoocheling zijn deel zal worden. 
Wij willen die meening echter laten voor hetgeen 
zij is, al zijn wij op dit punt ook niet juist opti
mistisch gestemd en al gelooven wij niet, dat de 
kunstbeweging in onze maatschappij nog die be
teekenis heeft, welke men, op sommige uiterlijke 
verschijnselen afgaande, geneigd zou zijn, er aan 
toe te schrijven. Gaat zij wel werkelijk uit van de 
maatschappelijke beweging, komt zij niet nog te 
veel uitsluitend voort uit de kringen der kunste
naars zelf? 

Wij gelooven het wel en het is in onzen tijd 
niet anders dan een natuurlijk gevolg der maat
schappelijke toestanden, dat dit zoo is. Maar zeker 
is de kunstbeweging, welker bestaan moeilijk te 
loochenen valt, daarom niet minder belangrijk en, 
wat meer zegt, op dit beperkte gebied is er naar 
onze meening voorloopig meer van te verwachten, 
maar ook nog heel wat aan te doen. 

Zoolang op het gebied der bouwkunst de anarchie 
blijft heerschen, zoolang niet de vakgenooten het 
eenigermate eens zijn over de grondslagen hunner 
kunst, zoolang zal van invloed dier kunst op de 
maatschappelijke kuituur, van bevordering van den 
geestelijken groei der komende kuituur geen sprake 
kunnen zijn. 

De noodzakelijkheid van een terugkeer tot vaste 
grondslagen, zooals de Grieksche bouwkunst en 
de middelecuwsche die kenden, is door Berlage 
betoogd in een ander werkje getiteld ; „Grundlagen 
und Entwicklung der Architektur",vier voordrachten 
gehouden in het. Kunst-gewerbemuseuin te Zurich en 
eveneens onlangs uitgegeven bij W . L . en J . Brusse 
te Rotterdam. 

Deze voordrachten zijn wel voor vakgenooten 
bestemd, althans het tegendeel blijkt niet, en de 
kern van het betoog wordt uitstekend uitgedrukt 
in het door den schrijver gekozen motto: Time 
alters fashions . . ., but that which is founded on 
geometry and real science wil l remain unalterable". 

Naar de geometrische en streng wetenschappelijke 
grondslagen wil de schrijver zijn vakgenooten terug
voeren en op het voetspoor van Viollet le Due, 
Semper en anderen hen brengen tot het besef, dat 
dit het eenige middel is, de bouwkunst weder te 
verheffen tot het standpunt, dat zij aangewezen en 
gerechtigd is in de maatschappij in te nemen. 

Hij is zich wel bewust hierdoor in strijd te 
komen niet „de absolute willekeur in de kunst, eene 
opvatting, die tot heden als de eenig juiste als de 
uitsluitend artistieke gegolden heeft. ,,De kunst 
moet vrij zijn!" is de meening, welke voor absoluut 
onbetwistbaar doorging; zoodra men haar aan ban
den legt is het met de kunst gedaan. 

„Men vraagt zich nu af, vanwaar deze nieening 
afkomstig is en of zij recht van bestaan heeft". 

Zij komt van de schilders, die zooals bekend is, 
vrij algemeen van oordeel zijn. dat de schilderkunst 
eigenlijk de eenige kunst is: die dit voor de beeld
houwkunst nog wel willen toegeven, maar het een 
overdreven waardeering vinden, om de bouwkunst 
tot de kunsten te rekenen, althans in onze dagen. 

Aan de schilders danken wij ook de overdreven 
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neiging tot schilderachtigheid, die ons zoo menig
maal in de bouwkunst parten heelt gespeeld, die 
het hare heeft bijgedragen, om de willekeur te be
vorderen, die zelfs van grooten invloed geworden 
is op de manier van teekenen van bouwkundige 
ontwerpen, wat men op elke tentoonstelling van 
dergelijke ontwerpen kan gewaarworden. 

„Van het oogenblik af, waarop de architectuur 
het gebied der zoogenaamde vrije kunst betrad was 
het niet haar gedaan.'" Deze stelling klinkt als een 
parodox, maar wanneer men haar beschouwt in het 
verband, waarin zij hier voorkomt en niet aandacht 
hel betoog van den schrijver volgt, dan kan men 
haar gereedelijk beamen. 

Met is niet Berlage, evenals met zijn groote 
voorgangers, men moet eigenlijk uit hun geschriften 
geen losse grepen doen de volzinnen niet uit hun 
verband rukken, want de oppervlakkige lezer is 
zoo licht geneigd tot een verkeerd verstaan van 
zulk een zinnetje, het wordt zoo licht een gemeen
plaats, die telkens, en vaak zeer te onpas, te pas-
gebracht wordt, telkens, wanneer de naam genoemd 
wordt van hem, die het uitsprak of neerschreef. 

De voor ons liggende studie is te ernstig opgevat, 
zit te goed in elkander, dan dat wij ons dan ook 
verder aan het doen van losse grepen daaruit mogen 
bezondigen. Nieuw zijn de beginselen, daarin ont
wikkeld, niet, de schrijver erkent het zelf, het drie
hoekensysteem, de kwadratuur, de methode van de 
Groot zijn voor velen onzer oude bekenden, voor 
velen echter ook niet meer dan dat, maar geen 
Nederlandsch bouwmeester kwam er nog toe, deze 
systemen in onderling verband te beschouwen op 
de wijze als Berlage dit deed en tevens in dit 
verband te stellen tegenover andere inzichten. 

Dat dit op verdienstelijke wijze geschiedde zal 
ook hij toegeven, die het niet in alle opzichten 

met des schrijvers beschouwingen eens is. Menige 
stelling toch staat hier neergeschreven, die voor 
menigeen aan ernstige; bedenkingen onderhevig zal 
zijn: het kan ook moeilijk anders. Hiervan voor
beelden aan te halen zou gemakkelijk genoeg zijn, 
maar bij ieder voorbeeld zou noodwendig zooveel 
op te merken zijn, dat wij daarom alleen er thans 
niet aan denken kunnen. 

Wij kunnen echter niet nalaten hier toch even 
de drie punten aan te halen, die door den schrijver 
als voorwaarden gesteld worden voor een (nieuwen) 
architectonischen stijl, namelijk: 

1. Het vastleggen eener architectonische compo
sitie geschiede op geometrischen grondslag. 

2. Men mag de vormen van vroegere stijlen niet 
copieeren. 

3. De architectonische vormen moeten eveneens 
van geometrischen aard zijn, naar vrije opvatting, 
maar op de eenvoudigste, zakelijke wijze ontwik
keld, volgens het zelfde schema als grondplan en 
opstand. 

Wij zien, in gedachte, de oppositie tegen deze 
eindconclusie zich reeds opmaken, om haar te gaan 
bestrijden. Wij zouden haar evenwel luide willen 
toeroepen: „Leest en overdenkt eerst Berlage's 
studie, leest nog eens de werken zijner voorgangers 
en ga niet af op enkele paradoxaal klinkende 
stellingen". 

„Verplaats U in den gedachtengang van dezen 
modernen bouwmeester, liever dan te trachten U 
in te werken in den geest van lang vervlogen tijd
perken", dan zuil gij wellicht ten slotte, het wel 
niet in alle detailpunten met hem eens worden, 
maar toch in de hoofdzaak en daarmede zal reeds 
veel gewonnen zijn voor de bouwkunst der komen
de lijden. 

P r a c t i j k . 

In het Weekblad „de Ingenieur" wordt sedert 
een paar weken een pennestrijd gevoerd, over de 
opvatting van de practische studie voor den inge
nieur, waaruit blijkt, dat nog steeds de opvattingen 
op dit punt vrij scherp tegenover elkander staan. 

Wij nebben in ons blad zoo dikwijls plaats ge
geven aan verschillende uitingen betreffende de 
practische opleiding van den architect, dat deze 
pennestrijd, ook al wordt zij tusschen werktuig
kundigen gevoerd in zekere mate onze aandacht 
trok. 

Tot heden viel daarin niet bepaald iets bijzon
ders op te merken, maar het in het laatstverschenen 
nummer geplaatste stukje van den heer van Gendt 
te Nijmegen vinden wij bepaald de moeite waard, 
om het hier over te nemen. 

Daarin wordt op zoo rake wijze gezegd, waar het 
op aankomt bij de practische studie, dat het ons 
benieuwen zal wat daartegen van andere zijde zal 
worden aangevoerd. Bovendien is veel van hetgeen 
de heer v. G. aanvoert ook op de practische studie 
van den aanstaanden architect ten volle van toe
passing. 

PRACTISCHE STUDIE VOOR AANSTAANDE WERKTUIG
KUNDIG INGENIEURS. 

Nu de heer Chr. Muller mij den weg gewezen 
heeft om eens na te gaan hoe hij het „practisch 

werken" zou wenschen, n.1. door mij te wijzen op 
een artikel van zijn hand in het Vakblad, blijkt 
mij dat ik mij volstrekt niet vergiste omtrent het 
punt, waar mijns inziens bij den heer M . de schoen 
wringt. 

„Practisch werken" en „volontair zijn" is bij den 
heer M . synoniem, en ik zou juist het volontair-
schap wenschen te zien afgeschaft. 

Zeer terecht ziet de heer M . er de onmogelijk
heid van in om van onze fabrieken scholen te 
maken voorde practische vorming van a.s. ingenieurs 
en erkent Z E . dat den leiders de tijd ontbreekt 
om als leeiaren op te treden. 

Doch zelfs al ware het mogelijk in deze opzichten 
aan de wenschen van den heer M . tegemoet te 
komen het zou niets baten, want de leeraren 
in de practijk moeten in de eerste plaats de ervaren 
werklieden zijn, niet de bedrijfsleiders. 

Deze onverplichte leeraren zien met argwanende 
oogen den „volontair" de werkplaats betreden en 
over 't algemeen zullen zij hem slechts noode en 
in zeer beperkte mate mededeelingen doen uit hun 
ervaring. Hoe mededeelzamer en meer genegen de 
werkman-leeraar zijnen leerling is, hoe beter, hoe 
meer in 't belang van den laatste, en men kan den 
werkman slechts mededeelzaam maken door tot hem 
af te dalen, door het „mijnheer zijn" geheel af te 
leggen voor zooverre betreft het zich onttrekken 
aan moeilijke of vuile werkzaamheden. En deze 

afdaling valt veel gemakkelijker voor den „jongen" 
die 2 of 3 cents per uur verdient, die in alle op
zichten zich houdt aan de fabricksreglcinenten, dan 
voor den volontair, die reeds vau den beginne al' 
aan wordt beschouwd als een soort spion. 

Het einddoel der practijk is om ingenieurs-
inzichten te krijgen, doch om dat doel ooit te 
kunnen bereiken moet men zich eerst werkmans
inzichten eigen maken. Het zoo dikwijls herhaalde 
en niet zooveel voorliefde uitgesproken gezegde: 
„Men behoeft het zelf niet te kennen, als men maar 
weet hoe 't gaat" is een leekenpraatje.Éeii menschen-
leven zou te kort zijn om in alle branches een 
bruikbaar, laat staan een bekwaam werkman te 
worden, maar men kan wel degelijk in de voor
naamste branches de gereedschappen gehanteerd 
hebben, en daardoor de moeilijkheden hebben leeren 
begrijpen die er aan de verschillende werkzaam
heden verbonden zijn. Heeft men zelf niet volharding 
getracht iets van het werken te leeren, dan heeft 
men tevens daardoor achting opgevat voor hen, die 
ervaren zijn in datgene wat wij ons niet eigen 
kunnen maken, men heeft leeren inzien, dat een 
goed werkman meer is dan een machine en dat 
het gros nog beter is dan menigeen denkt. Maar 
hij, die gedurende den tijd van zijn practisch wer. 
ken geen stuk gereedschap ijveriger hanteerde dan 
het dotje poetskatoen, zal nooit eenig nut van zulk 
een practijk hebben. 

Eerst nadat uien zich werkmansinziebten heeft 
eigen gemaakt kan aan ingenieursinzichten begonnen 
worden, en deze laatste, hoewel wel degelijk van 
practischen aard, worden gewoonlijk niet meer onder 
liet z.g. practisch werken gerangschikt. De practi
sche ingenieursinzichten maakt men zich eigen in 
liet teekenaarstijdperk. Ook van dit tijdperk geldt 
al hetgeen er omtrent het werkmanstijdperk is 
gezegd. 

Wordt zoo de practijk opgevat, dan is men 
minstens 30 jaar alvorens zichzelf rijp te achten 
om ingenieurswerk te gaan verrichten, alvorens 
men zich gevoelt „ingenieur" te zijn, en men 
ziet met medelijden neer op de stumpers, die zich 
verbeelden het bij het verlaten der Hoogeschool 
reeds te zijn. 

Dan ook gevoelt men, dat jongelui, die dadelijk 
of kort na het verlaten der T. H . als ingenieur, 
adjunct-ingenieur ol' adspirant-ingonieur bij de 
eene of andere grootere maatschappij worden 
aangesteld, daar voorloopig als 't ware aan het 
vak worden onttrokken daar zij uitsluitend admi
nistratief werk te verrichten krijgen, omdat men 
hun 't technische nog niet toevertrouwt, dat die 
jongelui in later jaren als hun werkelijk technische 
arbeid wordt opgedragen, dan ook gedoemd zijn 
moreel de ondergeschikte te blijven van hun ervaren 
teekenaars en werkmeesters, zonder wier hulp zij 
niet in staat zouden zijn iets bruikbaars tot stand 
te brengen. 

Ieder onbevooroordeelde zal daarom dan ook 
eerst dan den Staat het recht toekennen om te 
nionopoliseeren, wanneer hij tevens bruikbaarheid 
waarborgt, door b. v. du wetenschappelijk ge
slaagde studenten vijl' jaar na hun examen in 
de gelegenheid te stellen een bruikbaarheidsproef 
af te leggen en hun eerst dan de ingenieursgraad 
te verleenen. 

M i d d e l b a r e T e c h n i s c h e S c h o o l v a n 
d e n N e d e r l a n d s c h e n A a n n e m e r s 

b o n d 

De Nederlandsche Aannemersbond heeft zooals 
bekend is, met groote voortvarendheid de zaak der 
Middelbare Technische School aangevat en publi
ceert in het laatstverschenen nummer van „de Aan
nemer" reeds een voorloopige begrooting van ont
vangsten en uitgaven, waaruit men eenigszins kan 
zien op welken voet het Hoofdbestuur zich voor
stelt de school in te richten. 

Ook de opmerkingen der afdeelingen van den 
boud zijn daarbij afgedrukt. 

Wegens plaatsgebrek kunnen wij hier evenwel 
alleen de begrooting met toelichting geven, ons 
voorbehoudende, nader op deze zaak terug te 
komen. 

Voorloopige begrooting van ontvangsten 
en uitgaven. 

Iu aansluiting aan de laatste alinea der toelichting 
tot punt 13 der agenda voor de Jaarvergadering, 
heeft het Hoofdbestuur de eer hierbij ter goed
keuring aan de Algemeene Vergadering aan te bieden 
de door hem ontworpen begroot ing van kosten voor 
de Middelbare Technische School, waarbij volledig
heidshalve wordt medegedeeld, dat een der leden 
van bedoeld Bestuur kennis heeft gegeven zich 
daarmede niet te kunnen vereenigen. 

Uitgaven, 

Rente van f 100.000, ad 1 pCt. . f 0.400.— 
Afschrijving 2 pCt „ 3.200.— 
Salarissen, leeraren, enz , 28.500.— 
Leermiddelen, tijdschriften en boek

werken „ 1.800.— 
Onderhoud gebouw en terrein, onder

houd en uitbreiding inventaris, be
lastingen, assurantiën, enz. . . . „ 2.000.— 

Schoonhouden, verlichting, verwarming 
en waterverbruik , „ 1.900.— 

Drukwerk, onkosten en onvoorziene 
uitgaven „ 1.200. 

Te zamen . . . f 45.000.— 

Ontvangsten. 
Schoolgelden 
Subsidiën 

f 15.000. 
.. 30.000.— 

f 45.000. 

Nijmegen. J . G . van Gendt J.Gzn. 

Tot toelichting dezer begrooting moge het vol
gende dienen. 

Het kapitaal, dat voor de oprichting der School 
benoodigd zal zijn, wordt door het Hoofdbestuur 
aanmerkelijk hooger geraamd, dan het bedrag daar
voor door de Commissie aangegeven. Daarbij dient 
nog in het oog te worden gehouden, dat het Hoofd
bestuur meent voor aankoop van het bouwterrein 
niets te moeten uittrekken. Op goede gronden toch 
mag verwacht worden, dat de Gemeente, waar de 
School gevestigd zal worden, het voor den bouw 
noodige terrein gratis ter beschikking zal willen 
stellen. 

De raming van het benoodigde kapitaal is 
als volgt: 
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a. Aankoop bouwterrein . . P. M . 
h. Bouwkosten der School . . . f 120.000.— 
c. Kosten van inrichting en meubi

leering „ 15.000.— 
d. Oprichtingskosten, renteverlies 

tijdens den bouw, enz „ 5.000.— 
r. Bedrijfskapitaal, door de Com

missie geraamd op „ 20.000 — 

Te /.amen. f 160.000, 
De bouwkosten der School zijn door de Com

missie begroot naai1 aanleiding van een voorloopig 
schets-ontwerp dier School. Het bleek daarbij, dat 
het niet mogelijk zal zijn de door de Commissie 
in haar rapport aangegeven lokalen te vinden in 
een gebouw ter grootte van 000 M*. . als die lo
kalen verdeeld worden over beganen grond en lste 
verdieping. Bij een gebouw met een grondvlakte 
van 020 M 2 . bleek daarvoor noodig beganen grond 
en 2 verdiepingen, zelfs al beperkte men de af
metingen der lokalen tot het strikt noodige. 

Den bouw van een dergelijke 
School raamt de Commissie op / ' 99.200.— 

Bovendien moet in dat gebouw aan
gebracht worden eene inrichting 
voor centrale verwarming, waar
van de kosten met inbegrip van 
de benoodigde kelders voor de 
verwarmingstoestellen, berg
plaats voor brandstoffen enz., 
moeten gesteld worden op . . „ 9.000.— 

Voor afsluiting, beplanting en 
aanleg van het terrein, dient 
een bedrag van „ 10.000.— 
te worden uitgetrokken, zoodat 
de totaalkostcn voor den bouw 
zullen 
bedragen 
of rond f 120.000. 

/ ' 118.200.— 

Ook voor de inrichting van bet gebouw wordt 
door de Commissie een bedrag aangegeven, dat te 
laag moet worden beschouwd. Eene globale raming 
der kosten van inrichting van 

6 lokalen voor klassikaal onderwijs, 
4 lokalen voor teekenonderwijs, 
laboratoria voor natuurkunde, scheikunde, 

onderzoek van bouwmaterialen met de noodige 
instrumenten en toebebooren, 

aankoop van modellen van bouwconstructies, ge
reedschap en werktuigen, 

inrichting bibliotheek en 
ineubileering van het geheele gebouw, 
geeft een cijfer aan van niet minder dan f 15,000,—. 

Het bedrag aan salarissen is door bet Hoofdbestuur 
met f2500.— verhoogd. A l erkent het Hoofdbestuurde 
juistheid van het standpunt door de Commissie 
ingenomen, toch meent het te moeten betwijfelen 
of wel voor alle gevallen een bedrag van f 100.— 
per wekelijksch lesuur voldoende zal zijn. Vergeten 
moet niet, dat voor sommige vakken zeer speciale 
leerkrachten zullen moeten worden gezocht, waar
van het niet zeker is, dat zij gevonden zullen worden 
in de plaats waar de School gevestigd is. Boven
dien moet rekening worden gehouden met de wen-
schelijkheid de salarissen van die leeraren, die ge
heel aan de School verbonden worden, periodiek 
te kunnen verhoogen. 

De bedragen voor leermiddelen zijn voldoende. 
Het Hoofdbestuur heeft gemeend de redactie van 
dezen post iets te moeten wijzigen, omdat ook 
de kosten van aanschaffing van periodiek uitko
mende vakbladen in verschillende talen, daaruit 
kunnen worden bestreden. 

Eveneens is de post „onderhoud van gebouwen" 
door het Hoofdbestuur overgenomen, behoudens 
eene kleine redactiewijziging, waaruit blijkt, dat 
daaronder vallen de kosten voor geregelde uitbrei
ding van den inventaris 

De post „schoonhouden en verlichting" is ver
hoogd met f 500. , in verband met de grootere 
uitbreiding, welke de lokalen der School hebben 
verkregen. 

P r i j s v r a g e n . 

B R E D A V O O R U I T . 

P r ij s v r a a g 
onder voorwaarden, vastgesteld in overleg met het 
Genootschap „Architectura et Amicit ia" te 
Amsterdam. 

Het Bestuur der Vereeniging „Breda Vooruit" 
vraagt een ontwerp voor een reclameplaat voor de 
Vereeniging. 

Voor het ontwerp, hetwelk door de Jury als het 
beste wordt goedgekeurd, wordt uitgeloofd een 
prijs van f 100. , mits het bekroond ontwerp 
tevens wordt geschikt geacht om te dienen als 
model voor eene doeltreffende en blijvende reclame 
voor de Vereeniging. 

Voorts wordt uitgeloofd een tweede prijs van f 25. 

V o o r w a a r d e n . 
1°. De deelname wordt opengesteld voor ieder 

Nederlander. 
2°. Eenzelfde deelnemer mag, desverlangd, meer 

dan één ontwerp inzenden. 
3°. De ontwerpen, uitgevoerd in een of meer 

kleuren moeten voor lithografische reproductie ge
schikt zijn. 

4°. De grootte van elk ontwerp moet binnen den 
rand minstens bedragen 95 X 70 cM. 

5°. De vereeniging behoudt zich het recht vóór 
een niet bekroond, ontwerp voor de som van f25.— 
aan te koopen. De bekroonde ontwerpen worden 
voor de uitgeloofde bedragen bet eigendom der 
vereeniging, met bet recht daarover te beschikken, 
zooals haar goeddunkt. 

Een voor uitvoering bestemd ontwerp zal niet 
worden gewijzigd dan onder medewerking en goed
keuring van den ontwerpei', die gehouden is de 
drukproeven tc; corrigeeren. 

6°. Elk ontwerp moet bevatten in zeer duidelijk 
in bet oog vallende letters „Breda Vooruit". 

7°. De ontwerpen moeten elk afzonderlijk ver
pakt en verzegeld vrachtvrij worden ingezonden 
vóór of op 1 September 1908, aan het adres van 
het Secretariaat tier Vereeniging. Elk ontwerp moet 
gemerkt zijn met een motto of spreuk. Bij elk 
ontwerp moet zijn ingesloten een gezegeld couvert 
voorzien van gelijk motto of spreuk en waarin 
naam en adres van den ontwerper, verder een open 
couvert met hetzelfde motto, waarin een corres
pondentie-adres om eventueel met den inzender te 
kunnen correspondeeren. 

8°. Alle ontwerpen waarop eenig kenteeken buiten 

het motto, of den naam des ontwerpeis voorkomt, 
worden ter zijde gelegd. 

9°. De ontwerpen zullen worden beoordeeld door 
een Jury, bestaande uit de heeren : W . Kromhout 
Czn. Voorzitter Genootschap „Architectura et 
Amicitia te Amsterdam; A . v. d. Sandt, Architect 
en Directeur van het, Stads-Teekeninstituut te Maas
tricht; J . N . F . Buining, Directeur Gemeente-
Teekenschool te Breda; A . Wirtz, Leeraar M . O. 
Handteekenen te Roosendaal, als deskundigen; en 
Mr. P. M . J . E. Bloemarts, Voorzitter der Vereeni
ging „Breda Vooruit" ter beoordeeling van de ge
schiktheid der ontwerpen als model reclameplaat. 

Ieder der vijf Juryleden heeft slechts ééne 
stem. 

10°. De uitspraak der Jury zal in de plaatselijke 
bladen, het weekblad „Architectura" en andere vak
bladen worden bekend gemaakt. 

11°. De ontwerpen zullen na uitspraak der Jury 
gedurende eenige dagen worden tentoongesteld te 
Breda. 

12°. Na genoemde tentoonstelling zullen de niet-
bekroonde ontwerpen franco aan de correspondentie
adressen worden teruggezonden. 

Het Secretariaat der Vereeniging „Breda Voor
uit" is gevestigd Torenstraat 9, Breda. 

D e S e c e t a r i s , 
Mr. F . SUIJS. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 28. M e d e d e e 1 i n g e n van 
l et Hoofdbestuur. 

B r i e v e n uit den Haag. De Haagsche Raadhuis 
plannen en • e Nieuwe Veikeersweg, met een schets platte 
grond van het stadhuis en zijn omgeving, waarop eenige 
sl raat verbindingen ontworpen zijn. die. weinig bestudeerd 
en weinig aanbevelenswaardig voorkomen. 

De R e n a i s s a n c e der Renaissan c e. Slot van 
de beschrijving der Delftsche studentenfeesten. Wanneer 
men deze beschrijving gelezen heelt vraagt men zich al. 
wat deze maskerade met de herleving der Renaissance (die 
wij niet hopen te beleven) te maken heeft, maar vreemder 
nog dan de deftige titel van hét stuk treft dc conclusie, 
die een criliek bevat, waarbij men geneigd is te vragen 
beschouwt de schrijver het fe st nu als geslaagd of mislukt? 
Om de curiositeit laten wij deze conclusie hier volgen: 

„Zoo is deze maskerade geslaagd door den ijver der 
studeerenden en de verdienste der medewerkers, vooral 
Henricus wiens krachtige geest van dit feest een harmo 
nische schoonheid heeft gemaakt; ik noemde hem reeds als 
een typische figuur van onzen tijd, een sterke vertolker 
eener weeke kuituur. Hij kon noch wilde ons de zuiver 
Florentijnsche kunsl geven, maar de oude vorm in een 
nieuw licht geplaatst; hierin blijft iets onbevredigends. Er 
was nog iets, dat liiermee samenhing, het onvoldoend 
begrip der deelnemers van hun rol; er waren weinigen 
onder hen, die hun kostuum waardig wisten te dragen. Er 
is weer bewezen, dat het oude niet in volle schoonheid kan 
herboren worden en bij alle waardeering blijft de vraag 
over, of men een volgende maal, met eene moderne gebeur 
tenis of gedachte tot onderwerp der feesten te nemen, niet 
tot nog schooner resultaat zou kunnen komen " 

Een en ander over v e n t i l a t i e door V. G. 
Unger w. i. (vervolg) met afbeeldingen. 

V a r i a . 

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

Eenigen lijd geleden is van het Parijscbe Mont-
martre-kerkhof een monument spoorloos verdwenen, 
dat aan Gretchen gewijd is, die met haar kind een 
vrijwilligen dood vindt. Men weet tot op heden nog 
niet, waar het monument gebleven is, of dieven het 
gestolen hebben, dan wel of het standbeeld ver
wijderd is, omdat de een of andere zeloot er aan
stoot aan genomen heeft. 

Bij deze? gelegenheid wordt aan het merkwaardige 
lot van andere Parijscbe monumenten herinnerd. 

Den 27sten Mei 1900 werd onder de gewone 
plechtigheden op de Place du Panthéon een 
standbeeld van Corneille onthuld. De goede Parij-
zenaars schrokken niet weinig, toen het den vol
genden morgen spoorloos verdwenen was. De 
regeering gaf op de verschillende vragen het vol
gende klassieke antwoord: De onthulling van het 
Corneille-standbeeld was maar voorloopig. Het geld 
voor het standbeeld was wel is waar voorhanden, 
maar nu moeten de gelden voor het voetstuk nog 
bij elkaar gebracht worden. Tot zoolang zal het 
standbeeld opgeborgen worden. Dat was in het 
jaar 1900 en tot nog toe is er nog steeds geen 
voetstuk voor den armen Corneille opgedaagd, en 
moet hij steeds in den een of anderen donkeren 
hoek zijn treurig bestaan voortslepen. 

Met het standbeeld van Karei den Groote op 
de Place Notre Dame is het op dezelfde wijze 
gegaan. Ook hiervoor was het geld schijnbaar 
niet voldoende. Want bet standbeeld staat tot 
nu toe, wat overigens de meeste menschen niet 
weten, op een houten voetstuk, dat als marmer 
beschilderd is. 

Architectura No. 28. Mededeelingen van het Bestuur. 
'» e n o o t s c h a p s p r ij s v r a g e n 190 8. 
Ingezonden s tukken . Voortgezet en Hooger Bouw

kunst-onderricht door A. J. Derkinderen en W. Kromhout Cz. 
Opvattingen omtrent schijn en werkelijkheid door Joh. 
Hoogenboom en van Baaien. 

L e s r o o s t e r van den Cursus van ..Voortgezet en 
Hooger Bouwkunstonderricht 1908-1909. 

B r e d a voorui t . Prijsvraag. 
T e c h n i s c h Gedeel te . Beknopte Vastheidsleerdoor 

F. Wind. 

De Bouwwereld No. 29. Echo 's Architek<en-Advertenties 
O n t w er p-S l a c h t h u i s voor kleine gemeenten, door 

J. van der Breggen c.i. met afbeeldingen. 
De a f s c h a f f i n g van de b o r g s t e l l i n g . 
De c e n t r a l e a r b ei d e r s v er z ek er i n gs en 
d e p o s i t o b a n k . door S. Snuijf, arch. Gevelafbeelding. 

De Ingenieur No. 28. Een ige b e s c h o u w i n g e n 
over Com mutatie , door Thomas Rosskopf, met af
beeldingen. 

D r a a d l o o z c te legraf ie over den Allantisehen 
Oceaan, door I. van Dam. 

G o 1 f s 1 ij t a g e van ra i l s , door C. H. Julius. 
Een R ij k s p r o e f s t a t i o n voor bon w m ate-

r i a I e n. 
V e r g a d e r i n g van de Afdeeling voor Bouw- en 

Waterbouwkunde van het Kon. Inst, van Jngeniers. van 1 
Juli 1908. 

Ingezonden S t o k k e n . Hoe de Soerabajasche haven 
toestanden thans verbeterd worden, door E. A. C. F. van 
Essen c.i. — Octrooirecht, door H. J. Kooy. — Practische 
studie voor aanstaande werktuigkundig ingenieurs, door 
J G. van Gendt J.Gzn. 

Technisch Weekblad (B. v. T.) N>. 28. Uit de afdeelingen. 
— De oude geschiedenis. — Ingezonden; octrooirecht. — 
— Uzer in fundeeringen. — Het ijzer in de geschiedenis 
der volken (vervolg.) — Electrische verlichting van spoor 
treinen (vervolg.) 

De Aannemer No. 28. A g e n d a der Jaarlijksche Alge 
meene Vergadering te houden op 21 Juli 1908 te Tilburg. 

M i d d e l b a r e T e c h n i s c h e S c h o o l van den Neder-
landschen Aanneinersbond. 

Een o n g e v r a a g d A d v i e s . 
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Uit eigen k r i n g . Alle hens aan dek. 
Wat wi l A m s t e r d a m en wat wi l H a a r l e m 

inzake het Arbeidscontract (ingezonden)door H. J. Geijl J. Cz. 
Af dee lings verslagen. Amsterdam 10 Juli 1908. 

De Nederlaudsche Klel-Iudiistrie No. i. Het Drogen. — 
Scheuren in fabrieksschoorsteenen. — N. V. Fabrieken van 
nageperste en andere steenen, v. h. Fr. van de Loo Sr. te 
Dieren, overgenomen uit het „Industrieel Weekblad." 

Deutsche Kauliiitte No. 28. A11 e K u n s t i m n i e d e r-
s a c h s i s c h e n Harzgeb ie t , door H. A. Waldnermet 
teekeningen van O. Becker. 

V o m G r u n d r i s s des s c h malen 91 o c k w e r k-
hauses, door P. Rose, met afbeeldingen. 

S o ra mer und F e r i e n h I u s e r i n \V a n d 1 i i /•• 
see, door G. Kutzke. 

E r w e i t e r u n g nines ii 11 eren K i r c h en baues, 
Oeynhausen. door M. Heeren. met afbeeldingen. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

G h o N i N t t E . v . Dezer dagen is hier ter stede opgericht een 
naamlooze vennootschap „Volkshuisvesting" waaromtrent 
hier enkele nadere bijzonderheden volgen. 

Deze vennootschap is opgericht door de heeren mr. C. C. 
Geertsema, jhr mr. 1). H. de Marees van Swinderen en jhr. 
mr. Rhijnvis Feith en stelt zich uitsluitend ten doel werk 
zaani te zijn in het belang der volkshuisvesting. 

Zij traent dit doel te bereiken door het bouwen in de 
gemeente Groningen van woningen ter vervanging van 
onbewoonbaar verklaarde en niet meer opgebouwde 
woningen en het verhuren der door haar gebouwde 
woningen. 

De door haar gebouwde woningen kunnen slechts worden 
verhuurd aan personen, die <i niet in staat zijn den laagsten 
huurprijs te betalen, die onder normale omstandigheden in 
het vrije verkeer te Groningen wordt bedongen voor wo
ningen, die voldoen aan de eischen in de voor die gemeente 
vastgestelde „verordening op het bouwen en het woning
wezen" gesteld, en 6 voldoen aan de eischen daarvoor vast 
te stellen in een huishoudelijk reglement, dat, alvorens in 
werking te treden, de goedkeuring behoeft der algemeene 
vergadering van aandeelhouders en ook niet dan onder 
goedkeuring dier vergadering kan worden gewijzigd. 

De vennootschap wordt aangogaan voor den tijd van 51 
jaren. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op 
f 16.000, verdeeld in 64 aandeelen, elk groot f 250. 

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene 
commissie van beheer, bestaande uit ten minste 5 en ten 
hoogste 7 leden, die door de algemeene vergadering worden 
benoemd en ontslagen. 

Uit de behaalde winst wordt aan de aandeelhouders eene 
uitkeering gedaan, waarvan het bedrag niet hooger mag 
zijn dan 4 pCt. van het aandeelenkapitaal. 

Hetgeen daarna overblijft wordt te goed geschreven op 
eene reserverekening en uitsluitend bestemd ter bevordering 
van het doel der vennootschap. 

LEIDEN. Op een stuk weiland onder de gemeente Hazers 
woude, waar men bezig is de fundeering te graven voor de 
gebouwen ten behoeve der Boskoopsche waterleiding, heeft 
men op groote diepte eenige aarden kannen van primitieven 
vorin gevonden, alsmede een lei, waarin gegraveerd is een 
hertenjacht. Ook werden gevonden een tweetal metalen 
borden. Bij het graven stuitte men op muurwerk, dat een 
overblijfsel moet zijn van een oud ridderslot, dat eeuwen 
geleden daar moet gestaan hebben. 

De gevonden voorwerpen dateeren volgens deskundigen 
uit de lie of 12e eeuw. 

P e r s o n a l i a . 

— De heer A. Rosendaal te Enkhulzen is benoemd tot 
onderwijzer in het timmeren en vakteekenen, aan dc; am
bachtsschool te Amersfoort, 

— Door de Tweede Kamer is, gelijk men weet, een 
wetsontwerp aangenomen, waarbij gelden worden toege
staan tot het aanstellen van een hoofdinspecteur van 
den arbeid. 

Naar wij vernemen, zal, wanneer ook de Eerste Kamer 
het wetsontwerp heeft goedgekeurd, voor die functie worden 
benoemd de heer H A van Ysselstijn. Adjunct-Directeur 
der Gemeentewerken te Rotterdam. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 
Twee Opzichters-Teekenaars te Deventer. Zie 

Adv. in dit no. (1) 

L e e r a a r in het houwkuiidigtcekencn, met 1 September 
a.s. aan de burgeravondschool ca. te Delft. 12 lesuren. 
Bezoldiging f 60 voor elk lesuur, met (hie vijfjaarlijksche 
verhoogingen van f 5. Diploma civiel- of bouwkundig 
ingenieur of akte M." vereischt. Adressen op zegel voor 
25 dezer aan de gemeentesecretarie. Inlichtingen geeft de 
Directeur. (1) 

Jong m e n s c h, op het bureau van den Hoofd-Ingenieur 
van den Prov. Waterstaat in Utrecht. Vereischte net 
schrijven, goed rekenen en teekenen, na gebleken geschikt 
beid, aanstelling tot vast ambtenaar. Aanvangsalalris f 500 
per jaar. Brieven aan den Hoofd Ingenieur voornoemd. 

ID 
B o u w k u n d i g tecken a a r terstond, op Architecten

bureau te Amsterdam, minimum-salaris f 100 per maand. 
Vereischt wordt een week op proef te werken. Br. lett. 
•VI. Z. Adv.-Bur. Meerkotter en Co, Heerengracht 375. (2) 

T e c. h n i s c li e kracht , op fabriek in Midden Duitsch
land, van natte en droge baggermachines. 

offerten met afschriften van getuigschriften, onder D. A. 212, 
Rudolf Mosse. Köln a/Rh. (2) 

Opzichte r-teekenaai 
N. v. d. D. 

Brieven letter B. T. 353, 
(2) 

Jongmensen op Technisch Bureau voor direct, goed 
teekenaar vereischte. Br. lett. T. 1). 2515, Alg, Adv.-Bur. 
A. de la Mar Azn., Amsterdam. (2) 

T e c k e n a a r-c o n s t r u c te u r op een fabriek te Zaan
dam, zoo spoedig mogelijk salaris nader overeen te komen. 
Br. lett. A 1.1. 467, N. v'. d. D. (2) 

Gemeente-Opzichter , te Zand voort, met 1 Sept. 
ii. s. jaarwedde I 750. Instructie ter Gemeentesecretarie 
ter lezing dagelijks van 10 tot 3 uur. Sollicitatiestukken 
voor of op 20 Juli a. s. aan den Burgemeester. (2) 

O n (1 e r b a a s Ollgeh. bekend met wegenaanleg. 
Aanbieding onder No. 36385, bureau v. h. Alg. Nederl, 

Advertentieblad te 's-Gravenhage. (2) 

O u d e r baas voor een bouwwerk. Brieven onder 
No. 36106 aan het Bureau van het Alg. Ned. Advertentieblad 
te 's-Gravenhage, (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RÜIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 lot 8 uur. 

lf> Bouwk.Opz.-teek.. 2 2 — 5 0 L / 6 0 ƒ 125 
5 BouwkOnz.-Uitv., 23—50 j . , fGb—f 110 
3 Bouwk. Teek. 22—49j., ƒ 60—f 120 
2 Waterb. Opzr. 25 -31 j . , ƒ80—ƒ 120 
3 Chef-machinisten 22—38 j . , ƒ 80—ƒ150 
2 Werkt. opz. (construct.)22—26}.,ƒ80 ƒ110 
2 Werkmeester 26—38'j., ƒ90 f 125 
8 Werktuigk. Teek. 18 28 j . , ƒ 35 -f 85 
7 Electrotechniker 20—41 \., f 86—f 120 
1 Scheepsteekenaar 23j., ƒ 80 
1 Klerk-teekenaar 25 j . , ƒ 75 
1 Kadaster-teekenaar 24j., ƒ 70 

i i . i n . 

18 Juli. Bijlage van „ D E O P M E R K E R No. 29. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en Hag-aaUnen DE RUITERKADE 150—131. Filiaal en Showroom 44 ROK IN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming:. Ventilatie. Warm en Koiidwatcr verzorging. Triumph Deurdrangers. Kampioen Ventilator onder Garantie. 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 20 Juli. 

Dwingelo. Door het bestuur der coop, 
stoomzuivelfabriek en koornmaalderij: a. 
het verbouwen van de bestaande zuivel
fabriek te Dwingelo; b. het aanbouwen 
eener directeurswoning ; bestek en teek 
verkrijgbaar bij den arch. A. Kooistra te 
Gorredijk, bilj. inzenden bij den directeur 
J. Kl ijzing aldaar. 

Bergeii-op-Zoom ten 8,30 ure. Door de 
arch. J. Key. in het café van Mechelen 
aan de Haven: Het bouwen van een 
woonhuis, dubb. koestal, wagenhuis, enz. 
aan de VVouwpoort, in 3 perc.; bestek 
met S teek. verkrijgb. bij den arch; aanw, 
gehouden. 

DINSDAG 21 Juli. 

Utrecht ten 2 ure. Door den Mij. tot 
Expl. van S. S. aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelse Park; bestek 
no. 1147 : het vergrooten en verbeteren 
van de wachterswoningen no. 8 en 67 op 
het station Blerik; begr. f 1S00. (Zie 
adv. in dit no. 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij tot 
Expl. van S. S., aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelse Park, bestek 
no. llfiO: Het leggen van een tweede 
spoor van den spoorweg Zutplien—De
venter niet bijkomende werken; begr. 
f 118000. 

Amersfoort ten 11 ure. Door het gem,-
bestuur: Hat bouwen van een politiepost 
gebouwtje aan den Soesterstraatweg; 
bestek en teek. verkrijgb. ter secretarie; 
inl op het bureau van den gem..arch, 
alle werkdagen van 10 tot 12 ure. 

Gapinge ten 11 ure. Door het bestuur 
der Chr. Schoolvereeniging, in de best uurs
kamer der Ger. kerk: Het bouwen eener 
school met onderwijzerswoning; aanw. 
20 Juli 11 ure; bestek enteik. verkrijgb. 
bij den secretaris J. K. Verhulst. 

6ronw. Door het gem.-best. van Idaar-
deradeel: De levering van 14000 stuks 
1 ste soort waal vor mstra at klinkers; voorw. 
verkrijgb. ter secretarie. 

Texel ten 11 ure. Door het gem.-best. 
Het bouwen van een gesticht van wel
dadigheid aan Den Burg; aanw. gehouden, 
bestek en teek. verkrijgb. ten raad-
huize en bij den arch. S. Krijnen 
te Helder. 

Nijeveen. Door de arch. J. E. Mulder 
te Noordwolde: Het bouwen van eene 
nieuwe voorhuizinge voor den heer P. 
Inberg; bestek en teek. verkrijgb. bij den 
heer Inberg. 

. WOENSDAG 22 Juli. 

's-GravenhagA ten 2 ure. Door het 
minst, van Waterstaat, in een der lokalen 
van het hoofdbestuur der post, en tel.: 
Het bouwen van een post- en telegraaf
kantoor te Tilburg. 

Hoogeveen ten 3 ure. Door de arch. 
J. Garmiggelt, in het hotel de La Station: 

Het verbouwen van een woonhuis voor 
den heer mr. J. Wessels Boer;besteken 
teek. ter inzage en verkrijgb. bij den arch 
aanw. 11 ure. 

Huizen ten 1 ure. Door het college 
van kerkvoogden der Ned. Herv Gem., 
in de consistoriekamer: Het vergrooten 
der Ned. Herv. kerk, aanw. 20 Juli 11 ure 
bestek en 2 teek. verkrijgb. bij den arch. 
J. van Dillewijn, te Hilversum. 

Venlo ten 10 ure. Door het kerkbestuur 
der Ned* Herv. Gem. in de consistorie
kamer: Het afbreken en herbouwen van 

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

„DE, van 1*15. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade.— 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, Iu de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN,IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEERINK, Alg, Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 32.717.500,00 
BRAND - LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billlike 
1'reiiiiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

de kosterswoning van genoemde Ge
meente ; bestek en teek. ter inzage in de j 
consistoriekamer, iederen werkdag van I 
9 tot 12 ure. 

Helder ten 2 ure. Door het gein. best : 
Bet bouwen van een directeurswoning, 
een magazijntje, een ammoniakwaterput,! 
een motorgebouwtje en het uitbri rlen 
der regeneratieloods met bijkomende j 
werken, op het terrein der gasfabriek; 
bestek verkrijgb. ter secretarie; aanw. 
gebonden. 

DONDERDAG 23 Juli. 

Beverwijk ten 2 ure. Door het ge

meentebestuur: het verbeteren van de 
Haven met bijbehoorende werken, waar
onder vernieuwen van houten schoeiing, 
ter lengte van 305 M. Bestek en teek. 
verkrijgb. ter Gem.secretarie. Inlich. bij 
den Gem.-arch. in het Raadhuis, eiken 
werkdag van ll'/a tot t&jt uur. Aanw. 
gehouden. 

Gelselaar ten 4 ure. Door de arch. B. 
J. Beeftink voor den heer Hagedoorn: 
Het bouwen van een woonhuis met café 
en stalling; bestek en teek. ter inzage 
en verkrijgbaar bij den architect Stati
onsweg 137 te Lochem. aanwijzing 21 
Juli 11 ure. . 

Schiedam. Door het gem.-best.: bestek 
no. 14: Het rioleeren, ophoogen en be
straten van dj Broersvest en het plein 
bij de Rotterdanische poort, het maken 
van een brandleiding en bijkomende 
werken. Het bestek verkrijgb. ter Gem.-
Secretarie; aanwijzing alle werkdagen 
van 9—12 u. v.m. in de directiekeet aan 
de Dwarsstraat; inschiijvingsbiljetten in
leveren uiterl. 11 u. v.m. dag van aanbest. 

Loclieni ten 5 ure. Namens den heer 
A. W. O. Thate in het caféMeenderink: 
het bouwen van e. n stal met woning op 
de Boekhorst; bestek en teek. ter inzage 
in genoemd cafe; aanw. 21 Juli 6 ure. 

Voorborg. Door Arch. G. J. P. Klumper: 
het bouwen van een dubbele villa. Be
stek en teek. verkrijgbaar ten Kantore 
van den Architect. 

Al kniaar ten 1 ure. Door het gemeente
bestuur : het vernieuwen en verbreeden 
van ijzeren ophaalbrug. Het bestek en de 
teekening ter Secretarie verbrijgbaar. 

Aanwijzing 17 Juli a.s. De inschrijvings-
biljetten, op den dag der besteding vóór 
12 uur ter gemeente-secretarie bezorgd. 

Haarlem ten 11 ure. Door het minist. 
van Waterstaat aan het gebouw van liet 
prov. best : de verbetering van de brug
wachterswoning aan de draaibrug over 
de Knollendammer vaart te Spijkerboor, 
begr. f 3200; bestek no. 165 ter inzage 
aan genoemd minist, aan de lokalen der 
prov. best. en te bekomen bij Gebr. van 
Cleef, te 's-Gravenhage; inl. bij den 
hoofding.-directeur Kemper Haarlem, den 
ingenieur Rooseboom Alkmaar en den 
opzichter Vroeg te Willemsluizen (Am
sterdam); de nota op 16 en 18 Juli ter 
inzage bij den opzichter. 

VRIJDAG 24 Juli. 
Delfzijl ten l l ure. Door het gem.-best. 

a. Het bouwen van eene electrische 
centrale met schoorsteen en machinisten -
woning; 6. het verrichten van verf, glas-
en behangwerk aan de sub a genoemde 
gebouwen; bestek met 9 teek. voor a en 
bestek met 5 teek, voor b verkrijgb. 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

(2) Houten Pai*quetvloeren 
in ASPHALT, MASSIVE en PARQUET-TAPIS. 

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek 
Houten Hoofd- en Tusschenbalusters. 
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Uit e igen k r i n g . Alle hens aan dek. 
Wat wi l A m s t e r d a m en wat wil H a a r l e m 

inzake het Arbeidscontract (ingezonden)door H. J. Gegl .1. Cz. 
Af dee lings versla gen. Amsterdam 10 Juli WON. 

De. Nederlandsche Klei-liidustrie No. 2. Hei Drogen. — 
Scheuren in fabrieksschoorsteenen. — N. V. Fabrieken van 
nageperste en andere steenen. v. h. Fr. van de Loo Sr. te 
Dieren, overgenomen uit het ..Industrieel Weekblad." 

Deutsche BanhUtte No. 2S. A l t e Kunst im n ieder-
s a c h s i s c h e u II a r zge b i e t. door H. A. Waldner met 
teekeningen van O. Becker. 

V o m G r n n d r i s s des s c h m alen S t o n k w e i k-
hauses, door P. Rose, met afbeeldingen. 

S o m m e r u n d F e r i e n li ü u s e r i n W a n d 1 i 1 z-
s e e, door G. Kutzke. 

E r w e i t e r u n g e i n e s a l t er e n K i r c h e n b ;i n e s, 
Üevnhausen. door M. Heeren. met afbeeldingen. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

GRONINGEN'. Dezer dagen is hier ter stede opgericht een 
naamlooze vennootschap „Volkshuisvesting" waaromtrent 
hier enkele nadere bijzonderheden volgen. 

Deze vennootschap is opgericht door de heeren mr. C. C. 
Geertsema, jhr mr. 1). R. de Marees van Swinderen en jhr. 
mr. Rhijnvis Feith en stelt zich uitsluitend ten doel werk
zaam te zijn in het belang dei' volkshuisvesting. 

Zij tracht dit doel te bereiken door het bouwen in de 
gemeente Groningen van woningen ter vervanging van 
onbewoonbaar verklaarde en niet meer opgebouwde 
woningen en het verhuren der door haar gebouwde 
woningen. 

De door haar gebouwde woningen kunnen slechts worden 
verhuurd aan personen, die a niet in staat zijn den laagsten 
huurprijs te betalen, die onder normale omstandigheden in 
het vrije verkeer te Groningen wordt bedongen voor wo
ningen,die voldoen aan de eischen in de voor die gemeente 
vastgestelde ..verordening op het bouwen en het woning-
wezen" gesteld, en b voldoen aan de eischen daarvoor vast 
te stellen in een huishoudelijk reglement, dat, alvorens in 
werking te treden, de goedkeuring behoeft der algemeene 
vergadering van aandeelhouders en ook niet dan onder 
goedkeuring dier vergadering kan worden gewijzigd. 

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 51 
jaren. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op 
f 16.000, verdeeld in «4 aandeelen. elk groot f260. 

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene 
commissie van beheer, bestaande uit ten minste 5 en ten 
hoogste 7 leden, die door de algemeene vergadering worden 
benoemd en ontslagen. 

Uit de behaalde winst wordt aan de aandeelhouders eene 
uitkeering gedaan, waarvan het bedrag niet hooger mag 
zijn dan 4 pCt. van het aandeelenkapitaal. 
Hetgeen daarna overblijft wordt te goed geschreven op 

eene reserverekening en uitsluitend bestemd ter bevordering 
van het doel der vennootschap. 

LUIDEN. Op een stuk weiland onder de gemeente 1 lazers 
woude, waar men bezig is de fundeering te graven voor de 
gebouwen ten behoeve der Boskoopsche waterleiding, heeft 
men op groote diepte eenige aarden kannen van primitieven 
vorm gevonden, alsmede een lei, waarin gegraveerd is een 
hertenjacht. Ook werden gevonden een tweetal metalen 
borden. Bij het graven stuitte men op muurwerk, dat een 
overblijfsel moet zijn van een oud ridderslot, dat eeuwen 
geleden daar moet gestaan hebben. 

De gevonden voorwerpen dateeren volgens deskundigen 
uit de lie of 12e eeuw. 

P e r s o n a l i a . 

— De heer A. Rosendaal te Enkbuizen is benoemd tot 
onderwijzer in het timmeren en vakteekenen, aan de am
bachtsschool te Amersfoort. 

— Door de Tweede Kanier is. gelijk men weet, een 
wetsontwerp aangenomen, waarbij gelden worden toege
staan tot bet aanstellen van een hoofdinspecteur van 
den arbeid. 

Naar wij vernemen, zal, wanneer ook de Eerste Kamer 
het wetsontwerp heeft goedgekeurd, voor die functie worden 
benoemd de heer II A. van Vsselstijn. Adjunct-Directeur 
iler Gemeentewerken te Rotterdam. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 
T wee O p z i c h t e r s-T e e k e n a a r s te Deventer. Zie 

Adv. in dit no. (1) 

L e e r a a r in het bouwkundig!eekenen. met l September 
a.s. aan de burgeravondschool ca. te Delft. 12 lesuren. 
Bezoldiging f <J0 voor elk lesuur, met drie vijfjaarlijksche 
verhoogingen van f .">. Diploma civiel- of bouwkundig 
ingenieur of akte M.'- vereischt. Adressen op zegel voor 
25 dezer aan de gemeente-secretarie. Inlichtingen geeft de 
Directeur. (1) 

Jongmensen, op het bureau van den Hoofd-Ingenieur 
van den Prov. Waterstaat in Utrecht. Vereischte net 
schrijven, goed rekenen en teekenen, na gebleken geschikt 
beid, aanstelling lot vast ambtenaar. Aauvang-sakdris f ,r>00 
per jaar. Brieven aan den Hoofd Ingenieur voornoemd. 

(I) 

B o u w k u n d i g t e c k e n a a r terstond, op Architecten
bureau te Amsterdam, minimum-salaris f 100 per maand. 
Vereischt wordt een week op proef te werken. Br. lelt. 
M. Z. Adv.-Bur. Meerkntter en t'o, Heerengrachl 375. (2) 

T e c h n i s c h e k nicht , op fabriek in Midden Duitsch-
land. van natte en droge baggermachines. 

ottert en met afschrift en van getuigschriften, onder D. A.212, 
Rudolf Mosse. Köln a/Rh. (2) 

Opzichter- teekenaar . Brieven letter B. T. 353, 
X. v. d. D. (2) 

Jongmensch op Technisch Bureau voor direct, goed 
teekenaar vereischte. Br. lett. T. D. 2545, Alg. Adv. Bur. 
A. de la Mar Azn., Amsterdam. (2) 

T e e k e n a a r-c o n s t r u c t e u r op een fabriek te Zaan
dam, zoo spoedig mogelijk salaris nader overeen te komen. 
Br. lett. A 1.1. 407, N. v. d. D. (2) 

Gemeente-Opzichter , te Zandvoort, met I Sept. 
;i. s. jaarwedde f 750. Instructie ter Gemeente-Secretarie 
ter lezing dagelijks van 10 tot 3 uur. Sollicitatiestukken 
voor of op 20 Juli a. s. aan den Burgemeester. (2) 

Ou der ba as ongeh. bekend niet wegenaanleg. 
Aanbieding onder No. 36385, bureau v. h. Alg. Nederl. 

Advertentieblad te 's-Gravenhage, (2) 

O n d e r b a a s voor een bouwwerk. Brieven onder 
No. 36100 aan het Bureau van het Alg. Ned. Advertentieblad 
te 's-Gravenhage. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot S uur. 

15 Bouwk.Opz.-teek.. 22—50 j . , ƒ60 ƒ 125 p.m. 
5 BouwkOpz.-Uitv.. 2 3 - -50 j . , ƒ 6 5 - ƒ 110 ,. 
3 Bouwk. Teek. 22—49'j.. ƒ(10 ƒ 120 ,. 
2 Waterb. Opzr. 25-31 j . , ƒ 80 —ƒ120 „ 
3 Chef-machinisten 22—33j., ƒ80 ƒ150 „ 
2 Werkt. opz. (construct.) 22 26 j . , ƒ 80 ƒ110 „ 
2 Werkmeester 26—33j.,f90 ƒ125 „ 
8 Werktuigk. Teek. 18 28 j . , ƒ 35 ƒ 8 5 r 

7 Electrotechniker 20 41 j . , ƒ35 -ƒ120 „ 
1 Scheepsteekenaar 23j., /' 80 ,. 
1 Klerk-teekenaar 25j., f 75 ,, 
1 Kadaster-teekenaar 24j., ƒ 70 „ 

18 Juli. Bijlage van „I>JE O P M E R K E R No. 29. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en Magazijnen DE KIUTERKADK 150—151. Filiaal en Showroom 44 ItolilV. 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

f e n t r a l e V c r w a n u i n g , V e n t i l a t i e . W a r m en K o u d w a t e r v e r z o r g i n g . T r i u m p h Deurdrangers. Kampioen V e n t i l a t o r onder Marantie. 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 20 Juli. 

Dwingelo. Door het bestuur der coop. 
Btoomzui vel fabriek en koornmaalderij: a. 
het verbouwen van de bestaande zuivel
fabriek te Dwingelo: b. het aanbouwen 
eener directeurswoning ; bestek en teek 
verkrijgbaar bij den arch. A.Kooistrate 
Gorredijk, bilj. inzenden bij den directeur 
.1. Klijzing aldaar. 

Bergen-op-Zoom ten 8,30 ure. Door de 
arch. J. Key. in het café van Mechelen 
aan de Haven: Het bouwen van een 
woonhuis, dubb. koestal, wagenhuis, enz. 
aan de Wouwpoort, in 3 perc; bestek 
met 2 teek. verkrijgb. bij den arch ; aanw. 
gehouden. 

DINSDAG 21 Juli. 

Utrecht ten 2 ure. Door den Mij. tot 
Expl. van S. S. aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelse Park; bestek 
no.1147: het vergrooten en verbeteren 
van de wachterswonhigen no. 8en0< op 
het station Blerik: begr. f ISOO. (Zie 
adv. in dit no. 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij tot 
Expl. van S. S., aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelse Park, bestek 
no. IlfiO: Het leggen van een tweede 
spoor van den spoorweg Zutphen—De
venter met bijkomende werken: begr. 
f 118000. 

Amersfoort ten 11 ure. Door het gem,-
bestuur: He: bouwen van een politiepost 
gebouwtje aan den Soesterstraatvveg; 
bestek en teek. verkrijgb. ter secretarie; 
inl op het bureau van den gem..arcli. 
alle werkdagen van 10 tot 12 ure. 

Gapinge ten 11 ure. Door het bestuur 
der Chr. School vereeniging. in de bestuurs
kamer der Ger. kerk: Het bouwen eener 
school met ondcrwijzerswoning: aanw. 
20 Juli 11 ure: bestek en te> k. verkrijgb. 
bij den secretaris J. K. Verhulst. 

Grouw. Door het gem.-best. van Idaar-
deradeel: De levering van 14000 stuks 
lste soort waalvormstraatklinkers; voorw. 
verkrijgb. ter secretarie. 

Texel ten 11 ure. Door het gem. best. j 
Het bouwen van een gesticht van wel-1 
dadigheid aan Den Burg; aanw. gehouden, 
bestek en teek. verkrijgb. ten raad
huize en bij den arch. S. Krijnen 
te Helder. 

Nüeveen. Door de arch. J. E. Mulder 
te Noordwolde: Het bouwen van eene 
nieuwe voorhuizinge voor den heer P. 
lnberg; bestek en teek. verkrijgb. bij den 
heer lnberg. 

. WOENSDAG 22 Juli. 

's-GravcuhagA ten 2 are. Door het 
minst, van Waterstaat, in een der lokalen 
van het hoofdbestuur der post, en tel.: 
Het bouwen van een post- en telegraaf
kantoor te Tilburg. 

Hoogeveen ten 3 ure. Door de arch. 
J. Carmiggelt, in het hotel de La Station: 

Het verbouwen van een woonhuis voor 
den heer mr. .1. Wessels Boer; besl ek en 
teek. ter inzage en verkrijgb. bij den arch 
aanw. 11 ure. 

Huizen ten 1 ure. Door het college 
van kerkvoogden der Ned. Herv Gem., 
in de consistoriekamer: Het vergrooten 
der Ned. Herv. kerk, aanw. 20 Juli 11 ure 
bestek en 2 teek. verkrijgb. bij den arch. 
J. van Dillewijn, te Hilversum. 

Venlo ten 10 ure. Door het kerkbestuur 
der Ned' Herv. Gem. in de consistorie
kamer: Het afbreken en herbouwen van 

Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

„DE. Nederlanden" „ . 1*45 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade.— 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat.-ZUTPHEN.IJselkade. ZWOLLE. 

Hoofd-Dircctie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal ƒ 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 3-2.717.500,00 
BRAND - LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'reniiëii, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

de kosterswoning van genoemde Ge
meente; bestek cn teek. ter inzage in de 
consistoriekamer, iederen werkdag van 
9 lot 12 ure. 

Helder ten 2 ure. Door het gem. best : 
Het bouwen van een directeurswoning, 
een mngnzijntje, een ammoniakwaterput, 
een motorgebouwtje en het uitbn Hen 
der regeneratieloods met bijkomende 
werken, op het terrein der gasfabriek: 
bestek verkrijgb. ter secretarie; aanw. 
gehouden. 

DONDERDAG 23 Juli. 

Beverwijk ten 2 ure. Door het ge

meentebestuur : het verbeteren van de 
Haven met bijbehoorende werken, waar
onder vernieuwen van houten schoeiing, 
ter lengte van :tt)5 M. Bestek en teek. 
verkrijgb. ter Gem. secretarie. Inlich. bij 
den Gem.-arch. in het Raadhuis, eiken 
werkdag van IVj- tot 12\'s uur. Aanw. 
gehouden. 

Gelselaar ten t ure. Door de arch. B. 
.1. Beeftink voor den heer Hagedoorn: 
Het bouwen van een woonhuis met café 
en stalling; bestek en teek. ter inzage 
en verkrijgbaar bij den architect Stati
onsweg 137 te l.ochem. aanwijzing 21 
Juli 11 ure. . 

Schiedam. Door het gem.-best.: bestek 
no. 14: Het rioleeren, ophoogen en be
straten van dd Broersve.st en het plein 
bij de Rotterdanisehe poort, het maken 
van een brandleiding en bijkomende 
werken. Het bestek verkrijgb. ter Gem.-
Secretarie; aanwijzing alle werkdagen 

i van 9—12 u. v.m. m de directiekeet aan 
I de Dwarsstraat; insein ijvingsbiljetten in-
I leveren uiterl. 11 u. v.ni. dag van aanbest. 

liOchein ten 5 ure. Namens den heer 
I A. W. O. Thate in het café Meenderink: 
het bouwen van e. n stal met woning op 
de Boekhorst: bestek en teek. ter inzage 
in genoemd cafe; aanw. 21 Juli 5 ure. 

Voorburg. Door Arch. G. .1. P. Klumper: 
het bouwen van een dubbele villa. Be-

I stek en teek. verkrijgbaar ten Kantore 
van den Architect. 

J Alkmaar ten 1 ure. Door het gemeente
bestuur : het vernieuwen en verbroeden 
van ijzeren ophaalbrug. Het bestek en de 
teekening ter Secretarie verbrijgbaar. 

! Aanwijzing 17 Juli a.s. De inschrijvings
biljetten, op den dag der besteding vóór 
12 uur Ier gemeentesecretarie bezorgd. 

Haarlem ten 11 ure. Door het minist. 
van Waterstaat aan hut gebouw van het 
prov. best : de verbetering van de brug
wachterswoning aan de draaibrug over 
de Knollendammer vaart te Spijkerboor, 
begr. f 8200: bestek no. 105 ter inzage 
aan genoemd minist, aan de lokalen der 
prov. best. en te bekomen bij Gebr. van 
('leef, te 's Gravenhage; inl. bij den 
hoofding.-directeur Kemper Haarlem, den 
ingenieur Kooseboom Alkmaar en den 
opzichter Vroeg te Willenisluizen (Am
sterdam): de nota op 1H en IS Juli ter 
inzage bij den opzichter. 

VRIJDAG 24 Juli. 
Delfzijl ten 11 ure. Door het gem.best. 

a. Het bouwen van eene electrische 
centrale met schoorsteen en machinisten • 
woning; b. het verrichten van verf , glas 
en behangvverk aan de sub a genoemde 
gebouwen ; bestek met 9 teek. voor a en 
bestek met 5 teek, voor b verkrijgb. 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Houten P a r q u e t vloeren (2) 
in ASPHALT, MASSIVE en PARQUET-TAPIS. 

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek. 
Houten Hoofd- en Tusschenbalusters. 



bij den gem.-arch. F. A. Pot aanw. 
gehouden. 

Hellevoetsluis ten 11.80 ure. Door de 
directie der marine: 1°. Het verrichten 
van werkzaamheden aan gebouwen en 
inrichtingen, behoorende tot; de directie 
der marine aldaar, en 2°. liet uitbreiden 
van het torpedomagaziju op 's Rijks 
werf aldaar. 

ZATERDAG 25 JULI. 
Ruurlo ten II ure. Door de arch. H. 

Enklaar in het logement van het Wapen 
van Ruurlo: Het bouwen van een villa 
voor rekening van den heer C. Oneides 
te Lochem; bestek en teek. ter inzage 
in genoemd logement; aanw. 21 Juli S ure 
bilj. inzenden uiterlijk 24 Juli bij den 
arch, te Ruurlo. 

Rotterdam ten 12 ure. Door Dijkgraaf 
en heemraden van den polder Prins 
Alexander, in het Algemeen Verkoop
lokaal : o. Het maken van een steenen 
onderbouw voor een ijzeren ophaalbrug 
over de Ringvaarten den Cappelschrweg 
aan de Schinkel onder Cappelle a/d Usel; 
b. h. t onderhoud tot den 15 Juli 1909 
der kunstwerken, behoorende aan den 
polder; e het onderhoud, over hetzelfde 
tijdvak, van gedeelten straat en grint
weg en de Rottekade van den p Ider, 
aanwijzing den 20 Juli ten lii'/i uur van 
de werken onder letters A. en B. en op 
den 22 Juli ten 10l/i uur van het werk 
onder letter C Bestekken te verkrijgen 
ter Secretarie des Polders le Rotterdam 
in het Algemeen Verkooplokaal inlich
tingen bij den Hoofdopzichter van den 
polder. Brandsnia Jzn. te Rotterdam 
(Hotlaan No. 126.) 

Aanbesteding 
Maandag 27 Juli 1908, nam. 2 uur 

is L. Cusell te 's-Gravenhage voor
nemens, namens zijn principaal in *t 
publiek aan te besteden: 

Het bouwen van een Winkelhuis 
met dubb. bovenwoning a. h. 
Westeinde te s-Gravenhage 
Bestek en teekeningen te verkrijgen 

aan de drukkerij J. v. d. Burgh, 
Prin-egraelit 93 te 's-Gravenhage. tegen 
betaling van f I.— per stel. 

TATTERSALL & HOLDSWORTH'S, 
= = = = = ENSCHEDÉ. = = = = = 

G l o b e - W o r k s a n d S t o r e s . 
Aanleg van Centrale verwarming in 
SERRES, BROEIKASSEN, PARTICU
LIERE en OPENBARE GEBOUWEN enz 
Handel in Wand- en Muurtegels, As
phalt, Schoorsteenmantels. Vloeren. 

P. Dolk & Zoon 
ROTTERDAM — DORDRECHT. 

= Cloisonné-Glas,= 
P a a r l g l a s , Mozaïek. 

r R A S Ü Ë B T T^OnWfVÏANl 
KLEINHEILIG 

LAND 8 2 . 
SCHILDERENENDECOREEREN 

V A N H U I Z E N E N V I L L A ' S . 

PRIJSOPGAVE EN O N T W E R P E N 
WORDEN TEN SPOEDIGSTE UITGE UOERD 

Ik 

Antiquariaat van ,9de Opmerker" 
SLOKT EN FIJNJE. Beschrijving van 

den Watervloed in Gelderland in 
Maart 1855, met4 kaarten en 12 schet
sen, Arnhem 1856. . . . 1.— 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
und deren Anvvendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst
figuren en 11 uitslaande platen, f 1.— 

18 Jul i 1908 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) f 1.50 

BADON GHLIBEN en H. STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ 0.65 

BILLING. Architekturskizzen. 48 platen 
in portefeuille /*6.— 

E 
A. MISSEL . Der Wertheimbau. 80 

platen in portef. (ƒ15.—) . . ƒ4.50 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

EERSTE NEDERL. XYLOLITH-FABRIEK 
A. S. KEY, Rotterdam. 

: H O U T G R A N I E T . = = = = = 
Vloerbekleeding zonder voegen. 
Trapbekleeding Ook op oude trappen. Dektreden op maat. 

PLATEN IN DIVERSE AFMETINGEN VOORRADIG. 
Aanvragen, met opgaaf van grootte en bestemming, adresseere men 

LEUVEHAVEN 28 (Kantoor), Rotterdam. 

43STE JAARGANG. Z A T E R D A G 2 5 J U L I 1908. No. 30. 

SCORIAE-BRICKS 
2 0 X 9 / - 2 0 X 9 X 10 — 20 X 9 X 121/. & 23 X 9 X 10 Cm. 

Zoowel voor Kei- als KliiikirluslraliiiK 
Uitsluitend verkrijgbaar bij 

VV. DEUKVORST & ZOON :-: :-: :-: DEN HAAG. 
K a n t o o r H e e r e n g r a c h t 2 0 . 

Portland-Cement KARLSTADT. 
Keien. 

graniet. I FERD. ENGERS, I &"<*•• 
Haal t . | A m s t e r d a m • 

A S P H A L T 
voor 

'rijwegen en voetpaden* 

Redacteur: P. H . SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER" , Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . {5.— 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 16 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot ( 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België - 6.601 s g „ 
Voor de overige landen der Post-Unie, met / * >£ 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika . • 7.50; 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bijvoor-
uitbetaling per postwissel of in postzegels, niet 
plaat f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat • 0.15 

I.-

0.15 

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

Voor eiken regel meer 
Groott 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 van „Eiijen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

Het W e e n e r C o n g r e s 

II! Geen grootere tegenstelling is denkbaar il 
tusschen de moderne bedrijvigheid van Budapest 
en de ouderwetsche stilte van Salzburg, door vele 
congressisten op bun terugreis bezocht. Wanneer 
tie vorstbisschoppen uit de 18e eeuw weer tot de 
levenden terug konden keer en, dan zouden zij linn 
residentie al heel weinig veranderd vinden. 

Salzburg ligt mooi aan de Salzach, die zijn snelle 
wateren tusschen den Mönchsberg ten westen en 
den Kapuzinerberg ten oosten doorstuwt. De be
trekkelijk kleine vlakte tusschen deze bergen wordt 
door de stad ingenomen, die, sinds de spoorweg 
van Weenen naar Müncben werd aangelegd, zich 
naar de noordzijde, waar de vorstbisschoppen het 
buitenverblijf Mirabell hadden gesticht, heeft uit
gebreid. 

De „pruikentijd" heeft op Salzburg zijn stempel 
gedrukt, daar alle belangrijke bouwwerken der stad 
in de 17e en 18e eeuw zijn ontstaan. De bisschop
pen hielden van wat grootsch en decoratief was, 
en daarom namen zij bij voorkeur Italiaansehe 
kunstenaars iu bun dienst. 

Santino Solari bouwde in de eerste helft der 
17e eeuw de kathedraal, die van binnen indruk
wekkend is door de breedte en hoogte van den 
middenbeuk. Boven de lagere zijbeuken heeft de 

bouwmeester vertrekken gemaakt, die met balcons 
in den middenbeuk uitkomen. Alleen de voorgevel 
der kerk, die aan den Doinplatz staat, is een archi
tectonische compositie, maar die eigenlijk geen 
verhand niet het overige heeft. 

Dit verwaarloozen der zijgevels van een kerk is 
echt [taliaansch. Maar daar de kathedraal van 
Salzburg aan alle zijden door pleinen wordt om
geven vallen de geheel onversierde gevels op on
aangename wijze in het oog. 

Het schijnt, dat men in de 18e eeuw heeft willen 
goedmaken, wat de 17e verzuimd had. door ten 
noorden en ten zuiden van de kerk monumenten 
te stichten, die de aandacht van den beschouwer 
zóó zeer moesten trekken, dat hij vergat, naar de 
kathedraal te kijken. 

Het eerste monument, op den Residenzplatz, is 
een kolossale fontein van marmer, beneden met 
vier zeepaarden en van boven met twee bekkens, 
die dooi1 atlanten gedragen worden. 

Op den Kapitelplatz liet de vorstbisschop Leopold 
in 1732 een paardenwed maken, dat zeker, door de 
marineren architectuur, die het omgeeft, de rijkste 
inrichting vau dien aard is. die men ergens aan
treft, 

Het residentieslot der bisschoppen, waaraan de 
Residenzplatz zijn naam ontleent, is een uitgestrekt 
gebouw, welks gevels, naar de wijze der Romeinsche 



bij den gem.-arch. F. A. Pot aanw. 
gehouden. 

Hellevoet sluis ten 11.80 ure. Door de 
directie der marine: 1°. Het verrichten 
van werkzaamheden aan gebouwen en 
inrichtingen, behoorende tot de directie 
der marine aldaar, en 2». het uitbreiden 
van het torpedomagazijn op 's Rijks 
werf aldaar. 

ZATERDAG 25 JULI. 
Ruurlo ten IJ ure. Door de arch. H. 

Enklaar in het logement van het Wapen 
van Ruurlo: Het bouwen van een villa 
voor rekening van den heer C. Oneides 
te Lochem; bestek en teek. ter inzage 
in genoemd logement; aanw. 21 Juli 3 ure 
bilj. inzenden uiterlijk 24 Juli bij den 
arch, te Ruurlo. 

Rotterdam ten 12 ure. Door Dijkgraaf 
en heemraden van den polder l'rins 
Alexander, in het Algemeen Verkoop
lokaal: o. Het maken van een steenen 
onderbouw voor een ijzeren ophaalbrug 
over de Ringvaarten den Cappelscheweg 
aan de Schinkel onder Cappellea/dIJsel; 
b. h' t onderhoud tot den 15 Juli 1909 
der kunstwerken, behoorende aan den 
polder; c het onderhoud, over hetzelfde 
tijdvak, van gedeelten straat en grint
weg en de Rottekade van den p lder, 
aanwijzing den 20 Juli ten lM/i uur van 
de werken onder letters A. en B. en op 
den 22 Juli ten I O V 2 uur van het werk 
onder letter C Bestekken te verkrijgen 
ter Secretarie des Polders te Rotterdam 
in het Algemeen Verkooplokaal inlich
tingen bij den Hoofdopzichter van den 
polder, Brandsma Jzn. te Rotterdam 
(Hoflaan No. 120.) 

TRSS S V / E L D T & B O U W M A N ! 

Aanbesteding 
Maandag 27 Juli 1908, nam. 2 uur 

is L . Cusell te 's-Gravenhage voor
nemens, namens zijn principaal in 't 
publiek aan te besteden: 

Het bouwen van een Winkelhuis 
met dubb. bovenwoning a. h. 
Westeinde te 's-Gravenhage. 

Bestek en teekeningen te verkrijgen I 
aan de drukkerij J . v. d. Biirgh, 1 

Prin-egracht 93 te 's-Gravenhage, tegen 
betaling van f 1.— per stel. 

T A T T E R S A L L & H O L D S W O R T H ' S , 

— E N S C H E D É . — 

G l o b e - W o r k s a n d S t o r e s . 
Aanleg van Centrale verwarming in 
S E R R E S , B R O E I K A S S E N , PARTICU
LIERE en OPENBARE GEBOUWEN enz 
Handel in Wand- en Muurtegels, Aa
phalt, Schoorsteenmantels. Vloeren. 

P. Dolk & Zoon 
ROTTERDAM — DORDRECHT. 
= Cloisonné-Glas, 
P a a r l g l a s , Mozaïek. 

KLEI Nrf EILIG 
LAND 82. 

SCHILDERENENDECOREEREN 
V A N H U I Z E N E M V I L L A ' S . 

PRIJSOPGAVE EN O N T W E R P E N 
WORDEN TEN SPOEDIGSTE UITGEVOERD 

Antiquariaat van „de Opmerker" 
SLOET EN FIJNJE. Beschrijving van 

den Watervloed in Gelderland in 
Maart 1855, met 4 kaarten en 12 schet
sen, Arnhem 1856. . . . 1.— 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
und deren Anwendungauf praktisch en 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst
figuren en 11 uitslaande platen, ƒ 1 . — 

18 Juli 1908 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) ƒ 1.50 

BADON GHIJBEN en H . STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ0.65 

BILLING. Architekturskizzen. 48 platen 
in portefeuille /"6 — 

c 
A . MESSEL . Der Wertheimbau. 30 

platen in portef. (ƒ15.—) . . ƒ4.50 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandse]) adres 
toegezonden. 

4.3STE JAARGANG. Z A T E R D A G 2 5 J U L I 1908. No. 30. 

EERSTE NEDERL. XYLOLITH-FABRIEK 
A. S. KEY, Rotterdam. 

H O U T G R A N I E T . 
Vloerbekleeding zonder voegen. 
Trapbekleeding Ook op oude trappen. Dektreden op maat. 

P L A T E N IN D I V E R S E A F M E T I N G E N VOORRADIG. 
Aanvragen, met opgaaf van grootte en bestemming, adresseere men 

L E U V E H A V E N 2 8 (Kantoor), Rotterdam. 

SCORIAE-BRICKS 
20 X 9 X - 2 0 X 9 X 10 — 2 0 X 9 X 121/» & 23 X 9 X 10 Cm. 

Zoowel voor Kei- al* Kllnkerbeetratlmy. 
Uitsluitend verkrijgbaar bij 

VV. D J Ë U R V O R S T & Z O O N : - : : - : : - : D E N H A A G . 

K a n t o o r H e e r e n g r a c h t 2 0 . 

Portland-Cement KARLSTADT. 

Keien. 
graniet. I FERD. ENGERS, I Za»(l5,«11-

P a a l t . | A m s t e r d a m • 

A S P H A L T 
voor 

'rijwegen en voetpaden. 

PMERKER 2' 

OUWKUNDIG W E E K B L A D . 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER" , Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
u. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
6. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar- _ 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België - b\50l 
Voor de overige landen der Post-Unie, met / 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika • 7.50) 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat ƒ 0.25 

Idem, idem, zonder plaat • 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer -0.15 
Groott letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bi) opgave van drie 

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

aanvrage toegezonden. 

Opgaren van Advertentiën moeien om zeker te zijn van plaatsing in liet Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk de* 
VRIJDAGS VOORMIDBAttS 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

Het W e e n e r C o n g r e s 

Geen grootere tegenstelling is denkbaar dan 
tusschen de moderne bedrijvigheid van Budapest, 
en de ouderwetsche stilte van Salzburg, door vele 
congressisten op hun terugreis bezocht. Wanneer 
de vorstbisschoppen uit de 18e eeuw weer tot de 
levenden terug konden keeren, dan zouden zij hun 
residentie al heel weinig veranderd vinden. 

Salzburg ligt mooi aan de Salzach, die zijn snelle 
wateren tusschen den Mönchsberg ten westen en 
den Kapuzinerberg ten oosten doorstuwt, De be
trekkelijk kleine vlakte tusschen deze bergen wordt 
door de stad ingenomen, die, sinds de spoorweg 
van Weenen naar München werd aangelegd, zich 
naar de noordzijde, waar de vorstbisschoppen het 
buitenverblijf Mirabell hadden gesticht, heeft uit
gebreid. 

De „pruikentijd" heeft op Salzburg zijn stempel 
gedrukt, daar alle belangrijke bouwwerken der stad 
in de 17e en 18e eeuw zijn ontstaan. De bisschop
pen hielden van wat grootsch en decoratief was, 
en daarom namen zij bij voorkeur Italiaansche 
kunstenaars in hun dienst. 

Santino Solari bouwde in de eerste helft dei-
H e eeuw de kathedraal, die van binnen indruk
wekkend is door de breedte en hoogte van den 
middenbeuk. Boven de lagere zijbeuken heeft de 

bouwmeester vertrekken gemaakt, die met balcons 
in den middenbeuk uitkomen. Alleen de voorgevel 
der kerk, die aan den üomplatz staat, is een archi
tectonische compositie, maar die eigenlijk geen 
verband met het overige heeft. 

Dit verwaarloozen der zijgevels van een kerk is 
echt Italiaansch. Maar daar de kathedraal van 
Salzburg aan alle zijden door pleinen wordt om
geven vallen de geheel onversierde gevels op on
aangename wijze in het oog. 

Het schijnt, dat men in de 18e eeuw heeft willen 
goedmaken, wat de 17e verzuimd had, door ten 
noorden en ten zuiden van de kerk monumenten 
te stichten, die de aandacht van den beschouwer 
zóó zeer moesten trekken, dat hij vergat, naar de 
kathedraal te kijken. 

Het eerste monument, op den Residenzplatz, is 
een kolossale fontein van marmer, beneden met 
vier zeepaarden en van boven met twee bekkens, 
die door atlanten gedragen worden. 

Op den Kapitelplatz liet de vorstbisschop Leopold 
in 1732 een paardenwed maken, dat zeker, door de 
marmeren architectuur, die het omgeeft, de rijkste 
inrichting van dien aard is, die men ergens aan
treft. 

Het residentieslot der bisschoppen, waaraan de 
Residenzplatz zijn naam ontleent, is een uitgestrekt 
gebouw, welks gevels, naar de wijze der Romeinsche 

H E R H A L I N G V A N 
B E E L D 

DUPLICATE IMAGE 
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uit de 17e eeuw, geen andere versierselen hebben 
dan de omlijstingen van den hoofdingang en van 
de vensters. 

Tegenover dit paleis staat de Neubau, uiterst 
sober van architectuur en bekroond door een toren 
met klokkenspel, dat zich slechts driemaal per dag 
laat hooien en, naar de zuiverheid van klank te 
oordeelen, van de Hemonys of een hunner opvolgers 
afkomstig moet zijn. 

Aan het residentieslot grenst de Franciskanerkerk, 
die, wat haar schip betreft, een Romaansche basi
liek is, wier zuidelijk portaal aan die van Verona 
herinnert. De Romaansche stijl heeft enkele Gothi-
sehe bijniengselen. Aan dit schip is in de laatste 
jaren der 15c eeuw een koor gebouwd, welks drie 
beuken en trans, alles van dezelfde hoogte, door 
ongemeen slanke zuilen van elkander worden ge
scheiden. 

Langs deze kerk komt men aan de vroegere 
rijschool van de bisschoppen, die, wat ons nu vreemd 
lijkt, hartstochtelijke ruiters waren. Deze rijschool, 
nu een kavallerie-kazerne, ligt zoo dicht aan den 
recht omhoog gaanden Mönchsberg, dat men daarin 
een amphitheater en loges kon uithouwen, waar 
de toeschouwers plaats namen als er carroussel 
gereden werd. 

Wat verder zien wij een tunnel, door den Mönchs
berg gemaakt. Die tunnel is misschien 150 M . lang 
en dus geen werk van groote beteekenis. Doch daar 
de tunnel in 1707 voltooid werd, is hij een van de 
oudste, die bestaan. Het profil is een halve ellips; 
in lateren tijd heeft men een voetpad naast den 
tuimel uitgehakt en daardoor het effect van het 
profil bedorven. 

De tunnel te Salzburg is niet slechts ingenieurs
werk, maar ook kunstwerk, daar de twee ingangen 
van fraai in de rots uitgehouwen beeldhouwwerk 
voorzien zijn. De fantaisiën van een Piranesi zijn 
hier tot werkelijkheid geworden. Aan de binnen
zijde hebben de dankbare tijdgenooten het medaillon-
portret van bisschop Sigismund, die het werk deed 
uitvoeren, laten plaatsen, met het bijschrift: „Te 
saxa loquuntur", d. i . : „Van u spreken de steenen". 

Salzburg bezit in de Kollegienktrche een fraaie 
schepping van Fischer von Erlach, waar vooral de 
koepel de aandacht trekt. Het vroegere college der 
Jezuïeten, een groot gebouw naast de kerk, dient 
nu voor een ander doel. 

De Festung van Salzburg, het hooggelegen kasteel, 
dat men per funicolare bereikt heeft als gebouw 
geen groote waaide. Maar bij helder weder kan 
men hier schoone vergezichten genieten. 

Levert Salzburg voor den architect maar betrek
kelijk weinig belangrijks op, te München vindt hij 
overvloed. Over het oude gedeelte der stad werd 
in „de Opmerker" reeds vroeger het een en ander 
medegedeeld. Wij zullen dus ditmaal alles, wat vóór 
1895 ontstond laten rusten en noch over de middel
eeuwen, noch over de 18e eeuw of het klassieke 
en romantieke tijdperk der 19e eeuw opmerkingen 
maken. 

Sinds ongeveer 15 jaren evenwel is er te Mün
chen veel gebouwd, en heeft de stad in menig 
opzicht een ander aanzien gekregen dan voorheen. 

Ofschoon de historische stijlen nog niet geheel 
in onbruik zijn geraakt, heeft zich toch een school 
gevormd, die wars is van het nabootsen en die 
zich poogt aan te sluiten bij den stijl der 18e eeuw, 
om dien in modernen trant voort te zetten. Men 
wil dus — wat eeu zeer gezond en goed beginsel 

mag heeten — den draad weer opvatten, waar onze 
overgrootvaders dien lieten glippen. 

In vele opzichten merkwaardig is wat de stad 
München in den laatsten tijd heeft doen bouwen. 
Wie uit Nederland komt, waar de groote steden 
inet chronisch geldgebrek hebben te kampen, staat 
verbaasd over de onbekrompen wijze waarop een 
stad als München haar openbare werken doet uit
voeren. Kunstenaars als Hans Grassel heeft zij in 
vasten dienst en zij stelt hen in de gelegenheid te 
toonen, wat zij kunnen. 

Bij ons is een school in het gunstigste geval een 
utiliteitsgebouw, waaraan enkele sobere versierselen 
werden aangebracht, die haast om vergiffenis wegens 
hun aanwezigheid vragen. Doch te München is een 
school een paleis, een gebouw, dat van buiten een 
aangenaam uiterlijk heeft, als wilde men duidelijk 
doen zien, dat voor de hoop des vaderlands het 
beste nog maar juist goed genoeg is. 

Als voorbeelden noemen wij de scholen aan de 
Stielerstrasse en die aan de Elisabethplatz, die 
ieder f 300.000 gekost hebben en wier gevels op 
den Barokstijl geïnspireerd zijn, ofschoon de ont
werper ook moderne elementen niet heeft versmaad. 
De ingang van laatstgenoemde school is met zeer 
karakteristiek beeldhouwwerk versierd, de gevels 
zijn gepleisterd. 

Een andere school, aan de Weilerstrasse, heeft 
een trapzaal, die in een deftige huizinge of een 
bankgebouw van den eersten rang niet zou misstaan. 
In denzelfden geest is de school voor meisjes be
handeld, die met de stedelijke ambachtschool één 
geheel vormt. 

Even mooi zijn te München de nieuw gebouwde 
inrichtingen van weldadigheid. Maakt men bij ons 
zulke gestichten zoo armelijk mogelijk, de beschreven 
vaderen van München plaatsen zich op het stand
punt door de Nederlanders der 17e eeuw ingeno
men, die hunne wees- en gasthuizen zoo lieten 
bouwen, dat het nageslacht ze nog bewondert. 

Het Stadtische Waisenhaus is een schilderachtig 
complex van gebouwen, dat f 700.000 gekost heeft, 
aan het St. Mar tins pi tal voor oude lieden werd 
f 900.000 besteed. De ontwerpers hebben een zeer 
gelukkig gebruik gemaakt van den Münchener 
Barokstijl. 

De scholen te München zijn op een hoekterrein 
gebouwd, waarvan zij slechts het aan de straten 
grenzende deel innemen, zoodat een zeer ruime 
speelplaats overblijft. Men zou dit in Nederland als 
een schromelijke verspilling van kostbaar bouw» 
terrein afkeuren. 

De drie bruggen, die over de Isar geslagen werden, 
zijn ook bewijzen voor de ruime opvatting die men 
te München heeft. In Nederland zouden zulke 
werken door ingenieurs in de bekende leelijke me
taalconstructies zijn uitgevoerd. Te München is men 
tot de oude, beproefde constructie in steen terug
gekeerd en heeft daarmede spanningen van 65 meter 
overwelfd. Bij deze bogen zijn, even als bij ijzer
constructies, draaipunten aangebraeht, wier plaats 
door berekening werd vastgesteld. 

Misschien heeft geen stad zulk een fraai badhuis 
laten bouwen als München, toen het aan de Zwei-
brückenstrasse zijn Volksbad stichtte, en daaraan 
een millioen gulden besteedde. De architect, die het 
ontwerp maakte, is er in geslaagd, ofschoon hij 
geen nieuwe vormen toepaste, toch iets bepaald 
moderns voort te brengen. Naar symmetrie heeft 
hij niet gestreefd, doch de verschillende lokalen 

eenvoudig zóó geplaatst als uit een oogpunt van 
practijk het beste scheen. De groote zwemhal voor 
mannen is in den geest der antieke thermen be
handeld, door haar in drie traveeën te overwelven. 
De zwemhal voor vrouwen daarentegen vertoont 
zich als een vierkante koepelzaal. De hoofdingang 
ligt in de as van de groote zwemhal, en heeft een 
naar buiten gebogen gevel, waar eenig fraai beeld
houwwerk werd aangebracht. Ter zijde van dezen 
ingang springen vleugels naar voren, waarin kuip
baden en het aan een koepel kenbare Romeinsche 
bad zijn geplaatst. De vestibule en de wachtzaal 
voor mannen vertoonen korte zuilen, die, naar de 
Toskaansche orde gedetailleerd, wat erg plomp lijken. 

De begraafplaatsen te München werden in 
den laatsten tijd van nieuwe gebouwen voorzien, 
die aanzienlijke afmetingen hebben. Hier is echter 
de navolging van het oude al te streng. San Vitale 
te Ravenna, tempels en hallen van het oude Rome 
behoeven te München niet herhaald te worden. 

Het nieuwe Paleis van Justitie is een schepping 
van Thiersch en kwam in 1895 gereed. De bouw
meester heeft zich van den Barokstijl bediend, en 
daarvoor goede voorbeelden gekozen. Zoo volgde 
hij voor den gevel naar den Karlsplatz gekeerd het 

Ealeis Schwarzenberg te Weenen. Van binnen is 
et gebouw overweldigend rijk, en die rijkdom 

schijnt slecht in overeenstemming met den ernst, 
die een huis, waar het heilig recht gediend wordt, 
behoort te kenmerken. Het is, alsof Thiersch daar 
later van overtuigd is geworden, want toen hij van 
1903-1905 het Paleis van Justitie moest vergrooten, 
koos hij den Brandenburgschen stijl der 15e eeuw, 
doch ging toen weder te ver in het kleurig ver
sieren der gevels. De beide gebouwen, iu het hart 
van München, bij den Karlsplatz geplaatst, vormen 
geen aangename tegenstelling. 

Dat München tegenwoordig goede beeldhouwers 
heeft, bewijst de Wittelsbacherbrunnen, een fontein, 
die al de kwaliteiten van het beste werk uit den 
Barokstijl vertoont en toch modern is. Dit kunst
werk versiert den Maximiliansplatz, aan welks andere 
einde het bekende Café Luitpold wordt gevonden. 
Dit koffiehuis, indertijd als een prachtig voortbreng
sel van bouwkunst geroemd, lijkt thans banaal. 

Niet ver van hier is de Hofgarten, aan welks 
oostelijke zijde onlangs het Armeemuseum verrees, 
een ietwat droog Palladiaansch gebouw met een 
koepel boven de middenhal. 

Veel beter is het Nationalmuseum aan de Prinz-
regentenstrasse, dat nu de verzamelingen bevat 
welke vroeger in het gebouw aan de Maximilian-
strasse te zien waren. Even als te Zurich is dit 
museum ontworpen met het oog op wat aanwezig 
was, een uitmuntend systeem, dat als schaduwzijde 
alleen de onmogelijkheid van latere uitbreiding heeft. 

Maar wanneer, zooals in deze beide gevallen, alle 
tijdperken in zóó groote volledigheid vertegenwoor
digd zijn, dan zal zich dat bezwaar pas in een 
verre toekomst doen gevoelen. 

Men begint de wandeling gelijkstraats in zalen 
met Romeinsche oudheden, en als men, na 48 ver
trekken doorgegaan te zijn, weder in de vestibule komt, 
dan heeft men alle tijdperken der Beiersche kunst
nijverheid tot dat van Koning Lodewijk II toe gezien. 

De architect heeft ieder vertrek zijn eigen karak
ter gegeven, en men moet de kunst bewonderen 
waarmede voor afwisseling in de vormen is gezorgd. 
Dagen lang kan men in deze zalen dolen en telkens 
weder nieuwe schoonheden ontdekken. Op de ver

dieping zijn de voorwerpen naar de technieken ge
rangschikt, hetwelk een uitstekende gelegenheid 
voor vergelijkende studiën biedt, Op zolder is de 
„Krippensamnilung" te zien, een collectie van kleine 
groepen uit de gewijde geschiedenis, die in de LSe 
eeuw de Italiaansehe kerken op hooge feestdagen 
versierden. 

Ofschoon de gevels van het museum wel een 
zekere schilderachtigheid bezitten, zoo is de groote 
verscheidenheid der vertrekken voor de eenheid 
van het ontwerp een beletsel geweest. Doch hulde 
aan den architect, die in de eerste plaats op hel 
doel van het gebouw lette, en daaraan zijn gevels 
ondergeschikt hield. 

Achter dit museum begint de Englische Garten, 
die tot Schwabing doorloopt, waar de schilders en 
schilderessen hun kwartier hebben. Daar kan men 
de „Malvveiber", die door de Flicgcndc Blatter zoo 
bespot worden, in haar hobbezakken zien rond-
loopen. 

München is de stad van het bier. De bekende 
brouwerijen hebben al van ouds ban- taplokaleu 
in het midden van München. Vroeger waren dit 
vrij onaanzienlijke gelegenheden, doch gaandeweg 
zijn hier weidsche gebouwen voor in de plaats 
gekomen. Het Hofbrauhaus vertoont den Oud-
Duitschen stijl, het Hackcrbrauhaus den Kococostijl, 
andere stijlen zijn ook vertegenwoordigd. De Pola-
uerhrau heeft onlangs een bierhuis in modernen 
trant aan de Kaufingerstrasse laten bouwen, het
welk zeer geslaagd is. 

Maar de eigenlijke bierhuizen van München zijn 
de Keller, die bij de brouwerijen in de buitenwijken 
werden ingericht, Kelders zijn dit niet, maar groote 
lokalen, soms met tuinen er bij. De Löwenbrau-
keller is de meest weelderig gebouwde. Haar lig
ging, dicht bij de Propylaen, is zeer gunstig. Maai
de meest karakteristieke gelegenheden vindt men 
in het zuidoosten en zuidwesten der stad. Tot de 
eerste behooren de Bürgerbraukeller, de Hofbrau-
keller, de Münchener Kindl-keller, de Franziskaner-
keller en de Salvatorkeller. In het zuidwesten, bij 
de Theresiënwiese, vindt men den Hackerbraukeller, 
de Spatenbraukeller en de Bavariakeller, welke 
laatste zijn naam draagt naar het groote beeld der 
Bavaria op de Theresiënhöhe. 

Naast en achter den klassieken tempel, waarvoor 
de Bavaria is opgericht, wordt dit jaar een ten
toonstelling gehouden, die merkwaardig is om het 
streven der hedendaagsche nijverheidskunst, dat 
zich hier toont. 

De tentoonstellingsgebouwen zijn grootendcels 
bestemd om te blijven bestaan. Alles wat ten 
westen en ten noorden van het Bavaria-park 
verrees, zal in stand gehouden worden voor vol
gende gelegenheden. Maar het Vergnügungspark 
aan de oostzijde is bestemd om te verdwijnen, 
zoodra de tentoonstelling gesloten wordt. 

Het blijvende karakter der gebouwen is uitge
drukt door ze wit te pleisteren en van roode 
pannendaken te voorzien. 

Zuilen en pijlers hebben een vrij primitief 
karakter. De enkele details werden in den geest 
der 18e eeuw behandeld. Bij de meeste gebouwen 
werd ter versiering gebruik gemaakt van kransen 
en festoenen uit levend groen samengesteld. Dit 
groen is natuurlijk spoedig verdord en geel 
geworden. Misschien wil men het af en toe 
vernieuwen. 

Links van het hoofdgebouw zijn berceaux ge-
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maakt, met 18c eeuwsehe beeldjes van majolica er 
in. Achter het Bavaria-park is het groote restau
rant geplaatst, dat uit drie zalen bestaat, waarvan 
de middenste aanzienlijke afmetingen heeft. Dc 
muren en de zoldering dezer zaal zijn wit. Een 
eigenaardigen indruk maken de kleurige beschilde
ringen in de vakken der zoldering, voorstellingen 
uit den Biedermeyer-tijd, waarvan de schetsen in 
in de Sezession tentoongesteld zijn. Tn sommige 
gebouwen uit den Baroktijd komen zulke beschil
deringen voor. doch zij zijn daar beter in harmonie 
met de omgeving dan hier te München. 

Voor dit restaurant is een prachtige cascade 
gemaakt, die met voortreffelijk beeldhouwwerk in 
den geest van den Wittelsbacherbrunnen prijkt. 

Een van de belangwekkendste gebouwen der 
tentoonstelling is het kleine „Künstlortheater", 
waar het eerste deel van Goethes Faust wordt 
vertoond. De zaal is een amphitheater met loges 
er achter, het tooncel wil niet de illusie der wer
kelijkheid geven, doch slechts een achtergrond zijn 

voor de spelers, die in de eerste plaats de schoon
heid van bet gedicht aan de toeschouwers willen 
doen gevoelen. Het denkbeeld is uitmuntend, doch 
of het groote publiek zulk een schouwburg wel 
veel zal bezoeken, gelooven wij niet. Alleen een 
betrekkelijk kleine schare van fijnproevers kan hier 
genieten. Het profanum vulgus verlangt realisme. 

Men heeft gepoogd, ook van het Vergnügungs-
park wat te maken, door de schiettenten, de pop
penkasten, de glijbanen en wat dies meer zij een 
stijlvol uiterlijk te geven. Het inwendige dezer 
inrichtingen is echter gelijk aan wat wij op onze 
kermissen hebben. Alleen waar de Schwabinger 
schaduwbeelden door jonge kunstenaars vertoond 
worden krijgt men wat beters te zien. 

Ook een theehuisje moet nog genoemd worden. 
De thee die men er schenkt heeft de beruchte 
„witte puntjes", maar het interieur is een aardige 
proeve van hedendaagsrhe Münchener woningskunst. 

Zoo vindt ieder op de tentoonstelling zijn gading. 
Wij raden zeer aan, haar een bezoek te brengen. 

P r a c t i s c h e s c h o o n h e i d s l e e r . 

Talrijk zijn de pogingen, al sedert meer dan dertig-
jaren in het werk gesteld, om de bouwkunst uit 
haren toestand van algemeen verval op te heffen 
en in plaats van de nog immer hoerschende wille
keur, een vasten grondslag te vinden, waarop zij 
zich tot nieuwen bloei zou kunnen ontwikkelen. 
Geleerde en meer populair geschreven boeken zijn 
met dit doel uitgegeven dooi' philosophen en kunst
kenners en ook door architecten, voorlezingen zijn 
en worden gehouden met hetzelfde oogmerk in 
bijeenkomsten van vakmensehen en van leeken en 
toch is het opmerkelijk, hoe weinig er over het 
algemeen te hespeuren valt van het effect van al 
die pogingen. Wel wijkt hetgeen men thans aan 
straten en wegen ziet verrijzen af van hetgeen men 
dertig jaren geleden zag, maar de navolging der 
historische stijlen, in de tweede helft der negen
tiende eeuw in zwang, beeft thans plaats gemaakt 
voor de navolging van de Belgische, Êngelsche of 
Duitsche hedendaagsche mode en deze navolgingen, 
niet altijd van de beste voorbeelden, vonden veelal 
weder navolgers, terwijl men in de nieuwe wijken 
van groote en kleinere steden aan het werk van 
bouwondernemers, het zeer verwaterd, derde of 
vierde aftreksel kan gewaar worden. 

Of ik dan in 't geheel geen oog heb voor het 
betere en soms toch inderdaad goede, ongetwijfeld 
goed bedoelde, dat men bij eenige opmerkzaamheid 
onder de nieuwere voortbrengselen der bouwkunst 
zoo hier als elders kan waarnemen ? hoor ik vragen 
en mijn antwoord is: O, zeer zeker, maar men zal 
mij toegeven, dat het betere tot de uitzonderingen 
behoort, ..vereinzelt dasteht" en nu zou het mij 
veel meer verblijden, in plaats van op een wel
geslaagde poging van een enkeling, te kunnen wijzen 
op symptomen van een streven naar eenheid bij 
meerderen, doch daarvan is helaas niets te vinden. 
Het is nog steeds denzelfden wedstrijd, om elkander 
te overbluffen, nu wel niet meer met in surrogaat 
uitgevoerden vormenrijkdom aan dc historische 
stijlen ontleend, maar met allerlei gezochte zonder
lingheden of met overdreven eenvoud aan eene zijde, 
bovenmatige weelde in materiaaltoepassing aan de 
andere. Men gewent aan alles, men moet wel ge

wennen aan den rammelenden, vermoeienden indruk, 
die onze moderne straten maken op den stedeling, 
die dagelijks verplicht is er eenige malen door te 
wandelen of te rijden, maar men vergete niet, dat 
dit gewennen gepaard gaat met, of een gevolg is 
van ren zekere mate van afstomping van de edelste 
organen, waaraan de moderne mensch vooral in de 
groote steden ook in zoo menig ander opzicht bloot 
staat, dat zich bij hem in den laatsten tijd allengs 
meer en allengs sterker de behoefte doet gevoelen, 
om aan die demoraliseerende invloeden te ontkomen. 

En niet slechts waar hij zich beweegt langs 
's heeren straten is hij er aan blootgesteld, tot in 
zijn binnenkamer vervolgen zij hem, want menig 
interieur, menig modern binnenhuis vertoont het
zelfde gebrek aan de hier bovenal zoo gewenschte 
eenheid en rust en al kan men ook hier wel op 
gunstige uitzonderingen wijzen van een algemeen 
streven naar wat beters is nog niet veel te bespeuren. 

Tot het betere kan men ook eerst langzamerhand 
komen, beweren verstandige menschen, cn zij hebben 
misschien wel gelijk, wanneer zij ons voorhouden, 
dat wij ons maar «chikken moeten in het bestaande, 
doch zedelijk verplicht zijn te zorgen, dat'onze 
kinderen het betere deelachtig worden, en uit het 
besef dezer zedelijke plicht is een beweging ont
staan, die uit den aard der zaak allereerst zich 
gericht heeft naar het terrein van het onderwijs 
en de opvoeding van het kind. 

Wie heeft niet reeds gehoord van „Kind en Kunst" 
van „Schoonheid in Onderwijs" en andere leuzen 
die er op wijzen, dat men zich, het is te hopen, 
nu eens ernstig wil laten gelegen liggen, aan de 
aesthetische ontwikkeling van het opkomend ge
slacht? Wie heeft niet met ingenomenheid begroet 
het weinige, dat reeds op dit gebied gedaan is door 
tentoonstellingen en congressen, en wie ziet niet 
met belangstelling tegemoet, wat de naaste toe
komst ons brengen za l? 

Waarlijk het is niet te vroeg, dat men begint in 
te zien van hoe groot belang eenige leiding bij de 
ontwikkeling van schoonheids- en kunstbegrippen 
is bij het opkomend geslacht. De gansche maat
schappij moet daarvan mettertijd den invloed onder

vinden, evenals zij thans den invloed ondervindt 
van de jarenlange verwaarloozing van een zoo be
langrijken factor in de beschaving. 

Waaraan mag toch die verwaarloozing zijn toe 
te schrijven ? Dc schoonheidsleer is toch geen uit
vinding van den allerlaatsten tijd. Goethe en zijn 
tijdgenooten hielden er zich druk mede bezig, en 
men zou zeggen, dat reeds lang een stel van ge
zonde begrippen hieromtrent gemeengoed moest 
zijn geworden. 

Het is er echter geheel anders mede gesteld, 
slechts een betrekkelijk kleine kring heeft zich in 
de theoretisch studie van het schoone kunnen ver
diepen, de aandacht der gioote massa werd door 
heel andere dingen in beslag genomen. De aesthe-
tica werd tot de sieraden van een geacheveerde 
opvoeding gerekend, practische waarde werd er 
niet of weinig aan toegekend, zelfs niet in verband 
met de toenemende kennis van oude kunst, want 
in de moderne kunstkennis bleek het allengs van 
veel meer belang de handelswaarde van een kunst
werk te leeren schatten, dan zich een oordeel over 
de kunstwaarde te verwerven. 

Thans echter begint men in te zien. dat deze 
soort van kunstkennis eer verderfelijk dan bevor
derlijk is aan de kunstontwikkeling. 

Ook het zich verdiepen in archeologische studiën 
heeft geheel andere gevolgen gehad, dan men er 
zich wel van heeft voorgesteld, en de eigenlijke 
schoonheidsleer is op den achtergrond gedrongen 
en naar het gebied der bespiegelende wijsbegeerte 

verwezen, als een wetenschap, die voor het heden
daagsche practische leven geen nut had. 

Men zou geneigd zijn de juistheid dezer laatste 
bewering toe te geven; wanneer men blijft staan 
bij de ietwat eenzijdige, bespiegelende methode dei-
oude school. In latere jaren heeft men echter ook 
op de schoonheidsleer de empirische methode toe
gepast, hare grondstellingen aan de werkelijkheid 
getoetst en is men dientengevolge op vele punten 
tot geheel andere inzichten gekomen. Of zij werkelijk 
meer aan de waarheid nabijkomen zal de tijd moeten 
leeren, maar in elk geval zijn zij meer in overeen
stemming met den algemeenen geestesrichting van 
onzen tijd en kunnen wij, met eenig recht, spreken 
van een practische schoonheidsleer, die zich meer 
en meer ontwikkelt en bestemd schijnt een basis 
te worden, waarop de kunstenaar steunen kan bij 
zijn werk en die tevens dienen kan tot een juiste 
beoordeeling en waardeering van het werk van, 
voorgeslacht en tijdgenoot. 

Hoezeer in de kringen van de beoefenaars dei-
bouwkunst de behoefte aan zulk een basis gevoeld 
wordt, treedt telkens meer aan het licht. 

Een aantal jaren geleden hel» ik reeds in „de 
Opmerker" iets geschreven over „de Kegels dei-
Kunst", die van de oudste tijden af tot in het begin 
der negentiende eeuw gekend en gevolgd werden, 
die men daarna heeft overboord geworpen, niet 
het bekende gevolg, maar waartoe men thans ge
neigd schijnt, te willen terugkeeren. 

(Wórdt vervolgd). 

Het M o n u m e n t v o o r Dr. S c h a e p m a n te R i j s e n b u r g . 

Verleden week is op het ruime voorterras van 
het Aartsbisschoppelijk Seminarie Rijsenburg te 
Driebergen het gedenk teek en onthuld, gewijd aan 
de nagedachtenis van Dr. Schaepman. Duizenden 
waren saamgekonien om deze plechtigheid bij te 
wonen; er reden extra-trams van het station Drie
bergen; het aantal treinen van Utrecht en van 
Arnhem was vermeerderd. 

Naar men weet, zijn de gelden voor dit gedenk-
te-eken bijeengebracht door een daartoe gevormde 
commissie. Voor de omgeving, het monumentale 
hek, de groote bardsteenen banken, waarop de 
wapens van Driebergen en Rijsenburg zijn gebeeld
houwd, de grond- en waterwerken heeft de Ver-
fraaiïngsvereeniging Driebergen Hijsenburg gezorgd. 

De Aartsbisschop van Utrecht beeft het gedenk-
teeken onthuld. Daarna heeft Prof. van Hinsbergh 
de feestrede gehouden. Hij herinnerde aan een 
woord, door Schaepman veel gebruikt: „Gods Vrije 
Zon". Schaepman zelf was een zonnekind. Dit beeld 
keerde in een welsprekende rede telkens terug. 
Prof. van Hinsbergh eindigde niet een „leve de 
Paus en leve de Koningin." 

Namens de commissie droeg Dr. Brouwer het 
gedenkteeken aan het Seminarie over. Dr. A . C. M . 
Schaepman, president van het Seminarie, neef van 
den gehuldigde, aanvaardde het. 

Hierop volgde de bij dergelijke gelegenheden 
gebruikelijke, toepasselijke cantate, uitgevoerd dooi
de theologische studenten van het seminarie. 

Men kent de geschiedenis van het tot stand 
komen van het ontwerp voor het monument, be
gonnen met een mislukte prijsvraag. 

Toen de jury van de prijsvraag indertijd tot geen 
bevredigend resultaat kon komen, besloot het uit

voerend comité, dat zich tot stichting van dit 
monument gevormd had, bet jurylid dr. P. J . H . 
Cuypers te verzoeken het monument te ontwerpen. 
En deze heeft in den stijl, die hem hier de aan
gewezene scheen, dus in gothische vormen willen 
eeren de nagedachtenis van hem, wien het een „lust" 
was, de groote verdiensten van mgr. Van Heukeluni 
juist als „gothiker" „in het vereischte licht te 
plaatsen." 

Het monument is een door zes pijlers gedragen 
zeszijdige tabernakel, bekroond niet het beeld van 
St. Joris, en heeft een hoogte van 10 M. Eenige 
meerdere hoogte zou aan de verhoudingen niet 
geschaad hebben. Het type is een in de Gothiek 
veelvuldig toegepast en wanneer men met andere 
bekende voorbeelden gaat vergelijken schijnt de 
bekroning wat mager tegenover den vrij broeden 
onderbouw en de overgang tusschen beiden minder 
geslaagd. Aan de straatzijde staat in een nis het 
standbeeld van dr. Schaepman, evenals de andere 
beeldhouwvakken van zandsteen niet vergulden 
achtergrond. 

Het relief, omgaand direct volgende op het levens-
groote beeld, stelt dr. Schaepman voor als s taats
m a n ; om hem bekende staatslieden: minister 
Kolkman, de oud-ministers Dc Beaufort, Kuyper, 
Borgesius, Van Houten en anderen. Dan volgt 
dr. Schaepman als d ichter , zittend voor zijn studeer
tafel; verder dr. Schaepman als p r i e s t e r (dit 
relief is naar het Seminarie gekeerd); verder als 
p r o f e s s o r temidden van zijn leerlingen, en dan 
dr. Schaepman als v o l k s r e d e n a a r . Onder elk 
dezer reliefs zijn spreuken aangebracht uit Schaep-
nian's werken. Onder den staatsman is b.v. gebeiteld: 

„"Hij beeft zijn vaderland lief gehad met eene 
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liefde die alles overtrof, die geen offer te groot, 
geen inspanning te machtig deed achten, met eene 
liefde die hem alles heeft doen vergeten, alle ver-
waarloozing, minachting, vergetelheid, verwerping." 

En 7.00 staan onder al de reliefs uitvoerige toe
passelijke opschriften, waaronder een in dichtmaat, 
die aan het nageslacht verkondigen moeten, wie 
en wat Dr. Schaepman was. 

Wij zien hier een monument volgens de ency
clopedische opvatting, die ook in het ontwerp van 
het Huygens-monuinent door Dr. Cuypers werd 
gehuldigd en van vele zijden aan o. i . gegronde 
critiek blootstond. Die critiek is in dit geval niet 
toepasselijk, men kan zich hier beter met de gekozen 
vormen vereenigen, maar toch is het jammer, dat 
men niet aan een der jongere krachten onder de 
mededingers bij de prijsvraag het maken van een 
nieuw ontwerp en de uitvoering daarvan heeft 
opgedragen. 

D e H u n e s c h a n s a a n het 
U d d e l e r m e e r . 

Zooals men weet is Dr. .1. H . Holwerda, conser
vator aan het Rijksmuseum van oudheden te Leiden, 
thans bezig, opgravingen te verrichten aan de 
bekende schans, over welker oorsprong tot heden 
de meerlingen nogal uiteen liepen. De geleerde 
onderzoeker, die zich op het gebied van onze 
voor-historische en vroeg-historische oudheid reeds 
naam heeft verworven en wien het reeds gelukt 
is op menig duister punt licht te ontsteken of 
verkeerde begrippen voor beter beredeneerde te 
doen plaats maken, geeft thans in de Nieuwe Rott. 
Courant de volgende mededeelingen in beknopten 
vorm, maar niettemin van het hoogste belang: 

Het onderzoek dan, dat ik in vereerende op
dracht van H . M . de Koningin hier instel, heeft ten 
doel na te gaan uit welken tijd deze aanleg is en 
hoe zijn oorspronkelijke gedaante is geweest. Beide 
vragen zijn reeds voor een goed deel opgelost. De 
wal, die in een cirkel een groot gedeelte van den 
aanleg omgeeft, die slechts aan den kant van het 
meer zijn onnnanteling mist, is mij gebleken oor
spronkelijk een kolossale bouw te zijn geweest aan 
de voorzijde een zware palissade vertoonende, 
waarvan de greppel en de ijzerresten werden weer
gevonden. Achter dit front van palen lag een zware 
plaggenbouw, die op zijn top wederom een reeks 
palen droeg, welke met de voorpalissade verbonden 
en met zand opgevuld, een ruim 6 nieter dikke 
borstwering vormde. Vóór den wal liep de gracht 
die veel dieper is geweest dan thans en met water 
uit het Udelenneer, welks spiegel veel hooger 
stond dan tegenwoordig, gevuld was. 

Op é<me plaats, echter niet daar waar thans de 
ingang tot de schans is, is in den wal de zware 
poortbouw weergevonden, waarvan de palen en 
palissades eenige nieters diep in den grond staken. 
Binnenin lagen in een kring onder den wal de 
huizen, waarvan de diep in den grond gaande palen 
duidelijk herkenbare sporen hebben achtergelaten. 
Merkwaardig is ook een waarschijnlijk diepe water
put onder den wal aan de zuidzijde gegraven met 
welks onderzoek wij zoo juist zijn aangevangen. 

Duiden de ijzeren spijkers in de paalgaten overal 
gevonden, reeds op een vrij laten tijd, een kolossale 
massa scherven van aardewerk bewijst dat deze 
versterking door de Saksers, waarschijnlijk om
streeks 600 na Chr. is opgericht en voortbestaan 

heeft tot de 10de eeuw ongeveer. Dat in dezen tijd 
het verval te stellen is wordt zeer aardig bewezen 
door de vonds van een volkomen gaaf kannetje van 
zulk laat aardewerk in den ingestorten poortbouw. 
Ook een zilveren muntje komt onze dateering be
vestigen cn verscheidene andere voorwerpen, wapen
tuig, een hoefijzer, enz. spreken van de bewoners 
als krijgslieden. Zoo is dus tijd en gedaante van 
dit bouwwerk reeds bijna geheel vastgesteld. 

Het merkwaardigste is echter wel dat op deze 
zelfde plek meer dan duizend jaar vóór de op
richting van de schans eene andere bevolking heelt 
gewoond, waarvan de rondloopende versterkings-
muur geheel ineen is gevallen en later door de 
Saksers gedeeltelijk is overbouwd, tal van scherven 
een zeer mooie klokurn en steenen instrumenten 
getuigen verder van het bestaan van deze primi
tieve bevolking op de plaats waar in veel latei-
tijd de Saksische burcht verrijzen zou. 

V a r i a . 

H E T W I N N E N V A N H E T M A H O N I E H O U T . 
Een eigenaardig beroep, dat evenwel goede ver

diensten oplevert, is dat van den boonijager. Zoo 
noemt men namelijk de lieden, die in de tropische 
oerwouden op jacht gaan naar mahonieboomen. 
Deze kostbare boonien groeien nooit in groepen, 
maar steeds op zichzelf in het dichtst geboomte, 
en daardoor is het heel moeilijk, zoo'n boom tus
schen de in elkaar gegroeide slingerplanten en 
ranken van het oerwoud te herkennen. De boom
jager zoekt een heuvel op, beklimt daarvan den 
hoogsten boom, dien hij vinden kan, en kijkt iu 
het rond. Zijn geoefend oog herkent dadelijk het 
eigenaardige groen der blaren van den mahonie-
booni. Naar het kompas stelt hij vast in welke 
richting hij den boom gezien heeft, en begint dan, 
met behulp van een bijl, zich een zooveel mogelijk 
rechten weg daarheen te banen. Zijn weg teekent 
hij zorgvuldig af met het brandijzer der firma, 
waarvoor hij werkt, als wegwijzer voor de werk
lieden, die den boom vellen en transporteeren 
moeten. Deze vellen volgen den jager op den 
voet. Het is evenwel geen gemakkelijke taak een 
mahoiiiebooni te vellen, want het ondergedeelte 
van den stam is van groote doorns en stekels voor
zien. Daarom moeten de arbeiders eerst een soort 
stellage maken, om den stam boven de stekels af 
te kunnen zagen, en gewoonlijk blijft de altijd nog 
4 of 5 meter hooge stomp staan. Het is het kost
baarste deel van den stam, dat staan blijft; toch 
is men er toe gedwongen, daar het te veel tijd zou 
rooven en ontzaglijke moeite kosten zou, eerst de 
reusachtige, staalharde stekels weg te nemen. 

Terwijl een deel van de werklieden nu bezig is 
om den boom te vellen, is een ander deel ijverig 
in de weer, een weg voor het wegbrengen er van 
uit het woud te maken. E r moeten hierbij andere 
boomen geveld, bruggen over moerassen en beken 
gemaakt worden, om den kostbaren mahoniestam 
naar een rivier te brengen, waar een schip hem 
opneemt en naar de kust brengt. De boomjager 
heeft na het vinden en het aanteekenen van een 
boom niets meer met het vellen en het transport 
te maken, en gaat gewoonlijk dadelijk weer verder 
zoeken. Naar gelang van zijn succes wordt hij be
taald, en het komt niet zelden voor, dat een ge
oefend boomjager f 1200 en meer in de maand 
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verdient; menigmaal zwerft een boonijager vijl' ol' 
zes weken in het oerwoud rond, zonder maar een 
enkelen mahoniebooiu te vinden. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 29. M e d e d e e I i n g e n van 
ile Maatsc appij. 

U n e v e n uit den Haag. De tribune vraagstukken. 
B r i e v e n u i t K o t t e r d a in. Station van de Z H.K S M. 

te Rotterdam met afbeeldingen. 
Oude Bouwkunst . ï n H o l l a n d s Noorder

kwar t i er , door A. W. Weissman. (vervolg). 
Een en ander over v e n t i l a t i e door F. G. 

Unger w. i. (vervolg) 
B r i e f van de Nederlandsche Vereeniging voor Centrale 

Verwarmings-Industrie. 

Architectura No. 29.. Mede i l ee l i - gen van het Ge 
nootschap. 

De Bouwkunst , de R ij k s-A c a d e m i e van 
Bee ldende k u n s t e n en de Te c huis c he Ho o-
g e s c h o o l 

Over n ieuwe u i tgaven . 
O p v a t i o g <' n omtrent s e h ij n t n w e r k e 1 ij k-

he id lngezonde.i stukken van Joh. Hoogenboom en van 
Baaien. 

T e c h n i s c h Ge l e e 11 o Bek nopte vastheidsleer door 
F. Wit d. (slot) — Iets over gietkerns, kernland en kern-
vorm — machines. — Maatregelen ter voorkoming van 
ongevallen bij de uitvoering van werken in gewapend 
be'on. — 

De Bouwwereld No. 30. Het h o n d e r d j a r i g j u b i 
leum der openbare aanbesteding te Amsterdam, door A. 
VV. Weisman. 

W i n k e l h u i s te Sn eek door N. Molenaar afbeel
dingen. 

E c h o's VII Architecten-Advertenties. 

ZurgeschaftlichcuBetatiguiigder Hochschul-
professoren, door Trof. Dr. Vetterlein. 

E i n e L a n d h a u s d i e l e door Gerhard lleyden b(j een 
ontwerp van Schutte <fe Vollmcr, Bannen (losse plaat). 

Bulletin des Metiers d'art No. 12. Met deze Juniatteve-
ring is de zevende jaargang van dit maandschrift vol. Zij 
bevat een artikel over het oksaal en het koorgestoelte van 
Veurne, ook aan de Nederlandsche bouwmeesters welbe
kende monumenten van Vlaamsche kunst; verder een stukje 
over een oud zittend O. L. V. beeld te Leuven en ten slotte 
een necrologie van den 13 Juni 1908 overleden ingenieur
architect van den dienst der Gebouwen van het Post- en 
Telegraafwezen in België, Alfons van Houcke. Deze Vlaam
sche architect was o. a. de ontwerper van de Post- en tele-
graafgebouwen te Leuven, Spa, Nieuwpoort, Meenen, St. 
Nicolaas, Verviers, het telefoongebouw te Gent, enz. Hij 
schreef ook verscheidene werken in 't Nederlandsen en 
Fransi-h over bouwkunst en ambachten alsmede talrijke 
tijdschriftartikelen. De werkzame en talentvolle bouw
meester bereikte slechts den leeftijd van 50 jaren. 

In den Franschen tekst bevat deze aflevering nog een 
artikel over de Kapel van „Jean ladmirable" te Buijsbroeck 
door van Graniberen en een over ivoorsnijwerken, beide 
met afbeeldingen. 

De Natuur, uitgave van J. G. Broese te Utrecht bevat 
in aft. 7. 

De Teekenkunst in vóórhistorischen tijd : J. Hendrik van 
Balen. — Voor welke constructies vindt Gewapend Beton 
toepassing? (Slot): J. H. E. Rückert, — Een bezoek aan 
de Papoea's van Noord-Nieuw Guinea: W. v. Balen. — Een 
gewijzigde Deprez-afbreker voor de RuhmkorfT: T. T. 
Hoekstra. — Bestuurbare luchtballons (slot): J. M. Klei
boer. — Nieuwe banen in de metallurgie: Dr. A. J. C. 
Snijders. — Lithopone: G. Uhl. — Een Viertal Dagvlinders 
(Rliopalocera) (slot): J. Daalder Dz. — Het vervaardigen 
van vlakke glazen platen. — De zak-zonnewijzer van Eise 
Eisinga: Dr. P. Schuringa. — Eenvoudige Proeven. Het 
voortbrengen van hoogere temperaturen: Dr. A. J. C. Snij
ders. — Korte Mededeelingen. — Boekaankondiging. — 
Correspondentie. — Maandelijksch Weerbericht: C. L. de 
Veer. 

De Iiigeuienr No. 29. E e n i g e o p m e r k i n g e n be
tre f fende het v e r d i e p e n van v a a r w a t e r s 
door middel van slihraderen door Thos. Ferguson (met 
afbeeldingen). 

B e t r o u w b a a r h e i d van b e t o n ij z e r c o n s t r u c-
t i e H, door W. Hanegraaff, kapitein der Genie. 

U i t v o e r i n g van werken in eigen beheer of bij 
aanneming? door J. II E. Rückert. 

G o l f slijt a ge van ra i l s , door II. A. J. van Stipri-
aan Luïscius w.e.i 

A lgemeene V e r g a d e r i n g van de Vereeniging van 
Gasfahrikanlcn iu Nederland. 

Technisch Weekblad (B. r. T.) N«. 29. Kort verslag B. 
B. vergadering. — Eene Middelbare Technische School. — 
Ingezonden. — Het ijzer in de geschiedenis der volken. 
[Vervolg]. — Elretrische verlichting van spoortreinen. 
[Vervolg]. 

De Aannemer No. 29. M e d e d e e l i n g e n van het 
II o o f d b es t u u r. 

W e l k o m in T i l b u r g — Breda. 
Open B r i e f van den hr. W. de Vlugt aan den hr. H. 

J. Geijl J. Czn. 
A f d e e l i n g s v e r s l a g e n . Groningen 14 Juli 1908. 

Rotterdam 13 Juli 1908. 
V ij f d e M i d d e n s t a n d s c o n g r e s t e D o r d r e c h t 

20, 30 Juli 1908 Agenda. 

De Nederlandsche Kiel-Industrie No. 3. Het drogen. 
(Vervolg) — De verheffing der Baksteen Nijverheid, over
genomen uit „de Bouwwereld". — N. V. Fabrieken van 
nageperste en andere steenen, v. h. Fr. van de Loo Sr. te 
Dieren. (Vervolg). — Handel in tegels iu Rusland en Zweden, 
overgenomen uit „Handelsberichten". 

Deutsche BanhUtte No. 29. A b g e 1 e i t e t h i s tor i sche 
und f r e i e r f u n d e n e B a u f o r m e n, door G. Ebe. 

Die A ii s b i 1 d u n g des Tormes , door Erich Sehir-
mer, met schetsen van Trunkel te Leipzig. 

Be tonbau und M i e t h a u s III, door Karl Heindle. 
Neue L a n d ha user III, door E. Bauernfeind, met 

afbeeldingen. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

AMSTERDAM. Naar wij vernemen is de jury van vijl'leden 
(zijnde de heeren: C. Muijsken, J. van Hasselt, J.Ingennhl, 
II. P. Berlage Nzn. en A. Salm G.Bzn ), welke had te be 
oordeelen de inzendingen op de Dam prijsvraag, uitgeschre
ven, namens het Gemeentebestuur van Amsterdam, dooi
de besturen der Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst en van het genootschap Architectura en Amicitia, 
met hare taak gereed gekomen en zal zij binnen enkele 
dagen haar rapport publiceeren, terwijl de tentoonstelling 
van ontwerpen Maandag a. s. in het Stedelijk Museum zal 
worden geopend. 

Onder de ingekomen ontwerpen moeten er verschillende 
zijn, die den toets eener zorgvuldige critiek wèl hebben 
doorstaan, en in verband hiermede bevelen wij gaarne de 
gedachte aan, welke reeds in den boezem der Jury bespro 
ken is, n. 1. om den eersten pi ijswiuner de leiding van, of 
althans grooten invloed op de uitvoering van zijn plan te 
geven. Trouwens, bij B. en W. schijnt eenzelfde gedachte 
vóór te zitten. 

De ontwerpen zullen 14 dagen tentoongesteld blijven. 
Welke ontwerpen bekroond zijn, zal Maandag binken — 

de namen der vervaardigers worden eerst later gepubliceerd. 

— De quaesties om de N.Z. Kapel komen de wereld 
niet uit. 

Hedenmiddag is aan de Nieuwe Kerk, als den zetel van 
het Bestuur der Ned. Herv. Gemeente, door den deurwaar
der G. D. Dammers, ten verzoeke van B. Schaap | firma S. 
Spijer), winkelier in goud- en zilverartikelen, bij exploit 
aangezegd, onmiddeUjk de werkzaamheden der sloping aan 
de Kalverstraatzijde te doen staken. 

Ter motiveering van dezen eisch wordt aangevoerd, dat 
gezegde heer Schaap van de Ned. Herv Gemeente gehuurd 
heeft het winkelkastje Kalverstraat 79, dat terwijl de duur 
van dezen huur nog loopende is, de Ned Herv. Gemeente 
is aangevangen met de sloping van de „zoogenaamde" N.Z. 
Kapel, en wel aan de zijde van de Kalverstraat; dat ten 
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gevolge daarvan de passage aldaar belemmerd wordt en 
gevaarlijk is, zoodat de politie de menschen waarschuwt 
dat gedeelte van de Kalverstruat tc mijilen; dat verzoeker 
daardoor ernstige schade lijdt, wat vooral van beteekenis 
is nu zoovele kooplustige vreemdelingen iu Amsterdam 
vertoeven. 

Aan de sommatie is toegevoegd, dat de Ned. Herv. Ge
meente, bij niet-voldoen daaraan in verzuim zal worden 
gesteld en een eisch tot schadevergoeding zal worden 
ingediend. 

Advocaat van den heer Schaap is mr. F. A. Kokosky. 

DELFT. In den watertoren werden voor eenigen tijd scheu
ren geconstateerd, waarom B. en W., met goedkeuring van 
den raad, aan prol'. .1. F. Klinkhamer opdroegen een onder
zoek in te stellen. 

In het rapport beveelt de hoogleeraar aan de in den 
toren opgestelde p u m p - i n s t a l l a t i e , tot het hooger opvoeren 
in de huizen van het water, te verwijderen, althans buiten 
werking te stellen. 

B. en W. hebben thans buiten den toren werkzaamheden 
doen aanvangen om eene installatie te doen oprichten, ge
dreven door een electro-motor, waarvoor stroom betrokken 
wordt van de Nederl. Gist- en Spiritusfabriek. 

LEEUWARDEN. Bij Kon. besluit is aan de gemeente het 
Bildt een voorschot verleend uit 's Rijks kas tot een maxi
mum van f fiti.lOO, ten einde genoemde gemeente iu staat 
te stellen een voorschot van gelijk bedrag te verleenen 
aan de Woningstichting aldaar ten behoeve van den aan
koop van grond voor den bouw van een 4C-tal woningen 
in die gemeente. 

Bij hetzelfde besluit wordt aan die gemeente toegekend 
een jaarlijksche bijdrage ter tegemoetkoming in de betaling 
van de hierboven bedoelde annuïteit tot een maximum van 
f 498.50, een en ander met de gebruikelijke bepalingen en 
voorwaarden. 

ASSEN. De afdeeling Assen van de Vereeniging ter bevor
dering van het Ambachtsonderwijs in Drenthe wenscht eene 
tentoonstelling te houden in 't laatst van Sept ember van 
kleine Ambachtswerktuigen gereedschappen voor vaklieden, 
bouwstoffen, boeken, plaatwerken enz, Deze tentoonstelling 
zal in 't bijzonder dienstig kunnen zijn voor den aankomenden 
vakman, volwassen knecht of patroon, doch tevens voor 
den particulier om kennis te maken met de gereedschappen, 
werktuigen enz . die op vakgebied iu den handel worden 
gebracht 

Op 't gebied van bouwkunde, werktuigkunde, huissmeden, 
vervrn, kleermaken, letterzetten, zinkwerken, wagenmaken, 
ineubelmaken enz denkt de commissie voor de tentoon
stelling iets te kunnen etaleeren. Voor de leveranciers en 
handelaren in die artikelen eene gelegenheid dus hunne 
waren bekend te maken, voor den gebruiker om daarvan 
keunis te nemen. 

Door samenwerking van de commissie en leveranciers 
hoopt de afdeeling A>sen haar doel te bereiken, om zoo
doende het Ambachtfonderwijs, het ambacht en de beoefe
naren te zijn tot steun, wegwijzer en voorlichting. 

ENKHUIZEN. De oude gevangenis deed nog van tijd tot tijd 
dienst voor het bergen van landloopers en lieden in kenne 
lijken staat, die lastig waren. Maar liet gt bouw eischte 
belangrijke herstleliugen en de raad besloot tot slooping 
over te gaan. Van het ministerie van bim enlandsche zaken 
is bij het gemeentebestuur een schrijven ontvangen, vergezeld 
vrtii een advies van den rijks-architect voor monumenten, 
waarin wordt medegedeeld, dat het wenscheiijk is, het 
gebouw te behouden, daar het een bezienswaardige bijzonder
heid der stad is en een merkwaardige reliquie uit de 16e/17e 
eeuw. Aangezien de kosten van restauratic nog al aanzienlijk 
zijn, heeft het gemeentebestuur tit het rijk de vraag gericht 
ot dit gezind is, die te vergoeden en besloten voorloopig 
niet tot slooping over te gaan. 

'S-HERTOGENBOSCH. In de laatstgehouden raadsvergadering 
bracht de commissie ad hoe, tot inrichting van een nieuw 
slachthuis, rapport uit en stelde voor een som van f 175,< '00 
voor dat doel beschikbaar te steil» n waarmede \olgens dat 
rapport een uitmuntend slachthuis zal worden opgericht. 
Do Commissie ontving den dank der vergadering voor bare 
bemoeiingen en zag haar voorstel zonder stemming aan
genomen. 

P e r s o n a l i a . 

Door het bestuur der Academie van Beeldende Kunsten 
en Technische Wetenschappen te Rotterdam is, in de plaats 
van den heer A. Le Comte, tot hoofdleeraar van de af 
dealing decoratieve kunst en kunstnijverheid benoemd de 
heer Huib Luns, te Brussel. 

Tot directeur der gasfabriek te Heemstede is benoemd 
de heer G. F. H. Houben, werktuigk. ingenieur aan de 
gasfabrieken te Amsterdam. 

De Raad der gemeente Edam heeft eervol ontslag (op 
zijn verzoek) verleend aan den heer T. Visser, leeraar aan 
«Ie Stedelijke Teekenschool, ingaande 1 September e.k. 

— Tot Gemeente-Opzichter te Ede (G) is benoemd de heer 
O. M. van den Broek te Oldeberkoop. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Tijdel i jk l e e r a a r aan de Burger-avondschool, te 
Deventer, voor 10 uur perspectief, beschrijvende meet
kunde, gonio- en trigonometrie, kennis van werktuigen, bouw
constructies en wiskunde, bezoldiging f (JOO per jaar. 

Op zegel geschreven requesten aan den Burgemeester 
vóór 27 Juli e. k. (I) 

— Bouwk. O p z i c h t e r voor een half jaar. Sal. f 80 
per maand. Br. no. 14303 aan het Haarlemsen Dagblad. 

— 2de O p z i c h t e r te Veendam Belast met bet toe
zicht op de Bouwverordening. Jaarw. f 800—f 10U0. Adres
sen op zegel voor 1 Aug. aan het Gemeentebestuur. (1) 

— L e e r a a r in het H a u d t e e k e n e n (getal les
uren 15) aan de Gemeente-teekenschool te Breda. Met 
I October. Bezoldiging f500 per jaar. Akte M. 1. is vereischt. 
Adressen op zegel tot 15 Augustus a.s. in te zenden ter 
Secretarie. (l) 

— L e e r a a r in het II a n d t e e k e n en, P e r spec-
tie f en L ij n t e e k e n e n aan de Teekenschool te Edam. 
Akte M I. veracht, akte O aanbeveling. Jaarwedde f 000. 
Cursus van 1 September tot 1 Mei. Sollicitatiën op Zegel 
voor 27 Juli 1908 aan B. en W. (1) 

— T e e k e n a a r-C o n s t r u c t e u r in Machinefabriek 
bij Amsterdam. Ervaring in Electro-techniek en in Liften en 
Ilijschwerktuigen strekt tot aanbeveling. Brieven letters 
R. O. 12 Nieuws v. d. Dag. (1) 

— E1 e k t r o - i n g c n i e u r als adj.-directeur der lichtfa
brieken te Gouda, voorloopig op f 2000, sollicitatie vóór 15 
Augustus aan B. en W. (1) 

— V a k k u n d i g Dee lgenoot , in een Electrotech-
nisch-Agentschap, met eenig ka pitaal. 

Brieven, lett. B 788, Advertentie-Bureau C. W. Betcke 
Rotterdam. (1) 

Twee Ingen ieurs of degelijk onderlegde Technische 
personen in een groote fabriek van Constructiewerken en 
Scheepsbouw, voor elk dier afdeelingen om als hoofd de 
Technische leiding daarvan op zich te nemen, Eerste krachten 
met prima referentiën verlangd. Brieven onder No. 24044, 
bureau der Nieuwe Roti. Courant. (1) 

Twee O p z i c h t e r s-T e e k e n a a r s te Deventer. Zie 
Adv. in no. 29 (2) 

L e e r a a r in het bouwkundigteekenen, met 1 September 
a.s. aan de burgeravondschool ca. te Delft. 12 lesuren. 
Bezoldiging f <50 voor elk lesuur, met drie vijfjaarlijksche 
yeihoogingen van f 5. Diploma civiel- of bouwkundig 
ingenieur of akte M. 2 vereischt. Adressen op zegel voor 
25 dezer aan de gemeente-secretarie. Inlichtingen geeft de 
Directeur. (2) 

Jong m e n s c li, op het bureau van den Hoofd-Ingenieur 
van den Prov. Waterstaat in Utrecht. Vereischte net 
schrijven, goed rekenen en teekenen, na gebleken geschikt
heid, aanstelling tot vast ambtenaar. Aanvang-:-alaris f 500 
per jaar. Brieven aan den Hoofd-Ingenieur voornoemd. (2) 

25 Juli. Bijlage van „ D E O P M E R K E R " . No. 30. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en MagazUnen DE KI 1I'ERKADE 150-151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

O n t r a l e V e r w a r m i n g , V e n t i l a t i e . W a r m en k o n d w a t e r v m o r g i i i ü . T r i u m p h I t o i r d r a n s e r s . Kampioen V e n t i l a t o r onder Warantie. 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RuiJSCIISTRAAT 94, A M S T E R D A M . 

Spreekuur icderen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 0 tot 8 uur. 

15 Bouwk.Opz.-teek., 22—50 j . , /"GO-ƒ125 p.m. 
5 BouwkOpz.-Uitv., 23—50 j . , ƒ65—ƒ110 „ 
3 Bouwk. Teek. 22 -49J . , ƒ00—ƒ 120 „ 

2 Watcrb. Opzr. 25-
3 Chef-machinisten 22-
2 Werkt. opz. (construct.) 22-
2 Werkmeester 
8 Werktuigk. Teek. 
7 Electrotecliniker 
1 Schcepsteekenaar 
1 Klerk-teekenaar 
1 Kadaster-teekenaar 

20 
18-
20 

-31 j . , ƒ 80—ƒ120 
-33 j . , ƒ 80—ƒ150 
-20 j . . ƒ 80 ƒ110 
-•-33 j . , ƒ 0 0 - ƒ125 
- 2 8 j . , / ^ W 85 
-41 j . , ƒ 35—ƒ120 
23j., ƒ 80 
2 5 j , ƒ 75 
24j., ƒ 70 

Aankondiging van 
A an host cd i n gen. 

MAANDAG 27 Juli. 

Emmerik ten 2 ure, Door de Tramw,-
Mij. Zutphen—Emmerik in het Bahnuofs-
hotel Willy Hamers: Het bouwen van 
een kantoor met goederenloods, locomo
tiefremise en kolenloods; bestek No. 12 
verkrijgb. aan het hoofdbureau der Mij. 
te Doetjnchem en aan het bureel van den 
ingenieur W. E. Cramer, Conradkade 5(5 
te 's-Gravenhage. 

's-Gravenhage ten 2 ure. Door de heer 
L. Cusell, namens zijn principaal: Het 
bouwen van een winkelhuis met dub
bele bovenwoning aan het Westeinde 
aldaar. 

DINSDAG 2s Juli. 

Breukelen. Door de kerkeraad der 
Ger. Gem.: Het stichten van een kelk-
gebouw, annex consistorie, vergaderzaal 
en kosterswoning; bestek en teek. ver
krijgb, bij den bouwk. A. Griffioen aldaar; 
aanw. gehouden. 

Harderwijk ten 2 ure. Door het Gem • 
best. ten gemeentehuize: Het afbreken 
van de bestaande, en het stichten van 
< ene nieuwe woning voor het hoofd der 
school te Hierden; bestek en teek. ter 
inzage op de Secretarie, en aldaar, 
verkrijgb. Inl. tusschen 9 en 10 uur, bij 
den Gem.-Arch. aanw. gehouden. 

Doesburg. Door de commissie tot 
restauratie van de Martinitoren: Het 
afbreken der oude en het bouwen eener 
nieuwe torenspits, steigerwerken, omhei 
ningen, loodsen, etc. etc; teek. en bestek 
lor inzage ten gemeentehuize en ver
krijgb. bij den gem.-opz. H. Bonman 
aldaar. 

's-Bertogenbosch ten II ure. Door dc 
arch. A. J. van Kempen, in het café P. 
Mulders: Het bouwen van zes beneden-
en zes bovenhuizen aan den Koningsweg 
aldaar; bestek en teek. verkrijgb. bij den 
architect. 

Schoonhoven ten 12 ure. Door het 
gem.-best : De verbouwing van eenige 
lokalen in het Doelenhuis; bestek en teek. 
\erkrijgb. ter secretarie. 

WOENSDAG 29 Jnll. 

'«•Gravenhage ten 2 ure. Door het 
minist. van Waterstaat, in een der lokalen 
van het hoofdbest. der post, en tel., 

Parkstraat: het bouwen van een post- en 
telegraafkantoor met directeurswoning te 
Velsen. 

Middelburg ten 11 ure. Door bet ininist. 
van Waterstaat aan het gebouw van het 
prov. best.: het maken van inecrstoclen, 
beveiligingswerken, dukdalven, aanleg 
steiger enz. het kanaal van Gent naar 

Maatsch. tegen Brand-
schade op liet Leven 

„DE Nederlanden" van lH'ta. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat, — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaafe 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.—ZUTPHEN.IJselkade.--ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Dirccteur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'i'rmiën, zonder Inlcggelden of Na
betalingen. 

Ter Neuzen; begr. f 181000; bestek no. 
168 ter lezing aan genoemd minist., aan 
de lokalen der prov. best. en te bekomen 
bij Gebr. van Cleef te 's-Gravenhage; 
aanw. 22 Juli, te 11 ure in d« directie-
keet te Ter Keuzen; inl. bij den hoofd
ingenieur-directeur Be kaar, Middelburg 

en bij den arrondissements ingenieur van 
Loon, Ter Neuzen. 

Medeinblik ten t ure. Door het gem.-
I best. ten gemcenteliuize: Den bouw eener 
! steenkolengasfabiiek met woning, toe-
', stellen, enz. Biljetten moeten vóór v.m. 
110 uur ingeleverd zijn ter secretarie; 
| Bestekken verkrijgb. bij den Gem. Opz, 
; Aanw. gehouden. 

Ridderkerk. Door het gem. best.: Het 
sloopen en bouwen eener onderwijzers-

j woning td Rijsoord; bestek en teek. ter 
inzage in Hotel Vink te Hijsoord cn St. 
Joris te Ridderkerk, en verkrijgb. bij G. 
Buising <iz., Gemeente-Architect aanw. 
gehouden. 

DON BK UB Ali 39 Juli. 

Need* tan 7 ure. Door den arch. T. 
Broekhuizen, namens den heet mr. G. P. 
ter Braak ie Ei»>crgen in het café van 
Wormmeester: Het bouw.n van een 
woonhuis met kantoren; bestek en teek. 
ter inzage in voornoemd café; aanw. op 
aanvrage eiken werkdag. 

VRIJDAG 31 Juli. 

Zwolle ten 11 ure. D>or het bestuur 
van he waterschap Mastenbroek, ten 
kantore van het waterschap: a. Het 
maken, leveren en inhangen van een 
l aar ijzeren (buren voor de zeesluis in 
den Slaperdijk bij Uencmuiden, met bijk. 
werken; U. het mak n, leveren en stellen 
van één ijzeren bovenpuntstuk met slag-
balken en bijk. weiken voor dezelfde 
zeesluis; aanw. 27 Juli ten 11 ure, bij 
de sluis, een half uur van Genemuiden: 
bestek verkrijgb. ten kantore van het 
waterschap. 

Zwolle ton 1 ure. Door de Directie 
der Noord Ooster locaal Spoorweg-Mij. 
bestek no. 3:>: Het maken van de grond
en kunstwerken, bet leggen van sporen 
en wissels en liet uitvoeren van eenige 
andere werken ten behoeve van den 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

W A N D T E G E L S . 
Enorme voorraad fijnste Engelsche combi naties. 

Plaatsing door bekwami' werklieden. 
Ontwerpen en begrootingen op aanvraag gratis. [3] 

file:///erkrijgb
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gevolge daarvan de passage aldaar belemmerd wordt en 
gevaarlijk is. zoodat de politie de menschen waarschuwt 
«lat gedeelte van de Kalvcrstraat te mijden; dat verzoeker 
daardoor ernstige schade lijdt, wat vooral van beteekenis 
is nu zoovele kooplustige vreemdelingen in Amsterdam 
vertoeven. 

Aan de sommatie is toegevoegd, dat de Ned. Herv. Ge
meente, bij niet-voldoen daaraan in verzuim zal worden 
gesteld en een eisch tot schadevergoeding zal worden 
ingediend. 

Advocaat van den beer Schaap is mr. F. A. Kokosky. 

DELFT. In den watertoren werden voor eenigen tijd scheu
ren geconstateerd, waarom B. en W., nut goedkeuring van 
den raad, aan prof'. .1. F Klinkhamer opdroegen een onder
zoek in te stellen. 

In het rapport beveelt de hoogleeraar aan de in den 
toren opgestelde pomp-installatie, tot hel hooger opvoeren 
in de huizen van bet water, te verwijderen, althans buiten 
werking te stellen. 

B. en W. hebben thans buiten den toren werkzaamheden 
doen aanvangen om eene installatie te doen oprichten, ge
dreven door een electro-motor, waarvoor stroom betrokken 
wordt van de Nederl. Gist- en Spiritusfabriek. 

LEEUWARDEN. Bij Kon. besluit is aan de gemeente het 
Bildt een voorschot verleend uit 's Rijks kas tot een maxi
mum van f fiti.100, ten einde genoemde gemeente in staat 
1»! stellen een voorschot van gelijk bedrag te verleenen 
aan de Woningstichting aldaar ten behoeve van den aan
koop van grond voor den bouw van een 4G-tal woningen 
in die gemeente. 

Bij hetzelfde besluit wordt aan die gemeente toegekend 
een jaarlijksche bijdrage ter tegemoetkoming in de betaling 
van de hierboven bedoelde! annuïteit tot een maximum van 
f 498.50, een en ander met de gebruikelijke bepalingen en 
voorwaarden. 

ASSEN. De afdeeling Assen van de Vereeniging ter bevor
dering van het Ambachtsonder wijs in Drenthe wenscht eene 
tentoonstelling te houden in 't laatst van September van 
kleine Ambachtswerktuigen gereeJschappen voor vaklieden, 
bouwstoffen, boeken, plaatwerken enz, Deze tentoonstelling 
zal in 't bijzonder dienstig kunnen zijn voor den aankomenden 
vakman, volwassen knecht of patroon, doch tevens voor 
den particulier om kennis te maken met de gereedschappen, 
werktuigen enz . die op vakgebied in den bande! worden 
gebracht 

Op 'i gebied van bouwkunde, werktuigkunde, huissmeden, 
vervi-n, kleermaken, letterzetten, zinkwerken, wagenmaken, 
meubelmaken enz denkt de commissie voor de tentoon
stelling iets te kunnen etaleeren. Voor de leveranciers en 
handelaren in die artikelen eene gelegenheid dus hunne 
waren bekend te maken, voor den gebruiker om daarvan 
kennis te nemen. 

Door samenwerking van de commissie en leveranciers 
hoopt de afdeeling Afcsen haar doel te bereiken, om zoo
doende het Ambachtsonderwijs, het ambacht en de beoefe
naren te zijn tot steun, wegwijzer en voorlichting. 

ENKHUIZEN. De oude gevangenis deed nog van tijd tot tijd 
dienst voor het bergen van landloopers en lieden in kenne 
lijken staat, die las'ig waren. Maar het gi bouw eischte 
belangrijke lierstleliugen en de raad besloot tot slooping 
over te gaan. Van het ministerie van bim enlandsche zaken 
is bij het gemeentebestuur een schrijven ontvangen, vergezeld 
\vin een advies van den rijks-architect voor monumenten, 
waarin wordt medegedeeld, dat het wenschclijk is, bet 
gebouw te behouden, daar het een bezienswaardige bijzonder
heid der stad is en een merkwaardige reliquie uit de 16e/17e 
eeuw. Aangezien de kosten van restauratic nog al aanzienlijk 
zijn, heeft net gemeentebestuur t <t het rijk de vraag gericht 
ot dit gezind is, die te vergoeden en besloten voorloopig 
niet tot slooping over te gaan. 

'S-HERTOGENBOSCH. In de laatstgehouden raadsvergadering 
bracht de commissie ad hoe, tot inrichting van een nieuw 
slachthuis, rapport uit en stelde; voor een som van f 175,''00 
voor dat doel beschikbaar te steil» n waarmede volgens dat 
rapport een uitmuntend slachthuis zal worden opgericht. 
De commissie ontving den dank der vergadering voor hare 
bemoeiingen en zag haar voorstel zonder stemming aan
genomen. 

P e r s o n a l i a . 

Door hel bestuur der Academie van Beeldende Kunsten 
en Technische Wetenschappen te Rotterdam is, in de plaats 
van den heer A. Le Comte, tot hoofdleeraar van de af 
deeling decoratieve kunst en kunstnijverheid benoemd de 
heer lluib Luns. te Brussel. 

Tot directeur der gasfabriek te Heemstede is benoemd 
de heer G. F. H. Houben, werktuigk. ingenieur aan de 
gasfabrieken te Amsterdam. 

De Raad der gemeente Edam heeft eervol ontslag (op 
zijn verzoek) verleend aan den heer T. Visser, leeraar aan 
de Stedelijke Teekenschool. ingaande 1 September e.k. 

— Tot Gemeente-Opzichter te Ede (G) is benoemd de heer 
O. M. van den Broek te Oldeberkoop. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Tijdel i jk l e e r a a r aan de Burger-avondschool, te 
Deventer, voor 10 uur perspectief, beschrijvende meet
kunde, gonio- en trigonometrie, kennis van werktuigen, bouw
constructies en wiskunde, bezoldiging f tiOO per jaar. 

Op zegel geschreven requesten aan den Burgemeester 
vóór 27 Juli e. k. (I) 

— Bouwk. O p z i c h t e r voor een halfjaar. Sal. f80 
per maand. Br. no. 14303 aan het Haarlemsen Dagblad. 

(1) 
— 2 (1 c O p z i c h t e r te Veendam Belast met het toe

zicht op de Bouwverordening. Jaarw. f 800—f 1000. Adres
sen op zegel voor 1 Aug. aan het Gemeentebestuur. (1) 

— Lee r a a r in het H a n d t e e k e n e n (getal les
uren 15) aan de Gemeente-teekenschool te Breda Met 
1 October. Bezoldiging f 500 per jaar. Akte M. 1. is vereischt. 
Adressen op zegel tot 15 Augustus a.s. in te zenden ter 
Secretarie. (l) 

— L e e r a a r in het Handteekenen , Perspec
t ie f en L i jn teekene n aan de Teekenschool te Edam. 
Akte M I. vereicht, akte O aanbeveling. Jaarwedde f «MM». 
Cursus van 1 September tot 1 Mei. Sollicitatiën op Zegel 
voor 27 Juli 190*: aan B. en W. [1] 

— Teek en a a r-Co n s t r u c t eu r in Machinefabriek 
bij Amsterdam. Ervaring in Klectro-technick en in Liften en 
Hijschwerktuigen strekt tol aanbeveling. Brieven letters 
R.' O. 12 Nieuws v. d. Dag. (1) 

— E l e k t r o - i n g e n i e u r als 
brieken te Gouda, voorloopig op f 
Augustus aan B. en W. 

adj.-directeur der licht fa-
2000, sollicitatie vóór 15 

(1) 

een Eloctrotech-—- V a k k u n d i g Deelgenoot , in 
nisch-Agentschap, met eenig ka pitaal. 

Brieven, lett. B 783, Advertentie-Bureau C. W 
Rotterdam. 

T w 

Betcke 
(•I 

Ingenieurs of degelijk onderlegde Technische 
personen in een groote fabriek van Constructiewerken en 
Scheepsbouw, voor elk dier afdeelingen om als hoofd de 
Technische leiding daarvan op zich te nemen. Eerste krachten 
met prima referentiën verlangd. Brieven onder No. 24044, 
bureau der Nieuwe Rott. Courant. (IJ 

T wee O p z i c h t e r s-T e e k e n a a r s te Deventer. Zie 
Adv. in no. 29 (2) 

L e e r a a r in het bouwkundigteekenen, met I September 
a.s. aan de burgeravondschool ca. te Delft. 12 lesuren. 
Bezoldiging f 00 voor elk lesuur, mei drie vijfjaarlijksche 
verhoogingen van f 5. Diploma civiel- of bouwkundig 
ingenieur of akte M.' vereischt. Adressen op zegel voor 
25 dezer aan de gemeente-secretarie. Inlichtingen geeft de 
Directeur. (2) 

.1 o II g in e n s c li, op liet bureau van den Hoofd-Ingenieur 
van den l'rov. Waterstaat in Utrecht. Vereischte net 
schrijven, goed rekenen en teekenen, na gebleken geschikt 
beid, aanstelling tot vast ambtenaar. Aanvang-»alaris f 500 
pei jaar. Brieven aan den Hoofd-Ingenieur voornoemd. (2) 

25 Juli. Bijlage vau „ . D E O P M J E K J K J E K " . No. 30. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en Magazijnen I»K It 1! IT K KK A It IC 150-151. Filiaal en Showroom 44 KOKIK, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarm ing. Ventilatie. Warm en k luater venutrging. Triumph l>eiirdraii«ers. Kampioen Ventilator onder liaranti». 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 2 Waterb. Opzr. 
:i Chef-machinisten 

INFORMATIE-BUREAU VAN OEN BOND VAN 
RuiJSCIISTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

15 Bouwk.Opz.-teek., 22—50 j . , ƒ60—/125 p.in 
5 BouwkOpz.-Uitv., 2:1—50 j . , ƒ65—f 110 „ 
3 Bouwk. Teek. 22—49 j., ƒ 00—ƒ120 „ 

TECHNICI 2 Werkt. opz. (construct .)2S 
22-

2 Werkmeester 
8 Werktuigk. Teek. 
7 Electrotcchniker 
1 Scheepsteekenaar 
1 Klerk-teekenaar 
1 Kadaster-teekenaar 

2(5 
18-
20-

31 j., ƒ 80—ƒ120 
33 j . , ƒ 80—ƒ150 
-20j., ƒ 80 / : 10 
:«],/«>() ƒ125 
28j.,ƒ:*•>-ƒ 85 
41j.J35-/120 
23j., ƒ 80 
25j., ƒ 75 
24j., ƒ 70 

Aankondiging van 
A a II host vtl i ngen. 

MAANDAG 27 Juli. 

Emmerik ten 2 ure, Door de Tramw. 
Mij. Zutphen—Emmerik in het Bahnhofs-
hotel Willy Hamers: Het bouwen van 
een kantoor met goederenloods, locomo
tiefremise en kolenloods: bestek No. 12 
verkrijgb. aan het hoofdbureau der Mij. 
te Doetiiichem en aan bet bureel van den 
ingenieur W. E. Cramer, Conradkadc 56 
te '«-Gravenhage. 

's-tTiravriihage ten 2 ure. Door de heer 
L. Cusell, namens zijn principaal: liet 
bouwen van een winkelhuis met dub
bele bovenwoning aan het Westeinde 
aldaar. 

DINSDAG 2s Juli. 

Kreukelen. Door de kerkcraad der 
Ger. Gem.: Het stichten van een keik-
gebouw, annex consistorie, vergaderzaal 
en kosterswoning; bestek en teek. ver
krijgb, bij den bouwk. A. Griffioen aldaar; 
aanw. gehouden. 

Harderwijk ten 2 ure. Door het Gem • 
best. ten gemeentehuize: Het afbreken 
van de bestaande, en het stichten van 
<ene nieuwe woning voor het hoofd der 
school te Hierdeii: bestek en teek. ter 
inzage op de Secretarie, en aldaar, 
verkrijgb. Inl. tusschen 9 en 10 uur, bij 
den Gem.-Arch. aanw. gehouden. 

Doesburg. Door de commissie tot 
restauratie van de Martinitoren: Het 
afbreken der oude en het bouwen eener 
nieuwe torenspits, steigerwerken, omhei 
hingen, loodsen, etc. etc; teek. en bestek 
ter inzage ten gemeentehuize en ver
krijgb. bij den gem.-opz. H. Bouman 
aldaar. 

's-llertojcenboscli ten II ure. Door de 
arch. A. J. van Kempen, in het café P. 
Mulders: Het bouwen van zes beneden
en zes bovenhuizen aan den Koningsweg 
aldaar; bestek en teek. verkrijgb. bij den 
architect. 

Schoonhoven ten 12 ure. Door het 
gein.-best : De verbouwing van eenige 
lokalen in het Doelenhuis; bestek en teek. 
\erkrijgb. ter secretarie. 

WOENSDAG 29 Juli. 

'«•Gravenhage ten 2 ure. Door het 
minist. van Waterstaat, in een der lokalen 
van het hoofdbest. der post cn tel., 

Parkstraat: liet bouwen van een post-en 
telegraafkantoor niet dircc'eurswoning te 
Velsen. 

Middelburg ten 11 ure. Doorliet minist. 
| van Waterstaat aan hei gebouw van het 
| prov. best.: het maken van ïnecrstoeien, 
beveiligingsWerken, dukdalven, aanleg 
steiger enz. hei kanaal van Genl naar 

Assurant ie ".Maatsch. tegen Brand-

schade op het Leven 

„DE Nederlanden" van 1845. 
'S-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkadc.— 
HAABLEM, Groote Houtstraat 71 rood. 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, Iu de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN.IJselkade. ZWOLLE. 

IIoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.üirecteur. 
&. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.801.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1900 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND - LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'rcmlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

Ter Neuzen; begr. f 161000; bestek no. 
168 ter lezing aan genoemd minist.. aan 
de lokalen der prov. best. en te bekomen 

j bij Gebr. van Cleef tc 's-Gravenhage: 
aanw. 22 Juli, te II ure in de directie
keet te Ter Neuzen; inl. bij den hoofd
ingenieur-directeur Bt kaar, Middelburg 

en bij den arrondissements ingenieur van 
Loon, Ter Neuzen. 

Medeniblik ten 1 ure. Door het gem.-
best. ten gemeentehuize: Den bouw eener 
steenkolengasfabriek met woning, toe
stellen, enz. Biljetten moeten vóór v.m. 
10 uur ingeleverd zijn ter secretarie; 
Bestikken verkrijgb. bij den Gem. Opz. 
Aanw. gehouden. 

Ridderkerk. Door het gem. best.: Het 
sloopen en bouwen eener onderwijzers-
woning t-.; Rijsoord; bestek eu teek. ter 
inzage in Hotel Vink te Rijsoord en St. 
Joris te Ridderkerk, en verkrijgb. bij G. 
Bulsing i i z . . Gemeente-Architect aanw. 
gehouden. 

DONDERDAG 39 Juli. 

Needt ten 7 ure. Door den arch T. 
Broekhuizen, namens den heer mr. G. 1'. 
ter Braak ie ED«ergen iu het café van 
Wormmeester: Hel bouw.n van een 
woonhuis niet kantoren: bestek en teek. 
ter inzage in voornoemd café: aanw. op 
aanvrage eiken werkdag. 

VRIJDAG 31 Juli. 

Zwolle ten 11 ure. Door het bestuur 
van he waterschap Mastenbroek, ten 
kantore van het waterschap: a. Het 
maken, leveren en iuhangen van een 
laar ijzeren deuren voor de zeesluis in 
den Slaperdijk bij I •enemuiden, met bijk. 
werken: b. het mak n, leveren en stellen 
van een ijzeren bovenpuntstuk met slat;-
balken en bijk. wei ken voor d< zelfde 
zeesluis: aanw. 27 Juli ten 11 ure. bij 
de sluis, een half uur van Genemuiden; 
bestek verkrijgb. ten kantore van het 
waterschap. 

Zwolle ten 1 ure. Door de Directie 
der Noord Ooster locaal Spoorweg-Mij. 
bestek no. :>.">: Het maken van de grond
en kunstwerken, het leggen van sporen 
en wissels en het uitvoeren van eenige 
andere werken tc ii behoeve van den 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2-4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

W A N D T E G E L S . 
K n o r i i H » v o o r m mi f ijnste Faijjt'lsHM» c o m b i n a t i e s . 

Plaatsing duur bekwame werklieden. 
Ontwerpen en begrootingen op aanvraag gratis. 

file:///erkrijgb
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Locaalspoorweg van Stadskanaal naar 
Zuidbroek; begr. f737500. 

ZATERDAG 1 Angus! as. 

Meppol. Door het gem.best: De levering 
van: a. 100 M. eivorndge cementriolén 
wijd 0.50 bij 0.75 M.; 10 I M. idem idem 
0.40 bij 0.<Ó M.; 100 M. idem idem 0.30 
bij (',45 M.: 50 M. idem idem 0.25 bij 
o.iw M.; alle met losse kappen; 1U0 M. 
ronde cementriolén wijd Ü.'JO M. in dia
meter: b. 90000 vlakke harde straat
klinkers en 18"00 miskleurige klinkers. 
De aanbiedingen met monsters worden 
ingewacht vóór of op 1 Augutus 1908. 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

II, 

Vepeenigin» ter bevordering van het 
Ambachtsondepwijs in Drenthe, 

Afdeeling Assen. 

van kleine Ambachtswerktuigen. Gereed
schappen voor Vaklieden, Bouwstoffen. 

Boeker. Plaatwerken enz 
T K l l o l ' h E N d l ' 

2«, 27,28 60 29 Sept. a.s 
TE A S S E N 

Plaatsruimte voor inzenders koste
loos, doch beperkt, Verzendingskosten 
komen voor rekening der inzenders. 

Zij. die wenschen in te zenden, ge
lieven zich te wenden tot den onder-
geteekende, die gaarne meerdere in
lichtingen verstrekt. Opgaven voor 
inzendingen met verlangde plaats
ruimte worden ingewacht voor 5 
Aug. a.s. 
De Secr. der Tentoonstellingscommissie: 

I). JENcsMA, 
Dir. Ambachtsschool te Assen. 

Van der Maas & Co.. 
Beeldhouwers. 

Den Haag—Bussum 

Ateliers tot artistieke bewerking van 
Hout en S t e e n . 

Vervaardigen alk beeld- cn steenhonwwerken 
Beeldhouwwerk 

op kunstnijvemeidgebied. 
ADMINISTRATIE: 

Willem de Zwijgerlaan 25, 
Den Haag. 

Vraag ter kennismaking gratis n°. van 
l>e Amateur W e r k t u i g 

kundige 
'/j maande], populair Techn. tijdschrift. 

Prijs per jaar-abt, f4, fr. p. p. f4.50 
uitg. ' l . v. d! Ikek's llol'buckli., Den Haag. 

. . - . X L , . . . . 
(Voor rekening der gemeente 

Amsterdam). 
Op Dinsdag den I8den Augustus 

1908, des namiddags ten 2 ure {locale 
tijd), aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

Bestek I V o . 1158. 
Het maken van den onderhout eciicr 

traverse met bijkomende werken 
IJkatle te AMSTERDAM. 

Bégrooting f'l?800.—. 
De besteding geschiedt volgens § 40 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den 24sten Juli 

1908, ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan 
het bureau van den Sectie-Ingenieur 
H. J. VAN HOORN te Utrecht en is 
op franc* aanvraag (per brief) aan 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en .Werken) te bekomen, tegen 
betaling van fl.OO. 

Inlichtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) en door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 11 den Augustus l'.MKS 
ten 10,80 ure voormiddag (West 
Europeesche tijd). 

UTRECHT, den loden Juli 1!)08. 

Te koop gevraagd: 
een gebruikt le kwaliteit 

Water pas-instrument 
met driepoot en met of zonder baken 

Brieven met opgave van prijs onder 
letters A. li. C. aan het bureau van 
dit blad. 

Antiquariaat van „de Opmerker" 
SLOET EN FIJNJE. Reschryving van 

den Watervloed in Gelderland in 
Maart 1855, met 4 kaarten en 12 schet
sen, Arnhem 185G. . . . 1.— 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
und deren Anwendungauf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst
figuren en 11 uitslaande platen, f l.— 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) f 1.50 

BADON GHIJBEN en II. STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ0.65 

BILLING. Architekturskizzen. 48 platen 
in portefeuille f6.— 

A. MESSEL. Der Wertheimbau. 30 
platen in portef. (ƒ15.—) . . ƒ4.50 

JALOUSIES 

ROLLUIKEN 

8PUKEMLIFTEH 

F. C. I). BAUER. He rig ten en Waar 
nemingen betrekkelijk den Water
vloed in Gelderland in January en 
February 18(H met kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 1863 f 0.76 

SKRRWKDMalM1 MARKlKZEfli&RAMMl 

!S. BRUIGOM. Arnhem. | 

H. WESTENBERG, 
ALMELO, 

r̂tCement-enCementijzerwerkenu,, 
— op ï ï ï T ^ n ï r k t f n r ^ ^ ™ 

Specialiteit in Betonvloeren 
voor FABRIEKEN UI PAKHUIZEN, ent. 

Vele attesten ter inzage. 

D. SCHOUTEN Jr. & Co. 
GLASETSERS (pract. gedipl.) 

A l i X SI H M 
Telef. latere. I H « » . 

Levering van ^li'-lste iiiiiim- en 
in\ cl|)Iali ii in spiegelgoud uitgevoerd. 

Mill ifci-lsli- ruiten. 
Naar elk* li ilii-niiiv'. 

KARL ZETZSCHE. Zopf & E m p i r e . 
Facaden, poorten, deuren, vensters, 
aihitectonisclie détails en binnen-
decoratie in Barock- en Empirestijl. 

I. Fassaden aus der E m p i r e - Z e i t . 30 
platen in portefeuille . . . f9.— 

II. Haustlire, Tore und Fenster. 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

Hl. A r c h . D e t a i l s und E i n r . d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . ƒ9.— 

I, II en III te zamen . . . ƒ21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver 
schijnt later. 

M . II. A. J . VAN MEURS. Aanwjjzi-
g i n g bij l iet Topographisch Teekenen, 
niet atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 1889 f2.— 

Tegen toezending van bet bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Ahonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec 
voor het binnenland. . . . . 

te voldoen 
». hij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België • H.5()i 
Voor de overige landen der Post-Unie, met 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika • 7.5<r) 5 
- °2 
T. > ~ 

os • 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat , f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat • 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen, 

Voor eiken regel meer 0.15 
Groott letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bi| opgave van drie 

plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces hij abonnement wordt op franco 

aanvrage toegezonden. 

Opgaren van Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk des 
VRIJDAGS VOORMIDDAG» 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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

D e D a m p r i j s v r a a g . 

Reeds eer de tentoonstelling van de op de Dam
prijsvraag ingekomen ontwerpen geopend was. 
brachten de dagbladen een mededeeling, welke 
inhield, dat de wedstrijd een succes was geweest. 

En deze mededeeling was niet bezijden de waar
heid. Het succes was reeds begonnen, toen de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst en 
het genootschap „Architectura et Amicitia" wisten 
te verkrijgen, dat niet een der stads-ingenieurs het 
karweitje zou opknappen, maar dat ch; beoefenaars 
der bouwkunst in de gelegenheid zouden worden 
gesteld, om in een wedkamp hun krachten aan de 
oplossing van het vraagstuk te wijden. Het succes 
bleef aanhouden, toen vele ontwerpen, waaronder 
zeer goede, werden ingezonden, en er verdienstelijk 
teeken werk viel te waardeeren. 

Wanneer, niettegenstaande dit alles, er kans blijft 
bestaan, dat. als de Dam zijn nieuwe gedaante ver
kregen zal hebben, toch het plein niet aan de 
hooggespannen verwachtingen van velen zal beant
woorden, dan zal dit voornamelijk te wijten zijn 
aan de te bekrompen opvatting van het programma, 
hetwelk den mededingers verbood, aan den be-
staanden toestand naar de zijde van Kalverstraat 
of Nieuwendijk te raken. Daardoor kon geen ideaal-
plan eenige kans hebben. Zelfs de heer Kromhout, 
vervaardiger van ..Fancy", kwam voor geen prijs 
in aanmerking, gelijk de beoordeelaars, onzes inziens 

volkomen terecht, besloten, ofschoon „het ideaal-
plan van grootsche conceptie" werd geacht. Doch 
de jury vindt „door de grootsche opvatting" dit 
ontwerp minder geschikt, „ook met het oog op de 
linancieele uitvoerbaarheid". 

Daartegen valt niet veel in te brengen. Het ziel 
er mei de financiën der hoofdstad op het oogenblik 
vrij slecht uit. Dit kan echter verkeeren, en mocht 
Amsterdam weder eens betere dagen beleven, dan 
zal men zeker betreuren, dat het verbeteren van 
den Dam in een tijd van schaarschte der geldmidde
len werd ondernomen. 

Vroeger werd reeds gezegd, dat de Dam als plein 
voor goed is bedorven, toen het nieuwe Stadhuis 
gebouwd werd. dat, te dicht op de Nieuwe Kerk 
geplaatst, ook uit den toon der overige architectuur 
viel. Sedert is er aan die omringende architectuur 
veel veranderd, doch slechts twee maal, toen het 
Kommandantshuis en de Beurs van 1845 verrezen, 
zijn die veranderingen aan het aspect van het plein 
ten goede gekomen. Een zonderling noodlot heeft 
gewild dat, terwijl de particuliere huizen van iedere 
verbouwing minder in het kader gingen passen, de 
Beurs gesloopt werd, terwijl de dagen van het 
Kommandantshuis geteld zijn. 

Wat willen de ontwerpers, die hun krachten aan 
de prijsvraag hebben besteed, nu tegenover Jacob 
van Campens schepping stellen? De inzichten loopen 
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Locaalspoorweg van Stadskanaal naar 
Zuidbroek; begr. f737500. 

ZATERDAG 1 Augustus. 

Meppel. Door het gem.best: De levering 
van: a. 100 M. eivornige cementriolen 
wijd 0.50 bij 0.75 M.; 10 • M. idem idem 
0.40 bij O.rÖ M.; 100 M. idem idem O.30 
bij 0,45 M.; 50 M. idem idem 0.25 bij 
0.88 M.; alle met losse kappen; lt;0 M. 
ronde cementriolen wijd 0.20 M. in dia
meter; b. 90000 vlakke harde straat
klinkers en 18'100 miskleurige klinkers. 
De aanbiedingen met monsters worden 
ingewacht vóór of op 1 Augutus 1908. 

Vereeniging ter bevordering van het 
Ambaclitsonderwijs in Drenthe, 

Afdeeling Assen. 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

van kleine Ambachtswerktuigen. Gereed
schappen voor V a k l i e d e n , Bouwstoffen, 

B o e k e r , P l a a t w e r k e n enz 
TK HOLDEN OP 

2 « , 2 7 , 2 N en 2» Sept. a.s. 
TE A S S E N 

Plaatsruimte voor inzenders koste
loos, doch beperkt. Verzendingskosten 
komen voor rekening der inzenders. 

Zij, die wenschen in te zenden, ge
lieven zich te wenden tot den onder-
geteekende, die gaarne meerdere in
lichtingen verstrekt. Opgaven voor 
inzendingen met verlangde plaats
ruimte worden ingewacht voor 5 
Aug. a. s. 
De Secr. der 'fentnoonstdlingscotnmissie: 

D. JENsMA, 
Dir. Ambachtsschool te Assen. 

Van der Maas & Co.. 
Beeldhouwers. 

Den Haag—Bussum. 

Ateliers tot artistieke bewerking van 
Hout en S t e e n . 

Vervaardigen alle beeld- en steenlioiiMwerken 
Beeldhouwwerk 

op kunstnijverheidgebieJ. 
ADMINISTRATIE: 

Willem de Zwflgerlaan 25, 
Den Haag. 

Vraag ter kennismaking gratis n°. van 
De Amateur Werkluig-

kii uilige 
'jj maandel. populair Techn. tijdschrift. 

Prijs per jaar-abt. f4, fr. p. p. f4.50 
uitg. M. v. d. Beek's llofbiekh., Den Haag. 

(Voor rekening der gemeente 
Amsterdam). 

Op Dinsdag den I8den Augustus 
1908, des namiddags ten 2 ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

Bestek No. 1153 
liet maken van den onderbovw eener 

traverse niet bijkomende werken 
IJkade te AMSTERDAM. 
Itegrooting i'17300.—. 

De besteding geschiedt volgens § 4(1 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 24sten Juli 
1908, ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan 
het bureau van den Sectie-Ingenieur 
II. J. VAN HOORN te Utrecht en is 
op franc* aanvraag (per brief) aan 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en .Werken) te bekomen, tegen 
betaling van fl.OO. 

Inlichtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) en door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Aamvijzing op het terrein zal ge
schieden den llden Augustus 1908 
ten 1(1,30 ure voormiddag (West 
Europeesche tijd). 

UTRECHT, den loden Juli 1908. 

Te koop gevraagd: 
een gebruikt le kwaliteit 

Waterpas-instrument 
met driepoot en met of zonder baken 

Brieven met opgave van prijs onder 
letters A. B. C. aan het bureau van 
dit blad. 

Antiquariaat van „de Opmerker" 
SLOET EN FIJNJE. Beschrijving van 

den Watervloed in Gelderland in 
Maart 1855, met 4 kaarten en 12 schet
sen, Arnhem 1856. . . . 1.— 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
und deren Anwendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst
figuren en 11 uitslaande platen, ƒ1.— 

J. BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) ƒ 1.50 

BAOON GHIJBEN en H. STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ0.65 

BILLING. Architekturskizzen. 48 platen 
in portefeuille ƒ6.— 

A. MESSEL. Der Wertheimbau. 30 
platen in portef. (ƒ15.—) . . ƒ4.50 

li OLM Ik O 
ShïiliKBKDEkklM 

SriJZENLIFTEN 

MUtklMK.UKANM 

S. BRUIGOM. Arnhem. 

11. WESTENBERG, 
ALMELO, 

Cement-en Gementijzerwerken,, 
— op T l ê ^ w ê r k ë n ^ ™ 

Specialiteit in Betonvloeren 
voor FABRIEKEN en PAKHUIZEN, enz 

Vele attesten ter inzage. 

voert 

\ D. SCHOUTEN Jr. & Co. I 
GLASETSERS (pract. gedipl.) M 

A M H E M J 
Telef. interc. 1669. 9 

Levering van ireëtMte naam- eu *J 
A Kevelplaten in spiegelgoud uitgevoerd. Ik 
J Mat geë t s t e ruiten. 9 
M Naar elke teekening;. Ê 

F. C. D. BAUER. Berigtcn en Waar 
nemingen betrekkelijk den Water
vloed in Gelderland in January en 
February 1861 met kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 1863 f 0.75 

KARL ZETZSCHE. Zopf & E m p i r e . 
Fa^aden, poorten, deuren, vensters, 
arlutectonische détails en binnen-
decoratie in Barock- en Empirestrjl. 

I. Fassaden aus der E m p i r e - Z e i t . 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

II. H a u s t ü r e , Tore und Fenster. 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

III. A r c h . Details und E i n r . d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . ƒ9 — 

I, II en III te zamen . . . ƒ21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver 
schijnt later. 

M . H. A. J. VAN MEURS. Aanwyzi 
ging by het Topographiseli Teekenen, 
met atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 1889 f2.— 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 
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Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
n. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van het 

abonnementsjaar, of 
h. in twee termijnen, elk groot ƒ 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van hel 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België • B.50i 
Voor de overige landen der Post-Unie, met > 

inbegrip van Nederl. Indië en Zuid-Afrika . • 7.50; 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat . ƒ0.26 

Idem, idem, zonder plaat • 0.16 

Advertentiën 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 bh, 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 express» aan 
de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

D e D a m p r i j s v r a a g . 

Reeds eer de tentoonstelling van de op de Dam-
prijsvraag ingekomen ontwerpen geopend was, 
brachten de dagbladen een mededeeling, welke 
inhield, dat de wedstrijd een succes was geweest. 

En deze mededeeling was niet bezijden de waar
heid. Het succes was reeds begonnen, toen de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst en 
het genootschap „Architecture et Amicitia" wisten 
te verkrijgen, dat niet een der stads-ingenieurs het 
karweitje zou opknappen, maar dat de beoefenaars 
der bouwkunst in de gelegenheid zouden worden 
gesteld, om in een wedkamp hun krachten aan de 
oplossing van het vraagstuk te wijden. Het succes 
bleef aanhouden, toen vele ontwerpen, waaronder 
zeer goede, werden ingezonden, en er verdienstelijk 
teekenwerk viel te waardeeren. 

Wanneer, niettegenstaande dit alles, er kans blijft 
bestaan, dat. als de Dam zijn nieuwe gedaante ver
kregen zal hebben, toch het plein niet aan de 
hooggespannen verwachtingen van velen zal beant
woorden, dan zal dit voornamelijk te wijten zijn 
aan de te bekrompen opvatting van het programma, 
hetwelk den mededingers verbood, aan den be-
staanden toestand naar de zijde van Kalverstraat 
of Nieuwendijk te raken. Daardoor kon geen ideaal-
plan eenige kans hebben. Zelfs de heer Kromhout, 
vervaardiger van „Fancy", kwam voor geen prijs 
in aanmerking, gelijk de beoordeelaars, onzes inziens 

volkomen terecht, besloten, ofschoon „bet ideaal-
plan van grootsche conceptie" werd geacht. Doch 
de jury vindt „door de grootsche opvatting" dit 
ontwerp minder geschikt, „ook met het oog op de 
financieele uitvoerbaarheid". 

Daartegen valt niet veel in te brengen. Het ziet 
er met de financiën der hoofdstad op het oogenblik 
vrij slecht uit. Dit kan echter verkeeren, en mocht 
Amsterdam weder eens betere dagen beleven, dan 
zal men zeker betreuren, dat het verbeteren van 
den Dam in een tijd van schaarschte der geldmidde
len werd ondernomen. 

Vroeger werd reeds gezegd, dat de Dam als plein 
voor goed is bedorven, toen bet nieuwe Stadhuis 
gebouwd werd, dat, te dicht op de Nieuwe Kerk 
geplaatst, ook uit den toon der overige architectuur 
viel. Sedert is er aan die omringende architectuur 
veel veranderd, doch slechts twee maal, toen het 
Kommandantshuis en de Beurs van 1845 verrezen, 
zijn die veranderingen aan het aspect van het plein 
tèn goede gekomen. Een zonderling noodlot heeft 
gewild dat, terwijl de particuliere huizen van iedere 
verbouwing minder in het kader gingen passen, de 
Beurs gesloopt werd, terwijl de dagen van het 
Kommandantshuis geteld zijn. 

Wat willen de ontwerpers, die bun krachten aan 
de prijsvraag hebben besteed, nu tegenover Jacob 
van Campens schepping stellen? De inzichten loopen 



242 

zeer uiteen. Tusschen een soort van Oud-Hollandsch 
en het Neo-Romaansch van heden komen velerlei 
schakeeringen voor, waaronder echter de klassieke 
ontbreekt. 

Nu zullen wij ons aan geen keuze wagen. Wij 
willen er slechts op wijzen, dat een tijd, die zóó 
onzeker in zijn voelen is, als de onze zich in de 
ontwerpen voor den Dam toont, de juiste tijd niet 
is, om een vraagstuk van groot architectonisch 
belang te gaan oplossen. 

Maar er moet toch wat gedaan worden? Men 
kan toch het verbeteren van den Dam niet uit
stellen tot de bouwkunst zich zelf wedergevonden 
heeft? Wij geven dit dadelijk toe en erkennen ook, 
dat de prijsvraag beantwoordt heeft aan de ver
wachtingen, die men, gelet op den toestand onzer 
architectuur, mocht koesteren. 

In het juryrapport wordt telkens van het „stads
beeld", dat een ontwerp te zien geeft, gesproken. 
De Duitschers hebben het tegenwoordig ook vaak 
over een „Stadtbild", waaronder zij een „stadsge
zicht" verstaan. Zulk een stadsgezicht heeft eeuwen 
noodig gehad, om zich te vormen en is nooit op
zettelijk gemaakt. Pas in den laatsten tijd meent 
men, in een vloek en een zucht, gedaan te kunnen 
krijgen, wat vroeger honderde jaren vorderde. Maar 
de meeningen wisselen snel tegenwoordig. Nauwe

lijks is een monument ontmanteld, of de veranderde 
smaak eischt al weder dat het ombouwd zal worden. 

Zoo kan het ook gebeuren, dat, eer de uitvoering 
van een der door de jury als de beste geachte 
plannen voor den Dam nog geheel heeft plaats 
gevonden, reeds wordt ingezien, dat een andere 
oplossing de voorkeur had verdiend. 

Het laatste woord zal nu zijn aan het gemeente
bestuur van Amsterdam, hetwelk uit de plannen 
datgene heeft te kiezen, wat het meeste met de 
belangen der stad overeenkomstig wordt geacht. 
Hopen wij, dat men zich bij die keuze op een zoo 
ruim mogelijk standpunt zal plaatsen. 

En, ten slotte, al schijnt ons de kans gering, dat 
de Dam het fraaie plein zal worden, wat wij aan 
Amsterdam zouden toewenschen, laat ons hulde 
brengen aan de werkkracht en het talent der deel
nemers, wier arbeid, in haar geheel beschouwd, 
op geen lager peil staat, dan wat tegenwoordig in 
het buitenland te zien is. Ook de beoordeelaars 
verdienen een pluimpje voor hun nauwgezet vast
houden aan het programma, waardoor zij zelfs aan 
het ontwerp, dat zij het beste achtten, den eersten 
prijs meenden te moeten onthouden. Deze nauw
gezetheid treft des te aangenamer na de lichtzin
nigheid, waarover bij andere gelegenheden terecht 
werd geklaagd. 

R e i s h e r i n n e r i n g e n . 
Met een plaat. 

H E T R O M E I N S C H E T R I E R . 

I. 

A l is de zomer voor den beoefenaar der bouw
kunst ook meestal de drukste tijd, de tijd, waarin 
hij het vaak niet met zijn geweten overeen kan 
brengen, voor eenige weken zijn werk en zijn 
huisgoden in den steek te laten, het kan niet 
missen of hij gevoelt juist in dezen tijd het sterkst 
de neiging, om het voorbeeld van een groot deel 
zijner natuurgenooten te volgen, en al is het ook 
voor slechts korten tijd, zijn gewone omgeving te 
ontvluchten en hetzij binnen, hetzij buiten de 
grenzen van ons kleine landje, in een andere eens 
wat frissche indrukken van natuur en kunst te 
gaan opdoen. 

Te sterker is nog die neiging, waar alle aanplak
borden en alle couranten ons zoo verleidelijke 
aanbiedingen van goedkoope reisgelegenheden en 
heerlijke uitstapjes adverteeren, dat het financieele 
bezwaar nagenoeg verdwijnt, hetgeen tengevolge 
heeft, dat men het bezwaar van geen tijd lichter 
gaat tellen, zoodat ten slotte slechts de vraag 
„waarheen" overblijft een vraag, die evenwel 
wegens de zeer ruime keus, die ons geboden 
wordt, niet altijd gemakkelijk te beantwoorden is. 

Men rakelt dan zijn reisherinneringen van vroe
ger jaren eens op, men gaat eens na, waar men 
wel eens voor een tweeden of derden keer heen 
wilde. 

Voor den bouwkundige is het toch niet hetzelfde 
hoe hij zijn kostbare tijd besteedt, ook op reis zal 
hij daarmede woekeren en zijn reizen zijn altijd 
meer kunst- en studiereizen, dan eigenlijke plei-
zierreizen. 

Dat zij daarom minder aangenaam zijn, geen 
onzer, die de kunst van reizen verstaat, zal het 
beweren. Eerst dan is reizen een genot en een 

verkwikking, wanneer wij er indrukken en herin
neringen van medebrengen, die ons nog langen tijd 
bijblijven; eerst dan draagt 't reizen tot onze ont
wikkeling bij en dit geldt niet alleen voor den jongen 
kunstbeoefenaar, ook voor den oudere is het reizen een 
middel tegen het vastgroeien aan gewoontebegrip
pen, aan sleur, het is de allerbeste verjongingskuur. 

Men behoeft, om wat moois en belangrijks te 
zien niet buiten de grenzen van eigen land te gaan 
en het is wel waar, dat wij in ons eigen land te 
weinig reizen en het dientengevolge te weinig 
kennen, maar wanneer men Fransche Renaissance, 
groote watervallen, Schwarzwalder boerenhuizen, 
hooge bergen,Romaansche kathedralen,steengroeven, 
middeleeuwsche burchten, enz. wil zien moet men 
toch buiten onze grenzen gaan en bovendien heeft 
dit nog het niet te versmaden voordeel, dat ontegen
zeggelijk verbonden is aan het zich bewegen onder 
menschen van andere nationaliteit, met andere 
begrippen, een andere levenswijs een anderen smaak, 
dan de bij ons gangbare en gebruikelijke. 

Dit voordeel mist de hedendaagsche, in groot 
gezelschap, meest van eigen landgenooten, reizende 
Lissone-reiziger, die buiten de bezienswaardigheden, 
waar hij langs gevoerd of gedreven wordt, slechts 
het hotel-leven leert kennen. 

Wie van zijn uitspanningsreizen tevens studie
reizen wil maken gaat op eigen gelegenheid, alleen, 
of met een of twee reisgezellen van dezelfde be
weging en met eenig beleid zal het hem gelukken 
in denzelfden tijd en met dezelfde uitgaven drie
maal meer te profiteeren dan de gezelschapsreiziger, 
die, zooals men het niet onaardig uitdrukt, niet 
zelf reist, maar „gereisd wordt". 

Doch laat ons van deze beschouwingen afstappen 
en terugkeeren tot de overweging, waar wij heen 
zullen; dan stellen wij nogmaals voorop, dat men 
om zijn gezichtskring in natuur en kunst te verwijden 
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niet ver behoeft te gaan, tenzij men er op staat 
Japan, Amerika of Indië met eigen oogen te aan
schouwen. 

Veronderstellen wij, dat gij als Midden-Europeaan 
het allereerst buiten uw vaderland in het oude 
Europa belang stelt, dan kunt ge de drie wereld
steden Londen, Parijs en Berlijn van hier uit in 
een dagreis bereiken en wat daar aan voortbrengsels 
van kunst uit alle tijdperken te vinden is, is in 
den volsten zin van 't woord niet te beschrijven, 
de opsomming alleen vult boekdeelen, en wie zich 
bij een kort verblijf niet tot enkele zaken bepaalt, 
zal zich in vele opzichten met vage indrukken moeten 
vergenoegen, maar wanneer men bijvoorbeeld 
Egyptische of Assyrische kunst wil zien en be-
studeeren, dan is de gelegenheid daartoe in de 
Londensche en Parijsche musea wellicht veel gun
stiger, althans veel gemakkelijker, dan in Egypte of 
Assyrië zelf en evenzoo is het met de Grieksche 
kunst, waarvan vele der beste voortbrengselen naar 
Londen en Berlijn verhuisd zijn, wij noemen slechts 
het Parthenonfries in hel Britsch museum en het 
Pergamon-altaar te Berlijn, om ons tot algemeen 
bekende zaken te bepalen. 

De bouwmeester ziet de monumenten liefst op de 
plaats, waar zij ontstonden, in de omgeving waar 
zij tehuis behooren en wie niet naar Griekenland, 
Italië of Zuid-Frankrijk reizen kan, zal zich, wat 
antieke kunst betreft, moet tevreden stellen met 
hetgeen de bovengenoemde musea aanbieden. Dit is 
echter reeds zooveel, dat men daaraan niet slechts 
ruimschoots genoeg, maar reeds veel te veel heeft, 
tenzij men van die zaken een dieper gaande studie 
maakt, dan de bouwmeester noodig heeft en dan 
hij zich veroorloven kan bij de talrijke andere 
onderwerpen, waarover hij zijn aandacht moet ver
deden. 

Zeer belangrijke overblijfsels van Romeinsche 
bouwkunst vinden wij nu wel niet in onze onmid
dellijke nabijheid, maar toch wel zoo dicht bij, dat 
de afstand geen bezwaar van beteekenis mag heeten. 

„Tusschen Keulen en Parijs, leidt de weg naar 
Rome" zoo klinkt het in een oud liedje, aan dien 
weg was het oude Augusta Trevirorum het tegen
woordige Trier, een der hoofdstations. 

Wel hebben de Romeinsche nederzettingen zich, 
zooals bekend is, veel Noordelijker uitgestrekt tot 
in de Friesche kustlanden, maar zelfs Keulen, de 
eenmaal belangrijke Colonia Agrippina, kan in dit 
opzicht niet vergeleken worden bij Trier, waar 
langer dan een eeuw de Romeinsche keizers resi
deerden. 

Middeleeuwsche burgertrots heeft waarschijnlijk 
het aanzijn gegeven aan de legende, dat Trier reeds 
1300 jaren voor Rome zou zijn gesticht door Trebeta, 
zoon van Ninusen Semiramis. Dit versinsel is zelf 
vereeuwigd in een opschrift op het zoogenaamde 
„Rothe Haus" op den hoek van de Hauptmarkt en 
de Dietrichstrasse een deels in de 15de eeuw voor 
Rathskeller gesticht gebouw, waaraan in de 17de 
eeuw een vleugel werd aangebouwd en dat later 
als hotel werd ingericht. 

De stichtingstijd der stad ligt evenwel in het 
duister en de historie vermeldt alleen, dat Julius 
Caesar, bij de verovering van Gallië in 58 v. C. 
in de Treviri een machtigen volksstam vond, die 
zich krachtig verzette tegen de vreemde overheer-
sching, doch te vergeefs. Of Trier toen door de 
Romeinen gegrondvest is, dan wel of hier reeds 
een oudere nederzetting van eenig belang bestond 

is niet uitgemaakt. Een andere naam dan de 
Romeinsche is niet bekend en voorhistorische oud. 
heden zijn in het stadsgebied zeer weinig gevonden-

De Romeinsche stichting wordt nu met vrij groote 
zekerheid gesteld in den tijd van de regeering van 
Augustus (Hh 27 v. C.) de verheffing tot Colonia 
onder Claudius (+ 43 n. C.) De kolonie werd bij 
de provincie Gallia Belgica ingedeeld en er vestigde 
zich een Romeinsch procurator. 

In een betrekkelijk rustigen tijd ontwikkelde zich 
de stad, maar haren grootsten bloei dankt zij aan 
de herhaalde invallen van Germaansche volkstam
men in Gallië, die de aanwezigheid van een Imperator 
op de plaats des gevaars noodig maakte. 

Trier op voldoenden afstand van den Rijn ge
legen om voor de eerste aanvallen der barbaren 
beveiligd te zijn, bood een geschikte operatiebasis, 
vanwaar snel de bedreigde punten Keulen, Mainz 
en Straatsburg konden worden bereikt. Daarom 
werd het door Diocletianus tot residentie van het 
Westen verheven, waar van 280 af tot aan het eind 
der vierde eeuw een Augustus of een Caesar zetelde. 
De eerste was Diocletianus mederegent Constantius 
Chlorus, de vader van Constantijn den Groote. 

Trier overtrof in dien tijd alle steden aan deze zijde 
der Alpen in pracht en aanzien. De keizers stichtten 
er grootsche bouwwerken het Keizerlijk paleis, het 
Forum, de Basilica, een Circus maximus, Thermen, 
enz. met al de weelde van kostbaar materiaal 
Italiaansch, Grieksch en Afrikaansch marmer, kost
bare mozaieken enz. versierd. Ook werd de stad 
in dien tijd een Romeinsche legerplaats van be
teekenis, wat zij tot dusverre niet geweest was, 
omdat de krijgsmacht meer op de verschillende 
strategisch belangrijker punten aan den Rijn was 
geconcentreerd. 

Het Christendom vond in Trier vroegtijdig ingang 
en werd bevestigd door het edict van Constantijn 
in 313. Als eerste bisschop van Trier noemt de 
legende Eucharius. Historisch bekend is echter eerst 
de bisschop Agritius, die in 314 de synode van 
Arles bezocht. Toen het Christendom staatsgods
dienst werd, miste de staatkundige positie dei-
stad haren invloed niet op de kerkelijke en tot het 
eind van de 8ste eeuw maakten de aartsbisschoppen 
van Trier aanspraak op den titel van Primaat van 
geheel Gallië. 

Van langen duur was de bloei der residentie van 
het Westen, een eeuw lang feitelijk de hoofdstad 
van het West-Romeinsche rijk evenwel niet. In het 
begin der 5de eeuw deden de Franken twee ge
weldige invallen in Gallië, waardoor de omliggende 
landstreek zoodanig verwoest en het verblijf in de 
keizerstad zoo onveilig werd, dat reeds in 414 de 
zetel van den praefectus praetorio van Trier naar 
Arles werd verlegd. 

Hiermede eindigde de grootheid van Trier. In 
vergelijking met andere steden der Rijnstreek heeft 
het verder in de geschiedenis slechts een onder
geschikte rol gespeeld, hetgeen evenwel niet belet 
heeft, dat het herhaaldelijk te lijden heeft gehad 
van de talrijke oorlogen, die in de Fransch-Duitsche 
grensstreken van de 16de tot de 19de eeuw hebben 
gewoed, en ofschoon thans hoofdstad van een Re-
gierungsbezirk heeft het 't karakter eener provincie
stad behouden. 

Gelegen in het vruchtbare Moezeldal aan den 
rechteroever der rivier, aan welks linkeroever zich 
welig begroeide hoogten verheffen, biedt Trier, 
ook in zijn onmiddellijke omgeving, ruimschoots 
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gelegenheid tot wandelingen, die fraaie vergezichten 
opleveren. De donkerroode zandsteen, die men van 
Luxemburg af lot ver noordwaarts in den Eifel 
aantreft geeft een eigenaardige kleur aan het land
schap, dat zich aan de overzijde van den „Krahnen-
ufer uitstrekt en verheft en een fraai effect maakt, 
van de nog gedeeltelijk op Romeinsche pijlers rusten
de steenen Moezelbrug gezien, de zoogenaamde „Ma-
i iensaule", een ongeveer 40 M . ln-og monument, opge
richt ter herinnering aan het dogma der onbevlekte 
ontvangenis, op den top van den steilen Markusberg. 

Het loom de moeite wel dien berg te beklimmen, 
men kan er een prachtig panorama van het Moezel
dal genieten en zich uitstekend oriënteeren, omtrent 
de ligging van de talrijke monumenten der stad, waar
onder, hoezeer ook menig Romaanseh, Gothisch en 
Renaissance overblijfsel ten volle de aandacht waard 
is, zonder twijfel de Romeinsche de belangrijkste 
geacht moeten worden, omdat geen andere stad 
van Diiitschland er zoo goed bewaarde van gelijken 
ouderdom kan aanwijzen. 

Terecht dankt Trior dan ook aan zijn Porta Nigra, 
zijn Keizerpaleis, zijn Basilica, zijn Dom, zijn Am
phitheater en zijn Thermen de belangstelling, die 
er vele vreemdelingen heenvoert, al ligt het ook 
niet meer direct aan, maar een weinig zijwaarts 
van de groote hoofdwegen, waarlangs het reizigers
verkeer zich het drukst beweegt. 

De Porta Nigra of Zwarte Poort verdient voor
zeker het eerst genoemd te worden, omdat zij een 
welbewaard voorbeeld is, eenig in zijn soort, aan 
deze zijde der Alpen, van een Romeinsche stads
poort. Zij is gebouwd van machtige blokken van 
roodachtig grauwe zandsteen, afkomstig uit het 
Pfalzeler Wald, een weinig noordwaarts van de 
stad gelegen, en zonder mortel door middel van 
ijzeren klauwen verbonden. De vele gaten, die men 
aan den onderbouw opmerkt zijn in de vroege 
middeleeuwen daarin gebroken, met het doel de 
klauwen er uit te halen ter wille van het metaal. 

Gelukkig heeft men op zekere hoogte dezen 
moeizainen arbeid geslaakt, die anders onvermijde
lijk den ondergang van het bouwwerk tengevolge 
zou hebben gehad. 

De poort is gebouwd naar het bekende type van 
de Romeinsche tweelingspoort, dat men ook aan
treft aan de toegangen tot de Castra of versterkte 
kampen, waarvan de vroeger in dit blad beschreven 
Saaiburg o. a. als voorbeeld kan worden genoemd. 
De voordeelen van dit dubbel systeem voor een 
in en uitgaand verkeer, vooral van voertuigen sprin
gen dadelijk in het oog. De aan sommige Romeinsche 
stadspoorten ter weerszijde van den rijweg aan
wezige afzonderlijke doorgangen voor voetgangers 
ontbreken hier. 

Hier verheffen zich onmiddelijk de aan de buiten
zijde halfronde torens. De oostelijke is misschien 
nimmer volbouwd geweest of wel in de middel
eeuwen gedeeltelijk afgebroken. 

Overigens hebben de torens in plattegrond den 
vorm van rechthoeken, waarvan de korte zijde naai
de stad gekeerd is, en zij zijn zoowel aan de buiten
zijde als aan de stadzijde boven de poortopeningen 
in twee verdiepingen door gangen verbonden. 

Tusschen de torens en de poortfronten ontstond 
op deze wijze een klein binnenplein, dat voor den 
aanvallenden vijand een der gevaarlijkste punten van 
de vesting was. Was het hem toch gelukt de be
schieting en de werptuigen uit de halfronde torens 
en de raamopeningen der verbindingsgangen te 

trotseeren en de valdeuren, die de buitenste poorten 
afsloten te forceeren, zoo kwam hij op het binnen-
pleintje andermaal voor de sterke met ijzer beslagen 
deuren van de binnenpoorten en was hier opnieuw 
blootgesteld aan de moorddadige uitwerking van 
projectielen, steenen, brandende pekkransen en 
ander moordtuig, dat uit de vensters der verdie
pingen geworpen werd. 

Ook al met het oog op de verdediging is de 
onderste verdieping geheel zonder vensters, de toe
gangen tot de torens bevinden zich aan de buiten
zijde achter de voorheen onmiddelijk tegen de poort 
aansluitende walmuren, gedeeltelijk kan men ook 
nog zien, waar men van uit de torens boven op 
de walmuren kon komen. 

Over den stichtingstijd van de Porta Nigra is 
veelvuldigd getwist. De meeste bouwwerken van 
Trier behooren tot een tijdperk, dat men beschouwt 
als dat van het verval der Romeinsche bouwkunst, 
maar toch herinnert dit monument door zijn edelen 
stijl en goede verhoudingen aan werken van den 
hesten tijd als b. v. het Marcellus-theater te Rome. 

Toch meent men te moeten aannemen, dat de 
poort niet dateert uit den tijd toen Trier kolonie 
werd, omdat er toen geen behoefte was aan derge
lijke formidabele vestingwerken. Die behoefte ont
stond eerst toen de grensvestingen aan den Rijn 
op den duur niet meer in staat bleken, aan de 
telkens herhaalde invallen der Germanen weerstand 
te bieden. Als bewijs voor de stichting, omstreeks 
het jaar 300 spreekt ook het onvoltooide van de 
kapiteelen en schachten der zuilen en van de lijst-
profielen, waaruit men opmaakt, dat de omstandig
heden een snellen opbouw noodig hebben gemaakt. 
Voorts vindt men op de steenblokken talrijke 
steenhouwersteekens of initialen, die ook gevonden 
zijn in de bouwvallen der Thermen in de voorstad 
St. Barbara, waaromtrent vrij groote zekerheid 
bestaat, dat zij tot het tijdperk behooren, waarin 
Trier residentiestad was. 

Door de Franken nog als poort gebezigd, werd 
het gebouw in de elfde eeuw aan een griekschen 
monnik uit Syracuse, Simeon genaamd, tot verblijf 
aangewezen, en na den dood van dezen kluizenaar, 
die als een heilige vereerd werd, richtte de aarts
bisschop Poppo er twee boven elkander gelegen 
kerken in. In het begin der 13de eeuw werd daar
aan de nog aanwezige abside gebouwd, de poort
openingen werden dichtgemetseld en zoowel van de 
stad- als van de landzijde werd een aarden dam 
opgeworpen, die met een flauwe helling tot de 
eerste verdieping voerde naar de aan Maria en 
Michael gewijde kerk. De bovenste kerk, aan den 
bovengenoemden heiligen Simeon gewijd bereikte 
men van de stadzijde door een bij den westelijken 
toren aangebouwd trappenhuis. Van de inwendige 
versiering dezer kerken zijn nog verscheidene frag
menten, meest uit de 18de eeuw aanwezig. 

Napoleon vatte in 1804 het voornemen op het 
oude Romeinsche vestingwerk van alle latere aan
bouwsels te doen bevrijden en zooveel mogelijk in 
zijn oorspronkelijken staat te laten herstellen. Dit 
voornemen kwam slechts ten deele tot uitvoering 
en in 1817 was het monument door de Pruisische 
Regeering ongeveer in zijn tegenwoordigen staat 
teruggebracht. Eerst in 1870 evenwel werd de over
tollige grond tot op den oorspronkelijk Romeinschen 
grondslag uitgegraven, zoodat toen weder de onder
bouw in zijn geheel zichtbaar werd en de schoone ver
houd i n ge n van het geheel weder tot haar recht kwamen. 

P r i j s v r a g e n . 

D A M P R I J S V R A A G . 

De eerste prijs in deze prijsvraag is niet toege
kend, omdat de perspectievische teekeningen, be
hoorende bij het daarvoor in aanmerking komend 
ontwerp onder het motto: „Forum Amstelodamum" 
i n p o t l o o d l i j n e n zijn u i t g e v o e r d , i n p l a a t s 
van i n z w a r t e i n k t l i j n e n . 

Met den tweeden prijs is bekroond het ontwerp 
onder motto: In 't hartje der stad" van de heeren 
Gebr. van Gendt, architecten te Amsterdam; 

met den derden prijs het ontwerp onder motto: 
„Gijsbreeht van Aemstel" van den heer Eduard 
Cuypers, architect te Amsterdam; 

het ontwerp „A on Y " (monogram) van den heer 
VV. van Boven, architect te 's-Gravenhage verwierf 
een vierden prijs, evenals het ontwerp onder motto: 
„Place Royal" van den heer H . van der Vijgh, 
architect te Amsterdam. Verder wenscht de Jury 
aan het ontwerp motto: „Forum Amstelodamum" 
van den heer J . M . van der Mey, een premie van 
I 750 toe te kennen en draagt zij dit ontwerp voor 
voor aankoop tegen een bedrag van f 250. 

J U R Y - R A P P O R T . 

Bij het uitbrengen van het verslag omtrent de 
beoordeeling der ingekomen ontwerpen, kan reeds 
dadelijk worden opgemerkt, dat de indruk, dien de 
jury van den geleverden arbeid heeft ontvangen, 
een gunstige was. 

Vele ontwerpen toch getuigen van ernstige be
studeering van het moeilijk vraagstuk hoe met de 
reeds vooraf vastgestelde grenzen van onteigening, 
die niet mochten worden overschreden, een geheel 
kon worden verkregen, dat aan de hooge eischen 
in het programma gesteld, tegemoet komt. 

Inderdaad is dit door enkele inzenders bereikt, 
en dit resultaat mag met te meer waardeering 
worden vermeld, daar een dergelijk concours, hier 
nog zoo goed als geheel vreemd, van onze bouw
kundigen een nieuwe studie vorderde. 

Door deze uitkomst mag dan ook worden ver
wacht, dat, nu Amsterdam op onbekrompen wijze 
is voorgegaan, men hier te lande, ook in de toe
komst, het vraagstuk van stadsverfraaiing, in ver
band met de eischen van verkeer en binnen de 
grenzen der financieele uitvoerbaarheid, tot nadere 
oplossing zal trachten te brengen. 
Twee-en-veertig ontwerpen zijn ingekomen, gemerkt: 

No. 1 motto: Het wapen van Amsterdam. 
2 „ De derde streng maekt de kabel. 
3 „ Straten en pleinen. 
4 „ Dam en Dam Ideaal. 
5 „ Forum Amstelodamum. 
0 „ Gs. keind. 
7 „ Y en Auistel. 
8 „ Aldus spant Amsterdam de kroon. 
0 „ Drie cirkels in elkaar. 

10 „ Dam a. 
11 „ Het eene noodige. 
12 „ Dam b. 
13 „ Gysbrecht van Aemstel. 
14 ,, Hou-zee. 
15 „ Centrum. 
16 „ Urbs Antiqua Ruit. 
17 „ Meimaand 1908. 
18 „ Fancy. 

No. 19 motto: A en Y (monogram). 
„ 20 „ Non. 
„ 21 „ In 't hartje der stad. 
„ 22 „ P . L . M . 
„ 23 „ Maximiliaan. 
„ 24 „ 't Kan verkeeren. 
„ 25 „ Stadhouder Willem III. 
„ 26 „ Geduld. 
ff 27 „ Traffic. 
„ 28 „ Choral 38 D. 
„ 29 , Sub-way. 
„ 30 „ Mercurius. 
„ 31 „ Zes cirkels in elkaar. 
„ 32 „ Place Royal. 
„ 33 „ Travail. 
„ 34 „ Circulatie. 
„ 35 „ Zoo den Dam. 
„ 86 „ Angelus Ridet A . 
„ 37 „ Angelus Ridet B . 
„ 38 „ Cirkel, passer en driehoek. 
„ 39 „ Groot Mokiini. 
„ 40 „ Freia. 
„ 41 „ Camillo Sitte. 
„ 42 „ Paleis en Raadhuis aan den Dam. 

Hiervan waren niet op den vastgestelden tijd 
ingeleverd de ontwerpen No. 39 Groot Mokum en 
No. 40 Freia, waarom deze aanstonds ter zijde 
werden gelegd. 

Van de ontwerpen No. 12 Dam b, No. 16 Urbs 
Antiqua Ruit en No. 26 Geduld waren de vereischte 
stukken niet aanwezig, terwijl de inzender van 
No. 24 't Kan verkeeren de rooilijn van het gebouw 
„Hajenius" heeft teruggebracht. Om deze redenen 
moesten die ontwerpen, als voor geen bek.ioning 
in aanmerking komende, voorloopig buiten beschou
wing blijven. Als z. g. „ideale" plannen komen zij 
wellicht later voor een bespreking in aanmerking. 

De plannen No. 41 Camillo Sitte en No. 42 Paleis 
en Raadhuis aan den Dam beantwoorden niet aan 
de bedoeling van de prijsvraag. In beide is een 
nieuw koninklijk paleis tegenover het bestaande 
ontworpen. Aangezien het programma eischt dat 
rekening worde gehouden met de financieele uit
voerbaarheid en in art. 3, sub I, is bepaald, dat de 
nieuw te ontwerpen bouwblokken zullen worden 
ingedeeld voor particuliere gebouwen, moesten ook 
deze plannen buiten verdere beoordeeling blijven. 

Bij de nu volgende schifting werden allereerst 
ter zijde gelegd de ontwerpen die geheel onvol
doende waren opgelost, zoowel wat betreft den 
algemeenen aanleg, den platten grond, als het 
aesthetisch aanzicht der gebouwen. Het zijn de 
ontwerpen No. 33 motto: Travail, No. 34 Circulatie, 
No. 30 Mercurius, No. 35 Zoo den Dam, No. 38 
Cirkel, passer en driehoek. No. 3 Straten en pleinen, 
No. 14 Hou-zee, No. 28 Choral 38 D en No. 29 
Sub-way. 

Hierna werden de ontwerpen afgezonderd die, 
hoewel meer of minder verdienstelijk — hetzij om 
de kwaliteiten der situatie of wel om de architec
tuur in het stadsbeeld — toch onvoldoende bleken 
om voor bekroning in aanmerking te komen. Deze; 
zijn: No. 4 Dam en Dam Ideaal, No. 20 Non, No. 27 
Traffic, No. 31 Zes cirkels in elkaar, No. 1 Het 
wapen van Amsterdam, No. 2 De derde streng 
maekt de kabel, No. 6 Gs. keind, No. 22 P . L . M . , 
No. 23 Maximiliaan, No. 15 Centrum, No. 11 Het 
eene noodige, No. 9 drie Cirkels in elkaar, No. 17 
Meimaand 1908, No. 36 Angelus Ridet A en No. 37 
Angelus Ridet B . 
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Omtrent deze plannen zij opgemerkt: 
No. 4. Dam. 
De situatie van dit ontwerp heeft het groote 

gebrek, dat een afsluiting van het Rokin geheel 
wordt gemist, waardoor een opening is ontstaan, 
bijna even groot als die welke thans bestaat aan 
de Damrijkzijde en die men nu juist wil afsluiten. 

Het ontworpen stadsbeeld is niet zonder verdienste. 
No. 20 Non. 
De halfcirkelvormige bebouwing is, in verband 

met den bestaanden toestand, niet gelukkig gekozen 
en bovendien niet systematisch volgehouden. Of
schoon niet geslaagd, getuigt dit plan toch van studie. 

De architectuur is niet aantrekkelijk, doch verraadt 
een streven naar eenheid; het prespectievisch beeld 
is onvolledig. 

No. 27 Traffic. 
Ook deze situatie is zwak van conceptie. De ver

plaatsing van het Kommandantshuis is niet gemoti
veerd; in elk geval had de architectuur van het 
stadsbeeld dan meer daarmede in overeenstemming 
moeten zijn. 

De geheele architectuur heeft iets onrustigs. 
No. 31. Zes cirkels. 
Hoewel dit plan zeer uitvoerig is bewerkt, is 

het resultaat daaraan niet evenredig. De situatie 
mist eenheid en is, vooral aan de zijde der War
moesstraat, door de gebogen lijn van het hoofd
gebouw, niet prachtisch en gezocht. 

Het stadsbeeld vertoont, door zijne vreemde 
vormen, een voor den Dam weinig begrepen archi
tectuur. 

No. 1. Het wapen van Amsterdam. 
De ontwerper van dit plan heeft bij de blokver-

deeling blijkbaar de economie vooropgezet, door 
de terreinen zooveel mogelijk te bebouwen. Dit is 
bereikt doch daardoor mist het plan dan ook elke 
distinctie. Om tot een dergelijke situatie te komen 
was een prijsvraag onnoodig geweest. 

De bijgevoegde variant is niet van meerdere 
beteekenis. 

De architectuur der opstanden heeft geen bijzon
dere verdienste. 

No. 2. De derde streng maekt de kabel. 
Van dit plan is de situatie niet onverdienstelijk. 
Het stadsbeeld is echter niet gelukkig. 
No. 6. G s . k e i nd. 
Deze platte grond, waarvan veel werk is gemaakt, 

heeft enkele goede kwaliteiten. De overdekte door
gangen naar de Damstraat en Warmoesstraat zijn 
wel gemotiveerd, doch de afsluiting van de straat 
langs het oude beursterrein heeft geen zin. Het 
geheele blok daar ter plaatse is niet gelukkig 
opgelost. 

De beide perspectieven geven een niet onver
dienstelijk stadsbeeld te zien, waaraan de toelich
tende schetsen echter afbreuk doen. 

No. 22. P . L . M . 
Het plan is niet gemotiveerd in verband met 

den tegenwoordigen toestand van den Dam. Deze 
symmetrische toestand kan eerst tot zijn recht 
komen, wanneer meer wordt afgebroken, dan nu 
onteigend zal worden en het blok tusschen 
Nieuwendijk en Damrak grootendeels verdwijnt. 
De afsluiting aan het Rokin is niet gelukkig 
opgelost. 

De architectuur is rustig; er is getracht haar in 

den geest van het Paleis en Kommandantshuis 
door te voeren, hetgeen wel geslaagd is. Op dien 
grond verdient het ontwerp waardeering. 

No. 23. Maximiliaan. 
Een vreemde, verbrokkelde platte grond, waar

door van enkele bouwblokken weinig partij zal 
kunnen worden getrokken. 

De architectuur der opstanden is echter wel 
verdienstelijk. 

No. 16. Centrum. 
De situatie van dit ontwerp, hoewel geen bij

zondere hoedanigheden vertoonende, is niettemin 
wel gemotiveerd. Het stadsbeeld is weinig aan
trekkelijk. 

No. 11. Het eene noodige. 
Het plan is van niet veel beteekenis en verraadt 

weinig studie. 
Het ontworpen stadsbeeld is echter te waar-

deeren, doch wordt voor Dambebouwing minder 
geschikt geacht. 

No. 9. Drie cirkels. 
Deze bebouwing beantwoordt niet aan de bedoe

ling van het programma. Bij eventueele amovee-
ring van het blok hoek Nieuwendijk en Damrak 
kan een dergelijke plattegrond reden van bestaan 
hebben, nu is hij niet te gebruiken. 

De architectuur der opstanden heeft goede 
kwaliteiten, doch mist den noodigen samenhang. 
Het ontworpen hoekgebouw, aansluitende aan de 
üamrakbebouwing, is het best geslaagd. 

No. 17. Meimaand 1908. 
Dit plan is een van de vele, die door het 

accentueeren van de centrale as van het Damplein, 
loodrecht op het paleis, het onregelmatige van het 
plein des te meer doen uitkomen. Een goede 
situatie binnen de grens der nu voorgestelde ont
eigening is niet gevonden. 

De variant „Metropol" geeft geen nieuwe 
gezichtspunten. 

De architectuur kan niet als bijzonder geslaagd 
worden aangemerkt. 

No. 36 en No. 37. Angelus Ridet A en Angelus 
R i d e t B . 

Ontwerper heeft twee plannen onder hetzelfde 
motto ingezonden, gemerkt A en B . 

Plan A heeft een weinig rationeelen plattengrond, 
waarin het Kommandantshuis niet alleen is be
houden, doch zelfs in dezelfde lijn nog eens is 
nagebouwd. Dit schijnt der jury niet te verdedigen, 
omdat het oude gebouw nu een klein onderdeel 
van een groot geheel is geworden. 

Het beursterrein is grootendeels onbebouwd 
gebleven, hetgeen noch esthetisch, noch oeconomisch 
gewenscht is. 

De oppervlakte der bebouwing is niet in de 
situatie ingeschreven, hoewel in het programma 
geëischt. 

De architectuur, geïnspireerd door buitenlandsche 
motieven, is als zoodanig verdienstelijk, doch ver
dient voor Dambebouwing geen aanbeveling. 

Plan B heelt, als groepeering, een iets beteren 
plattegrond, echter zeer weinig oeconomisch inge
deeld. Hier is nog minder van het beursterrein 
bebouwd dan in plan A en ook hier worden de 
cijfers der bebouwde oppervlakte gemist. 

Omtrent de architectuur geldt dezelfde opmerking 
als bij A . Slot volgt. 

P R I J S V R A A G Z I E K E N H U I S „BUITENWOEL" 
T E V E E N D A M . 

Op deze prijsvraag zijn 33 ontwerpen ingezonden. 
De jury kenden de eersten prijs toe aan het 

ontwerp onder motto „Z" van de heeren P . M . 
A. Huurman te Groningen en W . Stok te Rot
terdam. 

Den tweeden prijs verwierf het ontwerp gemerkt 
„rood kruis, blauw omlijnd" van den heer B . J . M . 
van Eldik te 's-Gravenhage. 

V e r e e n i g i n g e n . 

B O N D V A N T E C H N I C I . 

In samenwerking met de Vereeniging tot Bevor
dering van de vakopleiding van Handwerkslieden 
in Nederland is door den Bond van Technici een 
Congres georganiseerd, ter bespreking van „Middel
baar Technisch Onderwijs", waarvan de eerste bij
eenkomst zal plaats hebben op 1 Augustus 1908 
v. m. half elf in het Gebouw der Maatschappij t. b. d. 
Bouwkunst Marnixstraat 402 te Amsterdam. 

De vereenigingen, die hare medewerking hebben 
toegezegd zijn: 

le. Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 
2e. Vereeniging tot Bevordering van de Vakop

leiding van Handwerkslieden en Nederland. 
3e. Vereeniging van Bouwkundigen in Neder-

landsch Indië. 
4e. Genootschap „Architectura et Amicitia". 
5e. Nederlandsche Annemersbond. 
6e. Bond van Directeuren van Ambachtsscholen 

in Nederland. 
7e. Bond van Waterbouwkundige Ambtenaren 

in Zeeland. 
8e. Vereeniging van Opzichters voor het Stoom

wezen. 
9e. Bond van Opzichters bij den Dienst van Weg 

en Werken der S. S. en 
10e. Vereeniging van Vakschoolleeraren en leera-

ressen in Nederland. 
Als punten van bespreking op deze eerste bij

eenkomst zijn de navolgende vragen aan de oi'de 
gesteld: 

I. Wat is te verstaan onder Middelbaar Technisch 
Onderwijs ? 

II. Bestaat in ons land aan goed geregeld Mid
delbaar Technisch Onderwijs behoefte? 

III. Moet dit Middelbaar Technisch Onderwijs 
gegeven worden in een centrale Middelbare Tech
nische School — al of niet van Rijkswege? — of 
in meerdere kleine scholen in verschillende deelen 
des lands? 

IV. Dient als eisch van toelating tot een Mid
delbare Technische School als norm te worden 
aangenomen, eene algemeene kennis, ongeveer ge
lijkstaande met die welke verkregen kan worden 
door het afloopen eener Hoogere Burgerschool met 
3-jarige cursus? 

V. Dient als voorwaarde van toelating tot een 
Middelbare Technische School mede aangenomen, 
een voorafgaande praktijk ? Zoo ja, moet deze prak
tijk in fabriek of werkplaats zijn verkregen of wel 
b. v. b. op eene Ambachtsschool en hoe lang moet 
in beide gevallen deze praktijk minstens geduurd 
hebben ? 

V I . Moet het onderwijs op de Middelbare Technische 
School zoodanig worden ingericht dat: 

a. het praktisch werken tijdens het bezoek kan 
geschieden en zoo ja, moet dit dan op de Middel
bare Technische School zelve plaats hebben of 
moet b. v. door avondcursussen gelegenheid worden 
gegeven overdag in de praktijk werkzaam te zijn? 

b. door het instellen van semester- of trimester
cursussen theorie en praktijk elkaar kunnen af
wisselen ? 

c. dat het een doorloopende cursus vormt; 
VII . Wat moet het onderwijs aan een Middel

bare Technische School omvatten en over hoeveel 
studiejaren dient het verdeeld te worden. 

VII I . Moet eene inrichting voor Correspondentie-
Onderwijs aan de Middelbare Technische School 
verbonden worden? 

I X . Moet het onderwijs aan de Middelbare 
Technische School kosteloos gegeven worden of 
moet het naar draagkracht bepaald worden, met 
beschikbaarstelling van studiebeurzen? 

X . Is het gewenscht dat technische organisaties 
van werkgevers en werknemers invloed wordt toe
gekend in het Bestuur der Middelbare Technische 
School, zoo ja, op welke wijze? 

X I . Moet er op gerekend worden dat uitmun
tende leerlingen van het Lager Technisch Onder
wijs eventueel het Middelbaar Technisch Onderwijs 
kunnen volgen en leerlingen die uitblinken bij het 
Middelbaar Technisch Onderwijs eventueel het 
Hooger Technisch Onderwijs volgen? 

Correspondentie in verband met het congres, 
gelieve men te richten tot den Heer H . J . C. 
Haver, 2de Jan Steenstraat No. 24 te Amsterdam. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 10. M e d e d e e 1 i n g e n van 
de Maatsc appij. t. b. d. B. 

D a m p r i j s v r a a g . Juryrapport niet plattegronden der 
bekroonde ontwerpen. 

A c t u e e l e v r a a g s t u k k e n . De Technische Hooge
school en de Rijksacademie. 

Architectura No. 80. M e d e d e e 1 i gen Excursie 
Brugge, Gent. 

De Bouwkunst , de Rijksacademie van Beel
dende kunsten en de T e c h n i s c h e H o o g e s c h o o l , 

Op ter „ H e i l i g e Stede', door Adr. Moen met 
afheeldingen. 

Het bezoek onzer leden aan het Pa le i s . 
Over nieuwe u i tgaven , door J Roosing Jr. 
T e c h n i s c h Gedeelte . Vraag en antwoord, het 

aangeven van hellingen. — Boekbespreking. — Congres 
voor Materiaalonderzoek. 

De Bouwwereld No. 31. De Dam- P r ij s v r a a g. 
D a m • P r ij s v r a a g Jury-rapport. 
De P hi p'p s-h u i zen te N e w - Y o r k . niet afbeel

dingen. 

De Inge»ieiir No. 30. T inpes t en Museumziekte , 
Voordracht gehouden in de vergadering der Afdeeling voor 
Werktuig- en Scheepsbouw van 2 Mei 1908 door Prof. Ernst 
Cohen, mei afbeeldingen. 

N ieuw p e i 1 g e r e e d s c h a p voor de opneming van 
vooroevers aan zeedijken door R R. L. de Mui-alt, ingenieur 
van Schouwen, met afbeeldingen. 

G o l f s l i j tage van ra i l s , door J. J. F. Pennink si. 
F e e s t v e r g a d e r i n g van het Koninklijke Instituut 

van Ingenieurs te Rotterdam 18 Juli 190'', met af
beeldingen. 

Technisch Weekblad (B. v. T.) Nu. 30. Uit de Afdee 
lingen. — Eene Middelbare Technische School, door H. J. 



248 

Rutters [slot]. — Ingezonden. — Het ijzer in de geschie
denis der volken. [Vervolg]. — Electrische verlichting van 
spoortreinen. [Slot], — 

He Aannemer No. 80. Ned. A a n n e m e r s b o n d. Ver
slag van de dertiende Jaarvergadering van 22 cn 23 Juli 
190-, te Tilburg en te Breda. 

Be Nederlandsche Klei-Iudustrie No. 4. Steenin 
dustrie (ingezonden). — Het drogen. [Vervolg]. N. V. 
Fabrieken van nageperste en andere steenen, v. n. Fr. van 
de Loo Sr. te Dieren, overgenomen uit „de Bouwwereld" 
[slot]. — De afschaffing van de borgstelling. — Hypotheek
banken en het bouwbedrijf, overgenomen uit „de Bouw
ondernemer". — Het verweeren van steenkool. — Indruk
ken uit de Nederlandsche Steenindustrie. — Kunstmatige 
baksteen van Grotch — Kalkzandsteen. Rechtszaken. — 

Deutsche BauhUtte No. 30. G r o s s t a d t-Ba u f r a gen. 
111, door Wilfried Baumgarten, met afbeeldingen van het 
krankzinnigengesticht te Buch. 

A b g e l e i t e t h i s t o r i s c h e und f r e i e r f u n d e n e 
Bauformen, door G. Ebe 

Ueber W i n t e r g a r t e n und B l u m e n h a u s e r , 
door F. Rud Vogel met afbeeldingen. 

Betonbau und Miet haus IV. door Karl Heindle 
W i n z e r h auzer door Waldner bij schetsen van P. 

Rheindorf. 
Losse plaat, Architektur-Studiën van Gust. Bar te 

Hannover. 

Hel Hul», Oud en Nieuw, Alt. 7 geeft onderden titel van. 
Javaansche Schaduwbeelden" een artikel van J. A. Loeber 
Jr. over de Wajang, het voor den gewonen Europeaan onge
nietbaar schimmenspel van zeer ouden oorsprong, en de 
daarbij gebruikte meer bekende lederen Wajangpoppen, 
toch niet zoo bekend, dat de aandacht niet eens op die 
hoogst merkwaardige zaken mocht worden gevestigd, 
merkwaardig vooral in verband met de Javaansche cultuur, 
waarvan wij nog zoo weinig weten en zoo weinig begrijpen. 
Achttiende eeuwsche zetels en stoelen worden door A Pit 
beschreven en afgebeeld, bekende typen in Lodewijk XV 
en XVIlstijl „courante modellen" zooals de schrijver zelf 
opmerkt, maar juist daarom van waarde voor den heden-
daagschen meubelmaker. Men zou de voorbeelden zonder 
moeite nog kunnen vermeerderen en wanneer men vprder 
gaat dan de achttiende eeuw in het begin der negentiende 
staat men verbaasd over de groote verscheidenheid, die vooral 
in de stoelen te vin "en is. Het zoude moeite loonen ook 
van deze latere modellen de meest typische te verzamelen 
en te beschrijven. 

Een plattegrond en een paar interieurs van de Sociëteit 
„Amicitia" [te Dordrecht zijn in de „Toelichting bij de 
Platen" beschreven, terwijl ten slotte de heer A. J. A. 
Flament een beschrijving met afbeeldingen geeft van de 
muurschildering van 1337 in de voormalige Dominicanen-
kerk te Maastricht. 

Modern.- Bauformen No 7 van M. J. Gradl, uitgave 
van Julius Hoffman te Stuttgart. Deze aflevering is het 
derde Dresdener „Künstlerheft" van 1908 en bevat gezich
ten van de groote kunsttentoonstelling van dit jaar te 
Dresden en voorts een menigte afbeeldingen van werken 
van Dresdener kunstenaars, als Erlwein, Tscharman, Lossow, 
Kühne, Schumacher, Menzel, Hohrath, Hempel. Schilling en 
Grabner. 

In dc gebouwen der tentoonstelling heeft Hans Erlwein 
aan moderne neigingen den teugel gevierd, zijne hier af
gebeelde bouwwerken in de stad staan in hun 'minder mo
derne opvatting echter ongetijfeld hooger. Losson en Kühne 
hebben in Fritz Beckert een aquarellist, die aan hun ont
werpen luister weet bij te zetten, 

Belangrijk zijn de schetsen van Oswin Hempel voor de in
wendige verbouwing van de Gothische St. Petri kerk te Baut
zen. Hempel ontwierp zijn orgeltribune in 18de eeuwschen 
«eest, evenals onze voorvaderen dit zouden hebben gedaan. 
Men kan hierbij vragen, waarom hij het niet deed in modernen 
geets. Een afdoend antwoord is op deze vraag misschien 
moeilijk te geven. 

Van het effect van het werk der zeventiende en acht
tiende eeuw in onze Gothische kerkinterieurs bezitten wij 
schoone voorbeelden, die den bouwmeester wellicht geinspi-
reerd hebben. Dat hij niet trachtte iets te maken in den 
oorspronkelijken stijl van het gebouw is in elk geval ver
standig en als een stap in de goede richting te beschouwen. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

ROTTERDAM. Een stel van vijf panden aan het Groote-
Kerkplein en de Bagijnestraat alhier, samen ingericht tot 
logement, zijn voorgedragen voor onbewoonbaarverklaring. 

In lage, donkere kamertjes, die alleen langs gevaarlijke, 
uitgesleten niet geplafonneerde trappen en gangen te be
reiken zijn, wordt er aan een honderdtal logeergasten 
slaapgelegenheid geboden, zegt de toelichting Ten gevolge 
van den vervuilden toestand en de slechte ventilatie heerscht 
in vele der vertrekjes, die bovendien voor het meerendeel 
te klein zijn voor het. daarin logeerend personeel, een on
draaglijke atmosfeer. De privaten, waarvan er enkele 
onmiddellijk in de vertrekken uitkomen, verkeeren alle in 
onvoldoenden toestand, terwijl de geheele rioleering slecht 
is en vaak tot overstrooming aanleiding geeft. Hierdoor en 
in verband met de lage ligging der vloeren, is het overal 
in die panden zóó vochtig, dat het bewonen voor de ge
zondheid beslist nadeelig moet worden geacht. 

HAARLEM. D. zer dagen is hier ter stede een interessante 
proef genomen. 

Aan den vleugel van het stadhuis welke in de boven
zalen het Stede'ijk Museum herbergt, was onlangs boven 
de binnenplaats een zgn. brandbalkon aangebracht. Bij den 
hevige brand, welke verondersteld werd, moest een houten 
raam, dat een kostbaar Halsstuk voorstelde, door zes 
werklieden gered worden, maar daarbij is gebleken, dat 
het balkon in geval van brand niet in staat is de schilde
rijen vlug en ongeschonden uit het museum te doen ver
wijderen. 

HOORN. In Augustus zal door het Rijk worden aange
vangen met de herstelling van den schoonen gevel van net 
Westfriesch museum, het voormalig Staten college alhier. 
Deze gevel, een der schoonste uit ons land, zal zooveel 
mogelijk in denzelfden staat worden gehouden, doch in de 
eer»te plaats m het lood worden gebracht en dat vermoe
delijk geheel moeten worden afgebroken en daarna weder 
opgebouwd. 

ASSEN. Aan de gemeente Coevorden is bij Kon. besluit 
een voorschot uit 's Rijks kas ten hoog te van f43.000 ver
leend, om die gemeente in staat te stellen een voorschot 
van gelijk bedrag te verleenen aan de stichting „De Een
dracht" aldaar, ten behoeve van den aanbouw van 30 
woningen in die gemeente. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— A d j u n c t - D i r e c t e u r voor de gemeentelijke licht
fabrieken te Gouda (gas en electriciteit), voorloopige jaar
wedde van f 2000.— Sollicitatiestukken bij het Geentebe 
stuur in te zenden vóór den 15 Augustus a. s. (1) 

— C i v i e l - i n g e n i e u r met eenige ervaring iu bouw 
en waterbouwkunde, als associé. 

Inbreng f 3000.—. 
Adres No. 52835, Bureau van „de Ingenieur" te's-Graven

hage. (I) 

— T e e k e n aar - C o n s t r u c t e u r . In een Machine
fabriek bij Amsterdam. 

Ervaring in Electrotechniek en in Liften en Hijschweik 
tuigen aanbeveling. Brieven lett. R. O. 12. Nieuws van den 
Dag. (l) 

— 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, goed 
ontwerper, volgens te geven schetsen. Brieven onder lett. 
K. IJ. 328, Nieuws van den Dag. (1) 

— B o u w k u n d i g e tot het opmaken van plannen voor 
eene Schelpkalkbranderij, nieuwste systeem. 

Brieven motto Bouwkundige, aan de Kantoorboekh. 
Blikman & Sarlorius, Rokin 17, Amsterdam. (1) 

— Directeur der Gemeentelijke Gasfabriek te Leerdam. 
Jaarwedde f 1200, benevens 7 pCt. der netto winst, vrije 
woning, vuur en licht: Stukken, op zege), aan den Burge
meester vóór 12 Augustus a.s. (1) 

1 Augustus. Bijlage van „ P E O P M E B K E R " . No. 31. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en Mag-aiUnen DE RlII'l'ERKADK 150-151. Filiaal en' Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming. Ventilatie. Warm en Koudwater vcnorging. Triumph Deurdranger», Kampioen Ventilator onder Garantie. 

— Een L e e r a a r in het Lijn- en V a k t e e k e n e n 
en R o n d s c h r i f t aan de Ambaciitsschool te Alkmaar, 
jaarwedde van f 1000, met 4 a 5 jaarlijksche verhoogingen 
'van f 50.—. Akte M J vereischt Op benoeming tot tijdel. 
leeraar aan de Gem. Burgeravond- en Avondschool voor 
Handwerkslieden, jaarwedde f500—, met 4a5jaarlijksche 
verhoogingen va>i f 40.—. bestaat vooruitzicht. Inzending 
van stukken bij den Directeur H. van der Heij. (1) 

— T e e k e n a a r . Op een Electrotechnisch Bureau in 
staat zelfstandig projecten uit te werken. Brieven No. 6911 
bur. van de Haagsche Courant, Wagenstraat, 's-Gravenhage. 

(1) 

— T i m m e r m a n , met practische kennis van 't bouw
vak, voor Oost-Afrika (Zambezi-Rivier) voor één tot diic 
jaar Kennis van Engelscho taal vereischte. Sala'is f 1.0 
per maand met vrije kost, inwoning, geneesk. beh. en reis
kosten 2e klasse heen en terug. Brieven onder motto „Oost-
Afrika" aan Broese's Advertentie-Bureau, Groote Markt 3:<, 
Breda. (I) 

- W a t e r b o u w k u n d i g U i t v o e r d e r . Brieven aan 
A. Vriens, Aannemer te Bergen op Zoom. (1) 

— Bouwk. O p z i c h t e r voor een half jaar. Sal. f80 
per maand. Br. no. 14363 aan het Haarlemsen Dagblad. 

(2) 
— 2de O p z i c h t e r te Veendam Belast met het toe

zicht op de Bouwverordening. Jaarw. f 80D—f 10:)0. Adres
sen op zegel voor 1 Aug. aan het Gemeentebestuur. (2) 

— L e e r a a r in het H a n d t e e k e n e n (getal les
uren 15) aan de Gemeente-teekenschool te Bieda Met 
1 October. Bezoldiging f500 per jaar. Akte M. Lis vereischt. 
Adressen op zegel tot 15 Augustus a.s. in te zenden ter 
Secretarie. (2) 

— T eek en aar-Co n s t r n et eu r in Machinefabriek 
bij Amsterdam. Ervaring in Electro-techniek en in Liften en 
Hijschwerktuigen strekt tot aanbeveling. Blieven letters 
R.' O. 12 Nieuws v. d. Dag. (2) 

— E1 e k t r o • i n g e n i e u r als adj. directeur der lichtfa
brieken te Gouda, voorloojdg op f 2000, sollicitatie vóór 15 
Augustus aan B. en W. • (2) 

— V a k k u n d i g Dee lgenoot , in een Electrotech-
nisch-Agentschap, niet eenig kapitaal. 

Brieven, lett. B 783, Advertentie-Bureau C. W. Betcke 
Rotterdam. (2) 

Twee I n g e n i e u r s of degelijk onderlegde Technische 

§ersonen in een groote fabriek van Constructiewerken en 
cheepsbouvv, voor elk dier afdeelingen om als hoofd de 

Technische leiding daarvan op zich te nemen. Eerste krachten 
met prima referentiën verlangd. Brieven onder No. 24041, 
bureau der Nieuwe Rott. Courant. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en'Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

17 Bouwk.Opz.-teek. 
6 BouwkOpz.-Uitv., 
3 Bouwk. Teek. 
3 Waterb. Opzr. 
3 Chef-machinisten 

20—50 j . , / - 60 
23—50 j . , /65-
22—49 j . , ƒ 60-
2 5 - 3 1 j . , ƒ80-
2 2 - 3 3 j . , / 8 0 -

2 Werkt. opz. (construct.)22—26j., ƒ80-
33 j . , ƒ90 2 Werkmeester 

8 Werktuigk. Teek. 
7 Electrotechniker 
1 Scheepsteekenaar 
1 Klerk-teekenaar 
1 Kadaster-teekenaar 
1 Adjunct Boormeestei 

26-
18-
20-

-28j.,/-35-
-41j.,/-35-
2 3 j , 
25j., 
24 j . , 
2 0 j , 

- ƒ 1 2 5 
-ƒ110 
-ƒ120 
-ƒ120 
-ƒ150 
ƒ110 
ƒ 125 

-ƒ 85 
-ƒ120 
ƒ 80 
f 75 
ƒ 70 

p.m. 

Aankondiging; van 
.4 a i i hosted in go i i . 

MAANDAG 3 Augustus. 

Oler, ten 5 ure. Het bestuurder stoom 
centrifuge Do Hoogstraat, ter herberge 
van L. Dalemans: het bouwen eener stoom-
zuivelfabriek aan den kiezelweg Ell 
I lunsel: bestek verkrijgbaar bij den bouwk. 
J. M. Stals te Stramproy en bij den 
voorzitter H. Svmkes te Oler en secre
taris H. Teunissen te 111; aanw. 2 ure. 

Amsterdam, ten 12 ure. Het gemeente
bestuur: het verbreeden van een gedeelte 
van den Amsteldijk voor Trompenburg 
en het maken van eene oevervoorziening. 
De voorwaarden te verkrijgen ter Stads
drukkerij, met één teekening. Inlichtingen 
afdeeling „Algemeene Dienst" der Pu
blieke Werken ten Gemeentehuize, Kamer 
No. 143, van 10 tot 12 uur, op Woensdag, 
Donderdag en Vrijdag van de week, welke 
aan de aanbesteding voorafgaat. 

Alkmaar, ten 1 ure. Het Gemeentebest. 
ten Stadhuize: het vernieuwen en ver 
breeden van een ijzeren ophaalbrug 
[Boompoortsbrug]. Het bestek en de 
teekeningen ter Gemeente-Secretarie ver
krijgbaar. De inschrijvingsbiljetten, 

'Maatsch. tegen 

schade op het Leven 
„DE vau 1S45. 

's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkadc. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN 
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat.-ZUTPHEN,IJselkade.-ZVVOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.804.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND - LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Prcinlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

moeten op den dag der besteding vóór 
des middags 12 uur (Amst. tijd) ter Secre
tarie bezorgd zijn. 

Amsterdam, ten 12 ure. Het gemeente
bestuur; het leggen van een gedeelte 
hoofdriool in dc Mauritskade. De voor
waard» n te verkrijgen, ter Stadsdrukkerij. 
Inlichtingen aan 'het „Ingenieurs-bureau" 
van publieke werken tpn gemeentehuize, 
Kamer no. 157, van 11 tot 12 uur ge 
durende de drie laats e werkdagen, welke 
aan dc aanbesteding vooralgaan. 

DINSDAG 4 Augustas. 

Utrecht, ten 2 ure. De Mij. tot Expl. 
van Staatsspoorw., aan het centraalbureau 
der Mij., Moreelse Park: bestek no. 11̂ 5: 
het maken van een seinhuis op elk 
der stations Dedemsvaart cn Staphorst; 
begr. f3290. (Zie adv. in no. 29.) 

Apeldoorn, ten IS ure. Het gemeente
bestuur: lo. het maken van een school
gebouw; 2o. het leveren en plaatsen der 
schoolmeubelen; 3o. In t leveren tn plaat
sen der schoolkachels; 4o. het maken van 
een onderwijzerswoning, aan de Ver 
lengde Molenstraat; bes ek en teek. ver
krijgbaar bij den gem. architect van 9 
tot 12 u. 

Vu relit en, ten 2 ure. De heer R. Schrij • 
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Ruiters [slot]. — Ingezonden, 
denis der volken. [Vervolg). — 
spoortreinen. [Slot]. — 

Het ijzer in de geselde-
Electrische verlichting van 

De 
slag 
100-, 

Aannemer No. 30. Ned. A a n n e m e r s b o n d . Ver
van de dertiende Jaarvergadering van 22 cn 23 Juli 
te Tilburg en te Breda. 

Da Nederlandsche Kléi-Industrie No. 4. Steenin 
dustrie (ingezonden). — Het drogen. [Vervolg]. N. V. 
Fabrieken van nageperste en andere steenen, v. h. Fr. van 
de Loo Sr. te Dieren, overgenomen uit „de Bouwwereld" 
[slot]. — De afschaffing van de borgstelling. — Hypotheek
banken en het bouwbedrijf, overgenomen uit „de Bouw
ondernemer". — Het verweeren van steenkool. — Indruk
ken uit de Nederlandsche Steenindustrie. — Kunstmatige 
baksteen van Grotch — Kalkzandsteen. Rechtszaken. — 

Deutsche Batdiütte No. 30. G r o s s t a d t-B a u f r a g e n. 
111, door Wilfried Baumgarten, met afbeeldingen van het 
krankzinnigengesticht te Buch. 

A b g e l e i t e t h i s t o r i s c h e u n d f r e i e r f u n dene 
Bauformen, door G. Ebe 

Ueber W i n t e r g a r t e n und Blumenhftuser , 
door F. Rud Vogel met afbeeldingen. 

Bet on bau und Mie t ha us IV. door Karl Heindle 
W i n z e r h a u z e r door Waldner bij schetsen van P. 

Rheindorf. 
Losse plaat. Architektur-Studiën van (Just. Bar te 

Hannover. 

Kei Buis, Oud en Nieuw, All. 7 geeft onder den titel van 
„Javaansche Schaduwbeelden" een artikel van J. A. Loeber 
Jr. over de Wajang, het voor den gewonen Europeaan onge
nietbaar schimmenspel van zeer ouden oorsprong, en de 
daarbij gebruikte meer bekende lederen Wajangpoppen, 
toch niet zoo bekend, dat de aandacht niet eens op die 
hoogst merkwaardige zaken mocht worden gevestigd, 
merkwaardig vooral in verband met de Javaansche cultuur, 
waarvan wij nog zoo weinig weten en zoo weinig begrijpen. 
Achttiende eeuwsche zetels en stoelen worden door A Pit 
beschreven en afgeleeld, bekende typen in Lodewijk XV 
en X VI 1st ijl „courante modellen" zooals de schrijver zelf 
opmerkt, maar juist daarom van waarde voor den heden-
daagschen meubelmaker. Men zou de voorbeelden zonder 
moeite nog kunnen vermeerderen en wanneer men verder 
gaat dan de achttiende eeuw in het begin der negentiende 
staat men verbaasd over de groote verscheidenheid, die vooral 
in de stoelen te vin «en is. Het zoude moeite loonen ook 
van deze latere modellen de meest typische te verzamelen 
en te beschrijven. 

Een plattegrond en een paar interieurs van de Sociëteit 
„Amicitia" [te Dordrecht zijn in de „Toelichting bij de 
Platen" beschreven, terwijl ten slofte de heer A. J. A. 
Flamenl een beschrijving met afbeeldingen geeft van de 
muurschildering van 1337 in de voormalige Dominicanen-
kerk te Maastricht. 

Moderne Bauformen No 7 van M. .1. Gradl, uitgave 
van Julius Hoffman te Stuttgart. Deze aflevering is het 
derde Dresdener „Künstlerheft" van I90S en bevat gezich
ten van de groote kunsttentoonstelling van dit jaar te 
Dresden en voorts een menigte afbeeldingen van werken 
van Dresdener kunstenaars, als Erlwein, Tscharman, Lossow, 
Kühne, Schumacher, Menzel. Hohrath, Hempel. Schilling en 
Grabner. 

In de gebouwen der tentoonstelling heeft Hans Erlwein 
aan moderne neigingen den teugel gevierd, zijne hier af
gebeelde bouwwerken in de stad staan in hun 'minder mo
derne opvatting echter ongetijfeld hooger. Losson en Kühne 
hebben in Fritz Beckert een aquarellist, die aan hun ont
werpen luister weet bij te zetten, 

Belangrijk zijn de schetsen van Oswin Hempel voor de in
wendige verbouwing van de Gothische St. Petri kerk te Baut
zen. Hempel ontwierp zijn orgeltribune in 18de eeuwsehen 
geest, evenals onze voorvaderen dit zouden hebben gedaan. 
Men kan hierbij vragen, waarom hij het niet deed in modernen 
gects. Een afdoend antwoord is op deze vraag misschien 
moeilijk te geven. 

Van het effect van het werk der zeventiende en acht
tiende eeuw in onze Gothische kerkinterieurs bezitten wij 
schoone voorbeelden, die den bouwmeester wellicht geïnspi
reerd hebben. Dat hij niet trachtte iets te maken in den 
oorspronkelijken stijl van het gebouw is in elk geval ver
standig en als een stap in de goede richting te beschouwen. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

ROTTERDAM. Een stel van vijf panden aan het Groote-
Kerkplein en de Bagijnestraat alhier, samen ingericht tot 
logement, zijn voorgedragen voor onbewoonbaarverklaring. 

In lage, donkere kamertjes, die alleen langs gevaarlijke, 
uitgesleten niet geplafonneerde trappen en gangen te'be
reiken zijn, wordt er aan een honderdtal logeergasten 
slaapgelegenheid geboden, zegt de toelichting Ten gevolge 
van den vervuilden toestand en de slechte ventilatie heerscht 
in vele der vertrekjes, die bovendien voor het meerendeel 
te klein zijn voor liet daarin logeerend personeel, een on
draaglijke atmosfeer. De privaten, waarvan er enkele 
onmiddellijk in de vertrekken uitkomen, verkeeren alle in 
onvoldoenden toestand, terwijl de geheele rioleering slecht 
is en vaak tot overstrooming aanleiding geeft. Hierdoor en 
in verband met de lage ligging der vloeren, is het overal 
in die panden zóó vochtig, dat het bewonen voor de ge 
zondheid beslist nadeelig moet worden geacht. 

HAARLEM. D- zer dagen is hier ter stede een interessante 
proef genomen. 

Aan den vleugel van het stadhuis welke in de boven
zalen het StedeMjk Museum herbergt, was onlangs boven 
de binnenplaats een zgn. brandbalkon aangebracht. Bij den 
hevige brand, welke verondersteld werd, moest een houten 
raam, dat een kostbaar Halsstuk voorstelde, door zes 
werklieden gered worden, maar daarbij is gebleken, dat 
het balkon in geval van brand niet in staat is de schilde
rijen vlug en ongeschonden uit het museum te (tien ver
wijderen. 

HOORN, In Augustus zal door het Rijk worden aange
vangen met de herstelling van den sc.hoonen gevel van het 
Westfriesch museum, het voormalig Staten college alhier. 
Deze gevel, een der schoonste uit ons land, zal zooveel 
mogelijk in denzelfden staat worden gehouden, doch in de 
eer*te plaats in het lood worden gebracht en dat vermoe
delijk geheel moeten worden afgebroken en daarna weder 
opgebouwd. 

ASSEN. Aan de gemeente Coevorden is bij Kon besluit 
een voorschot uit 's Rijks kas ten hoog te van f43.000 ver
leend, om die gemeente in staat te stellen een voorschot 
van gelijk bedrag te verleenen aan de stichting „De Een-
dracht" aldaar, ten behoeve van den aanbouw van 30 
woningen in die gemeente. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— A d j u n c t - D i r e c t e u r voor de gemeentelijke licht
fabrieken te Gouda (gas en electriciteit), voorloopige jaar
wedde van f 2000— Sollicitatiestukken bij het Geentebe 
stuur in te zenden vóór den lf> Augustus a. s. (1) 

— C i v i e l - i n g e n i e u r met eenige ervaring in bouw 
en waterbouwkunde, als associé. 

Inbreng f 3000.—. 
Adres No. 52836, Bureau van „de Ingenieur" te's-Graven

hage. (I) 

— T e e k e n a a r - C o n s t r u c t e u r . In een Machine
fabriek bij Amsterdam. 

Ervaring in Electro-techniek en in Liften en Hijschweik 
tuigen aanbeveling. Brieven lett. R.O. 12. Nieuws van den 
Dag. (11 

— 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, goed 
ontwerper, volgens te geven schetsen. Brieven onder lett. 
K. IJ. 328, Nieuws van den Dag. (1) 

— B o u w k u n d i g e lot het opmaken van plannen voor 
eene Schelpkalkbranlerij, nieuwste systeem. 

Brieven motto Bouwkundige, aan de Kantoorboekh. 
Blikman 4 Sarlorius, Rokin 17, Amsterdam. (1) 

— Directeur der Gemeentelijke Gasfabriek te Leerdam. 
Jaarwedde f 1200, benevens 7 pCt. der netto winst, vrije 
woning, vuur en licht: Stukken, op zegel, aan den Burge
meester vóór 12 Augustus a.s. (1) 

1 Augustus. Bijlage van „1>E O P M E R K E R " . No. 31. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en Magazijnen DE RVITERKADE 150-151. Filiaal en Hhowroom 44 KOU IN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale V e r w a r m i n g , V e n t i l a t i e . W a r m en K o u d w a t e r v e r z o r g i n g . T r i u m p h Deurdrangers. Kampioen V e n t i l a t o r onder l i a r a n t i e . 

— Een L e e r a a r in het Lijn- en V a k t e e k e n e n 
en Kouds <• li r i f t aan de Ambachtsschool te Alkmaar, 
jaarwedde van f 1000, met 4 a 5 jaarlijksche verhoogingen 
van f 50.—. Akte M 2 vereischt Op benoeming tot tijdel. 
leeraar aan de Gem. Burgeravond- en Avondschool voor 
Handwerkslieden, jaarwedde f500.—, met 4 a 5 jaarlijksche 
verhoogingen va>i f 40.— bestaat vooruitzicht, Inzending 
van stukken bij den Directeur H. van der Heij. (1) 

— T c e k e n a a r. Op een Electroteclinisch Bureau in 
staat zelfstandig projecten uit te werken. Brieven No. 6011 
bur. van de Haagsche Courant, Wagenstraat,'s-Gravenhage. 

(1) 

— T i m m e r m a n , met practische kennis van 'tbouw
vak, voor Oost-Afrika (Zambezi-Rivier) voor één tot diio 
jaar Kennis van Engelsche taal vereischte. Salaus f 1.0 
per maand met vrije kost, inwoning, geneesk. beh. en reis
kosten 2e klasse heen en terug. Brieven onder motto „Oost-
Afrika" aan Broese's Advertentie-Bureau, Groote Markt 3:*, 
Breda. (I) 

— W a t e r b o u w k u n d i g Ui t voerder. Brieven aan 
A. Vliens, Aannemer te Bergen op Zoom. (1) 

— Bouwk. O p z i c h t e r voor een half jaar. Sal. f 80 
per maand. Br. no. 14363 aan het Haarlemsen Dagblad. 

(2) 
— 2de O p z i c h t e r te Veendam Bela.-t met het toe

zicht op de Bouwverordening. Jaarw. f800—f1090. Adres
sen op zegel voor 1 Aug. aan het Gemeentebestuur. (2) 

— L e e r a a r in het H a n d t e e k e n e n (getal les
uren 15) aan de Gemeente-teekenschool te Bieda Met 
1 October. Bezoldiging f500 per jaar. Akte M. I. is vereischt. 
Adressen op zegel tot 15 Augustus a.s. in te zenden ter 
Secretarie. (2) 

— T o e k e n a a r-C o n s t n i c t e u r in Machinefabriek 
bij Amsterdam. Ervaring in Electro-techniek en in Liften en 
Hijschwerktuigen strekt tot aanbeveling. Brieven letters 
R .O. 12 Nieuws v. d. Dag. (2) 

— E1 e k t r o • i n g e n i e u r als adj. directeur der lichtfa
brieken te Gouda, voorloopig op f 2000, sollicitatie vóór 15 
Augustus aan B. en W. (2) 

— V a k k u n d i g Dee lgenoot , in een Electrotech-
nisch-Agentschap, met eenig kapitaal. 

Brieven, lett. B 783, Advertentie-Bureau C. W. Betcke 
Rotterdam. 1 (2) 

Twee Ingen ieurs of degelijk onderlegde Technische 
personen in een groote fabriek van Constructiewerken en 
Scheepsbouw, voor elk dier afdeelingen om als hoofd de 
Technische leiding daarvan op zich te nemen. Eerste krachten 
met prima referentiën verlangd. Brieven onder No. 24041, 
bureau der Nieuwe Rott. Courant. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN OEN BONO VAN TECHNICI 
RUIJSCIISTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en'Vrijdagavond 
van tl tot 8 uur. 

17 Bouwk.Opz.-teek., 
6 BouwkOpz.-Uitv., 
3 Bouwk. Teek. 
3 Waterb. Opzr. 
3 Chef-machinisten 
2 Werkt. opz. (construct 
2 Werkmeester 
8 Werktuigk. Teek. 
7 Electrotechniker 
1 Scheepsteekenaar 
1 Klerk-teekenaar 
1 Kadaster-teekenaar 
1 Adjunct Boormeester 

20 
23 
22-
25-
22 

)22 
26-
18-
20-

-60j . , /60-
-50 L ƒ65-
-49j . , /60-
-31 j . , ƒ 8 0 -

20j,/'8() 
33 J., ƒ90 
-28J . J35 -
-41 j , ƒ 35-
23 j , 
25 j . , 
24 j , 
20 j . 

—ƒ 125 p.m. 
-/no ,. 
-i*120 „ 
-ƒ120 • 
ƒ150 „ 
-ƒ110 „ 
ƒ 1 2 5 „ 
ƒ 85 „ 
ƒ120 „ 
ƒ 80 „ 
ƒ 75 „ 
ƒ 70 „ 

Aankondiging vim 
A nn bes t IMI i n g«» n. 

MAANDAG 3 Augustus. 

üler, ten 5 ure. Het bestuur der stoom 
centrifuge De Hoogstraat, ter herberge 
van L. Daleinans: het bouwen eener stoom-
zuivelfabriek aan den kiezelweg EU 
Hunsel: bestek verkrijgbaar bij den bouwk. 
J. M. Stals te Stramproy en bij den 
voorzitter H. Symkes te Oler en secre
taris II. Teunissen te 111; aanw. 2 ure. 

Amsterdam, ten 12 ure. Het gemeente
bestuur: het verbreeden van een gedeelte 
van den Amsteldijk voor Trompenburg 
en het maken van eene oevervoorziening. 
De voorwaarden te verkrijgen ter Stads
drukkerij, met één teekening. Inlichtingen 
afdeeling „Algemeene Dienst" der Pu
blieke Werken ten Gemeentehuize, Kamer 
No. 143, van 10 tot 12 uur, op Woensdag, 
Donderdag en Vrijdag van de week, welke 
aan de aanbesteding voorafgaat. 

Alkmaar, ten 1 ure. Het Gemeentebest. 
ten Stadhuize: het vernieuwen en ver 
broeden van een ijzeren ophaalbrug 
[Boompoortsbrug]. Het bestek en de 
teekeningen ter Gemeente-Secretarie ver
krijgbaar. De inschrijvingsbiljetten, 

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

„DE Nederlanden" van 1S45. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade.— 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat.—ZUTPHEN.IJselkade. ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Preiniëii, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

moeten op den dag der besteding vóór 
des middags 12 uur (Amst. tijd) ter Secre
tarie bezorgd zijn. 

Amsterdam, ten 12 ure. Het gemeente
bestuur: het leggen van een gedeelte 
hoofdriool in de Mauritskade. De voor
waard' n te verkrijgen, ter Stadsdrukkerij. 
Inlichtingen aan liet „Ingenieursbureau" 
van publieke werken ten gemeentehuize, 
Kamer no. Ill, van 11 tot 12 uur ge 
durende de drie laats e werkdagen, welke 
aan de aanbesteding voorafgaan. 

DINSDAG 4 Augustus. 

Utrecht, ten 2 ure. De Mij. tot Expl. 
van Staatsspoorw.. aan het centraalbureau 
der Mij., Moreelse Park: bestek 110. 11*5: 
het maken van een seinhuis op elk 
der stations Dedemsvaart en Staphorst; 
begr. f3290. (Zie adv. in 110. 211.) 

Apeldoorn, ten 12 ure. Het gemeente
bestuur: lo. het maken van een school
gebouw: 2o. bet leveren en plaatsen der 
schoolmeubelen; 3o. h«t leveren tn plaat
sen der schoolkachels; 4o. het maken van 
een onderwij/.erswoning, aan de Ver 
lengde Molenstraat; bes ek en teek. ver
krijgbaar bij den gem. architect van il 
lot 12 u. 

Vorchten, ten 2 ure. De heer R. Schrij-
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ver, in het koffiehuis van D. Slenderbroek 
aan het Wijhesche veer: liet herhouwen 
van de hofstede Wijnvoorden met bijbeh. 
werken: bestek en teek. ter inzage bij 
den besteder; inl. bij den b mwkundige 
L. Dorst te VVelsum. 

üloemendaal, ten 230 ure. Het gem.-
bestuur: het bouwen vait een politiepost-
huis met bergplaats aan de Busken Huet-
laan; bestek en teek. ter inzage ten raad-
huize te Over.een van 10 tot l i ure en 
aldaar verkrijgbaar; inl. bij den arch. C 
L. M. Robbers te Bloemendaal; aanw. ge 
houden. 

WOENSDAG 5 Augustus. 

Middelburg ten 11 ure. Door lut min. 
van Waters"aat, aan het gebouw van 
het prov. best.: Het maken en inhangen 
van een paar ijzeren buitenvioeddeuren 
voor de Oostschutsluis te Ter Neuzen; 
begr. f 7500; bestek no. 173 ter lezing 
aan gen. min. aan de lokalen der prov. 
best. en te bekomen bij Gebr. v. Chef, 
te 's-Gravenbage: inl. bij den hoofding.-
directeur, Middelburg, den arrond.ing. v. 
Loon Ter Neuzen en den opzichter de 
Masier te Ter Neuzen. 

Goriuchem ten 1 ure. Door de kerke
raad der Geref. kerk: Het afbreken van 
hei oude kerkgebouw met bijgebouwen 
en het bouwen van eene kerk met toren 
en vergaderlokalen; bestek en teek. 
verkrijgb. bij den arch. Tjeerd Kuijpers,; 
Amsteldijk !»0 te Amsterdam; aanw, 
gehouden. 

Hengelo ten 5 ure. Door de arch. W. I 
Elzinga voor den heer G. Wolters te 
Amsterdam, in het café Textor: Het 
louwen van vier woonhuizen aan den 
Anninksweg; bestek en teek. verkrijgb 
ten kantore van den architect; aanw. 
0.30 ure. 

Ove a^elt ten 2.30 ure. Door de bouwk. 
.1. Wiessing. voor den heer Tliijssen, in 
het café de Zon: Het bijbouwen, veran
deren en opbouwen van huis en schuur, 
der afgebrande boerderij de Valeuberg, 
bestek en teek. verkrijgb. bij den bouwk. 
aanw. 12.30 ure. 

DONDERDAG li Augustus. 
Beverwyk ten 2 ure. Door de arch. .1. 

L. G. Niessen in het café Bellevue: 1ste 
Het bouwen van twee woonhuizen, 
wagenloods of bovenwoning en een 
paardenstal met mestput 2de het bou
wen van een pakhuis met bijkomende 
werken aan de Meerstraat; bestek te 
verkrijgen bij den boekh. firma Anlonijsen 
te Beverwijk. 

Erirdingen, ten 12 ure. liet gem.-best.: 
het amoveeren der bestaande en het 
bouwen eener nieuwe onderwijzerswoning 
enz te Zijdervelde. Aanwijzing 1 Augustus. 
2 uur. Bestek en teekening verkrijgbaar 
ter Secretarie der Gemeente Everdingen 
te Vianen en bij den Gemeente-Opzichter 
van Everdingen te Culemborg. 

VRIJDAG 7 Augustus. 

Hellevoetsluisjten 11.30 ure. De directie 

der marine: lo. liet verrichten van her
stellingen aan dok-, sluis en havenwerken 
bchoorende tot de directie der marine 
aldaar en 2o. het verrichten van schilder
werk enz aan gebouwen en inrichtingen 
in de directie der marine aldaar. (Zie adv. 
in no 30.) 

's Hertogenbosch, ten 10.30 ure. Het 
min. van Binnenl. Zaken, aan het gebouw 
van het prov. best.: het uitbreiden dei-
Rijks hnogere burgerschool te Bergen-
op-Zoom; begr. f 75n(); bestek ter lezing 
aan genoemd minist.. aan het prov. best. 
van Noord Brabant en te bekomen bij 
den boekh. M. Nijhoff' te 's-Gravenhage; 
aanw. gehouden; inl. bij den rijksbouw-
kundige voor de onderwijsgebouwen enz 
en bij den hoofdopzichter der universi
teitsgebouwen D. Ktuvf te Utrecht. 

J A L O l ' S I Ö 

ROLLUIKEN 

8PIJZKILIFTES 

ZONBLINDEN 

SERREBEDEKKING MARKIEZEN\KAMEN 

S. BRUIGOM. Arnhem. 

SLOET KN FIJNJE. Beschrijving van 
den Watervloed in Gelderland in 
Maart 1855, met4 kaartenen 12schet-

Arnhem 1 8 5 G . . . . 1.— sen, 

JULIUS NOKDENBURG. Die Ventilatoren 
und deren Anwendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst-
figuren en 11 uitslaande platen, f 1.— 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. P urm erende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) f \ .50 

KAKI. ZËTZSCHE. Zopf & E m p i r e . 
Fa<;aden, poorten, deuren, vensters, 
arhitectonische détails en binnen-
decoratie in Barock- en Empirestijl. 

I. Fassaden aus der E m p i r e - Z e i t . 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

11. HaustUre, Tore und Fenster. 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

III. A r c h . D e t a i l s und E i n r . d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . f9 — 

I, II en III te zamen . . . f 21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver 
schijnt later. 

M. H . A . .7. VAX MEUHS. Aanwyzi-
ging bij hef Topographisih Teekeneu, 
niet atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 1889 f2 — 

TATTERSALL & HOLDSWORTH'S. 
- ENSCHEDÉ. = = = = = 

G l o b e - W o r k s a n d S t o r e s . 
Aanleg van Centrale verwarming in 
SERRES, BROEIKASSEN, PARTICU
LIERE en OPENBARE GEBOUWEN enz 
Handel in Wand- en Muurtegels, As
phalt, Schoorsteenmantels, Vloeren. 

BADON GHIJBEN en H . STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ 0.65 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

VAN OMMEREN & Co, Arnhem. 
Groothandel Spiegel-Vensterglas, Verfwaren. 

GEORNAMENTEERD GLAS. 

A m s t e r d a m s c h e Jalousiënfabriek. 
Speciale Fabriek voor ZONM'II KRMKK, 

Marqnlaen, Tochtschermen en Sern-bedekklng. i 
R O L L U I K E N . 

J . F. KRONER & Zonen. 
HOFLEVERANCIERS. 

Spuistraat 246, 248, 250, 
AMSTERDAM. 

Ueschilderde W i n k e l g o r d j j n e n . 
TUINTENTEN en TUINPARASOLS 

met en zonder.Tafel. 
(J LAS.1 AI.OUS1 EN, em 

Eenig Adres voor: 
Houten Parket Tappen.' 
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PMERKER (9\ 

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

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E OPMERKER" , Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage, 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.-

te voldoen 
(i. bij vooruitbetaling vóór lf> Jan, van liet 

abonnementsjaar, of 
6. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van liet 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België - li.50i 
Voor de overige landen der Post-Unie, met / 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika • 7.50J 

= 3 ï 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.26 

Idem, idem, zonder plaat . • 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer -0.15 
Groott 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 hel 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 „T)e Opmerker" ter drukkerij van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

P a r t i e e t e B e s t e d i n g . 

De Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven 
te Groningen heelt aan regeering. provinciaal en 
stadsbestuur, architecten en bouwkundigen te 
Groningen doen toekomen een door haar samenge
steld rapport inzake het vraagstuk van partieele 
besteding. 

Over dit vraagstuk loopen de meeningen, zoowel 
onder de architecten, als in aannemerskringen 
nogal uiteen, wat wellicht weder blijken zal nu het 
opnieuw ter sprake wordt gebracht. 

Wij laten het rapport hier in zijn geheel volgen, 
omdat de inhoud zoowel door de voorstanders als 
door de tegenstanders verdient te worden overwogen. 

Groningen, Juni 1908. 

Na zoo volledig mogelijk kennis te hebben ge
nomen van wat door verschillende corporation en 
personen is gezegd omtrent hot al of niet wonsche-
lijke van invoering van gesplitste bestekken (zooge
naamde partieele besteding), 

Zich bij de kennisneming en bespreking der be
schikbare bescheiden plaatsende op het standpunt, 
dat de kamer zich alleen heeft af te vragen op welke 
wijze het algemeen belang van den arbeid liet 
beste zal worden gediend, ongeacht en met voor

bijzien van de bijzondere stadsbelangen van enkele, 
groepen; 

aldus bet voor de bouwvakken van zoo groot 
belang zijnde vraagstuk uitsluitend beschouwde als 
corporatie, die belang heeft te stellen in alle zaken, 
welke den bloei der bouwvakken bevorderlijk 
kunnen zijn, heeft de kamer van arbeid bovenge
noemd het volgend rapport omtrent bedoeld vraag
stuk samengesteld. 

1. Door de tegenstanders van gesplitste bestekken 
(partieele besteding) worden deze bestreden niet de 
volgende argumenten, aan welke argumenten in 
den regel eene v.oldoende toelichting ontbreekt. De 
kamer heeft aan elk der argumenten toegevoegd, 
wat daartegen door de voorstanders van gesplitste 
bestekken is aangevoerd. 

1°. Collectieve leiding is bij de uilvoering ran 
een bouwwerk niet mogelijk. 

Met dit argument, dat door alle tegenstanders 
wordt aangevoerd, zijn de voorstanders het volkomen 
eens. Dezen wijzen er echter op, dat er, ook bij in
voering van gesplitste bestekken, van collectieve 
leiding geen sprake mag of behoeft te zijn. Het is 
noodzakelijk, dat er ééne algemeene technische 
leiding blijve, die bij invoering van partieele be
steding echter niet zal blijven in handen van den 
aannemer, (die dan alleen aannemer is van grond-, 
metsel- en/of timmerwerk, doch zal komen iu handen 
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ver, in het koffiehuis van D. Slenderbroek 
aan het Wijhesche veer: het herbouwen 
van de hofstede Wijn voorden met bijbeh. 
werken; bestek en teek. ter inzage bij 
den besteder; inl. bij den b mwkundige 
L. Dorst te Welsum. 

Bloemendaal, ten 2.30 ure. Het gem.-
bestuur: het bouwen van een politiepost
huis met bergplaats aan de Busken Huet-
laan; bestek en teek. ter inzage ten raad
huize te Over.een van 10 tot li ure en 

• aldaar verkrijgbaar; inl. bij den arch. C 
L. M. Robbers te Bloemendaal; aanw. ge 
houden. 

WOENSDAG 5 Augustus. 

Middelburg ten 11 ure. Door het min. 
van Waters'aat, aan het gebouw van 
het prov. best.: Het maken en inhangen 
van een paar ijzeren buitenvloeddeuren 
voor de Oostschutsluis te Ter Neuzen; 
begr. f 7500; bestek no. 173 ter lezing 
aan gen. min. aan de lokalen der prov. 
best. en te bekomen bij G< br. v. Cleef, 
te 's-Gravenbage; inl. bij den hoofding.-
directeur, Middelburg, den arrond.ing. v. 
Loon Ter Neuzen en den opzichter de 
Masier te Ter Neuzen. 

Gorinchem ten 1 ure. Door de kerke
raad der Geref. kerk: Het afbreken van 
het oude kerkgebouw met bijgebouwen 
en het bouwen van eene kerk met toren 
en vergaderlokalen; bestek en teek. 
verkrijgb. bij den arch. Tjeerd Kuijpers, 
Amsteldijk 90 te Amsterdam; aanw, 
gehouden. 

Hengelo ten 5 ure. Door de arch. W. 
Elzinga voor den heer G. Wolters te 
Amsterdam, in het café Textor: Het 
louwen van vier woonhuizen aan den 
Anninksweg; bestek en teek. verkrijgb 
ten kantore van den architect; aanw. 
9.30 ure. 

Ove a-felt ten 2.30 ure. Door de bouwk. 
J. Wiessing. voor den heer Thijssen, in 
het café de Zon: Het bijbouwen, veran
deren en opbouwen van huis en schuur, 
der afgebrande boerderij de Valenberg, 
bestek en teek, verkrijgb. bij den bouwk. 
aanw. 12.30 ure. 

DONDERDAG 6 Augustus. 
Beverwijk ten 2 ure. Door de arch. J. 

L. G. Niessen in het café Bellevue: lste 
Het bouwen van twee woonhuizen, 
wagcnloods of bovenwoning en een 
paardenstal met mestput 2de het bou
wen van een pakhuis met bijkomende 
werken aan de Meerstraat; bestek te 
verkrijgen bij den botkh. lirma Antonijsen 
te Beverwijk. 

Evirdingen, ten 12 ure.Hetgem.best.: 
het amoveeren der bestaande en het 
bouwen eener nieuwe onderwijzerswoning 
enz te Zijdervelde. Aanwijzing 1 Augustus, 
2 uur. Bestek en teekening verkrijgbaar 
ter Secretarie der Gemeente E verdingen 
te Vianen en bij den Gemeente-Opzichter 
van Everdingen te Culemborg. 

VRIJDAG 7 Augustus. 

Hellevoetsluis,ten 11.30 ure. De directie 

der marine: lo. het verrichten van her
stellingen aan dok-, sluis en havenwerken 
behoorende tot de directie der marine 
aldaar en 2o het verrichten van schilder
werk enz aan gebouwen en inrichtingen 
in de directie der marine aldaar. (Zie adv. 
in no 30.) 

's.llertogenhosch, ten 10.30 ure. Het 
min. van Binnenl. Zaken, aan het gebouw 
van het prov. best.: het uitbreiden der 
Rijks hoogere burgerschool te Bergen-
op-Zoom; begr. f 75» O; bestek ter lezing 
aan genoemd minist., aan het prov. best. 
van Noord Brabant en te bekomen bij 
den boekh. M. Nijhoff te 's Gravenhage; 
aanw. gehouden; inl. bij den rijksbouw-
kundige voor de onderwijsgebouwen enz 
en bij den hoofdopzichter der universi
teitsgebouwen D. Kruyf te Utrecht. 

J A L O U S I E » 

ROLLUIKEN 

SERREBEDEKKISG 

SPIJZENLIFTEN ] 

ZONBLINDEN 

MARK1EZEN&RAMEN j 

S. BRUIGOM. Arnhem, j 

Antiquariaat van „de Opmerker" 
SLOET KN FIJNJE. Bosch rij ving van 

den Watervloed in Gelderland in 
Maart 1855, met 4 kaarten en 12 schet
sen, Arnhem 1856. . . . 1.— 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
und deren Anwendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst
figuren en 11 uitslaande platen, ƒ 1.— 

J. BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) ƒ 1.50 

TATTERSALL & HOLDSWORTH'S, 
= = = = = ENSCHEDÉ. ======== 

G l o b e - W o r k s a n d S t o r e s . 
Aanleg van Centrale verwarming in 
SERRES, BROEIKASSEN, PARTICU 
LIERE en OPENBARE GEBOUWEN enz 
Handel in Wand- en Muurtegels, As
phalt, Schoorsteenmantels, Vloeren. 

KARL ZETZSCHE. Zopf & E m p i r e . 
Facaden, poorten, deuren, vensters, 
arhitectonische détails cn binnen-
decoratie in Barock- en Empirestijl. 

I. Fassaden aus der E m p i r e - Z e i t . 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

11. Haustlire, Tore und Fenster. 30 
platen in portefeuille . . . f9.— 

III. A r c h . Details und E i n r . d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . ƒ9.— 

I, II en III te zamen . . . f 21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver 
schijnt later. 

M . H. A. J. VAN MEURS. Aaitwijzi-
ging bij het Topogruuhiscli Teekenen, 
met atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 1889 f2.— 

BADON GHIJBEN en II. STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ0.65 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

VAN OMMEREN & Go., Arnhem. 
Groothandel Spiegel-Vensterglas, Verfwaren. 

GEORNAMENTEERD GLAS. = 

A m s t e r d a m s c h e Jalousiènfabriek. 
Speciale Fabriek voor ZOKNCIIKRHKX, 

Harqiilaen, Tochtschermen en Serre bedekking. i 
R O L L U I K E N 
1J. F. K R O M & Zonen. 
1 HOFLEVERANCIERS. 

Spuistraat 246, 248. 250, 
AMSTERDAM. 

Geschilderde W i n k e l g o r d ü n e n . 
TUINTENTEN en TUINPARASOLS 

mot en zonder.Tafel. 
GLASJALOUSIËN, SM. 

Eenig Adres voor: 
l^u^en^P^r^e^T^p^e^^ 
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PMERKER t 
O U W K U N D I G V V E E K B L A D . 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensoustraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
II. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
6. in twee termijnen, elk groot ( 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België • R.50) 
Voor de overige landen der Post-Unie, met 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika • 7.50) 

- OS 
co 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f ü.2.r> 

Idem, idem, zonder plaat • 0.16 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer -0.16 
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 liet 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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

P a r t i e e l e B e s t e d i n g . 

De Kamer van Arbeid voor de Bouwbedrijven 
te Groningen heeft aan regeering, provinciaal en 
stadsbestuur, architecten en bouwkundigen te 
(«roningen doen toekomen een door haar samenge
steld rapport inzake het vraagstuk van partieele 
besteding. 

Over dit vraagstuk loopen de meeningen, zoowel 
onder de architecten, als in aannemerskringen 
nogal uiteen, wat wellicht weder blijken zal nu het 
opnieuw ter sprake wordt gebracht. 

Wij laten het rapport hier in zijn geheel volgen, 
omdat de inhoud zoowel door de voorstanders als 
door de tegenstanders verdient te worden overwogen. 

Groningen, Juni 1908. 

Na zoo volledig mogelijk kennis te hebben ge
nomen van wat door verschillende corporation en 
personen is gezegd omtrent het al of niet wensche-
lijke van invoering van gesplitste bestekken (zooge
naamde partieele besteding), 

Zich bij de kennisneming en bespreking der be
schikbare bescheiden plaatsende op het standpunt, 
dat de kamer zich alleen heeft af te vragen op welke 
wijze het algemeen belang van den arbeid het 
beste zal worden gediend, ongeacht en met voor

bijzien van de bijzondere stadsbelangen van enkele 
groepen; 

aldus het voor de bouwvakken van zoo groot 
belang zijnde vraagstuk uitsluitend beschouwde als 
corporatie, die belang heeft te stellen in alle zaken, 
welke den bloei der bouwvakken bevorderlijk 
kunnen zijn, heeft de kamer van arbeid bovenge
noemd het volgend rapport omtrent bedoeld vraag
stuk samengesteld. 

1. Door de tegenstanders van gesplitste bestekken 
(partieele besteding) worden deze bestreden met de 
volgende argumenten, aan welke argumenten in 
den regel eene v.oldoende toelichting ontbreekt. De 
kamer heeft aan elk der argumenten toegevoegd, 
wat daartegen door de voorstanders van gesplitste; 
bestekken is aangevoerd. 

1°. Collectieve leiding i.s bij de uitvoering van 
een bouwwerk niet mogelijk. 

Met dit argument, dat door alle tegenstanders 
wordt aangevoerd, zijn de voorstanders het volkomen 
eens. Dezen wijzen er echter op, dat er, ook bij in
voering van gesplitste bestekkeu, van collectieve 
leiding geen sprake mag of behoeft te zijn. Het is 
noodzakelijk, dat er ééne algemeene technische 
leiding blijve, die bij invoering van partieele be
steding echter niet zal blijven in handen van den 
aannemer, (die dan alleen aannemer is van grond-, 
metsel- en/of timmerwerk, doch zal komen in handen 
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van den bouwmeester, die dus dan in werkelijkheid 
zal zijn de meester van het bouwwerk, bij wien 
dan terecht de hoofdleiding van het werk zal be
rusten. Ook wordt er op gewezen, dat ook thans 
de leiding lang niet altijd in handen is van den aan
nemer, maar door dezen wordt overgedragen aan 
een meer of minder technisch bekwamen onderbaas. 

2°. Het zal de aannemers in het gedrang brengen. 
Hiertegen wordt aangevoerd, dat bij invoering 

van gesplitste bestekken de aannemers als uitvoer
ders der grond-, metsel- en/of timmerwerken weder 
op hun eigenlijke plaats zullen komen en dus uit 
het gedrang zuilen raken. Zij hebben zich dan toch 
niet meer bezig te houden met het aannemen van 
werk in een bedrijf, dat zij in den regel niet grondig 
kennen en waarvoor zij dan ook veelal vóór de 
uitbesteding een patroon in dat bedrijf raadplegen. 
Bij aanneming wordt het werk in die bedrijven 
dan ook in den regel aan een patroon in dat bedrijf 
uitbesteed of opgedragen het uit te voeren. 

3°. Het zal eene jammerlijke wanorde brengen 
in het bedrijf van den bouwmeester. 

Ongetwijfeld zal de taak van den bouwmeester 
zeer worden uitgebreid en zullen derhalve ook de 
eischen, aan zijne bekwaamheden te stellen, zeer 
zeker worden verhoogd. Waar echter moet worden 
aangenomen, dat een bouwmeester werkelijk in 
staat is zijne op zich genomen taak uit te voeren, 
zal er van wanorde geen sprake zijn. Bovendien 
zal het werk van den bouwmeester zoodanig in om
vang toenemen, dat hij zich ter zijde zal moeten 
laten staan door technisch bekwame hulpkrachten 
(algemeen leider, opzichters, teekenaars, welke hulp
krachten door de inrichtingen voor technisch en 
vakonderwijs kunnen worden geleverd. (Zie verder 
punt 7.) 

4°. Jarenlange relatie's tusschen aannemer en 
onderaannemers zullen worden verbroken. 

Wanneer dit argument waarde zal hebben, dan 
moeten inderdaad zulke jarenlange relatie's regel 
zijn. Het thans gebruikelijke stelsel van aanneming 
brengt echter mede, dat de laagste inschrijver ge
woonlijk aannemer wordt. Deze is, wil hij zijne 
financieele belangen behartigen, wel verplicht door 
onderaanbesteding te zorgen, alles zoo goedkoop 
mogelijk gedaan te krijgen. Het is ten minste hier 
ter stede regel, dat de aannemer het werk, dat hij 
onderaanbesteedt, opdraagt aan hen, die het voor 
den laagsten prijs willen uitvoeren. Mochten er wel 
dergelijke relatie's bestaan, dan blijven dit toch al
tijd uitzonderingen op den regel, welke uitzonde
ringen niet kunnen dienen om de bestreden zaak 
te veroordeelen. Bovendien kan het persoonlijk 
belang van enkele onderaannemers bij de tegen
woordig gevolgde wijze van aanbesteding niet op
wegen tegen het algemeen belang van alle patroons 
in de bouwvakken bij partieele besteding. En daar
naast wordt nog de vraag gesteld, of de jarenlange 
relatie van een onderaannemer, die daardoor zeker 
is van bepaald werk, niet verlammend werkt op 
de energie van zijne collega's in hetzelfde vak. 

5°. De kwaliteit van het werk vermindert. 
De voorstanders van partieele besteding zijn juist 

overtuigd van het tegenovergestelde en wel om de 
volgende redenen: 

a. Bij partieele besteding krijgt ieder patroon de 
volle verantwoordelijkheid voor het door hem aan
genomen gedeelte van het werk, aan welk werk 
ook zijn naam verbonden blijft. Lof voor goede-, 
blaam voor slechte uitvoering komen met de ge

volgen daarvan uitsluitend aan zijn adres. Daar nu bij 
partieele besteding ieder patroon aanneemt wat tot 
zijn eigen vak behoort, zal die patroon meer zijn 
best doen goed werk te leveren, omdat zijn naam 
als vakman er mede gemoeid is. Thans is de aan
nemer de eenige, die verantwoordelijk is en de 
eenige, wiens naam gewoonlijk in verband met een 
bouwwerk genoemd wordt. En daar die aannemer 
in elk geval maar een (soms zeer klein) deel dei-
vakken kent, zal hij er zich niet in die mate als 
redelijk mag worden gevorderd voor interesseeren, 
of al het werk aan billijke eischen voldoet. 

b. Bij partieele besteding zal de aannemer van 
elk onderdeel zijne vakbelangen direct met den 
bouwmeester kunnen bespreken. Theorie en prak
tijk zullen dan meer dan tot dusver samenwerken 
om het werk zoo goed mogelijk te doen zijn. Thans 
krijgt de onderaannemer zijne opdrachten van of 
namens den aannemer, zonder dat de eerste op die 
voordrachten voldoenden invloed kan uitoefenen. 

c. Bij partieele besteding zal iedere aannemer 
persoonlijk het meerder en/of minder werk met de 
directie verrekenen. Thans heeft de onderaannemer 
hierbij niets te zeggen; de aannemer rekent 
meerder en/of minder werk met de directie af en 
is formeel niet gebonden den onderaannemers hun 
meerder werk ten volle te betalen, terwijl hij 
bovendien de hem opgelegde boeten op de onder
aannemers kan verhalen, ook al hebben deze voor 
de beboeting geenerlei reden gegeven. 

Het is dus moreel en economisch eene ver
betering voor de ambachten (a en b) en financieel 
eene verbetering voor de bedrijven, (c.) 

0°. Het is niet uit te maken of de laagste 
inschrijver aan redelijke eischen voldoet. 

Dit argument tegen partieele besteding kan 
worden ter zijde gesteld. Immers, als het juist is 
voor het geval partieele besteding wordt ingevoerd, 
is het ook nu juist en dus een argument tegen de 
nu gevolgde wijze van aanbesteding. Trouwens, 
bouwmeester en aanbesteder kunnen zeer zeker 
minstens evengoed de kwaliteiten der inschrijvers 
beoordeelen, als dit thans bij onderaanbesteding door 
den aannemer alleen geschiedt. 

7°. De verschillende aannemers der onderdeelen 
zullen met elkander in botsing komen. 

Dit argument is een vervolg op het onder 1 ge
noemde en is reeds daar voor een deel medegedeeld, 
wat er tegen is aan te voeren. Thans worden de 
botsingen voorkomen door den aannemer of diens 
onderbaas, bij partieele besteding zal dit geschieden 
door den bouwmeester of door hem, die namens 
den bouwmeester met de technische leiding belast 
is. Waar nu in het eerste geval niet van den 
aannemer kan worden gevorderd, dat hij zijne 
belangen geheel op den achtergrond zal plaatsen, 
terwijl in het tweede geval die regeling zal 
worden getroffen, welke het meest in 't belang 
van het werk is, acht men ook hierom partieele 
besteding gewenscht. 

8°. Het bedreigt den aannemersstand, welks 
verheffing in hun eigen belang het doel moet zijn 
der onderaannemers. 

Deze stelling is neergeschreven zonder aanvoe
ring van een enkel bewijs. Gevraagd mag worden, 
of het niet juister is te zeggen, dat de onderaan
nemers (patroons in verschillende vakken), hebben 
te zorgen voor verheffing van eigen stand, ongeacht 
de rijzing of de daling in den stand der aan
nemers. 

9°. De zekerheid van richtige betaling wordt 
voor den onderaannemer niet grooter, daar ook 
de aanbesteder kan failleeren. 

Hiertegen wordt het volgende aangevoerd: 
a. Indien een aannemer failleert, is de onder

aannemer van een gedeelte van één werk genood
zaakt mede te dragen in het risico der slechte 
zaken, door den aannemer in 't algemeen gedaan. 
Zelfs als het werk, waaraan de onderaannemer 
deel nam, winst opleverde, krijgt hij toch niet 
zijne geheele vordering betaald, tengevolge van 
de slechte zaken, die de aannemer overigens 
deed. 

b. De onderaannemer kan op het door hem aan 
den aannemer geleverde geen beslag leggen, 
daar dit reeds door den aannemer aan den uitbe
steder is afgeleverd en door den laatste dikwijls 
reeds is betaald. 

c. Bij failleering van den aanbesteder, wat in 
verhouding tot de faillissementen van aannemers 
slechts zeer zelden voorkomt, blijft daar altijd het 
geleverde werk als een waarborg voor gedeeltelijke 
vergoeding. 

II. Op grond van het vorenstaande is de Kamer 
van oordeel, dat zij met alle haar ten dienste 
staande middelen moet bevorderen, dat de thans 
gevolgde wijze van aanbesteding meer en meer 
door partieele besteding wordt vervangen. 

De Kamer wenscht hieraan toe te voegen, dat 
haars inziens de invoering van partieele besteding 

niet in eens en op staanden voet zal kunnen 
geschieden, maar eenigen tijd van voorbereiding 
en overgang zal vorderen. Deze tijd behoeft, indien 
zij, die het in hun macht hebben de invoering 
te bevorderen, daartoe willen medewerken, niet van 
langen duur te zijn. 

Daarnaast is het de vaste overtuiging van dn 
Kamer, dat de invoering van partieele besteding 
in het belang der bouwvakken en bouwambachten 
zeer gewenscht, zoo niet noodzakelijk is, dat het 
den bloei en de opleving van alle takken van 
arbeid in het bouwbedrijf zeer zal ten goede komen 
en dat net mogelijk is hen, die voor de invoering 
van deze wijze van aanbesteding den stoot moeten 
geven, van het groote belang dezer zaak te 
overtuigen. 

Ter bereiking van genoemd doel zendt de 
Kamer een afdruk van dit stuk aan alle corporatie's 
en personen, die op eenigerlei wijze kunnen mede
werken aan de invoering dezer voor de bouwbe
drijven zoo belangrijke zaak. 

De Kamer van Arbeid v. d. Bouwbedrijven 
te Groningen. 

P . J O N K H O F F , 
Voorzitter. 

L . W A R M O L D S , 
Secretaris. 

C o n g r e s v o o r 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 . 
In het gebouw van de Maatschappij tot Bevor

dering der Bouwkunst is 1 Augustus j.1. de eerste 
congresvergadering gehouden, belegd door den Bond 
van Technici, ter bespreking van het vraagstuk van 
het middelbaar technisch onderwijs, waaromtrent wij 
reeds in ons vorig nummer eenige bijzonderheden 
mededeelden. 

Aan dit congres werd, behalve door de reeds 
vroeger vermelde lichamen, ook deelgenomen dooi
den Bond van Ned. Architecten en de Vereeniging 
van Gasfabrikanten in Nederland. 

Voorzitter was de heer H . J . Hendrikse, voor
zitter van den Bond van Technici. In zijne opening
rede ging hij na, hoeveel personen in ons land 
technischen arbeid verrichten. Uit de jongste be
roepstelling (van 31 December 1899) valt af te 
leiden, dat er in de groot-industrie plm. 200,000 
en in de diverse ambachten plm. 300,000, totaal 
dus plm. 500,000 dergelijke personen werkzaam zijn. 
Dit technische arbeidscorps wordt in getalsterkte 
slechts overtroffen door het landbouwcorps, dat, 
mannen en vrouwen te zamen geteld, 570'000 
personen sterk is; alle overige arbeidscorpsen blijven 
er ver bij ten achter. Onder de voortbrengers van 
den nationalen rijkdom bekleedt de technische groep 
dus een zeer voorname plaats. 

Wat was dan ook begrijpelijker — aldus vervolgde 
spr. — dan dat regeering en volksvertegenwoor
diging alle pogingen in 't werk stelden, om dit 
technische arbeidsleger zoo krachtig mogelijk te 
maken ? En op welke wijze zou zijn kracht beter 
ontwikkeld kunnen worden, dan door het van de 
beste wapenen te voorzien, door het de kennis te 
verschaffen die het voor de richtige vervulling van 
zijn taak behoeft? 

Onderzoeken wij nu wat van staatswege in dit 
opzicht gedaan wordt en slaan wij daartoe de Staats-
begrooting 1908 na, dan blijkt uit de „millioenen-
nota", bij de aanbieding dier begrooting overge
legd, dat de raming der uitgaven over dit jaar: 
f 194,768,959 bedraagt en dat van dit enorm be
drag f 1.492,829 is bestemd voor technisch onder
wijs. De som, welke voor hooger, middelbaar en 
lager technisch onderwijs tezamen is uitgetrokken, 
bedraagt dus ongeveer 3/4 pCt. (0.70 pCt.) dei-
totale staatsuitgaven! Dat de grootte van dit per
centage en de belangrijkheid van den post waarop 
het betrekking heeft, in juiste verhouding tot el
kaar staan, zal vermoedelijk wel geen uwer toe
stemmen. 

Onderzoeken wij verder waaruit dit bedrag van 
f 1,492,829, dat voor het technisch onderwijs in 
z'n geheel zal worden besteed, is samengesteld, dan 
blijkt dat voor rekening van het Hooger technisch 
onderwijs — na altrek van college- en examen
gelden — f 799,329 is bestemd, terwijl voor het 
lager technisch onderwijs — ambachts- en teeken-
scholen, benevens 12 scholen voor speciale vakken 
— f 637,500 is uitgetrokken, zoodat voor bet mid
delbaar technisch onderwijs de som van f 50000 
overblijft, zijnde 3 subsidies nl. f 29,000 aan de 
Textielschool te Enschedé, f 15000 aan de Academie 
van Beeldende Kunsten en Techn. Wetenschappen 
te Rotterdam, en f 12,000 aan de Kweekschool 
voor Machinisten te Amsterdam. 

Van het voor technisch onderwijs bestemde bedrag 
komt dus 53'/g pCt. ten bate van het hooger, 423/4 
pCt. van het lager en 33/« pCt. van het middelbaar 
onderwijs. 

Zagen wij zooeven dat in ons land plm. 500,000 
personen technischen arbeid verrichten, dan kan men 
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daaruit veilig concludeeren, dat het aantal functies 
waarvoor eene opleiding op eene Middelb. Techn. 
School op zijn plaats zou zijn, niet ver beneden dc 
10.000 kan blijven. 

Voor dc opleiding van deze groep, aan wiel
banden de leiding en het dagelijksch toezicht op 
het technisch arbeidsleger is toevertrouwd, die de 
uitkomsten van de nationale techniek en daarmede 
van de nationale welvaart, voor een niet gering 
gedeelte beheerscht, voor die opleiding stelt de 
Nederlandsche Staat f 50.000 's jaars, zijnde 0.03 
pCt. van zijn budget, beschikbaar. Spr. vreest geen 
tegenspraak waar hij beweert dat dit bedrag be
lachelijk zou zijn, als het niet zoo treurig was; dat 
ook de technische middenstand niet weinig in de 
verdrukking zit! 

Nu rijst echter de vraag, waaraan deze betreurens
waardige toestand is toe te schrijven? Zou dit niet 
het gevolg zijn, eensdeels van gebrek aan kennis 
en bijgevolg gebrek aan waardeering, die buiten 
onze kringen omtrent ons bestaat, en anderdeels 
door gebrek aan overleg, dat de verschillende 
groepen van het technisch leven plegen ? Zou indien 
omtrent de kwestie M . T. O. een communis opinio 
bij ons had bestaan, en deze zich krachtig had 
geuit, zou het dan b. v. hebben kunnen gebeuren, 
dat het wetsontwerp-Kuyper, tot oprichting eener 
middelb. techn. school, zoo'n stille begrafenis had 
gehad, als thans het geval is geweest? Zou dan 
eigenlijk nog wel van een „kwestie M . T. O." 
sprake kunnen zijn ? Het bondsbestuur meende dat 
te moeten betwijfelen en wilde daarom trachten, 
tot zoo'n communis opinio te geraken, 't Was met 
dit doel, dat het van de verschillende technische 
groepen, de belangrijkste organisaties tot eene bij
eenkomst uitnoodigde en het is ten zeerste verheugd, 
aldus spr., dat de Min. van Binnenlandsche Zaken 
zich zal doen vertegenwoordigen door den inspec
teur van het m. o., den heer H . J . de Groot. Spr. 
besloot met een welkom aan alle aanwezigen (applaus). 

Daarna droeg de heer Hendrikse het voorzitter
schap van het congres over aan den heer H . J . C. 
Haver, voorzitter van de M . T. O.-commissie uit 
den Bond. 

Deze voorbereidingscommissie, samengesteld uit 
de heeren Th. A . H . van Harderwijk en C. Zander, 
voor de Vereeniging tot bevordering van de vak
opleiding van handwerkslieden in Nederland, en de 
heeren W . M . Gabriëlse en H . J . C. Haver, voor 
den Bond van technici, had de volgende vraag
punten ontworpen: 

1. Wat is te verstaan onder middelbaar technisch 
onderwijs ? 

2. Bestaat in ons land aan goed geregeld middel
baar technisch onderwijs behoefte? 

3. Moet dit middelbaar technisch onderwijs ge
geven worden in een centrale middelbare technische 
school — al of niet van rijkswege — of in meerdere 
kleine scholen in verschillende deelen des lands? 

4. Dient als eisch van toelating tot een middel
bare technische school als norm te worden aange
nomen eene algemeene kennis, ongeveer gelijk
staande met die welke verkregen kan worden door 
het afloopen eener hoogere burgerschool met 3-jarigen 
cursus ? 

5. Dient als voorwaarde van toelating tot een 
middelbare technische school mede aangenomen, 
eene voorafgaande praktijk? Zoo ja, moet deze 
praktijk in fabriek of werkplaats zijn verkregen of 

wel b. v. b. op eene ambachtsschool, en hoe lang 
moet in beide gevallen deze praktijk minstens ge
duurd hebben ? 

6. Moet het onderwijs op de middelbare tech
nische school zoodanig worden ingericht dat: 

a. het praktisch werken tijdens het bezoek kan 
geschieden en zoo ja, moet dit dan op de Middel
bare Technische School zelve plaats hebben of 
moet b. v. b. door avondcursussen gelegenheid wor
den gegeven overdag in de praktijk werkzaam te zijn ? 

b. door het instellen van semester- en trimester
cursussen theorie en praktijk elkaar kunnen af
wisselen ? 

c. dat het een doorloopenden cursus vormt; 
7. Wat moet het onderwijs aan een Middelbare 

Technische School omvatten en over hoeveel studie
jaren dient het verdeeld te worden? 

8. Moet eene inrichting voor Correspondentie-
Onderwijs aan de Middelbare Technische School 
verbonden worden? 

9. Moet het onderwijs aan de Middelbare Tech
nische School kosteloos gegeven worden of moet 
het naar draagkracht bepaald worden, met beschik
baarstelling van studiebeurzen? 

10. Is bet gewenscht dat aan technische organi
saties van werkgevers en werknemers invloed wordt 
toegekend in het bestuur der Middelbare Technische 
School; zoo ja, op welke wijze? 

11. Moet er op gerekend worden dat uitmuntende 
leerlingen van het Lager Technisch Onderwijs 
eventueel het Middelbaar Technisch Onderwijs 
kunnen volgen en leerlingen, die uitblinken bij 
het Middelbaar Technisch Onderwijs eventueel 
het Hooger technisch onderwijs volgen? 

Het antwoord op vraag 1 werd in algemeene 
termen gehouden. Op voorstel van den heer 
Hendrikse sprak men zich aldus uit. Lager Tech
nisch Onderwijs betreft de opleiding van skilled 
labourers; Middelbaar Technisch Onderwijs die 
van opzichter (deze benaming als algemeene 
verzamelnaam beschouwd), en Hooger Technisch 
Onderwijs die voor wetenschappelijke vorming. 

Op vraag 2 luidde het antwoord volmondig: ja. 
Naar aanleiding van de derde vraag merkt de 

heer Jos. Cuypers op, dat z.i. behoefte is aan 
meerdere kleine scholen. De regeering subsidieert 
thans reeds officieel drie scholen, en allerwege is 
er dan ook behoefte aan menschen die in tech
nische beschaving staan tusschen de werklieden 
en de hoogst ontwikkelden. De leerkrachten óp 
zulke scholen — het getal leerlingen schatte 
spreker op 5000 — zullen in voortdurend contact 
met de praktijk moeten blijven. 

De heer Hendrikse meende, dat het getal van 
5000 leerlingen te hoog geschat is. 1000 zal al 
zeer hoog zijn. Voorts meende spreker het beter 
eenige goed ingerichte scholen dan een aantal 
kleine onderwijsinrichtingen. Aldus zou de arbeids
markt overstroomd worden met onvoldoend geoe
fende krachten. 

De Voorzitter constateerde, dat er dus alleen 
een verschil in graduatie is tusschen beide sprekers. 
Decentralisatie is onder alle omstandigheden ge
wenscht, ten bate der speciale industriën en voor 
de ver-af wonenden. 

Een tweede vraag is of de inrichting der scholen 
al of niet van rijkswege moet geschieden. 

De heer Schaap (Directeur der Gemeentewerken 
te Arnhem), beval aan, steun van het particulier 

initiatief van rijkswege. Hij achtte dit het beste voor 
den bloei der scholen, omdat er thans overal in den 
lande onder de burgerij belangstelling is ontstaan. 

De heer Hendrikse was het hier niet mee eens, 
vreezend dat het particulier initiatief de kracht, 
verkregen door officieele subsidies, zal aanwenden 
voor bijzondere belangen. 

De heer De Vlugt verdedigde daartegenover het 
particulier initiatief. Hij herinnerde eraan dat de 
Ned. Aannemersbond de vorige week juist besloten 
heeft zelf een school op te richten, en beriep zich 
op de meening van Dr. Bos neergelegd in zijn 
rapport over dit onderwerp, nader verdedigd en 
aangevuld op het Congres voor den Middenstand 
te Dordrecht. Alleen waar het particulier initiatief 
te kort schiet steune de regeering. 

De voorzitter verklaarde veel respect te hebben 
voor het particulier initiatief. In 1861 werd hier 
ter stede de eerste ambachtsschool opgericht en 
spr. herdenkt dit met waardeering, maar hij wijst 
daarnaast op allerlei treurige momenten uit de 
geschiedenis van het lager vakonderwijs. Daaraan 
moet men zich bij het middelbaar technisch onder
wijs spiegelen. Ook de toestand van het personeel 
(rechtspositie salarieering, pensioneering) maakt 
regeling van rijkswege gewenscht. 

De heer Jos. Cuypers merkte op, dat de voor
standers van particulier initiatief de verantwoor
delijkheid niet van het rijk willen afnemen, maar 
mcenen dat belanghebbenden ter plaatse beter dan 
de ambtenaren in Den Haag kunnen oordeelen over 
de behoeften van het onderwijs. 

(De heer De Groot, inspecteur van het M . T, O., 
ter vergadering komende, werd door den voorzitter 
welkom geheeten.) 

De heer De Vlugt legde er, in antwoord op de 
opmerking van den voorzitter, den nadruk op, dat 
de historische voorbeelden van den voorzitter niet 
geheel juist zijn. Het lager ambaebtsonderwijs was 
in den aanvang minder goed, omdat het geleid 
werd en bestuurd door mannen die van de prak
tijk geen notie hadden Met de onderhavige kwestie 
slaat dit anders. Het feit, dat vak vereenigingen 
zich er voor spannen, waarborgt beter resultaat. 
Intusschen ook van particuliere zijde zal moeten 
worden gezorgd voor het personeel en zijne belangen, 
terwijl spr. herhaalde dat op bijzondere vakscholen 
de polsslag van de practijk het sterkst zal worden 
gevoeld. 

De heer Honian van der Heyde waarschuwde 
tegen de engheid van het provincialisme, bijaldien 
aan het particulier initiatief de overhand wordt ge
geven, terwijl daarentegen de heer Mulock Houwer 
(Directeur der Gemeentewerken te Groningen) juist 
in provincialisme, dat is volmaking en specialiseering 
van het vakonderwijs in kleinen kring, heil zocht. 

De voorzitter erkende het groote gewicht van de 
verzorging der locale belangen en stelde als con
clusie dit voor: het algemeen belang blijve rijks
zorg : het locale blijve overgelaten aan het particu
liere initiatief, met ruimen regeeringssteun. 

De heer De Vlugt achtte de uitdrukking „locale" 
niet gelukkig. De school van den Ned. Aannemers-
bond zal waarlijk geen locale belangen behartigen. 
Hij achtte het uitstekend dat het rijk de verzorging 
van het M . T. O. met alle kracht zelf ter hand 
neme, maar daarnaast, dat het rijk eveneens de 
pogingen van het particulier initiatief met alle 
kracht steune. In dezen geest stelt spr. voor de 
conclusie van den voorzitter te wijzigen. 

Over beide conclusion werd echter niet gestemd. 
Het congresbestuur stelt zich voor, later, op een 
tweede vergadering, nogmaals de gedachtenwisscling 
te openen over het dan in druk verschenen verslag, 
en de denkbeelden van meerderheid en minderheid 
beide ter kennis te brengen van regeering en volks
vertegenwoordiging. 

De vraag: „Dient als eisch van toelating tot een 
Middelbare Technische school als norm te worden 
aangenomen een algemeene kennis, ongeveer gelijk
staande met die welke verkregen kan worden door 
het afloopen eener H . B . S. met 3-j. c" , werd 
zonder discussie door applaus in bevestigenden zin 
beantwoord. 

Eenige discussie ontspon zich over de vraag: 
„Dient als voorwaarde van toelating tot een Middel
bare Technische school mede aangenomen een 
voorafgaande practijk? Zoo ja, moet deze practijk 
in fabriek of werkplaats zijn verkregen of wel bijv.-
op een ambachtsschool, en hoe lang moet in beide 
gevallen deze practijk minstens geduurd hebben?" 

Een der heeren kwam met het oude bezwaar 
tegen de ambachtsscholen, waarop de Voorzitter er 
aan herinnerde, dat de ambachtsscholen slechts 
dienen ter voorbereiding van de practijk. 

De heer Salomons wenschte door een examen te 
zien uitgemaakt, of de practische kennis voldoende is. 

De heer Cuypers waarschuwde er voor te vormen 
technische ingenieurs, waar men noodig heeft lieden, 
die in de practijk staan tusschen die ingenieurs en 
de werklieden. Er is een tijd geweest, dat Spr. 
tegen alle ambachtsscholen was. Theorie en practijk 
zijn beide noodig, doch een feit is, dat de practijk 
zonder theorie nog wel iets, de theorie zonder de 
practijk niets kan. Doch van zijn bestrijding der 
ambachtsscholen is Spr., in de meer bezadigde jaren, 
teruggekomen. 

De heer De Vlugt wees er op, dat vele ouders 
hunne zonen op de werkplaats niet kunnen geplaatst 
krijgen, wel op de ambachtsschool. Derhalve mag 
men niet enkel de praktijk van de werkplaats als 
voorbereiding eischen, doch moet z. i . facultatief 
de opleiding aan de ambachtsschool in dit vraagpunt 
behouden blijven. 

De Voorzitter achtte nadere overweging weder 
gewenscht en een conclusie werd niet genomen. 

Hierna werd gepauzeerd. (Slot volgt). 

P r i j s v r a g e n . 

D A M P R L l S V R A A G . 

J U R Y - R A P P O R T . (Slot). 

Na de afzondering van de bovenbesproken plannen 
bleven nog tien ontwerpen te beoordeelen, als: 

No. 25 Stadhouder Wil lem III, No. 18 Fancy, 
No. 32 Place Royal, No. 19 A en Y (monogram), 
No. 13 Gijsbrecht van Aemstel, No. 21 In 't hartje 
der stad, No. 10 Dam a, No. 8 Aldus spant Amster
dam de kroon, No. 5 Forum Amstelodamum en 
No. 7 Y en Amstel, waaromtrent het volgende 
wordt opgemerkt: 

No. 25 Stadhouder Wil lem III. 
Dit plan heeft eenige te waartleeren eigenschap

pen en is niet slecht opgelost, zonder op bijzondere 
kwaliteiten te kunnen aanspraak maken. De over-
bouwde beursgalerij is, als verbinding van het Damrak 
met de Beursstraat goed gedacht. 
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De passage tusschen de galerij en den zuidelijken 
gevel van het gebouw op het beursterrein is wel 
wat bekrompen. 

De architectuur is van goede verhoudingen, doch 
van geen groote beteekenis. 

No. 18 Fancy. 
De vervaardiger van dit ontwerp heeft van de 

geheele zaak blijkbaar een ernstige studie gemaakt, 
echter niet in de richting door het programma be
doeld. Het plan toch kan geen aanspraak maken 
de kwestie tot oplossing te hebben gebracht. Blijk
baar is door den ontwerper eerst een „ideaal" plan 
van Dambebouwing gemaakt, zonder rekening te 
houden met de beperkte onteigening. 

Daardoor wordt het doel van de prijsvraag — 
dat juist een goede oplossing vraagt mèt die be
perking — geheel gemist. 

De bouwblokken zijn van vorm ongunstig en door 
het scheeve in het plan onpractisch aangelegd. 

Het ontworpen stadsbeeld is echter uit één stuk 
en als compositie op zich zelf zeer te waardeeren. 

Door de grootsche opvatting moet deze architec
tuur nochthans minder geschikt voor het Damplein 
worden geacht, ook met het oog op de finaneieele 
uitvoerbaarheid. 

No. 32 Place Royal. 
Deze plattegrond heeft op practische, vooral 

oeconomische, gronden wel verdienste. Een passage 
naar de stille zijde van het Rokin ware wenschelijk 
geweest in verband met de doortrekking van de 
Beursstraat. 

Het ontworpen Dampleintje vóór de Damstraat, 
is goed gedacht en zal, bij het drukke verkeer op 
dit punt, van nut kunnen zijn. 

De architectuur is rustig van conceptie. 
No. 19 A en Y (monogram). 
Ook dit plan getuigt van studie in de goede 

richting. 
De passage naar de stille zijde van het Rokin, 

met verbreeding van de Hermietensteeg, is wel 
begrepen. 

Minder wenschelijk is de bebouwing van het 
Rokin vóór de tegenwoordige perceelen. 

De opstanden geven een eenvoudige architectuur 
te zien. 

In de perspectief is de tegenwoordige toestand 
niet juist weergegeven; het gebouw „Zeemanshoop" 
ziet er nu geheel anders uit. 

No. 13 Gijsbrecht van Aemstel. 
Een rationeele plattegrond met goed gesitueerde 

toegangen naar de verkeerswegen. De ontworpen 
weg van de stille zijde van het Rokin door de 
Beursstraat, Beursgalerij naar het Beursplein is 
geriefelijk voor het verkeer. De nieuwe Vischsteeg 
is wel wat nauw voor het tramspoor. 

Een goede, rustige architectuur vertoont het stads
beeld, dat als Dambebouwing wel geslaagd is. 

No. 21 In 't hartje der stad. 
Een zeer goede oplossing is voor deze situatie ge

vonden, door het monument als kruispunt van de 
assen Damstraat en den nieuwen toegang naar de 
Warmoesstraat aan te houden. 

Het plan mist een doorgang naar de stille zijde 
van het Rokin, hier echter door de verbreeding 
van de Hermietensteeg, minder noodzakelijk, omdat 
toch ook een goede oplossing van de Rokin-bebou-
wing is verkregen. 

Ook wat de eischen van het verkeer betreffen, 
o.a. ten opzichte van het gewone rijtuigverkeer tus
schen de tramsporen en het hoofdgebouw tegen

over het paleis, is deze situatie geheel geslaagd. 
De architectuur, in den geest van die van het oude 

Beurspoortje ontworpen en consequent doorgevoerd, 
is eveneens van gelukkige conceptie en verdient alle 
waardeering; de breede overdekte doorgang naai
de Damstraat, tegenover de smallere naar de Visch
steeg, is architectonisch uitstekend opgelost. 

De toelichtende schetsen, waarvan zeer veel werk 
is gemaakt en die aardige, goed begrepen kijkjes 
geven van af de Damstraat naar den Dam en van 
het Rokin op het rustige afsluitende gebouw, zijn 
met talent uitgevoerd. 

Het geheele ontwerp vertoont een intiem, echt 
Amsterdamsen karakter. 

No. 10 Dam a. 
Als algemeen plan heeft deze situatie wel goede 

gedachten, doch het is voor de bedoeling van dc 
prijsvraag van weinig waarde, daar ook hier even
als bij enkele andere ontwerpen, te veel is gerekend 
op onteigening of aankoop van het huizenblok hoek 
Nieuwendijk of Damrak. 

De schetsen in perspectief, hoewel door de be
handeling eenigszins onrustig, vertoonen geen on-
veidienstelijk stadsbeeld. 

No. 8 Aldus spant Amsterdam de kroon. 
De situatie van dit ontwerp heeft, in vergelijking 

met de andere tot deze rubriek behoorende plannen, 
geen bijzondere verdienste. 

Het stadsbeeld is goed geteekend en verdient 
ook als ontwerp waardeering. 

No. 5 Forum Amstelodamum. 
De groepeering van de bouwblokken in dezen 

platten grond is met talent ontworpen. De passage 
naar het Rokin, stille zijde, met aanwending van 
het verplaatste Beurspoortje, is rationeel opgelost, 
evenals de afsluiting van het Rokin met verbreeding 
van de Hermietensteeg. 

Ook met de eischen van verkeer is ten volle 
rekening gehouden. 

Een lid van de jury is van oordeel, dat de af
buiging naar links van het verlengde der Damstraat 
minder verdedigbaar is en de richting van dezen 
verkeersweg afhankelijk is gemaakt van de afme
tingen van het gebouw tegenover het paleis. In 
elk geval (meent dat lid) heeft genoemde afbuiging 
geen zin zoolang de rooilijn van het gebouw Haje-
nius niet is teruggebracht. 

Hiertegen werd opgemerkt, dat de ontwerper in 
de bij zijn plan behoorende memorie van toelichting 
deze situatie verdedigt met opgaaf der redenen die 
hem daartoe hebben geleid, zoo ook waarom hij 
het monument niet wenscht te behouden. 

De schetsen in vogelperspectief geven van het 
gedachte stadsbeeld een goede voorstelling. De af
sluiting van het Damplein tegenover het paleis is 
goed gedacht, terwijl de talentvolle schets in kleuren 
daarvan een goed denkbeeld geeft. 

No. 7 I J en Amstel. 
Voor dit plan gelden dezelfde opmerkingen als 

bij No. 10 gemaakt, hetgeen door de bijgevoegde 
variant nog meer wordt bevestigd. 

De architectuur van bet stadsbeeld is niet on
verdienstelijk en heeft een sober karakter. De toe
lichtende schetsen geven de bedoeling van den 
ontwerper duidelijk weer. 

Bij de keuze uit de hierboven besproken tien 
laatste plannen is de jury geleid door de volgende 
overwegingen: 

lo . dat net Damplein, in verband met de eischen 
van het programma, waarbij de onteigening niet 

mag worden overschreden, een zoo eenvoudig moge
lijke, goed gesitueerde afsluiting van het plein moet 
verkrijgen; 

2o. dat aan de eischen van het verkeer op vol
doende wijze moet worden voldaan; 

3o. dat 'het stadsbeeld een aangenaam en tegelijk 
monumentaal aanzien moet verkrijgen; 

4o. dat de finaneieele uitvoerbaarheid zooveel 
mogelijk is gewaarborgd. 

Met inachtneming van het bovenstaande is de 
jury van gevoelen; dat aan het ontwerp No. 5 Forum 
Amstelodamum de eerste prijs zoude moeten worden 
toegekend en zulks met vier stemmen, tegen één 
stem op No. 21 In 't hartje der stad. 

Toch heeft de jury gemeend den eersten prijs 
niet te kunnen toekennen, op grond van de om
standigheid, dat de perspectievische teekeningen in 
potloodlijnen zijn uitgevoerd. 

In het programma is bepaald, dat de situatie in 
zwarte in kt-lijnen, de perspectievische in zwarte 
lijnen moet worden uitgevoerd. 

De bedoeling van de jury is geweest om door 
gelijksoortige behandeling van de vereische teeke
ningen een zoo zuiver mogelijke beoordeeling te 
waarborgen. 

Met het oog op de bewoording van het programma 
meent de jury dat, ook al moge bij het opstellen 
van het programma allicht niet aan potlood-teeke-
ningeii zijn gedacht, hiertegen toch geen bezwaar 
kon worden gemaakt. 

Ware de zaak hierbij gebleven, dan zoude de 
eerste prijs zijn toegekend, maar gedurende den 
tijd waarin de plannen in bewerking waren werd 
der jury gevraagd, of kon worden toegelaten, dat 
de perspectievische teekeningen in bruine inktlijnen 
werden uitgevoerd. Op de in het programma voor
geschreven wijze werd in de vakbladen geantwoord, 
dat zulks niet kon worden toegelaten, doch dat de 
perspectievische schetsen in zwarte inkt-lijnen 
moesten worden geteekend. 

In het programma staat nu woordelijk: 
„Alleen op deze wijz»< verstrekte inlichtingen 

zullen geacht worden deel uit te maken van het 
programma". 

De jury kwam hierdoor voor een moeilijk vraag
stuk te staan. Terwijl enkele leden meenden, dat 
deze laatste bepaling het aannemen van in potlood 
geteekende schetsen uitsloot, nu eenmaal in de 
gegeven inlichtingen van zwarte inktlijnen was ge
sproken, waren anderen van meening, dat de ont
werper voldaan heeft aan den in het programma 
gestelden eisch en waar de gegeven inlichting de 
bedoeling had om aan te geven de tegenstelling 
van zwart en bruin, de mogelijkheid niet uitgesloten 
was, dat de ontwerper, ook al heeft hij de inlichting 
gelezen — wat niet als vaststaande kan worden 
aangemerkt — hij toch niet opmerkzaam is geworden 
op het speciaal noemen van inktlijnen en dat daar
om de jury niet de vrijheid had aan deze omstan
digheid een al te groote waarde toe te kennen. 

Na rijpe overweging heeft de Jury daarom met 
drie tegen twee stemmen, besloten den eersten 
prijs niet toe te kennen, doch buiten de bekroning 
dit ontwerp te beloonen met f 750, en tevens aan 
Burgemeester en Wethouders voor te stellen het 
aan te koopen voor den in het programma gestelden 
prijs van f 250. 

Eén der leden van de minderheid meende sterk 
te moeten blijven staan op het standpunt van de 
gegeven inlichtingen en dat dus dit ontwerp geheel 

ter zijde moest worden gelegd, terwijl het andere 
lid van de minderheid meende, dat over deze kwestie 
vooraf het oordeel der inzenders moest worden 
ingewonnen. 

Op grond van het bovenstaande besloot de Jury : 
lo . den eersten prijs niet toe te kennen, met 

vier stemmen tegen één stem, (welke laatste den 
eersten prijs toegekend wenschte te zien aan het 
ontwerp No. 21 In 't hartje der stad); 

2o. den tweeden prijs toe te kennen aan het 
ontwerp No. 21 In 't hartje der stad, met algemeene 
stemmen; 

3o. den derden prijs toe te kennen aan het ont
werp No. 13 Gijsbrecht van Aemstel, mèt algemeene 
stemmen; 

4o. de beide vierde prijzen toe te kennen aan de 
ontwerpen No. 19 A en Y (monogram) en No. 32 
Place Royal, met algemeene stemmen; 

5o. het plan No. 5 Forum Amstelodamum te ' 
beloonen en met f 750 en aan Burgemeester en 
Wethouders voor te stellen dit ontwerp aan te 
koopen voor f 250. 

Ten slotte werden nog door de Jury de ontwer
pen nagegaan, waarbij rooilijnen van niet voor 
onteigening bestemde bouwblokken zijn gewijzigd 
de zoogenaamde „Ideaal-plannen" dus. 

De Jury meent hierbij vooral de aandacht te 
moeten vestigen op het ontwerp No. 24 't K a n 
v e r k e e r e n , dat een goede oplossing aangeeft wat 
de verdeeling der bouwblokken betreft. 

Te betreuren is het, dat dit plan niet voor be
oordeeling in aanmerking kon komen, te meer daar 
geen enkele aanleiding bestond de rooilijn van het 
bouwblok „Hajenius" te wijzigen. 

Nog wordt opgemerkt, dat het ontwerp van het 
ideaal-plan, behoorende bij No. 18 Fancy, van groot
sche conceptie is. 

Niet geheel logisch is de opvatting van de breede 
straat in de as van het koninklijk paleis, in ver
houding tot hare bestemming; men zou daarachter 
een grooten verkeersweg vermoeden. 

Het stadsbeeld is gelijk aan het reeds bij No. 18 
beoordeelde. 

De overige ideale plannen gaven der jury geen 
aanleiding tot bespreking. 

Amsterdam, Jul i 1908. 

De Jury : 

J . V A N H A S S E L T , Voorzitter. 
C. M U Y S K E N . 
H . P . B E R L A G E NZN. 
A . S A L M GBz. 
Js. I N G E N O H L , Rapporteur. 

Bij het openen der naambrieven, behoorende bij 
de bekroonde ontwerpen, is gebleken, dat inzenders 
zijn: 

Van het ontwerp No. 21 „In 't hartje der stad" 
de heeren Gebr. Van Gendt, architecten alhier; 
van het ontwerp No. 13 „Gijsbrecht Van Aemstel" 
de heer Ed. Cuypers, architect, alhier: van het 
ontwerp No. 19* „A en Y " (monogram) de heer 
W . Van Boven, architect te 's-Gravenhage, en van 
het ontwerp No. 32 „Place Royal" de heer H . v. d. 
Vijgh, architect alhier. Naar aanleiding van de be
slissing der Jury omtrent het ontwerp No. 5 „Forum 
Amstelodamum' meende de Jury, dat de daarbij 
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behoorende naambrief niet zonder toestemming van 
den inzender kon worden geopend. Door middel 
van zijn correspontie-adres zal hem die toestemming 
worden gevraagd. 

De tentoonstelling der ingekomen ontwerpen is 
geopend op 27 Jul i j.1. 10 uur in Suasso-museum. 

I ngezonden s t u k k e n . 

De heer J . G. van Gendt JGz. te Nijmegen zond 
ons onderstaand stukje ter plaatsing. Het heeft 
betrekking op den pennestrijd door hem gevoerd 
in het weekblad „de Ingenieur" met den heer Chr. 
Muller, die tot heden niet antwoorde op het stuk, 
dat wij in ons nummer van 18 Jul i j.1. overnamen. 

Het komt ons waarschijnlijk voor, dat de heer 
Muller nu toch wel zal willen aantoonen, dat hij 
niet doodelijk getroffen is; wij zijn dan echter be
nieuwd, welke conclusie hij tegenover die van den 
heer v. G . zal stellen. 

R E D . 

C O N C L U S I E . 

Het tusschen den heer Chr. Muller en onder-
geteekende gevoerde debat over „ingenieurspraktijk" 
is plotseling afgebroken, niettegenstaande mijn laat
ste artikel zóódanig de aandacht trok dat ook 
andere technische bladen o. a. het bouwkundig 
weekblad „De Opmerker" dit artikel overnamen. 

Waar de heer Muller als zijn meening uitsprak, 
dat wij met de wapens langs elkander sloegen meen 
ik thans uit het doodelijk stilzwijgen van mijn 
tegenpartij te mogen opmaken, dat ik in mijn 
laatste stuk niet langs hem heen sloeg maar hem 
doodelijk trof. 

Het debat werd gevoerd in „de Ingenieur" in 
het orgaan dus van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs en van de Vereeniging van Delftsche 
Ingenieurs. Ik heb dus recht en reden te vermoe
den, dat het meerendeel van onze technici van 
naam het onder oogen kregen. 

Van weerlegging mijner beweringen is nergens 
in het debat sprake; hadde ik onwaarheid gesproken 
men zou mij spoedig weersproken hebben. 

Uit deze daadzaken trek ik 

d e c o n c l u s i e 
dat de overgroote meerderheid van Nederlandsche 
werktuigkundigen overtuigd is van de waarheid 
mijner beweringen doch dat men de zaak liefst 
laat zooals ze is. 

Dit ongehinderd laten voortbestaan van erkende 
wantoestanden door een groot aantal mannen, die 
op elk ander gebied gaarne medewerken om wan
toestanden te bestrijden, schrijf ik toe aan een 
ziekelijke weekheid tegenover onze jongelui, die 
men zoo graag het (vermeende) harde van een 
ernstige praktijk zou willen besparen. 

Beleefd verzoek ik bij deze alle technici, die het 
met mij eens zijn, geheel of gedeeltelijk, mij door 
toezending van hun naamkaartje van hun sympathie 
te doen blijken om zoo mogelijk met hen in overleg 
te treden. Desgewenscht houd ik de namen strikt 
geheim. 

En ter verduidelijking laat ik hier in 't kort mijn 
stellingen volgen: 

De ingenieur dient de wetenschap praktisch te 
kunnen toepassen. 

Daartoe moet hij zich even goed thuis gevoelen 
op wetenschappelijk terrein als op het gebied der 
praktijk. 

Hij , die dus alleen wetenschappelijk is onderlegd 
is geen ingenieur. 

De regeering vraagt voor het uitreiken van 
diploma's alleen wetenschappelijke ontwikkeling en 
de gevallen zijn dus mogelijk (en komen herhaal
delijk voor) dat zij ingenieursdiploma's uitreikt aan 
personen die geen ingenieur zijn. 

Hieruit kan schade ontstaan voor de industrie, 
die meent te mogen aannemen, dat de bezitter van 
een ingenieursdiploma ook ingenieurswerk kan ver
richten. 

Aan dezen toestand dient zoo spoedig mogelijk 
een einde gemaakt te worden. 

Nijmegen. J . G . V A N G E N D T J.Gz. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 31. De D a m p r i j s v r a a g 
Beschouwing naar aanleiding van de tentoonstelling der 
ontwerpen. 

A c t u e e l e v r a a g s t u k k e n . De Technische Hooge-
school en de Rijksacademie. 

De Nieuwe Zi jdskape l , met afbeeldingen van de 
kapel in afbraak. 

J u r y r a p p o r t der prijsvragen uitgeschreven door de 
„Afdeeling Amsterdam vaii de Mij. tot bevordering dei-
Bouwkunst" en „Amstels Bouwvereeniging voor burger
woonhuizen en werkmanswoningen". 

Architectura No. 31. De Dampri j svraag . Beschou
wing in verband met de tentoonstelling der ontwerpen, 
door A. van Baaien, met afbeeldingen. 

V r e d e s p a l e i s - I d y l l e . 
T e c h n i s c h Gedeelte: Iets over Gietkerns, kernzand 

en kernvormmachines (slot). — Over Stroo- en Riet
daken. — Oven tot verbranding van afvalstoffen. Boschex
ploitatie in Mandsjoerije. — 

De Bouwwereld No. 82. De D a m p r i j s v r a a g (ver
volg en slot). 

Moderne schouwburgbouw. 
O n t w e r p L a n d h u i s en Zomer a te l i er , door 

J. H. W. Leliman b. i. afbeeldingen. 
De Ingenieur No. 31. V a k a f d e e l i n g v o o r E l e c t r o -

t e c h n i e k van het K. I. v. I. Statistiek van Centraal-
stations voor Electrische Stroomlevering in Nederland. 

Iets over de b e p a l i n g van den weers tand 
van schepen, door J. K. E Triebart c-i., met af
beeldingen. 

G o l f s l i j t a g e van ra i l s , door T. E. van Putten. 
lste I n t e r n a t i o n a a l Congres voor koelindus-

trieën. te Parij-, door J. F. H. Koopman w.i. 
4de S a m e n k o m s t van directeuren, en/., van Openbare 

Werken en van Bouw- en Woningtoezicht gehouden te 
Leeuwarden op 9 en 10 Juli 1908. 

Technisch Weekblad (B. v. T.) N... 31. Verslag van 
de Twaalfde Gewone Algemeene Vergadering van den Bond 
van Technici gehouden te Utrecht op 28 Mei 1908. 

De Aannemer No. 31. M e d e d e e l i n g e n van het 
Hoofdbestuur w.o. omtrent het Tweede Internationaal 
Congres voor de Bouwbedri jven, te houden te 
Parijs 21—24 September Isi08. 

He t h o n d e r d j a r i g j u b i l e u m der openbare 
aanbesteding te Amsterdam, overgenomen uit „de Bouw
wereld" 

5de Middenstands Congres, 29-30 Juli 1908 te Dordrecht. 
C o n g r e s voor Middelbaar Technisch Onderwijs. 
D.- Nederlandsche Klei-Industrie No. 5. Het glazurne en 

engobeeren van baksteen. — Middelbaar Technische School. 
— Octrooiwet, ontleend aan het Tijdschr. der Mij. V Nijverh. 
— Uitvoering van werken in eigen beheer, ontleend aan „de 
Ingenieur". — De bondsbevrachters, overgenomen uit het 
Rott. Nieuwsblad". 

8 Augustus. Bijlage van „1ME O P M E R K E R No. 32. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Hem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en Magazijnen DE KITITERKADE 150-151. Filiaal en Showroom 44 KOKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en Knudwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder Uarantie. 

Deutsche Banhtttte No. 31. D i e A u s b i I d u n g v o n T e c h n i-
k e r n zu höhern Verwaltungsbeamten, doorGerh.Heyden. 

Das H e l m s d o r f e r H ü n e n g r a b , door G. Kutzke. 
Ueber t h ü r i n g i s c h e H o l z b a u k u n s t , door R. 

Pietzsch. met afbeeldingen. 
E i n IIaus an der S tadtmauer , door K Hahn bij 

een ontwerp van J. Steinlein te Trier. 
Ueber die A u s b i l d u n g der Dachz immer , 

door M. Heeren bij schetsen van Chr. Hövel te Düsseldorf, 
op losse plaat. 

Deutsche Kunst und DekoraOon. De elfde aflevering van 
Alexander Koch's maandschrift is in hoofdzaak gewijd aan 
hetgeen er te zien is op de Hessische Landes-Ausstellm g 
te Darmstadt, allereerst aan de schilder- en beeldhouwkunst. 
Groote meesters zijn er niet onder de schilders, wier werken 
hier zijn afgebeeld en dat de Duitsche schilderkunst niet 
is. wat zij wellicht wezen kon gevoelt men in Duitschland 
zelf, zoo wijst o.a, Georg Muschner er op, dat er tegen
woordig geen Duitsche dierschilderkunst bestaat; dit gebied 
ligt geheel en al braak, terwijl toch overigens alle genres 
vaak door dezelfde schilders bij afwisseling bewerkt worden 
waarbij allerlei oude en nieuwe manieren en maniertjes 
worden geprobeerd. Natuurlijk worden ook hier weder de 
groote gebouwen der tentoonstelling naar ontwerpen van 
Albin Muller beschreven en afgebeeld; heel veel architec
tonisch genie spreekt er niet uit, maar van vrij wat meer 
belang is het artikel met talrijke afbeeldingen van de kleine 
model-woningen, die op het terrein der tentoonstelling zijn 
gebouwd; hier zijn werkelijk, met betrekkelijk eenvoudige 
middelen heel aardige resultaten verkregen, 

Van de tekstbijdragen vermelden wij nog het stukje ge 
titeld: der Stil des Bestellers" van Karl Heinrich Otto en 
eenige lezenswaardige opmerkingen van Hobert Breuer over 
Kunsthandwerk en Bediijf. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— D r i e l e e r a r e n aan de Ambachtschool tc Emmen. 
Zie Adv. in dit No. (1) 

— L e e r a a r in B o u w k u n d i g Teekenen, aan 
de Nuts-Avondteekenschool voor Aankomende Werklieden, 
te Wageningen. Cursus half September tot half Maart). 
Inlichtingen te verkrijgen bjj het Bestuur. (1) 

— W e r k t u i g k u n d i g Ingenieur , bij de Sama-
rang-Joana Stoomtram-Maatschappij op Java," met eenige 
praktijk bij spoor- of tramwegen. Brieven aan de Directie 
Jan Pz. Coenstraat 4 te 's-Gravenhage. (1) 

— A d j u n c t - D i r e c t e u r voor de gemeentelijke licht
fabrieken te Gouda (gas en electriciteit), voorloop'ige jaar
wedde van f 2000 — Sollicitatiestukken bij het Gemeentebe
stuur in te zenden vóór den 15 Augustus a. s. (2) 

— C i v i e l - i n g e n i e u r met eenige ervaring in bouw
en waterbouwkunde, als associé. 

Inbreng f 3000.—. 
Adres No. 52835, Bureau van „de Ingenieur" te's-Graven

hage. (2) 

— T e e k e n a a r - C o n s t r u c t e u r . In een Machine
fabriek bij Amsterdam. 

Ervarng in Electro techniek en in Liften en Hij-chwerk-

tuigen aanbeveling. Brieven lett. R. O. 12. Nieuws van den 
Dag. ^ (2) 

— B o u w k u n d i g Opz ich ter -Teekenaar , goed 
ontwerper, volgens te geven schetsen. Brieven onder lett. 
K. IJ. 328, Nieuws van den Dag. (2) 

— B o u w k u n d i g e tot het opmaken van plannen voor 
eene Schelpkalkbranderij, nieuwste systeem. 

Brieven motto Bouwkundige, aan de Kantoorboekh. 
Bukman «t Sarlorius, Rokin 17, Amsterdam. (2) 

— Directeur der Gemeentelijke Gasfabriek te Leerdam. 
Jaarwedde f 1200, benevens 7 pCt. der netto winst, vrije 
woning, vuur eu licht: Stukken, op zegel, aan den Burge
meester vóór 12 Augustus a.s. (2) 

— Een L e e r a a r in het Lijn- en V a k t e e k e n e n 
en R o n d s c h r i f t aan de Ambachtsschool te Alkmaar, 
jaarwedde van f 1000, met 4 a 5 jaarlijksche verhoogingen 
van f 50.—. Akte M 2 vereischt Op benoeming tot tijdtl. 
leeraar aan de Gein. Burgeravond- en Avondschool voor 
Handwerkslieden, jaarwedde f500.—, met 4 a 5 jaarlijksche 
verhoogingen vau f 40.—, bestaat vooruitzicht. Inzending 
van stukken bij den Directeur H. van der Heij. (2) 

— T e e k e n a a r. Op een Electrotechnisch Bureau in 
staat zelfstandig projecten uit te wirken. Brieven No. 6911, 
bur. van de Haagsche Courant, Wagenstraat, 's-Gravenhage. 

(2) 
— T i m m e r m a n , met practische kennis van t bouw

vak, voor Oost-Afrika (Zambezi-Riviert voor één tot drie 
jaar Kennis van Engelsche taal vereischte. Salaris f 120 
per maand met vrije kost, inwoning, geneesk. beh. en reis
kosten 2e klasse heen en terug. Brieven onder motto „Oost-
Afrika" aan Broese's Advertentie-Bureau, Groote Markt 33, 
Breda. (2) 

— W a t e r b o u w k u n d i g U i t v o e r d e r . Brieven aan 
A. Vriens, Aannemer te Bergen op Zoom. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 0 tot 8 uur. 

17 Bouwk.Opz.-teek., 20 
0 BouwkOpz.-Uitv., 23 
3 Bouwk. Teek. 22-
3 Waterb. Opzr. 25 
3 Chef-machinisten 22 
2 Werkt. opz. (construct.) 22-
2 Werkmeester 26-
8 Werktuigk. Teek. 18-
7 Electrotechniker 20-
1 Scheepsteekenaar 
1 Klerk-teekenaar 
1 Kadaster-teekenaar 
1 Adjunct Boormeester 

-öoj . jeo 
-50j . , f65 
-49j.,/-00 
-31 j . , ƒ 80-
-33 j . , ƒ 80 
-26j.,/80-
-33j.,f90 
-28 j . , ƒ 35-
-41j.,/^35 
2 3 j , 
25j., 
24j., 
20j., 

- ƒ 1 2 5 p, 
- / H O , 
-ƒ120 , 
-ƒ120 . 
-ƒ150 H 
-ƒ110 , 
-ƒ125 „ 
-ƒ 85 |j 
-ƒ120 „ 
ƒ 80 „ 
ƒ 75 „ 
ƒ 70 „ 

DJ. 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 10 Augustus. 

Amsterdam ten 1,30 ure. Door de H. IJ. 
S. M. in het centraal-station: bestek no. 

1120: het maken van eene werkplaats, 
eene smederij, eene houtsloods en gebouw 
voor houtbewerking, eene houtdroog-
inrichting enz. op In t terrein van de 
wagenwerkplaats to Amersfoort: begr. 
f 139000. Het bestek met 5 teekeningen 
verkrijgbaar aan he' Administratiegebouw 
Droogbak Dienst van Weg eu Werken, 

kamer 150. Aanwijzing gehouden. 
Amersfoort ten 11 ure. Door de arch. 

W. Salomons in hotel Willeinsen te Zeist: 
bet bouwen van een heerenhuis aan de 
Slotlaan te Zeist; bestek en teekening 
vet kr. bij den arch, en ter inzage in gen 
hotel. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het ge-
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behoorende naambiïef niet zonder toestemming van 
den inzender kon worden geopend. Door middel 
van zijn correspontie-adres zal hem die toestemming 
worden gevraagd. 

De tentoonstelling der ingekomen ontwerpen is 
geopend op 27 Juli j.1. 10 uur in Suasso-niuseum. 

I ngezonden s t u k k e n . 

De heer J . G. van Gendt JGz. te Nijmegen zond 
ons onderstaand stukje ter plaatsing. Het heeft 
betrekking op den pennestrijd door hem gevoerd 
in het weekblad „de Ingenieur" met den heer Chr. 
Muller, die tot heden niet antwoorde op het stuk, 
dat wij in ons nummer van 18 Jul i j.1. overnamen. 

Het komt ons waarschijnlijk voor. dat de heer 
Muller nu toch wel zal willen aantoonen, dat bij 
niet doodelijk getroffen is; wij zijn dan echter be
nieuwd, welke conclusie hij tegenover die van den 
heer v. G. zal stellen. 

R E D . 

C O N C L U S I E . 

Het tusschen den heer Chr. Muller en onder-
geteekende gevoerde debat over „ingenieurspraktijk" 
is plotseling afgebroken, niettegenstaande mijn laat
ste artikel zóódanig de aandacht trok dat ook 
andere technische bladen o. a. het bouwkundig 
weekblad „De Opmerker" dit artikel overnamen. 

Waar de heer Muller als zijn meening uitsprak, 
dat wij met de wapens langs elkander sloegen meen 
ik thans uit het doodelijk stilzwijgen van mijn 
tegenpartij te mogen opmaken, dat ik in mijn 
laatste stuk niet langs hem heen sloeg maar hem 
doodelijk trof. 

Het debat werd gevoerd in „de Ingenieur" in 
het orgaan dus van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs en van de Vereeniging van Delftsche 
Ingenieurs. Ik heb dus recht en reden te vermoe
den, dat het meerendeel van onze technici van 
naam het onder oogen kregen. 

Van weerlegging mijner beweringen is nergens 
in het debat sprake; hadde ik onwaarheid gesproken 
men zou mij spoedig weersproken hebben. 

Uit deze daadzaken trek ik 

d e c o n c l u s i e 
dat de overgroote meerderheid van Nederlandsche 
werktuigkundigen overtuigd is van de waarheid 
mijner beweringen doch dat men de zaak liefst 
laat zooals ze is. 

Dit ongehinderd laten voortbestaan van erkende 
wantoestanden door een groot aantal mannen, die 
op elk ander gebied gaarne medewerken om wan
toestanden te bestrijden, schrijf ik toe aan een 
ziekelijke weekheid tegenover onze jongelui, die 
men zoo graag het (vermeende) harde van een 
ernstige praktijk zou willen besparen. 

Beleefd verzoek ik bij deze alle technici, die het 
met mij eens zijn, geheel of gedeeltelijk, mij door 
toezending van hun naamkaartje van hun sympathie 
te doen blijken om zoo mogelijk met hen in overleg 
te treden. Desgewenscht houd ik de namen strikt 
geheim. 

En ter verduidelijking laat ik hier in 't kort mijn 
«tellingen volgen: 

De ingenieur dient de wetenschap praktisch te 
kunnen toepassen. 

Daartoe moet hij zich even goed thuis gevoelen 
op wetenschappelijk terrein als op het gebied der 
praktijk. 

Hij, die dus alleen wetenschappelijk is onderlegd 
is geen ingenieur. 

De regeering vraagt voor het uitreiken van 
diploma's alleen wetenschappelijke ontwikkeling en 
de gevallen zijn dus mogelijk (en komen herhaal
delijk voor) dat zij ingenieursdiploma's uitreikt aan 
personen die geen ingenieur zijn. 

Hieruit kan schade ontstaan voor de industrie, 
die meent te mogen aannemen, dat de bezitter van 
een ingenieursdiploma ook ingenieurswerk kan ver
richten. 

Aan dezen toestand dient zoo spoedig mogelijk 
een einde gemaakt te worden. 

Nijmegen. J . G. V A N G E N D T J.Gz. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 31. De Dam pr ijs vra ag 
Beschouwing naar aanleiding van de tentoonstelling dei-
ontwerpen. 

A c t u e e l e v r a a g s t u k k e n . De Technische Hooge
school en de Rijksacademie. 

De Nieuwe Z ij d sk ap e 1, met afbeeldingen van de 
kapel in afbraak. 

J u r y-r a p p o r t der prijsvragen uitgeschreven door de 
„Afdeeling Amsterdam van de Mij. 1ot bevordering dei-
Bouwkunst" en „Amstels Bouwvereeniging voor burger
woonhuizen en werkmanswoningen". 

Architect ara No. 31. De D a m p r ij s v r a a g. Beschou
wing in verband met de tentoonstelling der ontwerpen, 
door A. van Baaien, met afbeeldingen 

V r e d e s p a l e i s - I d y l l e . 
T e c h n i s c h Gedeel te: Iets over Gietkerns, kernzand 

en kernvormmachines (slot). — Over Stroo- en Riet
daken. — Oven lot verbranding van afvalstoffen. Boschex
ploitatie in Mandsjoerije. — 

De Bouwwereld No. 32. De D a m p r ij s v r a a g (ver
volg en slot). 

Moderne schouwburgbouw. 
O n t w e r p L a n d h u i s en Z o m e r a t e l i e r , door 

J. H. W, Leliman b. i. afbeeldingen. 
De Ingenieur No. II. V a k a f d e e l i n g voor E lec tro -

t e c h n i e k van het K. I. v. I. Statistiek van Centraal-
stations voor Electrische Stroomlevering in Nederland. 

Iets over de b e p a l i n g van den weers tand 
van schepen, door J. K. E Triebart c-i., met af
beeldingen. 

G o l f s l i j t a g e van ra i l s , door T. E. van Putten. 
lste I n t e r n a t i o n a a l Congres voor koelindus-

trieën. te Parijs, door J. F. II. Koopman w.i. 
4de S a m e n k o m s t van directeuren, enz. van Openbare 

Werken en van Bouw- en Woningtoezicht gehouden te 
Leeuwarden op 9 en 10 Juli 1908. 

Technisch Weekblad (B. v. T.) N->. 31. Verslag van 
de Twaalfde Gewone Algemeene Vergadering van den Bond 
van Technici gehouden te Utrecht op 28 Mei 1908. 

De Aannemer No. 31. M e d e d e e l i n g e n van het 
Hoofdbestuur w.o. omtrent het Tweede Internationaal 
Congres voor de B o u w b ed r ij v e n, te houden te 
Parijs 21—24 September 1V<08. 

He t h o n d e r d j a r i g j u b i l e u m der openbare 
aanbesteding te Amsterdam, overgenomen uit „de Bouw
wereld" 

5de Middenstands Congres, 29-30 Juli 1908 te Dordrecht. 
Congres voor Middelbaar Technisch Onderwijs. 
D.' Nederlandsche Klci-ludustrie No. 5. Het glazurne en 

engobeeren van baksteen. — Middelbaar Technische School. 
— Octrooiwet, ontleend aan het Tijdschr. der Mij. v Nijverh. 
— Uitvoering van werken in eigen beheer, ontleend aan „de 
Ingenieur". — De bondsbevrachters, overgenomen uit het 
Rott. Nieuwsblad". 

8 Augustus. Bijlage van , , !>£ O P M E R K E R No. 32. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENOINEEK, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en Mag-aEUnen l»K KI ITKKIiAlii: 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 verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder (Jarantie. 

Deutsche Bauliiitte No. 31. Die Ausbildung von Techn i-
kern zu höhern Verwaltungsbeamten, door Gerh. Heyden. 

Das H e 1 m s d o r f e r H ü n e n g r a b, door G. Kutzke. 
Ueber t h ü r i n g i s c h e H o l z b a u k u n s t , door R. 

Pietzsch. met afbeeldingen. 
E i n Haus an der S tadtmauer , door K Hahn bij 

een ontwerp van J. Steinlein te Trier. 
Ueber die A u s b i l d u n g der Dachz immer , 

door M. Heeren bij schetsen van Chr. Hövel te Düsseldorf, 
op losse plaat. 

Deutsche Kunst uud Dekoration. De elfde aflevering van 
Alexander Koch's maandschrift is in hoofdzaak gewijd a;m 
hetgeen er te zien is op de Hessische Landes-Ausstellui g 
te Darmstadt, allereerst aan de schilder- en beeldhouwkunst, 
Groote meesters zijn er niet onder de schilders, wier werken 
hier zijn afgebeeld en dat de Duitsche schilderkunst niet 
is. wat zij wellicht wezen kon gevoelt men in Duitschland 
zelf, zoo wijst o. a. Georg Muschner er op, dat er tegen
woordig geen Duitsche dierschilderkunst bestaat; dit gebied 
ligt geheel en al braak, terwijl toch overigens alle genres 
vaak door dezelfde schilders bij afwisseling bewerkt worden 
waarbij allerlei oude en nieuwe manieren en maniertjes 
worden geprobeerd. Natuurlijk worden ook hier weder de 
groote gebouwen der tentoonstelling naar ontwerpen van 
Albin Muller beschreven en afgebeeld ; heel veel architec
tonisch genie spreekt er niet uit, maar van vrij wat meer 
belang is het artikel met talrijke afbeeldingen van de kleine 
model-woningen, die op het terrein der tentoonstelling zijn 
gebouwd; hier zijn werkelijk, met betrekkelijk eenvoudige 
middelen heel aardige resultaten verkregen, 

Van de tekstbijdragen vermelden wij nog het stukje ge 
tileld der Stil des Bestellers" van Karl Heinrich Otto en 
eenige lezenswaardige opmerkingen van Robert Breuer over 
Kunsthandwerk en Bed i ij f. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— D r i e l e e r a r e n aan de Ambachtschool te Emmen. 
Zie Adv. in dit No. (1) 

— L e e r a a r in B o u w k u n d i g Teekenen, aan 
de Nuts-Avondteekenschool voor Aankomende Werklieden, 
te Wageningen. Cursus half September tot half Maart). 
Inlichtingen te verkrijgen bij het Bestuur. (I) 

— W e r k t u i g k u n d i g Ingenieur , bij de Sama-
rang-Joana Stoomtram-Maatschappij op Java, met eenige 
praktijk bij spoor- of tramwegen. Brieven aan de Directie 
Jan Pz. Coenstraat 4 te 's-Gravenhage. (1) 

— A d j u n c t - D i r e c t e u r voor de gemeentelijke licht
fabrieken te Gouda (gas en electriciteit), voorloop'ige jaar
wedde van f 2000 — Sollicitatiestukken bij het Gemeentebe
stuur in te zenden vóór den 15 Augustus a. s. (2) 

— C i v i e l i n g e n i e u r met eenige ervaring in bouw
en waterbouwkunde, als associé. 

Inbreng f 3000.-. 
Adres No. 52835, Bureau van „de Ingenieur" te 's-Graven

hage. (2) 

— T e e k e n a a r - C o n s t r u c t e u r . In een Machine
fabriek bij Amsterdam. 

Ervaring in Electro techniek en in Liften en Hij-chweik-

tuigen aanbeveling. Brieven lett. R. O. 12. Nieuws van den 
Dag. (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, goed 
ontwerper, volgens te geven schetsen. Brieven onder lett. 
K. IJ. 328, Nieuws van den Dag. (2) 

— B o u w k u n d i g e tot het opmaken van plannen voor 
eene Schelpkalkbranderij, nieuwste systeem. 

Brieven motto Bouwkundige, aan de Kantoorboekh. 
Bukman & Sarlorius, Rokin 17, Amsterdam. (2) 

— Directeur der Gemeentelijke Gasfabriek te Leerdam. 
Jaarwedde f 1200, benevens 7 pCt. der netto winst, vrije 
woning, vuur eu licht: Stukken, op zegel, aan den Burge
meester vóór 12 Augustus a.s. (2) 

— Een L e e r a a r in h c t L ij n- en V a k t e e k e n e n 
en Ronds chr i f t aan de Ambachtsschool te Alkmaar, 
jaarwedde van f 1ÜOO, met 4 a 5 jaarlijksche verhoogingen 
van f 50.—. Akte M 2 vereischt Op benoeming tot tijdtl. 
leeraar aan de Gem. Burgeravond- en Avondschool voor 
Handwerkslieden, jaarwedde f 500.—, met 4 k 5 jaarlijksche 
verhoogingen vau f 40.—, bestaat vooruitzicht. Inzending 
van stukken bij den Directeur H. van der Heij. (2) 

— ï c e k e n a a r . Op een Electrotechnisch Bureau in 
staat AI lfstandig projecten uit te wtiken. Brieven No. 0911, 
bur. van de Haagsche Courant, Wagenstraat, 's-Gravenhage. 

(2) 
— T i m m e r m a n, met practische kennis van 't bouw

vak, voor Oost-Afrika (Zambezi-Rivier) voor één tot drie 
jaar Kennis van Engelsche taal vereischte. Salaris f 120 
per maand met vrije kost, inwoning, geneesk. beh. en reis
kosten 2e klasse heen en terug. Brieven onder motto „Oost-
Afrika" aan Bioese's Advertentie-Bureau, Groote Markt 33, 
Breda. (2) 

— W a t e r b o u w k u n d i g Ui tvoerder . Brieven aan 
A. Vriens, Aannemer te Bergen op Zoom. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN OEN BOND VAN TECHNICI 
RüIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

17 Bouwk.Opz.-teek., 
6 BouwkOpz.-Uitv., 
3 Bouwk. Teek. 
3 Waterb. Opzr. 
3 Chef-machinisten 
2 Werkt. opz. (construct.)22 

20 
23 
22-
25 
22 

2 Werkmeester 
8 Werktuigk. Teek. 
7 Electrotechniker 
1 Scheepsteekenaar 
1 Klerk-teekenaar 
1 Kadaster-teekenaar 
1 Adjunct Boormeester 

26 
18-
20 

-50j.,/-00 
-50 j . , ƒ05-
-40 j . . / - 60-
-31 j . , ƒ 80-
-33j . , f80-
-20J . J80 
-33 J., f 90-
-28 j . , ƒ 3 5 -
-41j.,f"35-
23]., 
25j., 
24 j , 
20 i„ 

- ƒ 1 2 5 
-ƒ110 
-ƒ120 
-ƒ120 
-ƒ150 

ƒ110 
ƒ125 

-ƒ 85 
-ƒ120 

ƒ 80 
f 75 
ƒ 70 

.m. 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG ÏO Augustus. 

Amsterdam ten 1,30 ure. Door de H. IJ. 
S. M. in het centraal-station: bestek no. 

1120: het maken van eene werkplaats, kamer 150. Aanwijzing gehouden, 
eene smederij, eene houtsloods en gebouw Amersfoort ten II ure. Door de arch, 
voor houtbewerking, eene houtdroog-I W. Salomons in hotel Willemsen te Zeist: 
inrichting enz. op n< t terrein van de1 het bouwen van een hoerenhuis aan de 
wagenwerkplaats te Amersfoort: begr. I Slot laan te Zeist; bestek en teekening 
f 139000. Het bestek met 5 teekeningen verkr. bij den arch, en ter inzage in gen 
verkrijg baar aanhe' Administratiegebouw : hotel. 
Droogbak Dienst van Weg en Werken, Amsterdam ten 12 ure. Door het ge 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Marmeren Schoorsteenmantels. 
Vraag album en prijzen. (i) 

meentebestuur: het leveren van 05 stuks 
gegoten ijzeren rioolsehachtranden met 
deksels. De voorwaarden te verkrijgen, 
ter Stadsdrukkerij. Inlichtingen aan het 
„ingenieursbureau'' der publieke werken 
ten gemeentehuize, Kamer no. 167, van 
11 tot 12 uur de drie laatste werkdagen, 
welke aan de aanbesteding voorafgaan. 

Grave ten 3 ure, — Door de kerkvoogd 
en notab. der Ned. Herv. Gem. in de 
Consistoriekamer: het bouwen van een 

• predikaatswoning; aanw. 10Aug. 10ure; 
best. en teek. verkr. bij VV. v. Deursen 
te Ravenstein. 

's-Hertogenbosch ten 12 u e Door de 
ingenieur J. Dony, in het Hotel Du Com
merce: het bouwen van een woonhuis te 
Vught; bestek en teek. verkrijgbaar op 
het bureau. 

Oniniflanderwijk nam. ten 7 ure. Door 
het best. van liet waterschap Zuiderwijk 
in hotel de Ommelanden : het bouwen van 
een motorgebouw op het watergemaal, 
aan den weg no. 13 aid., best. en teek. 
in gen. hotel ter inznge; inl. verstrekt A. 
Woldendorp, archit. te Veendam. 

Aalten ten 5 ure. — Door de arch. G. 
Rosier Czn. te Gendringen namens F. J. 
Oberink te Aalten in het koffiehuis van 
G. Peters het metsel- en ververswerk 
met de materialen voor een winkelhuis: 
bestek en teek. ter inzage in genoemd 
koffiehuis; aanw. 1 uur voor e besteding. 

Staphorst ten 2 ure. Door het gemeente
bestuur: het maken van een steiger om 
en het verlichten van verschillende her
stellingen aan den toren aldaar; bestek 
verkrijgbaar bij den bouwk. H. Timmer, 
Stationsweg te Meppel, aanw. 11 ure. 

DINSDAG 11 Augustus. 

Laren. V.,or rekening van M. Velt-
kamp : het bouwen van een boerenwoon-
huis met schuur; bestek en teekening ter 
inzage in het café Kalfsterman te Holten; 
aanw. 2 uur voor de besteding. 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij tot 
Expl. van S S. aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelse Park: bestek 
no. 1152: het verbeteren van de wachters
woningen no. 27, 2*, 41 en 43 en het 
maken van een steenen wachthuisje bij 
de wachterswoning no. 28 op de lijn-
Eindhoven—Venlo; begr. f 4900. (Zie adv 
in no. 3t>.) 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij tot 
Expl. van S.S. aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelse Park: bestek no. 
1154: het maken van een verblijf voor 
conductems op het station Venlo; begr. 
f 3650. (Zie adv. in no. 30.) 

WOENSDAG 12 Auguslns. 

Hillegersberg ten 12 ure. Door de 
arch. K. Buurman Az. le Bergschenhoek 
i • het Wapen van Holland: Het ver
bouwen der woning en stal en het 
bouwen van een nieuwe schuur aan de 
woning L. I. Z. B. No. 5 C. M. A. 
Noordam te Bleiswijk, met aansluitende 
werken. Bestek met teek. ter inzage in 
„de Zwaan" te Bleiswijk en verkrijgb. bij 
den architect. 

Rozenburg v.m. ten 11 ure. Door het 
gem.-best.: het bouwen eener school en 
bijkomende werken aan den Brielschcn 
heuvel; aanw. gehouden. Bestek en teek. 
ter inzage en verkrijgb. ten Raadhuize; 
inl. geeft de bouwkund ge T. Breevaart 
te Rozenburg. 

DONDERDAG 13 Augustus. 

Miirnierwoude. 'sm. ten 12 ure. Door 
het gem.-best. van Dantumadei I in het 
geme>ntehuis te Murmerwoude: het 
verbouwen van de school en onderwijzers-
woning te Birdaard, Murmerwoude en 
Roodkerk, in drie perceelen; bestek en 
teek. ter inzage en verkrijgb. ter secre
tarie; bilj. in te zenden ten gemeentehuize 
te Murmerwoude. 

VB IJ DAG 14 Augustus. 

's-Gravenhage ten 11 ure. Door het 
minist. van Marine: het bouwen van 
een proefstation met werkplaats in de 

'Maatsch. tegen Brand-
Leven 

van 18415. 

Assurantie-
schade op het 

„DE 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN.IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
1'renilën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

no. 1148: het maken van eene uitbreiding 
aan de goederenloods, het maken van een 

Erivaatgeb. en bijkomende werken op 
et station te Sittard, begr. f 8500. (Zie 

adv. in no. 31). 
Utrecht, ten 2 ure, door de Mij. tot 

Expl. v. S.S. aan het centraalbureau der 
Mij. in het Moreelse Park : bestek no. 1153: 
het maken van den onderbouw eener 
traverse met bijkomende werken aan de 
IJkade te Amsterdam; begr. f 17300. (Zie 
adv. in no. 30. 

DONDERDAG 20 Augusta*. 

Terneiizen ten 2 ure. Door de arch W. 
Sterk te Sehore, in het hotel Centraal: 
het bouwen van drie woonhuizen, land-
bouwschuren, varkens- en kippenhokken; 
wagenhuizen on verdere werken |in de 
Emanuël en Valckenisse polders gem. 
Waarde. Bestek met teekeningen te be
komen bij den Architect bij wien het 
proces-verbaal van af den 12en Aug. e.k. 
ter inzage ligt 

Antiquariaat van „de Opmerker" 
SI.OET EN FIJNJE. Beschrijving van 

den Watervloed in Gelderland in 
Maart 1855, met 4 kaarten en 12 schet
sen, Arnhem 1856. . . . 1.— 

Juuus NORDENBURG. Die Ventilatoren 
Und deren Anwendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst
figuren en 11 uitslaande platen, f 1.— 

nabijheid van den kunstlichttoren te 
Scheveningen. Aanw. door den Bouwk. 
bij het loodswezen 12 Augustus tusschen 
12 en 1 uur; bestek verkrijgb. bij het 
Departement van Marine (bureau A2) te 
's Gravenhage. 

Zeist nam. ten 3 ure. De arch. J. London 
in het hotel Wilhmsen: het bouwen van 
een heeren-laiidhuis te Bosch en Duin, 
gem. Zeist; bestek en teek, a f2 en inl. 
verkrijgb. bij den arch, voornoemd; aanw. 
volgens bestek. 

DINSDAG IS Augustus. 

Utrecht, ten 2 ure, door de Mij. tot 
Expl. v. S.S. in het Moreelse Park: best. 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) f 1.50 

KARL ZETZSCHE . Zopf & E m p i r e . 
Facaden, poorten, deuren, vensters, 
arhitectonische détails en binnen-
decoratie in Barock- en Empirestgl. 

I. Fassaden aus der E m p i r e - Z e i t . 30 
platen in portefeuille . . . f9 — 

11. HaustUre, Tore und F e n s t e r . 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

111. A r c h . Details und E i n r . d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . f9 — 

I, II en III te zauien . . . / 21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver
schijnt later. 

M . H . A . J . VAN MEURS. Aanwijzi-
ging b(j het Topograuhisch Teekeneu, 
met atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 1889 f2.— 

BADON GHIJBEN en H. STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ 0.65 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
ei. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
6. in twee termijnen, elk groot / 2.60, waar 

over op 1 April en 1 October van hel 
abonnementsjaar (1 Jan—31 Dec.)wordt 
beschikt. 

Voor België • «50l 
Voor de overige landen der Post-Unie, met ? 

inbegrip van Nederl.Indië en Zuid-Afrika . • 7.50) 5 Ï 
i i ï 

ra 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat .0 .15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer • 0.16 
Groott. letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bi) opgave van drie 

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

aanvrage toegezonden. 

Opgaven ran Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend 11 ion nier, uiterlijk des 
VRIJDAGS VOORMIDDAGS aan ons bnrean 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

O v e r K o e l h u i z e n . 

In een voordracht over openbare slachthuizen, in 
Februari j . 1. gehouden in den Frieschen Bouw-
kring te Leeuwarden, werd er door den heer G. J. 
Veenstra, architect aldaar, op gewezen, dat deze 
inrichtingen reeds van zeer ouden datum zijn. Het 
openbare slachthuis paste in het systeem der gilden 
en het is ook met het te niet gaan dezer instel
lingen een tijdlang verdwenen, om in de tweede 
helft der negentiende eeuw in een modernen vorm 
als stedelijke instelling weder te verschijnen, eerst 
in de groote steden, later in vele kleinere, in ons 
land in navolging van het buitenland eerst zeer 
laat, zoodat zelfs de residentie nog steeds wacht op 
een inrichting, die elders in menige kleinere stad, 
reeds bewezen heeft in een bestaande behoefte te 
voorzien en zelfs, bij goede inrichting en verstandig 
beheer, winsten te kunnen afwerpen. 

Wanneer men thans over moderne slachthuizen 
spreekt, dan denkt men daarbij dadelijk aan een 
onderdeel, dat hoe langer hoe meer onmisbaar 
wordt geacht, namelijk het koelhuis. 

Hiervan kan niet worden gezegd, dat het reeds 
voor eeuwen aanwezig was. Wel hadden de oude 
vleeschallen, waarvan 0. a. Haarlem en Antwerpen 
zulke prachtige voorbeelden hebben bewaard, ruime 
koele kelders, wel is het verzamelen en bewaren 
van ijs in ijskelders ook reeds een oud gebruik, 
maar het kunstmatig voort brengen van ijs en van 

koude danken wij aan de moderne wetenschap en 
van een koelindustrie, een bedrijf, dat zich uit
sluitend toelegt op het voortbrengen van lage 
temperaturen voor de meest uiteenloopende doel
einden, is eerst, in de latere jaren der negentiende 
eeuw sprake. 

Welk een beteekenis deze koelindustrie ver
kregen heeft kan men o. a. gewaar worden uit het 
feit, dat in October a. s. te Parijs een internationaal 
Congres zal worden gehouden, dat uitsluitend daar
aan gewijd zal zijn. In het weekblad „de Ingenieur 
van 1 Augustus j. 1. wordt dit Congres het be-
duidendste genoemd, dat ooit te Parijs gehouden is 
en van ingenieursstandpunt gezien is dit wellicht 
niet overdreven. 

De excursies aan dat Congres verbonden, naar 
tal van industrieele ondernemingen, brouwerijen, 
slachthuizen, zuivelfabrieken, champagne-kelders, enz. 
beloven zeer belangwekkend te zullen zijn. Neder
land zendt 34 leden naar het Congres en reeds 
wordt hier te lande de oprichting overwogen van 
een speciale vereeniging voor koude-techniek wel
licht als vakafdeeling van het Kon. Instituut van 
Ingenieurs, terwijl uit het Congres waarschijnlijk 
een internationale Associatie voor hetzelfde doel 
zal geboren worden. Speciale tijdschriften over koel-
induslrie bestaan er reeds verscheidene. 

Bij de oudere moderne slachthuizen is men in de 
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eerste plaats bedaeht geweest op ruime goed ge
ventileerde lokalen voor het slachten en de verdere 
daaraan verbonden werkzaamheden. Zuiver water 
in onbeperkte hoeveelheid was eveneens een eisch, 
die niet kon worden ontgaan. Waar geen water
leiding ter beschikking stond kon somtijds niet aan 
een slachthuis worden gedacht, tenzij door een eigen 
watervoorziening dit bezwaar kon worden opgeheven. 

Ook de afvoer zoo van vaste als vloeibare afval
stoffen werd terecht als een punt van groote be
teekenis beschouwd en reeds in 1880 vindt men bij 
Duitsche slachthuizen de biologische reiniging van 
het afvalwater toegepast. 

Een koelhuis, inwendig door ijzeren hekwerken 
in koelkamcrs verdeeld, die afzonderlijk verhuurd 
worden en waarin de lucht niet door ijs, maar 
door een in een machinegebouwtje opgestelde koudc-
machine werd afgekoeld, zoodat de temperatuur 
zelfs in 't heetst van den zomer op 2.5°C. kon 
worden gehouden, gold toentertijd nog als een 
groote bijzonderheid. 

Te Hannover werd er een gemaakt door den 
architect Hecht en dit was een groote stap voor
uit; een achttal jaren te voren waren te Budapest 
in een inrichting, die overigens aan alle eischen 
voldeed nog koelkamers aangelegd, die op vrij 
primitieve wijze door ijs werden afgekoeld. 

Ook aan het oudste der stedelijke slachthuizen 
le Berlijn, in 1872 door Baurath Orth gebouwd, 
heeft men bij een uitbreiding de nieuwe runder-
slachthallen geheel onderkelderd en in 't midden 
der kelderruimte een grooten ijskelder gemaakt, 
waaromheen kleine koelkamers gegroepeerd zijn. 
Deze koelkamers zijn door dubbele deuren van de 
overige kelderruimte afgesloten. Wel opmerkens
waardig is het evenwel, dat men bij het nieuwe 
Centrale Slachthuis te Berlijn, in 1881 door Blan-
kenstein en Peters gebouwd, ijskoelkainers in het 
geheel niet noodig oordeelde. Naar de te Berlijn 
opgedane ondervindingen werd veel meer waarde 
gehecht aan rijkelijke luchtverversching en daaraan 
zijn dan ook de uiterste zorgen besteed. 

Eerst later zou men tot het besluit komen, dat 
om aan alle eischen te voldoen, een koelinrichting 
niel gemist kon worden en zoo is in het jaar 1900 
aan het Centraal Slachthuis een koelinrichting toe
gevoegd, die als een der grootst aangelegde en 
bestingerichte de aandacht ten volle verdient. 

Wat de koelhuis-inrichting in het algemeen be
treft kan men daarbij onderscheiden het k o e l h u i s 
zelf, de af k o e l i n r i c h t i n g met den ventilator, 
die de voortdurende circulatie van koude, droge en 
gezuiverde lucht in het koelhuis bewerkt en de 
k o u d e - m a c h i nes, waarmede de afkoelinrichting 
op de gewenschte lage temperatuur gehouden wordt 

K O E L I N R I C H T I N G M E T Z W A V E L I G Z U U R -
C O M P R E S S O R S . 

a. STOOMMACHINE. k. TRANSMISSIE. 

66. COMPRESSORS 1. TRAPPEN VOOR DEN 

c. CONDENSATOR. ZOUT WATER VAL. 

d. VERZAMELBAK. fit. VENTILATOR. 

t>. REFRIGERATOR. LUCHTZUIGBUIS. 

tr POMPEN. o.o.'o2 
LUCHTTOEVOERBUIZEN. 

a KOELAPPARAAT. pp. STOOMKETELS. 

it. ONTDOOIINGSVAT. 9- U S C E L L E N . 

i. IJsTAFEL. r. LOOPKRAAN. 

en die tevens gewoonlijk dienen om ijs te fabriceeren 
Deze machines worden door stoom- of andere 

motoren gedreven. 
De doelmatigste inrichting van het koelhuis is 

het z. g. cellensysteem d. w. z. verdeeling van de 
ruimte in cellen, door wanden van geperforeerd 
plaatijzer van elkander afgescheiden en bij groote 
inrichtingen nog voorzien van een - vóórkoelruimte. 

De hoofdzaak is verder een zoo volledig mogelijke 
isoleering, zoodat alle atmosferische invloeden van 
buiten zijn uitgesloten. 

Vensters en deuren worden zoo spaarzaam mogelijk 
en steeds dubbel aangebracht. Kunstmatige ver
lichting is steeds noodig waarbij electrisch licht 
de voorkeur verdient. Gaslicht kan wel worden ge
bezigd maar dan zoo, dat nooit verbrandingsprö-
ducten in het koelhuis kunnen komen, dus ongeveer 
op de wijze als dit in spoorwegwaggons geschiedt. 

Bij de afkoelinrichtingen zijn twee systemen te 
onderscheiden namelijk het directe, waarbij de lucht 
afgekoeld wordt en het indirecte, waarbij de lucht 
afgekoeld wordt direct door de wanden van den 
verdamper die bestaat uit een buizenlichaam met 
groot oppervlak en het indirecte, waarbij de lucht 
afgekoeld wordt door een zoutoplossing, die in 
voortdurende beweging en door den verdamper 
voortdurend op lage temperatuur gehouden wordt. 
Van beide systemen bestaan nog tal van verschillende 
inrichtingen en beide hebben eigenaardige gebreken 
en voordeden. 

Van de directe afkoelers schijnt de verbeterde 
constructie volgens patent Fixary het best te vol
doen, van de indirecte afkoelers zijn met den schijyeu-
afkoeler systeem Linde goede resultaten bereikt, 
maar worden tegenwoordig de verbeterde cascade-
afkoelers weder aanbevolen. 

Wat de koude-macliines betreft, deze berusten 
alle op het samenpersen van een of ander gas. 
door middel van compressors, tot den vloeibaren 
toestand. De verdamping der vloeistof veroorzaakt 
daarna de gewenschte lage temperatuur. 

Ook de verschillende koudemachines hebben ver
schillende gebreken, maar wij zouden ons bestek te 
buiten gaan, door hier in uitvoerige beschouwingen 
te treden over al de bestaande systemen. 

De indirecte afkoeling schijnt thans de meeste 
aanhangers te hebben en de koude-machiues met 
zwaveligzuur-compressors, volgens de verbeterde 
constructie van A. Boisig te Berlijn, schijnen veel 
kans te hebben alle andere systemen te verdringen. 

Borsig heeft naar wij meenen ook de koelinrich-
tingen aan de slachthuizen te Arnhem en te Haar
lem geïnstalleerd. Wat hij indertijd in een brochure 
over zijn systeem mededeelde vei dient dus zeker 
de aandacht. Daaraan is het volgende ontleend. 

Volgens opgedane ervaringen is voor heteonser-
veeren van vleesch die temperatuur het meest 
geschikt, welke dicht bij het vriespunt ligt, doch 
dit, ter voorkoming van t'bevriezen, niet bereikt. 

Men kiest daarom gewoonlijk eene temperatuur 
van + 3° tot ± 4° C , somtijds ook van 0 
tot ± 1° C. 

Zooals thans algemeen erkend wordt, is het 
niet voldoende de lucht alleen af te koelen, maar 
moet deze voor alles ook gedroogd en gezuiverd 
worden; tevens moet de warm geworden voort
durend afgevoerd en versche afgekoelde lucht 
toegevoerd worden. 

Deze wijze van afkoelen is dan ook geheel 
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anders dan die welke gewoonlijk in bierbrouwerijen 
en andere bedrijven toegepast wordt en eene der
gelijke goed aangelegde inrichting vereischt dan 
ook speciale ondervinding. 

Om de in het koelhuis toe te voeren lucht 
gelijktijdig bij het afkoelen te reinigen en te drogen, 
past men in de meeste gevallen eene onmiddellijk 
op de lucht inwerkende onafgebroken regen van 
eene door de koelmachine sterk afgekoelde gecon
centreerde zoutoplossing toe. 

De lucht wordt door middel van een schroef-
vormigen ventilator door den kouden regen gedreven 
en in de eerste plaats afgekoeld. Daar geconcentreerd 
zoutwater de eigenschap bezit in sterke mate vocht 
in zich op te nemen, wordt het vochtgehalte 
der binnentredende lucht gelijktijdig belangrijk 
verminderd. 

Eindelijk werkt ook het door den regen gevormde 
zoutwateroppervlak op dezelfde wijze als een filter, 
zoodat de in deze lucht aanwezige verontreinigingen, 
kiemen, sporen, bacteriën, stof, enz. door het zoute 
water opgenomen, onschadelijk gemaakt en wegge
voerd worden. 

Dit proces heeft plaats in het eigenlijke lucht* 
koeltoestel, hetwelk zoo dicht mogelijk bij het 
koellokaal geplaatst moet worden. 

In dit luchtkoeltoestel zijn een aantal trappen 
aangebracht, waarvan de treden een specialen 
vorm hebben. 

Het in den refrigerator der koelmachine afge
koelde zoute water wordt door een roteerende pomp 
naar het luchtkoeltoestel gevoerd, waar het door 
eene buisleiding naar de afzonderlijke trappen geleid 
wordt, om van daar in den vorm van kleine 
watervalletjes naar onder in een verzamelbak te 
vloeien, van waaruit de zoutoplossing door een 
tweede roteerende pomp opgezogen en dan in den 
verdamper teruggevoerd wordt. Indien het lucht
koeltoestel boven het koelhuis geplaatst is, dan 
vervalt de tweede pomp. 

Aan de eene zijde van het luchtkoeltoestel is 
een schoefventilator aangebracht, welke de lucht 
door buisleidingen uit de af te koelen vleeschbe-
waarplaatsen wegzuigt en door het luchtkoelstel.se] 
heen blaast. Aan de tegenovergestelde zijde komt 
de lucht dan weder afgekoeld, gedroogd en gerei
nigd uit, waarna deze door andere buisleidingen 
weder regelmatig in de koelruimte verdeeld wordt. 

In deze ruimte zijn de luchttoe- en afvoerleidingen 
aan de zoldering aangebracht en voor het regelen 
van de luchtstroom van schuiven voorzien, zoodat 
een volkomen regelmatige luchtcirculatie en afkoeling 
verkregen kan worden. 

De zuigleidingen zijn tevens in verbinding ge
bracht met de buitenlucht, zoodat al naar be
hoefte, de lucht in het koellokaal vernieuwd kan 
worden. 

In het koellokaal heeft dus een onafgebroken 
circulatie van afgekoelde lucht plaats en onder de 
inwerking daarvan, wordt het vleesch aan de 
oppervlakte met een dun vlies overtrokken, hetwelk 
het indringen van bederfveroorzakende bacteriën 
verhindert en zoodoende een lang goedhouden van 
het vleesch mogelijk maakt. 

Het koellokaal zelf is in een aantal door tralie
werk van elkander afgescheiden en afsluitbare 
kamers of cellen verdeeld, welke aan de slachters 
verhuurd worden. 

Het transport van het vleesch van het slacht-
lokaal naar de koelruimten geschiedt meestal 

over boven of langs de cellen aangebrachte 
hangsporen. 

Het kunstmatig koelgehouden of geconserveerde 
vleesch verdraagt ook in den warmsten zomer 
zeer goed het transport naar de verbruikers, is 
malsch, smakelijk en lichter verteerbaar dan versch 
geslacht vleesch. 

De bedrijfskosten van een vleeschkoelhuis, met 
inbegrip van eene voldoende amortisatie en de 
noodige rente van het aanlegkapitaal, bedragen 
zeker niet meer, in de meeste gevallen zelfs minder, 
dan bij inrichting van ijshuizen (ijskelders) en worden 
door de pacht der aan de slachters te verhuren 
cellen rijkelijk gedekt. 

Met het oog op grootere rentabiliteit verdient 
het aanbeveling bij een dergelijken aanleg ook 
eene inrichting tot het maken van kristalijs op 
te nemen. 

De hierdoor veroorzaakte meerdere uitgaven zijn 
betrekkelijk gering; de bedrijfskosten der geheele 
inrichting worden zeer zeker bijna geheel door den 
verkoop van het ijs aan de slachters en andere 
afnemers gedekt. 

Daar het door de machine voortgebrachte ijs 
kristalhelder en chemisch zuiver vervaardigd kan 
worden vindt het overal gaarne afnemers, ook wordt 
daardoor aan de plaatselijke ziekenhuizen de gelegen
heid gegeven, chemisch zuiver ijs in plaats van het 
voor de gezondheid gevaarlijke natuurijs te gebruiken, 
waardoor opnieuw met een gewichtige hygiënische 
behoefte rekening gehouden is. 

Nadat in het vorenstaande de gewichtige 
hygiënische en economische waarde der vleesch-
koeling in de slachthuizen in het kort medegedeeld 
en eene korte uiteenzetting van het voor vleesch-
conserveering best geschikte koelsysteem gegeven 
is, willen wij nog een blik werpen op de ver
schillende systemen van koude voortbrengende 
machines, omdat het ongestoorde en economische 
bedrijf eener koelinrichting natuurlijk in de eerste 
plaats van de goede werking van de koelmachine 
afhankelijk is. 

Men onderscheidt twee hoofdsoorten van koel
machines : le de zoogenaamde luchtexpansie- en 2e 
de verdampingsmachines, van welke evenwel de 
eerste soort tengevolge van hun gering vermogen 
in de praktijk maar zelden ingang gevonden hebben. 

De verdampingsmachines worden wederom in twee 
soorten verdeeld: 

Verdampingsmachines met absorptie-toestel en 
verdampingsmachines met. compressor, de eerste 
worden kortweg absorptiemachines, de laatste com-
prossormachines genoemd. 

De eerst bestaan hebbende absorptiemachines 
worden wel is waar ook nu nog door enkele fa
brieken gebouwd, doch ze zijn intusschen door de 
compressormachines ver overtroffen en kunnen 
voor het gebruik in slachthuizen niet meer in aan
merking komen, daar die machines te dikwijls aan 
storingen tijdens het bedrijf onderhevig zijn en voor 
slachthuizen een volkomen betrouwbare werking de 
allereerste cn gewichtigste voorwaarde is. 

Bovendien is echter ook het verbruik van koel
water en brandstof bij deze machines werkelijk veel 
hooger dan bij de compressormachines, geheel af
gezien nog daarvan dat het gebruik van een grooten 
met heete ammoniak gevulde distillatieketel voort
durend gevaar voor ontploffing oplevert. 

De compressormachines zijn dus de eenige welke 
voor het abattoir-bedrijf in aanmerking komen. 

Aangezien van deze echter eveneens een groot 
aantal verschillende systemen bestaat, welke ge
deeltelijk naar het gebruikt wordende koelmiddel, 
voor een ander deel naar het verschil in constructie 
der onderdeden te onderscheiden zijn, zoo komt 
het ons wenschelijk voor het. voor en tegen der 
verschillende systemen hier kort aan te geven. 

A l naar het soort der gebruikte koelmiddelen, 
onderscheiden wij aether-, ammoniak-, koolzuur- en 
zwaveligzuur-compressor machines. Tengevolge van 
het zeer groote brandgevaar van aether zijn deze 
machines voor de industrie bepaald onbruikbaar 

en kunnen dus geheel buiten beschouwing blijven. 
Het is dus nu de vraag aan welke van de laatst 
genoemde systemen de voorkeur gegeven moet 
worden. 

Het is een feit, dat de Lindensche Ammoniak-
machines zich vele aanhangers verworven hebben 
en in de industrie in getale ingevoerd zijn. 

De reden hiervoor ligt echter nieer in de goede 
uitvoering van deze machines, dan wel in de voor
treffelijkheid van het systeem, aangezien de ammo-
niakmachines verscheidene groote gebreken hebben. 

(Slot volgt.) 

J . M O l b r i c h f 

Nauwelijks veertig jaar oud is de architect J . M . 
Olbrich te Dusseldorp, waar hij bezig was een 
„ Warenhaus'' te bouwen, overleden. Met hem ver
dwijnt een eigenaardige figuur uit de Duitsche kunst. 

Ontwerpen van hem zag ik voor het eerst in 
1898; zij waren vervat in het tijdschrift Ver Sacrum, 
dat toen door de Wiener Sezession werd uitgegeven. 
Die ontwerpen waren ten deele klassiek met een 
Empire tint, doch voor zoover zij voor binnenver-
sienng moesten dienen hadden zij het grillige 
karakter van de Belgische kunst dier dagen. 

In 1899, toen ik Weenen bezocht op mijn reis 
naar Budapest, zag ik Olbrichs gebouw voor de 
Sezession, dat met zijne witte muren en gouden 
koepel van buiten een Oosterschen indruk maakte, 
terwijl van binnen de invloed door Vandevelde 
uitgeoefend, duidelijk merkbaar was. 

Olbrich werd een jaar later door den Groothertog 
van Hessen naar Darmstadt geroepen. De kunste
naar gaf toen zijn „Idëen" uit, het bekende, den 
Groothertog gewijde werk, dat zich in vele bibliotheken 
bevindt. Wonderlijke grilligheid en haast archaïsche 
eenvoud zijn ook hier tot een vreemd mengelmoes 
geworden. Het doel van Olbrich was blijkbaar geen 
ander, dan tot iederen prijs oorspronkelijk te willen 
schijnen. De charme van dit plaatwerk ligt in het 
bijzonder handige en smakelijke teekenenen. De 
kunst van den teekenaar is zóó groot, dat men, 
zijn schetsen beschouwende, niet meer aan de ge
breken der ontwerpen denkt. 

Doch wanneer de schetsen werden uitgevoerd en 
de teekenkunst geen invloed meer kon uitoefenen, 
dan viel Olbrichs werk tegen. Dat heeft de wereld
tentoonstelling, te Parijs in 1900 gehouden, bewezen. 
Nog meer teleurstellend was het werk, dat Olbrich 
op de tentoonstelling der „Künstler- Kolonie" te 
Darmstadt in 1901 liet zien. 

Het „Ernst-Ludwig-Haus", door Olbrich voor die 
tentoonstelling ontworpen, vertoonde een langen, 
lagen, vlakken, witgepleisterden gevel, met een half
cirkelvormige opening in het midden, die door 
reusachtige beelden op dunne stangen geplaatst, 
geflankeerd werd. 

In 1905 maakte Olbrich op de tentoonstelling te 
Keulen het „Rozenhof der Vrouwen", een klein ge
bouw in een stijl die aan het Romaansch deed 
denken. De grilligheid van vroeger was nu ver
dwenen. 

Wie dit jaar de tentoonstelling te Darmstadt 
heeft bezocht herinnert zich den naar Olbrichs 
ontwerp gebouwden „Hochzeitsturm,' gesticht ter 
herinnering aan het tweede huwelijk van den Groot
hertog van Hessen. Dit bouwwerk, in gebakken 
steen, is beneden zeer eenvoudig, doch wordt be
kroond door een ietwat zonderling gevormde spits. 

De Duitschers hebben Olbrichs kunst zeer ge
waardeerd, doch wij Nederlanders, die meer nuchter 
aangelegd zijn, konden daarin den rechten smaak 
niet vinden. Het grillige, het gewilde zegt ons 
niets, en daardoor kan men verklaren, dat Olbrich 
bij ons geen school heeft gemaakt. 

Misschien zou Olbrich, als hem een langer leven 
vergund was geweest, zijn stijl langzamerhand hebben 
vereenvoudigd, waarvoor in zijn latere gebouwen 
reeds eenige aanduidingen gevonden worden. Olbrich 
was in ieder geval een groot talent, iemand die de 
schetsen als het ware uit zijn mouw schudde, iemand 
die niet, als zoo velen zijner tijdgenooten met de 
vederen van anderen te pronken liep. 

Zulke architecten zijn te zeldzaam, dan dat hun 
verscheiden niet betreurd zou moeten worden. 

W . 

C o n g r e s v o o r 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 . 

(SM.) 

Na heropening van de vergadering deed de Voor
zitter het voorstel om de kosten van het steno-
graphisch verslag, drukwerk etc, pondpondsgewijze 
te verdeden over de deelnemende organisaties, naar 
verhouding van het aantal leden. 

Alsdus werd besloten. 
Vervolgens werd in bespreking genomen de vraag: 

„Moet het onderwijs op de Middelbare Technische 
School zoodanig worden ingericht, dat a. het prac
tisch werken tijdens het bezoek kan geschieden en 

zoo ja, moet dit dan op de Middelbare Technische 
School zelve plaats hebben of moet bijv. door avond
cursussen gelegenheid worden gegeven overdag in 
de practijk werkzaam te zijn ? b. door het instellen 
van semester- of trimester-cursussen theorie en 
practijk elkaar kunnen afwisselen; c. dat het een 
doorloopende cursus vormt?" 

De heer Hendrikse meende dat, indien de leer
lingen overdag in de practijk werkzaam zijn geweest, 
ze 's avonds geen hoofd meer zullen hebben voor 
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de theorie, weshalve zou hij wenschen, dat op 
ruime schaal met beurzen werd te gemoet gekomen. 

Ook andere heeren maakten nog eenige opmer
kingen, doch een principieele strijd werd niet 
gevoerd. 

De heer De Groot bedankte den voorzitter voor 
zijn welkomst-antwoord en beloofde gaarne het hier 
gesprokene aan den minister te zullen mededeelen. 
Echter wees spr. er op, dat hier slechts een deel 
van het technisch onderwijs ter sprake kwam. n. 1. 
in hoofdzaak de bouwkunde. Voor eiken tak van 
industrie zijn eigen eischen te stellen. Spr. is per
soonlijk een groot voorstander van provinciale de
centralisatie, zoodat de leerlingen s avonds nog 
huiswaarts kunnen koeren. Des avonds kunnen 
zeker cursussen worden gegeven, doch op de zomer
avonden heeft het wel eenig bezwaar. 

De heer Salomons betreurde het, dat door den 
laatsten spreker niet genoemd is het gasonderwijs, 
dat dringend behoefte heeft aan goede opleiding. 

De heer De Groot meent, dat o. a. een centrale 
middelbare technische school gewenscht is, die met 
de behoeften van speciale vakken als suikerfabricage, 
gas- en waterleiding rekening zou kunnen houden. 

Nog wees de voorzitter er op, dat sommige leer
lingen in staat zullen zijn de verschillende semesters 
achter elkander te volgen, terwijl anderen het noodig 
zullen hebben hun studie een of meer semesters 
te onderbreken, om zich door arbeid de noodige 
middelen voor de studie te verschaffen. Voorts 
raadt spr. van de school te weren al datgene, wat 
elders onder dak kan worden gebracht. 

Hiermede was de discussie over dit vraagpunt 
weder geëindigd; conclusies werden niet aangenomen. 

De volgende vraag luidde: „Wat moet het onder
wijs aan een Middelbaar Technische School omvatten 
en over hoeveel studiejaren dient het verdeeld 
te worden?" 

Genoemd werden bouwkunde, water- en scheeps-
bouwkunde, werktuigkunde, electrotechniek, gas-
industrie en chemie. 

De heer De Groot wees op de moeilijkheid ter 
vergadering uit te maken, hoeveel studiejaren 
noodig zijn. 

De ervaring zal in deze moeten beslissen. 
De voorzitter hoopt, dat eventueel de Regeering 

met de vertegenwoordigers van elk bedrijf overleg 
zal plegen. 

Bij punt 8'leverde de voorzitter een warme ver
dediging van het correspondentie-onderwijs. 

Daarentegen meende de heer de Groot dat dit 
systeem in Nederland bezwaarlijk kan worden toe
gepast, en ook wees hij erop, dat dit onderwijs 
hier te lande niet zoo noodig is, wijl onze talrijke 
bevolking oprichtingen van cursussen gemakkelijk 
maakt. 

De voorzitter voerde daartegen aan dat de scheeps-
machinisten en de technici in onze koloniën en in 
Zuid-Afrika toch veel nut kunnen trekken van het 
correspondentieonderwijs. 

Tegen het kosteloos geven van onderwijs aan de 
M . T. S. (vraag 9) verhief zich uit de vergadering 
oppositie, terwijl de invloed van de technische 
organisaties van werkgevers en werknemers in het 
bestuur der school (vraag 10) door den voorzitter 
werd bepleit. De heer Mulock Houwer wilde liever 
de personen der werkgevers en werknemers dan 
hunne organisaties naar voren schuiven, en de heer 
de Groot adviseerde tot het aannemen van eene 
afwachtende houding. 

Geeft de regeering niet den gewenschten invloed 
dan kan men zich nog altijd tot haar wenden. 

Vraag 11 was, blijkens de toelichting van den 
voorzitter, een protest tegen de kennelijke bedoe
ling van het wetsontwerp-Kuyper om overgang van 
leerlingen der M . T. S. naar het H . T. O. onmogelijk 
te maken. 

De heer de Groot achtte intusschen beantwoor
ding overbodig. De weg naar de Technische Hooge
school staat voor een ieder open, maar het zou ver
keerd zijn, om aan het eindexamen middelbare school 
te verbinden het recht om te worden toegelaten 
tot de Hoogeschool. 

De volgende bijeenkomst zal in het begin van 
September worden gehouden. 

De heer Mulock Houwer dankte den voorzitter 
voor zijne leiding en de heer de Groot verzekerde 
dat de regeering haar volle aandacht aan de regeling 
van M . T. O. wijdt, terwijl hij mede de overtuiging 
uitsprak, dat deze vergadering tot de oplossing van 
het moeilijke vraagstuk het hare zal hebben bij
gedragen. 

Daarna werd de vergadering gesloten. 

P r i j s v r a g e n . 

R A P P O R T van de Jury ter beoordeeling 
van de prijsvraag voor een Zieken
huis uitgeschreven in Mei 1908 dooi
de Vereeniging „Ziekenhuis-Buiten-
woel" te Veendam. 

Ter voldoening aan het programma moesten de 
ontwerpen vóór of op den 15den Juli j.1. ingezon
den zijn aan het adres van den administrateur der 
Vereeniging, den Heer J . F . A . W . Hefting te 
Veendam. 

De leden der Jury kwamen bijeen op den 17den 
Jul i en bevonden, dat waren ingekomen 33 ont
werpen. — De toen aangevangen beoordeeling zetten 
zij voort den 18den Jul i en op den 22sten, 23sten 
en 24sten Jul i . 

Daaruit bleek haar, dat door zeer veel ontwerpers 
met ernst is gewerkt aan de oplossing van het 
moeilijke vraagstuk, zelfs door het indienen van 
meer dan één ontwerp, doch dat de meesten niet 
geslaagd zijn een project te leveren, waar een 
hoogst eenvoudige, praktische en meest oeconomi-
sche inrichting, zoowel in aanleg als in verband 
met de exploitatie, op den voorgrond stónd, zooals 
in het programma wordt geeïcht. 

De bebouwde oppervlakte is bij de meeste ont
werpen te groot. — Over 't algemeen werd van 
ile gevels te weinig studie gemaakt, terwijl slechts 
een enkele er in geslaagd is, 't karakter van het 
bouwwerk daaruit te doen spreken. 

Nadat de Jury ieder plan afzonderlijk beoordeeld 
had, werden een zestal aan een nader vergelijkend 
onderzoek onderworpen en wel: 

No. 9 — Motto Bethesda. 
» 1 1 ~ - D -
„ l é — „ Met blauwe lijnen omlijnd rood 

kruis. 
„ 1 5 — „ Het groene kruis. 
„ 27 — u Eenvoud. 
„ 3 3 — „ Z. 

Hoewel in eenige van de overige plannen ver
dienstelijke opvattingen voorkomen, konden zij toch 
niet in aanmerking komen voor dit vergelijkend 
onderzoek. 

Voor de redenen waarom zij niet daaronder zijn 
opgenomen verwijzen wij naar de bij dit rapport 
gevoegde bijlage, waarin ieder ontwerp afzonderlijk 
beoordeeld wordt. 

Eenparig werd besloten Uw Bestuur voor te 
stellen den eersten prijs toe te kennen aan No. 33, 
Motto „Z" en een tweeden prijs aan No. 14, Motto: 
Een rood kruis, blauw omlijnd. 

Voor de beoordeeling van deze ontwerpen kan 
de bijlage geraadpleegd worden. 

Aangezien in het programma medegedeeld is, dat 
tie mogelijkheid niet is uitgesloten, dat de prijs-
winner met den bouw van het Ziekenhuis wordt 
belast, een en ander naar het oordeel der Jury en 
het Bestuur der Vereeniging „Ziekenhuis-Buiten-
woel", en de eerste prijs toegekend is aan de 
Heeren P . M . A. Huurman te Groningen en W . 
Stok te Rotterdam, geeft de Jury Uw Bestuur in 
overweging omtrent den eventueelen bouw van het 
Ziekenhuis, te zijner tijd, met genoemde architecten, 
aan wie de bouw zeer goed kan worden toever
trouwd, in nader overleg te treden, indien deze 
heeren bereid zijn de door de Jury noodig geoor
deelde wijzigingen in het plan aan te brengen. 

De Jury is bereid hieromtrent nader van advies 
te dienen. - -

De Jury voornoemd: 

G. O O S T E R B A A N . 
Johs J . van S C H U I J L E N B U R G . 
J . J . V E G T E R . 
G. C. M I C H E L L . 

Aan dit rapport is toegevoegd een uitvoerige 
toelichting, die de afzonderlijke beoordeeling van 
alle ingekomen ontwerpen bevat. 

Wij ontleenen daaraan alleen datgene, wat be
trekking heeft op de zes ontwerpen waaruit ten 
slotte de keuze is gedaan. 

No. 9. „ B e t h e s d a " . Dit ontwerp is in vele 
opzichten goed, hoewel bij eventueele uitbreiding 
de nieuw te bouwen ziekenzalen van de bestaande 
gescheiden worden door dienstvertrekken; met. het 
oog daarop is de plaatsing van lijkenkamer en 
brandstof-bergplaats niet gunstig. 

Hoewel de vorm der ziekenzalen goed is, moet 
een hoogte van 3.50 M . onvoldoende geacht worden. 

De keuken en bijkeuken behooren naast elkaar 
gelegen te zijn. — De gevels zijn goed. 

De ontwerper is niet geslaagd een hoogst een
voudige, praktische en meest oeconomische inrich
ting te leveren, zooals in het programma werd 
geeischt. 

Dit ontwerp is voor de begrootingssom niet uit 
te voeren. 

No. 11. D. De scheiding tusschen keukenafdeeling 
en dienstvertrekken zon goed zijn, indien de ont
werper de badkamer voor het publiek in de dienst-
afdeeling geprojecteerd had. De klassekamer is in 
verhouding tot de breedte, te diep; het lijkenhuis 
ten opzichte van deze klassekamer ongunstig ge
legen, evenals de ruimte voor het ontsmettings
apparaat. De ziekenzalen hebben een te geringe 
verdiepingshoogte; de oppervlakte van de operatie
kamer is te groot, de verlichting niet voldoende. 
Bij de groote nal was een afzonderlijke wachtkamer 
niet noodig. De bijkeuken mist gemeenschap met 
de gang, de provisiekamer, naast het privaat gelegen, 
mist verbinding met de buitenlucht. De gangruimte 

is te smal en slecht verlicht. De gevels zijn zonder 
verdienste; het midden-gedeelte van het gebouw is 
te hoog opgetrokken, waardoor de bouwsom on-
noodig verhoogd wordt. 

No. 14. E e n R o o d k r u i s b l a u w o m l i j n d . 
Verdienstelijk ontwerp, waarbij ook gerekend is op 
eventueele uitbreiding. 

De plaatsing van de W . C . voorde klasse-patiënten 
in het midden van het gebouw is niet gelukkig 
gekozen. 

De trap en verlichting derzelve kon ruimer 
opgevat zijn. De provisiekamer staat niet in directe 
verbinding met de buitenlucht. De gang van het 
ziekenhuis kon breeder geprojecteerd zijn. 

De gevels, vanaf de wegzijde gezien, vertoonen 
te groote niet onderbroken muurvlakken, het had 
alle aanbeveling verdiend, wanneer de ontwerpei-
de vertrekken, die thans zijn geplaatst in het op
getrokken middengedeelte van den Noordelijken 
gevel, boven keukens en conciërge-woning had ge
projecteerd; deze vertrekken hadden dan niet op 
het Noorden gelegen. 

No. 15. H e t g r o e n e k r u i s . De scheiding tus
schen ziekenafdeeling en dienstvertrekken is zeer 
goed; aan gangen, binnenplaatsen en portalen is 
echter te veel ruimte opgeofferd, waardoor ook bij 
dit ontwerp de bouwkosten onnoodig verhoogd 
worden. De verlichting der ziekenzalen is onvol
doende tengevolge van de te hoog opgaande veranda. 
De provisiekamer is te ver verwijderd van de keuken. 
De badkamers zijn met 't oog op de warmwater
voorziening te ver van elkander geprojecteerd. De 
gevels zijn niet fraai; de bepleistering van de boven
gedeelten had lager kunnen aanvangen, dan was de 
verhouding tusschen het bepleisterde en gevoegde 
gedeelte beter geweest. 

Het projecteeren van den hoofdgevel naar de 
wegzijde is goed. 

No. 27. E e n v o u d . 2 Verdienstelijk ontwerp, zoo
wel wat plattegronden als gevels betreft. De be
bouwde oppervlakte had eenigszins verminderd 
kunnen worden door het weglaten van vertrekken, 
die niet werden gevraagd en andere geringere af
metingen te geven b. v. de bijkeuken, keuken-con
ciërge, enz. 

De vorm en de verlichting der ziekenzalen is goed. 
Het sterilisatievertrek mist gemeenschap niet den 

gang; de badkamrrs zijn goed gelegen. 
De uitvoerig gedetailleerde begrooting overschrijdt 

de toegestane bouwsom met ruim f 670.— De ver
lichting is op de ontwerpen niet aangegeven. 

No. 33. Z. Door den ontwerper is op verdienste
lijke wijze gestreefd, aan de bepalingen van het 
programma te voldoen. Op uitnemende wijze is door 
een aantal keurig uitgevoerde teekeningen en een 
verklarende omschrijving, getracht een duidelijk 
antwoord te geven op de gestelde prijsvraag. De 
scheiding tusschen ziekenafdeeling en dienstver
trekken is goed. De ontwerper heeft het magazijn 
voor verplegingsartikelen van de vereeniging „het 
Groene Kruis" achter in het gebouw geprojecteerd 
en heeft derhalve niet voldoende rekening gehouden 
met de opmerking in het programma, dat die arti
kelen in bruikleen worden afgestaan, en afgegeven 
door den concierge. Ledikanten, ziekenstoelen, enz. 
enz. moeten thans door den gang van het zieken
huis vervoerd worden. Door klassekamer en magazijn 
onderling van plaats te doen verwisselen, was dit' 
bezwaar voorkomen. 

De ziekenzalen zijn zeer goed van vorm en de 



verlichting is uitstekend. Het sterilisatievertrck 
mist de noodzakelijke gemeenschap met den gang; 
het zal overweging verdienen de operatiekamer 
nog van bovenlicht te voorzien. De keuken, enz. 
zijn zeer goed geïsoleerd van de ziekenafdeeling. 
Met het oog op de voorziening van warm water 
voor de baden, waarmede door den ontwerper geen 
rekening is gehouden, hadden de badkamers bij 
elkander geprojecteerd kunnen worden. De vier 
slaapvertrekken voor de verpleegsters zijn vrijgoed 
gelegen op de verdieping van het voorgebouw. 
Wanneer de woonkamer voor den concierge minder 
diepte ware gegeven, had dit ten goede kunnen 
komen aan het slaapvertrek van dezen functionaris. 
De breedte der gangen is even voldoende, op ver
scheiden plaatsen zijn verbindingen aangebracht, 
waaronder ook de niet noodzakelijke en precies 
tegenover den toegang tot de zalen gelegen uit
gangen te rekenen zijn op het Noorden; de in de 
toelichting nog nader aangewezen tochtpiiien zullen 
zeker noodzakelijk blijken te zijn. 

Aan den Noordgevel zijn de uitbouwen wel 
eenigszins talrijk; bij een omwerking van dit plan 
zou dit wel te vereenvoudigen zijn. Op zeer duide
lijke wijze is op de teekening en door de toelich
ting aangegeven alles, wat betrekking heeft op de 
verlichting, verwarming, watervoorziening, afvoer 
van water, rook en vuil. 

Met een eventueele uitbreiding is ook rekening 
gehouden. 

Het is goed gezien van den ontwerper, het ge
bouw een grooten afstand terug te plaatsen 'en den 
gevel aan de kanaalzijde als hoofdgevel te behan
delen ; hoewel de architectunr van dezen gevel goed 
is verzorgd, mist hij het karakter van een landelijk 
ziekenhuis; de overige gevels zijn goed, uitgenomen 
de aansluitingen van de hoog opgetrokken bekap
pingen met de lager liggende gedeelten. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 32. De Dain pr ij s vraag. 
Repliek van de Redactie op een beschuldiging der Redactie 
van Architectura, in verband met de reproductie van de 
bekroonde ontwerpen, 

B r i e v e n uit B e l g i ë . Kon. Academie van S. K. te 
Antwerpen. — Over den toestand van het bouwvak in het 
algemeen en dien der Architecten in het bijzonder. 

De K o n i n g i n n e k e r k te R o t t e r d a m door P. 
Hooijkaas Jr. met afbeeldingen. 

Oude bouwkunst in H o l l a n d s Noorder
k w a r t i e r , door A. w. Weissman (Vervolg). 

V e r s l a g e n van V e r g a d e r i n g e n . Afdeeling 
Arnhem Excursie op 3 Juli naar het landgoed Middachlen. 

Congres voor Middelbaar Technisch Onderwijs. 

Architectura No. 32. In V1 a a n d e r e n door A. W. 
Weissman. 

Ingezonden s t u k k e n van den Redacteur van het 
Bouwkundig Weekblad J. Gratama, met antwoord van de 
Redactie van „Architectura". 

T e c h n i s c h Gedeelte. Over het keuren van gebakken 
sieen, door F. Wind. — Blauwe steen of zandsteen. 

De Bouwwereld No. 38. Moderne Schouwl iurg-
bouw (slot). 

De Nieuwe Beurs te Bazel , architecten. 
Bischoff & Weideli te Zurich, met afbeelding. 

De Ingenienr No. 32. De E l e c t r i c i t e i t s w e r k e n 
d e r N e w - Y o r k E d i s o n-M a a t s c h a p p ij te New-York, 
voordracht gehouden in de vergadering van de Vakafdeeling 
voor Electrotechniek van 16 Mei 1908. door Th. E. Maltha 
M I iet afbeeldingen), 

De T e m p e l r n i n e s op het Diëng-plateau, Midden 
Java, door W H. C. Doorman (met afbeeldingen). 

Het S u e zk a n a a1 aan het eind van 1907, door W. F. 
Leemans c.i. 

Zijn beton- i jzerconstruct ion betrouwbaar? 
door P. A. M. Hackstroh, kapitein der Genie. 

Technisch Weekblad (B. v. T.) No. 82. Ons Congres voor 
M. T. O. — Uittreksel uit het verslag van den hoofd
ingenieur voor het stoomwezen over het jaar 1H07. — 
Het ijzer in de geschiedenis der volken (vervolg). — Het 
berekenen van rioolpiofielen. — Het berekenen van 
electrische gelijkstroom leidingsnetten (vervolg). — Bij
voegsel. Vervolg van het Verslag der Algemeene Vergadering 
van den bond. 

Dc Aannemer No. 32. Mededee l ingen van het 
Hoofdbestuur van den N. A. B. o.a. over de Middelbare 
Technische School en over het 2de Int. Congres voor de 
Bouwbedrijven te Parijs. 

B o u w v a k k e n I, 
E i g e n Beheer. 

Dc Nederlandsche Klel-Iodustrie No. 6. Vooruitgang der 
steentechniek in Denemarken, voordracht gehouden op de 
4)ste Alg. Vergadering der Duitsche Vereeniging voor 
klei, cement- en kalkindustrie door Ing. H P. Stenbjörn. 
— Een en ander over de brandstoffen welke voor het 
bakken van kleiproducten worden gebruikt. 

Deutsche Banhiitte No. 32. Tech nik und Symbol ik 
im Mittelalter, door M. Escherich 

Vorwarts zum Ziegelbau door Dr. Ing. P Klopper. 
Maler ische Landhauser, door K. Hahn bij teeke

ningen van Albert Schutte te Barmen. 
Grabmalkunst bij ontwerpen van T. Voretzsch te 

Dresden. 
Alte Kunst im Eifelgebiet door M. Heeren bij een 

afbeelding van het Slotplein te Bürresheim door A. Gierster 
op losse plaat. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

'SGRAVENHAGE. De miuister van binnenlandsche zaken 
heeft door tusschenkomst der Gedep. Staten aan de 
Gemeentebesturen beantwoording verzocht der volgende 
vragen: 

1. Geeft de toepassing der voor uwe gemeente geldende 
bouwverordening in verband met de daarin gestelde eischen 
aanleiding tot moeilijkheden, inzonderheid wat betreft 
bestaande woningen. Zoude dit ten minste het geval zijn, 
wanneer de verordening steeds naar hare letter streng 
werd toegepast? 

2. Wordt door de in de bouwverordening voorkomende 
bepalingen de bouw van nieuwe woningen, inzonderheid 
van arbeidswoningen te zeer bemoeilijkt; hoe hoog zijn de 
stichtingskosten van eene arbeiderswoning, die aan de 
eischen uwer bouwverordening voldoet; zijn er na de 
invoering der bouwverordening dergelijke woningen in uwe 
gemeente gesticht, wat waren de stichtingskosten en hoe 
hoog is de huurprijs daarvan? 

8. Konden de bewoners van onbewoonbaarverklaarde 
woningen elders plaats vinden? 

4. Hebben de bepalingen omtrent bestaande woningen in 
uwe gemeente aanleiding gegeven tot depresiatie? 

— Naar wij vernemen wordt door den uitgever S. Gouda 
Qiunt, te Arnhem, de uitgave voorbereid van den derden 
druk van het in de bouwwereld welbekende Beknopt prac
tisch leerboek derBurgerl. en Waterbouwkunde, door wijlen 
den heer B. F. Plasschaert. 

Het feit, dat een derde druk noodig is, getuigt wel van 
de degelijkheid van dit boek. Met de zorg voor de Burger
lijke Bouwkunde heeft zich belast de heer Alb. A. Plasschaert, 
die ook den tweeden druk bewerkte, terwijl de heer H. van 
Eek, Civiel Ingenieur en Assistent aan de Technische Hooge
school te Delft, de bewerking der Waterbouwkunde op zich 
heeft genomen. Door den aard zijner betrekking is hij in 
de gelegenheid de beste bronnen te raadplegen, 

De bewerkers zullen rekening houden met den zoo be 
langrijk veranderden tijdgeest, waardoor" eene nieuwe bouw
periode is ontstaan. Door wiskunde, constructieleer en 
aesthe iek tot één leerstof te verwerken, doen zij het boek 
een geheele verjongingskuur ondergaan, ten einde het werk, 
dat gedurende omstreeks 25 jaren een voortreffelijk leer
boek is geweest, dien naam waardig te doen blijven, 

15 Augustus. Bijlage van „ B E O P M E R K E R No. 33. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en MagasUnen DB RIITKRKADK 150-151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Wam ei Koud water verzorging. Triumph Deurdrangers. Kampioen Ventilator onder Garantie. 

ROTTERDAM. Eenigep tijd geleden hadden de heeren R. J. 
Kleypool en Th. A. J. Zoetmulder, industrieel te Schiedam, 
een stuk grond aangekocht op den Schiedamschen weg, 
onder de gemeente Overschie, tot het oprichten van eene 
glasfabriek. Het bestuur dier gemeente heeft echter af
wijzend beschikt op hun verzoek om vergunning tot het 
bouwen van die fabriek. 

Deze afwijzende beschikking moet — zoo schrijft men 
ons — in verband staan met de treurige ervaring, welke 
men te Schiedam heeft opgedaan met de aldaar bestaande 
glasfabrieken, welke door hare vergiftige dampen veel 
schade hebben berokkend aan boomen, planten en veestapel. 

Aangezien het deskundig onderzoek, van Regeeringswege 
ingesteld naar de vele door de gemeentenaren van Schiedam 
ingebrachte bezwar» n nog niet is geëindigd, hcefi de glas 
fabriek „De Scliie", te Schiedam, nog geen vergunning 
kunnen verkrijgen tot het uitbreiden van hare fabrieken. 

VLAARDINGEN. De gemeenteraad alhier besloot tot het 
bouwen van een hal voor versche zeevisch. Dc kosten 
zullen f 28600 bedragen. 

GRONINGEN. De Raad der gemeente Bcerta (Gr.) heeft 
besloten tot verbouwing van het bestaande Gemeentehuis; 
de kosten worden geraamd op f 9Ó00. 

HAARLEM. Voor de vacante betrekking van gemeente-op
zichter te Zandvoort hebben zich 104 solicit anten aangemeld. 

OLDENZAAI.. Hier ter plaatste zal einde dezer maand een 
tentoonstelling van oudheden worden gehouden door de 
Oudheidkamer en de Vereeniging tot bevordering van het 
Vreemdelingenverkeer. Ze zal vijf dagen duren. 

P e r s o n a l i a . 

— Gedep Staten van Groningen hebben benoemd tot 
opzichters van den prov. waterstaat: in het le district, 
den heer W. H. Taffijn, Groningen, en in het 4e district, 
den heer D. van Aste van Zijl, Assen. 

— Met 1 Aug. is de heer G. H. Bohier, te Callant«oog, 
benoemd tot opzichter van den Rijkswaterstaat 4e kl. 

— De heer IJ. M. de Jong, opzichter bij de Ned. Heide-
Maatschappij, wordt overgeplaatst van Heerenveen naar 
Roermond. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Bekwame U i t v o e r d e r s voor werken in gewa
pend beton door geheel Nederland. Loon f 25.— per 
week. 

Brieven onder No. 36669 aan het bureau van het Alg. 
Ned. Advertentieblad te sGravenhage (1) 

— W a t e r b o u w k u n d i g u i t v o e r d e r . Brieven A. 
Vriens, aannemer te Bergen op Zoom. (1) 

— V o l o n t a i r bij een gasfabriek van Middelbare 

grootte welke gelieel nieuw wordt omgebouwd. Br. lett. 
WW 59.', N.v.d.D. (I) 

— D e s k u n d i g e voor de uitwerking van een project-
begrooting en exploitatie-rekening eener schelpkalk-bran
derij volgens de nieuwste constructie. 

Brieven onder letter I. aan den boekh. J. G. Broese, 
Utrecht. - (i) 

— 1. L e e r a a r t immeren . 
2. L e e r a a r schrijn werken. 
3 L e e r a a r s m e d e n . 
4. L e e r a a r s c h i l d e r e n (verven) allen aan de 

ambachtsschool te Roei mond. Salaris f !«)) 's jaars. 
Stukken in te zenden vóór 1 September 1908 aan het 
Commissielid A. F. van Beurden, landmeter van het 
kadaster, Roermond. (1) 

— O p z i c h t e r b. d. Prov. Waterstaat in Zuid-Holland, 
zie adv. in dit No (i) 

— A a n k o m e n d t e e k e u a a r voor Bouwkundig 
Bureau. Brieven onder No 2231, aan het bureau van de 
Haagsche Courant 's-Gravenhage. (I) 

— D r i e l e e r a r e n aan de Ambachtschool te Emmen. 
Zie Adv. in No. 32. (2) 

— L e e r a a r in B o u w k u n d i g Teekenen , aan 
de Nuts-A vond teekenschool voor Aankomende Werklieden, 
te Wageningen. Cursus half September tot half Maart). 
Inlichtingen te verkrijgen bij het Bestuur (2) 

— W e r k t u i g k u n d i g Ingen ieur , bij de Sama 
rang-Joana Stoomtram-Maatschappij op Java, met eenige 
praktijk bij spoor- of tramwegen. Brieven aan de Directie 
Jan Pz. Coenstraat 4 te 's-Gravenhage. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 0 tot 8 uur. 

19 Bouwk.Opz.-teek., 22—50 j . , ƒ 00—ƒ 125 p.m. 
7 BouwkOpz.-Uitv., 23—50j., ƒ05—/HO „ 
3 Bouwk. Teek. 22—49 j . , ƒ 00—ƒ120 „ 
3 Waterb. Opzr. 25—31 \.,f 80—ƒ 120 , 
3 Chef-machinisten 22—33J . /80—ƒ150 * 
1 Werkt. opz.(construct.) 20j.,/ p ƒ110 „ 
2 Werkmeester 20—33 j . , ƒ90—f 125 „ 
6 Werktuigk. Teek. 18—28 j . , ƒ 35—ƒ 85 „ 
7 Electrotechniker 20—41 j . , ƒ 35—ƒ 120 „ 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , f 65 „ 
2 Klerk-teekenaar 22—25 j . , 65—ƒ 75 „ 
1 Kadaster-teekenaar 24j., ƒ 70 „ 
1 Adjunct Boormeester 20 j . , 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 17 Augustus. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het ge
meentebestuur; het herstellen en ver

nieuwen van de rustieke brug no. 159 in 
het Oosterpark en de rustieke brug no. 
172 in het Sarphatipark. De voorwaarden 
te verkrijgen ter Stadsdrukkerij. Inlich
tingen ten kantore van de afdeeling 
„Bruggenbouw" van Publieke Werken 
ten Gemeentehuize, kamer No. 150. van 
10 tot 12 uur de week, welke aan de 

aanbesteding voo-afgaat. 
Amsterdam ten 12 ure. Door het ge

meentebestuur: het leveren van 2500 
strekkende meter waldeksteenen van 
Andernachsche lava of van graniet. De 
voorwaarden te verkrijgen ter Stads
drukkerij. Inlichtingen bij den Ingenieur, 
der afdeeling „Onderhoud" van Publiek» 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Houten Parquetvloeren (2) 
in ASPHALT, MASSIVE en PARQUET-TAPIS. 

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek. 
Houten Hoofd- en Tusschenbalusters. 

Werken, ten Gemeentehuize, kamer No. 
139 van 10 tot 12 uur, de drie laatste 
werkdagen, welke aan de aanbesteding 
voorafgaan. 

Enschede ten 3 ure. Door dc directeur 
der gemeentewerken aan de gemeente-
werf: bestek no. IV*: het maken van de 
Ode openbare lagere school aan den Bor-
stelweg. Inlichtingen alle werkdagen 
tusschen ll'/t en 121/-.' uur aan de Ge-
.meentewerf, Molenstraat 33, alwaar be
stekken met teekeningen en Insein ijvings-
biljet verkrijgbaar zijn. 

Opperdoes ten 7 ure. Door Kerkvoog 
den der Ned. Herv. kerk in het café van 
J. Koomen: het gedeeltelijk vernieuwen 

Assurantie "Maatsch. 

schade op het Leven 
tegen 

„DE van 1845. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN.IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billlike 
Premlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

van het leien dak der kerk,plm 170 Mi., 
met bijkomende werken. Het bestek in 
genoemd Café. ter inzage Aanwijzing op 
den dag der besteding 4 uur. Inlichtingen 
bij den Bouwkundige W G. F. Steinmetz 
te Medemblik. 

Bnitenpost ten 8 ure. Door de arch. 
A. Velding: het maken van 522 M. quenast-
of porfierslagweg, naar de hu'zinge P. 
Bouma te Lutjewoude; bestek verkrijg
baar bij Mistra aldaar; bilj. inzenden bij 
genoemden arch. 

Lntten ten 4 ure. Door de arch. E. 
Warringa en Zn., namens het bestuur der 
Ger School in het café Blaukamp: het 
bouwen van een lokaal aan de school te 
Lutten; best. en teek. ter inzage in voor
noemd café; aanw. 2 ure. 

DINSDAG 18 Augustus. 
Ulrecht, ten 2 ure, door de Mij. tot 

Expl. v. S.S. in het Moreelse Park:best. 
no. 1148: het n aken van eene uitbreiding 
aan de goederenloods, het maken van een 

Crivaatgeb. en bijkomende werken op 
et station te Sittard, begr. f 8500. (Zie 

adv. in no. 31). 
Utrecht, ten 2 ure, door de Mij. tot 

Expl. v. S.S. aan het centraalbureau der 
Mij. in het Moreelse Park: bestek no. 1153: 
het maken van den onderbouw eener 
traverse met bijkomende werken aan de 
Ukado te Amsterdam; begr. f17300.(Zie 
adv. in no. 30. 

Apeldoorn. Door de arch. J. A. Wijn: 
het bouwen van een woonhuis met schuur 
aan de Waldeck-Pyrmontlaan: bestek en 
teek. verkrijgbaar aan de drukkerij 
Steghgers. 

Erica ten 3 ure. Door Mej. Wed. H. 
Kampinga bij J. Beuker: A. de werk-
looneii van een te bouwen boerenbehuizing 
bij de Kalfsluis aldaar: B. levering van 
dé beuoodigde materialen C. glas-, verf-
en behangwerk ; biljetten inzenden uiter 
lijk 17 Aug 10 ure bij wed. H. Kampinga; 
bestek en teek. ter inzage in genoemd 
café; inl. bij den bouwk. J Prange al
daar. 

Garijp. Door de Kerkvoogden der Ned. 
Herv. Gem : het doen van eene vertim
mering aan de pastorie aldaar bij den 
boekhandelaar v. d. Meulen te Bergum; 
bilj. inzenden bij den presidentkerkv.G 
II. Walda en inl. dagelijks bij den bouwk. 
P. Walda. 

Nijmegen ten 2.30 ure. Door het gemeen
tebestuur in het Gemeentehuis; de leve
ring van gegoten ijzeren klimschacht-
luiken en luchtkasten voor de rioleering. 
Bestekken met teekeningen verkrijgbaar 
ter Gemeente-Secretarie. Inlichtingen bij 
den Directeur van Gemeentewerken. 

WOENSDAG 10 Augustus. 
Zuidbroek ten 11 ure. Door het gem.-

best. in het Gemeentehuis; het bouwen 
van eene school in het oosteind; bestek 
en teek. ter secretarie verkrijgb.; inlicht, 
bij den gem.- timmerman; aanw. gehouden. 
Bilj. in te zenden ten gemeeutehuize 

Weerselo ten 4 ure. Door het gem.-
best.: het bouwen van tene school van 
2 lokalen te Lemselo. Bestek en teek. 
verkrijgb bij den arch. K L. Croonen te 
Oldenzaal. 

DONDERDAG 20 Augustus 
Terneuzen ten 2 ure. Door de arch W. 

Sterk te Shore, in het hotel Centraal: 
het bouwen van drie woonhuizen, land-
bouwschuren, varkens- en kippenhokken; 
wagenhuizen on verdere werken |in de 
Emanuël en Valckenisse polders gem. 
Waarde. Bestek met teekeningen te be
komen bij den Architect bij wien het 
proces verbaal van af den 12en Aug. e.k. 
ter inzage ligt 

Bellen. Door het gem.-best.: de lev. 
van 42000 vlakke of een weinig getrokken 
straatklinkers, franco op den wal bij de 
Halerbrug over het Oranjekanaal. Leve
ring uiterlijk 15 September 1908. Monsters 
van 10 stuks met prijsopgaaf voor 20 
Augustus a.s. bij den Burgemeester. 

Vrlezenveen ten 12 ure. Door de arch, 
v. d. Goot en Kruisweg te Hengelo, in 
het café Ter Brake: het vergrooten der 
coöp. rooinb ter fabriek Vriezenveen en 
het maken van machinekamer met 
ketelhuis, schoorsteen en machinehui-
deeringen enz.; bestek en teek. verkrijgb. 
gen. architecten; aanw. gehouden. 

Nieuw F ï 
VIGOROSE GLANSTEGELS. 

In alle kleuren en dessins; volgens opgaaf, voor: Vloer- en 
wandbekleeding. Expositie op de Int. Nat. Tentoonstelling le 's-Graven
hage. Teekeningen, monsters en prijsopgaven gratis bij de 

Vigorose Cement-Industrie „de Meteoor" 
te RHEDEN (Geld.) 

EERSTE NEDERL. XYLOLITH-FABRIEK 
A. S. KEY, Rotterdam. 

H O U T G R A N I E T . 
Vloer bekleeding zonder voegen. 
Trapbekleeding Ook op oude trappen. Dektreden op maat. 

PLATEN IN DIVERSE AFMETINGEN VOORRADIG. 
Aanvragen, met opgaaf van grootte en bestemming, adresseere men 

LEUVEHAVEN 28 (Kantoor), Rotterdam. 

Verf voor Centrale Verwarming 
te hekomen in alle kleuren, mat en glanzend in elke 
hoeveelheid bij 

E. J . A. C O H E N , ARNHEM. 
ROODEN BURGSTRAAT 26—27. 

Telegramadres: COHER—Schilders, Arnhem. IHTERC. TNLGPHOON 418. 
Prys op aanvraag en monsterbusjes gratis. 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER" , Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
6. in twee termijnen, elk groot ( 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België - B.50) té % j 
Voor de overige landen der Post-Unie, met [ S >5 

inbegrip van Nederl.Indië en Zuid-Afrika • 7.50; 5!o -

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat • 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer • 0.16 
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 tranen 

aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk dr» 
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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

D a m v raags tuk . 

Inzake de publicatie der bekroonde ontwerpen 
van de Damprijsvraag is tusschen de Redactie van 
Architectura en van het Bouwkundig Weekblad dei-
Mij. t. b. d. Bouwkunst een geschil gerezen, dat 
aanleiding gaf tot een zeer onverkwikkelijken 
strijd, gevoerd met artikelen en ingezonden stukken 
in beide bladen. 

Men wordt er naar van als men 't leest en het 
geval werpt weer eens een scherp licht op de heden-
daagsche zeden in de bouwkundige wereld en op 
de verhoudingen in de architectenkringen te Am
sterdam en weer moet geconstateerd worden dat 
door de Maatschappij, waarvan men toch met eenig 
recht het goede voorbeeld zou mogen verwachten, 
de aanleiding gegeven is tot, naar het ons wil 
voorkomen, gegronde aanmerkingen van de zijde 
der „zustervereeniging". 

W e l tracht de Voorzitter de handelwijze van 
den Redacteur van het B . W . goed te praten, 
maar de indruk, dat deze op een unfaire manier 
zijn collega van Architectura een vlieg heeft willen 
afvangen, wordt door het misschien goed bedoelde 
pleidooi eer versterkt dan verzwakt. 

De Maatschappij blijft zichzelf gelijk, zelfs de 
vorige secretaris heeft met al zijn beleid en al zijn 
tact dikwijls niet kunnen verhoeden, dat er vreemde 
dingen gebeurden, hoe zal 't nu gaan, wanneer de 
nog nieuwe titularis voortgaat op den weg, die hij 

tot heden met onvasten voet bewandelde, een pad 
zoo vol distels en doornen. Hij zal zich nog menig
maal bezeeren en menigmaal zal de voorzitter moeten 
toeschieten, om een pleister op de wonde te leggen, 
maar of de bloei en 't prestige der Maatschappij er 
mede zullen winnen, ziedaar een vraag, die door 
velen beantwoord wordt met de woorden; „de 
Maatschappij zal ten eeuwigen dage dezelfde blijven". 

Met dat al heeft de weinig belangwekkend!' 
Damprijsvraag nu een allerniiserabelst staartje ge
kregen. Het publiek wordt dit wellicht niet gewaar 
en het is ook maar beter, dat de heeren hun strijd 
op eigen terrein uitvechten. 

Dat hij onze aandacht trok spreekt vanzelf, maar 
hem in onze kolommen over te brengen, komt ons 
niet gewenscht voor, wij zullen den uitslag af
wachten en dan zal het waarschijnlijk het verstan
digst zijn de zaak ter griffie te deponeeren. 

Van meer belang lijkt ons de vraag, hoe de openbare 
meening de Damquaestie opvat en over de resul
taten der prijsvraag denkt en daarover licht een 
onlangs in de Telegraaf verschenen artikeltje ons 
vrij duidelijk in als volgt. 

Nu de betrokken commissie haar werk heeft 
volbracht, en een viertal inzendingen op de prijs
vraag zijn voorzien van de sanctie barer goed
keuring, eventueel waardeering, en bovendien de 
verkregen oplossing van het Damvraagstuk publiek 
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domein is geworden, is de beurt aan „the man on 
the street", om van zijn gevoelens te dezer zake 
blijk te geven. 

We vermoeden, dat deze gevoelens niet onver
deeld gunstig zullen zijn. Opvallend is althans de 
koelheid, waarmee de uitslag van den prijskamp is 
ontvangen. Er is wel niemand, die in een der 
bekroonde ot' niet-bekroonde ontwerpen iets ei-van-
Columbus-achtigs wenscht te zien, en, evenmin 
iemand, wien het gevoel bekruipt, dat de vorige 
week een voor de toekomst beslissend tijdstip is 
geweest voor Amsterdam's verkeerscentrum. 

De vraag doet zich trouwens voor, of dat nu wel 
zoo heel wenschelijk zou zijn. Met ware woede 
plegen schilders en architecten los te ketteren tegen 
sloopings- of vernieuwingsplannen, als daarmee oud 
stadsschoon is gemoeid, en men er passer- en 
duimstok-architectuur voor in de plaats wil stellen. 

Men kan verschillen van meening over de vraag, 
of aan de betrokken zijde van den Dam stadsschoon, 
als mogelijk offer van den slooper, aanwezig is — 
dat de vervaardigers van de bekroonde ontwerpen, 
ietwat abrupt, wat te veel interrumpeerend in de 
ontwikkelingsgeschiedenis van den Dam willen 
ingrijpen, valt niet te ontkennen. 

De ontwerpen bestaan voor 80 °/u uit theorie, 
en dan niet dat soort theorie, die als bij inspiratie, 
door waarneming ter plaatse, den glans van een 
machtige werkelijkheid krijgt, maar een ander soort, 
dat nooit achter een fraai geaquarelleerde perspec-
tief-teekening het bedenkelijk gezicht van den aan
nemer ziet. 

Het Dam-schoon aan de paleiszijde is een oud, 
maar levend schoon. Daartegenover een schoon te 
plaatsen, waarvan de moderne architecten droomen, 
als ze over het beroemde boek van Sitte zijn inge
slapen, lijkt ons gewaagd. Speciaal 't gesloten pers
pectief, waarnaar inzenders hebben gestreefd, moet 
bij overweging van oplossingen van het Damvraag
stuk, o. i . uitgeschakeld worden. Het lijkt een 
ongeoorloofde passie, eventueele doorzichten dicht 
te stoppen met brokken architectuur, waarvan de 
decoratieve waarde nog moet worden bewezen. 

Het gesloten perspectief is een vinding van de 
middeneeuwen, toen over afgelegen pleinen nu en 
dan mysterieus een bagijntje liep. De vriendelijke 
Haagsch-Binnenhofsensatie kan wellicht ook nu nog 
dienen in buitenwijken, waarvan de eenzaamheid, 
afgedeeld in vakjes, zich minder doet gevoelen. 
Voor een verkeerscentrum lijkt het afgesloten plein 
onaannemelijk. De eisch, aanpassing aan het werke
lijke leven, hoofdmoment ook van de moderne bouw
kunst, schrijft op den Dam en zijn omtrek, een 
ruim verkeersveld met als substraat, een ruim door
zicht voor. Zulk een ruim doorzicht, geaccentueerd 
door een druk, kleurig straatgewoel, winkel-étalages, 
uithangborden, is niet onschoon en althans niet 
eentonig, zoodat het zelfs niet in dienst van Sitte 
behoeft te worden gemaskeerd. Wellicht is het 
meest aesthetisch, immers meest practisch stelsel 
van Dam-verbetering gelegen in zoo ruim mogelijke 
uitzetting van de verkeersruimte. Zij, die zich op 
dat standpunt stellen, zullen, zeer tot hun verbazing, 
ontwaren, dat de ontwerpers meer hebben gedacht 
aan dichtbouwen van den Dam, zijde Vijgendam en 
Vischsteeg, dan aan het openen en verbreeden van 
verkeersaders. 

Fataal uitvloeisel van den gesloten perspectieven 
harstocht lijken ons de passages, arcades en over-
bouwsels, door de ontwerpers gewild. Op de teeke-

kingen lijken ze muizengaten, in de practijk zullen 
het oorzaken voor monumentale brandspuit-auto
mobiel-ongelukken blijken, slagvelden in bijzondere 
gevallen, als b. v. een nieuw taptoe-schandaal, en 
door de bank ergernissen voor elkeen. 

Stijl en gedroomde uitvoering van de moderne 
bouwwerken, die door de ontwerpers op den Dam 
worden gewenscht, zullen voorzeker onberispelijk 
fraai zijn. De ondervinding doet echter weten, dat 
moderne baksteengebouwen in een antieke om
geving de eerste zes maanden er uit plegen te zien 
als kinderkoontjes zoo rozig. Dan volgen zes jaar, 
waarin de mazelen komen, in den vorm van scheuren 
en vlekken; in de daarop volgende zes jaar is 
mogelijk de bekoring van ruïnes te verwachten. 
Zal het nu wel prettig zijn, dat incidenteel, lawaaiig 
leven te zien staan tegenover het onwrikbaar 
koningspaleis, dat toch alleen maar op zeer grooten 
afstand valt te evenaren? Naatje zal sidderen bij 
het gevloek van deze twee gevels tegenover elkaar, 
die zich toch bezwaarlijk zullen leenen tot den 
dienst van hoofdflanken van een Amsterdamsch 
Binnenhofje. 

Misscliien zijn het ten deele overwegingen als 
bovenstaande, die bij Amsterdams burgerij 't ge
voel hebben doen ontstaan, dat de oplossing van 
de Damkwestie met deze prijsvraag niet veel verder 
is gebracht. 

De architecten zijn aan het woord geweest. Als 
men nu de sloopers eens 'n woordje liet praten? 

Vermoedelijk zal de practijk dit laatste op im
peratieve wijze eischen. 

Naar men weet, is de prijsvraag het resultaat 
van een particulier initiatief, waarvoor de gemeente 
subsidie verleende. Deze kan zich dus voldoende 
beloond achten, indien blijken mocht, dat de inge
zonden oplossingen althans eenig beeld geven van 
wat de Dam eventueel kan worden, zonder zicli 
eenige illusies te maken omtrent de uitvoerbaarheid 
van de plannen, zooals ze daar liggen. 

Eerste eisch van de practijk is, dat de door de 
onteigening vrij komende terreinen worden verkocht 
en dat bovendien 't oude beurs-terrein van de hand 
wordt gedaan. Men zal opgemerkt hebben, dat 
sommige inzenders weinig rekening hebben ge
houden met het gevaar voor depreciatie van het 
oude-beursterrein. Onder dat motief is bijvoorbeeld 
de ontworpen beurspassage te verwerpen, terwijl 
ook het streven naar een groot geheel als oostelijk 
front van den Dam wellicht niet in overeenstemming-
te brengen is met een loonenden verkoop van de 
terreinen. 

Ondenbaar is 't natuurlijk niet, dat een groote 
combinatie zich aanmeldt, als gegadigde voor 't 
terrein. De ondervinding met het oude beursterrein 
stemt echter in dit opzicht weinig optimistisch. 

Het meest waarschijnlijk blijft dat het oostelijk 
bouwterrein in kleinere perceelen moet worden ver
kocht, waarbij de gemeente dan hoogstens den eisch 
kan stellen, dat naar zekere eenheid van stijl worde 
gestreefd. 

Uit deze opmerkingen blijkt voldoende, dat de 
gemeente voorloopig niet veel meer kan doen, dan 
trachten beide terreinen spoedig van de hand te 
doen. VVe vertrouwen, dat deze dringende maatregel 
zoo veel mogelijk zal worden bespoedigd. 

Eerst daarna wordt het vraagstuk van de be
bouwing van den Dam urgent, nadat vooraf een net 
van straten is getraceerd, waaruit het stelsel der 
overbouwing dan vermoedelijk wel zal vervallen, 
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om redenen, die verband houden met verkeersbe-
langen en bovendien onder dit bijkomend argument, 

. dat onze wet niet voorziet in 't geval van „zwevenden 
eigendom", aan welke kwalificatie de ruimten boven 
de doorgangen zouden beantwoorden. 

De schrijver van bovenstaande beschouwingen, 
die afgezien van de vraag of men het er mede eens 
is of niet, toch wel de aandacht waan! zijn, acht 
met de prijsvraag het Damvraagstuk geenszins 
opgelost. Dat die meening ook door anderen wordt 
gedeeld blijkt uit een, eenige dagen geleden in het 
„Nieuws van den Dag" geplaatste, dichterlijke ont
boezeming die wij om de curiositeit hier overnemen. 

Bij het Damvraagstuk. 
Aeloude, dierbre Dam, hoe baert ghe ons sorg en pijn, 
Hoe sal, soo vragen wy, nogh eens uw toekomst zijn ? 
Wie Damt hier met versiant? Wie toont hier konst van spelen. 
Van schuyven en van slaen, en wort niet als soo vi len 
Geblasen van het bort? Bouwt, konstenaers, om strijt, 
Of roept van Campens geest — maer oock Van Campens tijt, 
Toen Amsterdam met recht de geldkass'noch mocht heeten, 
Te boorde toe gevult. De vroede vaadren weten 
Hoe zwaer de Bouwkonst valt by een berooide beurs. . . . 
Al schenckt men 't Dam kint ook wat bloemen en wat geurs. 
Eu meent de maeghd nu in haer kuolle-tuin te weten, 
Ghy suit, vermaerde Dam, uw toekomst doncker heeten. 
Ick houd de op lossingh verr', hoe ick uw vraegstuk neem! 
Men noeme 't wel te deegh een moeilijck Damprobleem. 

JUSTUS MINUS 

O v e r K o e l h u i z e n . 
(Slot.) 

Deze bestaan allereerst daarin, dat de machines 
onder eenen naar verhouding hoogen druk (10—14 
atmosf.) werken, wat natuurlijk van invloed is op 
de veiligheid van het bedrijf. Het verder veel 
zwaarder wegende bezwaar bij de ammoniakma-
chines bestaat daarin, dat de compressor van deze 
machines gesmeerd moet worden. 

Het is namelijk, ondanks de tot afscheiding van 
olie .aangebrachte gecompliceerde toestellen, niet te 
vermijden, dat bij eiken slag van den zuiger olie
deeltjes in de slangvormige buizen van den conden
sator medegesleurd worden. Van daaruit geraakt 
de olie in het buizensysteem van het koeltoestel, 
oefent daar invloed uit op de verdamping, ver
mindert de capaciteit der machine aanzienlijk en 
veroorzaakt ten slotte belangrijke storingen in het 
bedrijf. 

Dit is de reden, dat bij elke ammoniakmachine, 
welke eenigszins langen tijd gewerkt heeft, de ca
paciteit successievelijk vermindert öf het kracht
verbruik, voor eene bepaalde capaciteit, wordt bij 
voortdurend verbruik belangrijk grooter, waardoor 
natuurlijk het kolenverbruik toeneemt. 

Verder moet het bij de ammoniakmachines als een 
nadeel beschouwd worden, dat de uit de afkoeler 
of refrigerator naar den compressor gevoerde gassen 
niet droog zijn, maar steeds in meerdere of mindere 
mate met niet verdampte vloeistof bezwangerd zijn 
en daardoor een gedeelte van het koelmiddel in 
vloeibaren toestand, dus onverdampt, in den com
pressor binnenstroomt. Deze vloeistof verdampt 
dan wel is waar in den compressor en veroorzaakt 
dus eene afkoeling van binnen naar buiten, welke 
zich door een sterke ijs- en rijpvorming aan de 
kleppenkasten openbaart. 

De hierdoor geabsorbeerde koude gaat echter 
natuurlijk voor de in den refrigerator verzamelde 
en alleen nuttig effect hebbende koude verloren. 

Nemen wij verder nog in aanmerking de door de 
toepassing der olie-afscheidingstoestellen meerdere 
gecompliceerdheid der machines, alsook nog den in 
vergelijk met andere koude ontwikkelende vloeistoffen 
zeer hoogen prijs van watervrij ammoniak, dan 
hebben wij in hoofdtrekken de voornaamste nadeelen 
der ammoniakmachines aangegeven. 

De koolzuurmachines zijn eerst in den loop der 
laatste jaren meer en meer in gebruik genomen. 
Hunne hooggeroemde voordeelen berusten in hoofd
zaak op het gebruik van cilinders met zeer kleine 
afmetingen, waardoor, theoretisch, de wrijvings-

weerstanden geringer zijn dan bij de machines, 
werkende met andere vloeistoffen. 

Dit voordeel bestaat echter alleen maar in theorie; 
in de praktijk blijkt dit slechts een illusie te zijn, 
daar juist bij deze kleine compressoren de schadelijke 
ruimten, in verhouding tot de compressor-inhoud, 
zeer groot zijn en buitengewonen invloed uitoefenen 
op de compressiewerking. 

Wat echter het grootste nadeel van de koolzuur
machines is, dat is de buitengewoon hooge druk, 
waarmede deze machines werken. Deze bedraagt 
60 tot 70 Atm. tegenover 10 tot 14 Atm. bij de 
ammoniak-machines en 2 ljt a 4 Atm. bij de zwavelig 
zuurmachines! 

De met zwaveligzuur werkende koelmachines 
bezitten de hierboven vermelde nadeelen niet, zij 
hebben daarentegen boven alle andere machines 
het gewichtige voordeel van grooten eenvoud, door
dat zij slechts bestaan uit een compressor, verdamper 
en condensator, zonder verdere neventoestellen. 
Dientengevolge is de bediening dezer machines de 
eenvoudigste die men zich denken kan en is daar
voor geen langdurig speciaal onderricht noodig. 

De druk waarmede de zwaveligzuurmachines 
werken, bedraagt slechts2a2atmosfeeren, al naar de 
temperatuur van het gebruikt wordende koelwater. 

De veiligbeid van het bedrijf overtreft dus belang
rijk die der ammoniak- en zeer zeker die der kool
zuurmachines. 

Het voor de praktijk belangrijkste voordeel van 
de zwaveligzuurmachines bestaat daarin dat de 
compressoren van deze machines niet speciaal 
gesmeerd behoeven te worden, daar het zwavelig
zuur door zijne slijmerigheid den compressor zelf 
smeert. 

De noodzakelijkheid van het smeren is echter, 
zooals reeds werd vermeld, een zeer groot nadeel 
der andere machines, daar dit eene voortdurende 
vermindering der capaciteit ten gevolge heeft en 
soms groote bedrijfsstoringen veroorzaakt. 

Bij de zwaveligzuurmachines zijn deze storingen 
ten eenenmale uitgesloten en blijft de capaciteit 
voortdurend op dezelfde hoogte, een voordeel, het
welk bij slachthuiskoelinrichtingen, waar eene plotse
linge capaciteitsvermindering in sommige gevallen 
bedenkelijke gevolgen kan hebben, zeer zeker in 
aanmerking genomen moet worden, afgezien nog 
van het feit, dat natuurlijk ook in dezelfde verhou
ding dat het koelvermogen vermindert, de bedrijfs
kosten stijgen, 
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Met het oog op een voordeelig bedrijf heeft de 
zwaveligzuur-machine nog het voordeel, dat het 
koelmateriaal zeer goedkoop is, aangezien de prijs 
van zwaveligzuur nauwlijks de helft van dien van 
koolzuur en ongeveer het tiende deel van ammoniak 
bedraagt. 

De oudste zwaveligzuur-compressie machines zijn 
die van Pictet, waarvan reeds meer dan 1500 exem
plaren over alle werelddeelen verspreid zijn. 

De constructie van deze machines moet tegen
woordig evenwel als eene verouderde beschouwd 
worden. 

De nieuwe constructie van Borsig is ongetwijfeld 
beter, maar het is ons niet bekend, of daarbij het 
bezwaar, dat bij aanwezigheid van vochtige lucht 
bet zwaveligzuur wordt omgezet in het, voor de 
machines zeer nadeelige, zwavelzuur op geheel af
doende wijze is opgeheven. 

Hoe dit zij in elk geval verdient voor slacht

huizen, de afkoeling door middel van machines 
beslist de voorkeur boven de veranderde ijsaf-
koeling. 

De machinale inrichting is weliswaar in aanleg 
belangrijk duurder en dit bezwaar doet zich vooral 
gelden bij kleinere slachthuizen, maar het wil ons 
voorkomen, dat juist dit probleem, het construeeren 
eener doelmatige, aan moderne eischen voldoende 
koelhuis-inrichting voor kleinere slachthuizen, die 
niet le duur is, een der belangrijkste is die thans 
de aandacht vragen. Ook bij de thans van rijks
wege uitgeschreven prijsvraag speelt dit probleem 
een hoofdrol en onder hen, die zich met de be
antwoording daarvan bezigbouden, is het meeste 
succes te verwachten voor diegenen, die het koel-
huisvraagstuk het best hebben bestudeerd of zich 
de medewerking hebben verzekerd van werktuig
kundigen die bevoegd zijn het afkoelingsvraagstuk 
voor hun rekening te nemen. 

Het d a g h e t in het Oos ten . 

Kon Voltaire indertijd zeggen „C'est du nord 
aujourdhui que nous vient la lumière", de twee 
stukken uit Groningen en Nijmegen, die de voor
laatste „Opmerker" bevatte geven ons recht uit 
te roepen „Het daghet in het Oosten". 

Even helder als wat de Kamer van Arbeid voor 
de Bouwbedrijven te Groningen omtrent de nood
zakelijkheid der invoering van gesplitste bestekken 
betoogt is hetgeen de heer J . G. van Gendt J.Gz. 
aanvoert voor de onvermijdelijkheid van grondige 
kennis der practijk bij den ieidenden technicus. 

Waren onze leidende technici voldoende met de 
practijk bekend, het algemeen invoeren van ge
splitste bestekken zou geen bezwaar hebben. Maar, 
helaas, wij weten het, die kennis der practijk laat 
in de meeste gevallen zóóveel te wenschen over, 
dat de aannemer, die haar wel heeft, voorshands 
zijn onmisbaarheid sterk voelt, ja er zóó van over
tuigd is, dat hij glimlacht en meesmuilt bij iedere 
poging die gedaan wordt, om hem van de baan te 
dringen. In de werktuigkunde blijken overeen
komstige toestanden te bestaan, daar het alleen 
wetenschappelijk onderlegd zijn der ingenieurs hen 
geheel afhankelijk maakt van de fabrikanten en 
hun helpers. 

De heer J . G . van Gendt J.Gz., de zoon van den 
genialen Van Gendt, dien de ouderen van dagen 
zich nog zoo goed herinneren als een man van veel 
wetenschap, van veel practische kennis en van 
sterk karakter — drie eigenschappen, die men 
zelden vereenigd vindt — die zoon heeft zich zijn 
vader waard getoond, door in het Orgaan van het 
Koninklijk Instituut vau Ingenieurs en van de Ver
eeniging van Delftsche Ingenieurs te schrijven: „Hij 
die alleen wetenschappelijk onderlegd is. is geen 
ingenieur". Zoo werd de knuppel onder de hoen
deren geworpen, die echter zoo verstandig waren, 
niet te kakelen, al werd een hunner er door ge
raakt. 

Wij vermoeden, dat ook de aannemers zich niet 
veel om het rapport van de Groningsche Arbeids
kamer zullen bekommeren, althans er zich niet 
door uit hun tent zullen laten lokken. Spreken is 
immers zilver en zwijgen goud. 

Toch moet, op den duur, wel ingezien worden, 
dat onze hedendaagsche technische opleiding niet 

aan de eischen des tijds voldoet, daar zij alle ver
band met de practijk heeft verloren. 

Reeds in 1828 werd ingezien, dat men op den 
verkeerden weg was. Dit bewijst het lezenswaardig 
artikel van den heer A. J . Derkinderen, in het 
„Handelsblad" van 11 Ju l i laatstgeleden geplaatst. 

Daar wordt aangehaald, wat de Directeur Van 
der Jagt omtrent het onderwijs in de bouwkunst 
aan de Koninklijke Academie van Beeldende Knn-
sten te Amsterdam in een toespraak bij bet openen 
zijner lessen zeide. Deze bouwmeester „wilde vooral 
de dwaling bestrijden, dat het wezen en de oefe
ning der bouwkunst hoofdzakelijk in teekenen zou 
bestaan". 

Maar Van der Jagt heeft in den strijd niet ge
zegevierd. Sinds zijn tijd heeft de theorie voort
durend veld op de practijk gewonnen, en is de 
laatste ten slotte geheel uit het technisch onderwijs 
verdrongen. Daar zij toch onmisbaar is werd zij 
overgelaten aan aannemers, fabrikanten, opzichters 
en onderbazen, boven wie de mannen der theorie 
zich verheven achtten, doch die hen inderdaad ge
heel en al in hun macht hadden. Zoo ontstond de 
ongezonde toestand van tegenwoordig. 

Om een betere opleiding van technici te ver
krijgen, zou men daarbij de pracktijk weder in haar 
oude eer moeten herstellen. Dat zal zoo gemakkelijk 
niet gaan, want de theorie is te zeer alleenheer-
scheresse geworden, om te verwachten, dat zij zonder 
veel tegenstand aan de practijk een plaats zal in
ruimen. 

Toch moet het op den duur daartoe komen, en 
het schijnt ons een zeer gelukkig teeken, dat zoo
wel door de Groningsche Kamer als door den heer 
Van Gendt de vinger op de wond gelegd is, welke 
ons technische onderwijs tracht te verbergen, of
schoon die wond van ernstigen aard is en vast
beraden heelmeesters voor haar genezing noodig heeft. 

Niet alleen de ingenieur, maar ook de architect 
dient — zooals de heer Van Gendt zegt — de 
wetenschap practisch te kunnen toepassen en daar
toe moet hij zich even goed thuis gevoelen op het 
wetenschappelijk terrein als op het gebied der 
practijk. Wie alleen wetenschappelijk onderlegd is, 
mag zich noch ingenieur, noch architect noemen. 

Het is inderdaad zeer te betreuren, dat voor het 

uitreiken van diploma's alleen wetenschappelijke 
ontwikkeling gevraagd wordt, waardoor die diplo
ma's vaak worden uitgereikt aan hen, die in de 
practijk blijken, als ingenieur of architect volkomen 
ongeschikt te zijn. 

Dat daaruit groote schade ontstaat, geven wij 
den heer Van Gendt gereedelijk toe. En de Gro
ningsche Kamer van Arbeid heeft die schade, wat 
het bouwvak aangaat, duidelijk aangewezen, door 
er aan te herinneren, dat onze tegenwoordige archi
tecten niet in staat zijn om te doen, wat des aan
nemers is, en dat derhalve „de eischen, aan hunne 
bekwaamheden te stellen, zullen moeten worden 
verhoogd." 

Waarlijk, „het daghet iu het Oosten", en al is de 
eerste schemering nog slechts waar te nemen, ten 
slotte zal de zon boven de kim komen. 

P r i j s v r a g e n . 

J U R Y - R A P P O R T . 

Prijsvragen uitgeschreven door de „Afdeeling 
Amsterdam van de Mij. tot Bevordering 

der Bouwkunst?' en „Amstels Bouw-
vereeniging", betreffende: 

A . een perceel ter bewoning van 3 gezinnen uit 
den burgermiddenstand. 

B. een perceel ter bewoning van 8 gezinnen uit 
den werkmansstand. 

Programma gepubliceerd in het „Bouwk. Week
blad" 1908 No. I I . (Zie „de Opmerker" van 21 
Maart j.1.) 

Vragen en toelichtingen gepubliceerd in het 
„Bouwk. Weekblad'' 1908, Nos. 13, 14, 19,20,23. 

Ingekomen waren op Prijsvraag A, 10 ontwerpen 
onder de motto's: 
A. V. Prijsvragen. 
Nieuw Amsterdam. Au Re voir. 
Compositie. Vrije Woningen. 
B. W. Thuis is het 't Best. 
T. Max. 

Op prijsvraag B. 9 ontwerpen, onder de motto's: 
<S'. P. O. Experientia est optima 
Zoo het klokje thuis tikt, rerum metgistra. 

tikt het nergens. Salus Populi. 
Arbeidslust. Oost West, thuis best. 
Sober. Klein gewin, groot gezin. 

Wie overlegt, legt over. 
De prijsvragen hebben naar het oordeel der Jury 

niet voldaan aan de verwachting, die zij, vooral 
lettende op de belangrijkheid en actualiteit der ge
stelde onderwerpen, meende te mogen koesteren. 

Prijsvraag A, moet zelfs als geheel mislukt 
worden beschouwd. Erkend moet worden dat het 
hier gold een lastig onderwerp. Na voorloopige be
schouwing en eerste schifting werden de ontwerpen 
motto: „Compositie", „T" en „Thuis is het 't best" 
nog ter nadere beschouwing aangehouden. 

De overige inzendingen moesien onmiddellijk en 
geheel ter zijde worden gelegd. 

Verschillende ontwerpen vertoonden bovendien 
de helft van een dubbel perceel en niet zooals in 
het programma was gevraagd een enkel, op zich 
zelf staand woonhuis. Dergelijke ontwerpen konden 
mitsdien niet voor bekroning in aanmerking komen. 

In artistiek opzicht voldoet geen der op prijs
vraag A. ingekomen antwoorden aan billijke eischen. 

Enkele stonden zelfs ver beneden peil. Maar ook 
in praktisch en finantieel opzicht kleven aan alle 
ontwerpen te groote bezwaren aan. 

Een der ontwerpers maakt gebruik van een sous-
terrain, 't geen door de bouwverordening wordt 
uitgesloten. Een ander ontwerp bestaat uit een 
benedenhuis en twee bovenwoningen van het ge
wone type. 

De ontwerpers zijn er, soms zelfs niet ten koste 
van een groot bebouwd oppervlak in geslaagd, 
binnen noch buiten de finantieele grenzen, eene 
geriefelijke oplossing te vinden van het vraagstuk. 
De hoofdoorzaak dezer mislukking was doorgaans 
toe te schrijven aan verspilling van ruimte voor 
trappen, portalen, hall's. De toegangen tot de boven
woningen in het bijzonder zijn bij enkele ontwerpen 
ongunstig. Immers, smalle hardsteenen buitentrappen 
ter hoogte eener volle verdieping zijn over het al-, 
gemeen zeer ongewenscht. De ligging en verdeeling 
der trappen binnenshuis is bij vele ontwerpen slecht 
begrepen en in verband daarmede laat dan ook de 
verlichting te wenschen over. 

Veelal is de indeeling der woningen hokkerig, 
met verschillende scheeve en hoekige gangen en 
entrees. Bij eenige; ontwerpen staat de woonruimte 
niet in verhouding tot het totale bebouwde opper
vlak, bij andere is, vooral doordien een groote 
slaapkamer ontbreekt, de slaapruimte onvoldoende 
voor een gezin van vijf personen. 

Daar de ontwerpen alle een komplex der hier
boven in het algemeen aangeduide tekortkomingen 
vertoonen, meent de jury geen der ontwerpen voor 
eenige bekroning of belooning te mogen voordragen. 
Zij bepaalt er zich toe de drie beste inzendingen 
te bespreken. 

Motto „ Thuis is het 't best". 
Groote gevelbreedte en groot bebouwd oppervlak. 

Is niet te bouwen voor bet cijfer der begrooting 
en veel te duur om rentabel te zijn. Slechte buiten
toegangen tot alle woningen. Binnengang ongunstig. 
Woningruimte in verhouding tot het bebouwde 
oppervlak te klein. Teekenwerk en architektuur 
matig. 

Motto „T". 
Een beknopte oplossing, maar niet overeenkomstig 

het programma. Immers zij geeft een benedenhuis 
met bel-étage en dan 2 bovenhuizen. Dit is niet 
voor den gezetten prijs te bouwen. Een bezwaar 
der bewoning is voorts dat aldus de bovenhuizen 
steeds een verdieping meer te klimmen hebben dan 
noodig is. Verder is een bezwaar dat de slaapruimte 
van het le bovenhuis grootendeels gelegen is op 
den zolder boven het. 2e. 

De verdeeling der trappen, hoewel boven regel
matig, leidt in het benedenhuis tot construktieve 
moeilijkheden. Het teekenwerk is vrij goed maar de 
architektuur is beter bedoeld dan verwezenlijkt. 

Motto „Compositie". 
De plattegrond heeft verdienste, maar het beneden

huis leidt tot opmerkingen. Ongunstig zijn daar de 
ingang, de slaapkamer achter de trap, en de slaap
kamer, die uit de keuken toegankelijk is. Dit ont
werp is boven de helft van een dubbel perceel, 
't geen niet gevraagd was. 

Teekenwerk goed; architektuur minder geslaagd. 
Prijsvraag B. Deze prijsvraag leidt tot de alge

meene opmerking dat vele ontwerpers vergaten dat 
met de ruimte gewoekerd moest worden. Zij kwamen 
aldus tot breede terreinen en groote bebouwde 
oppervlakken, waarvan niet de noodige partij werd 
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getrokken. Een onevenredig deel werd soms in be
slag genomen door trappen en portalen. 

De noodzakelijkheid van drie gescheiden slaap
plaatsen in elke woning, die toch voor de hand 
ligt, is door verschillende ontwerpers vergeten. 
(Een dezer slaapplaatsen kan in de woonkamer 
gelegen zijn). 

De kleine binnenplaatsen of luchtkokers, in 
enkele ontwerpen voorkomende, zijn in het alge
meen onvvenschelijk en onpractisch, bovendien 
i luur en geven in de bewoning tot bezwaren aanleiding. 

Zeer groote waarde moet bij woningen dezer 
soort gehecht worden aan de ventilatie in het al
gemeen en aan die der slaapruimten in het bij
zonder. Enkele ontwerpers hebben zich daarvan 
blijkbaar goed rekenschap gegeven. 

Gewenscht is een woonvertrek van flinke af
metingen. De keuken daarentegen kan klein van 
afmetingen zijn en zelfs tot een spoelkeuken worden 
teruggebracht, ten einde te voorkomen dat zij voor 
bewoning in gebruik wordt genomen en de woon
kamer dan als „Salon" wordt gebruikt. Met het 
oog op de luchtgesteldheid in huis is het wensche-. 
lijk dat dit keukentje goed gelucht kan worden en 
liefst niet op het, uit den aard der zaak, kleine 
portaaltje uitkomt. Van groot gemak is dat het 
keukentje in de nabijheid van het woonvertrek is 
gelegen. In de behoefte aan bergruimte (brand
stoffen) en kasten moet op ruime schaal voorzien 
zijn. Merkwaardig is dat verschillende inzenders 
dit over het hoofd zagen en dat zij evenmin rekenden 
op een veranda of balkon, dat gelegenheid biedt 
om te spoelen en te wasschen in de buitenlucht. 

Na eerste schifting werden tenslotte ter nadere 
beoordeeling aangehouden de ontwerpen motto: 
„Nieuw Amsterdam", „Salis Popul i" „Arbeidslust" 
„Zooals 't klokje thuis tikt, tikt het nergens" 
en „S. P . O". 

Het bleek der Jury, dat geen der genoemde 
ontwerpen voor eene volledige bekroning in aan
merking mocht komen. 

Het meest geslaagde ontwerp i s : 
Motto „Nieuw Amsterdam". 
Practisch en economisch ingedeeld op klein 

oppervlak, al is de ligging van het woonvertrek 
aan de achterzijde mogelijk als een bezwaar aan 
te merken, met het oog op den smaak der be
woners. Over het algemeen zijn in dit ontwerp alle 
boven omschreven desiderata verwezenlijkt. Boven
dien is het teekenwerk goed en vertoont het ont
werp zeer eenvoudige, gepaste bouwvormen. Maar 

de begrooting is verre beneden de ver
moedelijke bouwkosten. 

Motto nSalus Populi" 
bevat in verhouding tot het oppervlak te weinig 

woonruimte. De slaapkamer ligt ongunstig voor 
ventilatie en lichtinval. De keuken is te ver van 
ile woonkamer, welke laatste voor een gezin van 
zes personen te klein is. De slaapruimte is over 
slechts twee vertrekken verdeeld. De binnenplaats 
is ongeschikt en ware beter vermeden. 

Bovendien is dit ontwerp te duur, mede tenge
volge van de zolderverdieping, welke niet ge
vraagd was. 

Het teekenwerk is goed. 
Motto „Arbeidlust" 
heeft verdienste maar is van te groote breedte 

en, vooral ook door te hooge verdiepingen te duur. 
Er zijn wel drie gescheiden slaapruimten, maar 
daarentegen is de woonkamer te klein. 

Het teekenwerk is knap. De architecuur is echter 
minder passend van karakter voor een arbeiders
woning. 

Motto. „Zooals 't klokje thuis tikt, tikt het 
nergens". 

De trapruimte is te breed. De woonkamer is aan 
den smallen kant, vooral omdat zij tevens als 
keuken moet dienen. De plattegrond is niet goed 
ingedeeld, vooral niet als men in aanmerking neemt 
de groote breedte van 13 M . Tusschen woon- en 
slaapvertrek een suite-deur te maken is onpraktisch. 
E r zijn slechts twee slaapruimten, terwijl de woon
kamer te klein is om mede als slaapvertrek te 
worden ingericht. 

Teekenwerk en architektuur zijn matig. 
Motto VS. P. O." 
Het bebouwd oppervlak is veel te groot en de 

bouw zou, ook vanwege de niet gevraagde zolder
verdieping, te duur zijn. Een beslist nadeel is de 
aanleg van twee te kleine binnenplaatsen, waaraan 
de keukens ongunstig zijn gelegen. Een bezwaar is 
ook dat een der beide slaapvertrekken alleen door 
het ander bereikt kan worden. 

De Jury kan geen der ontwerpen voor bekroning 
voordragen maar stelt voor eenige tegemoetkomingen 
toe te kennen en wel aan. 

Ontwerp Motto „Nieuw Amsterdam" ten bedrage 
van f 50.— en aan de ontwerpen motto „Salus 
Populi", „Arbeidslust", „Zooals t klokje thuis tikt, 
tikt het nergens", „S. P . O." elk een bedrag van 
f 25.—. 

AMSTERDAM, 13 Ju l i 1908. 

De Jury, 
J . H . W . LELIMAN. 
A. D. N . VAN GENDT. 
J . W . C. T E L L E G E N . 
P. VAN EXTER. 
C. H . ELDERING. 

L e e s t a f e l . 

Bouwknndig Weekblad No. <8. M e d e d e e 1 i n g e n v a n 
de M a a t s c h a p p ij t. B. d. B. 100ste Algemeene Sep
tember vergadering, Excursie Dordrecht, Zierikzee Brouwers
haven. Voorlo>'pig Programma, Damprijsvraag. 

Da m p r ij s v r a a g met afbeeldingen perspectieven van 
eenige der ontwerpen. 

B r i e v e n uit R o t t e r d a m . Verbinding der beide 
Maasoevers. 

De s cheuren i n d e n Dom van S t r a a t s b u r g . 
Ingezonden s t u k k e n . De Damprijsvraag, stukken 

van de h.h. Ingenohl en de Groot. 
J. M. O l b r i c h . Necrologie. 

Architectura No. 33. Ons g e s c h i l met de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst. 

P r a e h i s t o r i s c h - G r i e k s c h e kunst . Het paleis 
van koning Minos te Knossos op het eiland Creta, met 
afbeeldingen. 

T e c h n i s c h Gedeel te . Over stroo- en rietdaken 
(slot). — Over het keuren van gebakken steen, door F. Wind 
(vervolg). — Eene eenvoudige beschouwing over de schroef 
door L. A. van Schie. — Een en ander de over grondverf 
bij het schilderen van hout. 

De Bouwwereld No. 84. D o r d r e c h t in bee ld met 
losse plaat. 

D r i e T e n t o o n s t e l l i n g e n . I Darmstadt. 

De Ingeuleur No. 33. De fabriek van Joh. E n s c h e d é 
<t Zonen te H a a r l e m . Inleiding tot het bezoek aan 
den fabriek in de vergadering der Afdeeling voor werktuig
en scheepsbouw op 2 Mei 1908, door den heer Mr. Joh. 
Enschedé, met afbeeldingen. 
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W a r m t e g e l e i d i n g i n s t r o o m s p o e l e n e n gela-
melleerd \jzer, door Dr. Ing. W. Lulofs, met afbeeldingen. 

E e n i g e beschouwingen over Com mutat ie , 
door C. L. R. Ê. Menges 

E e n h e i d iu de wijze van verkorte aanduiding van 
locomotieftypen door P. Labrijn w.i. 

Weduwen-pensioenfonds der ingenieurs en op
zichters van den Rijkswaterstaat. 

Ingezonden s tukken . Middelbaar Technisch Onder
wijs, door G. Homan van der Heide. — Practische studie 
voor aanstaande werktuigkundig ingenieurs door Chr. 
Muller w.i. 

Technisch Weekblad (B. v. T.) No. 83. vau week tot 
week. — Uittreksel uit het verslag van den hoofdingenieur 
voor het stoomwezen over het jaar 190T. — Het yzer in 
de geschiedenis der volken. (Vervolg). — Het berekenen 
van rioolprofielen. (Slot). — Het berekenen van electrische 
gelijkstroom leidingsnetten [Vervolg]. — 

De Aannemer No. 88. E e n i g e o p m e r k i n g e n in 
verband met het advies eener Commissie inzake geschillen I. 

B o u w v a k k e n II Slot. 

De Nederlandsche Klei-Iudustrie No. 7. Een en ander 
over de brandstoffen welke voor het bakken van kleipro 
ducten worden gebezigd [Vervolg]. — Over het keuren 
van gebakken steen, door F. Wind, overgenomen uit „Archj-
tectura". — Uitvoering van werken in eigen beheer, of bij 
aanneming? — Rijksproefstation voor Bouwmaterialen. — 
Woningwet. — Fajence te Faenza. — 

Deutsche Bauhiltte No. 33. L a n d s c h a f t und Land« 
h a u s, door Gerhard Heyden, met afbeeldingen. 

Neue Geschaf t shausb .auten door E. Schwing 
hammer, met fbeeldingen. 

Von den S a a l e c k e r Werk statten, door H. Aug 
Waldner. 

E i n Dor fr « t h a n s , door H. A. Waldner, met af
beelding. 

E i n H a l l e n s c h w i m m b a d door M. Heeren, bij een 
ontwerp van W. Goy. 

Waterbouw kundig Constructies, Handboek bewerkt door 
M. C. K o o 1 e, Waterbouwkundige met medewe, king van 
W. G a b r i e l s e, Hoofdopzichter der Havenwerken te 
Amsterdam en C. H L u g t e n, Technisch Ambtenaar der 
Gemeente Rotterdam uitgave van de Wed. J. A h r e n d 
& Zoon te Amsterdam. 

Met ons Middelbaar Technisch Onderwijs komen wij nog 
maar weinig vooruit, maar hoe groot de behoefte daaraan 
is kan b ijken uit de verschijning in delaatste jaren van een 
aantal werken op technisch gebied, bestemd en geschikt, 
om den technicus iu staat te stellen, door eigen studie, 
zich de kennis te verwerven, die op geen scholen onderwezen 
wordt en die men in het practisch leven soms uiterst 
moeilijk, althans niet systematisch, en eerst in vele jaren kan 
aanleeren. 

Tot de categorie van bovenbedoelde werken behoort 
ongetwijfeld het „Handboek" van den heer Koole, waarvan 
de eerste aflevering voor ons ligt en, zooals hut prospectus 
vermeldt, geschreven voor Gemeente-Architecten, Opzichters 
van Rijks- en Provinciale Waterstaat, Waterschap- en 
Polder-Opzichters, Aannemers, Uitvoerders en Studeerenden 
tevens ten dienste van het Technisch Onderwijs en voor 
Zelfstudie. 

Na het verschijnen, in 1833, van de Handleiding tot de 
kennis van Dijksbouw en Zeeweringskuude, door den Ing. 
Adr. Calami en van de Handleiding tot de kennis der 
Waterbouwkunde, door den Ing. D. I. Storm Buijsing, in 
1861, die steeds nog hooge waarde hebben, maar op vele 
punten verouderd en bovendien niet meer in den handel 
zjjn, verscheen geen volkomen betrouwbaar leerboek over 
Waterbouwkundige werken en samenstellingen, dat tot 
leiddraad voor de practi -i en studeerenden dienen kan-

Aldus verklaart de schrijver in zijn inleiding de motieven, 
die tot het ontstaan van dit werk hebben geleid en we 
zouden daarbij alleen willen vragen of het in 1902 ver
schenen Leerboek van L. R. Plasschaert over Oever-, 
Strand-, Duin- en Dijksverdediging ook door hem tol de 
minder betrouwbare leerboeken gerekend wordt. 

Hoe dit zij, de eerste aflevering van het nieuwe Hand
boek, maakt door de flinke uitvoering der als werkteeke-
ningen behandelde platen op groote schaal en den duidelijken 
toelichtenden tekst een zeer gunstigen indruk. 

Men kan er dadelijk uit zien hier niet de vrucht van 
theoretische studieën, maar van veeljarige ervaring voor 
zich te hebben. 

Gelukkig blijft de Nederlandsche Waterbouwkunde haar 
ouden naam handhaven, dank zij den ijver en toewijding 
van tal van bekwame mannen, die zich niet bepalen tot 
het hoog houden der oude overleveringen van deugdelijk 
werk, maar tevens niet blind zijn vnor de voordeden, die 
nieuwere en de nieuwste constructies kunnen opjeveren. De 
naam van den schrijver heeft in waterbouwkundige kringen 
in Zeeland een goeden klank en het was zeker een uit
stekend denkbeeld, om zich de medewerking te verzekeren 
van een tweetal collega's, die Zeer belangrijke werken in 
onze beide grootste havensteden hebben medegemaakt. 

Ongetwijfeld zal het „Handboek" dus een aanwinst 
blijken voor onze technische litteratuur. Opgevat op niet 
al te groote schaal, kan zulk een werk veel meer nut 
stichten, dan een reusachtig standdaardwerk, waarvan de 
uitgaaf enorme sommen vordert en de voltooiing zoo lang 
duurt, dat de eerste deelen reeds verouderd en ten deele 
waardeloos zijn, wanneer latere vei schijnen. Een handboek, 
als het hier aangebodene, is voor wie het noodig heeft be-
reikbaar en zijn prijs ten volle waard en is na een aantal 
jaren herziening noodig, dan is een tweede omgewerkte 
editie niet zulk een kostbare onderneming dat geen uit
gever zich daaraan durft te wagen. 

Wij loopen misschien wat ver vooruit door nu reeds van 
een tweeden druk te spreken, men kan er uit opmaken 
dat onze indruk gunstig is. Dit sluit niet in zich, dat er 
geen enkele aanmerking valt te maken. Zoo b. v. trok het 
onze aandacht, dat in deze eerste aflevering die wegen, be
strating en rioleering behandelt, ook niet enkele details 
van houtbestrating worden gegeven, terwijl het onderwerp 
.Rioleeringen" o. i. wel wat heel beknopt wordt behandeld. 
Maar wij geven dadelijk toe, dat de keuze van het voor 
den practicus meest belangrijke en bruikbare uit den grooten 
voorraad stof, die de bewerkers tot hun beschikking 
hebben, moeilijk is en dat van een volledige beoordeeling 
eerst sprake kan zijn, wanneer het werk voltooid voor ons ligt, 
maar ook dan gelooven wij, dat het werk de critiek wel 
zal kunnen doorstaan. 

Werktuigkunde voor Ambachtslieden door G. A. Schol
ten. Architect en <ud Leeraar M. O. te Tiel uitgave van 
D. Mijs, aldaar. 

Van dit werkje verschi en eenigen tijd geleden een vierden 
druk van het Eerste Gedeelte, kennis vau werktuigen, wel 
een bewijs, wanneer dit nog noodig was, dat de schrijver 
weet, waaraan de ambachtsman behoefte heeft Eenige ver
beteringen zijn nog in dezen druk aangebracht voornamelijk 
bestaande in de toevoeging van een aantal vraagstukken 
bij elk behandeld onderwerp Daarvoor was 't noodig den 
tekst te bekorten tot het meest noodige. 

De schrijver stelt zich evenwel voor in het tweede deeltje 
sommige zaken weder wat uitvoeriger te behandelen, voor
namelijk wat de grondbeginselen aangaat, zoodat het daar
door ook bruikbaar wordt voor aanstaande opzichters of 
onderwijzers aan ambachtsscholen In verband met den 
prijs van f 0.75 is de uitvoering v*n het boekje in car on 
met linnen rug ingenaaid zoo goed als men die wenschen kan. 

Correspoudentie-ondcrwtj * is de titel van een zeer be
langrijke brochure, over dit actueele onderwerp, uitge
geven door de Vereeniging tot bevordering der Vakopleiding 
voor Handwerkslieden iii Nederland. Zij bevat uitvoerige 
beschrijving van en beschouwingen over de „Ecole speciale 
des Travaux Publics" te Parijs-Arcueil en van de „Inter
national Correspondence Schools" te Scranton in Amerika 
en wel van de hand der heeren H. J. C. Haver en W. 
Addeson. Wij kunnen de lezing zeer aanbevelen aan ieder, 
die zich van het onderwerp op de hoogte wil stellen en 
ook met het oog op de vraag, die zich voordoet waar de 
inrichting van M. T. Scholen ter sprake komt namelijk 
deze, of aan die scholen gelegenheid voor Correspondentie-
Onderwijs moet worden opengesteld, kunnen de hier ver
zamelde gegevens van zeer veel nut zijn! 

Kerh-.t't ttber Unfülle bei Eiseiibetonbanten in Holland 
door S. Rutgers, ingenieur bij de Gemeentewerken te 
Rotterdam is een uitgaaf van de Internationale Commissie 
tot het bestudeereii van het Gewapend Beton, waarin ge
noemde ingenieur ons land vertegenwoordigt. Verschillende 
hier te lande voorgekomen ongevallen o. a dat van den 
muziektempel op het terrein van het Vredespaleis worden 
hier beschreven en «le oorzaken in 't kort nagegaan. De 
genoemde commissie doet een zeer nuttig werk met het 
verzamelen van dergelijke gegevens. Courantenberichten 
geven dikwijls een verkeerde voorstelling van ongevallen 
als de hier' bedoelde, maar waar de berichten afkomstig 
zijn van bevoegde en onpartijdige personen, zooals hier wel 
kan worden aangenomen, kan een verzameling gegevens 
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ontstaan van onschatbare waarde voor de kennis van een 
materiaal, dat allengs meer algemeen wordt, maar waarvan 
de toepassing niet aan onbevoegde handen mag worden 
toevertrouwd. 

Kalk/andsteen is de titel van een brochure, die een voor
dracht bevat van den heer A. H. baron van Hardenbroek 
van Ammerstol in Mei j. 1. geh uden voor de Vakafdeeling 
voor Bouw- en Waterbouwkunde van bet Kon. Instituut 
van Ingenieurs, ter inleiding van een bezoek aan de kunst
zandsteen fabriek ,.Arnoud" te Hillegom. Zij is overgedrukt 
nit „de Ingenieur" en met vele afbeeldingen geïllustreerd. 
De fabricatie volgens de nieuwste methode is er uitvoerig 
in beschreven. Daarin zijn in de laatste jaren talrijke ver
beteringen gebracht, voor een beoordeeling van het materiaal 
moet men die kennen dit is door den schrijver ingezien en 
ofschoon zelf fabrikant en dus uit den aard der zaak niet 
onpartijdig heeft hij in deze voordracht het onderwerp zoo 
objectiet mogelijk behandeld in de overtuiging, dat een in
dustrie die in het buitenland een hooge vlucht genomen 
heeft, ook hier te lande levensvatbaarheid moet hebben 
iets waaraan wel niet te twijfelen valt. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B U I T E N L A N D . 

De Dom te Straatsburg loopt gevaar. Het gebouw werd 
voor een deel opgetrokken op de fundamenten der Ro-
inaansche kerk. die vroeger op de plaats stond, deze 
fundamenten, op eiken palen rustende, waren wel in staat 
den veel zwaarderen latereu bouw te dragen zoolang ze 
onder peil van het grondwater lagen; nu is echter dat peil 
verlaagd en een deel van den houten onderbouw wordt 
daardoor aan verrotting prijsgegeven. 

Door toepassing van betonfundeering hoopt men het 
gebouw, een der belangrijkste monumenten der Duitsche 
gothiek, te kunnen behouden. 

De Neptunes-bron te Bologna, een beroemd werk van 
den beeldhouwer Giovanni da Bologna, komt in het stede
lijk museum aldaar te staan, om het stuk tegen den onder
gang te bewaren. Op het plein, waar het staat, komt er 
een afgietsel voor in de plaats. 

De nitgravingen aan den Artemis-Orthia tempel te Sparta 
hebben tot hoogst belangrijke vondsten geleid: men vond er 
de overblijfselen van een tempel, ouder dan eenige reeds 
bekende Grieksche tempel. 

B I N N E N L A N D . 

MIDDELBURG Een der vele interessante gevels te Middel
burg, die van het huis „Ue Gouden Zoime" in de Langedelft, 
heeft een belangrijke restauratie ondergaan. 

De gevel, dateerende van 1635, kunstvol en prachtig 
versierd met basreliëfs uit gehouwen steen en de wapens 
van den voormaligen eigenaar Guilelmus Quirynssen, 
koopman en burgemeester van Middelburg in 1629 en 1633 
en van diens echtgenoote Marguerite de la Vainquiere, is, 
wat bet bovendeel betreft, geheel in den oorspronkelijken 
loestand teruggebracht 

De topgevel met het Minervabeeld, steunende op een schild 
met een Medusahoofd, en de kanteelen. versierd met 

Erachtige leeuwen- en menschenbustes, zijn hersteld, de 
aksteen en de witte zandsteen zijn van de dikke verflagen 

ontdaan, zoodat de oude vormen weer geheel tot hun recht 
komen. 

De gevel vertoont nu zeer duidelijk behalve de basreliëfs, 
de afbeelding der elementen: de bovenste frieslijst zon, 
maan en sterren, de volgende de vogels, een derde de dieren, 
de vierde de visschen en het laatste het vuur, belichaamd 
door de gouden zon. 

Het werk werd verricht door de firma M. K. Jeras en 
Zonen, te Middelburg. 

(Midd. CL) 

AMSTERDAM. Bij het sloopen van de N.Z. Kapel is een 
ontdekking gedaan. Achter het poortje aan de: Kal verstraat 
werd een tweede poortje gevonden, dat versierd was met 
reliefs welke betrekking hebben op het mirakel. Achter 
dit tweede poortje was weer ei n derde met een nis, aarin 
oudtijds een beeldje zal hebben gestaan. Men kan zich 
hierbij voorstellen, «lat het laatstbedoelde de oorspronkelijke 
ingang is geweest van de Heilige Stede, dat het tweede, 

thans middelste poortje, daar later is voorgebouwd, waarna 
ten tijde van de hervorming, toen de gebouwtjes onder de 
kerk, in onzen tij I als „de kastjes" bekend, een grooteren 
voorsprong veieischten, het buitenste eenvoudige poortje 
werd opgetrokken. 

De gevonden reliefs en dc overige overblijfselen van de 
beide andere poortjes zijn zorgvuldig bewaard. Volgens 
overeenkomst van het Kerkbestuur met liet Rijk, zullen zij 
evenals eenige andere belangwekkende fragmenten en 
beelden uit het oude gebouw, aan het Rijksmuseum 
worden afgestaan. 

ARNHEM. B. en W. van Apeldoorn hebben aan den heer 
W. H. A . G. baron van Ittersum, ipgenieur-electricien te 
Haarlem, opgedragen een plan te maken met opgave van 
kosten eener electrische centrale te Apeldoorn. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— L e e r a a r in de Natuur- en Werktuigkunde tevens 
L e e r a a r in de Wiskunde, aan de Academie van Beel
dende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotter
dam. Stukken in te zenden vóór of op 28 Augustus a. s. 
aan den Directeur. (1) 

— D i r e c t e u r der Ambachtsschool te Heerenveen op 
1 December a. s. te openen, salaris f 2000 per jaar. Stukken 
voor 1 September a. s. bij den heer Mr. T. Binnerts, aldaar. 

(I) 

— Onderwi jzer voor het Timmeren, Vakteekenen 
en Materialen kennis aan de Ambachtsschool Harlingen 
tegen 1 October. Aanvangssalaris f 900 Stukken vóór f 
Sept. bij den Directeur 

óór S 
(1) 

— Onderwi jzer in het Schilderen en Teekenen aan 
de Ambachtsschool te Appingedam, akte L. O Handteeke-
nen Jaarwedde f 800. Bij 2 dienstjaren aan andere scholen 
f 50 meer, benoeming aan avondschool (maximum salaris 
f150) in 1909 in uitzicht. Benoeming tijdelijk voor één jaar. 
Stukken en teekeningen te /.enden vóór 5 September aan 
den Directeur. (1) 

— O p z i c h t e r of Baas direct bij bouw en buizen
leggen van een kleine Gasfabriek. Brieven onder No. 74, 
Boekh. Van Hulst & Vos, Kampen. 

U i t v o e r d e r s voor werken in gewa-
geheel Nederland. Loon f 25.— per 

— Bekwame 
pend beton door 
week. 

Brieven onder No. 36669 aan het bureau van het Alg. 
Ned. Advertentieblad te s'Gravenhage (2) 

— W a t e r b o u w k u n d i g u i t v o e r d e r . Brieven A. 
Vriens, aannemer te Bergen op Zoom. (2) 

— V o l o n t a i r bij een 
grootte welke geheel nieuw 
WW 592, N.v.d.D. 

gasfabriek van Middelbare 
wordt omgebouwd. Br. lett. 

(2) 

— D e s k u n d i g e voor de uitwerking van een project-
begrooting en exploitatie-rekening eener schelpkalk-bran
derij volgens de nieuwste constructie. 

Brieven onder letter I. aan den boekh. J. G. Broese, 
Utrecht. (2) 

— 1. L e e r a a r t immeren . 
2. L e e r a a r s c h r i j n w e r k e n . 
3 L e e r a a r smeden. 
4. L e e r a a r s c h i l d e r e n (verven) allen aan de 

ambachtsschool te Roermond. Salaris f 900 's jaars. 
Stukken in te zenden vóór 1 September 1908 acan het 
Commissielid A. F. van Beurden, landmeter van het 
kadaster, Roermond. (2) 

— O p z i c h t e r b. d. Prov. Waterstaat in Zuid Holland, 
zie adv. in No 33. (2) 

— A a n k o m e n d teeken aar voor Bouwkundig 
Bureau. Brieven onder No 2231, aan het bureau van de 
Haagsche Courant 'sGravenhage. (2) 

22 Augustus. Bijlage van „ D E O P M E R K E R No. 34. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER 

Hoofdkantoor en MafraiUneii DE KI III: It KA l>K 150—151 
, AMSTERDAM. 

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 koudwatcr verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder (inruiltie. 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUUSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 0 tot 8 uur. 

19 Bouwk.Opz.-teek., 
7 BouwkOpz.-Uitv., 
3 Bouwk. Teek. 

22— 50 j . , ƒ 00—ƒ 125 p.m. 
2 3 - 50J., ƒ05—ƒ110 „ 
22 -49 j . , / - 00 - /120 „ 

8 Waterb. Opzr. 25-
3 Chef-machinisten 22-
1 Werkt. opz. (construct.) 
2 Werkmeester 20-
6 Werktuigk. Teek. 18-
7 Electrotechniker 20-
1 Scheepsteckenaar 
2 Klerk-teekenaar 22-
1 Kadaster-teekenaar 
1 Adjunct Boormeester . 

-31j . , /80-
-33j . , /80-

ae},/ 
33j . , /90-
-28j. , /86-
-41j . , /35-
21 j , 

-25 j . , 05-
24j., 
2üj. , 

-ƒ120 
-ƒ150 
ƒ110 
ƒ125 
-ƒ 85 
-ƒ120 
ƒ 05 
ƒ 75 
ƒ 70 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 24 Augustus. 

Amsterdam, ten 12 ure, door het ge
meentebestuur: het bouwen van twee 
scheepssteigers en , een veerpontstciger 
aan de de Ruijterkade; het bestek te 
verkrijgen ter Stadsdrukkerij; inl. bij 
den Ingenieur der „Havenwerken" ten 
Geinoentehuize kamer No 151, van 10 
tot 12 uur, de drie laatste werkdagen 
der week welke aan de aanbesteding 
voorafgaat. 

Amsterdam, ten 12 ure, door het ge
meentebestuur: het bouwen vaneen tecr-
pentsteiger met walbeschoeiing enz aan 
den Buiksloterweg bij het Tolhuis; het 
bestek te vei krijg» n ter Stads drukkerij; 
inl. bij den Ingenieur der „Havenwerken" 
ten Gemeentehuize, kamer No 151, van 
10 tot 12 uur, de drie laatste wei kdagen 
der week welke aan de aanbesteding 
voorafgaat. 

Middelstuin, ten 5 ure, door het ge
meentebestuur: het vernieuwen van een 
vaste b ug aan het Kardingermaar, ge
naamd De Keesrieftil; bestek en teek 
ter inzage en verkrijgbaar in het ge 
meentehuis; inl. alle werkdagen van 9 
tot 11 ure. 

DINSDAG 2.» Augustus. 

Groningen ten 12 ure. Door het min. 
van B. Zake i aan het gebouw van het 
prov. best.: het doen van eeno uitbreiding 
en verbouwing van de Rijks- hoogere 
burgerschool aldaar, begr. f 35010; bestek 
ter lezing aan ge . min., aan het prov. 
best van Groningen en te bekomen bij 
den boekh. M. Nijhoff, te's-Gravenhage'; 
aanw. 1» Aug. 12 ure; inl bij den rijks-
bouwkundige voor de onderwijsgebouwen 
enz. 

Nijmegen, ten 2.30 ure, door het ge 
meentebestuur: het leggen van 4750 M 
riool van aarden buizen, grootendeels 
wijd 20 cM., met bijk. werken in de 
Bloemerstraat, de le en 3e Walstraat, 
de Zeigelbaan, de Korte Hezelstraat, de 
Groote Markt (Z.-zijde), de Burchtstraat, 

de Hertogstraat, de Broerstraat, de Paul-
straat, de Oude Stadsgracht en andere 
straten; bestekken met teekeningen ver 
krijgbaar ter Gemeente-Secretarie; Inl 
bij den Directeur der Gemeenteweiken. 

Haarlem, ten 1.15 ure. Door het ge
meente-bestuur: het maken van eenige 
basaltkademuren en basaltglooiingen in 
en nabij de gemeente Haarlem; bestek 

Assurantie "Maatsch. tegen DlflllU" 
schade op het Leven 

„DE van IS45. 
•s-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sopliia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN,IJselkade.-ZVVOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
1'remiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

met teek. ter inzage ter secretarie alle 
werkdagen van 9 tot 2 ure en aldaar 
verkrijgbaar. 

Boxel ten 2 ure. Door de arch. J. de 
Vnes namens den Eerw. Overste dei-
Broeders van O. L. Vrouw vanLourdes: 
net bouwen eener R. K. bijzondere school 
uit 4 klissen met speelplaatsen,privaten 
enz. te Dongen; aanw. 11 ure; bestek en 
teek. verkrijgbaar bij voornoemden archi
tect. 

Coevorden ten 3 ure. Door de bouwk. 
Joh D. Meppelink, voor den heer G. Levie 
in café Abeb: I. bet bouwen van eene 
villa met kantoren; 2. het bouwen van 
een graanpakhuis; begr. circa f 1-000; 
bestekken met 3 teek. ter inzage in ge
noemd café; aanw. 12 ure. 

WOENSDAG 2« Augustus. 

's Gravenhage ten 11 ure. Door het 
minist. van Waterstaat: het verbreeden 
en verdiepen van het grootscheepsvaar-
water in de Nieuwe Maas en het Scheur 
tusschen Vlaardingen en Maassluis en 
daarmede in verband staande werken, 
begr. f 375000; bestek no. 179 ter lezing 
aan gen. minist., aan de lokalen der 
prov. best. en te bekomen bij Gebr. v-
cleef, te 's-Gravenhage; inl. bij den 
hoofding.directeur in de 2de en 3de di-
recliën te 'sGravenhage, van Spcyk-
straat no. 50, en bij den arrond.ingenieur 
H. van Oordt te Rotterdam, Glashaven 
no. 19; het proces-verbaal van inl. op 
10 Aug. ter teekening bij den arrond.-
ingenieur. 

Middelburg, ten 11 ure, door het min. 
van Waterstaat, aan het gebouw van het 
prov. best.: het maken en inhangen van 
een paar houten deuren voor de kleine 
sluizen van het kanaal door Zuid Beve
land; begr. f OrjOO; bestek no. 180 ter 
lezing aan het minist. voornoemd, aan 
de lokalen der prov. besturen en te be
komen bij Gebr. vau Cleef, te's-Graven
hage; inl bij den hoofding.-directeur te 
Middelburg, bij den arrond.-ing. vanVlis-
singen te Goes en bij den opzichter 
Kooreman te Hansweert; de nota van 
inl. op 21 Aug ter inzage bij den arrond.
ingenieur. 

Donderdag 27 Augustus. 

Glesfn-Niouwkerk ten 6.30 ure. Het 
bestuur der Coöp. Land hou wvereeniging 
Samenwerking, in het café Verheul: het 
bouwen van eene stoomgraaiimaalderij 
en veekoekenfabriek met kantoor, ver
gaderlokaal, machinekamer en ketelhuis. 
Bestek en teekening verkrijgbaar bij den 
architect J. G. Scbiicijder te Hardinx'veld; 
aanw. geh. 

Nleun-Amsterdam ten 11 ure. Het be 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

W A N D T E G E L S . 
Enorme voorraad fijnste Kngelsehe combinaties 

Plaatsing door bekwame werklieden. 
Ontwerpen en begrootingen op aanvraag gratis. 13] 

stuur van het watei schap Barier Wester-
veen in het hotel van Dalen: a. het maken 
van een draaibrug met ijzeren bovenbouw; 
b. het beuwen van een brugwachters-
Woning bij die brujj; best. en teek. verkrijg 
baar bij den secretaris G. L. Gratama; 
aanw. geb. Inl. bij den architect R, KI p-
huis te Emmn. 

Dinsdag 1 September. 

Rotterdam ten 12 ure. De arch. Muller 
en Droogleever en van der Tak, voor de 
firma Wambersie en Zn., in het Poolsch 
Koffiehuis: de bouw van een kantoor
gebouw en een bijpostkantoor met woon 
huizen enz. aan de Calandstraat: aanw. 
24 Aug. 11 ure; teek. in bestek verkrijg 
baar Witte de Withstraat 88; inl. te be
komen te 1.30 ure en staten en teek. 
liggen dagelijks ter inzage van 1.30 tot 
4 ure aan liet kantoor der architecten. 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl. van S.S. aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelse Park: bestek 
no. 1151: het maken van een seinhuis 
(B)op het station Arnhem; begr. f 4670. 
(Zie adv. in no. 33). 

WOENSDAG 2 September. 

's-Gravenhage ten 11 ure. Door het 
minist. van Waterstaat: het maken van 
een grondduiker onder de Vecht boven 
Hardenberg; bestek no. IJK), ter lezing 
aan genoemd minist., aan de lokalen der 
prov. be»t. en te bekomen bij Gebroeders 
van Cleef te 's-Gravenhage; inl. bij den 
hoofding.directeur van den rijkswater
staat jhr. de Jong van Beek en Donken 
bij den ingenieur de Geld r- beiden te 
Zwolle, zoomede bij den opzichter Mulder 
te Hardenberg; het proces verba.il van 
inl. op 27 Aug ter teek. bij voornoemden 
ingenieur. 

MAANDAG 7 September. 

's-Gravenhage ten 11.30 ure. Door het 
prov. best.: het vernieuwen van steen 
glooiingen langs de Gouwe; begr. fl37t0. 
Het bestek ter lezing .aan het lokaal van 
het Provinciaal bestuur van Zuid-Holland 
t>< 's Gravenhage, en te bekomen bij de 
Gebroeders Van Cleef, te 's-Gravenhage. 
Inlichtingen bij den Hoofdingenieur van 
den Provincialen Waterstaat in Zuid-
Holland J. M. W. van Elzelingen, te 
's-Gravenhage, aanwijzing door den Hoofd
opzichter P. J. Huibers, te Gouda, op 
Donderdag en Vrijdag in de week de 
besteding voorafgaande tusschen !» en 
lO'/s ure. 

Woensdag 9 September. 

's:Gravenhage ten 11 ure. Het minist. 
van Waterstaat: het herstellen van win-

terschade aan de brug over de Vecht te 
Hardenberg, begr; fliOOO; bestek no. 194 
ter lezing aan genoemd minist., aan de 
lokalen der prov. best. en te bekomen 
bij Gebr van Cleef, te's-Gravenhage; inl. 
bij den hoofding.directeur te Zwolle, jhr. 
dè Jong van Beek en Donk, bij den in
genieur de Gelder aldaar en bij den op
zichter Mulder te Hardenberg: het proces
verbaal op 3 Sept. ter teek. bij voorn, 
ingenieur. 

Donderdag 10 September 

Zwolle ten 12 ure. Het minist. van 
Waterstaat, aan het gebouw van het prov 
bestuur: het maken va eene sleephelling 
met toebehooren voor sluisdeuren te 
Katerveer. en twee remmingwerken te 
Zwolle: begr. f3550; bestek no. 195, ter 
lezing aan genoemd minist. aan de lokalen 
der prov. best. cn te bekomen bij de Gebr. 
van Cleef te 's-Gravenhage; inl. bij den 
hoofdi g. directeur jhr. de Jong van Beek 
en Donk, 'bij den ingenieur de Gelder en 
bij den opzichter Lofvers, allen te Zwolle; 
de nota op 4 Sept. ter inzage bij voorn, 
ingenieur. 

Antiquariaat van „de Opmerker" 
SLOET EN FLJNJE. Beschrijving van 

den Watervloed in Gelderland in 
Maart 1855, met 4 kaarten en 12 schet
sen, Arnhem 1856. . . . f.— 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
find deren Anwendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst-
guren en 11 uitslaande platen, ƒ 1.—. 

M . H. A . J . VAN MEURS. Aanwijzi 
ging bü het Topographisch Teekenen, 
met atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 1889 f2.— 

J. BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) ƒ 1.50 

KARL ZETZSCHE . Zopf & E m p i r e . 
Facaden, poorten, deuren, vensters, 
arhitectonische détails en binnen-
decoratie in Barock- en Empirestijl. 

I. Fassaden aus der E m p i r e - Z e i t . 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

II. Haustiire, Tore und Fenster. 30 
platen in portefeuille . . . f9.— 

III. A r c h . D e t a i l s und E i n r . d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . ƒ9.— 

I, II en III te zamen . . . f 21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver
schijnt later. 

AD. BURR . Photographische Reise-
aufnahmen aus England u F r a n k r e i c h 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger ƒ 13.- ƒ4.50 

L. KROOK. Architcctur der Nieder-
landc, 60 platen, Monumenten van 
Oud-Nederlandsche Bouwkunst (vroe
ger f 21.00) f6 — 

DR. W. BODE . Geschichte der Oeut-
schen P l a s t i k . Elegant geb., vroeger 
ƒ 1 5 . - ƒ3.60 

BILLING. Architekturskizzen. 48 platen 
in portefeuille ƒ6.— 

A. MESSEL . Der Wertheimbau 30 
platen in portef. (ƒ15.—) . . ƒ4.50 

F. C. D. BAUER. Berigte.nen Waar 
nemingen bel rekkelijk den Water
vloed in Gelderland in January en 
February 1861 met kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 1863 f 0.75 

BADON GHIJBEN en H. STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ0.65 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

N V . Nederlandsche Asphaltfabriek, 
voorheen 

= v. d. WETTERN, WISSDÜRFF & KEY, = 

Rotterdam. 
Voert bestratingen uit, legt vloeren, 

levert materialen. 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensoustraat 92, 's-Gravenhage, 

Abonnementsprijs per jaar |1 Jan.—31 Der.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
u. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
6 in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec) wordt 
beschikt. 

Voor België - B.60J 

Voor de overige landen der Post-Unie, met ? 
inbegrip van Nederl.Indië en Zuid Afrika - 7.60J 

; 5 ! 
r. >rr 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bijvoor-
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat. f 0.25 

Idem. idem, zonder plaat -0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . . • 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer 0.15 
Groott. 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 ran Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in liet 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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

R e i s h e r i n n e r i n g e n . 

HET ROMEINSCHE TRIER. 

IJ (Zie bladz. 242). 

Wanneer men door de Porta Nigra de stad 
binnenkomt voert de tamelijk breede Sinieonstras.se 
recht op de markt aan, een zeer typisch plein, welks 
omgeving, ofschoon niet ongeschonden, nog veel 
van het Oud-Duitsch karakter bewaard heeft, waar 
liet reeds vroeger genoemde Rothe Haus dadelijk in 
het oog valt en waar men nog het middeleeuwsche 
markt krui» en de fraaie St. Petersbrunnen een werk 
van 1595 aantreft. In de onmiddelijke nabijheid 
verheft zich de gothische St. Gangolphskerk met 
een fraaien, hoogen toren uit het laatst der vijf
tiende eeuw. 

De Dom ligt niet onmiddelijk aan de markt, maar 
aan het z. g. Domfreihof, dat men door een zij
straatje bereikt. De Dom vormt met de beroemde, 
gothische Liebfrauenkirehe, die er vlak naast staat 
een allermerkwaardigst gebouwencomplex, waar
aan men vormen uit nagenoeg alle tijdperken kan 
vinden. Het belangrijkst is het Westelijke Romaansche 
gedeelte, maar het middengedeelte, dat een nage
noeg vierkante ruimte vormt is van Romeinschen 
oorsprong. Oorspronkelijk stonden in dit midden
gedeelte vier kolossale granietzuilen met marnieren 
kapiteelen. De afstand der zuilen onderling was 

ongeveer 20 Meter, zij stonden op 10 Meter uit de 
muren gemeten en waren onderling en met de 
pilasters der muren door gordelbogen verbonden; 
waarschijnlijk was de geheele ruimte vlak afgedekt. 
De oorspronkelijke bestemming van dit gebouw 
ligt in het duister, sommigen veronderstellen, dat 
het behoord heeft tot een paleis van keizerin Helena, 
de moeder van Constantijn, anderen hebben er een 
Basilica in willen zien. Van de daaraan behoorende 
absis zijn evenwel geen sporen Bevonden en ook 
de quadratische vorm, stemt niet met deze be
stemming overeen. 

Aan den voorgevel waren drie groote deuren en 
in eiken zijgevel en den achtergevel tien ven
sters in twee rijen boven elkander; van een rijke 
bekleeding met marmer en mozaïeken zijn nog 
fragmenten gevonden en als vrij zeker kan worden 
aangenomen, dat de bouw dagteekent uit den tijd 
van Gratianus (375 385). Wanneer hij niet als 
christelijke kerk gebouwd is, heeft hij toch waar
schijnlijk reeds betrekkelijk spoedig na de stichting 
en dus nog onveranderd die bestemming gekregen. 

De latere bisschoppen van Trier hebben, na her
haalde verwoestingen waaraan het gebouw bloot 
stond, belangrijke veranderingen en uitbreidingen 
gemaakt; ter plaatse waar de granietzuilen stonden 
ziet men thans zware vierhoekige pijlers, die het 
gewelf dragen, dat uit het laatst der twaalfde eeuw 

http://verba.il
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dagteekent en het is moeilijk zich thans nog een 
voorstelling te maken van het aanzien van den 
Romeinschen bouw; alleen de afmetingen van de 
ruimte kan men nog ongeveer nagaan en voor
namelijk aan de buitenzijde is het Romeinsche 
metselwerk uit roode zandsteen en baksteen nog te 
onderscheiden van het latere. 

Evenwel, hoezeer ook veranderd, moet de Dom 
onder de Romeinsche bouwwerken van Trier ge
noemd worden, evenals dit het geval is met de, als 
geheel veel minder belangwekkende evangelische 
kerk, meer bekend als de Basilica, waarvan wel 
schijnt vast te staan, dat wrij hier met een Romeinsche 
rechtsgebouw, tevens dienstig tot vergaderingen 
en als koopmansbeurs, te doen hebben. 

Van het Domfreihof bereikt men door de Lieb-
frauenstrasse de oostzijde der stad, waar, aangren
zend aan eenige kazernegebouwen, deze reusachtige 
baksteenbouw zich verheft, met een lengte van 69 bij 
een breedte van 30 en een hoogte van eveneens 
30 M . Romeinsch is de kern van den westelijken 
zijgevel en van de absis aan de noordzijde tot 
boven de tweede rij vensters, de zuid- en oostgevels 
zijn omstreeks 1850 geheel vernieuwd, krachtens 
een bevel van Friedrich Wilhelm IV tot herstel
ling van de Basilica in haren „oorspronkelijken" 
vormen inrichting voorden evangelischen eeredienst. 

De restauratie is uitgevoerd in Byzantijnschen 
geest naar de toenmalige opvattingen maar, hoewel 
er geen kosten aan gespaard zijn, een goed denk
beeld van den oorspronkelijken staat geeft. zij niet. 

Van buiten is het gebouw een plompe steen
massa, eentonig en somber. Vroeger maakte het 
wellicht door een forscher kroonlijst en beschilde
ring, waarvan in de vensteropeningen nog sporen 
zijn overgebleven, een levendiger indruk, ook had 
de Basilica toen aan de zuidzijde een voorbouw of 
voorportaal, dat men evenwel niet weder opge
bouwd heeft. In den Frankischen tijd heeft men 
haar ingericht tot paleis der Frankische koningen 
en residentie hunner stadhouders of graven, later 
maakte zij deel uit van het bisschoppelijk paleis, 
welks overige gebouwen later voor kazerne werden 
gebruikt. Toen verviel het oude bouwwerk tot een 
ruïne, zooals thans het niet ver verwijderd Keizer
lijk paleis, welks overblijfselen een groote ruimte 
beslaan aan den zuidoosthoek van de oude omval
ling der stad. 

Vroeger heeft men deze bouwvallen, op grond 
van het vinden van verwarmingsinricbtingen in 
den onderbouw, voor Romeinsche baden aangezien, 
maar toen even buiten de stad de groote Thermen 
teruggevonden zijn, is men tot de conclusie gekomen 
hier met een ander gebouw te doen te hebben, 
dat wel geen andere bestemming kan hebben gehad 
dan die van een vorstelijk verblijf. De groote uit
gebreidheid en de grootsche aanleg der ruimten 
toonen duidelijk aan, dat wij hier een prachtbouw 
van den eersten rang voor ons hebben, veel te groot 
om tot woning van een procurator of stedehouder 
van Belgisch Gallië te dienen, maar wel degelijk 
geschikt tot vaste woning voor een keizer. De wijze 
van uitvoering doet veronderstellen, dat het gebouw 
omstreeks het jaar 300 gesticht moet zijn, hetgeen 
overeenstemt met het feit, dat Maximianus zien in 
285 voor vast te Trier vestigde. 

Een gedeelte van het gebouw heeft in de middel
eeuwen tot kerk, later als stadspoort dienst gedaan. 

Bij het binnentreden van de ruïnes bevindt men 
z i ch dadelijk in een groote zaal, waarvan de muren 

nog gedeeltelijk overeind staan; deze zaal is lang
werpig vierkant van vorm en heeft absiden aan 
drie zijden. Men ziet hier nog de kanalen voor de 
verwarming, die aangebracht waren onder den vloer, 
die zoowat 1.80 M . boven het tegenwoordig terrein 
lag, maar nu verdwenen is. De zaal werd verlicht 
door groote rondboogvensters in twee rijen boven 
elkaar. Aan deze zaal sluiten verscheidene kleinere 
ruimten aan, waaruit men weder in een tweede 
groote zaal komt waarvan alleen de onderbouw is 
overgebleven, evenwel kan men duidelijk de symme
trische en monumentale distribntie van het gebouw 
nagaan althans voor zoover dit blootgelegd is, want 
er bestaat grond, om te veronderstellen dat nog 
belangrijke gedeelten onder het aangrenzend terrein 
begraven liggen. Het beste overzicht van het zicht
bare, verkrijgt men, wanneer men een der traptorens 
beklimt, die nog bewaard gebleven is ter zijde van 
den absis, aan de lange zijde van de eerste zaal, 
die wij betraden, maar gelijk elders is ook hier een 
groote dosis verbeeldingskracht noodig, om zich, 
met deze brokstukken voor oogen, voor te stellen 
hoe deze ruimten er wel uitzagen in de dagen toen 
hier een Romeinsch imperator zijn hof hield, met 
alles wat daartoe behoorde. Zooals wij reeds zeiden 
ligt 't palei-< thans aan een hoek van de oude 
vestingwal der stad. Tusschen het paleis en de 
Basilica is een ruim plein, de Palastplatz, wellicht 
het Forum van het Romeinsche Trier. Oorspronke
lijk zal het terrein van het paleis zich wel buiten 
de vestingwal hebben uitgestrekt en zullen daar 
tuinen geweest zijn, waarop men van uit de vensters 
der absiden het uitzicht had. 

Dat het centrum van het stadsleven zich eenigs
zins verplaatst heeft in den loop der eeuwen is 
ook daaruit op te maken dat en de Thermen en 
het Ampitheater thans buiten de eigenlijke stad 
liggen Vermoedelijk echter is Trier in den Ro
meinschen bloeitijd ruimer uit elkander gebouwd 
geweest en heeft het zich in de middeleeuwen 
nauwer binnen zijn vestingwallen teruggetrokken. 

De Romeinsche Thermen liggen in de voorstad 
St. Barbara aan de Kaiserstrasse, een boulevard, 
die loodrecht op de Moezel is aangelegd en dicht 
bij de oude Moezelbrug uitkomt. In de zestiende 
eeuw moeten er van de Thermen nog belangrijke 
gedeelten overeind hebben gestaan, zooals uit oude 
afbeeldingen der stad blijkt. In het begin der zeven
tiende eeuw heeft men echter, om materiaal te 
verkrijgen voor den bouw van een Jesuitencollege, 
alles wat boven den grond uitkwam afgebroken. 

Men heeft echter kunnen nagaan, dat de ge
bouwen een terrein besloegen van ongeveer 170 
bij 240 Meter en kunnen vaststellen, dat zij in den
zelfden tijd als het Keizerpaleis gesticht zijn. Wat 
van dezen grootschen aanleg is overgebleven be
paalt zich thans tot fundamenten en onderbouw, 
maar juist deze laatste is belangrijk, omdat men 
zich daaruit een denkbeeld kan vormen van den 
ingenieusen en doelmatigen aanleg van verwarming, 
watertoevoer en afvoer van een groote antieke 
badinrichting. Het is bekend met hoeveel zorg de 
Romeinsche constructeurs deze belangrijke onder
deden behandelden en, is ook van den hoogstwaar
schijnlijk zeer rijk behandelden opbouw der Ther
men niets meer staande gebleven, wat er van den 
onderbouw is overgebleven is zoo interessant, dat 
geen bouwmeester of ingenieur, die Trier bezoekt 
verzuimen mag, een bezoek aan de baden te brengen. 

Een plattegrond der overblijfsels, die aan den 
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ingang verkrijgbaar is, wijst den bezoeker den weg 
en verschaft hem de noodige opheldering, genoeg 
voor wie niet geheel vreemdeling is in de geschie
denis der Romeinsche bouwkunst. Baksteen is ook 
bij dit gebouw evenals bij het Keizerpaleis het 
hoofdmateriaal voor de structuur. In de Thermen 
kan men evenwel ook studiën maken van beton
constructies, waarvan wel bekend genoeg is, dat 
de Romeinen er een ruim gebruik van maakten, 
maar niet algemeen, hoe zij het op economische 
wijze wisten te bezigen, voor verschillende doel
einden, waarvoor wij tegenwoordig onmiddellijk het 
gewapend beton zouden toepassen. 

Keert men langs den boulevard op zijn schreden 
terug, laat men het Keizerpaleis links liggen en 
passeert men een overweg over den spoorweg naar 
Luxemburg, dan komt men op den Chaussée naar 
Olewig en bereikt in weinige minuten het zijwaarts 
daarvan gelegen Amphitheater, dat tot de oudste 
monumenten van Trier behoort en waarschijnlijk 
reeds in de eerste of tweede eeuw onzer jaartel
ling gesticht werd. Meermalen als vesting gebruikt, 
meermalen als steengroef, draagt dit gebouw de 
duidelijke blijken van hetgeen de tand des tijds en 
de hand des menschen er toe kunnen bijdragen om 
een monument van de aardoppervlakte te doen ver
dwijnen. 

Toch is het nog niet gelukt het geheel onken
baar te maken. Ofschoon de driedeelige ingangs
poorten nog slechts ten deele aanwezig en de zit
banken geheel verdwenen zijn, kan men zich toch 
nog een voorstelling vormen van den aanblik, dien 
het Amphitheater in welstand heeft opgeleverd. 

Elliptisch in grondvorm heeft de arena een groote 
as van 70.20 M . en een kleine as van 47 M . De 
arena is door een muur van de zitplaatsen ge
scheiden, de hokken voor de wilde dieren zijn nog 
in dezen muur te zien. De zitplaatsen waren aan 
eene zijde in de berghelling uitgegraven, aan de 
andere helft kunstmatig opgehoogd; men schat het 

aantal personen, dat hier plaats kon vinden, op 
30.0U0 tot 57.000. Deze berekening laat nog al 
speelruimte, maar het minimum 30.000 is reeds 
een respectabel getal. De spelen in het Amphi
theater maakten een onmisbaar deel uit van het 
Romeinsche leven, men weet hoezeer zij in den 
keizerstijd te Rome ontaardden in gruwzame voor
stellingen, waarvoor dieren en menschen het mate
riaal leverden. Trier deed in dit opzicht voor Rome 
niet onder. Constantijn „de Groote" liet hier in 
300 de beide Franken-koningen Ascarieh en Ragais 
door wilde dieren verscheuren, in 313 herhaalde 
hij hetzelfde wreedaardige spel met duizende ge
vangene Germanen. Wij kunnen ons thans gelukkig 
niet meer voorstellen, dat er een tijd geweest is, 
waarin verstandige menschen in dergelijke schouw
spelen behagen schepten, zelfs niet wanneer wij 
staan op de plek, waar zij afgespeeld werden. 

Thans zit een blinde bedelaar aan de poort, waar
door eenmaal de dronken gladiatoren de arena 
binnenstormden, een welige plantengroei overwoe
kert den bouwval, en een landelijke rust heerscht 
hier en in den omtrek. Zoo veranderen de tijden 
en slechts wie zich door studie heeft voorbereid, 
alvorens Trier te bezoeken, kan wanneer hij de 
bovenbeschreven overblijfsels gezien heeft, zich 
eenigermate een beeld van het Romeinsche Trier 
voor den geest brengen. 

Ook de omgeving levert menig fragment op dat 
de bezichtiging waard is, zoo de Romeinsche villa's 
te Nennig en te Fliessem, het bekende monument 
te Igel en de stad zelf bezit bovendien nog een rijk 
museum van Rom>insehe oudheden. 

Het bijzondere van Trier is evenwel gelegen in 
de belangrijke overblijfsels van groote Romeinsche 
gebouwen, zooals men die nergens in Noordelijke 
streken bij elkander vindt en die, al ware er ook 
niets anders te zien, het loont de moeite ruimschoots, 
er daarvoor alleen eenige dagen door te brengen. 
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In ons nummer van 4 .Juli j.1. gaven wij een 
beschrijving van de restauratie van Heringa-State, 
vau de hand van den architect J . F . L . Frowein, 
thans zijn wij in staat een plattegrond (1 : 200) en 
een buitenaanzicht van het schilderachtig bouw
werk te geven, zooals het zich thans in zijn her
stelden staat vertoont. 

Wanneer Heringa-State gesticht is, is niet bekend, 
maar in het laatst der zestiende eeuw was de stins 
in het bezit der familie Van Eijsinga. 

In 1001 was Tjalling van Eijsinga grietman van 
Menaldumadeel; deze stierf in 1603 op Heringa. 
Zijn zoon Tjalling bewoonde „Heringa-State" tot 
zijn dood in 1653 insgelijks als grietman. 

Tijdens het leven van laatstgenoemden Tjalling 
van Eijsinga heeft de stins een belangrijke restau
ratie ondergaan. Natuurlijk heeft daarna nog meer
malen de mensch de verwoestingen, door den tand 
des tijds aangericht, moeten verhelpen en werd 
hier hersteld, elders vernieuwd, bijgewerkt enz. 
En niet steeds, of misschien slechts zeer zelden 
zat daarbij een leidend beginsel voor. Zoo werd 
de eenheid in niet geringe mate verstoord, en 
heeft het thans veel moeite gekost, om liet ge
bouw terug te brengen zooveel mogelijk in den 
toestand, waarin het verkeerde toen het door de 
Eijsinga's bewoond werd. 

In 1687 ging het door aankoop over in het 
bezit van den Leeuwarder advocaat Dr. Henricus 
Popta, die er zich metterwoon vestigde en in de 
nabijheid een Vrouwen Gasthuis grondvestte be
kend als de Popta-stichting, waaraan hij bij tes
tament zijn belangrijk vermogen vermaakte. 

Het „Vrouwen Gasthuis", waarvan hier wordt 
gesproken, werd van 1710-1712 gebouwd; de 
stichter beleefde de voltooiing niet, hij overleed 
7 Nov. van laatstgenoemd jaar en een half jaar 
later werd de nieuwe stichting door de door den 
overledene zelf benoemde voogden plechtig geopend 
met de huisvesting van een aantal arme oude 
vrouwen en weduwen, die voortaan de aardige 
hofjes, elk afzonderlijk, zouden bewonen. 

P r a c t i j k . 
In ons nummer van 18 Juli j . I. maakten wij 

gewag van een niet onbelangrijk debat gevoerd in 
het Weekblad „de Ingenieur", tusschen de heeren 
J . G. van Gendt J . Gzn. en Chr. Muller w. i . 

De heer Muller heeft ten slotte toch nog ge
antwoord op het stuk, dat wij in bovengenoemd 
nummer overnamen en de heer van Gendt, zond 
ons een stuk ter plaatsing, als antwoord op die 
repliek, dat wij hier gaarne plaatsen. 

Tot goed verstand der zaak laten wij daaraan 
echter de repliek van den heer Muller voorafgaan, 
zooals die voorkwam in „de Ingenieur" van 15 
Augustus j . 1. 
P R A C T I S C H E S T U D I E VOOR A A N S T A A N D E 

W E R K T U I G K U N D I G I N G E N I E U R S . 
Er zijn twee methodes van zwemmen leeren (zoo

als Prof. Huet placht te zeggenj: de eene is, dat 
je iemand aan den hengel vasthoudt en hem wijst 
hoe hij doen moet; de andere, dat je hem in 
' l water gooit, dan zorgt hij wel, dat hij er uitkomt. 

De heer van Gendt blijkt een voorstander van 
deze laatste methode te zijn. Plaats een jongmensch 
iu een fabriek (liefst als „jongen"), geel' hem een 
stuk ijzer ora te hakken en te vijlen, zeg tegen 

hem dat hij naar de menschen om hem heen moet 
kijken, om te zien hoe hij het doen moet, en . . . 
hij zal de „werkmansinzichten" verkrijgen, die hein 
in staat zullen stellen later zich met het volste 
recht ingenieur te noemen. 

De heer van Gendt houde mij eenige overdrijving 
ten goede. Ik voel niets voor a.s. ingenieurs die 
bang zijn voor vuile handen — hoewel ik er per
soonlijk geen gekend heb — maar ik moet mij ten 
stelligste verklaren tegen de opvatting, dat een 
„jongen" meer zou kunnen leeren dan een „volon
tair", wanneer die opgeleid werd zooals ik het zou 
wenschen. De fout ligt juist daarin, dat de meeste 
volontairs te veel als „jongens" behandeld worden, 
wat niet hun schuld is, maar die van het stelsel 
dat de heer v. G. verdedigt 

Niemand denkt er aan, het voor a.s. geneesheeren 
wenschelijk te vinden eenigen tijd als ziekenver
pleger te gaan werken. Niemand ergert zich er aan, 
dat een pas afgestudeerde zich „arts" noemt, al 
bezit hij ook nog niet de ervaring, die voor een 
goed dokter toch wel even onontbeerlijk is als voor 
een ingenieur. 

Iedereen weet, dat een student in de medicijnen 
op een heel wat meer afdoende wijze in de practijk 
wordt opgeleid dat op de genoemde manier mogelijk 
zou zijn, en iedereen begrijpt heel goed dat ervaring 
een (juaestie van tijd is doch de wetenschappelijke 
conning hel qualitative onderscheid teweeg 
brengt, dat recht geeft op titel en beroepsuit
oefening. 

Vanwaar dan zulke afwijkende opvattingen, waar 
het een zoo gelijksoortig vak betreft als dat van 
ingenieur? Hiervoor zijn verschillende oorzaken 
te vinden. 

De wetenschappelijk gevormde ingenieur — ik 
spreek hier natuurlijk weer in 't bijzonder van den 
werktuigkundige - is een product van den aller-
laatsten tijd. Er zijn nog vele leeken en ook vak
lieden, die een werkelijk wetenschappelijke opleiding 
op dit gebied nog niet op de juiste waarde, weten 
te schatten. 

Een andere oorzaak is echter deze: een weten
schappelijke opleiding in de practijk en door de 
practijk, zooals a.s. doctoren die ontvangen, wordt 
op 't oogenblik nog zelfs bij benadeling niet aan 
a.s. ingenieurs gegeven. Daardoor komt het dat 
velen tamelijk onervaren de practijk binnentreden 
en ergernis geven aan den heer van Gendt en anderen. 

Deze meenen nu aan dit bezwaar tegemoet te 
kunnen komen, door de in den aanhef bedoelde 
methode in toepassing te brengen. Ik heb daar 
niet tegen, mits men in 't oog houde dat het altijd 
een surrogaat blijft, dat hoogstens als ontgroenings-
middel onontbeerlijk kan genoemd worden. 

Blijkt een practische studie, zooals ik die zou 
wenschen, inderdaad een utopie te zijn — maar dit 
behoeft niet volgens mijn meening, als er slechts 
voldoende medewerking van fabrikanten, gemeen
telijke centrales, enz verkregen kan worden — 
dan dient men in den tegenwoordigen toestand te 
berusten, en zich er mee te troosten dat na eenige 
jaren werkens in ondergeschikte betrekkingen het 
practische „gevoel" wel verkregen kan worden, al
thans door degenen die werkelijk ingenieursaanleg 
bezitten. 

Dat onder deze omstandigheden de kans bestaat, 
dat de technische hoogescholen ook aan enkele voor 
het practisch ingenieursvak ongesehikten het diploma 
uitreikeu, acht ik een te gering bezwaar, dan dat 

het daarom te billijken zou zijn het zwaartepunt 
van de quaestie van zijn plaats te brengen. 

Dat de heer van Gendt zelf gelooft aan de uit
voerbaarheid of zelfs aan de practische voordeden 
van zijn laatste voorstel: het „bruikbaarheidsexamen" 
na 5 jaar practijk, kan ik nauwelijks aannemen. Mij 
dunkt dat uit al hetgeen de heer v. G. over deze 
quaestie schreef toch wel gebleken is, dat hij niet 
behoort tot degenen die aan examens een over
dreven waarde hechten, en het dus met mij eens 
moet zijn, dat men het stellen van de bruikbaar-
heidsproef gerust aan 's levens loop zelve kan 
overlaten. C H B . M U L L E R W . i . 

De vergelijking van Prof. Huet betreffende het 
zwemmen leeren is zeer waar en mooi, alleen wordt 
ze in het onderhavige geval door den Heer Muller 
verkeerd toegepast, de in vergelijking stelling had 
plaats met gemis aan practischen blik. 

De strijd liep niet over het al of niet leiding 
geven, gedurende het tijdvak vau practisch werken 
maar wel over de personen van wie die leiding 
moest uitgaan. De Heer Muller meende de bedrijfs
leiders moesten zich hiermede, zoo mogelijk, be
lasten, ik betoogde, dat dit de taak is der ervaren 
werklieden. W i l men dus de vergelijking blijven 
toepassen dan zou de vraag moeten luiden: „Van 
wien moet men zwemmen leeren, van den directeur 
der zweminrichting of van den zwemmeester? De 
Heer M . meent van den Directeur, ik zeg van den 
zwemmeester. 

Waar de Heer Muller in zijn vergelijking iemand 
in het water laat werpen, die niet zwemmen kan, 
dus een halve moord laat begaan, daar blijkt weder
om ten sterkste, dat in het kamp waar de banier
spreuk luidt „De theorie alleen zaligmakend" een 
ernstige practijk als een halve moord wordt be
schouwd. 

Werp een hond ol' een ander dier, dal nog 
nooit water zag, te water en het zwemt, maar de 
mensch . . . Hoevele zoogenaamde ingenieurs 
durven na een geheel nienschenleven in het zwem
bad der praktijk nog geen slag te doen . . . omdat 
men daar niet door praten en uit boeken kan leeren 
zwemmen ? 

Gaarne vergun ik den Heer Muller eenigszins te 
overdrijven om daardoor een helderder licht te doen 
vallen op zijn inzichten. Ook ik reserveer mij om, 
zoo noodig, hetzelfde wapen te gebruiken, doch ik 
ontzeg den Heer M . het recht mij uitspraken in 
den mond te leggen, die ik nooit uitte, die ik geens
zins zou willen onderschrijven en die geheel in 
strijd zijn met mijn opvattingen. Ik heb nooit ergens 
beweerd, dat men na zich, „werkmansinzichten" te 
hebben eigen gemaakt, daardoor alleen ingenieur 
zou kunnen worden; wel dat hij, die, werkmans
inzichten mist, steeds ongeschikt blijft voor het 
uitvoeren van ingenieurswerk. Ik zou den Heer 
Muller wenschen te vragen „Waarom moet een 
volontair anders behandeld worden dan een jongen ?" 
Gaarne ben ik bereid mede te werken om hen, 
die praktisch werken met het doel om later verder 
te studeeren, toe te voegen aan die werklieden, die 
iets onderhanden hebben waaraan wat te leeren is, 
maar eenmaal daarbij geplaatst moeten zij niet toe
kijken zonder meer, maar aanvatten als „jongens" 
en gehoorzamen aan de bevelen van den werkman, 
wien het werk is opgedragen. 

Waarom moeten de „volontairs" anders behandeld 
worden ? Kweek toch s. v. p. geen ijdelheid, de jon

gens zijn, praesteeren immers nog niets, waarom 
hen dan reeds te onderscheiden boven hun mede-
menschen, die waarschijnlijk veelal een heel wat 
harder levensweg achter zich hebben ? Leer hen 
toch voor alles, dat een waar onderscheid alleen 
kan ontstaan door eigen verdienste. 

De vergelijkingen met de medische faculteit 
treffen al heel slecht doel om de eenvoudige reden, 
dat tusschen de vakken van geneesheer en ingenieur 
in dit opzicht geen vergelijking mogelijk is. 

Ik geef toe, dat de arts in de praktijk komt met 
een minimum praktijk en zich nog veel moet eigen 
maken. Oefent hij echter zijn vak uit dan komt die 
)raktijk vanzelf, want ondergeschikten, die genees-
cundigen arbeid voor hem kunnen verrichten, heeft 
lij niet. Slechts in centra's en in bijzondere ge
vallen worden werkzaamheden van ondergeschikt 
belang, als verbandleggen enz. aan het verplegend 
personeel overgelaten, regel is, dat de arts ook dit 
zelf doet en men kan zich dan ook geen arts voor
stellen, die niet in staat is een verband te leggen. 

Bij den ingenieur is dit geheel anders. Hij geeft 
zijn bevelen op de teekenkamer en zijn die bevelen 
in den door hem gekozen vorm onuitvoerbaar, ze 
worden door de geroutineerde teekenaars wel in 
een uitvoerbaren vorm gegoten. Maar wie deed 
hier nu eigenlijk het ingenieurswerk? 

Het was een algemeen bekende eisch van Napo
leon, dat hij, die een bevel gaf, in staat moest zijn 
het eventueel zelf uit te voeren. Wordt aan dien 
eisch voldaan, dan is het bevel zeer zeker wel 
overwogen voordat het werd gegeven, het is zeer 
zeker uitvoerbaar, de bevelhebber heeft het volste 
recht te eischen, dat het bevel nauwkeurig wordt 
uitgevoerd en de bevolene ziet met eerbied op 
tegen hem, die zoo juist en zoo weldoordacht weet 
te bevelen. Maar om dit alles mogelijk te maken 
moet de bevelhebber zelf soldaat zijn geweest. 

Wordt een en ander in het ingenieursvak toege
past, dan duurt zeer zeker de opleiding eenige 
jaren langer, want aan de wetenschap mag ter wille 
van de praktijk geen afbreuk worden gedaan; het 
aantal geheel ol' gedeeltelijk onbruikbaren zal af
nemen en ook in het machinevak zal de titel „in
genieur" haar waarde herkrijgen ook in het oog 
der industrie. 

Ten slotte merk ik nog op, dat ik nergens sprak 
van een „bruikbaarheidsexamen" en dat een bruik-
baarheidsproef als door mij bedoeld, zou kunnen 
en moeten bestaan in het overleggen van attesten 
omtrent verrichte werkzaamheden, attesten waarbij 
te letten zou zijn op waarborgen dat het geen 
„Gefalligkeits" attesten zijn. 

NIJMEGEN. J . G. V A N G E N D T JGz. 

2e C o n g r e s v a n 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 . 

De tweede congresbijeenkomst van vertegen
woordigers der verschillende technische vereeni-

fingen, te houden ter bespreking van het Middelbaar 
'echnisch Onderwijs, zal Maandag 7 September in 

het gebouw van Bouwkunst te Amsterdam worden 
gehouden. In deze tweede bijeenkomst zal een aantal 
conclusies worden vastgesteld, welke ter kennis der 
regeering zullen worden gebracht en waarin de 
meening der technici omtrent het M . T. O. zal zijn 
neergelegd. Ook de opinie der minderheden zal 
daarbij alle recht wedervaren. 
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L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. t4. Mededeelingen van 
de Maatschappij t tul. B. Agenda van de Bestuuisvergadc-
ring van 26 Augustus 1908. 

De Damprijsvraag, diverse stukken 
Afdeel ing Utrecht. Verslag van de jaarlijksche ex

cursie op Vrijdag 26 Juni 1908 naar Zuijlestein, Amerongen 
en Rhenen, met afbeeldingen. 

Darmstadt. 
Ingezonden stukken. Damprijsvraag door J. Ingenohl 

en J. van Hasselt. — De architecten en de bouwverorde
ning door J. C. W. Tellegen. — Stukken en replieken van 
de Redactie van „Architectura", in zake het geschil met 
de Mij., verschenen in „Architectura". 

Architectura No. 84. Praehistorisch-Grieksche 
kunst. Het paleis van Koning Minos te Knossos op Greta 
(vervol-') met afbeeldingen door A. A. Kok. 

Tentoonste l l ing „Opvoeding van het kind". 
Journal is t ieke Zeden. 
Technisch Gedeelte. Knikspanningcn. — Ken een

voudige beschouwing over de schroef, door L. A. van Schie 
(slot). — Het Panama-kanaal. — Andernachsche tras. 

De Bouwwereld No. 35. D r i e T e n t o o n s t e l l i n g e n . 
I Darmstadt. (Slot). 

V e i l i g h e i d s v o o r s c h r i f t e n voor Luchtgasinrich-
tingen. 

V e i l i g h e i d s v o o r s c h r i f t e n voor Acetyleen in
richtingen. 

De Ingenieur No. -14. 
nieuwe stoomketels. 

Sterkte berekening van 
Voorstellen van de Commissie 

tot herziening van de Handleiding voor het toezicht op het 
Stoomwezen in Ned.-Indië aan dén Minister van Koloniën 
aangeboden, met 4 platen. 

Eenige beschouwingen en berekeningen be
hoorende bij het gebouw voor chemie, ttn behoeve van de 
nieuwe Technische Hoogeschool te Santiago, door A. W. 0. 
Dwars; c.b.i., met afbeeldingen. 

Golfslijtage van rails, door J. J. Pennink s.i. 

Technisch Weekblad (B.r.T.) N.>. 84. Van we-k tot week 
— Uittreksel uit het verslag van den hoofdingenieur voor 
het stoomwezen over het jaar 1907 (vervolg). — Hel ijzer 
in de geschiedenis der volken (vervolg). — Over voort
stuwers van schepen, door L A. van Schie — Het bereke
nen van electrische gelijkstroom leidingsnetten (vervolg).— 
Bijlage: Vervolg van het Jaarverslag. 

De Aannemer No. 34. Tweede I n t e r n a t i o n a a l 
Congres voor de Bouwbedrijven te Parijs, Programma's 
van het Congres en de Excursies. 

E e n i g e O p m e r k i n g e n in verband met het advies 
eener Commissie inzake geschillen II (Slot.) 

Hoe A m e r i k a bouwt. 

De Nederlandsche Klei-Indnstrie No. 8. Het drogen. — 
Over het keuren van gebakken steen, door F. Wind. over
genomen uit „Architectura" — Uitvoering van werken in 
eigen beheer of bij aanneming? — Kunststeenen. — Een 
zeer vuurvast, kiezelzuurvrij, porseleinachtig materiaal. 

Deutsche Banhiitte No. 34. N e u e S c h m u c k w e i s e n 
und ihre Anwendung, door K. Halm met een losse plaat 
en afbeeldingen. 

A l t h a m l> u r g i s c he Baukunst , boek beschouwing 
door M. Heeren, met afbeeldingen. 

B l u m e n h a u s van Architekt Lony, door R. A. Wolff 
met afbeeldingen. 

O l b r i c h , necrologie. 
H i e t h a n s in U ii s s e 1 d orf. door E Schwinghammer, 

bij een ontwerp van W. May. 
E i n S p a r k a s s e n g e b ft u d e, door M. H. bjj een 

ontwerp van Ch. Schneider. 
N euere F o r s c h u n g e n Ober L u f t k a l k e und 

Luftkalkmörtel, door M. Heeren. 

De Natuur, uitgave van J. G. Broese, te Utrecht bevat in 
afl. 8: Het lichtverschijnsel op 30 Juni en 1 Juli 1908, 
C. L. de Veer. — Het tegenwoordige gasgloeilicht, Dr. A. 
•I. C. Snijders. — Het Chineesche telraam, Dr. A. J. 
Salm. — Lijsters, R. Tepe. — Het zien op grooten afstand, 
Dr. Z. P. Bonman. — Het stijfsel in de plant en zijn 
nijverheidsnut, A. L. Noteubaert. — Het meten van licht

bronnen, D. Stavorinus. — Kunnen duiven en kippen in den 
schemer zien, Heim. Heilbron. — De tocht van Zeppelin 
op I Juli 1908. Redactie. — De snelheidsregeling van het 
Tramrijtuig met twen gelijkstioommotoren, T. E. van 
Putten — Rendieren, J. M. Sleick-Proot. — Sterrenkundige 
mededeelingen voor den herfst van 11*08, Dr. W. de Sitter. 
— Eenvoudige proeven. Kamervuurwerk, Dr. A. J C. 
Snijders. — Korte mededeelingen — Boekaankondiging. 
— Correspondentie. — Maandelijksch weerbericht, C. L. 
de Veer. — 

Het Hnis, Oud eu Nieuw All. 8. Uitgave van Ed. Cuypers, 
bevat slechts twee artikelen, die evenwel zeer belangrijk zijn. 

Het eerste van de hand van J. Craandijk geeft een uit
voerige beschrijving van het kasteel Assumburg bij Heems
kerk in Noord-Holland. Dit slot was eenmad een bezitting 
der heeren van Assendelft, een in de geschil denis van 
Holland bekend geslacht, dat thans uitgestorven is. Het 
kasteel is nog in vrij goeden staat ofschoon onbewoond 
en verdient zeer zeker bewaard te blijven 

Het artikel is versierd met talrijke afbeeldingen, zoowel 
naar photographische opnamen als naar oude teekeningen, 
en gravures die, ui zijn zij niet altijd even co• reet, waarde 
hebBeu voor de geschiedenis van de verschillende gedaante
verwisselingen, die elk bouwwerk in deu loop der eeuwen 
ondergaat. 

In het tweede artikel breekt Jan Kalf een lans voor het 
behoud van de Oud-Katholieke kerk in de Torenstraat te 
Rotterdam, de zoogenaamde Paradijskerk, een fraai interieur 
uit de eerste helft der achttiende eeuw, dat verscheidene 
kunstwerken bevat en waar nog verschillende zilverwerken 
worden bewaard o. a. een bisschopsstaf afkomstig van den 
bisschop van Deventer Aegidius van den Berg, eeu zeer 
fraai stuk werk uit de zestiende eeuw Wel zullen deze 
kunstschatten niet verloren gaan, maar de kerk loopt ge
vaar te worden afgebioken en de heer Kalt deed een goed 
werk met op dit gevaar te wij/.en. 

Enkele Mededeelingen omtrent het kasteel Doorwerth 
door F. A. Hoefer, vormen den inhoud van hel tweede 
stuk van Deel XXIV van het Bouwkundig Tijdschrift der 
Mij t. b. d B uwkunst. 

Deze studie van den verdienstelijken Hattemschen 
Archivaris mogen wij zeker wel beschouwen als een plei
dooi voor het behoud van het monument, dat onlangs naar 
het scheen gevaar liep aan den slooper te worden verkocht, 
en wat meer zeyt als een pleidooi, dat doel heeft getroffen 
Onder den bescheiden til el van „Enkele mededeelingen" 
worden ons hier behalve tal van fraaie, zoo naar oude 
gravures als naar den beslaanden toestand genomen af
beeldingen met vele belangrijke historische aanteekeningen, 
ook plattegronden opstanden en doorsneden gegeven en 
dientengevolge zou deze studie eer den naam verdienen 
van een monographic in beknopten vorm, voldoende 
gegevens bevattend, om de belangstelling op te wekken 
van hen die den Doorwerth niet kennen en om het geheugen 
te hulp te komen van hen, die meermalen het slot 
bezochten. 

Er wordt tegenwoordig veel gedaan, om de aandacht op 
onze monumenten te vestigen. Amateurs en beroepsphoto-
grafen beijveren zich, om, waar de gelegenheid zich voor
doet opnamen te doen en geen kosten worden gespaard, 
om die opnamen door fraaie reproducties onder de oogen 
van velen te brengen, maar wal betreft plattegronden en door
sneden, die toch ook bij de architectuur behooren en vaak 
ook uit historisch oogpunt belangrijk zijn, ja dikwijls on
misbaar om een oud monument volledig te begrijpen, worden 
wij meestal karig bedeeld. Mogen anderen bij het publi-
ceeren van oude gedenkstukken zooveel als mogelijk is het 
goede voorbeeld van den heer Hoefer volgen, de afbeeldingen 
zullen er, vooral voor den beoefenaar der bouwkunst veel 
bij winnen. 

Moderne Baufnrmen van M J. Gradl uitgave van Julius 
Hoffmann te Stuttgart. De 8sto aflevering van den jaargang 
1908 is geheel gevuld met eeu nagenoeg geheel uit platen 
bestaande, zeer volledige beschrijving van de arbeiders-
kolonie Gmindersdorf bij Reiitlingen in Württemberg. Deze 
kolonie is een stichting van de firma Ulrich G minder, 
eigenaresse van katoenspinnerijen en weverijen. Bij de 
uitbreiding dezer zaken werd het voor de steeds in aantal 
toenemende arbeiders hoe langer hoe moeilijker, om in de 
oude Rijksstad Reutlingen billijke en gezonde woningen te 
vinden.' Dit bracht de firma er toe in 19n3 over te gaan 
tot de stichting van geriefelijke en gezond.- woningen, die 
voor redelijke prijzen aan de werklieden verhuurd konden 
worden. Zij ging daarbij volgens een vast plan tewerk en 

droeg aan Prof. Theodor Fischer tc Stuttgart in overleg 
met den fabrieksdirecteur Kuhn bet ontwerp en aan den 
architect M. Zimmermanu te Reutlingen de leiding der 
uitvoering op. 

Daar het er ook vooral om te doen was den werklieden 
een behaaglijk tehuis te verschaffen, werd bij de uitvoering 
in de eerste plaats rekening gehouden met de eischen van 
hygiène en aosthetiek en in de tweede plaa's met de gel
dende bepalingen der bouwverordening. Dit was alleen 
mogelijk door de welwillende medewerking zoowel van het 
stadsbestuur als vau de regeering, die van sommige be 
palingen dispensatie verleenden. Van hetgeen op die wijze 
verkregen is geven de afbeeldingen van den geheeïeu 
aanleg, van de verschillende typen van woningen en 
van dienstgebouwen een volledig en duidelijk beeld. 
Op talentvolle wijze hebben de ontwerpers zich gekweten 
vau den omvangrijken en moeilijken, maar daarbij dank-
baren arbeid eii dit dorp biedt, in tegenstelling met andere 
arbeiderskolonies, in uiterlijk aanzien een verscheidenheid, 
die aangenaam aandoet. Ook in de inrichting der woningen 
is de verscheidenheid zeer groot en dientengevolge levert 
deze publicatie een groote hoeveelheid studiemateriaal 
voor het aclueele vraagstuk van den bouw van kleine 
woningen. 

Bij elk type is de bebouwde oppervlakte en de opper
vlakte der woning aangegeven, overal zijn maten inge
schreven en tevens de bouwkosten vermeld Er zijn wel een 
twintigtal verschillende typen en de bouwkosten per woning 
varieeren naar de grootte en inrichting van f 4200 tot 
f 2f>00 ongeveer. Een lager cijfer werd met geen combinatie, 
ook zelfs in aaneengebouwde woningen bereikt; bij de 
grootere zijn er echter, die men voor kleine dubbele villa's 
kon laten doorgaan. 

Die Wiirtteinhrrgsche Baiiausstellnng in Stuttgart is de 
tiiel van een extra aflevering van de Moderne Bauformen. 
Het is voornamelijk „Woningskunst", die hier geëxposeerd 
is en. in tegenstelling met Darmstadt, is hier evenals in 
Dresden een streven merkbaar, om nieuwe oplossingen te 
zoeken in aansluiting aan de vaderlandsche traditie en 
vooral inrichtingen die binnen het bereik van burgerlijke 
beurzen vallen. 

Het zijn in hoofdzaak Stuttgarter bouwmeesters, wier 
werken liier geëxposeerd zijn, als Prof. Paul Schmolil, M. 
J Gradl. Josef Hennings, Statil en Bossert, Karl Hengerer, 
Schuster, Richard Bollinger, Eisenlohr en Weigle, Albert 
Eitel. Hugo Schlösser, Prof. R. Böklen, Bihl en Woltz en 
anderen, enkele namen ook hier bekend maar ook ver
scheidene jongeren. 

Opmerkenswaardig zijn de nieuwe huizen van Hengerer 
in de oude stad Stuttgart, als elgeslaagde proeven, om in 
overeenstemming met het oude stadskarakter te bouwen 
en eveneens de ontwerpen van Bihl en Woltz voor groote 
buitenhuizen in den geest der achttiende eeuw. 

Deutsche Knust und Dekoration. Het slotnummer van den 
llden jaargang van Alexander Koch's tijdschrift opent met 
een artikel van Georg Muschner over den Münchener 
schilder Ernst Liebermann, niet te verwarren met den 
Berlijnschen Max Liebermann. Evenals vele zijner Duitsche 
kunstbroeders schildert Ernst zoowel landschap als stads
gezicht, naaktfiguur, historie en interieur, zonder zich in 
een dezer genres een groot meester te toonen. Het best 
komt het karakter wellicht uit in de decoratieve paneelen. 
die tot wandversiering van een bierhuis zouden kunnen 
dienen en waarin een realistische voorstelling van het feest 
van den hopoogst wordt gegeven. 

Belangrijker is het artikel van Otto Schulze over de 
„ruimte kunst" op de Hessische Tentoonstelling te Darmstadt, 
dat met vele fraaie afbeeldingen verlucht is. De aandacht 
trekt daarbij een binnenplaats met fontein in terra cotta 
uitgevoerd, door den beeldhouwer Heinrich Jobst gemodel
leerd, en ouder den naam van „Keramischen Hof' bestemd 
voor de badplaats Nauheim. Dit verdienstelijke werk staat, 
wonderlijk genoeg, sterk onder den invloed der Renaissance. 

Verder komen in dit nummer voor artikelen van Wilhelm 
Michel over „het monumentale", van Prof. Karl Widmer 
over „Küustlerische Konzentration des fnnenraums" enten 
slotte een Necrologie met portret van Joseph M. Olbrich. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

'S-GRAVENHAGE. Het hoofdbestuur van den Bond van 
Nederlandsche Schilderspatroons heeft aan den minister 

van landbouw enz. een uitvoerig stuk gezonden, behelzende 
opmerkingen naar aanleiding van het tweede voorloopig 
rapport, door de Loodwitcommissie in Feb uari 1906 aan 
genoemden minister uitgebracht. 

In dit stuk wordt o.a. het verzoek gedaan, dat de Lood-
witcommissie met een kleine hoeveelheid het samenstellen 
van de op de door haar aangegeven wijze bereide zinkwit-
verf, die het loodwit zou kunnen vervangen, herhale, en 
aan eene commissie van een vijftal gedelegeerden van den 
Bond van Nederlandsche .schilderspat roons vergunne daarbij 
tegenwoordig te zijn en een gedeelte der gebruikte ingre
diënten mede te nemen tot scheikundig onderzoek, voorts 
de bus, waarin alsdan de verf wordt bewaard, mede te 
verzegelen en bij het openen en uitzetten na vier weken 
— alles overeenkomstig de wijze, in het eerste rapport 
aangewezen — tegenwoordig te zijn. Het hoofdbestuur stelt 
zich voor. aan dien door den Bond benoemde commissie 
een scheikundige van naam.toe te voegen, die voor haar 
nagaat of de wetenschappelijke beschouwing in het rapport 
der loodwitcommissie in het kanton Genève van 26 October 
1907, volgens welke loodwit voor schilderwerken niet door 
zinkwit met dezelfde soliditeit en dekkracht te vervangen 
zou zijn, juist is. Het hoofdbestuur zal dan diens onderzoek, 
hoe het ook uitvalle, publiceeren. 

Aan het slot van zijn opmerkingen zegt het hoofdb< stuur, 
dat de onpartijdigheid van de Loodwitcommissie de gegronde 
hoop geeft, dat zij op vele punten die nog onverklaarbaar 
zijn, wel inlichtingen zal willen geven 

— Gedep. Staten van Zuid Holland hebben het besluit 
van den Gemeenteraad tot aankoop van grond aan de 
Koningskade, voor den bouw van een schouwburg, niet 
goedgekeurd. 

Den Raad staat thans beroep van de nietgoedkeuring 
open bij de Koningin. 

Een dergelijk geval van niet goedkeuring deed zich ook 
voor in het begin van 1906, toen Ged. Staten het besluit 
tot verbreeding van de Heulstraat terug wezen wegens 
overhaaste behandeling, dus op grond van het algemeen 
belang. In beroep bij de Kroon werd de Raad toen in het 
gelijk gesteld. 

Naar ons uit Den Haag gemeld wordt, steunt de weigering 
van Gedep. Staten op bedenkingen tegen de samenstelling 
der commissie van taxatie van den grond. Een der drie 
deskundigen is oprichter en aandeelhouder van de 
bij den verkoop belanghebbende maatschappij Nationaal 
Grondbezit. 

De directeur voor de gemeentewerken vond bovendien 
den grondprijs te hoog. 

— De Gemeenteraad heeft in zijn laatste zitting, eene 
beslissing genomen in zake het veelbesproken gedenkteeken 
voor Christiaan Huygens. 

Bij de daaraan voorafgaande besprekingen handhaafde 
de heer Van Zuylen zijne vroeger geuite aesthetische bezwaren 
tegen het ontwerp Cuypers en tegen de plaatsing daarvan 
in het Voorhout. Hij acht het ontwerp in strijd met den 
aard en den geest van den te huldigen persoon en van den 
tijd, waarin deze leefde. 

De heer Bik had eene motie voorgesteld, om de beslissing 
nog aan te houden, opdat de commissie kan trachten naar 
overeenstemming met de directeuren der Hollandsche 
Maatschappij van Wetenschappen die dr. Bleekrode's 
testament hebben uit te voeren. Uitgemaakt diende ook, of 
er een „monument" zou komen of een „standbeeld"; op 
grond van een notarieel advies over het testament conclu
deerde spreker, dat er een „standbeeld" moest komen. 

Een beslissing thans vond hij te minder noodig, omdat 
het met vruchtgebruik bezwaarde kapitaal ook thans nog 
niet vrijgevallen is. 

De heer van Liefland had eveneens een motie voorgesteld, 
mede bedoelende overleg met de Hollandsche Maatschappij 
van Wetenschappen, doch in dezen zin, dat het ontwerp 
zou gewijzigd woiden en op een andere dan de bedoelde 
plaats uitgevoerd. Men moest, afgescheiden van de vraag: 
standpunt of monument, zijn bezwaren tegen vorm en 
plaatsing behoorlijk formuleereen; zijne motie opende daartoe 
den weg. Hij zou het betreuren indien door gemis aan 
overleg zulk een geschenk voor de Residentie moest ver
loren gaan. 

De heer Vas Dias had bezwaar tegen het negatief karakter 
van het vo >ratr] der commissie: weigering van het aanbod. 
Spreker stelde voor te beslissen, dat den Raad het Voorhout 
niet geschikt voorkwam voor de plaatsing van het gedachte 
monument, doch dat de gemeente bereid was tot nader 
overleg omtrent de plaatsing elders van een vrijstaand 
standbeeld. 



Van verder onderhandelen wilde echter de heer Van Zuylen 
niet weten; hij achtte het standpunt der commissie juist: 
de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen moest 
zich nog maar eens bedenken. 

Men moest niet vergeten — zeide de heer van Mal>en 
— dat directeuren dier Maatschappij aan de Gemeente elk 
recht van medespreken wilden ontzeggen. 

Ook de heer van der Kemp verdedig e het voorstel der 
eommissie, dat alleen het aangeboden monument op de be
doelde plaats afwees. 

Voorgelezen werd een schrijven van de directeuren der 
Hollandsche Maatschappij, aandringende op eene onom
wonden beslissing op de vraag of het monument krachtens 
het aangeboden ontwerp werd aanvaard, al dan niet. 

Het weigerend voorstel der commissie werd aangenomen 
met 20 tegen 5 stemmen. 

De verschillende moties waren daardoor vervallen. 

HAARLEM, De tentoonstelling der geschilderde ramen, 
die door de firma Sabelis en Co. thans iu het museum van 
kunstnijverheid gehouden wordt, zal tot, Zondag 30 Augus
tus geopend blijven, onmiddelijk daarna zal de tentoon
stelling van Moravische borduurwerken plaats hebben. 

De aan het museum verbonden boekerij zal 1 September 
weder geopend worden, daar de nieuwe catalogus nog niet 
gereed is zal men voorloopig de werken, die men in bruik
leen wenscht te ontvangen uit de oude catalogussen 
met volledige titel van het gewenschte werk moeten 
opgeven. 

De, aan het museum verbonden school voor Kunst
nijverheid zal 1 September weder geopend worden. 

De hoogere klasse voor de ornamentale aompositie zal 
onder leiding van den hoofdleeraar Chris Le Beau worden 
gesteld. Een groot aanlal leerlingen hebben zich voor 
het volgen van den nieuwen cursus aangemeld. 

AMSTERDAM. De herstelling van de Nieuwe kerk dadelijk 
na de ontmanteling aangevangen, heeft reeds groote vorde
ringen gemaakt. Onder het prachtige groote raam is voor 
den hoofdingang van het kerkgebouw een hal opgetrokken 
van zandsteen, als metselsteenen verwerkt. De hal wordt 
door een fraaie poort afgesloten, in boogvorm uit groote 
blokke i zandsteen opgetrokken en op dezelfde wijze zijn 
ter weerszijden van den kerkmuur twee blinde poorten 
gebouwd. 

De onderkanten van de muren, waartegen eertijds de 
kastjes waren aangebouwd, worden opnieuw opgemetseld 
en hoogere gedeelten afgebikt, om daarna in de oude kleur 
weer te worden bedekt. 

Wij gelooven, dat de kerk na de ontmanteling en vol 
tooiing der restauratie architektoniseh en aesthetisch een 
uitnemenden indruk zal maken, zegt het „Hbl.". 

P e r s o n a l i a . 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Door B. en W van 's-Gravenhage zijn benoemd: tot 
opzichter-teekenaar 2e kl. bij de Gemeentewerken, J. C. 
Schiferli en W. A. Bres, thans teekenaars 2e kl.; 

— Tot directeur der gasfabriek te Dockum is benoemd 
de heer N. W. Kramer, Purmerend, — met wien op de 
voordracht stonden de heeren A. Wildeboer, Wormerveer, 
en G. van Midden, Vianen. 

De voordracht voor opzichter voor het toezicht op de 
uitvoering der bouw- en woning verordening te Veendam 
bestaat uit de heeren: E. Brader, Winschoten. J. H. Brill, 
Deventer, en A Hubbeling, Wijhe, 

De heer H. van Leuzen is benoemd tot opzichter der 
Heidemaatschappij te Heerenveen, ter vervanging van den 
heer Gerhardt, die om gezondheidsredenen naar Utrecht is 
overgeplaatst. 

— Tot gemeenteopziehter te Zandvoorl is benoemd de 
heer H. G. Scholten, adjunct-opzichter bij de bouwpolitie te 
Haarlem. 

— Benoemd tot opzichter van den Provincialen Waterstaat 
van Groningen, de neer D. van Aste van Zijl, te Assen. 

— De Raad der gemeente Hattem heeft tot administrateur-
directeur der gasfabriek benoemd den heer J. A. H. van 
Leenhof, secretaris dier gemeente. 

— 1 L e e r a a r voor het Bouwk. Teekeuen, 
1 „ „ „ Meubel „ en 
1 „ „ ,. Machine „ 

allen aan de W i n t e r a v o n d - V a k t e e k e n s c h o o l 
„Mij Werk. Stand", te Amsterdam. 

De eerste twee aan de HulpG ekenschool, Mauritskade 
No. 28b en de laatste aan de school, W. teringschaus No. 165. 

De b. trekking van Meubelteekenen is tijdelijk. 
Salaris f 400.— per cursus van 5*/i maand, voor 6 

avonden per week 
Indiensttreding 1 October a. s 
Brieven met afschriften van getuigschriften enz. alsmede 

teekeningen, aan den Directeur, E. Jelsma, Weteringschans 
165, vóór 10 September. (1) 

— L e e r a a r in het vakteekenen voor Smeden, Bankwer
ker-s enz., aan de Hulpvakteekenschool Marnixstraat van 
de Maatschappij voor den Werkenden Stand te Amsterdam, 
f 400 per eursu-, van 1 Oct tot half Maart. Indiensttreding 
1 Oct. voorloopig voor één cursus. 

Stukken, vóór 1 September a. s. bij den Directeur der 
School, Westerstraat 187. (1) 

— V o l o n t a i r aan eene fabriek van ijzerconstructies 
tegen aanvangsalaris. Vereischten: Eindexamen H. B. S. 
5-j. c, zuiver lijnteekenen en goed schrift, br.. lett. W O. 
4*0, N. v. d. D.' (1) 

— J o n g A r c h i t e c t met kapitaal als Compagnon zich te 
associeeren met een practisch ervaren Architect, die een 
vooruitgaande zaak heeft. Brieven, onder lett. G J 683, 
N. v. d. Dag. (!)• 

— D i r e c t e u r der Ambachtsschool te Heerenveen op 
1 December a.s. te openen, salaris f 2(00 per jaar. Stukken 
Voor 1 September a. s. bij den heer Mr. T. Binnerts, aldaar. 

(2) 

— Onderwi jzer voor het Timmeren. Vakteekeneu 
en Materialen kennis aan de Ambachtsschool Harlingen, 
tegen 1 October. Aanvangssalaris f 900 Stukken vóór 8 
Sept. bij den Directeur ( ) 

— Onderwi jzer in het Schilderen en Teekenen aan 
de Ambachtsschool te Appingedam, akte L. O Handteeke-
nen. Jaarwedde f 800. Bij 2 dienstjaren aan andere scholen 
f 50 meir, benoeming aan avondschool (maximum salaris 
f 150) in 1909 in uitzicht. Benoeming tijdelijk voor één jaar. 
Stukken en teekeningen te zenden vóór 5 September aan 
den Directeur. (2) 

— Opz ichter of Baas direct bij bouw en buizen, 
leggen van een kleine Gasfabriek. Brieven onder No. 74-
Boekh. Van Hulst & Vos, Kampen. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

24 Bouwk.Opz.-teek., 22-
9 BouwkOpz.-Uitv., 23-
4 Bouwk. Teek. 22-
5 Waterb. Opzr. 25-
3 Chef-machinisten 22-
1 Werkt. opz. (construct.) 
2 Werkmeesters 20-
0 Werktuigk. Teek. 18-
0 Electrotechniker 20 
1 Scheepsteekenaar 
2 Klerk-teekenaar 22 
1 Kadaster-teekenaar 
lAdjunct Boormeester 

-50y,f 0 0 - / 1 2 5 p.m. 
-50j., ƒ65—ƒ110 „ 
-49j., ƒ 4 5 - ƒ 1 2 0 r 

-44 j . , / -80 -n20 „ 
33y,fW—ƒ150 
26J-,/" ƒ110 
33 j . , ƒ 90—ƒ126 
28j.,f 3 5 - ƒ 85 
- 3 4 J V 3 5 — ƒ 1 2 0 
21.j', ƒ 65 

-25 j . , 05--ƒ 75 
24j., ƒ 70 

20 j . , 

29 Augustus. Bijlage O P M E R K E R ' No. 35. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en MagazUnen DE RVITERKADE 150—151. Filiaal en Showroom 44 K O l t l v 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en Koudwater verzorging. Triumph Deurdrangers. Kampioen Ventilator onder Garantie. 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 31 Augustus. 

Roermond ten 5 ure. Door de arch. H. 
Bertrams: het bouwen van vier huizen, 
waarbij een winkelhuis; bestek en teek. 
te bekomen bij den architect. 

Dinsdag 1 September. 

Rotterdam ten 12 ure. De arch. Muller 
en Droogleever en van der Tak, voor de 
firma Wambersie en Zn., in het Poolsch 
Koffiehuis: de bouw van een kantoor
gebouw en een bijpostkantoor met woon
huizen enz. aan de Calandstraat: aanw. 
24 Aug. 11 ure; teek. en bestek verkrijg
baar Witte de Withstraat 88; inl. te be
komen te 1.30 ure en staten en teek. 
liggen dagelijks ter inzage van 1.30 tot 
4 ure aan het kantoor der architecten. 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl. van S.S. aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelse Park: bestek 
no. 1151: het maken van een seinhuis 
(B)op het station Arnhem; begr. f 4670. 
(Zie adv. in no. 33). 

Beteren ten 2.30 ure. Door het gem.
best.: het afbreken der kap en het op
bouwen van eene verdieping op het 
perceel, bewoond door Dr. Suijling; 
bestek en teek. ter inzage en te bekomen 
ter secr.. alsmede bij den arch, J. Rot-
huijzen te Heelsum. 

Hillegersberg ten 12 ure. Door de arch. 
K. Buurman Az. te Kergschenhoek in het 
koffiehuis het wapen van Holland: het 
verbouwen der woning en stal en het 
bouwen van een schuur aan de woning 
L. I. Z. B. No. 5 te Bleiswijk. Deze aan
besteding was aanvankelijk bepaald op 
11 Augustus. Bestek met teek. ter inzage 
in het koffiehuis „De Zwaan" te Bleiswijk 
en verkrijgb. bij den Architect. 

WOENSDAG 2 September. 

's-Gravenhage ten 11 ure. Door het 
minist. van Waterstaat: het maken van 
een grondduiker onder de Vecht boven 
Hardenberg; bestek no. 190, ter lezing 
aan genoemd minist., aan de lokalen der 
prov. best. en te bekomen bij Gebroeders 
van Cleef te 's-Gravenhage; inl. bij den 
hoofding.directeur van den rijkswater
staat jhr. de Jong van Beek en Donk en 
bjj den ingenieur de Geld r- beiden te 
Zwolle, zoomede bij den opzichter Mulder 
te Hardenberg; het procesverbaal van 
inl. op 27 Aug ter teek. bij voornoemden 
ingenieur. 

Hillegersberg ten 10 ure. Door het 
gem.best.: de bouw van een veldwach
terswoning aan de Rottekade te Oud 
Terbregge; bestek en teek. te bekomen 
ten raadhuize en bij den gemeente
architect aan den Oost Zeedijk 229 te 
Rotterdam. 

DONDERDAG 3 September. 

Nlenwe Pekela ten 4 ure. Door het 
gem.best.: het opruimen van een oude 
en het leveren en stellen van eene 

draaibrug met ijzeren boven- en steenen 
onderbouw over het Pekelder hoofddiep; 
bestek en teek. ter inzage ter secr. en te 
bekomen bij den gem. opz. 

VRIJDAG 4 September. 

's-Ho.rtogenbosch ten 3 ure. Door de 
arch. W. van Aalst in het café Wilhel-
mina: het bouwen van 4 beneden- en 5 

Maatsch. tegen 

schade op het Leven 
„DE 

tf 
van 1845. 

•s-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN.IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj. Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND - LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
I'reniiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

bovenwoningen, hoek Willemstraat en 
Koningsweg; bestek met teek. te bekomen 
bij den arch., aanw. op den dag der best. 
ten 11 ure. 

ZATERDAG 5 September. 

Utrecht ten 2 ure Door het gemeente
best.: het maken, leveren en stellen van 
2, resp 3 oliereservoirs op het terrein 
van de gem. gasfabriek; bestek en teeke
ning te bekomen bij de boekh. van Ter 
veen en Zoon, ten stadhuize en ten kan
tore van de gasfabriek. 

MAANDAG 7 September. 

's-Gravenhage ten 11.30 ure. Door het 
prov. best.: het vernieuwen van steen-

glooiingen langs de Gouwe; begr. f 13700. 
Het bestek ter lezing aan het lokaal van 
het Provinciaal bestuur van Zuid-Holland 
te. 's Cravenhage, en te bekomen bij de 
Gebroeders Van Cleef, te 's-Gravenhage. 
Inlichtingen bij den Hoofdingenieur van 
den Provincialen Waterstaat in Zuid-
Holland J. M. W. van Elzelingen, te 
's-Gravenhage, aanwijzing door den Hoofd
opzichter P. J. Huibers, te Gouda, op 
Donderdag en Vrijdag in de week de 
besteding voorafgaande tusschen 9 en 
10'/s ure. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het ge
meentebestuur: het verbouwen van het 
oude machine- eu ketelgebouw totdirec-
tieverblijf, schaftlokaal, berg- en werk
plaatsen, met alle daarbij behoorende 
werken op het terrein der gemeente, ge
legen in de gemeente Heemstede, sectie 
B. no. 2001. Het bestek en voorwaarden 
te verkrijgen ter Stadsdrukkerij. Inlich
tingen op het bijkantoor der Gemeente-
Waterleidingen, Nieuwe Heerengracht 
Mo. 27, van 10 tot li uur, de week, welke 
aan de aanbesteding voorafgaat. 

De aanwijzing aan het Pompstation 
Leiduin onder Heemstede, op Woensdag 
vóór de besteding ten 2 ure. 

DINSDAG 8 September. 
Utrecht ten 2 ure. Door de Mij. tot 

Expl. van S. S aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelse Park: bestek no 
1156: het wijzigen en uitbreiden van 
sporen en wissels en het maken van 
eenige andere werken op de stations en 
halten: Gieten, Gasselternijeveen, Buinen. 
Exlo, Valthe, Weerdinge, Nieuw-Amster-
dam. Hardenberg, Bergentheim en Dalf-
sen; begr. f 12900 (Zie adv. in no. 34.) 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl. van S. S aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelse Park: bestek 
no. 1155; het wijzigen en uitbreiden van 
de draineering op het stationsemplace
ment te Leeuwarden: begr. f 12500. iZie 
adv. in no 34.) 

Woensdag 9 September. 
'siGraverhage ten 11 ure. Het minist. 

van Waterstaat: het herstellen vanwin-
terschade aan de brug over de Vecht te 
Hardenberg, begr; fllOOO; bestek no. 194 
ter lezing aan genoemd minist., aan de 
lokalen der prov. best. en te bekomen 
bij Gebr van Cleef, te's-Gravenhage; inl. 
bij den hoofding.directeur te Zwolle, jhr. 
de Jong van Beek en Donk, bij den in
genieur de Gelder aldaar en bij den op
zichter Mulder te Hardenberg: het proces
verbaal op 3 Sept. ter teek. bij voorn, 
ingenieur. 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Sngelscne en Jransche Vloertegels. 
Vraagt teekeningen en prijzen. 14) 
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Van verder onderhandelen wilde echter de heer Van Zuylen 
niet weten; hij achtte het standpunt der commissie juist: 
de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen moest 
zich nog maar eens bedenken. 

Men moest niet vergeten — zeide de heer van Mal» en 
— dat directeuren dier Maatschappij aan de Gemeente elk 
recht, van mede.spreken wilden ontzeggen. 

Ook de heer van der Kemp verdedig e het voorstel der 
• ommissie, «lat alleen het aangeboden monument op de be
doelde plaats afwees. 

Voorgelezen werd een schrijven van de directeuren der 
Hollandsche Maatschappij, aandringende op eene onom
wonden beslissing op de vraag of het monument krachtens 
het aangeboden ontwerp werd aanvaard, al dan niet. 

Het weigerend voorstel der commissie werd aangenomen 
met 20 tegen 5 stemmen. 

De verschillende moties waren daardoor vervallen. 

HAARLEM, De tentoonstelling der geschilderde ramen, 
die door de firma Sabelis en Co. thans in het museum van 
kunstnijverheid gehouden wordt, zal tot Zondag 30 Augus
tus geopend blijven, nnmiddelijk daarna zal de tentoon
stelling van Moravische borduurwerken plaats hebben. 

De aan het museum verbonden boekerij zal 1 September 
weder geopend worden, daar de nieuwe catalogus nog niet 
gereed is zal men voorloopig de werken, die men in bruik
leen wensclit te ontvangen uit de oude catalogussen 
met volledige titel van het gewenschte werk moeten 
opgeven. 

De, aan het museum verbonden school voor Kunst 
nijverheid zal 1 September weder geopend worden. 

De hoogere klasse voor de ornamentale compositie zal 
onder leiding van den hoofdleeraar Chris Le Beau worden 
gesteld. Een groot aantal leerlingen hebben zich voor 
het volgen van den nieuwen cursus aangemeld. 

AMSTERDAM. De herstelling van de Nieuwe kerk dadelijk 
na de ontmanteling aangevangen, heeft reeds groote vorde
ringen gemaakt. Onder het prachtige groote raam' is voor 
den hoofdingang van het kerkgebouw een hal opgetrokken 
van zandsteen, als metselsteenen verwerkt. De hal wordt 
door een fraaie poort afgesloten, in boogvorm uit groote 
blokke i zandsteen opgetrokken en op dezelfde wijze zijn 
ter weerszijden van den kerkmuur twee blinde poorten 
gebouwd. 

De onderkanten van de muren, waartegen eertijds de 
kastjes waren aangebouwd, worden opnieuw opgemetseld 
en hoogere gedeelten afgebikt, om daarna in de oude kleur 
weer te worden bedekt. 

Wij gelooven, dat de kerk na de ontmanteling en vol 
tooiing der restauratie architektonisch en aestbetisch een 
uitnemenden indruk zal maken, zegt het „HbL". 

P e r s o n a l i a . 

— Door B. en W van 's-Gravenhage zijn benoemd: tot 
opzichterteekenaar 2e kl bij de Gemeentewerken, J. C. 
Seniferli en W. A. Bres, thans teekenaars 2e kl ; 

— Tot directeur der gasfabriek te Dockum is benoemd 
de heer N. W. Kramer, Purmerend, — met wien op de 
voordracht stonden de heeren A. Wildeboer, Wormerveer, 
en G. van Midden, Vianen. 

De voordracht voor opzichter voor het toezicht op de 
uitvoering der bouw- en woning verordening te Veendam 
bestaat uit de heeren: E Brader, Winschoten. J. H. Brill, 
Deventer, en A Hiibbeling, Wijhe, 

De heer H. van Leuzen is benoemd tot opzichter der 
Heidemaatschappij te Heerenveen, ter vervanging van den 
heer Gerhardt. die om gezondheidsredenen naar Utrecht is 
overgeplaatst. 

— Tot gemeente opziehter te Zandvoorl is benoemd de 
heer H. G. Scholten, adjunct-opzichter bij de bouwpolitie te 
Haarlem 

— Benoemd tot opzichter van den Provincialen Waterstaat 
van Groningen, de heer D. van Aste van Zijl, te Assen. 

— De Raad der gemeente Hattem heeft tot administrateur 
ciiredeur der gasfabriek benoemd den heer J A. H. van 
Leenhof, secretaris dier gemeente. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— 1 L e e r a a r voor het Bouwk. Teekouen, 
1 „ „ Meubel ,. en 
1 „ „ ,. Machine „ 

allen aan de W i n t e r a v o n d - V a k t e e k e n s c h o o I 
„Mij Werk. Stand", te Amsterdam. 

lie eerste twee aan de Hulpti ekenschool, Mauritskade 
No. 28b en de laatste aan de school, W. teringschans No. 165. 

De b. trekking van Meubelteekenen is tijdelijk. 
Salaris f 40U.— per cursus van 51/-. maand, voor 5 

avonden per week 
Indiensttreding 1 October a. s 
Brieven met afschriften van getuigschriften enz. alsmede 

teekeningen, aan den Directeur. E. Jelsma, Weteringschans 
165, vóór 10 September. (1) 

— L e e r a a r in het vakteekenen voor Smeden, Bankwer
ker», ent., aan de Hulpvakteekenschool Marnixstraat van 
de Maatschappij voor den Werk enden Stand te Amsterdam, 
f -tOO per I-uren-, van 1 Oct tot half Maart. Indiensttreding 
1 Oct. voorloopig voor één cursus. 

Stukken, vóór 1 September a. s. bij den Directeur der 
School, Westerstraat 18?. (1) 

— V o l o n t a i r aan eene fabriek van ijzerconstructies 
tegen aanvangsalaris. Vereischten. Eindexamen H. B. S. 
5-j. c., zuiver lijnteekenen en goed schrift, br.. lett. W O. 
4J.0, N. v. d. D.' (1) 

— J o n g A r c h i t e c t niet kapitaal als Compagnon zich te 
associeeren met een practisch ervaren Architect, die een 
vooruitgaande zaak heeft. Brieven, onder lett. G J 683, 
N. v. d. Dag. (1). 

— D i r e c t e u r «Ier Ambachtsschool te Heerenveen op 
1 December a.s. te openen, salaris f 21 00 per jaar. Stukken 
voor 1 September a. s. bij den heer Mr. T. Binnerts, aldaar. 

(2) 

— Onderwijzer voor het Timmeren. Vakteekenen 
en Materialen kennis aan de Ambachtsschool Harlingen, 
tegen 1 October. Aanvangssalaris f 900 Stukken vóór 8 
Sept. bij den Directeur ( ) 

— Onderwi jzer in het Schilderen en Teekenen aan 
de Ambachtsschool te Appingedam, akte L. O Handteeke-
nen Jaarwedde f800. Bij 2 dienstjaren aan andere scholen 
f 50 m e t r, benoeming aan avondschool (maximum salaris 
f 150) in 1909 in uitzicht. Benoeming tijdelijk voor één jaar. 
Stukken en teekeningen te /.enden vóór 5 September aan 
den Directeur. (2) 

— O p z i c h t er of Baas direct bij bouw en buizen, 
leggen van een kleine (jasfabnek. Brieven onder No. 74-
Boekh. Van Hulst & Vos, Kampen. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

TECHNICI INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN 
RuiJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 0 tot 8 uur. 

24 Bouwk.Opz.-teek., 22—50 \.,fW~f 125 p 
9 BouwkOpz.-Uitv., 23—50 j . , ƒ65—ƒ110 , 
4 Bouwk. Teek. 22—49j.J45—ƒ 120 , 
5 Waterb. Opzr. 25—44 j . , ƒ 80—f 120 , 
3 Chef-machinisten 2 2 - 3 3 j . ^ 8 0 — ƒ 1 5 0 , 
1 Werkt. opz. (construct.) 20 \.,f ƒ110 , 
2 Werkmeesters 2(5 33 j . , ƒ 9 0 - ƒ 1 2 5 , 
<; Werktuigk. Teek. 18—28j.,ƒ35—f 85 , 
ti Electrotechniker 2 0 - 3 4 j . , f 35 -ƒ120 , 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , ƒ 05 , 
2 Klerk-teekenaar 22 - 2 6 j . , 65- ƒ 75 , 
1 Kadaster-teekenaar 24 j . , ƒ 70 , 
lAdjunct Boormeester 20j., 

in. 

29 Augustus. Bijlage van „DJE O P 9 I E R K E R No. 35. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = = 

Hoofdkantoor en HagaxUnen DE RUITERKADE 150-151. Filiaal en Nnowroom 41 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 verzorging. Triumph Deurdrangers. Kampioen Vi-nlilatur onder fianutie. 

Aankondiging van 
-Aanbesterf ingen. 

MAANDAG 31 Augustus. 

Roermond ten 5 ure. Door de arch. H. 
Bertrams: het bouwen van vier huizen, 
waarbij een winkelhuis; bestek en teek. 
te bekomen bij den architect. 

Dinsdag 1 September. 

Rotterdam ten 12 ure. De arch. Muller 
en Droogleever en van der Tak, voor de 
firma Wambersie en Zn., in het Poolsch 
Koffiehuis: de bouw van een kantoor
gebouw en een bijpostkantoor met woon
huizen enz. aan de Calandstraat: aanw. 
24 Aug. 11 ure; teek. en bestek verkrijg
baar Witte de Withstraat 88; inl. te iie-
komen te 1.30 ure en staten en teek. 
liggen dagelijks ter inzage van 1.30 tot 
4 ure aan het kantoor der architecten. 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl. van S. S. aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelse Park: bestek 
no. 1151: het maken van een seinhuis 
(B)op het station Arnhem; begr. f 4670. 
(Zie adv. in no. 33). 

Beteren ten 2.30 ure. Door het gem.-
best. : het afbreken der kap en het op 
bouwen van eene verdieping op het 
perceel, bewoond door Dr. Suijling; 
bestek en teek. ter inzage en te bekomen 
ter secr.. alsmede bij den arch, J. Rot-
huijzen te Heelsum. 

Millegersberg ten 12 ure. Door de arch. 
K. Buurman Az. te Hergschenhoek in het 
koffiehuis het wapen van Holland: het 
verbouwen der woning en stal en het 
bouwen van een schuur aan de woning 
L. I. Z. B. No. 5 te Bleiswijk. Deze aan
besteding was aanvankelijk bepaald op 
11 Augustus. Bestek met teek. ter inzage 
in het koffiehuis „De Zwaan" te Bleiswijk 
en verkrijgb. bij den Architect. 

WOENSDAG 2 September. 

's-Gravenhage ten 11 ure. Door het 
minist. van Waterstaat: het maken van 
een grondduiker onder de Vecht boven 
Hardenberg; bestek no. 190, ter lezing 
aan genoemd minist., aan de lokalen der 
prov. best. en te bekomen bij Gebroeders 
van Cleef te 's-Gravenhage; inl. bij den 
hoofding.-directeur van den rijkswater
staat jhr. de Jong van Beek en Donk en 
bij den ingenieur de Geld r- beiden te 
Zwolle, zoomede bij den opzichter Mulder 
te Hardenberg; het proces verbaal van 
inl. op 27 Aug ter teek. bij voornoemden 
ingenieur. 

Hillegersberg ten 10 ure. Door het 
gem.-best.: de bouw van een veldwach
terswoning aan de Rottekade te Oud 
Terbregge; bestek en teek. te bekomen 
ten raadhuize en bij den gemeente
architect aan den Oost Zeedijk 229 te 
Rotterdam. 

DONDERDAG 3 September. 

Nieuwe Pekela ten 4 ure. Door het 
gem.-best.: het opruimen van een oude 
en het leveren en stellen van eene 

draaibrug met ijzeren boven- en steenen 
onderbouw over het Pekelder hoofddiep; 
bestek en teek. ter inzage ter secr, en te 
bekomen bij den gem. opz. 

VRIJDAG 4 September. 

's-Hertogenbosch ten 3 ure. Door de 
arch. W. van Aalst in het café Wilhel-
mina: het bouwen van 4 beneden- en 5 

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

•DE van I S 1 5 . 

's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN.IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . , 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . . . 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Preniiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

bovenwoningen, hoek Willemstraat en 
Koningsweg; bestek met teek. te bekomen 
bij den arch., aanw. op den dag der best. 
ten 11 ure. 

ZATERDAG 5 September. 

Utrecht ten 2 ure Door het gemeente
best.: het maken, leveren en stellon van 
2, resp 3 oliereservoirs op het terrein 
van de gem. gasfabriek ; bestek en teeke
ning te bekomen bij de boekh. van Ter 
veen en Zoon, ten stadhuize en ten kan
tore van de gasfabriek. 

MAANDAG 7 September. 

's-Gravenhage ten 11.30 ure. Door het 
prov. best.: het vernieuwen van steen-

glooiingen langs de Gouwe; begr. f 13700. 
Het bestek ter lezing aan het lokaal van 
het Provinciaal bestuur van Zuid-Hol land 
to 's Cravenhage. en te bekomen bij de 
Gebroeders Van Cleef, te 's-Gravenhage. 
Inlichtingen bij den Hoofdingenieur van 
den Provincialen Waterstaat in Zuid 
Holland J. M. W. van Elzelingen, te 
's-Gravenhage, aanwijzing door den Hoofd
opzichter P, .1. Huibers, te Gouda, op 
Donderdag en Vrijdag in de week de 
besteding voorafgaande tusschen 9 en 
IO'/J ure. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het ge
meentebestuur: het verbouwen van het 
oude machine- en ketelgebouw totdirec-
tieverblijf, schaftlokaal, berg- en werk
plaatsen, met alle daarbij behoorende 
werken op het terrein der gemeente, ge
legen in de gemeente Heemstede, sectie 
B. no. 2001. Het bestek en voorwaarden 
te verkrijgen ter Stadsdrukkerij. Inlich-
tingen op het bijkantoor der Gemeente-
Waterleidingen, Nieuwe Heerengracht 
No. 27, van 10 tot 12 uur, de week, weike 
aan de aanbesteding voorafgaat. 

De aanwijzing aan het Pompstation 
Leiduin onder Heemstede, op Woensdag 
vóór de besteding ten 2 ure. 

DINSDAG 8 September. 
Utrecht ten 2 ure. Door de Mij. tot 

Expl. van S. S aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelse Park: bestek no 
1156: het wijzigen en uitbreiden van 
sporen en wissels en het maken van 
eenige andere werken op de stations en 
halten: Gieten, Gasselternijeveen, 1 Ju m e n . 
Exlo. Valthe. Weerdinge, Nieuw-Amster-
dam. Hardenberg, Bergentheim en Dalf-
sen; begr. f 12900 (Zie adv. in no. 34.) 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl. van S. S aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelse Park: bestek 
no. 1155; het wijzigen en uitbreiden van 
de draineering op het stationsemplace
ment te Leeuwarden: begr. f 12500. (Zie 
adv. in no 34.) 

Woensdag 9 September. 
's:Uravenhage ten 11 ure. Het minist. 

van Waterstaat: het herstellen van win
terschat le aan de brug over de Vecht te 
Hardenberg. begr; f 11000; bestek no. 194 
ter lezing aan genoemd minist., aan de 
lokalen der prov. best. en te bekomen 
bij Gebr van Cleef, te 's-Gravenhage; inl. 
bij den hoofding.-directeur te Zwolle, jhr. 
de Jong van Beek en Donk, bij den in
genieur de Gelder aldaar en bij den op
zichter Mulder te Hardenberg: het proces
verbaal op 8 Sept. ter teek. bij voorn, 
ingenieur. 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Sngelsche en Jranschc Vloertegels. 
Vraagt leekeningen en prijzen. ,4> 



29 Augustus 1908 

L . KROOK. Architectur der Nieder-
laude, 60 platen, Monumenten van 
Oud-Nedcrlandsche Bouwkunst (vroe
ger f 21.60) f6.— 

DR. W. BODE . Geschichte der Deut 
schen P l a s t i k . Elegant geb., vroeger 
ƒ 1 5 . - ƒ3.60 

BILLING. Architekturskizzen. 48 platen 
in portefeuille ƒ6.— 

A. MESSEL . Der Wertheimbau. 30 
platen in portef. (ƒ15.—) . . ƒ4.50 

F. C. D. BAUER. Berigtcn en Waar 
nemingen bel rekkelijk den Water
vloed in Gelderland in January en 
February 1861 met kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 1863 f 0.75 

Donderdag 10 September 

Zwolle ten 12 ure. Het minist. van 
Waterstaat, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het maken va • eene sleephelling 
met tocbehooren voor sluisdeuren te 
Katerveer. en twee remmingwerken te 
Zwolle: begr. f3550; bestek no. 195, ter 
lezing aan genoemd minist. aan de lokalen 
der prov. best. en te bekomen bij de Gebr. 
van Cleef te 's-Gravenhage; inl. bij den 
hoofdii g.-directeur jhr. de Jong van Beek 
en Donk, bij den ingenieur de Gelder en 
bij den opzichter Lofvers, allen te Zwolle; 
«ie nota op 4 Sept. ter inzage bij voorn, 
ingenieur. 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

Op Dinsdag den ISden September 
1908, des namiddags ten 2 ure(/oca/e 
tyd), aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

Bestek M o . 1133. 
Het verbouwen van lift Hoofdgebouw 

op het station AMSTERDAM W. P. 
Begrootiiig t'10200.—. 

De besteding geschiedt volgens § 50 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 26sten Au
gustus lDi >8, ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan 
het bureau van den Sectie-Ingenieur 
H. J. VAN HOORN te Utrecht en is 
op franc • aanvraag (per brief) aan 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van fl.OO. 

Inlichtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) en door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 8sten September 1008 
ten 10,30 ure voormiddag (West 
Europeesche tijd). 

UTRECHT, den 24den Augustus 1008. 

Van der Maas & Co., 
Beeldhouwers. 

Den Haag—Bussum. 

Ateliers tot artistieke bewerking van 
Hout en S t e e n . 

Vervaardigen alle beeld- en steenhonwwerken. 
Beeldhouwwerk 

op kunstnijvemeidgebied. 
ADMINISTRATIE: 

Willem de Zwijgerlaan 25, 
Den Haag. 

H O U T uur 

Parketvloeren. 
G E B R . WAS M A I . S E ü i . 

Stoomtimmerfabriek. — DEN HAAG. 

Antiquariaat van ..de Opmerker" 

SLOET EN FIJNJE. Beschrijving van 
den Watervloed in Gelderland in 
Maart 1855, met 4 kaarten en 12 schet
sen, Arnhem 1856. . . . 1.— 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
find deren Anwendungauf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst-
nregn en 11 uitslaande platen, ƒ 1.—. 

M. H. A. J . VAN MEURS. Aanwyzi-
ging bij het Topographisch Teekenen, 
met atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 1889 f2.— 

BADON GHIJBEN en H. STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ0.65 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

VAN OMMEREN & Co., Arnhem. 
Groothandel Spiegel-Vensterglas, Verfwaren. 

===== GEORNAMENTEERD GLAS. 

N V . Nederlandsche Asphaltfabriek, 
voorheen 

= v. d. WETTERN, WISSDORFF & KEY, = 

R o t t e r d a m . 
Voert bestratingen uit, legt vloeren, 

levert materialen. 

Nell en Stutterheim 
den Haag - Noordeinde 101. 

S P E C I A L I T E I T E N v o o r m o d e r n e ins ta l la t ion v o o r 
v i l l a s e n l a n d h u i z e n . 

V e r l i c h t i n g : B E N O I D G A S . 
W a t e r v o o r z i e n i n g o n d e r l u c h t d r u k . 

B a d - en S a n i t a i r e i n r i ch t i ngen . 
C e n t r a l e V e r w a r m i n g . 

: - : Prospectus op aanvraag : - : 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—81 Der.) 
voor het binnenland . . . . . . ƒ ft,— 

te voldoen 
<t, bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
h. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar 

over op 1 April 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-Afrika • 7.50; 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat . f 0.2r, 

Idem, idem, zonder plaat • 0.15 

Advertentiën van l tot en met 5 regels . . • I.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer -0.15 
Groott. 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 den 
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 
ile Administratie van „T)e. Opmerker" ter drukkerij van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

P r a c t i s c h e s c h o o n h e i d s l e e r 

(Vervolg vau hladz. 286). 

Twaalf jaren is het reeds geleden, dat de heel
de Groot met zijn driehoekensysteem voor het 
ontwerpen van ornament in de bouwkundige ver-
eenigingen voor het voetlicht trad en het was naar 
aanleiding van dit optreden, dat ik het stukje schreef, 
getiteld „de Regels der Kunst", dat men vinden 
kan in ..de Opmerker van 12 December 1896. 

Zijn wij in die twaalf jaren met onzen terugkeer 
tot die regels veel gevorderd? 

Ik meen wel iets, maar de voorspelling, dat 
hervormingen als die, welke de heer de Groot 
bedoelde, uiterst langzaam ingang vinden is wel 
bewaarheid. Met groote ingenomenheid werden 
toenmaals zijn voordrachten aangehoord, met geest
drift toegejuichd. maar toen het applaus verstomd 
was, was ook bij het gros der toehoorders de belang
stelling verdwenen. 

Zij zijn te tellen de enkelen, die zelf met de 
driehoeken aan het werk zijn getogen, die door het 
betoog van den spreker tot padenken en navorschen 
gebracht zijn. 

Bij eenigen onzer sierkunstenaars is den invloed 
van het geometrisch element en de waarde daarvan 
duidelijk aan het licht getreden, maar het heeft 
niet aan zwakke navolgingen ontbroken, waarvan 
ile waarde zeer twijfelachtig is. 

Ook enkele bouwmeesters hebben zich tot een 
ernstige studie van het geometrisch element gezet 
en meer of minder geslaagde proefnemingen zijn 
daarvan het gevolg geweest. De heer de Groot zeil' 
is verder gegaan en heeft in een later uitgegeven 
studie aangetoond, hoe men bij het ontwerpen van 
gebouwen en onderdeden daarvan, met vrucht 
gebruik kan maken van den meetkunstigen grond
slag. 

Maar alles, wat tot heden op dit gebied verricht 
werd, is nog te beschouwen als pionierswerk, dat 
zeer verschillend wordt beoordeeld en waarvan 
men niet zeggen kan, dat het de algemeene en 
onverdeelde belangstelling der vakgenooton tot 
zich trekt. 

In de graphostatica stelt men veel meer belang, 
omdat de toepassing daarvan gemak oplevert, tijd 
uitspaart, direct voordeel oplevert. 

Het nut van een zich verdiepen in studiën op het 
gebied der schoonheidsleer ziet men niet in, men 
heeft er geen tijd voor. Had men ook hiervan 
gemak bij het ontwerpen, ware ook hiermede tijd 
uit te sparen, wellicht zou men er meer aandacht 
aan wijden, en dit zou het geval kunnen zijn. wan
neer men ook hierbij svstematisch te werk kon 
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L . KKOOK. A r c h i t e c t u r d e r N i c d e r -
l a n d e , 60 platen, Monumenten van 
Oud-Nederlandsche Bouwkunst (vroe
ger f 21.60) f 6.— 

DR. W . BODE . Geschichte der Deut-
schen P l a s t i k . Elegant g e b . , v r o e g e r 
/"15.- /-3.60 

BILLING. Architekturskizzen. 48 platen 
in portefeuille ƒ6.— 

A. MESSEL . Der Wertheimbau. 30 
platen in portef. (/"15 —) . . /"4.50 

F . C. D. BAUER . B e r i g t e n e n W a a r 
n e m i n g e n b e t r e k k e l i j k d e n W a t e r 
v l o e d i n G e l d e r l a n d i n J a n u a r y e n 
F e b r u a r y 1861 met kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 1863 f 0.75 

BADON GHIJBEN en H. STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 fO.65 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

Donderdag 10 September 

Zwolle ten 12 ure. Het minist. van 
Waterstaat, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het maken va • eene sleephelling 
met toebehooren voor sluisdeuren te 
Katerveer. en twee remmingwerken te 
Zwolle: begr. f3550; bestek no. 195, ter 
lezing aan genoemd minist. aan de lokalen 
der prov. best. en te bekomen bij de Gebr. 
van Cleef te 's-Gravenhage; inl. bij den 
hoofdii g. directeur jhr. de Jong van Beek 
en Donk, bij den ingenieur de Gelderen 
bij den opzichter Lofvers, allen te Zwolle; 
de nota op 4 Sept. ter inzage bij voorn, 
ingenieur. 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

Op Dinsdag den 15den September 
1908, des namiddags ten 2 ure (locale 
tyd), aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

B . stek No. 1133. 
Het verbouwen van het Hoofdgebouw 

op het station AMSTERDAM W. P. 
Begrooting f10200.—. 

De besteding geschiedt volgens § 50 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 26sten Au
gustus 19» >8, ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan 
het bureau van den Sectie-Ingenieur 
H. J. VAN HOORN te Utrecht en is 
op franc > aanvraag (per brief) aan 
genoemd Centraalbureau (Dienst van 
Weg en Werken) te bekomen, tegen 
betaling van fl.OO. 

Inlichtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) en door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 8sten September 1908 
ten 10,30 ure voormiddag (West 
Europeesche tyd). 

UTRECHT, den 24den Augustus 1908. 

Van der Maas & Co., 
Beeldhouwers. 

Den Haag—Bussum 

Ateliers tot artistieke bewerking van 
H o u t e n S t e e n . 

Vervaardigen alle beeld- en steenhonwwerken. 
Beeldhouwwerk 

op kunstnijverheidgebied. 
ADMINISTRATIE: 

Willem de Zwygerlaan 25, 
Den Haag. 

H O U T E N 

G E B R . V A N M A L S E N , 
S t o o m t i m m e r f a b r i e k . — DEN H A A G . 

Antiquariaat van „de Opmerker" 
SLOET KN FIJN JE . B e s c h r i j v i n g v a n 

d e n W a t e r v l o e d , i n G e l d e r l a n d i n 
M a a r t 1855, met 4 kaarten en 12 schet
sen, Arnhem 1856. . . . 1.— 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
find deren Anwendungauf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst-
nregn en 11 uitslaande platen, f 1.—. 

M . H. A. J. VAN MEURS . A a n w i j z i -
g i n g b ü h e t T o p o g r a p h i s t l i T e e k e n c n , 
niet atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 1889 f2 .— 

TAN OMMEREN & Co., Arnhem. 
Groothandel Spiegel-Vensterglas, Verfwaren. 

g a s GEORNAMENTEERD GLAS. = = = = = 

N V . Nederlandsche Asphaltfabriek, 
voorheen 

= v. d. WETTERN, WISSDORFF & KEY, = 

Rotterdam. 
Voert bestratingen uit, legt vloeren, 

levert materialen. 

Nell en Stutterheim 
den Haag - Noordeinde 101. 

S P E C I A L I T E I T E N v o o r m o d e r n e i ns ta l l a t i on v o o r 
v i l l a s e n l a n d h u i z e n . 

V e r l i c h t i n g : B E N O I D G A S . 
W a t e r v o o r z i e n i n g o n d e r l u c h t d r u k . 

B a d - en S a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n . 
C e n t r a l e V e r w a r m i n g . 

: - : Prospectus op aanvraag : - : 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER" , Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (t Jan.—81 Der.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
n, bij vooruitbetaling vóór IF> Jan. van het 

abonnementsjaar, of 
6. in twee termijnen, elk groot ƒ 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België . . • 6.50l 
Voor de overige landen der Postunie, met / 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika . • 7.60J 
S o ï 
5 if3 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat • • f 0.2;") 

Idem, idem, zonder plaat • 0.1 i> 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer • 0.16 
Groott tetters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bij opgave van drie 

plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op franc.) 

aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk ie* 
VRIJDAGS VOORMIDDAG* aan ons bnrean 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

P r a c t i s c h e s c h o o n h e i d s l e e r 

(Vervolg van bladz. 236). 

Twaalf jaren is het reeds geleden, dat de heel
de Groot met zijn driehoekensysteem voor het 
ontwerpen van ornament in de bouwkundige ver-
eenigiugen voor het voetlicht trad en het was naar 
aanleiding van dit optreden, dat ik het stukje schreef, 
getiteld „de Regels der Kunst", dat men vinden 
kan in „de Opmerker van 12 December 1896. 

Zijn wij in die twaalf jaren met onzen terugkeer 
tot die regels veel gevorderd? 

Ik meen wel iets, maar de voorspelling, dat 
hervormingen als die, welke de heer de Groot 
bedoelde, uiterst langzaam ingang vinden is wel 
bewaarheid. Met groote ingenomenheid werden 
toenmaals zijn voordrachten aangehoord, met geest
drift toegejuichd, maar toen het applaus verstomd 
was, was ook bij het gros der toehoorders de belang
stelling verdwenen. 

Zij zijn te tellen de enkelen, die zelf met de 
driehoeken aan het werk zijn getogen, die door het 
betoog van den spreker tot nadenken en navorschen 
gebracht zijn. 

Bij eenigen onzer sierkunstenaars is den invloed 
van het geometrisch element en de waarde daarvan 
duidelijk aan het licht getreden, maar het heeft 
niet aan zwakke navolgingen ontbroken, waarvan 
de waarde zeer twijfelachtig is. 

Ook enkele bouwmeesters hebben zich tot een 
ernstige studie van het geometrisch element gezet 
en meer of minder geslaagde proefnemingen zijn 
daarvan het gevolg geweest. De heer de Groot zelf 
is verder gegaan en heeft in een later uitgegeven 
studie aangetoond, hoe men bij het ontwerpen van 
gebouwen en onderdeden daarvan, met vrucht 
gebruik kan maken van den meetkunstigen grond
slag. 

Maar alles, wat tot heden op dit gebied verricht 
werd, is nog te beschouwen als pionierswerk, dat 
zeer verschillend wordt beoordeeld en waarvan 
men niet zeggen kan, dat het de algemeene en 
onverdeelde belangstelling der vakgenooten tot 
zich trekt. 

In de graphostatica stelt men veel meer belang, 
omdat de toepassing daarvan gemak oplevert, tijd 
uitspaart, direct voordeel oplevert. 

Het nut van een zich verdiepen in studiën op het 
gebied der schoonheidsleer ziet men niet in, men 
heeft er geen tijd voor. Had men ook hiervan 
gemak bij het ontwerpen, ware ook hiermede tijd 
uit te sparen, wellicht zou men er meer aandacht 
aan wijden, en dit zou het geval kunnen zijn, wan
neer men ook hierbij systematisch te werk kon 
gaan. 
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Dit is evenwel alleen mogelijk, wanneer wij ons 
de regels der kunst duidelijk voor oogen kunnen 
stellen en zoover zijn wij nog niet. Ik herinner mij 
nog heel goed den tijd, toen de graphostatica min 
of meer beschouwd werd als een wiskundige 
vermakelijkheid, een soort van spel; later werd zij 
aanbevolen als een middel, om berekeningen te 
controleeren en eerst sedert betrekkelijk korten 
tijd vindt zij toepassing, om snel en zeker bereke
ningen te maken. 

Met de toepassing van het geometrisch element 
bij het ontwerpen zijn wij nog in het eerste stadium, 
enkele vooruitstrevende ontwerpers misschien in 
het tweede, maar van algemeene belangstelling en 
eèn streven naar ruimere toepassing zal, evenals 
bij de graphostatica, geen sprake kunnen zijn, voor
dat de kennis van de zaak meer algemeen verspreid 
zal zijn, voordat de regels der kunst, ontdaan van 
alle wijsgeerige bespiegelingen, die daarbij te pas 
gebracht kunnen worden, in eenvoudigen vorm 
bekend zijn, voordat iedereen weet waar en hoe 
zij te vinden zijn. 

Zal de toepassing van het geometrisch element 
ons voeren tot het terugvinden van de regels der kunst? 

Die vraag kan heden ten dage nog moeilijk met 
beslistheid worden beantwoord, maar dat het meer 
dan eenig ander, een vaste basis aanbiedt, die 
meening geldt nog heden even als twaalf jaren 
geleden, en die meening telt thans ongetwijfeld een 
steeds toenemend aantal aanhangers. 

Semper en Viollet-le-Duc hebben in hun .werken 
veelvuldig doen blijken dat zij hooge waarde aan 
het geometrisch element toekenden. Geen van beiden 
hebben zij het echter in hun practische schoonheids
leer bepaaldelijk als uitgangspunt gekozen, een 
systeem hebben zij er niet op gebouwd, maar toch 
hebben zij aan de moderne aesthetiek onschatbare 
diensten bewezen. 

De sterk uitgesproken en bepaalde voorliefde van 
Semper voor de antieke kunstopvatting en van 
Viollet le Due voor de middeleeuwsche heeft ver
oorzaakt, dat hun systemen van een zekere een
zijdigheid niet vrij te pleiten zijn. Die voorliefde 
was een natuurlijk gevolg van de richting hunner 
studieën. Voor Semper was de Bouwkunst „de Renais
sance" voor Viollet le Due was zij „de Gothiek" 
voor latere bouwmeesters was zij in Duitschland 
een tijdlang „De Duitsche Renaissance" bij ons een 
tijdlang „de Hollandsche Renaissance", maar met 
deze opvattingen, de uitkomst heeft het bewezen, 
komt men niet veel verder, wanneer men de regels 
der kunst wil terugvinden. 

Daarvoor moet men zich op een geheel vrij stand
punt stellen, en dat is thans, nu wij alle stijlen en 
kunstopvattingen van vroeger dagen hebben gepro
beerd, voor ons betrekkelijk gemakkelijker dan het 
vijftig jaren geleden was. De mislukte pogingen, 
om voorbijgegane bouwstijlen te doen herleven 
hebben éen goede zijde gehad, zij hebben de kennis 
van de geschiedenis der bouwkunst in hooge mate 
bevorderd, dit in de eerste plaats en in de tweede 

plaats hebben zij ons geleerd in welke richting wij 
niet moeten zoeken. 

Die vermeerderde kennis kan ons steeds te stade 
komen, is zelfs onmisbaar te noemen, om den toe
stand te kunnen overzien; de wetenschap, dat de 
gebaande wegen, door voorgeslachten bewandeld, 
ons niet meer dienen kunnen, om ons doel te 
bereiken is ook wat waard, al zien wij ons nu ook 
voor de moeitevolle taak geplaatst, om zelf een 
nieuwen weg aan te leggen. 

Wij zien evenwel reeds in verschillende richtingen 
de pioniers aan den arbeid, het is dus maar de 
vraag of wij een dezer zullen volgen of een geheel 
nieuwe richting zullen kiezen. Welke der nieuwe 
wegen blijken zal tot het doel te voeren weten wij 
nu nog niet, maar wij kunnen niet blijven staan, 
wij kunnen niet wachten tot wij daaromtrent zeker, 
heid hebben. 

Ik zou dus zeggen laat ons hen volgen, die het 
geometrisch element als uitgangspunt kozen. Schijn
baar kwamen zij daarmede weliswaar nog niet veel 
verder, schijnbaar zijn anderen een heel stuk verder 
opgeschoten, maar wij zagen er reeds verscheidene 
terugkeeren, omdat zij in een woestijn waren terecht
gekomen in plaats van in het beloofde land. 

Wanneer men een methode aanbeveelt is het 
niet voldoende haar alleen inet woorden toe te 
lichten, men moet bare deugdelijkheid proefonder
vindelijk kunnen aantoonen. men moet op resul
taten kunnen wijzen. 

Nu is de blijvende waarde van resultaten op het 
gebied der bouwkunst altijd moeilijk aan te toonen. 
Wat heden bewonderd wordt, wordt morgen mis
schien neergehaald en slechts de tijd kan leeretu 
wat waard is overeind te' blijven staan cn wat tot. 
vergetelheid gedoemd zal worden.. Het is daarom 
van groot belang, als men aan werken van erkende 
kunstwaarde, die ons door voorgeslachten zijn na
gelaten, de hooge waarde van de geometrische 
methode kan demonstreeren en het is van het 
allergrootste belang, wanneer men kan aantoonen. 
dat zij een integreerend deel van die kunstwaarde, 
den stijl, ontleenen aan de consequente toepassing 
van die methode. 

Verblijdend is het op te merken, dat waar vroegere 
onderzoekers slechts wenken gaven, bij de nieuwere 
pioniers een ernstig streven in historische richting 
kan worden waargenomen, geheel afwijkend van 
de wijze, waarop vroeger door de bouwmeesters de 
geschiedenis der bouwkunst beoefend werd. 

Toenmaals is die beoefening ontaard in een soort 
veelweterij, in een grasduinen in de oude kunst
vormen, hoofdzakelijk met het doel opnieuw te 
pronken met de veeren van het voorgeslacht. Wan
neer men thans echter het onlangs in dit blad 
besproken werkje van Berlage leest getiteld „Grand-
lagen und Entwickelung der Architektur" komt 
men tot het besef, dat een nieuwe methode bezig 
is zich baan te breken; een methode, die tracht in 
het innerlijk wezen der oude kunstwerken door te 
dringen. (Wordt vervolgd). 

Nie ts g e l e e r d en n iets ve rge ten . 
Toen de Restauratie het geslacht der Bourbons 

weder op den troon gebracht had, werd gezegd, 
dat zij niets geleerd en niets vergeten hadden, of
schoon de Revolutie een strenge leermeesteres 
geweest was, en het vergeten van wat daarvóór ge

beurde een zeer verstandige politiek zou zijn geweest. 
De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 

gaat het als de Bourbons. Wat iu den aanvang 
des jaars geschiedde had veel van een omwenteling. 
Doch ter nauwernood zijn de stormen dezer revolutie 

wat gaan luwen, of men tracht naar restauratie. 
Indien er één les uit wat in dit voorjaar plaats 

vond ware te leeren geweest, dan was het wel 
deze, dat er voor de Maatschappij, die op haar 
grondvesten niet vast meer staat, slechts heil is 
in het vreedzaam en vriendschappelijk samengaan 
met andere organisaties op het gebied der bouw
kunst. En men had vooral niet mogen vergeten, 
dat er voor „ci-devants" geen kans meer was, om 
de Maatschappij weder in de koers van het ver-
ledene te sturen. 

fn vroegere jaren stond de Maatschappij niet de 
„zusterlichamen" op geen besten voet. Zij hield er 
toen van, om in de bouwkunst de lakens uit te 
deelen, en nam het iedereen kwalijk, die haar van 
de linnenkast wou verdringen. Zij kon echter op 
den duur de vreemde eenden niet uit de bijt houden. 
Architectura et Amicitia werd ook tot de linnen
kast toegelaten, toen er een stapel lakens voor de 
Damprijsvraag uitgenomen moest worden. 

Samen nam men die lakens, doch daar de stapel 
niet steeds in vier handen kon zijn, liet Architectura, 
in goed vertrouwen, ze tijdelijk aan de Maatschappij 
over. Dit vertrouwen werd beschaamd, de Maat
schappij deed, alsof zij alleen aan de linnenkast 
stond . . . . en men kent de gevolgen. 

Het „ijverige" of „onbescheiden" lid der Maat
schappij, dat het guitenstuk uithaalde en dat zijn 
rol van anonymus voortreffelijk speelt, wordt nu 
als den bok, met de zonden van het Hoofdbestuur 
beladen, de woestijn ingestuurd. Doch een werkelijke 
groote verzoendag laat nog op zich wachten. Die 
dag zal pas aanbreken, als de Maatschappij moed 
vindt tot het spreken van een „peccavü". 

Moge die dag weldra komen. Misschien is de 
oorzaak van het kwaad daarin te zoeken, dat de 
Meiv.rgadering goed vond, het oude Hoofdbestuur, 
vastgegroeid aan de oude overleveringen, te hand
haven, ofschoon de nieuwe wijn om een nieuwen 
zak vroeg. In dien anderen zak krijgt het vocht 
een muffen smaak. Het is te hopen, dat er weldra 
een nieuw Hoofdbestuur, jong, friscb, vooruit
strevend en wars van de vroegere overleveringen, 
moge komen. Alleen dan is er op duurzame ver
betering te verwachten, 

Een gunstig teeken schijnt bet ons, dat het Hoofd
bestuur zijn houding tegenover den Bond van 
Nederlandsche Architecten heeft gewijzigd. De Maat
schappij is nu bereid ter „bereiking van bet doel" 
hetwelk de Bond zich gesteld heeft, met dit lichaam 
samen te werken, en wil zelfs het Bouwkundig Week
blad beschikbaar stellen voor mogelijke openbaar
makingen, die van den Bond uitgaan. Wij juichen dit 
toe, doch betreuren bet, dat deze verteedering der 
geesten niet reeds een half jaar vroeger is gekomen. 

Minder gunstig lijkt ons het verschil, dat zich nu 
reeds openbaart omtrent de vereischten, waaraan 
de te benoemen „architect-leden" zullen hebben te 
beantwoorden. Wij geven toe, dat er, bij de eerste 
scheiding van bokken en schapen, wat water door 
den wijn zal moeten worden gedaan. Doch wanneer 
de waterkaraf al te mild wordt uitgeschonken, dan 
zal het „eau rougie", daardoor verkregen, niemand 
de illusie van krachtigen wijn geven. 

Het zou zeker gewenscht zijn, indien de Maat
schappij haar leden in de gelegenheid stelde, dit 
netelige vraagstuk, liefst met gesloten deuren, nog 
eens te bespreken. Als eenmaal de schifting ge
schied is kunnen begane fouten niet meer goed
gemaakt worden. 

Misschien meent men, dat de volgende vergadering, 
te Zierikzee, zich met het zoo gewichtig vraagstuk 
kan bezig houden. Immers daar zullen ook de door 
het Hoofdbestuur „volgens zijn beste weten nog 
eens doorgewerkte" ontwerpen der Statuten en 
van het Huishoudelijk Reglement ter tafel komen. 

Maar heeft men dan niets geleerd en niets ver
geten? Voor het behandelen van ernstige zaken 
zijn vergaderingen in kleine plaatsen weinig geschikt. 
De bijeenkomst te Valkenburg, nu driejaar geleden, 
heeft overtuigend getoond, waartoe de feestgangers 
zieh laten vinden. W i l men de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement afhameren ? 

De betrekkelijk weinigen, die naar Zeeland zullen 
gaan, kan men daar gemakkelijk voor winnen. Maar 
zou liet welbegrepen belang der Maatschappij niet 
vorderen, dat te Zierikzee. vooral in dit tijdperk 
van overgang en gisting, slechts onschuldige onder
werpen behandeld werden ? De Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement kon men dan in een ver
gadering te Utrecht, Rotterdam, Arnhem, of in een 
andere gemakkelijk bereikbare plaats te houden, 
aan de orde stellen. 

Het eind mag den last niet te dragen krijgen. De 
Bourbons, die niets wilden leeren en niets wilden 
vergeten, verdwenen van het staatstooneel. De 
Maatschappij, ons oudste bouwkunstig lichaam, 
kan zulk een treurig verdwijnen voorkomen, door. 
de nooden der tijden begrijpend, zich zelf te gaan 
herzien, hare fouten eerlijk te erkennen, en zich te 
hoeden, er andermaal in te vervallen. 

Laat zij verstandiger zijn dan de Bourbons! 

B o u w k u n s t - T e n t o o n s t e l l i n g . 

Te 's-Gravenhage is in het gebouw van den 
Haagschen Kunstkring de tweede architectuur
tentoonstelling geopend van de afdeeling Bouwkunst 
van dien Kring. De eerste dezer tentoonstellingen 
werd gehouden in 1905. 

Behalve werk van de leden bevat deze tentoon
stelling een aantal inzendingen van daartoe uitge-
noodigde architecten, alsmede van de gemeente
werken van Arnhem en Nijmegen (o.a. een platte
grond van Nijmegen, aantoonende de uitbreiding, 
welke Nijmegen heeft ondergaan sedert de ontman
teling der vesting in het begin van 1879). 

Onder de inzendingen trekken de aandacht een 
ontwerp voor een Vredegebouw van A . van Balen 
(Amsterdam), het plan voor het Wereldcentrum bij 
den Haag van A . K . P . C. de Bazel (Bussem) en 
diens teekening van de hofstede Oud-Bussem, met 
photo's, schetsen en een model der assurantiemaat
schappij „de Nederlanden" van H . P. Berlage 
(Amsterdam), een schets-ontwerp voor een amphi
theater voor den Vredesoptocht van W . van Boven 
('s-Gravenhage); de teekeningen voor een R . K . 
kerk te Rotterdam van P . G. Buskens aldaar; 
inzendingen van Dr. P . J . H . Cuypers (Roermond), 
o.a. het monument voor Dr. Schaepman en van 
Jos. Cuypers en Jan Stuyk (Amsterdam); de oude 
St. Laurenskerk te Rotterdam, van Jac. van Gils 
aldaar; een schets-perspectief, Prijsvraagantwoord 
raadhuis te Londen, van J . F . Hoytema ('s-Graven
hage) ; 24 penschetsen van boerenhuizen in Neder
land van Herman van der Kloot Meyburg (Rot
terdam); een gipsmodel van het Van lterson-zieken-
huis te Gouda en de Damprijsvraagteckeningen 
van W . Kromhout Czn. (Amsterdam); interieurs 
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uit het huis Mookerheide, van Oscar Leeuw (Nij
megen); de Uitbreidingsplannen voor Watergraafs
meer en Dietnen, van P . Vorkink en Jac. Ph . 
Wormser (Amsterdam - Hilversum); terwijl er verder 
fraai werk is van B . van Bilderbeek (Dordrecht); 
J . C. van Epen (Baarn); J . W . Gips ('s-Graven
hage); R. van ' i , Hoff (Birmingham); A. van Hijlckema 
Vlieg (Vlaardingen); J . Limburg ('s-Gravenhage); 
J . fl. W . Leliman (Amsterdam); J . D. Looijen 
('s-Gravenhage); Jan de Meijer (Amsterdam); Joh. 
Mutters Jr. en Joh. J . Gort Jr. (Den Haag); 
Albert Otten (Rotterdam); de Roos en Overeijnder 
(Rotterdam); A . Salm GBzn. (Amsterdam); Smits 
en Fels (Den Haag); H . J . M . Walenkamp (Am
sterdam) en A. H . Zinsmeister (Den Haag). 

De tentoonstelling, welke 138 nummers bevat, 
blijft geopend tot 20 September. 

D e A b d i j van V i l l e r s . 
In een Brusselsche Correspondentie in een onzer 

dagbladen kwam eenigen tijd geleden een beschrij
ving voor van de bekende ruïne van Villers, die 
mij weder levendig de indrukken te binnen bracht, 
een paar jaar geleden op een uitstapje daarheen 
ontvangen. 

Het is mij later gebleken, dat alhoewel niet 
moeilijk te bereiken, deze interessante en omvang
rijke bouwval niet zoo bekend is, als men zou mogen 
veronderstellen en daarom zal het wellicht den 
lezers van „de Opmerker" niet ongevallig zijn, wan
neer ik hier aan de hand van bovengenoemde 
beschrijving, aangevuld met eigen herinneringen, 
daarover een en ander mededeel. 

Het reisseizoen spoedt wel ten einde en het 
vroeg ingetreden najaar lokt niet bijzonder uit tot 
het beramen van uitstapjes, maar misschien brengt 
het hier volgende er menigeen toe, om ook den naam 
Villers te plaatsen op het lijstje voor het volgend 
jaar. Men kan er gerust, als Baedeker een sterretje 
bij plaatsen, want eeu bezoek is zeer loonend en 
alleszins aanbevelenswaardig. 

Wellicht is onder de schoone bouwvallen van 
middeleeuwsche kasteelen en abdijen, die België 
bezit Villers in Brabant de merkwaardigste en daar 
zij ligt in de buurt van Brussel is voor den bezoeker 
van de Belgische hoofdstad een enkele dag toe
reikend, om met de plaats kennis te maken en zich 
op deze vredige plek te verpoozen van het stads
gewoel. 

Het stadje Villers — vaak ook Villers-la-Ville 
geheeten — ligt in het Zuid-Oosten der prov. 
Brabant, een 35 a 40 kilometer van Brussel. Raad
pleegt men de kaart, dan zal men bemerken, dat 
de bergrug, die het stroomgebied van de Maas 
scheidt van dat van de Schelde, niet ver van ge
noemd plaatsje loopt. 

Zuidelijk Brabant is een overgang tot de berg
streek. Zoo biedt dan ook Villers den bezoeker een 
rijk ensemble van heuvels en bosschen, met lieflijke 
dalen, waarin grillige stroompjes vloeien, en boven
dien vindt men er de indrukkende ruïne, die in 
niets onderdoet, voor andere oude abdijen in België, 
ook niet voor den bouwval van Orval in Zuid-
Luxemburg. 

Aan historische herinneringen is de omliggende 
landstreek zeer rijk, bijna alle namen op de kaart, 
ik noem slechts Quatrebras, Waterloo, Fleurus, 
Ligny herinneren aan roemvolle veldslagen. 

Van de abdij evenwel kan, ondanks haar omvang 
en de pracht, die zij in hare betere dagen te zien 
gaf, nu juist niet worden beweerd, dat zij een roem
volle geschiedenis bezit. 

Met studie hebben de monniken van Villers nooit 
veel opgehad en diensten hebben zij, voor zoover 
bekend is, aan de wetenschap nooit bewezen. 

De abdij dagteekent uit de 12e eeuw. Zij werd 
gesticht omstreeks 1146, door S. Laurens, gezonden 
door S. Bernhard van de abdij van Citeaux en 
vergezeld door dertien monniken en vijf leeke-
broeders. Het aantal der bewoners groeide van 
lieverlede aan, en een eeuw later bevatte de abdij 
honderd monniken en driehonderd leekebroeders. 
In de 16e eeuw begon echter Villers moeilijke tijden 
te beleven, en het aantal der monuiken slonk dan 
ook tot 50 a 60. 

Dezen wijdden zich hoofdzakelijk aan den land
bouw en aan de ontginning der dichte bosschen, 
die toenmaals nog de gansche streek bedekten, en 
zij werden herhaaldelijk mild bedacht door geloovigen 
en vorstelijke personen. Aldus konden zij, van de 
13e eeuw af, hun houten woningen vervangen door 
steenen gebouwen, welke steeds grooter omvang 
aannamen. Zoo strekte zich tijdens haar periode van 
hoogsten bloei, de abdij uit over vijftien hectaren, 
terwijl de in de buurt gelegen bezittingen, in hoofd
zaak boerderijen en molens, haar een jaarlijksch 
inkomen verzekerden van meer dan driehonderd
duizend florijnen. 

Even onbeteekenend als het gewone leven dei-
bewoners — een geschiedschrijver heeft naïefweg 
verklaard, dat de monniken te Villers der niensch-
heid nooit een anderen dienst hebben bewezen dan 
voor haar zieleheil te bidden — is de politieke 
geschiedenis dezer abdij geweest. 

Tot de helft der 16e eeuw, dus gedurende vier 
honderd jaren, is van Villers niets noemenswaardigs 
te vermelden. In 1542 echter werd de abdij aan
gevallen door de Geuzen, onder Van Rossum, en 
in 1544 door de Spaansche benden, die, steeds 
lijdend onder geldnood, verschillende boerderijen 
plunderden en verwoestten. In 1645 en 1646 werd 
Villers gebrandschat door het Fransche leger. De 
geldkist der abdij kon overigens tegen een stootje 
en het hinderde dan ook de monniken heelemaal 
niet, toen Jozef II, een open vijand der kloosters, 
en in zijn hervormingsplannen trouwens tegen
gewerkt door den abt Cloquette, Villers oplegde 
tot de kosten der verfraaiing van Brussel bij te 
dragen. Met kloostergeld werd toen de woning van 
den gevolmachtigde des keizers — de linkervleugel 
van het thans weer verbouwde koninklijk paleis — 
opgetrokken, voor welk werk de monniken meer 
dan twee honderdduizend florijnen hadden op te 
brengen. 

Doch de abdij was haar einde nabij. In een 
bewogen tijd als het einde der 18e eeuw, toen het 
land afgeloopen was door Fransche en Oostenrijksche 
troepen, werd Villers in 1789 een eerste maal dooi
de Oostenrijkers en vijf jaar later een tweeden keer 
door de Franschen geplunderd. Veertien dagen lang 
duurde de verwoesting en de boeren uit de buurt 
deden aan het heillooze werkje mee. In 1796 werd 
de abdij andermaal door de Franschen bezet, en 
eindelijk noopte de wet van 25 Ju l i 1797, welke 
de kloosterinrichtingen in de Zuidelijke Nederlanden 
ophief, de monniken naar elders de wijk te nemen. 
De abdij werd daarna in 't openbaar verkocht en 
zoo kwam zij in 't bezit van een handelaar uit 

S. Omer La Terrade genoemd, die met deze 
handelszaak vooral geldelijk voordeel op het oog 
had. Aan dezen rijken kruidenier namelijk schrijft 
de volksmond de verwoesting toe, welke de abdij 
tot haar hedendaagschen toestand van verval bracht. 
Uzer, lood, timmerhout, bouwsteenen en marmer, al 
wat naar bruikbaar was, werd door La Terrade te gelde 
gemaakt. Hij woonde zelf een poosje in het abte-
lijke paleis, en bij de aankomst in het land van de 
Geallieerden, in i814, keerde hij terug uaar Frank
rijk. Na zijn vertrek werd de plundering in het 
voortaan onbeheerde klooster door de boeren op 
groote schaal voortgezet. De ruïne werd in 1893 
door den Belgischen Staat aangekocht, en is sinds 
dien op intelligente wijze gerestaureerd, zoodat zij 
thans tegen totalen ondergang is beveiligd. 

(Slot volgt.) 

V e r e e n ig ingen . 

Door de Vereeniging van Bouwkundigen in Neder-
landsch-Indië is het volgend adres verzonden: 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-
Generaal te 's-Gravenhage. 

Geeft eerbiedig te kennen, de Vereeniging van 
Bouwkundigen in Nederlandsch-Indië, als rechts
persoon erkend bij Gouvernements besluit dd. 10 
Juni 1898 No. 8; 

dat in artikel 9 van het Koninklijk besluit van 
28 Apri l 1906 Staatsblad No. 55 (Indisch Staatsblad 
No. 316) regelende het reizen van Gouvernements
ambtenaren van en naar Europa, een schifting is 
gemaakt tusschen de ambtenaren die als passagiers 
in de le klasse en die in de 2e klasse reizen; 

dat door de bewoordingen waarin bedoeld artikel 
is vervat de opzichters van den Waterstaat en 
's laiidsBui-gerlijke Openbare Werken zijn aangewezen 
om de reis te maken als passagiers der 2e klasse; 

dat zooals nader zal worden aangetoond in deze 
regeling een onbillijke en grievende achterstelling 
is vervat van die ambtenaren ten opzichte van zoo
vele andere Landsdienaren, als commiezen op 
Residentie- en Assistent-residentie-kantoren, stations-
commiezen, algemeene ontvangers, niet-gegradueerde 
griffiers bij de Rechtbanken, pakhuismeesters, ambte
naren bij de In- en Uitvoerrechten en accijnzen, 
ambtenaren bij den Post- en Telegraafdienst, gouver-
nements-onderwijzers en meer; 

dat adressante zich daarom bij rekesten van 2 
October 1898, van Juni 1902 en van 2 Februari 
1907 tot Zijne Exellentie den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië gewend heeft met het ver
zoek de niet billijke overtochts-bepalingen ten behoeve 
van de opzichters van den Waterstaat te wijzigen; 

dat op die rekesten afwijzende beschikkingen 
werden ontvangen terwijl als antwoord op het 
laatste, bij Gouvernements besluit dd. 16 Augustus 
1907 No. 53 werd medegedeeld dat: 

„bij het Koninklijk besluit van 28 Apr i l 1906 
„No. 55 (Indisch Staatsblad No. 316) geen 
„beslissing genomen is omtrent de voor
genomen nieuwe rangschikking in klasse 
„van Landsdienaren ten aanzien van den 
„overtocht voor Gouvernementsrekening 
„van en naar Nederland, zijnde deze aan
gelegenheid thans nog in overweging." 

dat zij zich bij rekest van den 6e Januari 1908 
nogmaals tot zijne Exellentie den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-Indië heeft gewend met het 
verzoek om dan in afwachting van de definitieve 
regeling bedoeld in bovenaangehaald Gouvernements
besluit, de opzichters van den Waterstaat voorloopig 
te rangschikken onder de Gouvernementsambte
naren die als passagiers der le klasse de reis van 
en naar Europa maken, of dat aan hen een andere 
meer juiste titel worde gegeven, waardoor zij niel 
meer getroffen worden door de uitzonderings
bepaling van artikel 9 van meergenoemd Koninklijk 
besluit; 

dat ook op dit rekest bij Gouvernementsbesluit 
d.d. 3 Februari 1908 No. 21 afwijzend werd beschikt: 

dat uit het voortbestaan van een regeling die 
zoo grievend en vernederend is voor het geheele 
corps opzichters van den Waterstaat en 's Lands 
Burgerlijke Openbare Werken in Nederlandsch-
Indië zulke groote nadeelen zullen voortspruiten 
zoowel voor dat corps als voor den Lande zelf, dat 
adressante vermeent zich thans tot Uwe Kamer te 
moeten wenden; 

dat adressante er met nadruk op meent te moeten 
wijzen dat niet zoozeer aanstoot wordt gevonden in 
het niet-reizen in de l e klasse op zich zelf, als wel 
in de grievende ten achterstelling bij de andere met 
name genoemde categoriën van ambtenaren van 
minder of ongeveer gelijke ontwikkeling en positie; 

dat zij met de meeste bescheidenheid de aandacht 
vestigt op de opleiding, de ontwikkeling en de 
werkkring van deze ambtenaren in vergelijking met 
die van de hooger bedoelde Landsdienaren, welke 
bij de schifting van artikel 9 van Staatsblad 1906 
No. 55, gerangschikt zijn onder die ambtenaren 
welke de reis van en naar Europa maken als passa
giers der le klasse; 

dat om in aanmerking te kunnen komen voor een 
benoeming tot opzichter der 3e klasse van den 
Waterstaat een vrij zwaar examen moet worden 
afgelegd (Indisch Staatsblad 1887 No. 185 pro
gramma A ) ; 

dat om met goed gevolg aan dat examen te kunnen 
deelnemen een voorbereiding van vier jaren aan de 
Gouvernements Burgeravondschool te Soerabaia of 
het volgen van een driejarigen dagcursus op de 
Wilhelminaschool te Batavia noodig is terwijl voor 
de hooger genoemde categoriën van ambtenaren als 
commiezen, algemeene ontvangers, niet-gegradueerde 
griffiers bij de Rechtbanken, pakhuismeesters en 
ambtenaren bij de In- en Uitvoerrechten eu accijnzen 
die wel recht hebben op het reizen in de le klasse 
der mailbooten, geen ander examen geëischt wordt 
dan het zoogenaamde klein ambtenaars-examen 
(Indisch Staatsblad 1864 No. 194); 

dat ook de examens voor de overige genoemde 
categoriën geen langduriger studie eischen of meer 
kostbaar zijn dan de opleiding voor opzichter van 
den Waterstaat; 

dat de werkkring van den opzichter van den 
Waterstaat in den regel veel omvattend is daar hij 
in gewoonlijk zeer groote afdeelingen (vooral op de 
zoogenaamde Buitenbezittingen) de eenige technische 
persoon is aan wien de voorbereiding en uitvoering 
van dikwijls zeer verschillende soorten van Water
staats- en Burgerlijke Openbare Werken zelfstandig 
is opgedragen; 

dat dientengevolge op hem zeer groote technische 
en geldelijke verantwoordelijkheid rust en aan zijn 
energie en toewijding groote eischen worden gesteld; 
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dat zooals boven reeds werd opgemerkt die 
grievende uitsluiting ook zeer ten nadeele zoowel 
van het corps als van den Lande moet werken; 
immers zal door de behandeling van Regeeringswege 
<ler opzichters voornoemd als minderwaardige per
sonen, ook de publieke opinie ze als zoodanig be
schouwen, en door minachtende behandeling daarvan 
maar al te dikwijls blijk geven, wat zonder twijfel 
van zeer nadeeligen invloed zal zijn op het behoud 
en op den toevoer van goede krachten hetzij uit 
Nederland ol' uit Indië zelf. waardoor het opzichters
corps, ten spijt van de toewijding en de energie 
van liet betere deel daarvan, zal achteruitgaan, 
terwijl het Land zich uit noodzaak zal moeten be. 
helpen met werkelijk minderwaardig personeel, wat 
juist in verband niet hun belangrijke, zelfstandige 
onverantwoordelijke werkkring, zal leiden tot groote 
Knantieele schade; 

dat zij niet twijfelt of het heeft niet in de be
doeling van den Wetgever gelegen de ambtenaren, 
waaraan zulke groote technische en linantieele be
langen worden opgedragen, op zulk een grievende 
wijze ten achter te stellen; 

redenen waarom adressante zich met het meeste 
vertrouwen tot Uwe Kanier wendt niet het eerbiedig 
verzoek oni aan de Regeering voor te stellen, te 
bepalen, dat in afwachting van de beslissing omtrent 
de voorgenomen nieuwe rangschikking in klassen 
van Lands dienaren ten aanzien van den overtocht 
voor Gouvernementsrekening van en naar Neder
land, ke opzichters van den Waterstaat en 's Lands 
Burgerlijke Openbare Werken in Nederlandscli-Indië. 
zullen reizen in de le klasse der HoMandsche mail-
booten ; 

verder, dat bij het invoeren der bedoelde nieuwe 
rangschikking de opzichters zullen worden gebracht 
in die klasse, waarin zij krachtens hun maatschappe
lijke positie, bun werkkring en hun ontwikkeling 
thuis behooren. 

't Welk doende enz. 
Voor de Vereeniging voornoemd 

namens het Bestuur: 
w g. K . A. B E R K H E M E R , President. 

„ J . J . V A N D O N G E N , Secretaris. 
Soerabaia. Juli 1908. 

Aan het adres zijn als bijlagen toegevoegd af
schriften van de voorafgegane rekesten aan den 
Gouverneur-Generaal. Het is voor adressanten te 
hopen, dat hun beroep op de Tweede Kamer meer 
succes zal hebben dan deze verzoekschriften. 

(Red.) 

F u s i e p l a n n e n . 
„De Bondstern" meldt dat het Bestuur van den 

Bond van Technici in overleg is getreden met dat 
van den Algem. Ned. Opzichters- en Teekenaars-
bond ter bespreking van de mogelijkheid eener fusie 
van de beide organisaties. 

Het resultaat der besprekingen, die 23 Augustus 
1.1. te Amsterdam weiden gehouden, was de be
noeming eener commissie, wier opdracht het is 
samenstelling van ontwerp-statuten en een reglement. 

Tot leden dier commissie werden benoemd de 
heeren Hendrikse en Postuina van den B . v. T. en 
Gulden en Jansen van den A. N . O. T. B . 

W a a r d e e r i n g van t e c h n i s c h e n a r b e i d . 
Te Amsterdam bereikte dezer dagen den raad 

een voordracht, waarbij eene nadere regeling wordt 
voorgesteld van het salaris van den Kamerbewaarder 
ten raadhuize, met aan het voorstel ten grondslag 
de volgende overweging: „Naar het ons voorkomt, 
is voor de door hem te verrichten werkzaamheden 
een jaarwedde, ongeveer overeenkomende met die-
van een opzichter le k l . bij de Publieke Werken, 
voldoende te achten"! 

Hoe menige functie zal er in gemeentedienst 
vervuld worden, in waarde en beteekenis allerminst 
beneden die, door een kamerbewaarder te verrichten, 
en welke nu straks wat de bezoldiging betreft — 
met meer recht om gelijkstelling zal komen vragen 
niet bet ambt van opzichter 1ste kl.? En zal de 
opzichter zelf geen reden hebben zich verongelijkt 
te achten? zoo vraagt de berichtgever in de N . Rott. 
Courant, en o.i. terecht. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. '5. Meriedeelingenu.it 
de vergadering van liet Hoofdbestuur van 'M Aug. j. 1. be
treffende de indeeling der leden van de Mij. t. b d. B., de 
honorarirumtabel, de Ontwerp Statuteu, het Ontwerp-Algt -
meen huishoudelijk reglement met hijhehoorende toelich 
tingen. 

De Nieuwe Zijds-kapel, met afbeelding van het 
gevonden gedeelte van een Gothisch poortje. 

De Are li itect uur-Tentoonstel ling te 's-Gra 
venhage. 

Jubileum F. H. van Etteger. 

Architectura No. 35. Redactioneel geknutsel bij 
het Bouwkundig Weekblad. 

Ons reisje naar Brugge. 
Technisch Gedeelte. Andernachschc Tras (Slot). — 

Over de stabiliteit van fabrieksschool steenen. — Een prac
tische haak. 

De Houw wereld No. M . De b e s c h u t t i n g van 
s c h o o r s t e e n en tegen weers inv loeden , door 
Prof. H. C, Nussbaum, uit de „Ge.sundh< itsingenieur". 

U ui 1800. A r c h i t e k t u r u n d Handwerk , boekbe
schouwing door A A. van liijnbach. 

De Ingenieur No. <ó. De Havenwerken van Tal 
c a h ii a n o (Chili) voordracht gehouden in de vergadering van 
het Kon. Instituut van Ingenieurs van 20 Juni 1908 door 
VV. C. van Manen c. i., met afbeeldingen. 

Verbeterde stoomafsl uiters enz. van de firma 
G. Dikkers <k Co te Hengelo, door A. D. F. W. Lichtenbelt. 
met afbeeldingen. 

Betrouwbaarheid van b e t o n • ij z e r • C o n s t r u c-
ties door W. Hauegraan* kapitein der Genie. 

I s t e Internationaal Congres voor koelindustrieën 
te Parijs, door .1. F. H. Koopman w.i. 

Technisch Weekblad (B.T.T.J N». 35. — Van week tot 
week. — Congres ter bespreking van het Middelbaai 
Technisch Onderwijs. — Uittreksel uit het verslag van den 
hoofdingenieur voor het stoomwezen over het jaar 19i'7 
(vervolg). — Het ijzer in de geschiedenis der volken (ver
volg) Het berekenen van electrische gelijkstroom leiding*-
netten (vervolg). — Bijlage: vervolg van het jaarverslag. 

tte. Aannemer No. 35. Congres voor Middelbaar Tech
nisch Onderwijs 

De O r g a n i s a t i e van W e r k g e v e r s in En
geland. I. 

D.t Nederlandsche Klet-Iadistrle No.». Prijzen vau steenen 
met en zonder syndicaat. — Steenindusti ie (Ingezonden I 
— Het drogen. — Rijksproefstation voor Bouwmaterialen. 
— Het Bouwvak. — Vereeniging van Ned«rlandsche bak 
steenfabrikanten. — Steenbakkersschool te Lauban -

Deutsche BauhUtte No. 35. Von den s ü d d e u t s c h e u 
B a u a u s s t e l l u n g e n , door F. Gerstner. 
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Die A u f s t e 11 II n g von B e b a n u n g S p 1.1 n en in 
niiitlern und kleinern Stadten, door Gr ril. 

E i n N a c h w o r t z u r li a u s e r a u s s t e 11 u n g der 
„Woche". 

E i n A u s s t e 11 n n g s-W e inhau s, door P. Rose bij 
een ontwerp van Prof. Schmohl en ••. Stahelin, 

H e r b e r g e z u r Heimat für Potschappel, door E. 
Bauernfeind bij een ontwerp van J. Bohlig te Dresden. 

E i n G y m n a s i a m-En t w u r f, door G. Heyrion bij een 
ontweip van II. Lechmig te Düsseld rf. 

E i n L u s t h a u s am Limes door H. Waldner. 
Die A u s s t a t t u u g des T rep pen ha uses bij een 

ontwerp van Schutte en Vollmer, op losse plaat. 

V a r i a 

Z U I V E R I N G V A N A F V A L W A T E R . 

Men weet dat bet afvalwater van de aardappel
meelfabrieken in Groningen een ramp is voor de 
omwonenden, wegens den ondragelijken stank en 
de vervuiling van de wateren. 

De proefnemingen van dr. B. Sjollema niet het 
reinigen van dat afvalwater, vóór een paar jaar 
aangevangen, zijn thans geslaagd. Het is den heer 
Sjollema, bijgestaan door den heer O. O. Meijer, 
gelukt, het afvalwater technisch te zuiveren en 
daaruit dan ook nog een veevoeder te bereiden, 
dat naar willekeur een gehalte kati krijgen van 
20 tot 40 pCt eiwit en door de runderen zeer 
goed gegeten wordt. 

Dit procédé vereischt een geheel gewijzigde 
werkwijze der bestaande fabrieken; maar de heeren 
Wilkens, burgemeester en vroeger aardappelmeel
fabrikant te Veendain. en Borger, lange jaren 
ingenieur bij de firma W . A. Scholten te Gro
ningen, hebben aan aandeelhouders in het garantie
fonds betreffende de reiniging van het afvalwater 
gerapporteerd, dat het nu afgesloten stadium van 
proefnemingen dient gevolgd te worden door den 
opzet van een onderneming, welke een oplossing 
van het vraagstuk waarborgt. 

De te behalen winst voor een fabriek van ge
middelde capaciteit wordt, matig berekend, begroot 
op f 25.000 per jaar. Berekend over alle fabrieken 
gedurende eenige jaren zal het in de millioenen 
loopen, welke thans in de kanalen verloren 
gaan, het water bedervende en de gezondheid 
henadeelende. 

Dr. Sjollema, thans leeraar aan de Veeartsenij
school te Utrecht, was kort geleden nog directeur 
van het Rijkslandbouwproefstation te Groningen, 
in welke kwaliteit hij de proefnemingen aanving. 

W O N I N G P R I J Z E N IN H E T O U D E R O M E . 

Een gewoon burgerhuis in Rome kostte gewoon
lijk in de beide laatste eeuwen der republiek 
60.000 sesterziën, omstreeks f8000. Voor prachtige, 
weelderige woningen werden echter zeer hooge 
sommen gevraagd. Het schoone en fraai gedeco
reerde huis van Cicero b.v. kostte volgens ons 
geld 180.000 gulden: de wegens de oude boomen 
van zijn tuin veelbewonderde familiewoning van 
Crassus werd op een millioen getaxeerd en bet 
wegens zijn kunstvolle en weelderige meubileering 
bewonderde woonhuis van Claudius werd zelfs met 
1.500.000 gulden betaald. De huurprijzen waren 
tamelijk hoog. Voor middelsoort huizen betaalde 
men 800 gulden en hooger. voor kleinere, eenvou
dige burgerwoningen 350—480 gulden. De huur

huizen in het oude Rome bestonden gewoonlijk uit 
drie, vier verdiepingen en hadden een hoogte van 
21 meter. 

F A B R I C A G E V A N P O T L O O D E N . 

De fabrikant Ernest Faber heeft onlangs in een 
voordracht meegedeeld, dat er in Beieren 26, te 
Neurenberg alleen 23 kleinere en grootere potlood-
fabrieken bestaan, die tegenwoordig met ongeveer 
9 ii 10 duizend werklieden gemiddeld 30.000 gros 
of 4.30U.000 stuks gekleurde en ongekleurde pot-
looden per week vervaardigen. Daarbij zijn de werk
lieden van de met die industrie samenhangende 
bedrijven, zooals de vervaardigers van de luxe-
potlooden, de draaiers, doozenniakers, enz., niet 
meegerekend. Alleen de bekende fabriek van Johan 
Faber vervaardigt wekelijks ongeveer <s000 o-ios of 
1.150.000 potlooden. ' * 

G e m e n g d n i e u w s . 

B U I T E N L A N D . 

De commissie voor de oprichting van het Reforinatie-
nionument in Genève doet in de bladen eenige mederieelingen 
over den huidigen stand van dit internationale werk der 
piëteit. 

Meer dan honderd kunstenaars uit dertien verschillende 
landen hebben bij de commissie de benoo ligde plannen en 
voorwaarden voor den wedstrijd aangevraagd. 

De internationale jury is nu definitief samengesteld als 
volgt. Voor Frankrijk de heeren A. Bartholomé, beeld
houwer, en Ch. Girault, lid van het Institut; voor Duitsch
land de prof. Bruno Schmitz en Tuaillon; voor Engeland 
rie heer Frampton. beeldhouwer, en lid van het Royal 
Institute of British Architects. Zwitserland is vertegen
woordigd door prof- Gule van htt Polytechnicum in Zurich; 
den heer Cartier, administrateur der Geneefsche musea; en 
den heer De Saussure. president der oprichtings-comniissie. 

Deze commissie zal zich den 2en October ter beoordeeling 
der ingekomen ontwerpen vereenigen, die onmiddellijk 
daarna in de zalen van het „Batimeiit electoral", waar ge
regeld dergelijke kunst-tentoonstellingen een onderdak vin
den, zullen geëxposeerd worden. 

Men zal herinneren, dat als belooning voor de be>te 
ontwerpen een som van frs. 30,000 beschikbaar gesteld is. 

B I N N E N L A N D . 

HAARLIM. Gedurende de maand Augustus werd het 
Museum van kunstnijverheid bezocht d»or 836 belang
stellenden. 

Eene belangrijke tentoonstelling van orientaalsche bor
duurwerk is in voorbereiding, die in de tweede helft van 
September zal geopend worden Zij, die door inzendingen 
aan het welslagen dezer tentoonstelling wenschen mede te 
werken, kunnen zich bij den directeur van genoemd museum 
hiertoe aanmelden. 

De aan het Museum verbonden boekerij zal 1 September 
weder geopend worden, het rangschikken en opnieuw in-
ventanseeren der boek en plaatwerken is thans afgeloopen 
en wordt de nieuwe catalogus in gereedheid gebracht. 
Voorloopig kunnen belangstellenden uit de drie deelen van 
den bestaande catalogus, boek en plaatwerken, die koste 
loos en bruikleen worden afgestaan, aanvragen. Het eerste 
deel van den catalogus, dat uitverkocht is kan ter inzage 
worden verkregen, terwijl de beide volgende deelen tegen 
de in het reglement vastgestelde vergoeding kunnen worden 
aangekocht. 

Het reglement der boekerij wordt op aanvrage gratis 
toegezonden. 

De lossen van de, aan het Museum verbonden School voor 
Kunstnijverheid worden 1 September weder hervat. Een 
groot aantal nieuwe leerlingen uit verschillende plaatsen 
van ons land, hebben zich weder laten inschrijven. Bij den 
dagcursus, waarvan het onderwijs voornamelijk op de 
praktijk is gericht, doet zich de noodzakelijkheid tot het 
instellen van eenen voorbereidenden cursus ernstig gevoelen 
en worden pogingen in het werk gesteld dien cursus voor 
het schooljaar l'JOO te kunnen inrichten. 

http://Meriedeelingenu.it
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liet leerplan en reglement der School worden op aan 
vraag bij den directeur kosteloos toegezonden. 

MAASTRICHT. Naar wij vernemen zijn alle oude plannen 
omtrent het stationsgebouw te Maastricht opgeruimd; en 
zijn door den ingenieur der S.S., den heer Van Heukelom 
te Breda nieuwe ontwerpen gemaakt, die reeds zijn goed
gekeurd en ter uitvoering gereed liggen. Verheugende 
hoofdzaak: er zal niet worden geprutst aan de oude ge
bouwen en emplacementen; alles gaat naar den grond, heel 
de treinenloop zal worden gewijzigd, en al de rails zullen 
worden verlegd 

Echter niet ineens, doch achtereenvolgens Eerst het een, 
dan het ander. 

Naar wij vernemen, zal men beginnen aan het hoofdge
bouw, dat ongeveer op dezelfde plaats van het oude zal 
worden opgetrokken; alleen komt liet wat meer naar voren, 
den toegangsweg op. 

Aan het hoofdgebouw zullen enkel personentreinen aan
komen en vertrekken; het goederenvervoer gaat naar het 
andere eind der stad en ook van het rangeeren zal men 
geen last meer hebben aan den overweg, waar overigens 
een groote tunnel of een brug zal worden gebouwd. 

Nu wij intusschen hooren, dat de plannen zijn ontworpen 
door den ingenieur Van Heukelom, van wiens groote werken 
(Baarle-Nassau en Roosendaal) wij in de bladen zooveel 
goeds hebben gelezen, vertrouwen wij, dat Maastricht be
halve een practisch ook een artistieken aangelegd stations
gebouw krijgen zal, dat aan alle eischen van het moderne 
verkeer ten volle zal voldoen. 

ARNHEM De restauratie van de Groote of St. Eusebius-
kerk is thans gevorderd tot het zuider transept. Daarin is 
dezer dagen geplaatst het eerste groote raam van gebrand 
glas, dat de kerk versiert en dat de commissie tot restau
ratie heeft laten vervaardigen door de firma Nicolas te 
Roermond. 

Het bovengedeelte, een harmonisch geheel van veel
kleurig glas, vertoont de emblemen van het geloof: leeuw, 
duif, kameel slang, enz. daaronder zijn aangebracht het 
oude Geldersche wapen: de mispelbloernen, en het wapen 
van het huis Egmond, waaruit de laatste Geldersche Hertog 
sproot, en onder wiens regeering de kerk voltooid is. 

Het midden van het ondergedeelte van het raam vertoont 
het tegenwoordige Geldersche wapen, terwijl de omlijsting 
van het middenvak gevormd wordt door fijne versierings-
motieven van verschillend gekleurde glazen. 

Zondir dat Protestantsche gemoederen er in het minst 
aanstoot aan behoeven te nemen, draagt het kunstwerker 
in niet geringe mate toe bij om het koude, dat Protes
tantsche kerken soms eigen is, te verminderen. 

Als het eens aan de ijverige restauratie-commissie mocht 
gelukken ook in de groote ramen gekleurd glas te krijgen, 
dan zou zonder twijfel de restauratie van het binnènge 
deelte der kerk, nu reeds zoo mooi, als volkomen geslaagd 
mogen beschouwd worden. 

KAMPEN. Het fraaie Gothische huis, dat thans van Rijks
wege wordt gerestaureerd, nadert wat de voorgevel aan 
gaat, allengs zijn voltooiing. De zandsteenen onderpui wordt 
van de noodige beeldhouwwerken voorzien. Deze beeld
houwwerken zijn in den stijl van die, welke zich in het 
oude gevelgedeelte bevinden en vertoonen ons rozetten 
waarop Gothische karakters. In de bovendorpels der kruis-
vensters worden gestyleerde wingerdranken gehouwen. 

Dezer reliefs worden uitgevoerd door den beeldhouwer-
J Dils te Amsterdam, naar gegevens van den architect 
Cuypers. 

De achtergevel is ook thans zoo goed als voltooid; deze 
gevel is sober, doch vol karakter en het is wel jammer, 
dat die niet méér voor 't publiek zichtbaar kon worden. 
Al de werkzaamheden worden dagelijks geleid door Gemeen
tewerken te Kampen. 

ZUTPHEN. Dezer dagen woeien in den hevigen storm het 
ijzeren kruis en de windvaan van den Wijnhuistoren. De 
vaan viel op straat, het ijzeren kruis bleef aan de draad 
van den bliksemafleider hangen. 

ENKHUIZEN. Van het M. v. B. Z. is een mededeeling ont
vangen, dat door het Rijk f 500 zal worden bijgedragen in 
de kosten van herstelling der oude gevangenis alhier; het 
gebouw, tot welks slooping reeds was besloten maar dat 
uit oudheidkundig oogpunt belangrijk is, zal blijven bestaan. 

AMSTERDAM. In de vergadering van de Amsterd. grondwer-
kersvereeniging „Helpt Elkander" is onlangs breedvoerig 

besproken, welke middelen konden woiden aangewend om 
de heerschende werkloosheid in het grondwerkersvak te 
beperken. De vraag werd opgeworpen, of het niet op den 
weg van het Gemeentebestuur lag. in de bestekken bepa
lingen op te nemen, waardoor aan het put- en keetbazen-
stelsel, hetwelk men als een van de grootste oorzaken der 
werkloosheid beschouwt, een einde zou worden gemaakt, 
te meer daar 's-Gravenhage reeds in deze is voorgegaan. 

De vergadering was van oordeel, dat reeds onmiddellijk 
aan dat putbazenstelsel een einde zou worden gemaakt, 
indien in de bestekken bepaald werd. dat de aannemer van 
een werk zelf z'n werkkrachten aanstelt met voorbijgaan 
van een putbaas. Immers het is in het belang van den putbaas, 
bij wien de grondwerkers in den kost zijn. menschen van 
buiten te nemen, omdat Amsterdammers hun eigen gezin 
hebben en dus niet bij hem, den putbaas, kunnen inwonen. 
En juist van dat kost en inwoning verschaffen heeft de 
putbaas, die door den aannemer met het aannemen van 
werkvolk wordt belast, het grootste voordeel. Immers het 
ligt voor de hand, dat hij slechts grondwerkers zal aan
nemen, die bij hem in den Kost willen komen, en dat kunnen 
natuurlijk slechts menschen van buiten zijn, die bovendien 
vaak goedvinden, dat ze beneden het standaardloon worden 
betaald. 

Het gevolg hiervan is dat de Amsterdammers werkloos 
blijven, zooals thans weer het geval is bij den bouw van 
de Zuider-Gasfabriek te Duivendrecht. Nu 'is bij enkele aan
bestedingen een bepaling gemaakt, welke luidt, dat men 
een jaar in de gemeente woonachtig moet zijn, wil men aan 
een uitbesteed werk als grondwerker geplaatst worden, 
maar dit betreft juist kleine werken, waar nooit buitenvolk 
kon worden opgenomen of een keet voor ploegvolk kon 
worden gezet, 

Het kwam der vergadering wenschelijk voor een en ander 
onder de oogen te brengen van het Amsterdamsche publiek, 
opdat dit in staat kan worden gesteld te oordeelen of de 
eischen der Amsterdamsche grondwerkers: radicale afschaf
fing van het door de Haagsche autoriteiten als immoreel 
verklaarde putbazenstelsel, billijk zijn of niet, 

P e r s o n a l i a . 

— Tot ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw 
is benoemd de heer W. B. G. Molkenboer, directeur der 
rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers te Amsterdam 
en tot ridder in de orde van Oranje Nassau de heeren J. 
Verheul Dz. architect te Rotterdam en J. de Quack architect 
te 's-Gravenhage. 

— Tot Inspecteur van het Bouw- en Woningtoezicht te 
Amersfoort is benoemd de heer .1. Schulte Nordholt, op
zichter bij de Openbare Werken te Alkmaar. 

— In de vacature van leeraar in het lijn- en vakteekenen 
aan de Burgeravondschool te Alkmaar, — wegens de 
benoeming van den Heer P. Nooteboom tot directeur dei-
op te richten Ambachtsschool te Emmen — hebben Burg. 
en Weth. voorgedragen: lo. C. Petrus Czn., gemeente 
opzichter en leeraar aan de Burgeravondschool te Almeloo; 
2o. I. I. Wesseling, bouwkundige te Haarlem. 

— De heer H. A. van IJsselsteyn heeft — naar de 
„N. R. Ct." verneemt — besloten, voor zijne benoeming tot 
hoofdinspecteur, met den persoonlijken titel van directeur 
generaal van den Arbeid, te bedanken, en dus zijne 
gemeentewerkkring te Rotterdam niet te verlaten. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Ingen ieur of t e c h n i s c h persoon bekend 
met licht en krachtinstallaties. Werktuigkundige geniet de 
voorkeur. Brieven onder No. 52904 aan het bureau van „de 
Ingenieur" te 's-Gravenhage (1) 

— A s s i s t e n t voor het landmeten, het waterpassen en 
de geodesie aan de Technische Hoogeschool te Delft jaar
wedde f 1200; zich schriftelijk aan te melden bij den hoog
leeraar H. J. Heuvelink. (1) 

— C i v i e l Ingen ieur aan fabriek van Gewapend 
Beton Brieven onder No. 52912. aan het Bureau van „de 
Ingenieur" te 's-Gravenhage. (l) 

5 September. Bijlage van JMjj O P M E B K E B " . No. 36. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM 

Hoofdkantoor en HagaiHnen DE KUITERKADE 150-151. Filiaal en Showroom 44 KOKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Wam en Kondwater venorging. Mnpk fcnrirugen, kampioen Ventilator uier «anintie. 

— D r i e l e e r a r e n aan de Ambachtsschool te Heeren
veen tegen 1 December a.s.; één voor timmeren, één voor 
smeden en één voor schilderen, aanvangssalaris f u60 per 
jaar. Stukken vóór 15 September aan Mr. T. Binnerts te 
Heeren veen. (I) 

— 1 L e e r a a r voor het Bouwk. Teekenen, 
1 , „ „ Meubel „ en 
1 „ ., ,. Machine „ 

allen aan de W i n t e r a v o n d - V a k t e e k e n s c h o o l 
.,Mij Werk. Stand", te Amsterdam. 

De eerste twee aan de Hulpteekenschool, Mauritskade 
No. 28b en de laatste aan de school, W. teringschans No. 165. 

De bitrekking van Meubelteekenen is tijdelijk. 
Salaris f 400.— per cursus van 5'/s maand, voor 6 

avonden per week 
Indiensttreding 1 October a. s 
Brieven met afschriften van getuigschriften enz. alsmede 

teekeningen, aan den Directeur, E. Jelsma, Weteringschans 
165, vóór 10 September. - (2) 

— V o l o n t a i r aan eone fabriek van ijzerconstructies 
tegen aanvangsalaris. Vereischten: Eindexamen H. B. S. 
5-j. c, zuiver lijnteekenen cn goed schrift, br.. lett. W O. 
4*0, N. o. d. D.' (2) 

— J o n g A r c h i t e c t met kapitaal als Compagnon zich te 
associeeren met een practisch ervaren Architect, die een 
vooruitgaande zaak heeft. Brieven, onder lett. G J «'83, 
N. v. d. Dag. (2). 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

24 Bouwk.Opz.-teek., 22—50 j . , ƒ60—ƒ 125 p.m. 
9 BouwkOpz.-Uitv., 2 3 - 5 0 j . , ƒ65—ƒ110 „ 
4 Bouwk. Teek. 2 2 - 4 9 j . , ƒ 4 5 - / 1 2 0 „ 
5 Waterb. Opzr. 25—44 j . , ƒ80—f 120 „ 
3 Chef-machinisten 2 2 - 3 3 j . , / ' 8 0 — ƒ 1 5 0 „ 
1 Werkt. opz. (construct.) 26j.,f ƒ110 „ 
2 Werkmeesters 26—33 j . , f 90—f 125 „ 
6 Werktuigk. Teek. 18—28j.,ƒ35—f 85 „ 
6 Electrotechniker 20—34j., ƒ35—f 120 „ 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , ƒ 65 „ 
2 Klerk-teekenaar 22—25 j . , 65—ƒ 75 „ 
1 Kadaster-teekenaar 24j., ƒ 70 „ 
1 Adjunct Boormeester 20j., 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 7 September. 

's Gravenhage ten 11.30 ure. Door het 
prov. best.: het vernieuwen van steen
glooiingen langs de Gouwe; begr. f 137(0. 
Het bestek ter lezing aan het lokaal van 
het Provinciaal bestuur van Zuid-Holland 
tn 's Cravenhage, en te bekomen bij de 
Gebroeders Van Cleef, te 's-Gravenhage. 
Inlichtingen bij den Hoofdingenieur van 
den Provincialen Waterstaat in Zuid-
Holland J. M . W. van Elzelingen, te 
's-Gravenhage, aanwijzing door den Hoofd
opzichter P. J. Huibers, te Gouda, op 
Donderdag en Vrn'dag in de week de 
besteding voorafgaande tusschen 9 en 
lO'/s ure. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het ge
meentebestuur: het verbouwen van het 
oude machine- eu ketelgebouw totdirec-
tieverblijf, schaftlokaal, berg- en werk
plaatsen, met alle daarbij behoorende 

op het Ingenieursbureau, ten Gemeente
huize, kamer No. 157, van 11 tot 12 uur, 
op Donderdag en Vrijdag voor de aan
besteding. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het ge
meentebest. : het bouwen van een zitting-

Leven 

werken óp het terrein der gemeente, ge
legen in cu IC(JCU til 

gemeente Heemstede, sectie 
B. no. 2001. Het bestek en voorwaarden 
te verkrijgen ter Stadsdrukkerij. Inlich
tingen op het bijkantoor der Gemeente-
Waterleidingen, Nieuwe Heerengracht 
No. 27, van 10 tot l ï uur, de week, welke 
aan de aanbesteding voorafgaat. 

De aanwijzing aan het Pompstation 
Leiduin onder Heemstede, op Woensdag 
vóór de besteding ten 2 ure. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het ge
meentebest.: h°t leggen van een neven 
riool langs het Museumplein en door de 
Teniersstraat. Bestek en voorwaarden te 
verkijgen ter Stadsdrukkerij. Inlichtingen 

Assurantie "Maatsch. tegen 

schade op het 

„ M Nederlanden" van i s i s . 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
i Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN.IJselkade-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.801.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen raste en zeer billlike 
Premlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

lokaal voor den gemeentelijken genees
kundigen dienst met bergplaats voor 
automobielen en bjjbehoorende werken 

op ren terrein aan de 2e Constantijn 
Huijgensstraat. Het bestek en voorwaar 
den te verkrijgen ter Stadsdrukkerij. In
lichtingen ten kantore van den Ingenieur 
der afdeeling Onderhoud ten Gemeente
huize, kamer No. 139. van 10 tot 12 uur, 
de drie laatste werkdagen der week, 
welke aan de aanbesteding voorafgaat. 

Amsterdam, ten 12 ure. Door het ge
meentebest. : het maken van een hoog-
riool van cemeut-hetonbuizen in den Am-
stelvecns heweg tusschen den Overtoom 
en He Vaartstraat, met bijbehoorende 
werken. Het bestek en voorwaarden te 
verkrijgen, ter Stadsdrukkerij. Inlichtin
gen ten kantore van den Hoofdopzichter 
van „Algemeene Dienst" ten gemeente
huize, Kamer no. 145, van 10 tot 12 uur 
de drie laatste werkdagen, welke aan de 
aanbesteding voorafgaan. 

DINSDAG 8 September. 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl. van S. S aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelse Park: bestek no 
1156: 'het wijzigen en uitbreiden van 
sporen en wissels en het maken van 
eenige andere werken op de stations en 
halten: Gieten, Gasselternijeveen, Buinen, 
Exlo, Valthe. Weerdinge, Nieuw-Amster-
dam. Hardenberg, Bergentheim en Dalf-
sen; begr. f 12900 (Zie adv. in no. 34.) 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl. van S. S aan het centraalbureau 

'• der Mij. in het Moreelse Park: bestek 
no. 1155; het wijzigen en uitbreiden van 

j de draiueering op het stationsemplace-
j ment te Leeuwarden: begr. f 12500. (Zie 
: adv. in no 34.1 

Hardinxveld. Door het gemeentebest.: 
a. het bouwen van een schoollokaal bij 
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Het leerplan en reglement der School worden op aan 
vraag hij den directeur kosteloos toegezonden. 

MAASTRICHT. Naar wij vernemen zijn alle oude plannen 
omtrent het stationsgebouw te Maastricht opgeruimd; en 
zijn door den ingenieur der S.S., den heer Van Heukelom 
ie Breda nieuwe ontwerpen gemaakt, die reeds zijn goed
gekeurd en ter uitvoering gereed liggen. Verheugende 
hoofdzaak: er zal niet worden geprutst aan de oude ge
bouwen en emplacementen; alles gaat naar den grond, heel 
de treinenloop zal worden gewijzigd, en al de rails zullen 
worden verlegd 

Echter niet ineens, doch achtereenvolgens Eerst het een, 
dan het ander. 

Naar wij vernemen, zal men beginnen aan het hoofdge
bouw, dat ongeveer op dezelfde plaats van het oude zal 
worden opgetrokken; alleen komt het wat meer naar voren, 
den toegangsweg op. 

Aan het hoofdgebouw zullen enkel personentreinen aan
komen en vertrekken: het goederenvervoer gaat naar het 
andere eind der stad en ook van liet rangeeren zal men 
geen last meer hebben aan den overweg, waar overigens 
een groote tunnel of een brug zal worden gebouwd. 

Nu wij intusschen hooren, dat de plannen zijn ontworpen 
door den ingenieur Van Heukelom, van wiens groote werken 
(Baarle-Nassau en Roosendaal) wij in de bladen zooveel 
goeds hebben gelezen, vertrouwen wij, dat Maastricht be
halve een practisch ook een artistiekèn aangelegd stations
gebouw krijgen zal, dat aan alle eischen van het moderne 
verkeer ten volle zal voldoen. 

ARNHEM De restauratie van de Groote of St. Eusebius-
kerk is thans gevorderd tot het zuider transept. Daarin is 
dezer dagen geplaatst het eerste groote raam van gebrand 
glas, dat de kerk versiert en dat de commissie tot restau
ratie heeft laten vervaardigen door de firma Nicolas te 
Roermond. 

Het bovengedeelte, een harmonisch geheel van veel
kleurig glas, vertoont de emblemen van het geloof: leeuw, 
duif, kameel slang, enz. daaronder zijn aangebracht het 
oude Geldersche wapen: de mispelbloemen, en het wapen 
van het huis Egmond, waaruit de laatste Geldersche Hertog 
sproot, en onder wiens regeering de kerk voltooid is. 

Het midden van het ondergedeelte van het raam vertoont 
het tegenwoordige Geldersche wapen, terwijl de omlijsting 
van het middenvak gevormd wordt door fijne versierings-
motieven van verschillend gekleurde glazen. 

Zond«r dat Protestantsche gemoederen er in het minst 
aanstoot aan behoeven te nemen, uraagt het kunstwerk er 
in niet geringe mate toe bij om het koude, dat Protes
tantsche kerken soms eigen is, te verminderen. 

Als het eens aan de ijverige restauratie-commissie mocht 
gelukken ook in de groote ramen gekleurd glas te krijgen, 
dan zou zonder twijfel de restauratie van het binnènge 
deelte der kerk, nu reeds zoo mooi, als volkomen geslaagd 
mogen beschouwd worden. 

KAMPEN. Het fraaie Gothische huis, dat thans van Rijks
wege wordt gerestaureerd, nadert wat de voorgevel aan 
gaat, allengs zijn voltooiing. De zandsteenen onderpui wordt 
van de noodige beeldhouwwerken voorzien. Deze beeld
houwwerken zijn in den stijl van die, welke zich in het 
oude gevelgedeelte bevinden en vertoonen ons rozetten 
waarop Gothische karakters. In de bovendorpels der kruis 
vensters worden gestyleerde wingerdranken gehouwen. 

Dezer reliefs worden uitgevoerd door den beeldhouwer-
.1 Dils te Amsterdam, naar gegevens van den architect 
»'uypers. 

De achtergevel is ook thans zoo goed als voltooid; deze 
gevel is sober, doch vol karakter en het is wel jammer, 
dat die niet méér voor 't publiek zichtbaar kon worden. 
Al de werkzaamheden worden dagelijks geleid door Gemeen
tewerken te Kampen. 

ZUTPHEN. Dezer dagen woeien in den hevigen storm het 
ijzeren kruis en de windvaan van den Wijnhuistoren. De 
vaan viel op straat, het ijzeren kruis bleef aan de draad 
van den bliksemafleider hangen. 

ENKHUIZEN. Van het M. v. B. Z. is een mededeeling ont
vangen, dat door het Rijk f 500 zal worden bijgedragen in 
de kosten van herstelling der oude gevangenis alhier; het 
gebouw, tot welks slooping reeds was besloten maar dat 
uit oudheidkundig oogpunt belangrijk is, zal blijven bestaan. 

AMSTERDAM. In de vergadering van de Amsterd. grondwer-
kersvereeniging „Helpt Elkander*' is onlangs breedvoerig 

besproken, welke middelen konden worden aangewend om 
de heerschende werkloosheid in het grondwerkersvak te 
beperken. De vraag werd opgeworpen, of het niet op den 
weg van het Gemeentebestuur lag. in de bestekken bepa
lingen op te nemen, waardoor aan het put- en keetbazen-
stelsel, hetwelk men als een van de grootste oorzaken der 
werkloosheid beschouwt, een einde zou worden gemaakt, 
te meer daar 's-Gravenhage reeds in deze is voorgegaan. 

De vergadering was van oordeel, dat reeds onmiddellijk 
aan dat putbazenstelsel een einde zou worden gemaakt, 
indien in de bestekken bepaald werd. dat de aannemer van 
een werk zelf z'n werkkrachten aanstelt met voorbijgaan 
van een putbaas. Immers het is in het belang van den pui baas, 
bij wien de grondwerkers in den kost zijn. menschen van 
buiten te nemen, omdat Amsterdammers hun eigen gezin 
hebben en dus niet bij hem, den putbaas, kunnen inwonen. 
En juist van dat kost en inwoning verschaffen heeft de 
putbaas, die door den aannemer met het aannemen van 
werkvolk wordt belast, het grootste voordeel. Immers het 
ligt voor de hand, dat hij slechts grondwerkers zal aan
nemen, die bij hem in den kost willen komen, en dat kunnen 
natuurlijk slechts menschen van buiten zijn, die bovendien 
vaak goedvinden, dat ze beneden het standaardloon worden 
betaald. 

Het gevolg hiervan is dat de Amsterdammers werkloos 
blijven, zooals thans weer het geval is bij den bouw van 
de Zuider-Gasfabriek te Duivendreeht. Nu'is bij enkele aan
bestedingen een bepaling gemaakt, welke luidt, dat men 
een jaar in de gemeente woonachtig moet zijn, wil men aan 
een uitbesteed werk als grondwerker geplaatst worden, 
maar dit betreft juist kleine werken, waar nooit buitenvolk 
kon worden opgenomen of een keet voor ploegvolk kon 
worden gezet, 

Het kwam der vergadering wenschelijk voor een en ander 
onder de oogen te brengen van het Amsterdamsche publiek, 
opdat dit in staat kan worden gesteld te oordeelen of de 
eischen der Amsterdamsche grondwerkers: radicale afschaf
fing van het door de Haagsche autoriteiten als immoreel 
verklaarde putbazenstelsel, billijk zijn of niet, 

P e r s o n a l i a . 

— Tot ridder in de orde van den Nederlandsclien Leeuw 
is benoemd de heer W. B. G. Molkenboer, directeur der 
rijksnormaalschool voor teekenonderwijzers te Amsterdam 
en tot ridder in de orde van Oranje Nassau de heeren J. 
Verheul Dz. architect te Rotterdam en J. de Quack architect 
te 's-Gravenhage. 

— Tot Inspecteur van het Bouw- en Woningtoezicht te 
Amersfoort is benoemd de heer .1. Schulte Nordholt. op 
zichter bij de Openbare Werken te Alkmaar. 

— In de vacature van leeraar in hel lijn- en vakteekenen 
aan de Burgeravondschool te Alkmaar, — wegens de 
benoeming van den Heer P. Nooteboom tot directeur dei-
op te richten Ambachtsschool te Emmen — hebben Burg. 
en Weth. voorgedragen: lo. C. Petrus Czn., gemeente 
opzichter en leeraar aan de Burgeravondschool te Almeloo; 
2o. I. I. Wesseling, bouwkundige te Haarlem. 

— De heer H. A. van IJsselsteyn heeft — naar de 
„N. R. Ct." verneemt — besloten, voor zijne benoeming tol 
hoofdinspecteur, met den persoonlijken titel van directeur 
generaal van den Arbeid, te bedanken, en dus zijne 
gemeentewerkkring te Rotterdam niet te verlaten. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Ingen ieur of t e c h n i s c h persoon bekend 
met licht en krachtinstallaties. Werktuigkundige geniet de 
voorkeur. Brieven onder No. 52001 aan het bureau van „de 
Ingenieur" te 's-Gravenhage (1) 

— A s s i s t e n t voor het landmeten, het waterpassen en 
de geodesie aan de Technische Hoogeschool te Delft jaar
wedde f 1200; zich schriftelijk aan te melden bij den hoog-
leeraar H. J. Heuvelink. (1) 

— C i v i e l Ingen ieur aan fabriek van Gewapend 
Beton Brieven onder No. 52912. aan het Bureau van „de 
Ingenieur" te 's-Gravenhage. (1) 

5 September. Bijlage van „ B E O P M E B K E B " . No. 36. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. 

Hoofdkantoor en Magazijnen B E RUI T E R K A D E 150-101. Filiaal en Showroom 44 KOKIN, UOOiaHHDlOVr C U un rt ft mwm* « * «J * • «-..M..™ — — 

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 BAD- , 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 Kondwater venorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder Uarantie. 

— Dr ie l e e r a r e n aan de Ambachtsschool te Heeren
veen tegen 1 December a.s.; één voor timmeren, één voor 
smeden en één voor schilderen, aanvangssalaris f t>50 per 
jaar. Stukken vóór 15 September aan Mr. T. Binnerts te 
Heeren veen. I1) 

— 1 L e e r a a r voor het Bouwk. Teekenen, 
1 „ „ Meubel „ en 
1 „ ., ,. Machine „ 

allen aan de W i n t e r a v o n d - V a k t e e k e n s c h o o l 
.,Mij Werk. Stand", te Amsterdam. 

De eerste twee aan de Hulpteekenschool, Mauritskade 
No. 28b en de laatste aan de school, W. teringschans No. 105. 

De b< trekking van Meubelteekenen is tijdelijk. 
Salaris f 400.— per cursus van 5'/i maand, voor 5 

avonden per week 
Indiensttreding 1 October a. s 
Brieven met afschriften van getuigschriften enz. alsmede 

teekeningen, aan den Directeur, E. .Telsma, Weteringschans 
165, vóór 10 September. (2) 

— V o l o n t a i r aan eene fabriek van ijzerconstructies 
tegen aanvangsalaris. Vereischten: Eindexamen H. B. S. 
5-j. c, zuiver lijnteeker.en en goed schrift, br.. lett. W O. 
4ü0, N. v. d. D. (8) 

— J o n g A r c h i t e c t met kapitaal als Compagnon zich te 
associeeren met een practisch ervaren Architect, die een 
vooruitgaande zaak heeft. Brieven, onder lett. G .1 «'83, 
N. v. d. Dug. (2). 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUUSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 0 tot 8 uur. 

24 Bouwk.Opz.-teek., 22—50 j . JOO—ƒ 125 p.m. 
9 BouwkOpz.-Uitv., 23—50j.,/"G5—ƒ110 „ 
4 Bouwk. Teek. 2 2 - 4 9 j.,/"45—/120 „ 
5 Waterb. Opzr. 2 5 - 4 4 j.,f80—ƒ 120 „ 
3 Chef-machinisten 2 2 - 3 3 j . , ƒ 80—ƒ 150 „ 
1 Werkt. opz. (construct.) 26 j . , ƒ ƒ110 „ 
2 Werkmeesters 20 -33 j . , ƒ 9 0 - ƒ 125 „ 
0 Werktuigk. Teek. 1 8 — 2 8 j . J 3 5 — ƒ 85 „ 
0 Electrotechniker 20—34 j . , ƒ 35—ƒ 120 „ 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , ƒ 05 „ 
2 Klerk-teekenaar 22—2b)., 05—ƒ 75 „ 
1 Kadaster-teekenaar 24j., ƒ 70 „ 
1 Adjunct Boormeester 20j., 

Aankondiging van 
4 aiibestedingen. 

MAANDAG 7 September. 

's Gravenhage ten 11.30 ure. Door het 
prov. best.: het vernieuwen van steen 
glooiingen langs de Gouwe; begr. f 137« 0. 
Het bestek ter lezing aan het lokaal van 
het Provinciaal bestuur van Zuid-Holland 
tn 's Cravenhage, en te bekomen bij de 
Gebroeders Van Cleef, te 's-Gravenhage. 
Inlichtingen bij den Hoofdingenieur van 
den Provincialen Waterstaat in Zuid-
Holland J. M. W. van Elzelingen, te 
s-Gravenhage, aanw ijzing door den Hoofd- [ 
opzichter P. J. Huibers, te Gouda, op 
Donderdag en Vrijdag in de week de 
besteding voorafgaande tusschen 9 en ; 
lO'/s ure. 

.vuist» rdani ten 12 ure. Door het ge- j 
meentebestuur: het verbouwen van het; 
oude machine- en ketelgebouw tot direc-, 
tievtrblijf, schaftlokaal, berg- en werk-
plaatsen, met alle daarbij behoorende 
werken op het terrein der gemeente, ge j 
legen in de gemeente Heemstede, sectie 
B. no. 2001. Het bestek en voorwaarden 
te verkrijgen ter Stadsdrukkerij. Inlich-
lingen op het bijkantoor der Gemeente-
Waterleidingen, Nieuwe Heerengracht 
No. 27, van 10 tot 12 uur, de week, welke 
aan de aanbesteding voorafgaat. 

De aanwijzing aan het Pompstation 
Leiduin onder Heemstede, op Woensdag 
vóór de besteding ten 2 ure. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het ge
meentebest.: het leggen van een neven 
riool langs het Museumplein en door de 
Teniersstraat. Bestek en voorwaarden te 
verkijgen ter Stadsdrukkerij. Inlichtingen 

op het Ingenieursbureau, ten Gemeente
huize, kamer No. 157, van 11 tot 12 uur, 
op Donderdag en Vrijdag voor de aan
besteding. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het ge
meentebest. : het bouwen van een zitting-

Leven 
Assurantie 'Maatsch. tegen 

schade op het 

„DE Nederlanden"va»ïsis. 
•s-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade.— 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat.-ZUTPHEN.IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.801.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 84.717.500,00 
BRAND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billlike 
Premiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

lokaal voor den gemeentelijken genees
kundigen dienst met bergplaats voor 
automobielen en bijbehooreude werken 

op een terrein aan de 2e Constantijn 
Huijgensstraat. Het bestek en voorwaar
den te verkrijgen ter Stadsdrukkerij. In
lichtingen ten kantore van den Ingenieur 
der afdeeling Onderhoud ten Gemeente 
huize kamer No 139. van 10 tot 12 uur, 
de drie laatste werkdagen der week, 
welke aan de aanbesteding voorafgaat. 

Amsterdam, ten l i ure. Door het ge
meentebest.: bet maken van een hoog-
riool van cementbetonbuizen indenAm-
stelveens heweg tusschen den Overtoom 
en tie Vaartstraat, met bijbehoorende 
werken. Het bestek en voorw-arden te 
verkrijgen, ter Stadsdrukkerij. Inlichtin
gen ten kantore van den Hodfdop/.ichter 
van „Algemeene Dienst" ten gemeente 
huize, Kamer no. 145. van 10 tot 12 uur 
de drie laatste werkdagen, welke aan de 
aanbesteding voorafgaan. 

DINSDAG 8 September. 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl. van S. S aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelse Park: bestek no 
1150: het wijzigen en uitbreiden van 
sporen en wissels en het maken van 
eenige andere werken op de stations en 
halten: Gieten, Gasselternijeveen.Buinen. 
Exlo, Valthe. Weerdinge, Niéuw-Amster
dam. Hardenberg, Bergentheim en Dalf-
sen; begr. f 12900 (Zie adv. in no. 34.) 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl. vau S. S aan het centraalbureau 
der Mij. in het Moreelse Park: bestek 
no. 1155; het wijzigen en uitbreiden van 
de draiueering op het stationsemplaee 
ment te Leeuwarden: begr. f 12500. (Zie 
adv. in no 34.1 

Ilardiuxveld. Door het gemeentebest.: 
a. het bouwen van een schoollokHal bij 



5 September 1908 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Marmeren Schoorsteenmantels. 
Traag album en prijzen. (i) 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) f 1.50 

<le school no. 4 te Neder-Hardinxveld; b 
de levering van het ameublement voor 
dat schoollokaal. Bestek en teekening 
verkrijgbaar ten Gemeentehuize en bij 
den Gemeente-Opzichter aanwijzing ge
houden, biljetten moeten ingeleverd zijn 
op Maandag 7 September a.s. namiddag 
-I uur. 

Woensdag 9 September. 

. ^Gravenhage ten 11 ure. Het minist. 
van Waterstaat: het herstellen van win 
lerschade aan de brug over de Vecht te 
Hardenberg, begr; f 1IU00; bestek no. 104 
ter lezing aan genoemd minist., aan de 
lokalen der prov. best. en te bekomen 
bij Gebr van Cleef, te's-Gravenhage; in), 
bij den hoofding.-directeur te Zwolle, jhr. 
de Jong van Beek en Donk, bij den in
genieur de Gelder aldaar en bij den op
zichter Mulder te Hardenberg: het proces
verbaal op 3 Sept. ter te. k. bij voorn 
ingenieur. 

Utrecht ten 10 ure. Door Dijkgraaf en 
hoogheemraden van het Groot wat erscha . 
Heycop genaamd de Lange Vliet in het 
Geb. v. K. en W.: het maken van een 
stel spuideuren voor de brug in den 
Rijksweg Abcoude-Utrecht bij Nieuwer-
sluis; bestek te bekomen bij den algem. 
opz. A. J. van Bentum te Jutphaas. 

Donderdag 10 September 

Zwolle ten 12 ure. Het minist. van 
Waterstaat, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het maken va eene sleephelling 
met toebehooren voor sluisdeuren te 
Katerveer. en twee remmingwerken te 
Zwolle: begr. f3550; bestek no. 195, ter 
lezing aan genoemd minist. aan de lokalen 
der prov. best. en te bekomen bij de Gebr. 
van Cleef te 's-Gravenhage; inl. bij den 
hoofdii g.-directeur jhr. de Jong van Beek 
en Donk, bij den ingenieur de Gelderen 
bij den opzichter Lofvers, allen te Zwolle; 
de nota op 4 Sept. ter inzage bij voorn, 
ingenieur. 

VBIJDAG 11 September. 

Vlleerenberg ten 5 ure. Door het 
gem.-best.: het bouwen van een openbare 
school voor lager onderwijs met onder
wijzerswoning en het leveren der school 
meubelen te Stokkum, gein. Bergh ; best. 
en teek. ter secr. verkrijgbaar; iel. 
geeft de arch. .1. H. Venhoven; aanw. 
7 September en op den dag der besteding 
ten 11 ure. 

MAANDAG 14 September. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het gem.-
best. : het leggen van ten nevenriool in 
de Jan Luijkenstraat met het maken van 
den nooduitlaat no. 29. Bestek en voorw. 
te verkrijgen ler Stadsdrukkerij. Inlich. 
op het ing.-bureau, ten Gemeentehuize, 
kamer no. 157, van 11 tot 12 uur, op 
Donderdag en Vrijdag voor de aanbe
steding. 

DINSDAG 15 September. 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl. van S. S. in het Moreelse Park: 
bestek no. 1157: het verbeteren van de 
wachterswoningen op de lijn Harlingen-
Nieuweschans, begr. perc. IV f 20350 
V f 1*700. (Zie adv. in No. 35.) 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij tot 
Expl. v. S.S. in het Moreelse Park, bestek 
no. 1133: het verbouwen van het hoofd
gebouw op het station Amsterdam W. P., 
begr. f 10200. (Zie adv. in no 35.) 

WOENSDAG 1« September. 

VGravenhage ten 2 ure. Door het 
Min. v Waterstaat aan het geb. der post. 
en tel.: het bouwen van een hulppost
en telegraafkantoor niet directeurswoning 
te Schellingwoude. (Zie adv. in no. 85.) 

Someren ten 4 ure. Door het gem.-best. 
I het vergrooten der o. 1. school te So 
meren (Eind) en het bouwen van een 
gymnastieklokaal met annexe werken; 

. de levering en het plaatsen der school-
meubelen. Aanw. op den dag der besteding 
om 1 uur. Bestek en teek. verkrijgb bij 
den Arch. L de Vries te Helmond. 

Antiquariaat van de „ O p m e r k e r ' 
J . B. PEETERS . Oe vervaardiging van 

Kunstvuurwerken ter opluistering van 
openbare en bijzondere feesten. Gouda 
G. B. van Goor 1867. Met 3 uit
slaande platen f 1— 

Sammiung a l t e r B a u w e r k e Deutsch-
l a n d . 50 platen in lichtdruk f 10.80 

LACROUX. L a Brique Ordinaire. 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille/'18.— 

KARL A . ROMSTORFER. Die Bautisch 
l e r e i . Leipzig. Karl Scholtze 1882. Met 
491 figuren in den tekst . . ƒ 1.50 

KARL ZETZSCHE. Zopf & Empire. 
Facaden, poorten, deuren, vensters, 
arhitectonische détails en binnen-
decoratie in Barock- en Empiresttjl. 

I. Fassaden aus der Empire-Zeit . 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

II. Haustlire, Tore und Fenster. 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

HI. A r c h . Details und E i n r . d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . ƒ 9 — 

I, II en III te zamen . . . f 21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver 
schijnt later. 

AD. BURR. Photographische Reise-
aufnahmen aus England u Frankreich 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger ƒ13.— f4.50 

M. H. A . J . VAN MEURS. Vauwyzi 
ging by het Topographiscli 'feekenen, 
niet atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 1889 f 2.— 

L. KROOK. Architectur der Nieder-
lande, 60 platen, Monumenten van 
Oud-Nederlandsche Bouwkunst (vroe
ger f 21.60) f6.— 

DR. W. BODE. Geschichte der Deut 
schen P l a s t i k . Elegant geb., vroeger 
ƒ 1 5 . - ƒ3.60 

BILLING. Architekturskizzen. 48 platen 
in portefeuille ƒ6.— 

A. MESSEL. Der Wertheimbau. 30 
platen in portef. (ƒ 15.—) . . f 4.50 

F. C. D. BAUER . Berigtcn en Waar 
nemingen betrekkelijk den Water
vloed in Gelderland iu January en 
February 1861 met kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 1863 f 0.75 

W . J . M. VAN DE WIJNPEKSSE. 
Statische Berekeningen van Construe-
tien uit de Burgerlijke Bouwkunde 
met 152 iiguren, 's-Gravenhage 1902 
(f 2.40) . . f L— 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

« E W A P E N » B E T O N . 
UITVOERING van alle werken, begrootingen en plannen kosteloos. 

Koninklijke Rotterdarasehe CEMENTSTEEfcFABRlEK. 
Voorheen VAN WANING & Co., Rotterdam. — Enschede. 
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PMERKER 
O U W K U N D I G ' W E E K B L A D . 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dee, 
voor het binnenland. . . . . 

te voldoen 
n. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
6. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dee.) wordt 
beschikt. 

Voor België 
Voor de overige landen der Post-Unie, met 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika 

• B.50l 

• 7.50J 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij TOOI-

uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat . • 0.15 

1. 

it ir 

• > 5 
52"3 

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

Voor 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 f rallen 

aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk drs 
VRIJDAGS VOORMIDDAGS aan ons bureau zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, p«r expresse aan 
de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

B o u w k u n s t - T e n t o o n s t e l l i n g te ' s - G r a v e n h a g e . 

Dresden, Darmstadt, Stuttgart, Weenen hebben 
hun jaarlijksche kunsttentoonstellingen, waar aan 
de bouwkunst een ruime plaats is ingeruimd ook 
op onze ..vierjaarlijkschen" zou de bouwkunst wel-
wat meer figuur kunnen maken, wanneer de bouw
meesters! zich wat meer deden gelden in een
drachtelijk optreden, maar zij schijnen de oude 
wapenspreuk der Zeven Provinciën niet meer te 
kennen. 

Toch heeft 's-Gravenhage op het oogenblik een 
Architectuur-Tentoonstelling, waar er verscheidene, 
vertegenwoordigd door bun werken wel te ver
staan, eendrachtelijk bijeen zijn. Of een heilige 
geest hier zal nederdalen en alzoo deze tentoon
stelling een evenement zal worden in de ontwikke
lingsgeschiedenis onzer bouwkunst weten wij niet. 
Overweldigend is de indruk niet, wanneer men 
aangelokt door een bescheiden affiche, de gang en 
de zaal betreedt, waar ruim een dertigtal onzer 
architecten, en daaronder de besten die wij hebben, 
de vruchten van hun arbeid, meest van de laatste 
jaren, aan de wanden ten toon hebben gehangen. 

De localiteit is voor een niet te groote collectie, 
zooals deze, uitstekend, alles komt goed tot zijn 
recht en de bezoeker wordt door niets afgeleid, 
ook niet door andere bezoekers, want die zijn er 
maar schaarsch, of niet. Men kan zich dus onge
stoord aan zijn meditaties overgeven, anders gezegd 

een dutje doen, zou Piet van Diever zeggen, maar 
dat bedoelen wij niet, want het tentoongestelde is, 
n'en déplaise de teleurstelling, die spreekt uit 
sommige dagbladcritieken, belangrijk genoeg, om 
iemand, die een beetje belang daarin stelt, wakker 
te houden, het uitbreidingsplan van Watergraafs
meer, door zijn barre bontheid van kleuren zelfs 
zoo pijnlijk voor de oogen, dat men de verdiensten 
die het misschien heeft, moeilijk kan onderscheiden. 

Maar overigens komen zulke uit den toon vallende 
klanken niet voor, het woeste impressionisme zijn 
wij te boven, de teekenkunst heeft hare rechten 
hernomen en gebruikt weder de oude, eenvoudige 
maar beproefde wijzen van voorstelling, waarbij 
men een lijn door een lijn en een kleur door een 
kleur voorstelt. 

De ernst, die uit de meeste inzendingen spreekt 
is zeer te waardeeren en karakteriseert beslist 
deze tentoonstelling, al kan er niet bepaald van 
eenheid in het streven der verschillende exposanten 
worden gesproken. 

Wij vinden de ernstige werkers hier, een enkele 
blik in den Catalogus kan ons hiervan overtuigen, 
als het tentoongestelde het niet doet. en dat is 
slechts bij enkele inzenders het geval. 

Aan het adres van Berlage b.v. hoorden wij de 
ondeugende opmerking uiten: „nu die heeft ook 
na het Vredespaleis niet veel uitgevoerd", maar 



5 September 1908 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Marmeren Schoorsteenmantels. 
Vraag album en prijzen. (i) 

<le school no. 4 te Neder-Hardinxveld; b. 
de levering vau het ameublement voor 
dat schoollokaal. Bestek en teekening 
verkrijgbaar ten Gemeentehuize en bij 
den Gemeente-Opzichter aanwijzing ge
houden, biljetten moeten ingeleverd zijn 
op Maandag 7 September a.s. namiddag 
4 uur. 

Woensdag » September. 

's:Grave»hage len 11 ure. Het minist. 
van Waterstaat: het herstellen van win 
terschade aan de brug over de Vecht te 
Hardenberg, begr; fllOOO; bestek no. 194 
ter lezing aan genoemd minist., aan de 
lokalen der prov. best. en te bekomen 
bij Gebr van Cleef, te's-Gravenhage; inl. 
bij den hoofding.-directeur te Zwolle, jhr. 
de Jong van beek en Donk, bij den in
genieur de Gelder aldaar en bij den op
zichter Mulder te Hardenberg: het proces
verbaal op 3 Sept. ter te. k. bij voorn 
ingenieur. 

Utrecht ten 10 ure. Door Dijkgraaf en 
hoogheemraden van het Grootwatei>cha > 
Heycop genaamd de Lange Vliet iu het 
Geb. v. K. en W.: het maken van een 
stel spuideuren voor de brug in den 
Rijksweg Abcoude-Utrecht bij Nieuwer-
sluis; bestek te bekomen bij den algem. 
opz. A. J . van Bentum te Jutphaas. 

Donderdag 10 September 

Zwolle ten 12 ure. Het minist. van 
Waterstaat, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het maken va eene sleephelling 
met toebehooren voor sluisdeuren te 
Katerveer. en twee remmingwerken te 
Zwolle: begr. f3550; bestek no. 195, ter 
lezing aan genoemd minist. aan de lokalen 
der prov. best. en te bekomen bij de Gebr. 
van Cleef te 's-Gravenhage; inl. bij den 
hoofdii.g. directeur jhr. de Jong van Beek 
en Donk, bij den ingenieur de Gelderen 
bg den opzichter Lofvers, allen te Zwolle; 
de nota op 4 Sept. ter inzage bij voorn, 
ingenieur. 

VRIJDAG 11 September. 

VHeerenberg ten 5 ure. Door het 
gem.-best.: het bouwen van een openbare 
school voor lager onderwijs met onder
wijzerswoning en het leveren der school 
meubelen te Stokkum, gem. Bergh; best. 
en leek. ter secr. verkrijgbaar; inl. 
geeft de arch. J . H. Venhoven; aanw. 
7 September en op den dag der besteding 
ten II ure. 

MAANDAG 14 September. 

Auistordam ten 12 ure. Door het gem.-
best. : het leggen van ten nevenriool in 
de Jan Luijkenstraat met het maken van 
den nooduitlaat no. 29. Bestek en voorw. 
te verkrijgen ter Stadsdrukkerij. Inlich. 
op het nig.-bureau, ten Gemeentehuize, 
kamer no. 157, van 11 tot 12 uur, op 
Donderdag en Vrijdag voor de aanbe 
steding. 

DINSDAG 15 September. 

Utrerht ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl. van S. S. in het Moreelse Park: 
bestek no. 1157: het verbeteren van de 
wachterswoningen op de lijn Harlingen-
Nieuweschans, begr. perc. IV f 20350 
V f 18700. (Zie adv. in No. 35.) 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij tot 
Expl. v. S.S. in het Moreelse Park, bestek 
no. 1133: het verbouwen van het hoofd
gebouw op het station Amsterdam W. P., 
begr. f 10200. (Zie adv. in no 35.) 

WOENSDAG 16 September. 

VGravenhage ten 2 ure. Door het 
Min. v. Waterstaat aan het geb. der post. 
en tel.: het bouwen van een hulppost
en telegraafkantoor met directeurswoning 
te Schellingwoude. (Zie adv. in no. 35.) 

Someren ten 4 ure. Door het gem.-best. 
I het vergrooten der o. 1. school te So 
meren (Eind) en het bouwen van een 
gymnastieklokaal met annexe werken; 

. de levering en het plaatsen der school-
meubelen. Aanw. op den dag der besteding 
om 1 uur. Bestek en teek. verkrijgb bij 
den Arch. L de Vries te Helmond. 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) f 1.50 

KARL ZETZSCHE. Zopf & Empire. 
Facaden, poorten, deuren, vensters, 
arhitectonische détails en binnen-
decoratie in Barock- en Empirestnl. 

I. Fassaden aus der E m p i r e - Z e i t . 30 

flaten in portefeuille . . . ƒ9.— 
HaustUre, Tore und Fenster. 30 

platen in portefeuille . . . f9 — 
III. A r c h . Details und E i n r . d. innern 

Ausbaus. 30 platen . . . . f9.— 
I, II en III te zamen . . . f 21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver 
schijnt later. 

AD. BURR. Photographische Reise-
aufnahmen aus England u F r a n k r e i c h 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger f 13.— f4.50 

M . H. A. J. VAN MEÜRS. Aanwijzi-
ging bij hetTopographisthTeekenen, 
met atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 1889 . f 2 . — 

Antiquariaat van de „Opmerker" 
J. B. PEETERS. De vervaardiging van 

Kunstvuurwerken ter opluistering van 
openbare en bijzondere feesten. Gouda 
G. B. van Goor 1867. Met 3 uit
slaande platen 

Sammiung a l t e r B a u w e r k e Deutsch-
l a n d . 50 platen in lichtdruk f 10.80 

L . KROOK. Architectur der Nieder-
lande, 60 platen, Monumenten van 
Oud-Nederlandsche Bouwkunst (vroe
ger f 21.60) f6.— 

DR. W. BODE. Geschichte der Deut 
schen P l a s t i k . Elegant geb., vroeger 
f15.- fS.60 

BILLING. Architekturskizzen. 48 platen 
in portefeuille . . . . . . f6.— 

A. MESSEL. Der Wertheimbau. 30 
platen in portef. (ƒ15.—) . . f4.50 

LACROUX. L a Brique O r d i n a i r e . 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille ƒ 18 — 

KARL A. ROMSTORFER. Die Bautisch-
l e r e i . Leipzig. Karl Scholtze 1882. Met 
491 figuren in den tekst . . f 1.50 

W . J. M. VAN DE WlJNPEKSSE. 
Statische Berekeningen van Construc-
tiën uit de Burgerlijke Bouwkunde 
met 152 figuren, 's-Gravenhage 1902 
(f2.40) . . f L — 

F. C. D . BAUER, lierigtcn en Waar 
nemingen betrekkelijk den Water
vloed in Gelderland in January en 
February 1861 met kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 1863 f 0.75 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

G E W A P E N D B E T O N . 
UITVOERING van alle werken, begrootingen en plannen kosteloos. 

Koninklijke Rotterdamsehe CEMENTSTEEKFABR1EK. 
Voorheen VAN WANING & Co., Rotterdam. — Enschede. 
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PMERKER t 
H D P U OU WKUNDIG " W E E K B L A D . 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het. binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
ft. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (I Jan.—31 Der.) wordt 
beschikt. 

Voor België • «.50l 
Voor de overige landen der Postunie, met > 

inbegrip van Nederl.-fndië en Zuid-Afrika . • 7.50) 

1 |J 

A f z o n d e r l i j k e nummers , uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat • 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer 0.15 
Groott tetters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bi) 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 I» het Zaterdag verschalend 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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 'sGravenhage. 

B o u w k u n s t - T e n t o o n s t e l l i n g te ' s - G r a v e n h a g e . 

Dresden, Darmstadt, Stuttgart, Weenen hebben 
hun jaarlijksche kunsttentoonstellingen, waar aan 
de bouwkunst een ruime plaats is ingeruimd ook 
op onze rvierjaarlijkschen" zou de bouwkunst wel-
wat meer figuur kunnen maken, wanneer de bouw
meesters zich wat meer deden gelden in een
drachtelijk optreden, maar zij schijnen de oude 
wapenspreuk dei' Zeven Provinciën niet meer te 
kennen. 

Toch heeft 's-Gravenhage op het oogenblik een 
Architectuur-Tentoonstelling, waar er verscheidene, 
vertegenwoordigd door hun werken wel te ver
staan, eendrachtelijk bijeen zijn. Of een heilige 
geest hier zal nederdalen en alzoo deze tentoon
stelling een evenement zal worden in de ontwikke
lingsgeschiedenis onzer bouwkunst weten wij niet. 
Overweldigend is de indruk niet, wanneer men 
aangelokt door een bescheiden affiche, de gang en 
de zaal betreedt, waar ruim een dertigtal onzer 
architecten, en daaronder de besten die wij hebben, 
de vruchten van hun arbeid, meest van de laatste 
jaren, aan de wanden ten toon hebben gehangen. 

De localiteit is voor een niet te groote collectie, 
zooals deze, uitstekend, alles komt goed tot zijn 
recht en de bezoeker wordt door niets afgeleid, 
ook niet door andere bezoekers, want die zijn er 
maar schaarsch, of niet. Men kan zich dus onge
stoord aan zijn meditaties overgeven, anders gezegd 

een dutje doen, zou Piet van Diever zeggen, maar 
dat bedoelen wij niet, want het tentoongestelde is, 
n'en déplaise de teleurstelling, die spreekt uit 
sommige dagbladcritieken, belangrijk genoeg, om 
iemand, die een beetje belang daarin stelt, wakker 
te houden, het uitbreidingsplan van Watergraafs
meer, door zijn barre bontheid van kleuren zelfs 
zoo pijnlijk voor de oogen, dat men de verdiensten 
die liet misschien heeft, moeilijk kan onderscheiden. 

Maar overigens komen zulke uit den toon vallende 
klanken niet voor, het woeste impressionisme zijn 
wij te boven, de teekenkunst heeft hare rechten 
hernomen en gebruikt weder de oude, eenvoudige 
maar beproefde wijzen van voorstelling, waarbij 
men een lijn door een lijn en een kleur door een 
kleur voorstelt. 

De ernst, die uit de meeste inzendingen spreekt 
is zeer te waardeeren en karakteriseert beslist 
deze tentoonstelling, al kan er niet bepaald van 
eenheid in het streven der verschillende exposanten 
worden gesproken. 

Wij vinden de ernstige werkers hier, een enkele 
blik in den Catalogus kan ons hiervan overtuigen, 
als het tentoongestelde het niet doet, en dat is 
slechts bij enkele inzenders het geval. 

Aan het adres van Berlage b.v. hoorden wij de 
ondeugende opmerking uiten: „nu die heeft ook 
na het Vredespaleis niet veel uitgevoerd", maar 

• 



blijkbaar dacht de man, die dit zeide, niet verder 
dan de wand waartegen eenige schetsen van den 
bouwmeester waren gehecht. Wie Berlage niet 
verder kent dan uit deze schetsen, zal zich moeilijk 
een voorstelling van zijn beteekenis kunnen maken. 
Wie hem beter kent zal bij beschouwing van het 
gipsmodel van het, gebouw van „de Nederlanden" 
zich afgevraagd hebben, of dit werk bij de thans 
in uitvoering zijnde verbouwing wel in waarde 
stijgen zal, in kunstwaarde altijd. 

De bouw van de Beurspassage heeft een dei-
beste oudere wei-ken van Berlage van het Damrak 
doen verdwijnen. Zal niet ook hier de oorspronke
lijke conceptie, die reeds niet meer ongerept be
staat, geheel verloren gaan? 

Edoch, de bouwmeester is niet altijd vrij, te doen, 
zooals hij wel zou willen, dit is wel droevig, maar 
nog bedenkelijker is het, wanneer hij zelf niet weet 
wat hij wil, al is ook dit in onzen tijd vergeeflijk 
en verklaarbaar. 

Stijlenkennis en technische vaardigheid worden 
dan wel eens gevaarlijk cn onder de Haagsche 
bouwmeesters zijn er een paar, die op verlangen 
alles uit hun mouw schudden wat men verkiest, 
Vlaamsche Renaissance, Louis X V , Modern Engelsch, 
Palladio, enz. 

Palladio is voor den dag gehaald voor de nieuwe 
meubelmagazijnen van de bekende firma Mutters 
& Zoon, nadat hij een paar jaar geleden aan de 
Laan van Meerdervoort is opgetreden, waar een 
Haagsch bankier thans een verkleinde eopie van 
het Mauritslnds bewoont. 

Zulke verschijnselen doen ons altijd denken 
aan het St. Pietertje van Oudenbosch, curiosi
teiten zijn het en blijven het, daarbij bewijzend, 
dat men al heel weinig is doorgedrongen in 
den geest der meesters, die men zich verbeeldt te 
volgen. 

Maar wat te denken van de capriolen, zooals 
Kromhout het uitdrukt, die Joseph Cuypers zich 
tegenwoordig veroorlooft in samenspanning met Jan 
Stuyt. Die twee knappe en ernstige bouwmeesters, 
waar de jeugd terecht hoog tegen opziet, hebben 
het bij het raadhuis van Heemstede niet gelaten, 
(waacaan meenen wij Jan Stuyt geen deel heeft, 
wat des te erger is voor den zoon van den nestor 
der Nederlandsche bouwmeesters) maar komen hier 
met de kliniek van Dr. Mendes de Leon opnieuw 
met barok-architectuur voor den dag. 

Het is bedenkelijk, maar toch niet zoo bedenke
lijk als de straks bedoelde navolgingen, want bij 
Joseph Cuypers geven dergelijke afwijkingen van 
een vroeger gevolgde richting meer te denken dan 
bij iemand anders. 

Er is echter o . i . allerminst reden, om hierover 
bitter gestemd te zijn. Daarmede komen wij niet veel 
verder, daarmede is het verschijnsel, dat een zoo
zeer begaafde onder de broederen zulke zijsprongen 
maakt niet verklaard. 

Laat ons liever naar die verklaring zoeken, mis
schien is die niet zoo heel moeilijk te vinden. 

Misschien kan Jos. Cuypers beter dan iemand 
anders oordeelen over de waarde van de Gothiek 
voor de moderne bouwkunst on waar hij in profaan-
bouwwerken afwijkt van zijn richting, is daar niet 
misschien eenige grond om aan te nemen, dat ook 
deze meester de meening is toegedaan, dat wij in 
een latere periode de aanknoopingspunten moeten 
zoeken voor den komenden tijd. Waartoe hem dan 
hard gevallen over proefnemingen, die zeker niet 

bedoelen een historischen bouwstijl te doen her
leven. 

Dat men wel in een andere richting zoeken kan, 
dan die waarin men zich het best tehuis gevoelt, 
bewijst ook het werk van Jac. van Gils, die hier 
met zijn studies van oude torens voor den dag-
komt, die met liefde; gedaan zijn, wat niet weg
neemt, dat deze bouwmeester in zijn uitgevoerde 
werken allengs tot de modernen gaat behooren, 
althans geenszins tot de middeleeuwers meer ge
rekend mag worden. 

Nader bij de laatstgenoemden staat nog Jos. 
Limburg, bij wien de invloed van Viollet le Due 
nog niet heeft uitgewerkt. Zijn werk is er niet 
minder om, evenmin als dat van Oscar Leeuw, 
maar toch staan deze beide inzenders min of meer 
op zichzelf. Men kan hen niet rekenen hij een 
groep, waarbij o.a. J . H . W . Leliman een zeer'goed 
figuur maakt en waartoe ook b. v. behooren van 
Epen, Smits en Fels en een paar anderen. Vooral 
op het gebied van villabouw is in deze groep ver
dienstelijk werk op te merken, terwijl de Rotter
dammers meer niet stadsgebouwen voor den dag 
kunnen komen, waarbij o.a. de gebouwen van de 
Maastrichtsche Bierbrouwerij te Rotterdam en 
's-Gravenhage van Albert Often de aandacht ten 
volle verdienen. 

Het mooiste wat uit Rotterdam is ingezonden, 
en wij aarzelen niet te zeggen, de mooiste en aan
trekkelijkste inzending van de geheele tentoon
stelling wordt wel gevormd door de 24 zeer ver
dienstelijke penteekeningen van boerenhuizen in 
Nederland van de hand van Herman van der Kloot 
Meijburg. 

Wanneer wij echter over fraaie penteekeningen 
spreken mogen wij zeker, die welke behooren tot 
Kromhout's Damprijsvraagontwerp „Fancy" niet 
onvermeld laten. Dit ontwerp, dat om verschillende 
redenen geen genade, of geen waardeering als waar
op het recht had, bij de prijsrechters mocht vinden, 
behoort zeker tot de beste werken, die hier ten
toongesteld zijn. Het is hier niet de plaats, om 
over dit werk in het breede uit te weiden of over 
de Damprijsvraag in beschouwingen te tieden, wat 
daarbij onvermijdelijk zon zijn. Het is echter wel 

•jammer, dat zulke ontwerpen „Fancy" moeten 
blijven, dat het den ontwerpers zoo zelden vergund 
is hun op 't papier gebrachte denkbeelden in steen 
te verwezenlijken, want hoezeer het nut van stu
dies op 't papier niet kan worden weggecijferd en 
tentoonstellingen van papier met ontwerpen be 
teekend evenzeer nuttig kunnen zijn, de bouwkunst 
wordt toch eigenlijk alleen wezenlijk bevorderd 
door bouwen in werkelijkheid. 

Ook van anderen zijn fantaisieontwerpen aan
wezig van minder belang, maar gelukkig heeft de 
meerderheid van het ingezondene op uitgevoerd en 
voor uitvoering bestemd werk betrekking. Moge 
dit ook op volgende tentoonstellingen het geval 
zijn, dan willen wij hopen, dat het publiek allengs 
wat meer belang in bouwkunst zal gaan stellen en 
meerdere bouwmeesters, die wij nu misten, dan 
ook aanwezig zullen zijn. 

Hoe vollediger het overzicht, hoe beter tot het 
waarnemen van de stroomingen, die zich voordoen 
en al is er thans misschien weinig beweging te 
constateeren en geen bepaalde richting als baan
brekend aan te wijzen, dit kan verkeeren. 

De schijnbare stilstand beteekent misschien een 
..reculer pour mieux sauter". 
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Nog slechts weinige jaren zijn de nieuwe woning
wetten en de daarmede verband houdende bouw
verordeningen in de plaats getreden van de vroeger 
geldende voorschriften, die in hoofdzaak slechts 
betrekking hadden op de vaststelling en handhaving 
van rooilijnen, en reeds is een geheele litteratuur 
over het onderwerp „Stedenbouw" voorhanden. 

Waar vroeger het bekende boek van Stübben 
eigenlijk de eenige vraagbaak was, die geraadpleegd 
werd, ziet men het onderwerp thans veelvuldig in 
verschillende vakbladen behandeld en zijn er reeds 
zooals de „Stadtebau", die er uitsluitend aan ge
wijd zijn en waarin naast de technische en econo
mische vraagstukken, die er zich bij voordoen, ook 
•een ruime plaats aan de artistieke wordt gegeven. 

De Weener architect Camillo Sitte is de meest 
bekende onder degenen, die op de artistieke zijde 
van den stadsaanleg de aandacht hebben gevestigd 
en op zijn voetspoor hebben vele anderen in woord 
en geschrift het belang verdedigd van stedenplannen, 
waarin niet bloot naar schematische beginselen de 
rooilijnen zijn vastgesteld, maar waaraan een aes-
thetisch beginsel ten grondslag ligt. 

Voor de ontwikkeling eener stad is het van 
groote beteekenis vroegtijdig een algemeen be
bouwingsplan voor het gansche grondgebied en 
zijn omgeving vast te stellen. Weliswaar bestaan 
in sommige steden meer of minder vaststaande 
plannen, die op enkele hoofdverkeërswegen of af
zonderlijke wijken betrekking hebben en die meest
al ontstaan zijn uit de dringendste behoeften, maar 
zulke detailplannen leveren dikwijls een groot ge
vaar op, want slechts in een algemeen plan kunnen 
de eischen van het verkeer, van de gemeentelijke 
huishouding, van rioleering, van verlichting, in een 
woord alle eischen van een gezonde giondpolitiek 
tot hun recht komen. 

Het beginsel om van het algemeene tot het bij
zondere over te gaan is hier dus het aangewezene 
en het algemeen plan moet onvoorwaardelijk aan 
de detailplannen voorafgaan. 

Allereerst is het dan noodig een algemeen plan 
vast te stellen, dat met de eischen der eerstkomende 
40 tot 50 jaren rekening houdt. Verder te gaan is 
ondoenlijk, want eerstens doen zich bij stadsuit
breidingsvraagstukken telkens nieuwe gezichts
punten voor en ten tweede is het niet gewenscht 
de grondspeculatie onnoodig iu de hand te werken. 

Natuurlijk vragen nu het eerst de hoofdverkeers
wegen de aandacht, en daarvoor komen het eerst in 
aanmerking de bestaande verbindingswegen met na
burige plaatsen, die van nature bestemd zijn de 
hoofdstraten in de stadsuitbreiding te worden. 

Onnoodig brenge men zoomin mogelijk wijziging 
in den loop dezer oude wegen en in de grenzen 
der daaraan liggende terreinen, alleen moet men 
deze straten zoo aanleggen, dat steeds een groot 
stuk daarvan overzien kan worden en dat dus 
sterke krommingen en stijgingen vermeden of ver
anderd worden, terwijl tevens gezorgd moet worden, 
dat overal genoegzame breedte voorhanden is. In 
verband hiermede verdient het bijzonder aanbe
veling de rooilijn der gebouwen 5 tot 10 M . uit 
de rooilijn van de straat terug te brengen. 

Niet alleen wordt hierdoor de aanleg van voor
tuinen mogelijk, maar men kan dan later bij 
dringende behoefte, zij het ook ten koste van een 

gedeelte dezer voortuinen, tot verbreeding van de 
straat overgaan, zonder dat men gebouwen behoeft 
te onteigenen. Overigens is bij deze hoofdwegen 
ook rekening te houden met het karakter der stad 
en de gewoonten barer bewoners, in badplaatsen 
en luxe-steden zijn andere eischen te stellen dan 
in fabrieks- en handelssteden, in academiesteden 
andere dan in havensteden, maar waar men partij 
kan trekken van de natuurlijke gesteldheid van het 
terrein van hoogteverschillen, van den loop eener 
rivier enz. daar verzuime men dit nooit. Groote 
afgravingen of ophoogingen voere men niet onnoodig 
uit, want brengen zij op zich zelf reeds enorme 
kosten mede, in volkomen vlakke terreinen leveren 
afwatering en rioleering bovendien somtijds groote 
moeilijkheden op, die ook slechts ten koste van 
groote geldelijke opofferingen opgelost kunnen 
worden. 

En last not least moeten de hoofdwegen in het 
plan een natuurlijk en overzichtelijk geheel vormen, 
een systeem van hoofdaderen, vanwaar uit de meer 
ondergeschikte straten zich verder vertakken en 
waartusschen een oordeelkundige en gezonde onder
verdeeling mogelijk blijft. 

Een groote moeilijkheid bij alle uitbreidingsplannen 
is, dat men daarbij bijna altijd ook nog rekening 
moet houden met een oude stadskern, die men 
niet kan wegdenken, die men niet mag isoleeren, 
maar waaraan de uitbreiding zich moet aansluiten. 

Het verkeer laat zrch in die oude stadskernen 
niet dwingen, zelfs het leiden in andere richting, 
het verleggen en verdeelen, gaat vaak met de 
grootste bezwaren gepaard, kostbare doorbraken 
zijn dikwijls noodig maar dikwijls ook weder niet 
té duur betaald, wanneer daarmede economische 
en hygiënische verbeteringen gepaard kunnen gaan, 
maar het ligt voor de hand, dat aan de eischen der 
volkshygiëne in een buitenwijk veel gemakkelijker 
en op min kostbare wijze voldaan kan worden. 

Iets anders is het met het verkeer, dat zich zoo 
maar niet zonder meer uit de oude stad naar de 
nieuwe wijken laat verleggen, vooral niet wanneer 
er groote hoofdverkeerswegen in s erschillende rich
tingen door de oude stadskern loopen en elkander 
daar kruisen. In dit geval dient de ontwerper van 
het uitbreidingsplan bedacht te wezen op middelen, 
om, met zoo weinig mogelijk omwegen, nieuwe 
verbindingen dezer hoofdwegen tot stand te brengen 
buiten de oude stadskern om. Gelukt hem dit dan 
zal de oude stad niet alleen daardoor worden ont
last, maar in het nieuwe gedeelte zullen nieuwe 
verkeerscentra ontstaan, waardoor de natuurlijke 
ontwikkeling der stadsuitbreiding zal worden be
vorderd. 

Na de vaststelling der hoofdwegen heeft men het 
plan verder uit te werken en te bepalen, welke 
gedeelten bestemd zullen worden voor woningbouw, 
handels- en winkelbedrijf en welke meer bepaald 
voor de fabrieksnijverheid, terwijl een bepaalde 
villawijk een overal uitgesproken eisch des tijds 
mag heeten. Heeft de gemeente een groot eigen 
grondbezit, dan zal zij veel kunnen bijdragen tot 
de bevordering der volkswelvaart, door in de nabij
heid der fabrieken gronden te bestemmen voor den 
bouw van arbeiderswoningen. 

De oude stadskern zal wel in de meeste gevallen 
tot woning en voor winkelhuizen en kantoren be-
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stemd blijven; voor fabrieken zal men bij voorkeur 
die terreinen bestemmen, die gunstig gelegen zijn 
ten opzichte van spoor- en waterwegen; voor villa
wijk of tuinstad zal men die terreinen uitkiezen, 
die door een rustige beschutte ligging daarvoor 
aangewezen zijn en waar de natuur ook in andere 
opzichten door plantengroei, water, enz. medewerkt. 

Tn de voor woonhuizen bestemde wijken zal men 
veelal, om verschillende redenen, tot gesloten be
bouwing moeten overgaan of althans tot bebouwing 
in groepen van aaneengesloten huizen. Te dichte 
bebouwing in het inwendige der bouwblokken kan 
men dan tegengaan door ook voor de achtergevels 
der gebouwen rooilijnen vast te stellen, die niet 
overschreden mogen worden. Men verkrijgt dan de 
zekerheid in het inwendige frissche open plekken 
te behouden, waar zich plantengroei en tuinaanleg 
ontwikkelen kan. In arbeiderswijken heeft men dit 
systeem derwijze toegepast, dat het binnenterrein 
der bouwblokken eigendom der gemeente blijft en 
door deze wordt onderhouden. 

Laaggelegen, moerassige gedeelten van het terrein, 
die voor den bouw van gezonde woningen ongeschikt 
geacht moeten worden, zijn bij oordeelkundigen 
aanleg meestal uitnemend voor plantsoenen te be
nuttigen, zoo ook de oude vestinggrachten, die op 
vele plaatsen nog aanwezig zijn en het terrein dei-
oude vestingwallen. Wel heeft een onverstandige 
speculatie hier en daar deze terreinen onherstelbaar 
bedorven, maar toch is het op vele plaatsen nog 
mogelijk ze om te scheppen in een groenen gordel 
van plantsoen, die de oude stad tegelijk scheidt 
van en verbindt met de buitenwijken, een wandel
plaats voor den stedeling, die zich niet bepaald 
naai buiten wil begeven en als hij dat wil hem 
gemakkelijk voert naar de hoofdwegen van de buiten-
stad in verschillende richtingen naar buiten voerend 
en allen met boomen beplant althans aan de zon
zijde. Die boomen moeten minstens 8 Meter van 
de voorgevels der huizen verwijderd zijn, bij voor
tuinen van 5 M . diepte dus 3 M . uit de tuinhekken, 
welke 3 M . juist voldoende zijn voor het trottoir. 

Hand aan hand met de bepaling van de bestem
ming der verschillende wijken en de onderverdeeling 
van het uitbreidingsgebied, gaat ook het uitkiezen 
van de plaatsen voor openbare gebouwen, scholen, 
kerken, slachthuis en veemarkt, gas- en waterleidings
gebouwen, ook moeten een voldoend aantal pleinen, 
zoowel alleen voor verfraaiing, als bestemd tot 
plaatsen van vermaak, speeltuinen en .rustpunten 
voor het verkeer worden aangelegd. 

Deze pleinen moeten echter niet al te geometrisch 
en regelmatig ontworpen zijn, maar wel zooveel 
mogelijk een afgesloten vorm hebben. Men moet 
van de pleinen uit niet in eindelooze, vervelende 
rechte straten zien, maar er zich rustig en behaag
lijk gevoelen, en aan dezen eisch voldoen minder 
regelmatig aangelegde pleinen het beste. Ook zal 
men scholen en kerken bij voorkeur aan rustige 
pleinen plaatsen. 

Cirkelvormige en zuiver vierkante pleinen zijn 
eveneens te vermijden en het verkeer moet zich 
nimmer over het midden van een plein kruisen; 
men doet veel beter de verkeersstraten zijwaarts 
langs de pleinen aan te leggen, hetgeen bij markt
pleinen nog bijzondere voordeelen oplevert. Bij het 
ontwerpen van zijstraten in het net der hoofdwegen 
opent zich dikwijls de gelegenheid, om op onge
zochte wijze kleine pleinen te maken, zoo wanneer 
men bijvoorbeeld genoodzaakt is, een zijstraat onder 

een scherpen hoek met de hoofdstraat te verbinden 
of te doen kruisen. En hiermede roeren wij vanzelf 
de vraag aan, door welke gezichtspunten men zich 
bij het ontwerpen van straten in het algemeen 
eigenlijk moet laten leiden. Wanneer men de platte
gronden van verschillende steden bestudeert, waar
toe men slechts een reisboek van Baedeker behoeft 
ter hand te nemen, om kust en keur te hebben, 
dan zou men werkelijk gaan gelooven, dat de ont
werpers der nieuwe wijken slechts de rechte lijn 
kennen en niets gevoelen voor de schilderachtige 
werking der gebogen en gebroken lijnen. Overal 
het schaakbordpatroon, overal rechte lijnen en 
scherpe hoeken, die bijna nooit goed op te lossen zijn. 

Men moet zulk een plan steeds uit de vrije hand 
ontwerpen zonder eenig ander hulpmiddel dan een 
maats tokje. 

(Slot volgt.) 

V e r e e n i g i n g e n . 

V E R E E N I G I N G VOOR WATERLEIÜINGS-
B E L A N G E N I N N E D E R L A N D . 

De Vereeniging voor Waterleidingsbelangcn in 
Nederland hield dezer dagen te Leiden haar 10e 
algemeene vergadering, onder voorzitterschap van 
den heer D. Drost, ingenieur onder-directeur der 
Gemeente-Waterleidingen van Amsterdam. 

Na de leden en genoodigden verwelkomd te hebben 
op dit 10e jaarfeest, herdacht de voorzitter in zijn 
openingsrede de gestorven leden Kroon en Zembsch, 
resp. directeuren der waterleidingen van Meppel 
en Vlaardingen. en ging hij met enkele woorden 
het werken der Vereeniging in het afgeloopen 
decennium na. 

Het aantal waterleidingen in ons land werd dit 
jaar slechts met enkele vermeerderd, die voor 
Bodegraven en voor Heerlen. Voor Boskoop en 
Sneek zijn waterleidingen in uitvoering; te Hoorn 
is een onderzoek voor stichting eener grondwater
leiding in vollen gang; in Noord wijk en op Over-
flakkee zijn onderzoekingen voor waterleidingen 
gaande. Hardinxveld besloot tot het stichten eener 
waterleiding; Krimpen a/d IJsel, Krimpen a/d Lek 
en Lekkerkerk tot een gemeenschappelijke water
leiding. In Oosterbeek en in Purmerend werd 
concessie verleend; in 's-Graveland is stichting 
eener waterleiding in voorbereiding. In Indie* is de 
waterleiding voor Semarang nog in voorbereiding 
en is de waterlevering te Medan begonnen. 

A l zijn er dus wel teekenen van leven, toch ligt 
hier nog een arbeidsveld braak. Ten onzent hadden 
in 1906 van de 1124 gemeenten met gemiddeld 
5.632.117 inwoners, slechts 117 geheel of gedeelte
lijk een eigen watervoorziening voor totaal 2.400.000 
zielen. Dus van de bevolking van Nederland had 
ruim 57 pCt. over ong. 1000 gemeenten verdeeld, 
nog geen waterleiding en derhalve aan goed en 
goed gedistribueerd water gebrek. 

Wij zijn hierin achterlijk, allereerst bij onze ooste
lijke naburen, maar ook zelfs bij de oude Grieken 
en Romeinen, die meer dan 2000 jaren geleden 
reeds zorg droegen hun steden en legerplaatsen 
van goed drinkwater te voorzien, waarvan ook in 
ons land sporen zijn gevonden en met zorg ver
zameld, eenige specimina van oud-Romeinsche buis
leidingen zullen door de welwillendheid van den 
directeur van het Museum van Oudheden te Leiden 

voor de vergadering ter bezichtiging gesteld worden, 
zoomede afbeeldingen van enkele aquaducten. 

Spr. eindigde met de aansporing om, met het 
voorbeeld der oude Romeinen voor oogen, eensge
zind er naar te streven, om niet alleen het eigen 
werk te verbeteren maar ook overal in ons land, 
mede in de kleinere steden en dorpen, goede cen
trale watervoorzieningen te verkrijgen. 

Blijkens mededeeling van de bestuurstafel was 
het aantal leden uit. 1907 gestegen tot 68 en het 
aantal buitengewone leden tot 20. 

Besloten is aan de commissie voor verbeterd 
materiaal van dienst- en binnenleidingsbuizen tc 
verzoeken diligent te blijven ten einde haar onder
zoekingen voort te zetten. 

Na afdoening van nog enkele zaken van huis-
lioudeliiken aard was men genaderd tot de punten 
van behandeling. 

De heer Bronkhorst, dir. der waterleiding te 
Helmond, deelde een en ander mede omtrent zijn 
ervaringen met buiten- en binnenleidingen systeem 
dr. N . G. van Huffel. Deze buizen onderscheiden 
zich van de gewmie looden buizen met tinvoering 
door een lakovertrek, dat de verbrokkeling der 
l inlaag belet. 

Te Helmond is omstreeks 8000 K . G . dezer soort 
buizen in gebruik verdeeld over ongeveer 180 per-
ceelen. Zij schijnen daar zeer goed te voldoen en 
spreker kon stukken toonen, die na een gebruik 
van 2—8'/» jaar oog geheel als nieuw waren, zoodat 
hij de toepassing kon aanbevelen. 

Vervolgens was aan de orde de bespreking van 
de wijze van bacteriologisch wateronderzoek, welk 
punt ook in de 9e alg. vergadering behandeld was. 

Door dr. Kemna, directeur der waterleiding te 
Antwerpen, was toen een methode aangegeven om 
het bacteriologisch onderzoek en het toezicht ge
makkelijker en minder kostbaar te maken in het 
belang van de kleinere gemeenten en waterleidingen, 
voor welke het bezwaarlijk is een wetenschappelijk 
onderzoek geregeld aan het bedrijf te verbinden. 
Aan een mecanicien wordt opgedragen de gelatine-
platen te gieten en het aantal kolonies te tellen 
en hij houdt den bacterioloog op de hoogte van 
zijn bevindingen. 

Sedert had het bestuur bij eenige bekende bac
teriologen advies ingewonnen, naar aanleiding waar
van ingekomen waren rapporten van dr. Ringeling, 
directeur van den gemeentelijken gezondheidsdienst 
te Amsterdam, en den heer A . van Delden, schei-
kundige-bacterioloog der Rotterdamsche drinkwater
leiding. Hun conclusie, dat men geen wetenschap
pelijk onderzoek mag laten verrichten door niet-
wetenschappelijk gevormde personen, dat de leiding 
van een filterbedrijf moet berusten op wetenschap-
pelijken grond en dat in het belang van het bedrijf 
d. i . van de volksgezondheid, te verrichten onder
zoekingen niet mogen vervangen worden door proef
nemingen van niet-wetenschappelijk gevormde per
sonen, werd nader verdedigd door de heeren N . 
van der Sleen, bacterioloog te Haarlem, P . Huffnagel, 
directeur der Rotterdamsche waterleiding, en L . W . 
Havelaar, directeur der waterleiding te Haarlem, 
terwijl dr. H . J . Van 't Hoff, bacterioloog te Rotter
dam, als zijn gevoelen uitsprak, dat men toch ook 
met de werkelijkheid moet rekenen en dat hem 
daarom het denkbeeld van dr. Kemna tot zekere 
hoogte wel toelachte. Hiertegenover verklaarde de 
heer Huffnagel, dat het verkeerd ware een lapmiddel 
toe te passen, dat de zaak toch niet vooruit bracht, 

en dat een afdoende oplossing alleen te verkrijgen 
zou zijn door waterleidingen te dwingen tot een 
behoorlijk bacteriologisch onderzoek. 

Op voorstel van den heer Havelaar werd alsnu 
het bestuur gemachtigd uit de leden een commissie 
te benoemen, aan welke zal verzocht worden in de 
volgende vergadering een nader advies over deze 
belangrijke aangelegenheid uit te brengen. 

Een aantal door het bestuur voorgestelde wijzi
gingen in het reglement der vereeniging konden 
de goedkeuring der vergadering wegdragen, waarna 
de heer W . C. van Manen, c. i . , onderdirecteur 
van de Hol l . Mij. tot het maken van werken in 
gewapend beton te 's-Gravenhage, eenige mede
deelingen omtrent den bouw van een tweeden 
watertoren der Leidsche Duinwater-Mij. aan den 
Hoogen Rijndijk te Leiden. 

Aanvankelijk was voor dezen toren een ontwerp 
gemaakt op de meer gebruikelijke constructie, n.I. 
in metselwerk met een plaatijzeren reservoir; toch 
is door de directie de voorkeur gegeven aan het 
project der bovengenoemde Holl . Maatschappij, 
wegens de finaneieele voordeelen, welke daaruit 
voortvloeiden, vooral toen bleek, dat ondanks de 
mindere kosten volgens laatstgenoemd ontwerp aan 
zekere eischen van welstand zou kunnen worden 
voldaan. 

Spr. geeft nu een beschrijving van het bouwwerk, 
dat een waterreservoir bevat van 1200 M 3 inhoud, 
welks bodem ongeveer 20 M . boven het omringende 
terrein gelegen is. Het reservoir zelf, geheel van 
gewapend beton vervaardigd, bestaat uiteen cylinder-
vormigen bak ter hoogte van 8 M . met een in-
wendigen diameter van 14 M . en rust op het even
eens van betonijzer vervaardigde skelet van den 
toren, welke laatste een 12-hoekige gedaante ver
toont en als volgt is geconstrueerd. 

Op een 12-hoekige fundeering van 240 heipalen 
is een doorgaande eveneens 12-hoekige sloof aan
gebracht van gewapend beton, zeer stijf geconstru
eerd, welke het eigenlijke fundament vormt en tot 
koppeling dient van 12 zware stijlen, welke, op 3 
verschillende hoogten verbonden door rondgaande 
banden, het eigenlijke constructieve deel van den 
toren vormen. 

Tusschen deze stijlen zijn opvullingen van metsel
werk aangebracht, waarin de noodige deur- en licht-
kozijnen. Ter hoogte van 14 M . boven den grond 
zijn de genoemde 12 stijlen zoowel naar binnen als 
naar buiten consólevormig uitgebouwd, waardoor 
steun wordt geboden aan het eigenlijke reservoir, 
welks afmetingen boven zijn omschreven. 

De 12-hoekige vorm van den toren wordt naar 
boven toe voortgezet in de omhulling, welke het 
reservoir tegen al te sterke temperatuurwisselingen 
van de buitenlucht beschermt. Ook deze omhulling 
bestaat wederom uit 12 minder zware stijlen van 
gewapend beton, aan de bovenzijde door een rond-
gaanden cordonband gekoppeld en eveneens met 
metselwerk gevuld, voorzien van de noodige licht
en luchtopeningen. Een platte afdekking van ge
wapend beton sluit aan de bovenzijde den toren af, 
welke een totale hoogte van ruim 31 M . heeft. 

Alle in het buitenaanzicht tredende betonvlakken 
zijn voorzien van een bekleeding met kunstzand
steen, terwijl, behalve de verschillende kleuren van 
het baksteen-metselwerk, de noodige hardsteen-
versieringen bij de kozijnen zijn aangebracht ten 
einde het uiterlijk aanzien te verhoogen. 

De aan- en afvoerbuizen zijn centraal in den toren 



294 

aangebracht, opgaand uit een cementijzeren water
dichten kelder van rechthoekigen vorm tot dooi
den bodem van het reservoir. De noodige acces
soires, als trappen, ladders, bordessen, afsluiters, 
vlotterinrichting enz. zijn aanwezig. 

Nadat spr. de constructie aan de hand van teeke
ningen had beschreven, vertoonde hij nog een reeks 
lichtbeelden naar photo's genomen in verschillende 
stadia van den bouw, welke plaats had onder directie 
en toezicht van den heer J . Schotel, ingenieur
architect te Rotterdam. Ten slotte volgden nog 
enkele afbeeldingen van andere watertorens van 
gewapend beton uit binnen- en buitenland. 

Ten slotte gaf de heer Ch. van Spall, directeur 
der Leidsche Duinwater-Mij., in het kort aan hoe 
die Maatschappij tot den bouw van den watertoren 
in gewapend beton gekomen is en deelde een en 
ander mede over eenige door hem genomen proeven 
verschillende verfsoorten voor het verven van ijzer, 

. waarbij goede resultaten verkregen zijn met de verf
soort „Negrine". 

Met een gemeenschappelijk bezoek aan den nieu
wen watertoren in gewapend beton werden de 
werkzaamheden van dezen dag besloten. 

B i j d e plaat . 
Toen dr. Popta bij zijn merkwaardig testament 

te Marssum de stichting grondvestte, die zijn naam 
zou vereeuwigen, stelde hij ook uitvoerige bepalingen 
vast nopens het bestuur van die stichting. 

Uitvoerige mededeelingen daaromtrent werden 
gedaan in de Leeuwarder Courant van 2 Juni j . 1. 
en daaruit kan men zien, dat van ouds vier voogden 
het bestuur over de stichting hebben gevoerd. 

Aan deze voogden werd vermaakt, zooals het iu 
het testament luidt, het gebruik van „mijne groote 
Adelycke huisinge, Poort, schuire, stoel in de kerk 
ende Cingel; zoo ook het genot van de vruchten". 

De doctor stond nogal op zijn adeldom, want 
hij bepaalde ook: 

„Sullende ooc niyn wapen voor inyn lyck voor
gedragen worden, ende dan opgehangen in de kerck 
tot Marssum met myn naem, wapen en sterffdach, 
waervoor noch de kerckearmeu aldaer bespreke 
hondert car. gld. 

Men kan hierover glimlachen en de niet nieuwe 
opmerking maken, dat de weldadigheid onzer voor
vaderen niet vrij was van ijdelheid nochtans, want 
elke uiting ervan gaat gepaard met een greep in 
de beurs ten bate van minder bedeelden en aan 
de begeerte om zijn naam te vereeuwigen danken 
wij het, dat zijn stichting nog bestaat en aan haar 
doel beantwoordt en dat ook de adellijke huizinge 
behouden gebleven is. 

De voogden hebben daarin elk een kamer tot 
hun gebruik, terwijl de groote zaal tot gemeen
schappelijk gebruik bestemt is. In die verschillende 
vertrekken, waren gedeeltelijk de oude schouwen, 
bedsteden en verdere onderdeelen van betimmering 
nog voorhanden in voldoenden staat, om voor een 
herstelling als gegevens te dienen en aan de interieurs 
het oude karakter terug te geven. Bijzonder ge
slaagd is in dit opzicht de herstelde insteek boven 
een gedeelte van den gang; een voor reproductie 
geschikte photographische opname daarvan stond 
ons echter niet ten dienste. Is de insteek, als een 
lokaal van ondergeschikt belang, dan ook hoogst 
eenvoudig, de vertrekken voor de voogden hebben 

het rijk en toch niet overladen karakter van de 
patriciërswoning uit de zeventiende eeuw. Voor de 
meubeleering heeft men reeds sedert geruimen tijd 
passende oude stukken bijeengebracht en zoo is een 
geheel ontstaan, dat aan strenge eischen voldoet 
en een harmonische» indruk maakt, en waarvan, 
naar menschelijke berekening, nu ook de instand
houding verzekerd is. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 6. M a a t s c h a p p i j t. b. 
der Bouwk u n si. Programma van de 100-te Algemeene 
September-Vergadering en de excursie naar Zierikzee en 
Brouwershaven. 

T r o e b e l h e i d en U i t v l u c h t e n van de Redactie 
van „Architectura". 

Z i er i k t e d o o r M. C. Mulock Houwer, mei afbeeldingen. 
B r i e v e n uit den Haag, de Koninklijke Bibliotheek. 
Het D a m p l e i n . 
T e e k e n i n g e n van het Maur i t shu i s door Pieter 

Post, mededeeling van Mr. H. F. VV. Jelkes. 

Architectura No. 36. Do Bouwkunst -Tcntoon-
s t e l l i n g te Den Haag. 

Iets over het L o n d e n s c h Teek en congres, 
door Hana. 

T e c h n i s c h Gedeelte . Over de stabiliteit van 
fabrieksschoorsteeuen (slot), uit Zentrui blut t der Bauver-
waltung. — Verbeterd Filt« rsysteem voor waterleidingen. 
— Kalk in het oog. — Een handig banksehroefje. 

De Bouwwereld No. 37. V a k w e r k b o u w, door H. 
L o s s e a f d r u k k e n van r c i s f o t o's, door Wouter 

Cool, met kiekjes uit Zeeland. 

De Ingenieur No. 36. Het leiden der getijstroomen 
in of vóór den mond van benedenrivieren, tot het ver
krijgen van diepo en regelmatige geulen, en het verplaatsen 
der zandneerzettiugen buiten die geulen. Voordracht ge
houden in de Vergadering van het Kon. Instituut van Inge
nieurs van 20 Juni 1908 door W. Brandsma Johzn., met 
afbeeldingen. 

C. P. Stoel , Necrologie met portret,doorW.L.Sluvjter-
man van Loo. 

Technisch Weekblad (B.v.T.) N». 36. Vau week tot week. 
— Congres ter bcspr» king van het Middelbaar Technisch 
Onderwijs (Vervolg). —- Uittreksel uit het verslag van den 
hoofdingenieur voor het stoomwezen over het jaar 1907 
(Slot) — Het ijzer in de geschiedenis der volken (Vervolg). 
— Het berekenen van electrische gelijkstroom leidings-
nctten (Vervolg). Bijlage: Vervolg jaarverslagen. 

De Aannemer No. 36. Tweede I n t e r n a t i o n a a l 
congres voor de bouwbedrijven te Parijs 21-24 Septem
ber 1908. 

M i d d e l b a r e T e c h n i s c h e School , met plan voor 
de school op te richten door den Ned. Aannemersbond. 

Congres voor Middelbaar Technisch Onderwijs. 
De O r g a n i s a t i e van W e r k g e v e r s in Enge

land. II. 
Aan het werk. 
N e d e r l a n d s c h e A a n n e m e r s in het Buitenland. 
Uit G r o n i n g e n . 

D« Nederlandsche Klei-ludustrie No. 10. Het drogen 
(vervolg). Rijksproefstation voor bouwmaterialen (vervolg 
en slot). 

Deutsche I ta i i h i i t te No. 36. Das K1 e i n w o h n h a u s 
auf der hessischen Landesausstellung, door M. Escherich. 

Die A u s b i l d u n g des Turin e s , door Erich Schirmer, 
met afbeeldingen. 

Vom s t a d t i s c h e n Mie thaus , door E.Bauernfeind 
bij ontwerpen van Klein & Wolff te Breslau. 

Vom Innenausbau des L a n d h a u s e s door G. 
Heyden by schetsen van J. Chr. Gewin te Darmstadt. 

W e r k s t e i n p o r t a l c door E. Schwinghammer, bjj 
schetsen van Kurt Hammer te Karlsruhe op losse plaat. 

Hul let iu des Metiers d'Art. Met het Juli-nummer van dit 
maandschrift is de achtste jaargang begonnen. In plaats 

H E R I N G A - S T A T E t e M a r s s u m . 

Interieur van een der Voogdenkamers. 

Bi j voegse l van „de O p m e r k e r " 
+3ste J a a r g a n g N o . 37, 
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vau de vroegere vertaling van den tekst /al nu een volledige 
Nederlandsche uitgave verschijnen onder den titel van 
„Sint Lucas". 

Het eerste artikel van dit nummer is getiteld „A propos 
d'un drapeau" en bevat eenige lezenswaardige beschou
wingen over vaandels, banieren en vlaggen in het algemeen. 

In een volgende studie behandelt Eug. Hu<q eenige typische 
vormen van hamers. „Une sculpture sur ivoire" is het ver
volg van e»-n in den vorigen jaargang voorkomende be
schouwing. 

Verder vindt men hier een rede van den oud-miiusterG. 
Francotte uitgesproken in het instituut Jean Béthune over 
de Christelijke kunst en de Natuur, terwijl ten slotte in 
een artikel „Vitraux anciens et vitraux modernes" een 
vergelijking tusschen de werkwijzen van de oude en van 
de moderne glasschilders wordt gegeven en wordt nagegaan, 
welken invloed dit op den slijl en het karakter dezer 
kunst hebben moet. 

Moderne Bantonnen van M. J. Gradl uitgave van Julius 
Hoffmnan te Stuttgart, Helt 9. Gedachtig aan het spreek
woord „' arietas delect at" zorgt de uitgever voor afwisseling 
en voert hij ons in deze aflevering naar Weenen, de Donau-
stad vanwaar in het laatste vierdedeel der negentiende 
eeuw een zoo groote roep uitging, dat vele jonge bouw
kunstenaars er heen trokken om te zien en te bewonderen, 
wat daar gemaakt werd. Welk een teleurstelling wacht 
hem, die uu ook van het moderne Weenen groote ver
wachtingen koestert. Wanneer men het althans beoordeelen 
moet naar hetgeen de „Kunstxchau", du tentoonstelling die 
er thans gehouden wordt, te zien geeft, dan is het wel be
droevend te zien, met hoe weinig de vroeger zoo verwende 
Weeners thans tevreden schijnen te zijn. Al tracht ook 
Marcel Kammerer in hoogdravende bewoordingen de archi
tectuur van deze „Kunstscbau" op te hemelen, Klimt en 
Hoffmann tot de grootste genieën van Imti tijd te verheffen, 
al spreekt ook Joseph Aug. Lux in „Hohen Warte" van 
„eiu neuer Kunstfrfinling", op diegenen, die er nog een 
eigen meening op nahouden, steunend op door ervaring 
verkregen oordeel des onderscheids, moet dit al heel weinig 
indruk maken. 

Zij zullen oordeelen naar hetgeen de tentoonstelling te 
zien geeft en niet in vervoering geraken over de aaneen
schakeling van loodsen, waaruit het tentoonstellingsgebouw 
bestaat, met een hoofdingang, waar als eenige versiering 
drie houterige poppen dienst doen, afgegoten naar de be
kende „pleureurs*', die men tegenwoordig in alle beeldjes 
.winkels voor de ramen ziet staan. Maken de hoofdgebouwen 
van Prof. Joseph Hoffmann een armelijken indruk ook zijn 
interieurs van een klein landhuis daar tentoongesteld, ver
toonen een weinig aantrekkelijke zolderkamertjes architec
tuur, waarvan niets overblijft, als men het behangselpapiertje 
en de, dit moet erkend worden, wel eens aardige meubeltjes 
wegdenkt. En zooals met Hoffmann's werk is het ook met 
dat van zijn kunstbroeders Paul Roller, E. E. Mar gold, 
Otto Schönthall, Emil Hoppe en tal van anderen; wanneer 
men de bloempotjes en palmboompjes verwijdert is, alle 
geur en heerlijkheid weg en blijven aheen nog wat kriebelige 
ornamentjes over. i.elukkig bemerkt men aan het ontwerp 
van Otto Wagner voor een gebouw voor het Ministerie van 
Oorlog te Weenen, dat er in de Donanstad toch ook nog 
bouwmeesters zijn. Wagner publiceert bier ook nog een 
nieuwe variant op zijn Vredespaleisontwerp en wel een 
nieuwe oplossing van het linker hoekpaviljoen, wat beter 
bestudeerd wellicht, doch wel eenigszins mosterd na den 
maaltijd. 

K. P. C. de Bazel, is de titel van een studie in drie 
hoofdstukken van de hand van den heer C. W. Nijhoff, 
onlangs verschenen in „Onze Kunst". 

„Nu meermalen de meening wordt uitgesproken, dat voor 
bouw- en nijverheidskunst een nieuw tijdperk van ontwik
keling is aangebroken, wordt als van zelf de aandacht ge
trokken naar die kunstenaars, welke als aangewezen zijn, 
om in zulk een tijd op te treden als leiders Naast 'de 
vraag of er gronden aanwezig zijn voor bovenstaande mee
ning en welke, komt dan de belangstelling op voor deze 
levende leidende krachten, voor hun persoon en hun arbeid, 
en kan het zijn nut hebben zich een denkbeeld te vormen 
van de plaats, die aan dezen arbeid kan worden toege
wezen in de lijst van den tijd. In dezen geest wil het na
volgend opstel beschouwd zijn, dat handelt over den per
soon en den arbeid van één onzer meest erkende werkers 
op het. gebied van bouw- en meubelkunst: Karei Petrus 
Cornelis de Bazel. Daarom zal het ook drieledig zijn en 
achtereenvolgens betrekking hebben op de boven uitge
sproken vraag, op de Bazels persoon en arbeid en op de 

plaats, die in onzen tijd aan dezen arbeid kan worden toe
gekend." 

Aldus leidt de schrijver, in ietwat ouderwetschen trant, 
de Bazel, bij zijn lezers in. terwijl hij tevens het doel van 
zijn studie reeds iu deze inleiding uiteenzet, zijn taak van 
te voren afbakent. Van deze taak heeft hij zich op ver
dienstelijke wijze gekweten en men moge al met hem van 
meening verschillen over het nut van biographieën van 
levende kunstenaars, een zekere waarde kan aan deze studie, 
waarvoor in de eerste plaats de Bazel's werk het materiaal 
geleverd heeft, niet worden ontzegd; zij maakt in geen 
enkel opzicht den indruk van een reclame artikel, zooals 
men er zoovaak vindt in geïllustreerde bladen, met 't portret 
van den kunstenaar „in zijn werkkamer" er bij. Zelfs ont 
breekt het portret geheel onder de talrijke afbeeldingen. 

De ontwikkelingsgeschiedenis van de Bazel's talent, zoo 
als zij in het tweede hoofdstuk gegeven wordt, komt ons 
dan ook als 't belangrijkste gedeelte voor. 

Wat de beschouwingen in het derde hoofdstuk betreft, 
gewaagd willen wij die nu niet noemen, maar toch wijzen 
op de mogelijkheid, dat latere geslachten anders zullen 
oordeelen en op de waarschijnlijkheid, dat zij beter zullen 
kunnen oordeelen Gaarne hopen wij, dat schrijver's profetic 
aan het slot bewaarheid moge worden, waar hij zegt: 

„Zoo staat de Bazel all een der merkwaardigste archi
tecten te midden van dezen merkwaardigen. maar weinig 
geordenden tijd. In zijn natuurlijke en karaktervolle kunst 
vereenigt hij de algemeene eigenschappen van alle natuur
lijke kunst en de bijzondere van een uiterst fijn besnaard 
kunstenaar. Daarom is zijn kunst van zuiver gehalte en in 
haar vormverschijning van zeer gevoeligen aard en zal zij, 
afgescheiden van deze vormverschijning, door haar hoog 
opgevoerd eenheidsbegrip, van blijvende waarde zijn" 

G e m e n g d n i e u w s . 

B U I T E N L A N D . 

De Belgische regeering overweegt een plan, om Brussel 
en Antwerpen door een luxe-weg te verbinden, die bij een 
lengte van 36 kilometers een breedte van 100 Meters ver
krijgen zou, dus dezelfde breedte, we ke de buitenboulevar* 
van de Belgische hoofdstad hebben. 

De weg zou ter weerszijde met villa's en landhuizen, met 
rijken tuinaanleg, bebouwd moeten worden en hel Brus-
selsche zeekanaal, een paar riviertj'-s en eenige spoorwegen 
kruisen. De I ewerking van het ontwerp werd den Berlijn 
schen Oberbaural Dr. Stilbben opgedragen, die ook het 
uitbreidingsplan voor Antwerpen ontwierp. 

B I N N E N L A N D . 

AMSTERDAM. In 's Rijks Prentenkabinet is thans voor de 
gebruikelijke driemaandelijksche tentoonstelling een serie 
van 105 prenten, etsen, teekeningen enz. ter bezichtiging 
gesteld, betrekking hebbende op De Dam te Amsterdam. 
Een denkbeeld, waaraan men in verband met de plannen 
tot normaliseering van het plein, geen actualiteit kan ont 
zeggen. De oudste prent is genomen naar verloren schilde 
rijen van Barend Dircksz. Zij geeft drie voorvallen uit het 
oproer der Wederdoopers in 1535, die zich op den Dam 
hebben afgespeeld. Tot 1652 — toen het oude stadhuis een 
prooi der vlammen werd — krijgen wij prenten, die Den 
Dam op zijn schilderachtigst te zien geven. Want het oude 
stadhuis was in hooge mate een schilderachtig gebouw en 
daarbij gevoegd de oud-Hollandsche bouwtrant der omlig 
geilde huizen en van het Waaggebouw en niet te vergeten 
de levendige afsluiting naar den Vijgendam, door het water 
met zijn rank mastenbosch van visschersschuiten, geeft het 
geheel een boeienden aanblik, zooals het nadien niet weer 
bereikt heeft. O zeker het raadhuis door Jacob van Cam pen 
in de plaats van het oude gezet, is op zichzel' een schep 
ping van beteekenis, maar in zijn meer klassiek-monumen-
taal karakter heeft het toch nooit goed in het kader van 
dit oud-Hollaiidsch plein gepast. In zoover gevoelen wij ons 
geneigd dit ieuwe raadhuis, wat zijn stijl betreft een mis
greep te vinden van onze vaderen. De stijl, waarin later 
het zoogen. Kommandantshuis en de Beurs zijn gebouwd, 
vindt zuil verklaring iu dien van het Raadhuis 

Wie de prenten nagaat, krijgt een heel stuk onzer vader 
landsche geschiedenis in beeld voor zich. Want de groote 
historische bewegingen ten onzent hebben op den Dam 
meestal haar uitgangspunt gevonden. 

Legio zijn nok de terechtstellingen op den Dam, die in 
prent zijn vereeuwigd, in den beginne vooral autodafé'^, 
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By acht personen tegelijk ziet men de menschen op den 
brandstapel geworpen. Een tragischen indruk maakt ook 
de terechtstelling, 13 Mei 1678, van Rutger Vliech, boek
houder in de bank van leening, „met den swaerde gejusti-
ficeert wegen sijn groote dieverij." Een bijschrift laat den 
schuldige uitroepen: 

„Ach hadt ick de Stadt haer geit 
Niet tot mijn verderf genomen!" enz. 
Het schavot is tegen het raadhuis gebouwd en de beul 

verricht zijn werk onder het oog van Burgemeesteren en 
raden, waarvan er vermoedelijk sommigen op vrij wat 
grooter schaal, zich ten koste van de stad hebben verrijkt, 
dan deze boekhouder. Men denke maar aan wat de heer 
Elias daaromtrent uit onze archieven heeft opgediept. 

Een Êngelsche steendruk van Day and Son geeft het 
ontwerp van een hotel op den Dam in 1*54: International 
Alliance-hotel-capital: 300,000 pd. st. dat geprojecteerd is 
op den hoek van het Damrak, ter plaatse waar nu het 
koffiehuis De Bisschop staat. 

Men mag er benieuwd naar zijn welk jaartal de prent 
zal dragen, die den Dam te zien geeft, na de verwezen
lijking van het thans beraamde plan te zijner afsluitingen 
verfraaiing. N. R. Ct. 

'S-GKAVENHAGE. Voor den heer J. Kuyper, hoofdleeraar aan 
de „Akademie van Beeldende Kunsten" alhier, was het dezer 
dagen feest: 25 jaren geleden ving hij te Haarlem zijn loopbaan 
aan als leeraar bij het onderwijs in de kunstnijverheids-
vakken. Zijn leerlingen en oud-leerlingen hadden gemeend 
dit feit niet onopgemerkt te mogen laten voorbijgaan, en 
uit hun midden een commissie gevormd, die heden-middag 
den bescheiden leeraar en begaafden kunstenaar in een 
der keurig versierde zalen van „Maison Concordia" binnen
leidde, waar hij een aantal vrienden en leerlingen vereenigd 
vond. Namnns de commissie sprak M< j. Kroeze, van hier, 
den Jubilaris toe. Zij schetste in het kort den loopbaan 
van den heer Kuyper Hoezeer bij uw onderwijs leiding 
gevende, aldus ongeveer spreekster, liet u uw leerlingen 
de vrijheid om hun persoonlijkheid in hun werk te behouden 
en juist deze opvatting heeft steeds zooveel waardeering 
by ons gevonden. Spr. bood tenslotte namens oud-leerlingen 
en leerlingen te Haarlem en te 's-Gravenhage, een Broek-
haus Lexicon aan, geplaatst in een keurig bewerkt kasje, 
ontworpen door den heer Q. A. Krijncn. en vergezeld van 
een portefeuille mi t bijdragen van hen, die tot het hulde
blijk hadden meegewerkt, ontworpen en uitgevoerd door 
den heer W. F. Andrea te Haarlem. 

De heer von Saher, directeur van de Kunstnijverheid
school te Haarlem, bracht vervolgens hulde aan den ijver, 
de hulpvaardigheid, en het talent van den jubilaris. 

De inspecteur van het middelb. vakonderwijs, de heer 
H. J. de Groot, prees ook zijnertijds de groote verdiensten 
van den jubilaris, en wel in zijn kwaliteit van lid der 
examencommissie voor het middelbaar teekenonderwijs. 
Spr. bracht Kuyper dank en hulde voor hetgeen hij had 
gedaan voor den lande eu voor het onderwijs. Eindelijk 
huldigde de heer Jac. van den Bosch, voorzitter van de 
Ned. Vereen, voor Ambachts- en Niiverheidsknnst, nog den 
heer Kuyper. i ie vervolgens allen dankte voor de vriende
lijke woorden en het aangeboden huldeblijk, en den hem 
toegezwaaiden lof voor een groot deel overgebracht op de 
directeuren, onder wien hij had gewerkt, en op de goede 
kwaliteiten van de leerlingen. 

In den loop van den dag outving de heer Kuyper nog 
vele telegrafische gelukwenschen, o. m. van den neer van 
Delden. oud-directeur der Haagsche Akademie. 

— Op de hier gehouden Nijverheidstentoonstelling is het 
nieuwe fabrikaat „Glanstegels" van de Vigorose-cement-
industrie „de Meteoor" te Rheden bij Arnhem met den 
eersten prijs bekroond. 

* 

— Door de firma Leyden en van Beest te Rotterdam 
wordt een nieuw materiaal voor paneelen in deuren en be
timmeringen in den handel gebracht „Joxji" geheeten. 
dat bestaat uit drie kruiselings, watervast op elkaar ge
lijmde houtlagen, voorzien van decoraties in verschillende 
stijl; onveranderd en kleurvast aangebracht. 

Het materiaal is lichter en solieder dan massiefhout; 
het trekt niet, krimpt niet of scheuit niet; de platen zijn 
4 inM. (resp. ook 7 mM.) dik en kunnen als gewone paneelen 
in de was gezet, gelakt of gepolitoerd worden 

Dit nieuwe product imiteert op bedriegelijko wijze inleg
werk van hout of mozaïk, schilderwerk, beeldhouwwerk, 
email inlegwerk, lederwerk van Cordova enz. 

Waar echt inlegwerk te duur is kan men in met „Joxyj" 
paneel eenvoudig- en rijk versierde betimmeringen iu 

diversen stijl uitvoeren en hetzelfde effect verkrygen. 
ENKHUIZEN. In den nacht van 3 Sept. is de Herv. kerk 

te Wervershoof door den bliksem getroffen. Hoewel de 
toren reeds brandde, kondigde de klok nog het midder. 
nachtelijk uur aan. Ook om 121/: deed ze nog haar plicht-
Om ï ' / i uur stortte het geraamte van den toien ineen. 

Kerk en toren werden een prooi der vlammen. De be
lendende perceelen bleven gespaard. De vlammen waren 
ver in den omtrek te zien. 

De kerk dateerde waarschijnlijk uit de vijftiende eeuw, 
maar was in den loop der tijden zoodanig veranderd, dat 
de oorspronkelijke aanleg niet meer te herkennen was. In 
het kleine torentje aan de westzyde hing een klok van 
1602. de preekstoel was van 1638. Een en ander is waar
schijnlijk bij den brand verloren gegaan. 

DELFT. Aan de Technische Hoogeschool zijn voor den 
cursus 1908— li'09 147 studenten voor de eerste maal inge
schreven. 

P e r s o n a l i a . 

— Aan de Burgeravondschool te Schiedam zijn benoemd: 
tot leeraar in vakteekenen voor timmerlieden de heer D. R. 
Gerhardt, aldaar; in vakteekenen voor bankwerken de heer 
F. K. Friedrich te Rotterdam. 

— Tot leeraar aan de stedelijke teekenschool te Edam is 
benoemd I. C. Bander te Sloten (N.H.). 

— De heer A. Koppejan Jr., directeurleeraar van de 
Burgeravondschool en van de Avondschool voor Handwerks
lieden te Vlissingen, heeft zijn 25-jarig jubileum alsteeken-
leeraar te Vlissingen gevierd. Hij ontving stoffelijke blijken 
van belangstelling van de Commissie van Toezicht op het 
Middelbaar Onderwijs, van de leeraren van genoemde in
richting en van de leerlingen. 

— De heer H. A. v. Usselsteyn Adi. Dir. der Geni. 
Werken te Rotterdam heeft het hem aangeboden ambt van 
Dir.-Generaal v/d. Arbeid aangenomen. Hij zal dus Rott. 
met 1 Oct. a. s. metterwoon verlaten. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— O p z i c h t e r bij de Gemeentewerken te Alkmaar,zie 
adv. in dit no. (II 

a. L e e r a a r in het recht l i jn ig- en vaktee
kenen aan de Burgeravondschool: tevens 

6. A d j un ct-b ou w- en w oni n g-opzi ch ter, werk
zaam onder den Gem. architect te Almelo. Belooning als 
Leeraar f 600 — per cursus van 1 October—l April. Als 
Adjunct-bouw en woningopzichter f600.— per jaar. Inlich
tingen geven de Directeur der Burgeravondschool en de 
Gameente-architect. Stukken op zegel bij den Burgemeester 
van Stad-Almelo vóór den 20sten September ek. (I) 

— S c h e e p s b o u w k u n d i g e , grondig bekend met het 
teekenen en geheel zelfstandig kunnende werken. Br. Ut, 
A F 276 N. vd. D. (D 

— B o u w k u n d i g T e e k e n a a r om direct in dienst 
te treden. Brieven onder letter C aan het Bouwkundig 
Weekblad, Herderstraat 5, den Haag. (1) 

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r 
Hoog salaris. Brieven onder No, 

te 's-Gravenhage, 
16367bureau HetVaderlantl. 

tD 

— Ingen ieur of t e c h n i s c h persoon bekend 
met licht en krachtinstallaties. Werktuigkundige geniet de 
voorkeur. Brieven onder No. 52904 aan het bureau van „de 
Ingenieur" te 's-Gravenhage (2) 

— A s s i s t e n t voor het landmeten, het waterpassen en 
de geodesie aan de Technische Hoogeschool te Delft jaar
wedde f 1200; zich schriftelijk aan te melden bij den hoog
leeraar H. J. Heuvelink. (2) 

— C i v i e l Ingen ieur aan fabriek van Gewapend 
Beton Brieven onder No. 52912, aan het Bureau van „de 
Ingenieur" te s Graveuhage. (2) 

12 September. Bijlage van „JDE O P M E R K E R 99 No. 37. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en Magazijnen D E K U I T E R K A D E 150—151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warn en Kondwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder Garantie. 

— Dr ie l e e r a r e n aan de Ambachtsschool te Heeren
veen tegen 1 December a.s.; één voor timmeren, één voor 
smeden en één voor schilderen, aanvangssalaris f «50 per 
jaar. Stukken vóór 15 September aan Mr. T. Binnerts te 
Heeren veen. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 
INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 

RuiJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 
Spreekuur iederen "Woensdag- en Vrijdagavond 

van 6 tot 8 uur. 
26 Bouwk.Opz.-teek., 22—50j . , /60—ƒ 125 p.m. 

9 BouwkOpz.-Uitv., 23-
4 Bouwk. Teek. 22-
5 Waterb. Opzr. 25-
3 Chef-machinisten 22-
1 Werkt. opz. (construct.) 
2 Werkmeesters 20-
5 Werktuigk. Teek. 18-
5 Electrotechniker 20 
1 Scheepsteekenaars 
2 Klerk-teekenaar 22-
1 Kadaster-teekenaar 
1 Adjunct Boormeester — 

-50 j . , ƒ 65-
-49 j . , ƒ 4 5 -
-44 j . , / 70 -
- 3 3 j . , / 9 0 -
26 j . , / 

-34 j . , ƒ 9 0 -
-30 j . , ƒ 3 5 -
- 3 4 J . J 3 5 -
21 j , 
25 j . , ƒ 6 5 -

-24 .,..ƒ 
2 0 j , 

-ƒ120 
-ƒ120 
-ƒ125 
-ƒ125 
ƒ110 
ƒ 130 
ƒ 90 
-ƒ120 
ƒ 65 
f 75 
ƒ 70 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 14 September. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het gem.-
best.: het leggen van ten nevenriool in 
de Jan Luijkenstraat met het maken van 
den nooduitlaat no. 29. Bestek en voorw. 
te verkrijgen ter Stadsdrukkerij. Inlich. 
op het ing.-bureau, ten Gemeentehuize, 
kamer no. 157, van 11 tot 12 uur, op 
Donderdag en Vrijdag voor de aanbe
steding. 

Enschede, ten 12 ure, door den notaris 
H . ' v. Opstal in het café Centraal: het 
bouwen van een woonhuis met kantoor
gebouw aan het Hoedemakersplein; be
stek en teekening te bekomen bij den 
arch. G. Beltman AGzn.; aanw. op den 
dag der best. ten 9 ure. 

Enschede, ten 10 ure, door de arch. 
H. Reijgers voor het Zieken- en Pensioen 
fonds voor t nschede en Lonneker: het 
bouwen van kantoor en apotheek met 
bovenwoning aan de Nijverheidstraat; 
bestekken en teekeningen te bekomen 
bij den architect; aanw. gehouden. 

Znidwolde, ten 3 ure, door de bouwk. 
K. A. Hakkert in het café van de wed. 
Snijders: de uitbreiding der coöp zuivel
fabriek met een directeurswoning; bestek 
en teekening te bekomen bij den dir.; 
aanw. op den dag der best. van 1—2 
ure. 

DINSDAG 15 September. 

Coerorden, ten 3 ure, door de arch. 
G. Wieringa: het amoveeren van een ho
tel en bouwen van een nieuw hotel, 
café-restaurant; bestek en teekening te 
te bekomen in het hotel en by den arch. 

Enschede, ten 12 ure, door den heer 
M. van Dam in het café H. Ter Riet: 
het bouwen van een magazijn aan de 
Hengeloschestr.; bestek en teekening ter 
inzage in gen. café; aanw. op den dag 
der besteding ten 9 ure; inl. verstrekt 
de arch. H. Reijgers. 

Rotterdam, ten 1 ure, door het ge
meentebestuur: het voltooien van de uit
breiding der groote Koopmansbeurs; be
stek en teekeningen ter inzage ter secr. 

en in het stadstimmerhuis en te bekomen 
bij de wed. P. van Waesberge en Zn.; 
aanw. gehouden. 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl. van S. S. in het Moreelse Park: 
bestek no. 1157: het verbeteren van de 
wachterswoningen op de lijn Harlingen-
Nieuweschans, begr. perc. IV f 20350 
V f 18700. (Zie adv. in No. 35.) 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij tot 

'Maatsch. tegen 

schade op het Leven 
„DE 

ft 
ran 184U5. 

's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN,IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.801.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

Expl. v. S.S. in het Moreelse Park, bestek 
no. 1133: het verbouwen van het hoofd
gebouw op het station Amsterdam W. P., 
begr. f 10200. (Zie adv. in no 35.) 

WOENSDAG 16 September. 

VGravenhage ten 2 ure. Door het 
Min. v. Waterstaat aan het geb. der post. 
en tel.: het bouwen van een hulppost
en telegraafkantoor met directeurswoning 
te Sell el ling wonde. (Zie adv. in no. 35.) 

Someren ten 4 ure. Door het gem.-best. 
I. het vergrooten der o. 1. school te So-
meren (Eind) en het bouwen van een 
gymnastieklokaal met annexe werken; 

. de levering en het plaatsen der school 
meubelen. Aanw. op den dag der besteding 
om 1 uur. Bestek en teek. verkrijgb bij 
den Arch. L. de Vries te Helmond. 

Nijmegen, ten 2 ure, door de arch. K 
Verburg namens het best. van Eigen 
Hulp in hotel Place Royale: het bouwen 
van een complex winkelhuizen, hoek van 
Broeckhuizeii-, Staring- en Walstraat; be
stek met 6 teekeningen te bekomen bij 
den arch. 

Kaalte, ten 5 ure. door den heer J. B. 
Bosch in de Kroon: het bouwen van een 
dubbel woonhuis voor Mej. A. Tielbeke; 
bestek en teek. ter inzage in gen. café: 
aanw. op den dag der best. ten 3 ure. 

Rozenburg, ten 12 ure, door de bouwk. 
T Breevaart: het bouwen van een bouw-
manswoning en bijkomende werken aan 
den Volgerweg; bestek en teek. te be
komen bij gen. bouwk. aanw. gehouden. 

Donderdag 17 September 

Wolvega ten 8 ure. Door de aannemers 
L. M. van der Hoef en Zn. bij den 
kastelein H. L. Scheltinga: Het bouwen 
eener burgerhuizinge aan den Rijks
straatweg bestekken en teek. te beko
men bij den boekdrukker G. Taconis te 
Wolvega. 

VRIJDAG IK September. 

Dordrecht ten 12 ure. Door de arch. 
J. H. B. Veenenbos te Sliedrecht in het 
café Centraal: het verplaatsen der 
volkskeet en machineloods met machine 
van de visscherij Koninging Wilhelmina 
onder Dubbeldam naar de visscherij aan 
den Zuidwal der Nieuwe Merwede onder 
Werkendam. Bestek en teek. verkrijgb. 
bij den Architect. Aanw. 14 Sept. 12'/2 

uur, uitgaande van de Visscherij te 
Dubbeldam. 

Vlissingen ten 2 ure. Door het gem • 
best.: de levering van 600000 harde en 
zeer weinig getrokken, straatklinkers, 
400000 id. vlakke trottoirklinkers. Best 
en voorw. te bekomen bij den Gem. 
Bouwmeester. 

Zwolle ten 2 ure. Door het gem.-best. 
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Bij acht personen tegelijk ziet men de menschen op den 
brandstapel geworpen. Êen tragischen indruk maakt ook 
de terechtstelling, 13 Mei 1678, van Rutg.r Vliech, boek
houder in de bank van leening, „met den swaerde gejusti 
ficeert wegen sijn groote dieverij." Een bijschrift laat den 
schuldige uitroepen: 

„Ach hadt ick de Stadt haer geit 
Niet tot mijn verderf genomen!" enz. 
Het schavot is tegen het raadhuis gebouwd cn de beul 

verricht zijn werk onder het oog van Burgemeesteren en 
raden, waarvan er vermoedelijk sommigen op vrij wat 
grooter schaal, zich ten koste van de stad hebben verrijkt, 
dan deze boekhouder. Men denke maar aan wat ile heer 
Elias daaromtrent uit onze archieven heeft opgediept. 

Een Engelsche steendruk van Day and Son geeft het 
ontwerp van een hotel op den Dam in 1S54: International 
Alliancc-hotel-capital: 300,000 pd. st. dat geprojecteerd is 
op den hoek van het Damrak, ter plaatse waar nu het 
koffiehuis De Bisschop staat. 

Men mag er benieuwd naar zijn welk jaartal de prent 
zal dragen, die den Dam te zien geeft, na de verwezen
lijking van het thans beraamde plan te zijner afsluitingen 
verfraaiing. Ar. R. Ct. 

'S-GRAVENHAGE. Voor den heer J. Kuyper, hoofdleeraar aan 
de „Akademie van Beeldende Kunsten" alhier, was het dezer 
dagen feest: "25 jaren geleden ving hij te Haarlem zijn loopbaan 
aan als leeraar bij het onderwijs in de kunstiiflverheids
vakken. Zijn leerlingen en oud-leerlingen hadden gemeend 
dit feit niet onopgemerkt te mogen laten voorbijgaan, en 
uit hun midden een commissie gevormd, die heden-middag 
den bescheiden leeraar en begaafden kunstenaar in een 
(Ier keurig versierde zalen van „Maison Concordia" binnen
leidde, waar hij een aantal vrienden en leerlingen vereenigd 
vond. Namnns de commissie sprak Mej. Kroeze, van hier, 
den Jubilaris loe. Zij schetste in het kort den loopbaan 
van den heer Kuyper Hoezeer bij uw onderwijs leiding 
gevende, aldus ongeveer spreekster, liet u uw leerlingen 
de vrijheid om hun persoonlijkheid in hun werk te behouden 
en juist deze opvatting heeft steeds zooveel waardeering 
bij ons gevonden. Spr. bood tenslotte namens oud-leerlingen 
eii leerlingen te Haarlem en te 's-Gravenhage, een Broek-
haus Lexicon a;tn, geplaatst in een keurig bewerkt kasje, 
ontworpen door den heer Q. A. Krijnen, en vergezeld van 
een portefeuille m< t bijdragen van hen, die tot het hulde
blijk hadden meegewerkt, ontworpen en uitgevoerd door 
den heer W. F. Andrea te Haarlem. 

De heer von Saher, directeur van de Kunstnijverheid
school te Haarlem, bracht vervolgens hulde aan den ijver, 
de hulpvaardigheid, en het talent van den jubilaris. 

De inspecteur van het middelb. vakonderwijs, de heer 
H. J. de Groot, prees ook zijnertijds de groote verdiensten 
van den jubilaris, en wel in zijn kwaliteit van lid der 
examencommissie voor het middelbaar teekenonderwijs. 
Spr. bracht Kuyper dank en hulde voor hetgeen hij had 
gedaan voor den lande eu voor het onderwijs. Eindelijk 
huldigde de heer Jac. van den Bosch, voorzitter van de 
Ned. Vereen, voor Ambachts- en Nijverheidskunst, nog den 
heer Kuyper. < ie venolgens allen dankte voor de vriende
lijke woorden en het aangeboden huldeblijk, en den hem 
töegezwaaiden lof voor een groot deel overgebracht op de 
directeuren, onder wien hij had gewerkt, en op de goede 
kwaliteiten van de leerlingen. 

In den loop van den dag outving de heer Kuyper nog 
vele telegrafische gelukwenschen, o. m. van den heer van 
Delden. oud-directeur der Haagsche Akademie. 

— Op de hier gehouden Nijverheidstentoonstelling is het 
nieuwe fabrikaat „Glanstegels" van de Vigorose-cement-
industrie „de Meteoor" te Rheden bij Arnhem met den 
eersten prijs bekroond. 

— Door de firma Leyden en van Beest te Rotterdam 
wordt een nieuw materiaal voor paneelen in deuren en be
timmeringen in den handel gebracht „Joxyl" geheeten. 
dat bestaat uit drie kruiselings, watervast op elkaar ge 
lijmde houtlagen, voorzien van decoraties in verschillende 
stijl; onveranderd en kleurvast aangebracht. 

Het materiaal is lichter en solieder dan massiefhout; 
het trekt niet, krimpt niet of scheurt niet; de platen zijn 
1 niM. (resp. ook 7 mM.) dik en kunnen als gewone paneelen 
in de was gezet, gelakt of gepolitoerd worden 

Dit nieuwe product imiteert op bedriegelijke wijze inleg
werk van hout of mozalk, schilderwerk, beeldhouwwerk, 
email inlegwerk, lederwerk van Cordova enz. 

Waar echt inlegwerk te duur is kan men in met „Joxyl" 
paneel eenvoudig- en rijk versierde betimmeringen iu 

diversen stijl uitvoeren en hetzelfde effect verkrijgen. 
ENKHUIZEN. In den nacht van 8 Sept. is de Herv. kerk 

te Wervershoof door den bliksem getroffen. Hoewel de 
toren reeds brandde, kondigde de klok nog het midder. 
nachtelijk uur aan. Ook om ISS'/i deed ze nog haar plicht-
Om 2'/t uur stortte het geraamte van den toten ineen. 

Kerk en toren werden een prooi der vlammen. De be 
lendende perceelen bleven gespaard. De vlammen waren 
ver in den omtrek te zien. 

De kerk dateerde waarschijnlijk uit de vijftiende eeuw, 
maar was in den loop der tijden zoodanig veranderd, dat 
de oorspronkelijke aanleg niet meer te herkennen was. In 
het kleine torentje aan de westzijde hing een klok van 
1602. de preekstoel was van 1638. Een en ander is waar
schijnlijk bij den brand verloren gegaan. 

DELFT. Aan de Technische Hoogeschool zijn voor den 
cursus 1908— lüOu 147 studenten voor de eerste maal inge 
schreven. 

P e r s o n a l i a . 

— Aan de Burgeravondschool te Schiedam zijn benoemd: 
tot leeraar in vakteekenen voor timmerlieden deheerD. R. 
Gerhardt, aldaar; in vakteekenen voor bank werken de heer 
F. K. Friedrich te Rotterdam. 

— Tot leeraar aan de stedelijke teekcnschool te Edam is 
benoemd I. C. Bander te Sloten (N.H.). 

— De heer A. Koppejan Jr.. directeurleeraar van de 
Burgeravondschool en van de Avondschool voor Handwerks
lieden te Vlissingen, heeft zijn 25-jarig jubileum als teeken-
leeraar te Vlissingen gevierd. Hij ontving stoffelijke blijken 
van belangstelling van de Commissie van Toezicht op het 
Middelbaar Onderwijs, van de leeraren van genoemde in
richting en van de leerlingen. 

— De heer H. A. v. Usselsteyn Adi. Dir. der Gem. 
Werken te Rotterdam heeft het hem aangeboden ambt van 
Dir.-Generaal vd. Arbeid aangenomen Hij zal dus Rott. 
met 1 Oct, a.s. metterwoon verlaten. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

adv, 
O p z i c h t e r bij de Gemeentewerken te Alkmaar, zie 
in dit no. UI 

a. L e e r a a r in het recht l i jn ig- en vaktee
kenen aan de Burgeravondschool: tevens 

6. A (1 j u n c tb o u w- en w o n i n go p /. i c h t e r, werk
zaam onder den Gem. architect te Almelo. Belooning als 
Leeraar f600— per cursus van 1 October— 1 April. Als 
Adjunct-bouw en woningopzichter f600.— per jaar. Inlich
tingen geven de Directeur der Burgeravondschool en de 
Gameentearchitect. Stukken op zegel bij den Burgemeester 
van Stad-Almelo vóór den 20sten September e k. (11 

— Scheepsbouwkundige , grondig bekend met het 
teekenen en geheel zelfstandig kunnende werken. Br. bit. 
A F 276 N. vd. D. (D 

— B o u w k u n d i g T e e k e n a a r om direct in d ienst 
te treden. Brieven onder letter C aan het Bouwkundig 
Weekblad. Herderstraat 5, den Haag. (1) 

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r te 's-Gravenhage, 
Hoog salaris. Brieven onder No. 16:167 bureau HetVaiierlaml. 

tl) 

— Ingenieur of t e c h n i s c h persoon bekend 
met licht en krachtinstallaties. Werktuigkundige geniet d e 
voorkeui. Brieven onder No. 52901 aan het bureau van „ d e 
Ingenieur" te 's-Gravenhage (2) 

— A s s i s t e n t voor het landmeten, het waterpassen en 
de geodesie aan de Technische Hoogeschool te Delft jaar
wedde f 1200; zich schriftelijk aan te melden bij den hoog
leeraar H. J. Heuvelink. (-) 

— C i v i e l Ingenieu 
Beton Brieven onder No. I 
Ingenieur" te 's Gravenhage, 

r aan fabriek van Gewapend 
.2912, aan het Bureau van „de 

12) 

12 September. Bijlage van „ » E O P M E R K E R No. 37. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

H o o f d k a n t o o r en Maga iUnen D E H l l ' l ' E K K A n i : 150—151. F i l i a a l en Showroom 44 ROK IX, 

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 Ventilator onder Garantie. 

— Dr ie l e e r a r e n aan de Ambachtsschool te Heeren-
veen tegen 1 December a.s.; één voor timmeren, één voor 
smeden en één voor schilderen, aanvangssalaris f »50 per 
jaar. Stukken vóór 15 September aan Mr. T. Binnerts te 
Heerenveen. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

26 Bouwk.Opz.-teek., 22—50j., ƒ 60—f 125 p.m. 

9 BouwkOpz.-Uitv., 23 
4 Bouwk. Teek. 22 
5 Waterb. Opzr. 25 
3 Chef-machinisten 22 
1 Werkt. opz. (construct.) 
2 Werkmeesters 20 
5 Werktuigk. Teek. 18-
5 Electrotechniker 20 
1 Scheepsteekenaars 
2 Klerk-teekenaar 22 
1 Kadaster-teekenaar 
1 Adjunct Boormeester 

•50 j., ƒ 6 5 -
49]., f 45-
44 j . , f70-
3 8 i . , / 9 0 -
26 j . , / 
34 j . , / 90 -
3 0 j . , / 3 5 -

- 3 4 j . , / 3 5 
21.j, 
25j.,/-05 
m,f 
20j.. 

-ƒ120 
ƒ120 

-ƒ125 
-ƒ125 
ƒ110 
f 130 
f 90 

ƒ120 
ƒ 65 
f 75 
ƒ 70 

Aankondiging van 
.4 a n IMVH t c d i n ge n. 

MAANDAG 14 September. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het gem.-
best.: het leggen van ten nevenriool in 
de Jan Luijkenstraat met het maken van 
den nooduitlaat no. 29. Bestek en voorw. 
te verkrijgen ter Stadsdrukkerij, lnlich. 
op het ing.-bureau, ten Gemeentehuize, 
kamer no. 157, van 11 tot 12 uur, op 
Donderdag en Vrijdag voor de aanbe
steding. 

Enschede, ten 12 ure, door den notaris 
H. ' v. Opstal in het café Centraal: het 
bouwen van een woonhuis met kantoor
gebouw aan het Hoedemakersplein; be
stek en teekening te bekomen bij den 
arch. G. Beltman AGzn.; aanw. op den 
dag der best. ten H ure. 

Enschede, ten 10 ure, door de arch. 
H. Reijgers voor het Zieken- en Pensioen 
fonds voor I nschede en Lonneker: het 
bouwen van kantoor en apotheek met 
bovenwoning aan de Nijverheidstraat; 
bestekken en teekeningen te bekomen 
bij den architect; aanw. gehouden. 

Zuidwolde, ten 3 ure, door de bouwk. 
K. A. Hakkert in het café van de wed. 
Snijders: de uitbreiding der coöp zuivel
fabriek met een directeurswoning; bestek 
en teekening te bekomen bij den dir.; 
aanw. op den dag der Lest. van 1—2 
ure. 

DINSDAG 15 September. 

Coevorden, ten 3 ure, door de arch, j 
G. Wieringa: het amoveeren van een ho-
tel en bouwen van een nieuw hotel, '• 
café-restaurant; bestek en teekening te 
te bekomen in het hotel en bij den arch, j 

Enschede, ten 12 ure, door den heer 
l i . van Dam in het café H. Ter Riet: 
het bouwen van een magazijn aan de 
Hengeloschestr.; bestek en teekening ter 
inzage in gen. café; aanw. op den dag 
der besteding ten 9 ure; inl. verstrekt 
de arch. H. Reijgers. 

Rotterdam, ten 1 ure, door het ge
meentebestuur: het voltooien van de uit
breiding der groote Koopmansbeurs; be
stek en teekeningen ter inzage ter secr. 

en in het stadstimmerhuis en te bekomen 
bij de wed. P. van Waesberge en Zn.; 
aanw. gehouden. 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl. van S. S. in het Moreelse Park: 
bestek no. 1157: het verbeteren van de 
wacht eis woningen op de lijn Harlingen-
Nienweschans, begr. perc. IV f 203"i0 
V f 18700. (Zie adv. in No. 35.) 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij tot 

"Maatsch. tegen 

schade op het Leven 
„DE van 1S45. 

's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN.IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

Expl. v. S.S. in het Moreelse Park, bestek 
BO. 1133: het verbouwen van het hoofd
gebouw op het station Amsterdam W. P., 
begr. f 10200. (Zie adv. in no 35.) 

WOENSDAG 16 September. 

's-Gravenhage ten 2 ure. Door het 
Min. v. Waterstaat aan het geb. der post. 
en tel.: het bouwen van een hulppost
en telegraafkantoor met directeurswoning 
te Schellingwoude. (Zie adv. in no. 35.) 

Someren ten 4 ure. Door het gem. best. 
I het vergrooten der o. 1. school te So
meren (Eind) en het bouwen van een 
gymnastieklokaal met annexe werken; 

. de levering en het plaatsen der school 
meubelen. Aanw. op den dag der besteding 
om 1 uur. Bestek en teek. verkrijgb bij 
den Arch. L. de Vries te Helmond. 

Nijmegen, ten 2 ure, door de arch. K 
Verburg namens het best. van Eigen 
Hulp in hotel Place Royale: het bouwen 
van een complex winkelhuizen, hoek van 
Broeckhuizen-, Staring- en Walstraat; be
stek met 6 teekeningen te bekomen bij 
den arch. 

Kaalte, ten 5 ure. door den heer J. B. 
Bosch in de Kroon: het bouwen van een 
dubbel woonhuis voor Mej. A. Tielbeke; 
bestek en teek. ter inzage in gen. café: 
aanw. op den dag der best. ten 3 ure. 

Rozenburg, ten 12 ure. door de bouwk. 
T Breevaart: het bouwen van een bouw-
manswoning en bijkomende werken aan 
den Volgerweg; bestek en teek. te be
komen bij gen. bouwk. aanw. gehouden. 

Donderdag 17 September 

YVolvega ten >s ure. Door de aannemers 
L. M. van der Hoef en Zn. bij den 
kastelein H. L. Scheltinga: Het bouwen 
eener burgerhui/.inge aan den Rijks
straatweg bestekken en teek. te beko
men bij den boekdrukker G. Taconis te 
Wolvega. 

VRIJDAG is September. 

Dordrecht ten 12 ure. Door de arch. 
J. H. B. Veenenbos te Sliedrecht in het 
café Centraal: liet verplaatsen der 
volkskeet en macliineloods met machine 
van de visscherij Koninging Wilhelmina 
onder Dubbeldam naar de visscherij aan 
den Zuidwal der Nieuwe Merwede onder 
Werkendam. Bestek en teek. verkrijgb. 
bij den Architect. Aanw. 14 Sept. 12'/i 
uur, uitgaande van de Visscherij te 
Dubbeldam. 

Vlissingen ten 2 ure. Door het gem • 
best: de levering van 6IMI0U0 harde en 
zeer weinig getrokken, straatklinkers, 
400000 id. vlakke trottoirklinkers. Best 
en voorw. te bekomen bij den Gem. 
Bouwmeester. 

/nolle ten 2 ure. Door het gem.-best. 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTEROOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Houten Parquetvloereii (2) 
i n ASPHALT, MASSIVE en PARQUET-TAPIS. 

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek. 
Houten Hoofd- en Tusschenbalusters. 

de levering van 30U0 q. in. straatklinkers 
geschikt voor rijwegen; inl. verstrekt 
de gem. arch. Bestekken te bekomen ter 
secretarie. 

DINSDAG 22 September. 

Nijmegen ten 2.30 ure. Door het gem.-
best. ; het bouwen aan de Nieuwe Markt
straat te Nijmegen van een pompgehouw 
ten behoeve van de gem. waterleiding 
aid. Bestekken met teek. verkrijgb. ter 
Gem. Secretarie. Inl. bij den Directeur 
der Gemeentewerken. 

MAANDAG 5 October. 

Amsterdam ten 1.30. Door de H. IJ. S.M. 
in het Centraal station. Bestek No. 1121 
het maken vau den bovenbouw voor de 
spoorwegbrug over de Delfshavensche 
Schie. Begr. f 1*7.100; het bestek met 2 
teek. verkrijgb. aan het Administratie
gebouw Droogbak, Dienst van Weg en 
Werken, kamer 150. Aanw. 29 September 
9.30 spoortijd, in de 3e klasse wachtkamer 
van het station Schiedam. 

Antiquariaat van f,üe Opmerker" 
SLOKT EN FIJNJE. Beschrijving van 

den Watervloed in Gelderland in 
Maart 1855, met 4 kaarten en 12 schet
sen, Arnhem 1856. . . . 1.— 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
find deren Anwendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst-
nregn en 11 uitslaande platen. /"!.—. 

BADON GHIJBEN en H. STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ 0.65 

Uitslag van Aan
bestedingen. 

Utrecht 8 September, door de Mij tot 
Expl van S. S in het Moreelsche Park; 
bestek No. 1156: het wijzigen en uit
breiden van sporen en wissds en het 
maken van eenige andere werken op de 
stations en halten : Gieten, Gasseltemije-
veen, Buinen, Exlo, Valthe, Weerdinge, 
Nieuw-Amsterdam, Hardenberg. Bergent-
heim en Dalfsen. Begrooting f 1290J. i l 
Inschrijvingsbiljetten. H J. te Siepe, 
Winterswijk f 14390; P. Boks te Amers 
foort f 13980; J. Henzema, Oude Pekela 
f 13H65; C. Ter Horst, Zwolle f 13.'37; J. 
H. van Berghem Jr., Utrecht f 12620; H. 
J C. Hellendoorn, Zwolle f 12447; R C. 
Stuy, Rosendaal(N.-B.)f 12250; J Kraaye 
veld en E. van Noordemie, Sliedrecht 
f 12210; W. van Splunder, Ridderkerk 
f 12140; II. J. Eykelboom, Apeldoorn 
f 12119; J. L. Kros, Utrecht f 11653. 

Utrecht, 8 September, door de Mij. tot 
Exploitatie van S. S. in het Moi eelse 
Park; besiek No. 1155; het wijzigen en 
uitbreiden van de draineering op het 
stationsemplacement te Leeuwarden. Be
grooting f 12500. Inschrijvingsbiljetten. 
U. H. van Meekeren, Hindeloopen f 13'»84; 
S. van der Zaag, Leeuwarden f 13970; 
Tj Bijlsma, Leeuwarden f 13900; C. Lerk 
Leeuwarden f 13430; Chr. Wegerif. Apel
doorn f13400; W. van Splunder, Ridder
kerk f 12866; F. de Herder en N. M. 
Bollen, Zwolle en Utrecht f 12840: C. 
ter Horst, Zwolle f 12473; P. A. Wiersma, 
Schrans bij Leeuwarden f 12385; J. H. 
van Berghem Jr., ttrecht f 12378; J 
Kraayeveld en E. van Noordenne, Slie
drecht f 12253; F. Anema, Harlingen 
f 11986; A. Gaasterland en J. Struiksma, 
Wieuwerd en Deersum f 11984: J. L. Kros, 
Utrecht f11867. 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) f 1.50 

W . J . M. VAN DE WlJNPERSSE. 
Statische Berekeningen van Construe-
tien uit de Burgerlijke Bouwkunde 
met 152 figuren, 's-Gravenhage 1902 
(f 2.40) f 1.— 

BILLING. Architekturskizzen. 48platen 
en portefeuille /"6.— 

A. MESSEL . Der Wertheimbau. 30 
platen in portef. (/"15.—) . . /"4.50 

F . C. D. BAUER. Berigtcn en Waar 
nemingen betrekkelijk den Water
vloed in Gelderland in January en 
February 1861 met kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 1863 f 0.75 

AD. BURR . Photographische Reise-
aufnahmen aus England u F r a n k r e i c h 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger ƒ13.— ƒ4.50 

M . H. A. J . VAN MEURS. Aanwijzi
g-big bij het Topographisch Teekenen, 
met atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 1889 f2 — 

L . KROOK. Architectur der Nieder-
lande, 60 platen, Monumenten van 
Oud-Nederlandsche Bouwkunst (vroe
ger f 21.(50) f6.— 

KARL A. ROMSTORFER. Die Bautisch-
l e r e i . Leipzig. Karl Scholtze 1882. Met 
491 figuren in den tekst . . ƒ1.50 

DR. W . BODE . Geschichte der Deut-
schen P l a s t i k . Elegant geb., vroeger 
ƒ 1 5 . - ƒ3.60 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

G E W A P E N D B E T O N . 
UITVOERING van alle werken, begrootingen en plannen kosteloos. 

Koninklijke Rotterdamsche CEMENTSTEENFABRIEK. 
Voorheen VAN WANING & Co., Rotterdam. — Enschede. 

Verf voor Centrale Verwarming 
te bekomen in alle kleuren, mat en glanzend in elke 
hoeveelheid bij 

E. J . A . C O H E N , ARNHEM. 
ROODENBURGSTRAAT 26—27. 

Telegramadres: COHElf—Schilders, Arnhem. IITERC. TEEPHOÜ» 418. 
P T l > r ü s op aanvraag en monsterbusjes gratis. 

Groothandel Spiegel-Vensterglas, Verfwaren. 
= = = = = GEORNAMENTEERD GLAS. =========== 
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O U W K U N D I G W E E K B L A D -

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER" , Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage, 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenhuid. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
n. hij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van liet 

abonnementsjaar, of 
h. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (I Jan.—31 Dec.) wnrdt 
beschikt. 

Voor België • 6.B01 & g j 
Voor de overige landen der Post-Unie, met 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika . • 7.50/ 5lo a 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend hij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat • • f 0.26 

Idem, idem, /.onder plaat 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • I.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer (1.15 
Groott 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 ran 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 „T)e Opmerker" ter drukkerij van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103. 's-Gravenhage. 

O v e r U i t b r e i d i n g s p l a n n e n v a n m i d d e l b a r e en k l e i n e s t e d e n . 
(Slot). 

Het spreekt vanzelf, dat men, omdat een rechte 
lijn wel eens vervelend en eentonig is niet mag be
sluiten geen rechte straten meer aan te leggen. 
Waar de rechte lijn noodig of gepast is, waar het 
verkeer haar voorschrijft of een monumentale aan
leg beoogd wordt, met uitzicht op een monument, 
daar moet men de rechte lijn tot haar recht laten 
komen. Maar bij woon- en winkelstraten beproeve 
men steeds lange, volkomen rechte stukken te ver
mijden en variatie te brengen door gebogen, ge
broken, of hier en daar voor- of achteruitspringen
de rooilijnen. Er is geen enkele reden om een 
winkelstraat zelfs met druk verkeer tusschen twee 
evenwijdige lijnen te projecteeren, afwisseling in 
den loop der rooilijnen zal hier juist gelegenheid 
aanbieden tot eigenaardige! oplossingen voor mo
derne winkelhuizen, evenals men bij woonhuizen, 
door hiervan de rooilijnen op oordeelkundige wijze 
te laten verspringen, zijwaarts uitziende vensters 
kan maken en tot architectonische geveloplossingen 
kan komen, die bij het gewone, in aaneengesloten 
rijen gebouwde huis niet mogelijk zijn, oplossingen, 
die ongemeen veel kunnen bijdragen, het aanzien 
van de straat te verfraaien en té verlevendigen en 
bovendien de huizen zeil veel aangenamer in het 
bewonen te maken. 

De eigenlijke straat met hare trottoirs zal men 
toch een zooveel mogelijk regelmatig beloop kunnen 
geven. 

Plaatselijke verbreedingen, hetzij opzettelijk aan
gelegd, hetzij het gevolg van de ontmoeting van 
meerdere straten, geven voorts gereedelijk gelegen
heid tot het aanbrengen van kleine verfraaiingen 
in den vorm van plantsoenaanleg of kleine fon
teinen of monumenten. Zelfs kiosken of tramhuisjes 
kunnen, mits goed geplaatst en architectonisch 
goed opgevat, bijdragen tot verfraaiing. 

Ter loops zij nog opgemerkt, dat het bij dwars
straten aanbeveling verdient, bij kruising met de 
hoofdstraat, de as van de dwarsstraat te laten ver
springen; daardoor voorkomt men, dat lange toch
tige gangen verkregen worden, waar het altijd 
waait en altijd stuift en die dus gemeden worden 
door ieder, die er niet bepaald behoeft te zijn. 

Ook op aesthetische gronden verdient dit ver
springen aanbeveling. 

Straten met niet evenwijdige rooilijnen zullen 
reeds daardoor minder in tochtige kanalen ont
aarden, en daarbij bieden zij nog het voordeel aan. 
dat men zonder eenig bezwaar ook afwisseling in 
de hoogte der bebouwing kan brengen. 

Bij dit alles behoort echter wel in aanmerking 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
A C H T E R O O S T E I N D E 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Houten Parquetvloeren (2) 
in A S P H A L T , M A S S I V E en P A R Q U E T - T A P I S . 

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek. 
Houten Hoofd- en Tusschenbalusters. 

de levering van 30U0 q. m. straatklinkers 
geschikt voor rijwegen; inl verstrekt 
de gem. arcli. Bestekken te bekomen ter 
secretarie. 

DINSDAG 22 September. 

Nijmegen ten 2.30 ure. Door het gem.
best. ; het bouwen aan de Nieuwe Markt
straat te Nijmegen van een pompgebouw 
ten behoeve van de gem. waterleiding 
aid. Bestekken met teek. verkrijgb. ter 
Gem. Secretarie. Inl. bij den Directeur 
der Gemeentewerken. 

MAANDAG •'» October. 

Amsterdam ten 1.30. Door de H. U.S.M. 
in het Centraal station. Bestek No. 1121 
het maken vau den bovenbouw voor de 
spoorwegbrug over de Delfshavensche 
Schie. Begr. f 1Ö7.(JO0; het bestek met 2 
teek. verkrijgb. aan het Administratie
gebouw Droogbak, Dienst van Weg en 
Werken, kamer 150. Aanw. 29 September 
9.30 spoortijd, in de 3e klasse wachtkamer 
van het station Schiedam. 

Uitslag van Aan
bestedingen. 

Utrecht 8 September, door de Mij tot 
Expl van S. S in het Moreelsche Park; 
bestek No. 1156: het wijzigen en uit
breiden van sporen en wiss« Is en het 
maken van eenige andere werken op de 
stations en halten : Gieten, Gasselternije-
veen, Buinen, Exlo, Valthe, Weerdinge, 
Nieuw-Amsterdam, Hardenberg. Bergent-
heim en Dalfsen. Begrooting f 12900. l l 
Inschrijvingsbiljetten. H J. te Siepe, 
Winterswijk f 14390; P. Boks te Amers 
foort f 13980; J. Henzema, Oude Pekela 
f 13R65; C. Ter Horst, Zwolle f 13237; J. 
H. van Berghem Jr., Utrecht f 12620; H. 
J C. Hellendoorn, Zwolle f 12447; P C. 
Stuy, Rosendaal(N.B.)f 12250;J Kraaye 
veld en E. van Noordenne, Sliedrecht 
f 12210; W. van Splunder, Ridderkerk 
f12140; H. J. Eykelboom, Apeldoorn 
f 12119; J. L. Kros, Utrecht f 11653. 

Utreeht, 8 September, door de Mij. tot 
Exploitatie van S. S. in het Moreelse 
Park; besiek No. 1155; het wijzigen en 
uitbreiden van de draineering op het 
stationsemphi'-ement te Leeuwarden. Be
grooting f 12500. Inschrijvingsbiljetten. 
U. H. van Meekeren, Hindeloopenf 13!'84; 
S. van der Zaag, Leeuwarden f 13970; 
Tj Bijlsma, Leeuwarden f 13900; C. Lerk 
Leeuwarden f 13430; Chr. Wegerif. Apel
doorn f13400; W. van Splunder, Ridder
kerk f 12866; F. de Herder en N. M. 
Bollen, Zwolle en Utrecht f 12840: C. 
ter Horst, Zwolle f 12473; P. A. Wiersma, 
Schrans bij Leeuwarden f 12385; J. H. 
van Berghem Jr., ttrecht f12378; J 
Kraayeveld en E. van Noordenne, Slie
drecht f 12253; F. Anema, Harlingen 
f 11986; A. Gaasterland en J. Struiksma, 
Wieuwerd en Deersum f 11984: J. L. Kros, 
Utrecht f 11867. 

Antiquariaat van „de Opmerker" 
SI.OET EN FIJNJE. Beschrijving van 

den Watervloed in Gelderland in 
Maart 1855, met 4 kaarten en 12 schet
sen, Arnhem 1856. . . . 1.— 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
find deren Anwendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst-
nregn en 11 uitslaande platen, ƒ 1.—. 

RADON GHIJBEN en H . STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ0.65 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) ƒ 1.50 

KARL A. ROMSTORFER. Die Bautisch-
l e r e i . Leipzig. Karl Scholtze 1882. Met 
491 figuren in den tekst . . f1.50 

W . J . M. VAN DE WlJNPEBSSE. 
Statische Berekeningen van Construe-
tien uit de Burgerlijke Bouwkunde 
met 152 figuren. 's-Gravenhage 1902 
(f 2.40) f L— 

BILLING. Architekturskizzen. 48 platen 
en portefeuille ƒ6.— 

A. MESSEL. Der Wertheimbau. 30 
platen in portef. (ƒ15.—) . . ƒ4.50 

F. C. D. BAUER. Berigtcn en Waar 
nemingen betrekkelijk den Water* 
vloed in Gelderland in January en 
February 1861 met kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 1863 f 0.75 

As. BURR . Photographische Reise-
aufnahmen aus England u F r a n k r e i c h 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger ƒ13 — ƒ4.50 

M . H. A. J . VAN MEURS. Aanwgzi-
ging bij het Topographisch Teekenen, 
met atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 1889 f2.— 

L. KROOK. Architectur der Xieder-
lande, 60 platen, Monumenten van 
Oud-Nederlandsche Bouwkunst (vroe
ger f 21.60) f6.— 

DR. W . BODE . Geschichte der Deut-
schen P l a s t i k . Elegant geb., vroeger 
ƒ 1 5 . - ƒ3.60 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

G E W A P E N D B E T O N . 
UITVOERING van alle werken, begrootingen en plannen kosteloos. 

Koninklijke Rotterdamsehe CEMESTSTEEMBRIEI. 
Voorheen V A N W A N I N G A Co., Rotterdam. — Enschede. 

Verf voor Centrale Verwarming 
te bekomen in alle kleuren, mat en glanzend in elke 
hoeveelheid bij 

E . J . A . C O H E N , A R N H E M . 
R O O D E N B U R G S T R A A T 26—27. 

Telegramadres: COHEN—Schilders, Anken. IITEEC. TNLEPHOON 418. 
Prjjs op aanvraag en monsterbusjes gratis. 

TAK OHMEREN k h , Arnhem. 
Groothandel Spiegel-Vensterglas, Verfwaren. 

= G E O R N A M E N T E E R D G L A S . = = = = = 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „ D E OPMERKER" , Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Ahonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dee.) 
voor het hinnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
«. hij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
ft. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (I Jan.—31 Dec) wordl 
beschikt. 

Voor België • (>.5((1 
Voor de overige landen der Post-Unie, met / 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika • 7.50; 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat • • f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat • 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer 0.15 
Groott letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bi] 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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

O v e r U i t b r e i d i n g s p l a n n e n v a n m i d d e l b a r e en k l e i n e s t e d e n . 

(Slot). 

Het spreekt vanzelf, dat uien, omdat een rechte 
lijn wel eens vervelend en eentonig is niet mag be
sluiten geen rechte straten meer aan te leggen. 
Waar de rechte lijn noodig of gepast is, waar het 
verkeer haar voorschrijft of een monumentale aan
leg beoogd wordt, met uitzicht op een monument, 
«laar moet men de rechte lijn tot haar recht laten 
komen. Maar bij woon- en winkelstraten beproeve 
men steeds lange, volkomen rechte stukken te ver
mijden en variatie te brengen door gebogen, ge
broken, of hier en daar voor- of achteruitspringen
de rooilijnen. Er is geen enkele reden om een 
winkelstraat zelfs niet druk verkeer tusschen twee 
evenwijdige lijnen te projecteeren, afwisseling in 
den loop der rooilijnen zal hier juist gelegenheid 
aanbieden tot eigenaardige oplossingen voor mo
derne winkelhuizen, evenals men bij woonhuizen, 
door hiervan de rooilijnen op oordeelkundige wijze 
te laten verspringen, zijwaarts uitziende vensters 
kan maken en tot architectonische geveloplossingen 
kan komen, die bij het gewone, in aaneengesloten 
rijen gebouwde huis niet mogelijk zijn, oplossingen, 
die ongemeen veel kunnen bijdragen, het aanzien 
van de straat te verfraaien en té verlevendigen en 
bovendien de huizen zelf veel aangenamer in het 
bewonen te maken. 

De eigenlijke straat met. hare trottoirs zal men 
toch een zooveel mogelijk regelmatig beloop kunnen 
geven. 

Plaatselijke verbreedingen, hetzij opzettelijk aan
gelegd, hetzij het gevolg van de ontmoeting van 
meerdere straten, geven voorts gereedelijk gelegen
heid tot het aanbrengen van kleine verfraaiingen 
in den vorm van plantsoenaanleg of kleine fon
teinen of monumenten. Zelfs kiosken of tramhuisjes 
kunnen, mits goed geplaatst en architectonisch 
goed opgevat, bijdragen tot verfraaiing. 

Ter loops zij nog opgemerkt, dat het bij dwars
straten aanbeveling verdient, bij kruising met de 
hoofdstraat, de as van de dwarsstraat te laten ver
springen; daardoor voorkomt men, dat lange toch
tige gangen verkregen worden, waar het altijd 
waait en altijd stuift en die dus gemeden worden 
door ieder, die er niet bepaald behoeft te zijn. 

Ook op aesthetische gronden verdient dit ver
springen aanbeveling. 

Straten met niet evenwijdige rooilijnen zullen 
reeds daardoor minder in tochtige kanalen ont
aarden, en daarbij bieden zij nog het voordeel aan. 
dat men zonder eenig bezwaar ook afwisseling in 
de hoogte der bebouwing kan brengen. 

Bij dit alles behoort echter wel in aanmerking 
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tu worder genomen, dat de aanleg met smaak en 
oordeel geschiede en daarvoor is het niet voldoende, 
dat de gemeentebesturen alleen in lijnen hun uit
breidingsplannen vaststellen en de straten aanleggen. 
Een voortdurend toezicht is noodig, opdat de be
bouwing plaats hebbe in den geest en overeen
komstig de bedoelingen van de ontwerpers van het 
uitbreidingsplan. Ontbreekt dit dan kan het beste 
plan, doordien de bouwondernemers op hun ter
rein geheel vrijgelaten worden, toch nog reddeloos 
worden bedorven. 

Hoe meer in détail het plan is uitgewerkt hoe 
beter, altijd met dien verstande, dat men bouw
meesters en ondernemers geen onnoodige belem
mering in den weg legge, doch hen er toe brenge, 
in overleg met de besturen mede te werken, om 
het uitbreidingsplan op de beste wijze te ver
wezenlijken. 

Is voor hoofdstraten, wat de breedte betreft, een 
royale aanleg steeds gewenscht en eenige Meters 
te veel altijd verkieslijk boven eenige Meters te 
weinig, bij zijstraten wordt dikwijls de fout begaan, 
dat zij onnoodig te breed worden aangelegd. Bijna 
altijd zal een breedte tusschen de grenzen van 7 
tot 10 Meters voldoende zijn, althans bij aanleg van 
voortuinen, waarbij, zooals reeds vroeger werd op
gemerkt, de mogelijkheid tot verbreeding blijft be
staan, wanneer een zijstraat in den loop des tijds 
zich tot een hoofdstraat mocht ontwikkelen. De 
afstanden, waarop men zijstraten projecteert, neme 
men in winkel- en woonhuiswijken niet grooter dan 
100—150 Meter. In fabriekswijken kan men 200 
Meter en meer nemen naar behoefte. 

De diepte van de bouwblokken zal men aannemen, 
al naar den aard der bebouwing van 60 tot 100 
Meters; voor flinke woonhuizen en villa's is dit 
niets te veel en voor industrieterreinen zal het 
goed zijn de grootste diepte afmeting aan te houden. 
Wat aangaat de arbeiderswijken, hier zal het raad
zaam zijn geen bepaalde blokverdeeling vast te 
stellen, teneinde de gelegenheid te behouden, hier 
verschillende wijzen van bebouwing in toepassing 
te kunnen brengen. 

Men zal gereedelijk de noodzakelijkheid, althans 
de wenschelijkheid inzien, dat de ontwerper van 
het uitbreidingsplan, bij het uitwerken daarvan, 
zich een zoo helder mogelijk beeld vorme van de 
bebouwing, zooals hij zich die voor de verschillende 
onderdeelen van zijn plan voorstelt. Voor een oor
deelkundige bepaling van de diepte der bouwblokken 
zal het dan zelfs noodig zijn verschillende typen 
van gebouwen te ontwerpen, niet om die aan de 
bouwmeesters als bindend voor te schrijven, maar 
om rationeele voorschriften voor de bebouwing te 
kunnen vaststellen. Elke stad vertoont in zijn 
nieuwere woon- en winkelhuizen reeds een aantal 
bepaalde typen, waaruit de behoeften en gewoonten 
der gebruikers kenbaar worden; moeilijkheden 
levert dus het vaststellen van eenige typen niet 
op, terwijl het aanbrengen van verbeteringen in de 
plaatselijke bouwwijze, daardoor in geenen deele 
belet behoeft te worden, maar integendeel kan 
worden bevorderd. 

Is dus op zichzelf een gedetailleerd uitwerken 
der uitbreidingsplannen van het hoogste belang, 
het heeft nog tevens het voordeel, dat daarbij aller
lei kleine fouten in die plannen aan het licht 
komen, alvorens zijn in steen uitgevoerd en niet 
meer te corrigeeren zijn. 

Dergelijke fouten zullen vooral voorkomen, bij 

moeilijkheden in het plan, zoo bijvoorbeeld bij 
scheefhoekige en geerende bouwblokken, waar het 
vaak uiterst moeilijk is tot een oplossing te komen, 
die aan de eischen van welstand voldoet, zoowel 
als aan die van een voordeelige benutting der 
perceelen. 

Het ideaal van een goed bebouwingsplan moet 
steeds zijn, aan de eischen der schoonheid recht te 
doen wedervaren en tegelijk een gemakkelijke en 
voordeelige bebouwing van ieder perceel mogelijk 
te maken. Dikwijls zullen echter plaatselijke toe
standen oorzaak zijn, dat dit ideaal ook zelfs van 
verre niet bereikt kan worden, bijvoorbeeld daar 
waar het land verdeeld is in zeer lange en zeer 
smalle strooken die allen afzonderlijke eigenaars, 
hebben, een toestand, die in sommige gemeenten 
van ons land en ook in Duitschland bestaat. En 
ook waar dit niet het geval is vindt men vaak de 
meest willekeurige verdeeling van eigendommen 
op die terreinen, die door hun ligging aangewezen 
zijn, om in het uitbreidingsplan te worden opge
nomen. Men kan dan een zeer fraai en aan alle 
eischen voldoend plan op het papier ontwerpen, 
maar weldra blijkt, dat de moeilijkheden zoo talrijk 
zijn, dat van uitvoering geen sprake kan zijn. 

Niet elke stad, en dit geldt vooral voor kleinere-
gemeenten, kan zich de groote uitgaven veroor
loven, vereischt om het gehede gebied voor eeoiuitj-. 
breiding in een verre toekomst aan te koopen of te. 
onteigenen. Van het particulier initiatief is ook im 
kleinere genieenten niet veel te verwachten en het; 
eenige middel, dat hier baten kan is, wat men in 
Duitschland "Melioration" noemt d.w.z. een beter, 
regelmatiger en zoowel voor de eigenaren als voor 
de gemeenschap voordeeliger verdeeling der percee
len, die door ruiling, bijeenvoeging, in een woord door 
wijziging der grenzen verkregen kan worden. Door 
gemeen overleg der eigenaren kan dit doel wel bereikt 
worden en is het ook wel eens bereikt, maar in 
vele gevallen bestaan en vooralsnog onoverkome
lijke bezwaren, die alleen uit den weg geruimd! 
kunnen worden, wanneer de overheid kan i n 
grijpen. 

Zoowel van aesthetischen als van technischen en-, 
economischen aard zijn dus de moeilijkheden ea 
vraagstukken, die zich bij uitbreidingsplannen in 
het algemeen kunnen voordoen. Of de wetgever 
daaraan wel voldoende aandacht heeft geschonken, 
toen hij het vaststellen van een uitbreidingsplan 
voor elke gemeente boven 10000 inwoners voor
schreef, is op goede gronden te betwijfelen en het 
mag ons dan ook niet verwonderen, dat de uitvoering 
dezer wetsbepaling bijna overal zooveel te wenschen 
overlaat, dat het waarschijnlijk geacht kan worden, 
dat eerst onze nakomelingen de uitvoering van uit
breidingsplannen zullen aanschouwen, die in aesthe
tischen, technischen en economischen zin eenigszins 
aan redelijke eischen voldoen, misschien het ideaal 
nabijkomen. 

Verouderde toestanden laten zich door wetsbe
palingen niet plotseling uit den weg ruimen, slechts 
uiterst langzaam zullen de verbeteringen, die er 
mede beoogd worden, tot stand kunnen komen, 
maar dit is er althans mede gewonnen, dat zoowel 
besturen als particulieren er door gedwongen zijn 
hun aandacht te wijden aan een der gewichtigste 
openbare belangen. 
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E e n b e l a n g r i j k C o n g r e s . 
Ofschoon het nut van Congressen in het algemeen, 

door ons meermalen, en naar wij meenen op goede 
gronden, in twijfel getrokken is, zou het onver
standig zijn niet te erkennen, dat er toch ook con
gressen zijn, die wel nut stichten. Daartoe behooren 
die, welke wegens den omvang en de belangrijkheid 
van het onderwerp, dat er behandeld wordt, een 
min of meer permanent karakter hebben aangeno
men, wat dan tengevolge heeft, dat zij beter geregeld 
en beter voorbereid worden dan andere min of 
meer geimproviseerde congressen en dat men er, 
door ervaring wijs geworden, niet te veel hooi 
tegelijk op zijn vork neemt. 

Zulk een is het „Congres voor Openbare Gezond
heidsregeling" dat op 11 en 12 September j.1. te 
Dordrecht voor de dertiende maal bijeenkwam. 

Tot de tradities van dit Congres, dat mannen van 
verschillende richting en opvattingen onder zijn 
leden telt, behoort het niet, om langer bijeen te 
zijn dan een degelijke behandeling van zaken 
noodig maakt. 

En ook ditmaal eischte de arbeid van dit congres 
dat reeds zooveel goeds tot stand heeft gebracht 
in ons land en tot zooveel hervormingen in het 
belang der volksgezondheid den stoot heeft gegeven, 
weer de volle aandacht en toewijding der deelnemers. 

Een drietal belangrijke vraagstukken op hygië
nisch gebied waren aan de orde gesteld: le . de 
huisvesting van den soldaat; 2o. de ziekenverple
ging ten plattenlande en 3o. de vraag, welke wijzi
gingen in de Woningwet behooren te worden aan
gebracht om deze beter tot haar recht te doen komen. 

Het congres werd geopend door den waarnemenden 
voorzitter, Dr. G. W . Bruinsma, uit Breda, daar de 
voorzitter, Prof. Dr. Wijsman, te Leiden, dezer dagen 
naar Génève is vertrokken om de Nederlandsche 
Regeering te vertegenwoordigen op het daar bij
eengekomen congres inzake de bestrijding van de 
vervalsching van levensmiddelen. 

Door den secretaris, Dr. W . P. Ruysch, hoofd
inspecteur der Volksgezondheid te 's-Gravenhage, 
werd het jaarverslag uitgebracht, waarin o. a. her
dacht werden een tiental overleden leden, waar
onder de industrieelen Jacob Duyvis en Louis 
Smulders, beiden onder hen, die op sociaal-hygië
nisch gebied te Utrecht werkzaam zijn, wel bekend 
en eindelijk de Ingenieur Veeren, die een zoo be
langrijk deel had aan de totstandkoming van de 
verslagen van het Congres over de hydrologische 
gesteldheid van onzen bodem, samengesteld vooral 
in het belang der drinkwatervoorziening dit hoogst-
gewichtig volksbelang, waaromtrent de secretaris 
opmerkte, dat waar de rijksregeering, noch de be
sturen deze zaak aanvatten, het ligt op den weg 
van dit congres, dat nooit geaarzeld heeft wakker 
te roepen wat in Nederland sluimert. 

Na afdoening van eenige huishoudelijke zaken 
kwam in de eerste plaats aan de orde het onder
werp : 

D e h u i s v e s t i n g v a n d e n s o l d a a t 
en werd het eerst het woord gegeven aan den 
kapitein A. E . Redelé, uit Utrecht, tot nadere toe
lichting van zijn praeadvies. 

De inleider wees daarbij op de beteekenis dei-
kazerne als plaats, waar de opvoeding van den 
millicien plaatst heeft. Het is dus een groot volks
belang, dat de woning van den soldaat aan hygi
ënische eischen beantwoordde. De ligging moet 

zoodanig zijn, dat het gebouw beschermd zij tegen 
uitwasemingen van den bodem. Uitvoerig ging spr. 
vervolgens na, hoe kazernes moeten worden gecon
strueerd, opdat licht en lucht behoorlijk kunnen 
binnendringen. Met kaarten en teekeningen ver
duidelijkte spr. een en ander. De kazernes, die 
spr. en de 1ste luitenant Dudok hebben ontworpen, 
zijn geen bergplaatsen van menschen, doch school-
kazernes, die tevens dienen tot woning en die zoo
wel door haar inrichting als door plantsoenaanleg 
enz. een vriendelijken indruk maken. De soldaat 
heeft immers recht op een gezellig en gezond 
verblijf? 

Omtrent het vraagstuk is een gemeenschappelijk 
praeadvies uitgebracht door de heeren A. E. Redelé. 
kapitein, en W. Dudok, le luitenant, beiden van 
het wapen der genie. 

Deze stellen voorop, dat het wenschelijk is: 
a. de kazerne minder dicht te doen bewonen dan 

volgens het kazerneeringsreglenient geoorloofd is ; 
b. afzonderlijke eetzalen en afzonderlijke dag- en 

nachtverblijven in te voeren. 
Daarna toonen zij door een vergelijking met het 

buitenland aan, dat de Nederlandsche soldaat, wat 
betreft de kazerneering, achterstaat bij zijn buiten-
landschen kameraad, te meer, daar bij ons het één
kamerstelsel (waarbij één en dezelfde kamer dienst 
doet als slaapzaal, woonvertrek, eetkamer en poets-
hok) wordt toegepast, waarmede èn in Duitschland 
èn in Frankrijk gebroken is. 

Het gevolg hiervan is, dat de lucht in de kamer 
steeds, zoowel des daags als des nachts, benauwend 
en drukkend is en dat deze voortdurend door stof 
is verontreinigd. Voegt men hierbij de geuren, 
welke bij het éénkamerstelsel in de chambrée ver
spreid worden, dan heeft men de ontstaansvoor-
waarden voor de zoo doordringende en beruchte 
„kazernelucht". Zoowel met het oog op de noodige 
ventilatie als op de zindelijkheid zijn dus afzonder
lijke dag- en nachtverblijven en ook afzonderlijke 
eetzalen noodig. 

Voorts zijn praeadviseurs van oordeel, dat uit 
een hygiënisch oogpunt kleine en groote slaapzalen 
voor den troep gelijkwaardig zijn te achten, mits 
oordeelkundig benut. Bij gescheiden dag- en nacht
verblijven verdienen volgens hen uit een practisch 
oogpunt in verband met controle, reiniging, toe
voer van licht en van lucht, groote slaapzalen de 
voorkeur. Het gevaar dat de uitademings- en uit
wasemingsproducten van den een worden ingeademd 
door den ander is te keeren door de slaapzalen 
door beschotten in kleine kamertjes af te deelen, 
elk bestemd voor één bed, zooals bij groote kost
scholen veelal gebruikelijk is. Intusschen achten de 
beide officieren de meest hygiënische huisvesting 
van den soldaat te verkrijgen door de toepassing 
van het stelsel van kleine woongebouwen zonder 
verdieping. Men bereikt hierdoor meerdere rust en 
een vermindering van gangen en trappen. 

De praeadviseurs zouden zulke woongebouwen 
voor niet meer dan 1 compagnie willen bestemmen 
(plm. 110 bedden). Dit is de kleinste eenheid, waar
aan zelfstandigheid is toegekend en welke een 
eigen administratie voert. Het ligt dus voor de 
hand, in de woonkazerne tevens die enkele ver
trekken te ontwerpen, welke noodig zijn voor het 
beheer der compagnie. 

Aanvaardt men dit stelsel, dan komt men tot 

• 
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liet inrichten van paviljoenen (vrijstaande gebouwen 
met één of meer verdiepingen), of barakken (vrij
staande gebouwen zonder verdieping). 

Nu verdient volgens de praeadviseurs barakken-
bouw de voorkeur boven verdiepingbouw: a. op 
hygiënische gronden; b. op economische gronden; 
r. op practische gronden. Daarom meenen zij dus 
ook dit laatste stelsel met het volste vertrouwen 
te kunnen aanbevelen als bouwwijze van nieuwe 
kazernes. 

Door den majoor Verhoef werden eenige inlich
tingen van technischen aard gevraagd, in verband 
met de ventilatie-cjuaestie. 

Ook de officier van gezondheid Dr. P. B . van 
Loo besprak eenige onderdeden van het rapport 
en betuigde zijne warme sympathie met het streven 
der heeren Redelé en Dudok. 

Behalve de beide militaire hoorders, begaf ook 
dr. Ruysch zich met inleider in debat. Laatstge
noemde spr. wees op het systeem-Toilet, dat bij 
kazernebouw in Frankrijk toepassing vond, doch 
waarvan in den laatsten tijd minder werd vernomen. 

Inleider beantwoordt de opponenten in het kort. 
Hij deelt geenszins de bezwaren tegen steenen 
vloeren in de slaapzalen. Hij acht die nog de 
beste: trouwens ook vele boeren slapen in ruim
ten met steenen vloer. 

Het bezwaar van het systeem-Toilet is, dat daar
mee architectonisch zeer onbehaaglijke bouwwerken 
worden verkregen. 

Grootere uitbreiding nam het debat niet; de 
meeste congresleden schenen het vraagstuk als te 
zeer van technischen aard te beschouwen om aan 
de gedachtenwisseling deel te nemen. 

Nadat dan ook de inleider de vragen had beant
woord, sloot de voorzitter deze bepreking met een 
woord van dank aan den heer Redelé — die zijn 
voordracht belangrijk had moeten bekorten — voor 
de groote moeite, welke hij zich gegeven had om 
dit onderwerp grondig te behandelen. Ook aan den 
tweeden praeadviseur, die niet aanwezig kon zijn, 
bracht hij hulde. 

Vervolgens kwam aan de orde het tweede onder
werp, meer van algemeenen aard, namelijk de 

z i e k e n v e r p l e g i n g ten p l a t t en l a n d e . 
Inleiders de heeren dr. J . C. J . van der Hagen, 

inspecteur van de Volksgezondheid te 's-Hertogen-
bosch en ds. F. C. Fleischer, voorzitter van de 
vereeniging „het Groene Kruis" te Makkum. 

In zijn schriftelijk praeadvies over bovengenoemd 
onderwerp heeft dr. Van der Hagen de volgende 
stellingen verdedigd: 

l o . De oprichting van een aan de hoogste eischen 
voldoend ziekenhuis is ten plattenlande in 't alge
meen onuitvoerbaar. 

2o. De gemeente-, reap, armbesturen, verzekeren 
zich echter, dat on- of minvermogende lijders be
handeling en verpleging in zulke inrichting, wanneer 
zij die noodig hebben, kunnen genieten. 

3o. In elke gemeente of in zeker complex van 
gemeenten besta een gewoon ziekenhuis aan een
voudige doch goede eischen voldoende, alwaar lijders 
van verschillenden aard kunnen worden opgenomen, 
Itehandeld en verpleegd. 

4o. Liefst in elke gemeente worde onder des
kundig toezicht de wijkverpleging ingevoerd en besta 
verband tusschen deze en de ziekenhuisverpleging. 

5o. De wijkverpleging beschikke over de noodige 
verplegingsmiddelen. 

Oo. E r worde naar gestreefd, om zooveel mogelijk 

matrieelen steun in den meest uitgebreiden zin aan 
lijders ten plattenlande te verleenen. 

Ds. Fleischer pleit in zijn praeadvies voor een 
generale regeling der ziekenverpleging en verzor
ging. Hij hoopt, dat een goede wet tot ziektever
zekering het platteland spoedig te hulp zal komen. 

Verbetering van woningtoestanden, vermeerdering 
der algemeene volkswelvaart, met name in arbeiders
kringen, ontwikkeling der wijkverpleging, beschik
baarstelling van algemeene en speciale medische 
hulp, hygiënische volksopvoeding, dit alles heeft, 
naar de meening van dr. Fleischer, bovenal het 
platteland van noode. 

Waar een groot gedeelte der plattelands-zieken 
afhankelijk is van de beschikbaarheid van bedden 
in groote stadsziekenhuizen — een toestand, dien 
dr. Fleischer niet bepaald ongewenscht noemt — 
waar een werkelijk volmaakt bekwame medische 
staf nooit elders dan in de aanzienlijke centra en 
speciaal in academiesteden aan groote inrichtingen 
gevonden kunnen worden, daar blijve het platteland 
voor „la grande chirurgie" en de nieuwere kunst
bewerkingen afhankelijk van het grootestadszieken
huis. Daarmede dient dan echter gepaard te gaan 
de inrichting van een goeden ziekentransportdienst. 
ten behoeve van het platteland. Tot nu toe wordt 
die bij ons te lande nog maar sporadisch gevonden 
en laat dan bovendien nog dikwijls veel te wenschen. 

Naast het grootestadsziekenhuis is er behoefte 
aan een voldoend aantal kleinere plattelandszieken
huizen, met 20 tot 40 bedden. Deze zijn noodig 
voor de behandeling van spoedeischendè gevallen 
van de slechtbehuisde of verwaarloosde zieken, die 
men toch niet gaarne al te ver uit den kring hunner 
bekenden verwijdert. Voor het bezit van een vol
doend aantal dergelijke, goed ingerichte plattelands-
ziekenhuizen mocht men gerust de verpleging in 
vele z.g. godshuizen opofferen. Kerkelijke en bur
gerlijke armbesturen zouden er door in staat worden 
gesteld, den plicht der naastenliefde, waaraan zij 
zich wijden, meer naar den eisch te vervullen. 

Wanneer men nu aanneemt — overeenkomstig 
het gevoelen van verscheidene buitenlandsche schrij
vers — dat er behoefte is aan één ziekenhuisbed 
op elke 1000 ingezetenen, en men berekent de be
volking van het platteland en de kleine steden op 
pl.m. 3.500.000 zielen, dan zouden er dus 3500 
ziekbedden noodig zijn. Bouwde men dus platte
landsziekenhuizen met 20 tot 40 bedden, dan zouden 
er in een rond getal pl.m. 100 dergelijke zieken
huizen noodig zijn, dat is ongeveer één binnen den 
ambtskring van elke gezondsheidscommissie ten 
plattelande. Er zouden er dus niet zoo heel veel 
bijgebouwd behoeven te worden, al zou menige 
bestaande inrichting dienen te worden omgebouwd 
of gereorganiseerd. Niet onpractisch dunkt ds. 
Fleischer daarbij de idee van zekeren Noord-hol-
landschen arts, die voor zulke plattelandszieken
huizen districtschirurgen wenschelijk achtte. In elk 
geval zouden maatregelen getroffen moeten worden 
om te voorkomen, dat de patiënten werden bloot
gesteld aan de onhandigheid van wat een ander 
arts noemde „amateur-chirurgen." 

Voorts zou ds. Fleischer wenschen, dat Gedepu
teerde Staten van elke provincie zorg droegen voor 
de beschikbaarstelling vanwege 't provinciaal bestuur 
van althans ééne verplaatstbare — vón Döcker'sche 
— barak. De inrichting van een barak-schip, zooals 
men die in Engeland in verschillende havens ge
ankerd heeft, zou op kleiner schaal voor onze zee

provinciën overweging verdienen. Bij de eventueele 
oprichting van een plattelandsziekenhuis binnen 
den kring van elke gezondheidscommissie, zou het 
echter de voorkeur verdienen aan elk ziekenhuis 
een isolatiegebouw te verbinden. 

Ter verwezenlijking van zijn denkbeelden achtte 
ds. Fleischer uitbreiding der staatsbemoeienis en 
een dieper ingrijpende gezondheidswetgeving noodig. 
Hoe de regeering hier tot verbetering zou moeten 
ingrijpen werd slechts in het algemeen aangegeven; 
zij zou het kunnen doen door van rijkswege te 
zorgen voor een voldoend aantal zieken- en ver-
plegingshuizen, wijkverplegers- en verpleegsters, 
voor ziekenbehoeften, enz. enz. Zij zou den weg 
kunnen inslaan door den vorigen minister van binnen
landsche zaken aangewezen, die er over dacht de 
oprichting van plattelandsziekenhuizen al of niet 
met rijkssteun aan de provinciale besturen op te 
dragen. Zij zou ook meer in de lijn van de vigee-
rende gezondheids- en woningwet kunnen blijven 
en overeenkomstig de ideeën der commissie uit de 
Maatschappij t, b. d. Geneeskunst de gemeente
besturen wettelijk verplichten tot de zorg voor de 
verpleging en het transport van (onvermogende) 
lijders, zoo noodig met rijkssteun. Doch in elk geval 
is het meer dan tijd, dat zij er zich mede bemoeie 
en een algemeen stelsel invoere in de plaats der 
nu heerschende stelselloosheid. 

Dat dit meerdere kosten met zich zou brengen, 
is bijna van zelf sprekend. Doch men beschouwe 
dit met ruimen blik. Vooreerst zijn deze kosten 
niet zóó bovenmatig hoog. De verzorging in zieken
huizen van 1 lijder per 1000 ingezetenen zou niet 
meer dan ruim'f 2,000.000 behoeven te kosten. 

In zijn nadere mondelinge toelichting van de con
clusion prees Dr. Van der Hagen de stichting van 
gewestelijke ziekenhuizen te platten lande krachtig 
aan. Hij erkent wel dat wij ook in de ziekenhuis
verpleging de laatste jaren zeer veel zijn vooruit
gegaan; maar ziekenhuizen, niet te ver verwijderd 
van de woningen der zieken, acht hij noodzakelijk. 
Daar moet dan wijkverpleging bijkomen. 

Na dr. v. d. Hagen sprak ds. Fleischer. Deze merkte 
op, dat hij in deze vergadering van deskundigen als niet-
deskundige niet zou hebben gesproken, ware het niet 
dat hij daartoe was uitgenoodigd. Maarishijookalleek, 
hij is toch belangstellende. Overigens houdt spr.zichin 
zijn mondelinge toelichting vrijwel aan het reeds 
door den druk algemeen geworden praeadvies. 

In het debat over deze aangelegenheid werden 
de hoofdzaken min of meer ter zijde gesteld en 
meer nevenzaken behandeld. 

Tot een motie of conclusie kwam het niet. 
Met een kort woord van dank aan inleiders en 

andere sprekers sloot de voorzitter de vergadering. 
Hij meende 't in het algemeen te moeten afraden 
dat een congres — zooals door den heer Pijnappel 
was gewenscht — zich op bepaalde punten door 
een motie zou uitspreken. Maar in het huidige geval 
zou, meende de voorzitter, bij de gebleken algemeene 
eenstemmigheid van den wensch naar meerdere 
staatszorg een algemeene motie kunnen worden 
voorgesteld. De voorzitter leest er een voor. Ten 
slotte wordt het door velen in de vergadering, en 
ook door 't bestuurslid den heer Tellegen, niet wen
schelijk geacht een bepaalde motie te stellen; dus 
gaat de vergadering uiteen zonder zich te hebbeu 
uitgesproken, onder toezegging van het bestuur dat 
het verslag der vergadering officieel ter kennis der 
Regeering zal worden gebracht. 

Op den tweeden dag werd na verwelkoming van 
den officieelen vertegenwoordiger van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, Jhr. Mr. Quarles van Uf-
ford, administrateur bij dat departement, en na eenige 
mededeelingen van de Commissie voor de vee- en 
vleeschkeuring het derde punt van de agenda aan de 
orde gesteld, namelijk de vraag: W e l k e w i j z i 
g i n g e n m o e t e n i n de W o n i n g w e t worden 
a a n g e b r a c h t , om d e z e b e t e r t o t h a a r 
r e c h t te d o e n k o m e n ? 

De commissie, door het Congresbestuur benoemd, 
om over dit vraagpunt praeadvies uit te brengen, 
bestond uit de volgende heeren: 

Mr. H . L . Drucker, l id van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, voorzitter; dr. G . W . Bruins-
ma, l id van de Gezondheidscommissie van Ginneken; 
J . H . Faber, inspecteur van de Volksgezondheid; 
H . Pollema, l id van Gedeputeerde Staten van 
Friesland; jhr. mr. Ch. Ruys de Bcerenbrouck, 
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; 
J . H . Schaper, l i d . van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal; J . W . C. Teilegen, directeur van 
het gemeentelijke Bouw- en Woningtoezicht te 
Amsterdam, secretaris; J . M . A. Zoetmulder, 
inspecteur van de Volksgezondheid. 

Bij den aanvang van hare werkzaamheden heeft 
de commissie zich in de eerste plaats de vraag 
gesteld, of zij hare denkbeelden al dan niet in den 
vorm van wetsartikelen zou gieten. De overweging 
van deze vraag heeft tot eene ontkennende beant
woording geleid. De commissie was toch van oordeel, 
dat zij bij het ontwerpen van wetsartikelen zich 
op een voor haar te glibberig terrein zou begeven. 

De commissie heeft de wet zorgvuldig nagegaan 
en daarbij rekening gehouden met opmerkingen, 
bereids door anderen gemaakt. Speciaal is dit 
geschied met betrekking tot het advies van den 
centralen gezondheidsraad aan den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, uitgebracht den 29/30 Novem
ber 1906 (zie verslag staatstoezicht op de volksge
zondheid over 1906) en met het adres van genoemden 
minister van de Sociaal Technische Vereeniging 
van Democratische ingenieurs en architecten van 
7 September 1907. 

Bij het omwerken van het ontwerp-Woningwet, 
na het onderzoek in de afdeelingen der Tweede 
Kamer, is op aandrang van personen van ervaring 
op het gebied van het ontwerpen en uitvoeren 
van bouwverordeningen aan de wet een eenigszins 
ruimere strekking gegeven, door in sommige arti
kelen het woord woning door het woord gebouw 
te vervangen. De bij de uitvoering der wet opge
dane ondervinding heeft geleerd, dat in deze rich
ting nog iets verder moet worden gegaan. Bij de 
thans geldende redactie van art. 1, l e l id. art. 2, 
l e l id, en art. 3, is het toch o.a. mogelijk, dat 
bepalingen betreffende toetreding van licht en lucht 
tot gebouwen, bestemd voor woning, verijdeld 
worden door stichting van gebouwen van anderen 
aard. Voorts zullen de gewenschte wijzigingen onder 
de werking der wet brengen localiteiten (kantoren 
b.v.), welke, hoewel niet voor bewoning bestemd, 
toch tot verblijf van menschen dienen. In de derde 
plaats zullen de moeilijkheden ondervangen worden, 
welke bij het ontwerpen der bouwverordeningen 
met betrekking tot de strafbepalingen ondervonden 
zijn. Eindelijk zal de toepassing van de regeling, 
vervat in de artt. 40 en 47, op ruimere schaal 
mogelijk worden ook voor niet tot bewoning bestemde 
gebouwen. 
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Nevens vele redactieverbeteringen en verduide
lijkingen en vele kleinere wijzigingen, waarvan de 
wenschelijkheid door de practijk is aangetoond, 
geeft de Commissie enkele principieele veranderingen 
in de wet in overweging. 

In paragraaf 2 der wet wil de commissie bepa
lingen opgenomen zien, die den met het toezicht 
belasten gemeente-ambtenaren de bevoegdheid geven, 
proces-verbaal van overtredingen op te maken en 
gebouwen en woningen binnen te treden. Voorts 
acht zij bepalingen onmisbaar, die aan de in art. 4 
der Gezondheidswet genoemde personen en aan de 
bovenbedoelde gemeente-ambtenaren de bevoegd
heid schenken, in een gebouw of op een erf op
metingen, opgravingen, opbrekingen en onderzoe
kingen te doen. Een regeling omtrent toekennen 
eener schadevergoeding, wanneer een en ander ten 
onrechte blijkt te hebben plaats gehad, zal moeten 
worden overwogen. 

Wi j l behoorlijke naleving van de voorschriften 
van paragraaf 2, als door de commissie gewenscht, 
niet onbeteekenende uitgaven zal vereischen, meent 
de commissie, dat ook in die paragraaf geldelijke 
steun van rijkswege aan de gemeenten moet worden 
verzekerd. 

Ook de volkstellingen wenscht de commissie 
dienstbaar te maken aan het verkrijgen van statis
tische gegevens betreffende de woningtoestanden. 

Ter bespoediging van de afdoening van zaken in 
de groote steden wil de commissie aan de Kroon 
de bevoegdheid geven, op verzoek van den raad 
eener gemeente, waar een behoorlijk ingerichte 
dienst voor het bouw- en woningtoezicht bestaat, 
te bepalen, dat in sommige aangelegenheden (echter 
niet bij voorstellen tot onbewoonbaarverklaring) het 
advies der gezondheidscommissie niet behoeft te 
worden ingewonnen. 

Ten aanzien van de onbewoonbaarverklaring wil 
de commissie geen uitzonderingen toelaten, omdat 
men dan op een hellend vlak geraakt. De nadeelige 
gevolgen eener onbewoonbaarverklaring wil zij op 
andere wijze keeren, en, zoo noodig, moet voor het 
onder dak brengen der verdreven bewoners gezorgd 
worden. Een gelegenheid om bezwaren in te brengen, 
vóór het Raadsbesluit genomen wordt, wil de com
missie aan eigenaars en hoofdbewoners gegeven 
zien. Afbraak wil de commissie ook mogelijk gemaakt 
zien, wanneer ontruiming en sluiting geen doel 
treffen. Dit kan vooral op het platteland het geval zijn. 

Over de beruchte huurprijs-clausule wenscht de 

commissie het debat niet te openen. Zij acht den 
strijd daarover, wat het Congres betreft, beslist in 
1905 op het Scheveningsche Congres. 

Met betrekking tot de toelating van „woning-
vereenigingen" wil zij, om de bespoediging te ver
krijgen, waarop algemeen is aangedrongen, het advies 
van Ged. Staten laten vervallen. In den algemeenen 
maatregel van bestuur tot uitvoering der Woning
wet wil de commissie naast de voorschriften van 
formeelen aard ook voorschriften van materieelen 
aard opgenomen zien, opdat de gemeentebesturen 
bij het ontwerpen van een uitbreidingsplan en Ged. 
Staten en de Kroon bij de beoordeeling niet geheel 
van leiddraad verstoken zullen zijn; naast het insti
tuut der onteigening wil de commissie ook dat der 
ruilverkaveling in de wet regelen. Aan eigenaars 
van woningen, welke nog verbeterd kunnen worden, 
wil de commissie geldelijken steun van overheids
wege verleend zien, waar daartoe aanleiding bestaat. 
Verschillende middelen geeft zij daartoe aan. Ook 
wi l zij steun verleenen aan personen, die tot verbe
tering wenschen over te gaan zonder aangeschreven 
te zijn, of de toepassing van art. 25 (opheffing der 
onbewoonbaarverklaring na verbouwing) wenschen 
mogelijk te maken. Daarom wil de commissie ook 
een krediet geopend en de btvoegheid gegeven zien 
om gebruik te maken van een gunstige gelegenheid 
tot het aanknopen van krotten. 

Den maximum attossingstermijn voor voorschotten 
wil de commissie verlengd zien tot 75 jaar. Ook 
moeten maatregelen worden genomen ter tegemoet
koming van den eigenaar van onbewoonbaar ver
klaarde woningen, terwijl de gemeenten moeten 
verplicht worden te voorzien in de behoefte aan 
woningen, wanneer blijkt, dat zulk een behoefte 
bestaat en de werkzaamheid van particulieren en 
vereen igingen in deze te kort schiet. 

Ten behoeve van het platteland zou de comm. 
ook woningvereenigingen mogelijk willen maken, 
die hare werkzaamheden uitstrekken over meer 
dan ééne gemeente en in zulk geval geldelijken 
steun van het Rijk ontvangen met medewerking 
der provincie. Woonwagens en woonschepen wil 
de comm. ook onder de werking der wet brengen. 
Voorschriften voor het gebruik van logementen 
acht zij ten slotte ook zeer noodig, in de eerste 
plaats voor de zoogenaamde volkslogementen. 

(Wordt vervolgd.) 

D e T e n t o o n s t e l l i n g v a n B o u w k u n s t in d e n H a a g . 
Verblijdend mag het heeten, dat de tentoon

stelling van bouwkunstige teekeningen en modellen, 
die nu in den Haag wordt gehouden, door de dag
bladpers wordt besproken. Nog aangenamer treft 
het, dat de Haagsche kroniekschrijvers zich ditmaal 
niet bepaald hebben tot de waardeerende alge
meenheden, waaraan men langzamerhand gewoon 
was geraakt, doch dat enkelen althans met een 
kennis van zaken schreven, die goede deskundige 
voorlichting doet vermoeden. 

In een der stukken, die wij bedoelen, wordt er 
op gewezen, dat de Nederlandsche bouwkunst, van 
wier groei men zulke groote verwachtingen had, 
tot stilstand is gekomen, eer de boom nog nauwe
lijks meer dan een struik is. Men ziet geen 
bloesem en wanhoopt nu reeds aan de vruchten. 

Het dient erkend te worden, dat de klacht niet 
zonder grond is. Maar heeft men niet te veel ver
wacht? Is er, nu vijftien jaar geleden, toen de 
nieuwe richting opkwam, wel zaad gestrooid, waar
uit een wezenlijk moderne bouwkunst kon ont
kiemen? En, zoo er inderdaad zaad in den grond, 
die de hedendaagsche samenleving heet, gekomen 
is, was die grond dan voor dat zaad geschikt, werd 
hij besproeid door het water der groote stroomen, 
die vroegere tijdperken zoo welig deden wassen ? 

Het antwoord op die vraag wordt verschillend 
gegeven. Daar zijn er, die zeggen, dat er geen zaad 
gestrooid werd, doch dat men gepoogd heeft door 
stekken of door enten op den ouden stam weder 
wat fleurige twijgen te verkrijgen. En zij meenen, 
dat noch het stekken, noch het enten de gehoopte 
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uitkomst hebben gehad, daar dc takjes reeds aan 
het verdorren zijn, ofschoon alles gedaan werd, om 
ze te doen wortelen of tot één geheel met den 
ouden stam te maken. 

Anderen weder oordeelen, dat het aan zaaiers 
noch zaad gelegen heeft, doch dat de grond — onze 
hedendaagsche samenleving niet deugde en dat 
daaraan het misgewas moet worden geweten. 

Ten slotte zijn er enkelen, die vinden, dat men 
geen geduld genoeg heeft en daardoor blind is 
„voor het langzaam voorwaarts gaan onzer bouw
kunst, die niet gedragen genoemd mag worden 
door enkele namen, zooals men al te veel geneigd 
is te doen, doch die langzamerhand door een 
breeder wordende schaar van ernstig strevenden 
naar een standpunt wordt gestuurd, die het haar 
mogelijk zal maken een tijdkarakter, dus stijl, te 
vertoonen". 

Een eik heeft tal van jaren noodig, eer hij tot 
een statigen boom is gewassen. Wie reeds na 
korten tijd meer dan kreupelhout verwacht zal be
drogen uitkomen. Hoe klein echter een eik is, zijn 
bladeren hebben een bepaalden vorm, die wel nooit 
geheel dezelfde is, doch toch aanstonds herkend 
wordt. Maar aan het gewas onzer hedendaagsche 
bouwkunst zitten zulke zonderlinge bladeren, dat 
het den schijn heeft alsof ze er niet uitgegroeid, 
doch aangeplakt zijn. 

De heer W . Kromhout Cz. onlangs over de ten
toonstelling schrijvende, heeft dit vreemde loof ook 
opgemerkt. Hij zegt er van: „Het stemt eenigszins 
bitter, enkele der zeer begaafden onder de broede
ren malle zijsprongen te zien maken. Door hun 
verderfelijk voorbeeld lokken zij wellicht anderen 
tot navolging, waardoor wederom karakterloosheid 
in onze knnst hare intrede zou doen. Waarom deze 
zijsprongen gemaakt" ? 

Het antwoord op deze vraag geeft de heer Krom
hout, niet, ofschoon hij wel zal weten, dat het 
luidt: „omdat het publiek het w i l " Dit publiek 
heeft van de „stalen consequentie" der toegevende 
architectuur reeds zijn bekomst. Het verlangt „re-
naissance-capriolen" en wat dies meer zij. De ar
chitecten, die nu eenmaal van hun klanten afhanke
lijk zijn, moeten wel aan de wenschen dier klanten 
voldoen, willen zij ze niet verliezen. Karakter, ook 
in de kunst, is een mooie zaak, maar brengt den 
architect weinig geld in het laadje. 

Wij leven snel, het publiek is grillig en dit 
maakt de ontwikkeling eener hedendaagsche archi
tectuur — van gelijke waarde als die der vroegere 
tijdperken — tot een onmogelijkheid. Het gaat 
met onze bouwkunst als met het hout; voorheen 
liet men de boomen volwassen worden, eer men 
ze velde en nu doet de zaag reeds haar werk als 
nog weinig meer dan spint werd gevormd. 

Het is wel droevig, dit te moeten ervaren. Doch 
er aan veranderen kan men niets. Het staat te 
vreezen, dat het tempo van het leven voortdurend 
meer accelerando zal gaan, tot ten slotte een razend 
prestissimo bereikt is, op welks maat kunst, weten
schap en beschaving de dolle rondedans zullen 
maken, die het einde onzer cultuur moet beteekenen. 

Een aangenaam vooruitzicht is dit allerminst. 
Maar kunst kan slechts gedijen in tijdperken van 
rust. Haastige spoed, zoo zelden goed, wordt voor 
haar noodlottig. In het bijzonder de bouwkunst 
heeft kalmte noodig, om zich te kunnen ontwikkelen. 
Zit men met de zweep achter haar, dan levert zij 
niets, wat waarde heeft. Het publiek van heden 

doet de zweep lu>tig knallen en drijft de architecten 
van aanleg op de vlucht. Zij, die in het gareel 
blijven loopen nemen allerlei bijpaarden aan, om 
den noodigen spoed te bereiken. Zoo hotst de 
wagen der architectuur door het moderne leven. 
Welhaast krijgen de paarden gedaan, wordt de oude 
koets in het museum gezet eri komt er een vlugge 
automobiel in haar plaats. Dan is het met̂  de 
kunst uit. W . 

N A S C H R I F T . 

Behalve de bovenstaande beschouwing van een 
onzer medewerkers, werden ons nog door anderen 
indrukken van de tentoonstelling medegedeeld, 
waaruit bleek hoezeer de meeningen over de toe
komst onzer bouwkunst uiteenloopen. Als een 
evenement beschouwt men over het algemeen deze 
expositie niet, maar het ontbrak toch ook niet aan 
optimistische uitingen. 

Vrij algemeen wordt betreurd, dat zoovelen zich 
van inzending onthielden, waar de Kunstkring zijn 
deuren toch wijd had opengezet, en wat het inge-
zondene betreft hoorden wij van verschillende zijden 
de opmerking, dat een zekere eenzijdigheid daarin 
niet te miskennen valt, niet zoo zeer in de architec
tonische opvattingen, want daarin is genoeg variatie, 
maar meer in de onderwerpen, waarmede onze 
bouwmeesters zich bezighouden. 

Alleen van de Bazel is er wat van het belang
rijke werk „Oud Bussum" overigens schijnt zich 
niemand om het vraagstuk van moderne boerderijen 
te bekommeren. En zoo zijn er tal van onderwerpen 
te noemen, fabrieken, watertorens, schouwburgen, 
slachthuizen, ziekenhuizen, bruggen, stationsge
bouwen, even belangrijk als actueel, en waarmede 
onze bouwkunst nog lang niet in het reine is, maar 
waaraan hare beoefenaars geen aandacht schijnen 
te wijden. 

Wanneer de ingenieur langzamerhand het gebied 
der bouwuknst annexeert mogen de bouwmeesters, 
die zoo weinig belangstelling toonen in hetgeen 
toch des bouwmeesters is, zich daarover dan eigen
lijk wel beklagen? (Red.) 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 37. Maatschappij t. b. d. 
Bouwkunst Agenda van de 100ste Algemeene Septem-
hervergadering. 

Uit het land der meerminnen, door J. A. Mulock 
Houwer, met afbeeldingen. 

Brouwershaven. 
Betonzink werken volgens systeem „de Mm alt", mef 

afbeeldingen. 
De Archi tectuurtentoonste l l ing . 
Het Mauri tshuis en zijn ontwerper, door A. W. 

Weissman. 
Architectura No. 37. Verslag van 1244steGenootschaps

vergadering van 9 September 1908. 
Bouwkunst Onder wijs aan onze Technische Hooge

school, Hooger Bouwkunst Onderwijs A. et A. door Joseph 
Cuypers. met een naschrift der Redactie. 

S l ech te Smaak; het monument van 1830 op den 
Dam; wedstrijd van versierde tramwagens te den Haag. 

De E g y p t i s c h e Pyrami i l en , door A. Redert met 
afbeelding. 

Een k l e i n e expos i t i e , door KI. van Leeuwen. 
J. K u y p e r . 
O r n a m e n t ; verslag der voordracht gehouden door den 

heer H. Hana, voor de Vereeniging Vakopleiding voor 
Handwerkslieden in Nederland op 5 Sept. 1908. 

T e c h n i s c h Gedee l te . Indrukken van het jongste 
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examen voor waterstaats-opzichter (Ingezonden). Een nieuwe 
toepassing van de blaaspijp. 

De Bouwwereld No. 38. V a k w e r k b o u w, door H. met 
afbeeldingen (slot). 

De d u i v e l a ls bouwmees ter door J. H. W. 
Leliman b.i. 

De Ingenieur No. 37. P e r s o o n 1 ij k e i n d r u k k e n 
van een bezoek aan de werken aan het kanaal van Panama, 
door J. C, Loman c i 

A lgemeene Z o m e r v e r g a d e r i n g der Vereeni
ging van Delftsche Ingenieurs. 

T i e n d e Algemeene V e r g a d e r i n g der Vereeni
ging voor Waterleidingsbelangen in Nederland. 

Ingezonden S t u k k e n . Practische studie voor aan
staande werktuigkundige ingenieurs, door J. G. van 
Gendt J. Gzn. 

Technisch Weekblad li. v. T. No. 37. Van week tot week. 
— Ingezonden. — Congres ter bespreking van het Middel
baar Techuisch Onderwijs, (slot). — Hardsteengroeven. — 
Het berekenen van electrische gelijkstroomleidingsnetten, 
(vervolg). 

De Aannemer No. 37. De o r g a n i s a t i e van werk
gevers in Engeland. III. 

Uit e igen kr ing . Een zaak van eer. Gesplitste 
bestekken. 

De Nederlaudsche Klei-Industrie No. 11, Het drogen 
(vervolg). Het maken van een gekleurd laagje op kalkzand-
steenen naar Prof. M. Glasenapp. — Steenen van glas — 
Sabotage. 

Deutsche Bauhtttte No. 37. G r n s s t a d t - B a u f r a g e n , 
IV door WiKried Baumgarten met afbeeldingen. 

Das G a r t e n h aus und seine Bedeutung, door E. 
Schirmer, bij een ontwerp van Paul Fischer te Naumburg. 

Die K a r o l u s k i r c h e in B r e s l a u ontwerp van L. 
Schneider. 

Ueber L a n d h a u s e n t w ü r f e door P. Rose bij 
Schetsen van C Opitz en O. Silberberg. 

E i n F a h r s l u h l p o r t a l door E. Bauernfeind, bij een 
ontwerp van E. Specht op losse plaats. 

Das K l e i n w o h n h a u s auf der Hessisschen Landes-
Ausstellung II, door M. Escherich, met afbeeldingen. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

'S-GRAVENHAGE. Door Ged. Staten is het raadsbesluit tot 
aankoop van grond voor schouwburgbouw niel goedgekeurd. 

B. en VV. geven nu den raad in overweging van de be
slissing van Ged. Staten voorziening bij de Kroon te vragen. 

— B. en W. hebben voorts bij den raad ingediend een 
voorstel, beoogende wijziging van hun onlangs ingediend 
plan tot stichting in de perceelen Prinsengracht 48 en 50 
van een gebouw, bestemd voor den dienst der openbare 
reiniging, voor den keuringsdienst voor eet- en drinkwaren 
en voor den medischhygiënischen dienst der scholen. Voor 
laatstgenoemden dienst zou nl. in dat gebouw te weinig 
ruimte beschikbaar zijn en daarom willen B. en W. de per
ceelen doen verbouwen en slechts voor de andere boven
genoemde diensten doen inrichten. De bouwkosten van het 
gewijzigde voorstel worden zeer globaal geraamd op 
f90.000, d.i. f 18.0i>0 hooger dan van het vroegere plan. 

— Bij den gemeenteraad is ingekomen een voorstel van 
B. en W. tot het stichten van een volksbadinrichting op 
een terrein aan de Jan van Gojenstraat. De inrichting is 
gedacht als een volksdouchebad, omdat een volkszwembad, 
bij gebreke van open zuiver zoetwater, in deze gemeente, 
te groote kosten zou vergen. Ook omdat het beter tot het 
doel leidende schijnt, om niet één groot gebouw, maar 
meerdere badinrichtingen op bescheiden schaal in ver-
siliillende gedeelten der stad op te richten, is de inrichting 
berekend op niet meer dan 20 cellen voor douchebaden, elk 
voorzien van een voorvertrekje veor ontkleedenen kleeden. 

De kosten van den bouw worden globaal geraamd op 
f 20.000. 

DELFT. De leden der bouwkundige afdeeling der Technische 
Hoogeschool, de hoogleeraren H. Evers, G. N. Itz., J. F. 
Klinkhamer, A. W. M. Odé en T. K. L. Sluyterman hebben 

zich genoodzaakt gezien tot de studenten een schrif tel ijken 
raad te richten, naar aanleiding van een verschijnsel, dat 
zich in de laatste jaren aan de T. H. openbaart en waar 
tegen zij meenen ernstig te moeten waarschuwen. 

Het betreft — zeggen de hoogleeraren — de opvatting 
der practische oefeningen in de bouwkunde, door de meeste 
studenten der bouwkundige- en civieleafdeeling. Steeds 
meer wordt het gewoonte, om deze oefeningen geheel thuis 
te maken en de teekenzalen slechts sporadisch te bezoeken, 
zoogenaamd „om correctie te halen," niet om te werken. 

Tweeërlei oorzaken hiervan zijn den hoogleeraren mede
gedeeld : 

lo. Tegenzin in het gezamenlijk werken op de zaal 
wegens de afleiding die er bestaat en die het geregeld 
voort werken belemmert. 

2o. Vrees voor verlies van zelfstandige ontwikkeling en 
persoonlijk karakter, door geregelde aanraking met docenten 
en studenten. 

Ernstig waarschuwen de hoogleeraren tegen deze opvat
tingen. Zij achten geregeld en gezamenlijk werken op de 
teekenzaal van het grootste nut voor de studie. Niet alleen 
om het kostbare studie materiaal dat daar, ter juister tijd, 
kan worden geraadpleegd, tot steun der oefeningen, maar 
ook omdat dan alleen de meest doeltreffende leiding, de 
noodige steun door den docent kan worden gegeven. Veel 
nutteloos werk, veel teleurstelling, veel kostbare tijd blijven 
den student bespaard door eene opmerking, een raad of 
wenk: hem ter juister tijd gegeven. En de docent wordt 
niet voor de onaangename laak gesteld, vaak onrijp, ja 
waardeloos werk te moeten aannemen. Elke opgaaf zal dan 
grootere bate geven. 

Gezamenlijk werken is een nuttige voorbereiding tot 
maatschappelijken arbeid, maakt geschikt tot gemeen
schappelijk werk op bureau of kantoor. De vrees voor 
verlies van persoonlijk karakter, voor belemmering van 
zelfstandige vorming is geheel ongegrond. Individueele 
studie mag eerst aanvangen, nadat een algemeen begrip 
omtrent constructie, vorm en versiering is verkregen; nadat 
een zeker peil van technische eu artistieke beschaving is 
bereikt, waardoor zelfstandig scheppen en oordeelen moge
lijk is geworden, eigenschappen die aan een ieder aanvan
kelijk ontbreken en eerst na degelijke voorbereiding worden 
verkregen. Hiertoe leidt geregeld en gezamenlijk werken 
het snelst, het meest doeltreffend, omdat gedachtenwisseling 
met ouderen en onderlinge critiek het eigen inzicht verster
ken, het gemeenschap>gevoel aankweeken en de basis van 
artistieke en technische ontwikkeling verbreeden. 

Daarentegen leidt isoleering, afzonderlijke studie op te 
jongen leeftijd tot eenzijdige opvatting, gebrekkige vorming, 
zelfs bij meer dan middelmatigen aanleg. Noodelooze ver
lenging van den studietijd is er vaak het gevolg van. De 
hoogïeeraren geven daarom den ernstigen raad om met de 
bij velen gebruikelijke werkwijze te breken. 

Zij dringen in het belang van de studie aan, op geregeld 
bezoek van de teekenzaal, omdat daar het zwaartepunt van 
de bouwkundige ontwikkeling ligt. 

Zij verzoeken ten slotte, ter voorkoming van stoornis, 
niet na het. aanvangsuur te komen, evenals zulks bij de 
de college uren geschiedt. 

AMSTERDAM. Bij het sloopingswerk der N. Z. Kapel is 
dezer dagen weder een belangrijke ontdekking gedaan. 
Terwijl men n.1. bezig was een muur af te breken naar de 
zijde der Enge Kapelsteeg, nabij de Kalverstraat, is een 
zeer oude gothische poort voor den dag gekomen welke 
twee ingangen heeft, die echter beide met steen zijn vol 
gemetseld, en waarvoor een muur is opgetrokken, zoodat 
de fraaie poort, die wel zeer beschadigd, doch waarin 
verguld beeldhouwwerk nog duidelijk te onderscheiden is, 
geheel aan het oog, voor wie weet hoevele jaren, onttrok
ken is geweest. De fraaie poort, die zeer wel te restaureeren 
is, zal naar het terrein van het Rijks-Museum worden 
overgebracht. Deze poort heeft ongetwijfeld als ingang ge
diend voor de pelgrims naar de heilige stede 

P e r s o n a l i a . 
— Voordracht: voor leeraren aan de Burgeravondschool 

te Kampen: aan de avondschool voor handwerkslieden 
voor lijn- en vakteekenen A. J. Reijers en S. P. Bakker, 
beiden te Kampen. 

— Aan de nieuwe Ambachtsschool te Schiedam is be
noemd tot leeraar in machine-bank worken de Heer C. 
Jupijn, te Oudkarspel en tot leeraar in smeden, de Heer 
L, .1. Schotman, te Tiel. 

19 September. Bijlage van „1VE O P M E R K E R No. 38. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en Magazijnen DE R I I T E R K A D E 150-181. FUlaal en Showroom 44 KOK1.V, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINÖIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en Koudwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder Garantie. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— T w e e le a s s i s e n t e n bij het onderwijs aan de 
academie van beeldende kunsten te 's-Gravenhage, tegen 
1 October a.s. in den dagcursus; de eerste, een aesthetisch 
gevormd bouwkundig Constructeur, de tweede, een decoratief 
Teekenaar, voor de Kunstn ij verheidsvakken. 

Aanvangssalaris f 72.50 per wekel. lesuur met vier vijf-
jaarlijksche verhoogingen. De mogelijkheid bestaat tevens 
voor den avondcursus te worden aangesteld. Stukken in te 
zenden aan den Directeur der Academie. (1) 

— Leeraar, voor het praktisch onderwijs in het behangen 
en stoffeeren aan de burgeravondschool te 's-Gravenhage. 
Vergoeding f 30.— per lesuur per cursus. Aanbiedingen 
vóór den 20 September a.s. bi' ' 
Haven 95. 

ij den Directeur Nieuwe 
(1) 

— O n d e r w ij z e r in het bouwkundig teekenen aan een te 
Mijdrecht op te richten Cursus van October tot uit. Februari, 
driemaal per week. Brieven in te zenden vóór 24 September 
aan den Secretaris v. h. Nutsdepartement den heer K. 
Querner, te Mijdrecht (1) 

— Twee B o u w k u n d i g e T e e k e n a a r s bijeen 
Architect te Haarlem, br.. lett. K. a/d Boekh. Firma A. 
Vernout, Haarlem. (() 

— Onderwi j zer in hetSmeden ;aandeAmbachts
school te Tiel bekend met teekenen, diploma als meester 
of gezel of van hoefbeslag kan tot aanbeveling strekken. 
Stukken en teekeningen vóór 25 Sept. aan den Directeur 
Willemsen. §\)m 

— A a n k o m e n d T e e k e n a a r . Aanmelding tusschen 
9—12 uur, aan het bureau van de Haagsche Courant. 

(1) 

— O p z i c h t e r bij de Gemeentewerken te Alkmaar, zie 
adv. m no. 37. (2) 

a. L e e r a a r in het recht l i jn ig- en vaktee
kenen aan de Burgeravondschool: tevens 

b. A d j u n c tb o u w- en woning-opzichter , werk

zaam onder den Gem. architect te Almelo. Belooning als 
Leeraar f 600.— per cursus van 1 October—1 April. Als 
Adjunct-bouw- en woningopzichter f 600.— per jaar. Inlich
tingen geven de Directeur der Burgeravondschool en de 
Gomeente-architect. Stukken op zegel bij den Burgemeester 
van Stad-Almelo vóór den 20sten September e k. (2) 

— S c h e e p s b o u w k u n d i g e , grondig bekend met het 
teekenen en geheel zelfstandig kunnende werken. Br. lett. 
A F 276 N. vd. D. (2). 

— B o u w k u n d i g T e e k e n a a r om direct in dienst 
te treden. Brieven onder letter C aan het Bouwkundig 
Weekblad, Herderstraat 5, den Haag. (2) 

— B o u w k u n d i O p z i c h t e r te 's-Gravenhage, 
Hoog salaris. Brieven onder No. 16367 bureau HetVaderland. 

(2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

26 Bouwk.Opz.-teek., 22—50 j . , / 6 0 — ƒ 125 p.m. 

9 BouwkOpz.-Uitv., 23—50j.,/"65-
.4 Bouwk. Teek. 22—49 j . , ƒ 4 5 -
5 Waterb. Opzr. 25—44 ]'.,ƒ 70-
3 Chef-machinisten 22—33j.,/"90-
1 Werkt. opz. (construct.) 26j.,/ -

2 Werkmeesters 26—34 j.,f 9 0 -
5 Werktuigk. Teek. 18—30j.1/ r35— 
5 Electrotechniker 20—34j.,/"35-
1 Scheepsteekenaars 21 j . , 
2 Klerk-teekenaar 22—25 j . , ƒ 6 5 -
1 Kadaster-teekenaar -24 j . , ƒ 
1 Adjunct Boormeester — 20j., 

-ƒ120 
-ƒ120 
-ƒ125 
-ƒ125 
/•no 

ƒ 1 3 0 
ƒ 90 
-ƒ120 
ƒ 65 
ƒ 75 
ƒ 70 

Aankondiging van 
A anbestec] ingen. 

MAANDAG 21 September. 

Enschede ten 12 ure. Door de arch. H. 
Reijgers voor de heeren H Colignnn en 
Cie. te Antwerpen in hotel de Graaff: 
het bouwen van kantoor, magazijn met 
bovenwoning aan de Burgemeesterstraat-
bestekken met teekeningen te bekomen 
bg den arch., aanwijzing op den dag der 
best. ten 9 ure. 

Leidschendam ten 11 ure. Door het 
gem. bestuur ten Raadhuize: het ver
bouwen en vergrooten van de Openbare 
School no 2 in de buurtschap Stompwijk. 
Het bestek met teekening verkrijgbaar 
ter Secretarie en bij den Gemeente Op
zichter D. Audier te Voorburg. Aanwijzing 
gehouden. 

DINSDAG 22 September. 

Nymegen ten 2.30 ure. Door het gem. 
best.; het bouwen aan de Nieuwe Markt

straat te Nijmegen van een pompgebouw 
ten behoeve van de gem. waterleiding 
aid. Bestekken met teek. verkrijgb. ter 
Gem. Secretarie. Inl. bij den Directeur 
der Gemeentewerken. 

's-Gravenhage ten 2 ure. Door het Min 
v. Koloniën, bestek lit. P. It: de ijzer
werken met toebehoorni voor een aanleg
steiger: bestek ter inzage op het tech
nisch bureau van het Dep. en te bekomen 
bij M. Nijhoff. 

Nijmegen ten 2.30 ure. Door het ge
meentebest. : de levering van: 1. gegoten 
ijzeren buizen en hulpstukken voor de 
gasfabriek; 2. gegoten ijzeren buizen en 
hulpstukken voor de waterleiding. Be
stekken met teekening, benevens inschrij 
vmgsbiljet verkrijgbaar ter Secretarie, 
Inlichtingen verstrekt de Directeur van de 
Gasfabriek en de Waterleiding. 

DONDERDAG 24 September. 

Franeker. Voor rekening van O. van 
Haitsma, Joh, Deelstra en Joh. Hemmes: 
het bouwen van een dubbel pakhuis aan 
de Wilhelminastraat; aanw. 21 Sept. ten 

11 ure; bestek en teekening te bekomen 
bij Jacob Nijdam. 

Scheveningeu. Door de arch. F. A. Koch: 
het bouwen van een woonhuis te Soest 
bij de halte Nieuwe Weg. Bestek en 
teekeningen verkrijgbaar aan het Bureau 
van den Architect. 

's-Gravenhage ten 2 ure. Door het 
gem.-best.: het bouwen van een school 
aan de Vinkensteijnstraat; aanwijzing 21 
September te twee uren aan de Gemeen-
tewerf daarna in loco; de voorwaarden 
verkrijgb. aan de Gemeentewerf aan het 
Grocuewegje. 

Nieuw Amsterdam ten 10 ure. Door 
het bestuur van het waterschap Barger 
Oosterveen in hotel van Dalen Het 
opruimen en heileggen van een vonder 
en het leggen van een draaibrug over 
de Verlengde Hoogeveensche Vaart, 
gedeeltelijk onder bijlevering van mate
rialen, bestek eu teek. ter inzage in 
genoemd hotel en te bekomen bij den 
secretaris te Emmen. Aanwijzing 23 
September ten 11 ure door den arch R. 
Kliphuis. 
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examen voor waterstaats-opzichter (Ingezonden). Een nieuwe 
toepassing van de blaaspijp. 

De Bouwwereld No. 8s. Vak w e r k b o u w, door H. met 
afbeeldingen (slot). 

De d u i v e l a ls bouwmees ter door J. H. W. 
Leliman b.i. 

De Ingenieur No. 87. P e r s o o n l i j k e i n d r u k k e n 
van een bezoek aan de werken aan het kanaal van Panama, 
door J. C, Loman c i 

Algemeene Z o m e r v e r g a d e r i n g der Vereeni
ging van Delftsche Ingenieurs. 

T i e n d e Algemeene V e r g a d e r i n g der Vereeni
ging voor Waterleidingsbelangen in Nederland. 

Ingezonden S tukken . Practische studie voor aan
staande werktuigkundige ingenieurs, door .1. G. van 
(ïendt J. Gzn. 

Technisch Weekblad II. v. T. No. 37. Van week tot week. 
— Ingezonden. — Congres ter bespreking van het Middel
baar Technisch Onderwijs, (slot). — Hardsteengroeven. — 
Het berekenen van electrische gelijkstroom-leidingsnetten, 
I vervolg). 

De Aannemer No. 37. De o r g a n i s a t i e van werk-
gevers in Engeland. III. 

Ui t e igen kr ing . Een zaak van eer. Gesplitste 
bestekken. 

De Nederlandsche Klei Industrie No. 11, Het drogen 
(vervolg). Het maken van een gekleurd laagje op kalkzand-
steenen naar Prof. M. Glasenapp. — Steenen van glas — 
Sabotage. 

Deutsche Banhfltte No. 37. G r o s s t a d t - B a u f r a g e n , 
IV door Wilfried Baumgarten met afbeeldingen. 

Das G a r t e n h a u s und seine Bedeutung, door E. 
Schirmer, bij ecu ontwerp van Paul Fischer te Naumburg. 

Die K a r o l u s k i r c h e in BresI au ontwerp van L. 
Schneider. 

Ueber L a n d h a u s e n t w ü r f e door P. Rose bij 
Schetsen van C Opitz en O. Silberberg. 

E i n F a h r s t u hl p o r t a l door E. Bauernfeind, bij een 
ontwerp van E. Specht op losse plaats. 

Das K l e i n w o h n h a u s auf der Hessisschen Landes-
Ausstellung II, door M. Escherich, met afbeeldingen. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

'S-GRAVENHAGE. Door Ged. Staten is het raadsbesluit tot 
aankoop van grond voor schouwburgbouw niet goedgekeurd. 

B. en W. geven nu den raad in overweging van de be
slissing van Ged. Staten voorziening bij de Kroon te vragen. 

— B. en W. hebben voorts bij den raad ingediend een 
voorstel, leoogende wijziging van hun onlangs ingediend 
plan tot stichting in de perceelen Prinsengracht 4s, en 50 
van een gebouw, bestemd voor den dienst der openbare 
reiniging, voor den keuringsdienst voor eet- en drinkwaren 
en voor den medischhygiënischen dienst der scholen. Voor 
laatstgenoemden dienst zou nl. in dat gebouw te weinig 
ruimte beschikbaar zijn en daarom willen B. en W. de per
ceelen doen verbouwen en slechts voor de andere boven
genoemde diensten doen inrichten. De bouwkosten van het 
gewijzigde voorstel worden zeer globaal geraamd op 
I tlO.000, d.i. i' 18.000 hooger dan van het vroegere plan. 

— Bij den gemeenteraad is ingekomen een voorstel van 
B. en W. tot het stichten van een volksbadinrichting op 
een terrein aan de Jan van Gojenstraat. De inrichting is 
gedacht als een volksdouchebad, omdat een volkszwembad, 
bij gebreke van open zuiver zoetwater, in deze gemeente, 
te groote kosten zou vergen. Ook omdat het beter tot het 
doel leidende schijnt, om niet één groot gebouw, maar 
meerdere badinrichtingen op bescheiden schaal in ver
schillende gedeelten der stad op te richten, is de inrichting 
berekend op niet meer dan 20 cellen voor douchebaden, elk 
voorzien van een voorvertrekje veor ontkleedenen kleeden. 

De kosten van den bouw worden globaal geraamd op 
f 20.000. 

DELFT. De leden der bouwkundige afdeeling der Technische 
Hoogeschool, de hoogleeraren H. Evers, G . N. Itz., J. F. 
Klinkhamer, A. W. M. Odé en T. K. L. Sluyterman hebben 

zich genoodzaakt gezien tot de studenten een schriftulyken 
raad te richten, naar aanleiding van een verschijnsel, dat 
zich in de laatste jaren aan de T. H. openbaart e n waar 
tegen zij meenen ernstig te moet< n waarschuwen. 

Het betreft — zeggen de hoogleeraren — de opvatting 
der practische oefeningen in de bouwkunde, door de meeste 
studenten der bouwkundige- en civieleafdeeling. Steeds 
meer wordt het gewoonte, om deze oefeningen geheel thuis 
te maken e n de teekenzalen slechts sporadisch te bezoeken, 
zoogenaamd „om correctie te halen," niet om te werken. 

Tweeërlei oorzaken hiervan zijn den hoogleeraren mede
gedeeld : 

lo. Tegenzin in het gezamenlijk werken op de zaal 
wegens de afleiding die er bestaat en die het geregeld 
voort werken belemmert. 

2o. Vrees voor verlies van zelfstandige ontwikkeling en 
persoonlijk karakter, door geregelde aanraking met docenten 
e n studenten. 

Ernstig waarschuwen de hoogleeraren tegen deze opvat
tingen. Zij achten geregeld en gezamenlijk werken op de 
teekenzaaï van het grootste nut voor de studie. Niet alleen 
om het kostbare studie materiaal dat daar, ter juister tijd, 
kan worden geraadpleegd, tot steun der oefeningen, maar 
ook omdat dan alleen de meest doeltreffende leiding, de 
noodige steun door den docent kan worden gegeven. Vee) 
nutteloos werk, veel teleurstelling, veel kostbare tijd blijven 
den student bespaard door eene opmerking, een raad of 
wenk: hem ter juister tijd gegeven. En de docent wordt 
nut voor de onaangename taak gesteld, vaak onrijp, ja 
waardeloos werk te moeten aannemen. Elke opgaaf zal dan 
grootere bate geven. 

Gezamenlijk werken is een nuttige voorbereiding tot 
maatschappelijken arbeid, maakt geschikt tot gemeen
schappelijk werk op bureau of kantoor. De vrees voor 
verlies van persoonlijk karakter, voor belemmering van 
zelfstandige vorming is geheel ongegrond. Individueele 
studie mag eerst aanvangen, nadat een algemeen begrip 
omtrent constructie, vorm en versiering is verkregen: nadat 
een zeker peil van technische en artistieke beschaving is 
bereikt, waardoor zelfstandig scheppen en oordeelen moge
lijk is geworden, eigenschappen die aan een ieder aanvan
kelijk ontbreken en eerst na degelijke voorbereiding worden 
verkregen. Hiertoe leidt geregeld en gezamenlijk werken 
het snelst, het meest doeltreffend, omdat gedachtenwisseling 
met ouderen en onderlinge critiek het eigen inzicht verster
ken, het gemeenschapsgevoel aankweeken en de basis van 
artistieke en technische ontwikkeling verbreeden. 

Daarentegen leidt isoleering, afzonderlijke studie op te 
jongen leeftijd tot eenzijdige opvatting, gebrekkige vorming, 
zelfs bij meer dan middelmatigen aanleg. Noodelooze ver
lenging van den studietijd is er vaak het gevolg van. De 
hoogleeraren geven daarom den ernstigen raad om met de 
bij velen gebruikelijke werkwijze te breken. 

Zij dringen in het belang van de studie aan, op geregeld 
bezoek v a n de teekenzaal, omdat daar het zwaartepunt van 
de bouwkundige ontwikkeling ligt. 

Zij verzoeken ten slotte, ter voorkoming van stoornis, 
niet na het. aanvangsuur te komen, evenais zulks bij de 
de college uren geschiedt. 

AMSTERDAM. Bij het sloopingswerk der N. Z. Kapel is 
dezer dagen weder een belangrijke ontdekking gedaan. 
Terwijl m e n n.1. bezig was ecu muur af te breken naar dc 
zijde der Enge Kapelsteeg, nabij de Kalveistraat, is een 
zeer oude gothische poort voor den dag gekomen welke 
twee ingangen heeft, die echter beide met steen zijn vol 
gemetseld, en waarvoor een muur is opgetrokken, zoodat 
de fraaie poort, die wel zeer beschadigd, doch waarin 
verguld beeldhouwwerk nog duidelijk te onderscheiden is, 
geheel aan het oog, voor wie weet hoevele jaren, onttrok
ken is geweest. De fraaie poort, die zeer wel te restaureeren 
is, zal naar het terrein van het Rijk -̂Museum worden 
o v e i gebracht. Deze poort heeft ongetwijfeld als ingang ge
diend voor de pelgrims naar de heilige stede 

P e r s o n a l i a . 
— Voordracht: voor leeraren aan de Burgeravondschool 

te Kampen: aan de avondschool voor handwerkslieden 
voor lijn- en vakteekenen A. J. Reijers en S. P. Bakker, 
beiden te Kampen. 

— Aan de nieuwe Ambachtsschool te Schiedam is be
noemd tot leeraar in machine bankworken de Heer C. 
Jupijn, te Oudkarspel en tot leeraar in smeden, de Heer 
L. .1. Schotman, te Tiel. 

19 September. Bijlage van „1>!E O P M E R K E R ' No. 38. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en Magazijnen D E R C I T E R K A D E 150—151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en Koudwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder (iarantic. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— T w e e le a s s i s e n t e n bij het onderwijs aan de 
academie van beeldende kunsten te 's-Gravenhage, tegen 
1 October a.s. in den dagcursus; de eerste, een aesthetisch 
gevormd bouwkundig Constructeur, de tweede, een decoratief 
Teekenaar, voor de Kunstnijverheidsvakken. 

Aanvangssalaris f 72.50 per wekel. lesuur met vier vijf-
jaarlijksche verhoogingen. De mogelijkheid bestaat tevens 
voor den avondcursus te worden aangesteld. Stukken in te 
zenden aan den Directeur der Academie. (1) 

— Leeraar, voor het praktisch onderwijs in het behangen 
en stoffeeren aan de burgeravondschool te 's-Gravenhage. 
Vergoeding f 30.— per lesuur per cursus. Aanbiedingen 
vóór den 20 September a.s. bij den Directeur Nieuwe 
Haven 95. (i) 

— O n d e r w ij z e r in het bou wkundi/ teekenen aan een te 
Mijdrecht op te richten Cursus van October tot uit. Februari, 
driemaal per week. Brieven in te zenden vóór 24 September 
aan den Secretaris v. h. Nutsdepartement den heer K. 
Querner, te Mijdrecht (l) 

— Twee B o u w k u n d i g e T e e k e n a a r s bij een 
Architect te Haarlem, br.. lett. K. a/d Boekh. Firma A. 
Vernont, Haarlem. (i) 

— Onderwi jzer in h e t S m e d e n aan de Ambachts
school te Tiel bekend met 1 eekenen. diploma als meester 
of gezel of van hoefbeslag k.in tot aanbeveling strekken. 
Stukken en teekeningen vóór 25 Sept. ami den Directeur 
Wdlemsen. ([), 

— A a n k o ni e n d T e e k e n a a r. Aanmelding tusschen 
9—12 uur. aan het bureau van de Haagsche Courant. 

(1) 

— O p z i c h t e r bij de Gemeentewerken te Alkmaar, zie 
adv. in no. 37. (O) 

a. L e e r a a r in het recht l i jn ig- en vaktee
kenen aan de Burgeravondschool: tevens 

b. A d j u n c tb o u w- c n w o n i n go p z i c h t e r. werk

zaam onder den Gem. architect te Almelo. Belooning als 
Leeraar f 600.— per cursus van 1 October—1 April. Als 
Adjunct-bouw- en woningopzichter f 600.— per jaar. Inlich
tingen geven de Directeur der Burgeravondschool en de 
Gemeente-architect. Stukken op zegel bij den Burgemeester 
van Stad-Almelo vóór den 20sten September ek. (2) 

— S c h e e p s b o u w k u n d i g e , grondig bekend met het 
teekenen en geheel zelfstandig kunnende werken. Br. lett. 
A F 276 N. vd. D. (2)-

— B o u w k u n d i g T e e k e n a a r om direct in dienst 
te treden. Brieven onder letter C aan het Bouwkundig 
Weekblad, Herderstraat 5, den Haag. (2) 

— B o u w k u n d i O p z i c h t e r te 's-Gravenhage. 
Hoog salaris. Brieven onder No. 16367 bureau HetVaderland. 

(2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN 
RUIJSCIISTRAAT 94, 

Spreekuur iederen Woensd 
van 6 tot 8 

26 Bouwk.Opz.-teek., 22—50j. , / 60—f 125 p.ui 

BOND VAN TECHNICI 
AMSTERDAM. 

ag- en Vrijdagavond 
uur. 

9 BouwkOpz.-Uitv., 
.4 Bouwk. Teek. 
5 Waterb. Opzr. 
3 Chef-machinisten 
1 Werkt, opz. (construct 
2 Werkmeesters 
5 Werktuigk. Teek. 
5 Electrotechniker 
1 Scheepsteekenaars 
2 Klerk-teekenaar 
1 Kadaster-teekenaar 
1 Adjunct Boormeester 

23-
22-
25-
22-

) 
26-
18-
20 

22 

-50 j . , / 05—ƒ120 
-49 i . , f 4 5 - / 1 2 0 
-44 j . , f 7 0 - / 1 2 5 
-83 j . , / 90—ƒ126 

26 j , f fW 
34 j.,f 90—f 130 

-30 j . , ƒ 3 5 - / 90 
-34j.,/-35—/120 
21 j . , /• 65 

- 2 5 j . , / 6 5 - / 75 
-24j.. / f 70 
20j., 

A a n k o n d i g i n g van 
A a II bent <»«l i II ge II . 

MAANDAU 21 September. 

Enschede ten 12 ure. Door de arch. II. 
Reijgers voor de heeren H Cohgnon en 
Cie. te Antwerpen in hotel de Graaft": 
het bouwen van kantoor, magazijn met 
bovenwoning aan de Burgemeesterstraat-
bestekken met teekeningen te bekomen 
bij den arch., aanwijzing op den dag der 
best. ten 9 ure. 

Leldscbcndaiii ten 11 ure. Door het 
gem. bestuur ten Raadhuize: het ver
bouwen en vergrooten van de Openbare 
School no 2 in de buurtschap Stompwijk. 
Het bestek met teekening verkrijgbaar 
ter Secretarie en bij den Gemeente Op
zichter D. Audier te Voorburg. Aanwijzing 
gehouden. 

DINSDAG 2i September. 

straat te Nijmegen van een pompgebouw 
ten behoeve van de gem. Waterleiding 
aid. Bestekken met teek. verkrijgb. ter 
Gem. Secretarie. Inl. bij den Directeur 

| der Gemeentewerken. 
's-diravenhage ten 2 ure. Door het Min 

v. Koloniën, bestek lit. P. 11: de ijzer
werken met toehchooi-f n voor een aanleg
steiger: bestek ter inzage op het tecli-

! niseh bureau van het Dep. en te bekomen 
( bij M. Nijhoff. 

Nijmegen ten 2.30 ure. Door het ge-
meent ebest.: de levering van: 1. gegoten 

; ijzeren buizen en hulpstukken voor de 
'gasfabriek; 2. gegoten ijzeren buizen en 
hulpstukken voor de waterleiding. Be
stekken met teekening, benevens inschrij 
vmgsbiljet verkrijgbaar ter Secretarie. 
Inlichtingen verstrekt de Directeur van de 
Gasfabriek en de Waterleiding. 

DONDER!)AU 24 September. 

Francker. Voor rekening van O. van 
vis.. .„ . , , i Haitsma, Joh. Deelstra en Joh. Hemmes: 
Nhiuegen ten 2.30 ure. Door het gem.- het bouwen van een dubbel pakhuis aan 

best,; het bouwen aan de Nieuwe Markt- de Wilhelminastraat: aanw. 21 Sept. ten 

I 11 ure; bestek en teekening te bekomen 
bij Jacob Nijdam. 

Scheveningen. Door de arch. F. A. Kocb: 
het bouwen van een woonhuis te Soest 
bij de halte Nieuwe Weg. Bestek en 
teekeningen verkrijgbaar aan het Bureau 
van den Architect. 

's-Gravenhage ten 2 ure. Door het 
gem. best.: het bouwen van een school 
aan de Vinkenst» ijnstraat; aanwijzing 21 
September te twee uren aan de Gemeen-
tewerf daarna in loco; de voorwaarden 
verkrijgb. aan de Gemeentewerf aan het 
Groenewegje. 

Nieuw Amsterdam ten 10 ure. Door 
het bestuur van het waterschap Barger 
Oosterveen in hotel van Dalen Het 
opruimen en heileggen van een vonder 
en het leggen V H U een draaibrug over 
de Verlengde Hoogeveensche Vaart, 
gedeeltelijk onder bijlevering van mate
rialen, bestek en teek. ter inzage in 
genoemd hotel en te bekomen bij den 
secretaris te Emnieii. Aanwijzing 23 
September ten 11 ure door den arch H. 
Kliphuis. 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

W A N D T E G E L S . 
Enorme voorraad fijnste Êngelsche coiubina ivs 

Plaatsing door luktviinu' werklieden. 
Ontwerpen en begrootingen op aanvraag gratis. 18] 

VKIJDAG 25 September 

Kiissiiin ten 12 ure. Bouw-Mij. Nituw 
Bussum in hotel Nieuw Bussum: Het 
bouwen van een pension aan tic Beeren-
steijnlaan in onderdeelen: a het metsel 
en timmerwerk, b. het stucadoorswerk, 
c. het loodgieter.swerk met gas- en water-

Assurantie 'Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

„DE Nederlanden" van iHüü. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
i Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN.IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . , 1.304.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1900 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'remiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

leiding, d. het schi dersweik. Bestekken 
en teek. liggen ten kantore der arch, 
ter inzage en aldaar verkrijgbaar Aanw. 
volgens bestek. Inl. verstrekken de arch, 
van der Goot en Kruisweg. 

MAANDAG 28 September. 

Delft ten 2 ure. Door liet Minist. van 
Binn. Zaken : het bouwen van ei n gebouw 
voor de mijnbouwkunde te Delft, beur. 
f 61000; inl. te bekomen bij den Rijks-
bouwk., Parkstraat 10 te den Haag; be
stekken en teekeningen te bekomen bij 
M. Nijhoff te den Haag. 

MAANDAG 5 October. 

Amsterdam ten 1.30. Dooide H. U.S. M. 
in het Centraal station. Bestek No. 1121 
het maken va • den bovenbouw voor de 
spoorwegbrug over de Delfshavensche 
Schie. Begr. f 1-7.000; het bestek met 2 
teek. verkrijgb. aan liet Administratie
gebouw Droogbak, Dienst van Weg en 
Werken, kamer 150. Aanw. 29 September 
9.30 spoortijd, in de 3e klasse wachtkamer 
van het station Schiedam. 

MAANDAG 19 October. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het ge-

meentebest.: het leveren yan inlandsen 
of Rijnsch eiken. Australisch-, Oost- of 
West-Iiidiseh-Vierkant beslagen paalhout 

! en vierkant bezaagd hout voor paal- en 
remmingwerken, langs de Noordelijke 
IJkade. Het bestek te verkrijgen ter 
Stadsdrukkerij (Nes) Inlichtingen ten 
kantore van den ingenieur der „Haven-

! werken" ten Gemeentehuize kamer No. 
151, van 10 tot 12 uur, de week. welke 
aan de aanbesteding voorafgaat. 

Uitslag van Aan
bestedingen. 

litre, lit ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Exjd. van S. S. in het Moreelse Park: 
bestek no. 1157: het verbeteren van de 
wachterswoningen op de lijn Har 1 ingen-
Nieuweschans, begr. perc. IV f 20350 
V f 18700. 18 inschrijvingsbiljetten. C. M. 
Plus en M. J. Plus, Winschoten, Perc. 
V. f 21757; H. Meersma. Groningen, Perc. 
IV. 21742; G. Westerhoft' en K. Even
huis, Groningen Perc IV. f 21001); A. 
Schreuder, Groningen, Perc. IV. f21533, 
Perc. V. f 20585; J. Schaap, Hoone/and, 
Vete IV. f 21200, Perc. V. 20900; G. 
Heikens Gz. en .1. IJzer, Winschoten, 
Perc. V. f 19785 Massa f 11928; H. Wus-
lander, Noordbroek, Perc. IV. f 20340, 
Perc. V. f 19200; H. J. Kerstholt. Hooge-
zand Perc. IV. f 9u800, Perc. V. 20550, 
Massa 4120); Ph. Hendriks, Groningen, 
f20470; B. Jansen, Groningen, Perc. IV. 
f 20185, Perc. V. f 19:<00, Massa f30480; 
M. Heeringa, Groningen, Perc IV f f9817. 
Perc. V. 18415; W. v d. Koov, Bussum, 
Perc. IV. f 19790, Perc V. f" 18070; W. 
A. van Zuilen, Nienwolda, Massa f 42400; 
H Zeeft Jr., Eenrum, Massa 40900; A. H. 
Huitzing, Obergum gem. Win/urn, Massa 
f 40100; G. Blaauw en P. Kiel, Noord
broek, massa f 40900; J. Zeldenrust, 
Warfum, Massa f 39995; J. J. Majoor, 
Bussum, Perc. IV. f20070, Perc. V. f 18400. 
Massa f 37970. 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij tot 
Expl v. S.S. in het Moreelse Park, bestek 
no. 1133: het verbouwen van het hoofd
gebouw op het station Amsterdam W. P., 
begr. f 10200. 15 Inschrijvingsbiljetten. 
H C Dorlas en Zn., Amsterdam f14500; 
Gebr. Switzar, Amsterdam f 14190; 
Timmer en Furstner, Amsterdam f 13395; 
C. Kater, Amsterdam f 12993: C. Wegerif, 
Apeldoorn f f2980; C. J. Maks Jzn.. Am
sterdam 112944; .1. E. Meekers, Amsterdam 
f Iz9l9; A. .T. Kieuwenhuijs, Utrecht 
f 12870; Gebr. B. H. en ll". Koolhaas, 
Amsterdam f 12750; J. W. Matthijs, 
Utrecht f f 2 7 4 7 : II. J. Nederhorst Jr., 
Gouda, f 12730 ; P. Vermeer Jzn., Amster
dam f 12720; W. Bokhoven Gouda f 12000; 
S. Hos, Amsterdam f 11834; H. Pleiter 
Jzn., Zeist f 11300. 

Gewapend Beton. 
Uitvoering van alle voorkomende werken. 

Fabriek v. Cenientijzerwerkcii. 
INGENIEUR-BUREAU : 

H. H. SCHRODER, v/li. C.W. F I I K G , 

Leeuwarden, Nkuwestad 123. 

JALOl SIK.\ SPIJZEWLIFTEK j 

R O L L U I K E » Z O M L I M E R 

SFMEBEI)EkKh\G M AR k l o i , U K mm j 
S. BRUIGOM. Arnhem. | 

II. WESTENBERG, li 1111 li 
ALMELO, 

— op de werken. — 

Specialiteit in Betonvloeren 
voor FABRIEKEN en PAKHUIZEN, en/. 

Vele attesten ter inzage. 

Antiquariaat van de „Opmerker" 
J. B. PEETERS . De vervaardiging van 

Kunstvuurwerken ter opluistering van 
openbare en bijzondere feesten. Gouda 
G. B . van Goor 1867. Met 3 uit
slaande platen f 1.— 

M . H . A. J . VAN MEURS. Aanwjjzi-
ging I»ü lictTopngraphisrh Teekenen, 
met atlas van '24 platen. Breda Broese 
& Co. 1889 f2;— 

L. KROOK. Architectur der Nieder-
lande, 60 platen, Monumenten van 
Oud-Nederlandsche Bouwkunst (vroe
ger f 21.00) f6.— 

KARL ZETZSCHE. Zopf & Empire. 
Fac;aden, poorten, deuren, vensters, 
arhitectonische détails en binnen -
decoratie in Barock- en Empirestrjl. 

I. Fassaden aus der Empire-Zeit . 30 
platen in portefeuille . . . f9.— 

I I . H a u s t ü r e , Tore und Fenster. 30 
platen in portefeuille . . . f9.— 

UI. A r c h . Oetails und Einr. d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . f9 — 

I, II en III te zamen . , . f 21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver
schijnt later. 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 
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IJQpB O U W K U N J D I C ^ 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER" , Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dee.) 
voor het binnenland. . . . . . 

te voldoen 
o. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
h. in twee termijnen, elk groot ƒ2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dee.) wordt 
beschikt. 

Voor België 
Voor de overige landen der Post-Unie. met 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika 

B.5uJ 

7.50J 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bijvoor-
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat . . [ 0.25 

Idem, idem, zonder plaat -0.15 

I. 

II t: 

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

Voor eiken regel meer 
Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bi] opgave van drie 

plaatsingen, slechts tweemaal berekend. 
Tarief voor Annonces bij abonnement wordt <>p franc» 

aanvrage toegezonden. 

Opgaren van Advertentiën moeten om zeker te zijn ran plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk dr« 
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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

E e n tocht n a a r Z e e l a n d 

Sedert tal van jaren pleegt de Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst in September een ver
gadering buiten Amsterdam te houden, die in den 
regel veel toeloop heeft, minder uit belangstelling 
in hetgeen behandeld zal worden, dan wel omdat 
de leden gaarne zich eens wat vertreden. En toen 
ditmaal werd aangekondigd, dat te Zierikzee zou 
worden vergaderd, was het niet twijfelachtig dat er 
veel deelnemers zouden zijn, indien althans het 
weder wilde medewerken. 

De nacht die aan den 17en September, voor de 
reis bepaald, voorafging, bracht regen en wind. 
Menig lid, dat zich opgegeven had om mede te 
gaan, vreesde het ergste. Doch toen men des mor
gens te elf uur aan het Oude Hoofd te Rotterdam 
bijeenkwam om op „de Stad Zierikzee"' scheep te 
gaan, scheen de zon. Een zestigtal heeren bleken 
op het dek der boot bijeen, waaronder meer leden 
uit Rotterdam, dan anders aan zulke uitstapjes 
deelnemen. 

Langs Maas en Noord werd nu naar Dordrecht 
gevaren, hetwelk men te ongeveer halfeen bereikte. 
Toen werd aan boord een noenmaal aangerecht, 
waar een gezellige toon lieerschte en. onder andere 
spijzen, de beroemde gerookte zalm van Kralingen 
het verhemelte der lekkerbekken streelde. 

Weder aan het dek gekomen ontvingen de leden 
een les in de aardrijkskunde, daar zij nu de Zuid-

Hollandsche wateren, wier namen men ben in de 
school had pogen te leeren alsof zij later 
schippers moesten worden bevoeren. Het so
leerde bleek grootendeels vergelen, doch de stuur
man liischte de geheugens wat op. 

Het schoon van liet Hollandsch landschap viel 
volop te genieten, vooral toen de zon daalde en 
de haven van Zierikzee werd bereikt. In dit smal 
kanaal moest de boot baar vaart minderen, waar
door het gezicht op de stad met haar roode daken, 
haar grijzen toren en bevallige stadhuis-spits lang 
de oogen streelde. Bij zulk licht moet Jan Vermeer 
zijn beroemd gezicht op Delft, nu in bet Maiirits-
hnis, hebben geschilderd. 

Te Zijpe waren reeds eenige heeren uit Zierik
zee, waaronder de ingenieur van Schouwen, aan 
boord gekomen, om de deelnemers te verwelkomen. 
Deze ingenieur, Jhr. de Muralt, vond gelegenheid, 
om in het voorbijvaren enkele der door hem uit
gevoerde oeververdedigingswerken van gewapend 
beton den leden aan te wijzen en toe te lichten. 

Eer men voet aan wal zette waren de inkwar
tieringsbiljetten rondgedeeld, zoodat ieder aanstonds 
gelegenheid had, zijn kwartier op te zoeken en 
met zijn gastheer of hospes kennis te maken. 

Om halfzes begaven de leden zich door liet 
kermisgewoel op weg naar het Stadhuis, waar het 
Dagelijksch Bestuur van Zierikzee de Maatschappij 
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19 September 1908 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

W A N D T E Q E L S . 
Enorme voorraad fijnste Engelsche couibinaies 

Plaatsing door bekwame werklieden. 
Ontwerpen en begrootingen op aanvraag gratis. 13] 

VRIJDAG 25 September 

Bnssnm ten 12 ure. Bouw-Mij. Nhuw 

meentebest.: het leveren yan inlamisch 
of Rijnsch eiken. Australisch-, Oost- of 
West-Indisch-Vierkant beslagen paalhout 

Bussum in hotel Nieuw Bussum: Het I en vierkant bezaagd hout voor paal- en 

schade op het 

bouwen van een pension aan de Beeren 
steijnlaan in onderdeden: a het metsel
en timmerwerk, b. het stueadoorswerk, 
c. het loodgieterswerk met gas- en water-

'Maatsch. tegen 

Leven 
„DE Nederlanden" ,•«.. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
[Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. - GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHENJJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . , 1.304.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

remmingwerken, langs de Noordelijke 
IJkade. Het bestek te verkrijgen ter 
Stadsdrukkerij (Nes). Inlichtingen ten 
kantore van den ingenieur der „Haven
werken" ten Gemeentehuize kamer No. 
151, van 10 tot 12 uur, de week, welke 
aan de aanbesteding voorafgaat. 

leiding, d. het schi dersweik. Bestekken 
en teek. liggen ten kantore der arch, 
ter inzage en aldaar verkrijgbaar Aanw. 
volgens bestek. Inl. verstrekken de arch, 
van der Goot en Kruisweg. 

MAANDAG 28 September. 

Delft ten 2 ure. Door het Minist. van 
Binn. Zaken: het bouwen van em gebouw 
voor de mijnbouwkunde te Delft, begr. 
f 61000; inl. te bekomen bij den Rijks-
bouwk., Parkstraat 16 te den Haag; be
stekken en teekeningen te bekomen bij 
M. Nijhoff te den Haag. 

MAANDAG 5 October. 

Amsterdam ten 1.30. Door de H. IJ. SM. 
in het Centraal stati' n. Bestek No. 1121 
liet maken va • den bovenbouw voor de 
spoorwegbrug over de Delfshavensche 
Schie. Begr. f 1-7.000; het bestek met 2 
teek. verkrijgb. aan het Administratie
gebouw Droogbak, Dienst van Weg en 
Werken, kamer 150. Aanw. 29 September 
9.30 spoortijd, in de 3e klasse wachtkamer 
van het station Schiedam. 

MAANDAG 1» October. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het ge-

Uitslag van Aan
bestedingen. 

Utre< lit ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl. van S. S. in het Moreelse Park: 
bestek no. 1157: het verbeteren van de 
wachterswoningen op de lijn Harlingen-
Nieuweschans, begr. perc. IV f 20350 
V f 18700. 18 inschrijvingsbiljetten. C. M. 
Plus en M. J. Plus, Winschoten, Perc. 
V. f 21757; H. Meersma, Groningen, Perc. 
IV. 21742; G. Westerhoff en K. Even-
huis, Groningen. Perc IV. f21600; A. 
Schreuder, Groningen, Perc. IV. f21533, 
Perc. V. f 20585; J. Schaap, Hooge/and, 
Perc. IV. f 21200, Perc. V. 20900; G. 
Heikens Gz. en .1. IJzer, Winschoten, 
Perc. V. f 19785 Massa f 41928; H. Wus-
lander, Noordbroek, Perc. IV. f 20s40, 
Perc. V. f 19260; 11. J. Kerstholt, Hooge-
zand Perc. IV. f 2u800, Perc. V. 20550, 
Massa 4120); Ph. Hendriks, Groningen, 
f 204T0; B. Jansen, Groningen, Perc. IV. 
f 20185, Perc. V. f 19*00, Massa f39480; 
M. Heeringa, Groningen, Perc IV f 19817, 
Perc. V. 18415; W. v d. Kooy, Bussum, 
Perc. IV. f 19790, Perc V. f 18670; W. 
A. van Zuilen, Nieuwolda, Massa f42400; 
R Zeeft Jr., Eenrum, Massa 40900; A. H. 
Huitzing, Obergum gem. Win/urn, Massa 
f 40100; G. Blaauw en P. Kiel, Noord-
broek, massa f 40900; J. Zeldenrust, 
Warfum, Massa f 39995; J. J. Majoor, 
Bussum, Perc. IV. f20070, Perc. V. f 18400. 
Massa f 37970. 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij tot 
Expl v. S.S. in het Moreelse Park, bestek 
no. 1133: het verbouwen vnn het hoofd
gebouw op het station Amsterdam VV. P., 
begr. f 10200. 15 Inschrijvingsbiljetten. 
H C Dorlas en Zn., Amsterdam f14500; 
Gebr. Switzar, Amsterdam f 141!t0; 
Timmer en Furstner, Amsterdam f 13395; 
C. Kater, Amsterdam f12993; C. Wegerif, 
Apeldoorn f 12980; C. J. Maks Jzu.. Am
sterdam 112944; J. E. Meekers, Amsterdam 
f Iz9l9; A. J. Nieuwenhuijs, Utrecht 
f 12870; Gebr. B. H. en H. Koolhaas, 
Amsterdam f 12750; J. W. Matthijs, 
Ulrecht f 1*747; H. J. Nederhorst Jr., 
Gouda, f 12736 ; P. Vermeer Jzn., Amster
dam f 12720; W. Bokhoven Gouda f 12600; 
S. Hos, Amsterdam f 11834; H. Pleiter 
Jzn., Zeist f 11300. 

Gewapend Beton. 
Uitvoering van alle voorkomende werken. 

Fabriek v. Cementijzerwerkcn. 
INGENIEUR-BUREAU : 

H. H. SCHRODER, vli.I'.tf.FIIKE, 
Leeuwarden, Nieuwestad 123. 

JALOUSIES 

ROLLUIKEN 

SERREBEDEKRlJVG 

SPIJZENLIFTEN 

ZONBLINDEN 

MARKIEZEN &R AMEN 

S. BRUIGOM. Arnhem. 

II. WESTENBERG, 
ALMELO, 

— op de werken. — 
Specialiteit in Betonvloeren 

voor FABRIEKEN en PAKHUIZEN, em 
Vele attesten ter inzage. 

Antiquariaat van de „Opmerker" 
J. B. PEETERS. De vervaardiging van 

Kunstvuurwerken ter opluistering van 
openbare en bijzondere feesten. Gouda 
G. B. van Goor 1867. Met 3 uit
slaande platen ƒ1.— 

M. H . A. J . VAN MEURS. Aanwyzi-
ging bij liet Topographiseh Teekenen, 
met atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co 1889 f2.— 

L . KUOOK. Architectur der Nieder-
lande, 60 platen, Monumenten van 
Oud-Nederlandschc Bouwkunst (vroe
ger f 21.60) f6.— 

KARL ZETZSCHE. Zopf & Empire. 
Facaden, poorten, deuren, vensters, 
arhitectonische détails en binnen-
decoratie in Barock- en Etnpiresttjl. 

I. Fassaden aus der Empire-Zeit . 30 
platen in portefeuille . . . ƒ 9 . — 

II. H a u s t ü r e , Tore und Fenster. 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

III. A r c h . Details und Einr. d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . ƒ9 — 

I, II en III te zamen . . ƒ21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver
schijnt later. 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 
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OUWKUNDIG W E E K B L A D . 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensoustraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan—31 Dec.) 
voor het binnenland, . . . . . f &.— 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van het 

abonnementsjaar, of 
h. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dee.) wordt 
beschikt. 

Voor België 
Voor de overige landen der Post-Unie, met 

inbegrip van Nederl. Indië en Zuid-Afrika 

6.50 gg^ 

7.50) 55^ 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor-
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat • 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . - 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer -0.15 
Groott. letters worden berekend naar plaatsruimte. 
Annonces van aanbestedingen worden bi) 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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103. 's-Gravenhage. 

E e n tocht n a a r Z e e l a n d 

Sedert tal van jaren pleegt de Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst in September een ver
gadering buiten Arasterdam te houden, die in den 
regel veel toeloop heeft, minder uit belangstelling 
in hetgeen behandeld zal worden, dan wel omdat 
de leden gaarne zich eens wat vertreden. En toen 
ditmaal werd aangekondigd, dat te Zierikzee zou 
worden vergaderd, was het niet twijfelachtig dat er 
veel deelnemers zouden zijn, indien althans het 
weder wilde medewerken. 

De nacht die aan den I7en September, voor de 
reis bepaald, voorafging, bracht regen en wind. 
Menig lid, dat zich opgegeven bad om mede te 
gaan, vreesde het ergste. Doch toen men des mor
gens te elf uur aan het Oude Hoofd te Rotterdam 
bijeenkwam om op „de Stad Zierikzee" scheep te 
gaan, scheen de zon. Een zestigtal heeren bleken 
op het dek der boot bijeen, waaronder meer leden 
uit Rotterdam, dan anders aan zulke uitstapjes 
deelnemen. 

Langs Maas en Noord werd nu naar Dordrecht 
gevaren, hetwelk men te ongeveer halfeen bereikte. 
Toen werd aan boord een noenmaal aangerecht, 
waar een gezellige toon heerschte en. onder andere 
spijzen, de beroemde gerookte zalm van Kralingen 
het verhemelte der lekkerbekken streelde. 

Weder aan het dek gekomen ontvingen de leden 
een les in de aardrijkskunde, daar zij nu de Zuid-

Hollandsche wateren, wier namen men hen in de 
school had pogen te leeren alsof zij later 
schippers moesten worden - bevoeren. Het ge
leerde bleek grootendeels vergelen, doch de stuur
man trischte de geheugens wat op. 

Het schoon van het Hollandsen, landschap viel 
volop te genieten, vooral toen de zon daalde en 
de haven van Zierikzee werd bereikt. In dit smal 
kanaal moest de boot haar vaart minderen, waar
door het gezicht op de stad met haar roode daken, 
haar grijzen toren en bevallige stadhuis-spits lang 
de oogen streelde. Bij zulk licht moet Jan Vermeer 
zijn beroemd gezicht op Delft, nu in het Maurits-
huis, hebben geschilderd. 

Te Zijpe waren reeds eenige heeren uit Zierik
zee, waaronder de ingenieur van Schouwen, aan 
boord gekomen, om de deelnemers te verwelkomen. 
Deze ingenieur, Jhr. de Muralt, vond gelegenheid, 
om in het voorbijvaren enkele der door hem uit
gevoerde oeververdedigingswerken van gewapend 
beton den leden aan te wijzen en toe te lichten. 

Eer men voet aan wal zette waren de inkwar
tieringsbiljetten rondgedeeld, zoodat ieder aanstonds 
gelegenheid had, zijn kwartier op te zoeken en 
met zijn gastheer of hospes kennis te maken. 

Om halfzes begaven de leden zich door het 
kermisgewoel op weg naar het Stadhuis, waar het 
Dagelijksch Bestuur van Zierikzee de Maatschappij 
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zou ontvangen. Die ontvangst had plaats in een 
18e eeuwsche zaal, wier Louis X V ornementen 
spraken van de weelde en den goeden smaak, die 
anderhalve eeuw geleden in de stad heeischten. 

De burgemeester hield een toespraak, waarin hij 
er zijn voldoening over uitsprak, dat de Maat
schappij Zierikzee als plaats van vergadering had 
gekozen. Hij hoopte, dat de overblijfselen van oude 
bouwkunst, die te Zierikzee nog vrij talrijk aan
wezig zijn, den leden belangstelling zouden in
boezemen en riep der Maatschappij een hartelijk 
welkom toe. 
De Voorzit ter sprak eenige goedgekozen woorden van 

dank en waardeering, waarna de eerewijn rondging. 
Het gezelschap begaf zich nu naar de Sociëteit 

aan de oude Haven en vertoefde daar, totdat ten 
zeven uur de maaltijd in het logement Van Oppen 
een aanvang nam. Op weg naar den maaltijd had 
men gelegenheid een der prachtige avondluchten te 
zien, waarvoor Zeeland vermaard is. 

Dat er aan het maal een gezellige geest heerschte, 
behoeft niet gezegd aan hen die bij vorige gelegen
heden hebben aangezeten. Aan woorden van waar
deering en vriendschap was geen gebrek en lang
zamerhand kwam men in de juiste stemming om 
van de „avond-vermakelijkheden" die de Zierik-
zeesche kermis opleverde te gaan genieten. 

Jongeren, maar ook ouderen, zag men in draai
molens of met Zierikzeesche schoonen door de 
balzaal zweven. En het was reeds zeer laat toen 
de leden in het hun aangewezen kwartier aan
kwamen om krachten te verzamelen voor de ver
gadering, die den volgenden dag te negen uur zou 
beginnen. 

Een verslag van die vergadering zal men elders 
in dit blad vinden. Reeds om elf uur was zij 
geëindigd en gingen de deelnemers bij heerlijk 
najaarsweder de oude bouwwerken van Zierikzee 
in oogenschouw nemen. 

Na de uitvoerige mededeelingen, door den heer 
Mulock Houwer over deze gedenkteekenen gedaan, 
kan hier met enkele opmerkingen volstaan worden. 

Het stadhuis was het eerst aan de beurt. De 
aanleg is nog middenecuwsch, doch in 1554 werd 
de tegenwoordige gevel gemaakt, en de toren aan 
de westzijde van een zeer eigenaardige spits voor 
een klokkenspel voorzien. De groote hal, die oor
spronkelijk gelijkstraats aanwezig was, is in de 2e 
helft der 18e eeuw in drie zeer fraai betimmerde 
vertrekken veranderd. Met bijzondere belangstelling 
werd de bekapping bezichtigd, een dier mooie, oude 
timmerwerken, zooals men ze in de 16 eeuw wist 
te maken. De samenstelling is nog volgens het 
Gothische beginsel, doch in de details kondigt zich 
hier en daar de Renaissance reeds aan. 

Tegenover het stadhuis beschouwde men een 
Gothischen gevel, die, omstreeks 1500 gebouwd, op 
de pui na zich in zijn oorspronkelijken toestand 
bevindt. Een afbeelding van dezen gevel vonden de 
leden op de spijskaart van den vorigen dag. 

Nu wandelde men westwaarts naar het gedeelte 
der stad, waar eertijds de aanzienlijken woonden, 
wier huizen echter allen verdwenen zijn. Ook de 
eens zoo schoone St. Lievenskerk is, na verbrand 
te zijn, in het begin der 19e eeuw gesloopt en 
vervangen door een gebouw, dat wel bewijst, hoe 
weinig de Nederlandsche architectuur van een halve 
eeuw geleden beteek ende. 

Welk een verschil met den toren uit de 15e eeuw, 
die nog als getuigenis van Zierikzee's grootheid 

overeind staat! In 1454 door An dries Keldermans 
begonnen is deze kolossus, geheel met Vilvoordsche 
steen bekleed, tegelijkertijd een voorbeeld van 
stoute constructie en van smaakvolle versiering. 
Alleen het vierkante; benedendeel van den toren 
kwam gereed. Was het gedenkteeken voltooid ge
worden, dan zou het ongeveer de gedaante van 
den toren te Antwerpen hebben verkregen, zooals 
uit de later in koper gesneden plannen van Kelder
mans blijkt. 

Dicht bij dezen toren vond men bet Weeshuis, 
waarin dc; fraaie 18e eeuwsche regentenkamer met 
groote belangstelling werd bezichtigd. 

Het gedempte deel van de Oude Haven is nu 
een plantsoen. Men zag daar verscheidene gevels, 
die de aandacht trokken, als die van 's Gravensteen, 
met fraaie ankers; twee fragmenten in den geest 
der Dordtsche architectuur, maar toch met bepaald 
karakter; een gevel van 1658, met Jonische pilasters 
in den trant van Vingboons; en eindelijk nog de 
Gasthuiskerk, waar een galerij uit de 17e eeuw 
den leden aan Italië deed denken. 

Zoo werd de Havenpoort bereikt, die uit twee 
deelen bestaat, ten noorden en ten ruiden van het 
water gebouwd en door een brug verbonden. Het 
zuidelijk deel heeft een spits en vier hoektorentjes, 
het noordelijk deel vertoont aan de stadszijde twee 
aardige gevels van 1559. 

Nadat dit alles bezichtigd was vereenigden de 
deelnemers zich aan een welvoorzienen disch. Tegen 
twee uur wandelde men door de oude Nobelpoort 
met haar slanke spitsen naar het station, waar een 
extra-trein gereed stond om het gezelschap naar 
Brouwershaven te vervoeren. De tocht naar dit 
stedeke werd medegemaakt door eenige aanzien
lijke dames uit Zierikzee, wier tegenwoordigheid 
men op hoogen prijs stelde. 

Brouwer-haven bestaat uit slechts weinige huizen, 
aan beide zijden van een gracht, wier zuidelijk deel 
gedempt is en nu een plein vormt, waar een weinig 
beteekenend standbeeld van Jacob Cats is opgesteld. 
Aan dit plein bevindt zich het stadhuis, welks 
gerestaureerde gevel niet alle leden behaagde, 
daar zij meenden, dat de restauratie te zeer een 
vernieuwing was geweest. 

Nadat het stadhuis was bezichtigd werd de 
nabijgelegen kerk in oogenschouw genomen, die 
onder de merkwaardigste middeneeuwsche gebouwen 
van Nederland mag worden gerekend. Zij heeft een 
basilikaal aangelegd koor, dat met vijf zijden van 
den achthoek is gesloten; de trans van dit koor 
vertoont negen zijden van den zestienhock. De 
eerste, derde, vijfde, zevende en negende dezer 
zijden zijn van kapellen voorzien, die vijf zijden van 
den achthoek als plattegrond hebben, een aanleg, 
die in de latere Gothiek nergens dan te Brouwers
haven wordt gevonden. De beuken van dit koor 
worden door zuilen met eigenaardige kapiteelen 
gescheiden. Het hooge triforium daarboven doet 
aan de Vlaamsche kerken der 13e en 14e eeuw 
denken. Opmerking verdient ook, hoe de trans in 
steen overwelfd is, door vierkante en driehoekige 
gewelfvakken te doen afwisselen. 

Aan dit koor is een kruisbeuk gebouwd. Het 
schip heeft drie beuken van gelijke hoogte, wier 
zuilen negen meter hart op hart staan, waardoor 
een zeer indrukwekkende ruimte werd verkregen. 

De wijze waarop deze kerk gerestaureerd was, 
gaf' tot bedenkingen aanleiding. In het bijzonder de 
toren boven het kruis werd niet gelukkig geacht. 
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Het orgel van 1557 is een prachtig kunstwerk, 
welke fijne Renaissance-details aan de orgelkas 
in de Westerkerk te Enkhuizen doen denken. 

Tegen vier uur werd de reis naar Schuddebeurs 
aanvaard. Men toefde eenige oogenblikken in de 
herberg van dien naam, die te midden van prach
tige buitenplaatsen is gelegen. Enkelen deden nog 
een korte wandeling in de omgeving, doch de 
meesten vleiden zich onder het lommer neder, om 
eenige lafenis te gebruiken. 

Van Schuddebeurs ging de tocht over Zierikzee 

naar Zijpe, door welige landouwen, waar de oogst 
werd binnengehaald. Te Zijpe lag de boot gereed, 
waarmede de reis naar Numansdorp zou worden 
gemaakt. De vaart op de Schelde, waarboven zich 
een prachtige avondhemel welfde, gaf veel genot. 
Toen het wat koel werd om aan dek te blijven 
gingen de leden aan tafel in de kajuit om zich al 
weder aan een kostelijk maal te goed te doen. 
Daarna werd de terugreis naar Rotterdam per 
tram aanvaard. 

D e A b d i j v a n V i l l e rs . 
Slot (zie bladz. 285). 

Villers bereikt men langs de spoorlijn Brussel-
Namen, dwars door het prachtige Soniënbosch. Te 
Ottignies moet inen overstappen, men kan ook 
vandaar te voet in een paar uren de abdij bereiken 
doch dan is het aan te bevelen zich van een goede 
wandelkaart te voorzien en het best voldoet als 
zoodanig de kaart van het „Institut Cartographique 
Militaire" op de schaal van 1:20,0(10, die in den 
boekhandel verkrijgbaar is. Daarmede kan inen zich 
uitstekend oriënteeren in de schoone omgeving van 
Villers. Het is een heerlijke wandeling, vol afwis
seling. Voor heden bepalen wij ons echter enkel 
tot een kennismaking met de ruïne. 

Het is raadzaam, voor men een entreekaartje 
(0.25 frs.) neemt, haar eens van boven in haar ge
heel te gaan overzien. Wij volgen daartoe gedurende 
een paar minuten de baan van Villers naar Genappe, 
en slaan nevens de ruïne langs den ringmuur bij 
't eerste pad rechts af, vlak bij een oude steen
groeve. Van den heuveltop kunnen wij thans den 
blik laten gaan over de talrijke gebouwen, die tot 
de oude abdij behoorden, en kunnen ons eerst 
recht rekenschap geven van het uitgestrekte gebied, 
dat zij bestreek. 

Den ringmuur, die de eigenlijke abdij omsloot, 
kan men van hier volgen: hij bezat, tijdens haar 
grootsten bloei, een lengte van 1500 meter. Als 
men de kerk neemt tot centrum, kan men zich 
eenigszins oriënteeren. Vlak er voor onderscheidt 
men het paleis van den abt, met de groote Cour 
d'honnour, en rechts van deze en een geheel vor
mend met de kerk, waren de diverse gebouwen, 
die dienden om te voorzien in het onderhoud der 
kloosterbewoners. Men ziet mede een overblijfsel 
van het leprozenhuis, en op een afstand eenige 
werkhuizen, o. a. die, bestemd voor de smeden en 
timmerlieden, terwijl de onmisbare brouwerij wegens 
den omvang, dien zij nog als ruïne heeft bewaard, 
bewijst dat de vrome monniken nog niet geheel 
met alle aardsch genot hadden gebroken. 

Wie zich omtrent deze verschillende gebouwen 
geheel op de hoogte wil stellen kan zijn gading 
vinden in het mooie boek, dat G. Boulmont aan 
Villers heeft gewijd (Les Ruines de 1'Abbaye de 
Villers) en dat, uitgegeven door de Belgische Tou-
ring-Club, ter plaatse te vinden is. 

De heer Boulmont heeft ook een handig gidsje 
samengesteld, waaraan de op onze plaat afgedrukte 
plattegrond ontleend is. Deze plattegrond is ver
vaardigd naar de opmetingen van den architect 
Charles Licot, die door de Belgische regeering met 
de instandhouding van de abdij belast is. 

In hoofdzaak zijn in de gebouwen vier stijlperioden 
te onderkennen. De kerk en de kloostergebouwen 

behooren meerendeels tot den overgangsstijl der 
dertiende eeuw, zuiver gothisch evenwel is het schip 
der kerk en de kloostergang, terwijl ei.kele gedeelten 
o. a. de kelders nog zuiver romaansch zijn, terwijl 
de brouwerij en de molen laat-romaansche vormen 
vertoonen. Overigens behooren de klooster- en bij
gebouwen tot de achttiende eeuw. 

Men treedt de ruïne niet meer door den voor-
maligen hoofdingang binnen, maar aan de zuidzijde 
nabij den molen, die thans tot een hotel is omge
bouwd. Het verdient dan aanbeveling zich onmid
dellijk naar de kerk en de kloostergebouwen te 
begeven, die trouwens door hun imposante afme
tingen dadelijk de aandacht van de bezoeker trek
ken, en de alphabetische orde der in den platte
grond geplaatste letters te volgen. 

A is de kloostergang waar nog eene fraaie gothische 
galerij uit de veertiende eeuw de aandacht trekt: 
bij d was de ingang van de Crypt. De kerk (B) 
had oorspronkelijk slechts een hoofdingang' bij B 1 de 
ingangen B 2 , B 2 zijn in de achttiende eeuw gemaakt. 
De vensters van het transept zijn zeer merkwaardig. 
De Sacristie was bij C\ terwijl I) een kleine boekerij 
was, ter bewaring der misboeken. De kapittelzaal 
E werd in de achttiende eeuw verbouwd en be
dorven ; hier is evenwel een fraai romaansch venster, 
tot den oorspronkelijken bouw behoorend, voor den 
dag gekomen verder was F de spreekkamer der 
monniken, G de trap naar het dormitorium (de 
slaapzaal), H verbindingsgang, J verblijfzaal der 
monniken (auditorum) en K stookplaats uit de 
veertiende eeuw, beide lokalen in de achttiende 
eeuw verbouwd, L refectorium met fraaie vensters, 
M keukens, Nrefectorium voorliet dienstpersoneel, 
O provisiekamer. 

De hoofdingang P was voor de verbouwing dei-
abdij de voortzetting van een overdekte passage 
die van het klooster leidde naar het oude paleis 
van den abt uit de dertiende eeuw, dat zich ongeveer 
een twintigtal meters meer westwaarts verhief niet 
ver van de oude „Brusselsche poort" en dat men 
heeft afgebroken in de achttiende eeuw om het 
groote „Cour du travail" te verruimen. De funda
menten van dit oude paleis zijn thans blootgelegd. Bij 
Q zijn kelders en de verdieping boven X, 0, P en Q 
was het oude dormitorium der „frères convers", 
dat later tot ziekenhuis werd ingericht. Zeer belang
rijk is de brouwerij, zuid westwaarts van de kerk 
aan het groote plein gelegen. 7? is de latere sacristie, 
S oorspronkelijk ziekenzaal, diende later tot noviciaat 
en bibliotheek, ter plaatse van de groote trap T 
was te voren een kleine kapel ten dienste der zieken. 

De laatste abt Dom Bruno Cloquette gekozen in 
1788 en overleden te Ath in 1828 bewoonde de 
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lokalen U. Dc eniree van het eigenlijk abtelijk 
paleis was bij V, terwijl bij W de woonvertrekken 
waren van den abt en voor hooge gasten. X was 
de woning van den huismeester, daaronder vindt 
men een viertal kelders die als gevangenis dienst 
deden en nog in goeden staat zijn. Voor armen en 
pelgrims was in Y een logies ingericht cn bij X is 
de tegenwoordige ingang van de ruïne. 

De molen van de abdij komt niet op den platte
grond voor, hij ligt tegenover den tegenwoordigen 
ingang aan de overzijde van den weg naar Gembloux, 
aan de Thyle, de beek die de waterkracht leverde, 
die ten deele onder de abdijgebouwen doorloopt en 
hier en daar door openingen in de overwulving te 
zien is. In den molen is thans het welingericht 
„Hotel des Ruines" gevestigd, waarvoor een gron
dige herstelling noodig is geweest, waarbij het echter 
gelukt is het gebouw uitwendig zooveel mogelijk 
zijn oorspronkelijk aanzien te doen behouden. 

Van al de gebouwen der abdij verdient het kerk
gebouw ongetwijfeld het leeuwendeel in de bewon
dering van den bezoeker. De binnenruimte is een 
prachtig stuk werk, in ogivalen stijl, met koor cn 
kruisbeuken gebouwd, in overgangsstijl en het geheel 
treft door zijn harmonie en zijn grootsche afmetingen. 
Bijna overal is het gewelf ingestort, en wat nog 
overbleef, een deel van liet schip en de zijbeuken, 
is bedekt met dicht gewas, overgewaaid uit de na-
burige bosschen. De voorgevel, erbarmelijk gehavend, 
laat niet meer toe den oorspronkelijken stijl te 
onderscheiden; groote hoopen puin, door de natuur 
als 't ware weer in bezit genomen, liggen overal 
rond liet gebouw verspreid; doch de treurige over
blijfselen, waarin thans alleen het gekras van 
raven en kraaien weerklinkt, toonen nog duidelijk 

den luister waardoor zich deze abdij onderscheidde. 
Ook de eetzaal, het refectorium L, een der oudste 

gebouwen, waarvan enkele ons terugvoeren tot de 
eerste helft der 13e eeuw — treft door haar ruime 
afmetingen. Zij kreeg haar licht langs een aantal, 
bij paren aangebrachte spitsboogvormige vensters. 
Aanvankelijk was zij door een zuilenrij verdeeld in 
twee beuken en versierd met muurschilderingen, 
waarvan nog sporen aanwezig zijn. 

Men zal voorts niet verzuimen de poort te bewon
deren, welke toegang gaf tot de kerk, deze z.g. 
„porte trilobée", in den plattegrond te vinden bij 
f, is op onze plaat afgebeeld. Men kan daar zien 
hoe de zuiltjes ontbreken, en zich daaruit eenigs
zins een denkbeeld vormen van den toestand dei-
ruïne, waar alles uit gesloopt is wat eenigszins 
waarde had en vervoerbaar was. Alleen aan de 
hechte constructie der gebouwen is het te danken, 
dat er nog veel van architectonische details is over
gebleven. Wat de moeite vau zwaren arbeid van 
het uitbreken niet loonde liet de slooper zitten. 

Thans wordt hetgeen nog overeind staat met zorg 
voor verder verval behoed en hier en daar met 
omzichtigheid wat hersteld, maar aan een recon
structie van een dergelijk gebouwencomplex is niet 
te denken en iets schooners dan deze bouwval zou 
die ons toch niet schenken. 

Villers is een der meest interessante uitstapjes, 
die men van Brussel uit kan ondernemen. Vroeger 
was het den bezoeker niet goed mogelijk in het 
dorp een behoorlijk onderdak te vinden. Doch daar
voor is thans op uitstekende wijze gezorgd, het 
Hotel des Ruines, biedt degenen, die zich een langer 
verblijf in deze merkwaardige oorden kunnen ver
oorloven daartoe een uitnemende gelegenheid. 

E e n b e l a n g r i j k C o n g r e s . 

(Vervolg van blads. 302.) 

De voorzitter, dr. Bruinsina, verzocht hun, die 
opmerkingen van algemeenen aard hadden te maken, 
dit vooraf te willen doen: ook vroeg hij, niet te 
zeer in détails af te dalen. Alle leden der woning-
rapport-commissie waren aanwezig, behalve jhr. 
Ruys de Beerenbrouck en H . Pollema. 

De heer van Rijn was de eerste spreker; hij 
meent dat de commissie niet ver genoeg is gegaan. 
Dikwijls komt het voor dat ook aan groote huizen 
veel mankeert. De dienstboden, die er komen, zijn 
er dikwijls slechter ondergebracht dan vroeger 
thuis. Rioleering en beerput zijn dikwijls niet in 
orde. Geen nieuwe woning behoort te worden 
betrokken, vóórdat een verklaring van bewoonbaar
heid is afgegeven. In sprekers eigen gemeente 
(Venlo) heeft hij 't kaartenstelsel ingevoerd voor de 
woningstatistiek. Bij alle verhuizingen wordt ge
ïnspecteerd en aanteekening gehouden. Dit geeft 
allerlei kostbare en nuttige gegevens. 

Namens de Sociaal-technische Vereeniging van 
democratische ingenieurs sprak de ingenieur 
Keppler. Deze meent dat de Woningwet niet in 
een dag is te behandelen; hij stelt daarom voor 
de paragrafen 5 en 6 niet te behandelen. Ook acht 
hij 't rapport een product van een heterogene 
commissie. 

Hij is er van overtuigd, dat men hier met een 
meerderheidsrapport te doen heeft, hetgeen hij 
tracht aan te toonen door vroegere uitlatingen 

eenerzijds van jhr. Ruys de Beerenbrouck, ander
zijds van den heer Schaper. Spr. zou willen weten, 
hoe de minderheden in de commissie over de daarin 
behandelde punten denken. Ten slotte wijst hij er 
op, dat hij als vertegenwoordiger eener bepaalde 
vereeniging bij tal van artikelen het woord zal 
moeten vragen. 

De heer Van den Biesen, lid der le Kanier, die 
zoojuist als l id van het Congres was toegetreden, 
vroeg en verkreeg het woord. Hij verklaarde zich 
een hartelijk voorstander van een goede huis
vesting. Maar men is met de Woningwet en haar 
voorgestelde wijzigingen op den verkeerden weg. 
De bestaande wet is reeds vexatoir; de wijzigingen 
zullen baar dat nog meer doen worden. Reeds nu is 
in de groote steden de verkoop van huizen moeilijk 

W i l ik nu, zegt spr., gaan verbouwen, dan heb 
ik te maken met het woningtoezicht, dat allerlei 
verkeerd vindt. Daarom laat men niet meer ver
bouwen en verbeteren. Dit geeft werkeloosheid in 
de bouwvakken. (Teekenen van afkeuring). Spr. 
hoopte dat een kentering in den lande bestond 
tegen de Woningwet. Maar de rede van den heer 
Zoetmulder, onlangs in den Haag gehouden, heeft 
hem van die meening teruggebracht. Spr. haalde 
staaltjes aan van de nieuwe eischen, op 't gebied 
van aparte slaapvertrekken en talrijke trappen. 
Dan keurt hij af den strijd tegen de alcoven. Het 
volk van 't platteland dat naar de stad komt om 

't verbasterde geslacht der steden te versterken en 
te verbeteren, is gewonnen in bedsteden en alcoven. 
En dan de schippers; die slapen wel in een soort 
doozen! Spr. geeft een sprekend gevolg van de 
Woningwet. Hertaxatie moest plaats vinden op een 
met hypotheek belast huis in Amsterdam; bij her
taxatie bleek het huis waardeloos omdat er niets 
meer van beantwoordde; aan de voorschriften der 
Woningwet. 

Prof. Drucker verklaarde zich er vóór, bij nood
zaak artt. 5 en 6 niet te behandelen; op behande
ling van art. 7 stelt hij veel prijs. 

In antwoord aan den heer Keppler deelde spr. 
mee, dat het rapport in zijn geheel de meening 
weergeeft van de gansche commissie. Spr. bestrijdt 
dan den heer van den Biesen. Diens sympathie
betuigingen met betere woningtoestanden, begrijpt 
spr. niet. In beginsel is hij vóór verbetering; maar 
alle maatregelen tot verbetering bestrijdt de heer 
Van den Biesen. 

De hertaxaties door hypotheekbanken spruiten 
niet voort uit de Woningwet. De vermindering van 
Amsterdams bevolking — door den heer v. d. 
Biesen als argument gebezigd — heeft met die wet 
niet te maken. Die spr. overdreef; zijn beweringen 
worden niet door de commissie aanvaard. 

De heer Zoetmulder kwam ook op tegen het 
betoog des heeren van den Biesen. Deze had 
gepleit voor het kostgangers-wezen; maar de 
beer Zoetmulder acht het kostgangers-stelsel niet 
gunstig. 

Het bestuur deed bij monde van den voorzitter 
mededeeling, dat indien noodig, par. 7 zal worden 
behandeld onmiddelijk na par. 4. 

De penningmeester, mr. Bik, bepleitte het groote, 
in geld waardeerbare belang van de schoonheid en 
welstand der steden. Dat is een belang dat niet 
mag worden verwaarloosd. 

De heer Wibaut vroeg enkele inlichtingen omtrent 
leemten in het prae-advies. Hij is het niet eens 
met de vrees van den beer Van den Biesen voor 
te groote voortvarendheid der uitvoerders van de 
Woningwet. 

De beer Keppler besprak art. 4 en 5 van de 
bestaande Woningwet. Hij — en zijn vereeniging 
zijn er voor — art. 4 in zijn geheel te schrappen. 

Wat art. 0 der wet aangaat, zou hij door nauw
keuriger omschrijving van de bevoegdheid tot 
vrijstelling, het gevaar voor wisselend inzicht van 
opvolgende burgemeesters willen tegengaan. 

Mr. Mortier Hymans bracht hulde aan het 
uitstekend werk der commissie. Hij klaagt echter 
over te sobere toelichting op verschillende punten. 
Hij wil b.v. weten wat de commissie met haar 
uitdrukking „splitsing van een woning" precies 
bedoelt. Dan heeft hij bezwaar tegen de uitdrukking 
„nadere eischen" in art. 0, l e lid onder a. Derge
lijke eischen mogen niet bij algemeen reglement 
worden gesteld. Men zou dan tegenkanting kunnen 
krijgen van den rechter. Hoe kon men in beroep 
komen, bij wien, en op welke wijze. Ook op 
andere punten verzocht hij eenige inlichting van de 
commissie. 

Den heer Teilegen beantwoordde de verschillende 
sprekers over par. 2. Hij betoogde dat de gemeente
besturen reeds nu de vrijheid bezitten de schoon
heid en de aesthetica in hun stad tot haar recht 
te doen komen. Hij wijst, op wat sinds einde van 
de vorige eeuw door Amsterdam met zijn schoon
heidscommissie (ingesteld op initiatief van den wet

houder Blooker) wordt gedaan. Maar men moet 
meent spr. de zaak meer overlaten aan de archi
tecten-vereeniging. De commissie heeft dus wel 
syniphatie voor 't idee des heeren Bik, maar (Ut 
congres moet niet actief handelen in die richting. 

Daarop wendde de heer Tellegen zich tot den 
heer Wibaut, die had aangedrongen op 't verplicht 
stellen van de toepassing van sommige voorschriften, 
b.v. inzake behoorlijke bewoning, e. d. 

Spreker wees er op dat toepassing uiterst moei
lijk is gebleken; bovendien, waar moeten de ver
jaagde bewoners heen. Vooral de groote gezinnen 
leveren een moeilijkheid. Men moet — meent 
spr. wachten tot de toepassing van plaatselijke 
verordeningen een succes is gebleken. 

Aan den heer Keppler antwoordde spr. dat de 
commissie voor nieuwe woningen gemeenschappe
lijke privaten ongeoorloofd acht. Maar tegenover 
bestaande woningen kan nog niet hetzelfde stand
punt worden ingenomen. 

Met het voorstel Keppler tot schrapping van 
art. 4 der Woningwet vereenigde de commissie 
zich niet. 

Een beperkte openbaarheid van bouwvergunnin
gen bestaat; maar de mededeeling aan niet-belang-
hebbenden leidt — spr. weet het uit zijn Amster
damsche ervaring — tot misbruiken. 

Wat betreft het nadei reglementeeren van vrij
stellingen, hierop kan de commissie niet zoo on
middelijk antwoorden ; noch in toestemmenden, noch 
in ontkennenden zin. 

De vereeniging van ingenieurs wilde een recht 
van beroep op den gemeenteraad, inzake een be
slissing op een verzoek om vrijstelling, gegeven 
door B . en W . Spr. meende dat gevaarlijk zou zijn. 

Het bezwaar van den heer M . Hymans, dat de 
toelichting zoo sober was, achtte spr. eerder een 
compliment. 

Voorts gaf hij uitlegging van enkele door den 
heer M . Hymans opgeworpen onduidelijkheden. 

Ten slotte wees de heer Tellegen nog op het 
feit, dat er reeds gemeenten zijn, waar bij ver
ordening geschiedt en wordt uitgevoerd, datgene, 
wat de commissie met haar voorstel tot wetswijzi
ging hoopt tot stand te zien komen. Er zijn ook 
dingen die speciaal geschikt zijn om bij reglement 
door B . en W . te worden geregeld, b.v. quaesties 
rakende den bouw niet cement-ijzer. Overigens 
acht spreker het gewenscht niet te zeer af te dalen 
in bijzonderheden. Hij richtte ook een wenk in dien 
zin tot den vertegenwoordiger van de vereeniging 
van Democratische Ingenieurs. Te meer omdat zij 
hun denkbeelden reeds in haar brochure hebben 
ontvouwd. 

De discussie over par. 1 werd toen gesloten ver
klaard; die over par. 2 zou na de pauze worden 
voortgezet. 

Bij hervatting werd behandeld § 2. 
Daarover sprak de heer van Everdingen uit 

Heusden. Deze behandelde het punt geineenschap-

flelijke regeling bij bouw- en woningtoezicht. Indien 
lier dwang van de wet komt, waar blijft dan 't 

oppertoezicht van B . en W . ? Maar indien er een 
nieuwe autoriteit noodig is, dan kome de gezond
heidscommissie allereerst in aanmerking. In platte
landsgemeenten moet men geen ambtenaar voor bouw
en woningtoezicht hebben, die voor eventueele ver
hooging van wedde afhankelijk is van B. en W . 
Spr. lichtte dat toe met voorbeelden uit zijn ervaring 
en omgeving. Zou het, vraagt spr. niet goed zijn 
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van ontheffingen door B. en W . beroep toe te laten 
op Gedeputeerden? 

De ingenieur Keppler pleitte voor 't geseheiden 
bonden van bouwtoezicht en woningtoezicht. Hij 
voerde aan. dat b.v. in Glasgow beide takken 
gescheiden zijn. Daar zijn ook aan de deuren tickets, 
waarop het aantal bewoners aangeteekcnd staat, 
s Nachts wordt dikwijls door de politie door ge

dwongen telling de ticket gecontroleerd. 
Burgemeester Bergsma protesteerde tegen 't 

streven om het gemeenterecht ondersteboven te 
werpen. De ten uitvoerlegging van de Woningwet 
moet blijven aan burgemeester en wethouders, niet 
komen aan de gezondheidscommissies. Men moet 
de gemeentebesturen overtuigen van 't nut der toe
passing van de Woningwet. Dan willen die besturen 
zelf die wet goed ten uitvoer leggen. 

De heer Van den Biesen ziet in par. 2 wederom 
een bewijs van 't vexatoir karakter dezer Woning-
wetgeving. Immers de commissie wil een volledigen 
staat van alle woningen met alle deugden en 
gebreken. Dat zal veel geld kosten. Het doel is te 
komen tot gegevens, om op groote schaal te gaan 
verbeteren. Dat onderzoek zal een inquisitoriaal 
karakter dragen. Daardoor zal men komen tot de 
slotsom dat van alle oude stadsgedeelten in tal van 
steden geen huis deugt. Spr. voorspelt uit ervaring, 
dat dit liet geval zal zijn in Amsterdam, Rotterdam, 
Breda, Dordt enz. En dan die toestanden in Enge
land, waar politieagenten nachtelijke invallen kunnen 
doen! Wat een vooruitzicht! En in dat Engeland, 
ons zoo ver vooruit in bouwwetgeving, is tfan toch 
Londen jammerlijk slecht gebouwd. Vooral inbreuk op 
de vrijheid door binnendringende politie wordt door 
spr. als on-Nederlandsch gevreesd en veroordeeld. 

De heer Tellegen beantwoordde de sprekers. Hij 
zeide o.m. het wel eens te zijn met burgemeester 
Bergsma. Er mag nog niet worden aangestuurd op 
onttroning van de gemeentebesturen. Bovendien is 
de woningwet nog te jong, om reeds nu dien weg 
op te gaan. De ambtenaren dit is zijn antwoord 
aan den heer v. Everdingen belast met uitvoering 
van woningwet, de bouwverordening en het geven 
van vergunningen, moeten werken onder toezicht 
van B . en W . Teleurstelling met de woningwet 
geeft niet het recht daarin verandering te brengen. 
Wel wil de commissie de gemeentebesturen eenigs
zins aan banden leggen door te dwingen tot het 
toestaan van voldoende gelden; indien het gemeente
bestuur nalatig is dan moet van hoogerhand worden 
ingegrepen. De te benoemen toezichtainbtenaren 
moeten echter voldoen aan zekere voorwaarden en 
beperkingen, die echter tot dusver niet zijn voor
geschreven. 

Die voorwaarden moeten worden vastgelegd in 
de wet. Splitsing van bouw- en woningtoezicht 
heeft, beweert de heer Tellegen, veel voor, maar 
meer tegen. De toestand is nog niet zoo, dat splitsing 
noodzakelijk is. A l te ver gaande splitsing is op elk 
gebied verkeerd. Spr. gelooft dat de heer Bergsma 
niet gediend is van den steun, hem gebracht door 
den heer Van der Biesen. Wat Enschede doet op 
bouwgebied, is veel te vooruitstrevend voor den 
heer Van der Biesen. maar spr. zou willen weten: 
Wat willen de heer Van der Biesen c.s. dan? Hij 
wil geen toepassing der Woningwet v o o r beter 
onderzoek heeft plaats gehad. Maar de heer van 
der Biesen wil ook zoo'n onderzoek. Wordt hier, 
vraagt de heer Tellegen, geen struisvogelpolitiek 
gedreven ? Spr. memoreerde nog, dat Amsterdam 

onlangs besloot tot het houden eener woningtelling, 
waarbij ook van de huren aanteckening zal worden 
gehouden. 

De commissie bleef er bij, 't aanbrengen van 
bordjes niet opgave van den kubieken inhoud der 
woning noodig te oordeelen. Het bezwaar van den 
heer Van den Biesen over het gevaar voor binnen
dringen van woningen vreesde spr. niet. Trouwens 
in Engeland is ook het binnentreden bij nacht niet 
zoo erg. Het werkt ook als bescherming van be
woners tegen zekere huiseigenaars. Herinspectie, 
desnoods gedwongen, is soms onvermijdelijk. 

In behandeling kwam nu par. 3. 
De heer Van Everdingen uit Heusden wilde geens

zins onttroning van de gemeentebesturen. Hij wees 
er op, dat de gezondheidscommissies reeds door de 
wet belast zijn met toezicht op den woningbouw. 
Spreker betoogde dat de macht der gezondheids
commissies inzake onbewoonbaarverklaring van 
woningen in sommige gevallen wordt verkort door 
't lijdelijk verzet der gemeentebesturen. Een beroep 
op Gedeputeerden geeft niets. Soms stellen Gede
puteerden zich op het stand punt dat onbewoonbaar-
verklaring niet kan volgen, zoolang verheteiïng 
mogelijk is. Zooals het nu in sommige gevallen 
gaat, gaat het te ver. 

De heer Tellegen besprak nog eens de verhouding 
tusschen den raad en de gezondheidscommissie. 
Spr. achtte het ongewenscht om ten dezen den weg 
in te slaan door den heer van Everdingen voor de 
kleinere gemeenten aanbevolen. Inmiddels was men 
gevorderd tot de behandeling van par. 4. (De be
handelde paragrafen zijn natuurlijk de paragrafen 
der woningwet.) 

De behandeling van par. 1 gaf de heeren Mortier, 
Hyinans en Keppler aanleiding tot enkele bezwaren, 
die door den heer Tellegen nog worden beantwoord. 
Daarbij komt ter sprake de vraag, door den heer 
Keppler opgeworpen: Wat is nu bewoning? Hier 
betreedt men een moeilijk veld van definitie. Ner
gens in de wetten wordt dit uitdrukkelijk geformu
leerd. Spr. heeft wel een formule maar wil daar 
niet intreden. Ook in verband met de veiligheids
wet bestaan hier moeilijkheden. 

Met voorbijgaan van de paragrafen 5 en b' werden nu 
gezamenlijk in behandeling gebracht de parafen 7 en 8. 

De heer Wibaut meende dat men moet komen 
tot den toestand, dat gemeentelijke hypotheken 
bevoorrecht zullen zijn. Spr. meende verder dat er 
duidelijk in de wet moet worden gestipuleerd, dat 
de te verstrekken gelden voor woningdoeleinden 
voor zeer lage renten moeten worden gegeven. 

Hij stelde op den voorgrond dat nieuwe bouw 
en opruiming van krotten het beste is, maar voor
al moet worden gestreefd naar verbetering van 
slechte, maar daarom nog niet geheel onvoldoende 
gebouwen uit den tijd van den revolutiebouw. Dit 
kan enkel met voorschotten tegen zeer lage renten. 

In het algemeen is het billijk, dat de gemeente 
bijdraagt in de kosten van de verbetering der 
volkshuisvesting. 

Aan het debat over beide paragrafen (7 en 8) 
werd na den heer Wibaut, deelgenomen door mr. 
Kruseinan. Deze noemt het rapport goed overwogen 
en doorwerkt, maar vraagt toch meerdere toelich
ting. Z . i . is het goed, dat in zeer bijzondere ge
vallen, bij onbewoonbaarverklaring, de eigenaar 
schadeloosstelling kan erlangen; maar in de wet 
mag niet worden vastgelegd het beginsel, dat de 
eigenaar een recht daarop heeft. (Slot volgt.) 
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V e r e e n i g i n g e n . 

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

Agenda der Bondsvergadering te houden 
te Utrecht, in het gebouw voor Kunsten 
en Wetenschappen, op Zaterdag den 
3den October 1908, des voormiddags te 
half elf ure. 

I. Opening der vergadering door den Voorzitter. 
II. Notulen der vergadering van 9 Mei 1908. 
III. Mededeeling van ingekomen stukken. 
IV. Vaststelling van het Huishoudelijk Reglement 

{«len leden in druk toegezonden in de maand Juli). 
V. Verkiezing van twee leden in de Commissie 

van Onderzoek (Art. 4) uit hel viertal door het 
Bestuur opgemaakt, krachtens, de eerste alinea 
van Art, 4 der statuten: 

V I . Vaststelling van den hoofdelgken omslag 
voor 1908 (Ait. 5 der Statuten) in verband met 
een voorstel van het Bestuur om de vaste bij
dragen der leden op tien gulden te brengen. 

VII. Praeadvies van het Bestuur inzake adres 
van den Bond van Pntroonsvereenigingen verwant 
aan het Bouwvak. 

VIII . Praeadvies van hel Bestuur inzakt» adres 
van de Ned. V. v. Centr. Verw. Industrie. 

IV. Ingediende moties. 
X . Rondvraag en sluiting der Vergadering. 

Namens het Bestuur: 
K. P. C. DE B A Z E L , VOORZITTER. 
Jos T H . J . C U I J P E R S , SKCRKTARIS. 

Trouwe opkomst wordt verzocht in verband met 
Art. 10, § 29 van de Statuten. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 3s. D a r m s t a d t II, met 
afbeeldingen. 

B r i e v e n uit B e l g i ë . Nationaal Architectencongres 
te Antwerpen. 

De A r c h i t e c t e n en de Bou w v e r o r d e n ! ng. 
De Ni e u w e-Z ijd sk a pe I, met afbeelding. 
Bet on z i n k w e r k e n volgens systeem „de 

Mui-alt" (vervolgt met afbeeldingen. 
P i e t e r Post als teekenaar, door A \Vr. Weissman. 

Architect urn No. 38. V o o r t ge set en hooger bou w-
k unstonderri t !bt . 

Iets over het L o n d e n s c h T e e k e n co n g r es, 
door H. Hana. 

„De T e m p e l der Kunst" boekbeschouwing door 
C .1. de Haas. 

Een a r t i k e l over K. P. C. de Bazel door C. VV. N ij boft'. 
T e c h n i s c h Gedeelte . Verbeterd rastersysteem 

voor waterleidingen (vervolg). Bouwen in China. — Her
ziening der Woningwet. — Fabricage van koperen buizen 
zonder naad langs electrolytischen weg 

Losse plaat, Ontwerp van een bankgebouw, door M. 
J. E. Lippits. 

De Bouwwereld No. 89. De D u i v e l als bouwmeester, 
door J. H. W. Leliman b. i. (slot). 

T o c h t . a f s l u i t i n g bij sterk gebruikte ingangen met 
figuren. 

Losse plaat. Landhuis te Doorn, door H. A. Reus. 

De Ingenieur No. 38. G e c o m b i n e e r d e L e d e n v e ï -
gade r i n g op 26 September 19u8 te Heerlen. Agenda en 
programma der excursies. 

K o 1 en z e v er ij en W a s s e h e r ij der Staatsmijn Wil-
helmina, door L. Davidson w. i. met afbeeldingen. 

Ingezonden s tukken . Een bi ug voor gewoon ver
keer over de Waal te Nijmegen, door Wouter Cool c. i. — 
Algemeene Zomergadeiing der Vereeniging van Dclflsche 
Ingenieurs, door L J. Keeper c. i. 

'I'e liniM-li Weekblad ii. v. T. No. 88. Bestuursberichten.— 
Uit de afdeelingen. — Van Week tut Week. - Congres 
M. T. O. Hardstt engroeven (vervolg). Het ijzer in de 
geschiedenis der volken (s lot) . 

I>e Aannemer No. 3s. W er.k 1 o <> s h e i d. 
D e o r g a n i s a t i e v a n W e r k g e v e r a in Engeland IV. 
U i t s p r a a k van S c h e i d s m a n hen inzake een 

geschil bij het bouwen eener Villa. 
J a a r v e r g a d e r i n g van den Nedeiiaudselicu Stuka

doors Patroonsbond te 's-Gravenhage. 

De Nederlandsen Klei Industrie Xo. 12. Het drogen 
(vervolg). — De /audstraalblaasinrichting bij de fabricatie 
van kunststeen. —- Stalen banden iu plaats tan lederen 
drijfriemen. —- Steenfabrieken. 

Deutsche Bnnhtttte No. 88. Gross s tadt -Bau f ragen 
V. door Wilfried Baumgarten. niet afbeeldingen. 

E t w a s ü b er G a r t e n a r c h i t ekt u r. door Karl 
Mayr, bij een ontwerp van liosendahl te Darmstadt. 

A 11 e F a c h w e r k : ;i u s e r im Sftchsischen Erzgebirge, 
mei afbeeldingen. 

Bauwerke als W a r e n z e i c h e n door .lusti/.ral 
Dr. Fuld. 

V e n e z i a n i s c h e E s s e n k ü p f e d u u r Werner Muller, 
met schetsen. 

E i n II o 1'/. h a u s, door M. Heeren bij een ontwerp van 
Fr. Goy te Hannover, op los>-c plaat 

E i n N a c h w o r t zur Hauserausstellnng der „Woche" 
door II. Aug. Waldner. 

De Natuur, uitgave van I. G. Broese te Utrecht bevat iu 
art. !(: Het verdichten van helium, Dr. Z. 1'. Kouman. — 
Lncanus cervus L. .1. Daalder I>z. - - E e n gemakkelijk koud-
makend mengsel. I\ .1. G. Nell. Rendieren (slot), J, M. 
Sterck—Prooi. — Het verplanten van boomen iu steden, 
.1. H. E. Rflckert. — In het hart van Celebes. .1. Hendrik 
van Balen. — Standaard-Meters, Dr. J. G. van Deventer. 
— Eenige eigenaardige voedingsmiddelen uit het dierenrijk. 
P. N. van Eek. — Een nieuwe Kleurenmeter, Dr. II. .1. 
Oosting. — De snelheidsregeling van het Tramrijtuig niet 
twee gelijkstroommotoren i s lot) , T. E. van Puttt n. — Kabel
ballons, .1. M. Kleiboer. — Eenvoudige Proeven. Onvol
komen verbranding en droge distillatie, Dr. A. J. C. Snijders. 

- Korte mededeeling. — Correspondentie. — Maandelijksch 
Weerbericht. C. L, de Veer. 

Deutsche Kunst und Dekorntiun. Alexander Kochs maand
schrift opent met dc October-atlevering een nieuwen, den 
twaalfden jaargang en in dit nummer geelt de architect 
Hermann Muthesius een uitvoerige en rijk geïllustreerde 
beschrijving van zijn landelijk woonhuis iu Nikolassee bij 
Berlijn. 

Georg Muschiier wijdt vervolgens een artikel aan de 
moderne portret-photograpbie van Diihrkoop te Berlijn, 
waarbij eenige fraaie proeven worden gegeven en daarna 
komt een beschrijving van Joseph Aug. Lux over de 
rKunstschau" te Weenen. de tentoonstelling der secessio-
nieten, waarmede sommigen uitermate ingenomen schijnen 
en waar anderen om lachen, terwijl de juiste opvatting wel 
in het midden zal liggen Evenals eenige jaren geleden met 
den beeldhouwer Max Klinger gesold werd. wordt thans 
de Weener schilder Gustav Klimt aangebeden, een artist 
van veel talent, .die zich allerlei dwaasheden veroorlooft 
waarmede de decoratieve schilderkunst niet verder komt, 
maar die gretig door mindere krachten worden nageaapt. 
Gelukkig zijn er echter ook nog wel zelfstandige talenten, 
uit wier werk meer een ernstig zoeken spreekt, om de 
decoratieve kunst uit haar verval op te heffen. Van de 
beeldhouwkunst kan gevoeglijk gezwegen worden althans 
wat hier afgebeeld wordt is nauwelijks de vermelding 
waard, en over de architectuur merkten wij in een vorige 
Leestafel reeds e< n en ander op. 

Lezenswaard is een beschouwing van Dr. Emil Utitz te 
Praag getiteld „der Neue Stil", geschreven vooi namelijk naar 
aanleiding van de Hessische tentoonstelling te Darmstadt. 

De resultaten van een prijsvraag voor artistieke visite
kaartjes zijn niet schitterend, te oordeelen naar de gegeven 
afbeeldingen van eenige bekroonde out werpen. Interessanter 
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zijn een aantal moderne monogrammen van verschillende 
ontwerpers, die op de laatste bladzijden van deze aflevering 
voorkomen. 

HuII"tin des Métiers d'art. No. 2 van den nieuwen jaar
gang bevat eerstens indrukken uit Italië van de Wouters 
de Bouchot en geeft vervolgens em beschrijving met af
beeldingen van de polychromie der kerk te Tourneppe en 
een kort artikeltje over grafmonumenten. 

Het meest de aandacht trekt echter een studie van Arthur 
van Gramberen, ten onderwerp hebbende een onderzoek 
naar de verhoudingen van oude monumenten met toepassing 
van driehoeken. Daaruit blijkt, dat men ook in België deze 
studie weder heeft opgevat. 

Verder wordt in deze aflevering vervolgd het artikel over 
<le constructie en meubileering van kerken volgens S. Carlo 
Borromeo, terwijl wij als slotartikel aantreffen een stukje 
ran Jan Stuyt over dorpskerken in Engeland. 

Aan allen, die in Metselsteenen belangstellen, is de titel 
van een brochure, uitgegeven door de Vereeniging van 
Nederlandsche Kalkzandsteenfabrikanten naar aanleiding 
van de bekende brochure getiteld „de waarde van Kalk-
zandsteen als bouwmateriaal in vergelijking met gebakken 
steen", indertijd uitgegeven door de Vereeniging van Neder
landsche Baksteenfabrikanten, over welks inhoud zulk een 
hevigen strijd in de pers is ontstaan. 

Thans zijn de gemoederen tot kalmte gekomen en kan 
men. zonder door het strijdrumoer te worden afgeleid, de 
/.aak overwegen. Wie daartoe neiging gevoelt behoeft slechts 
te schrijven aan het bureau van de Vereeniging van Kalk
zandsteenfabrikanten te Hillegom. waar de brochure gratis 
verkrijgbaar is. 

V a r i a 

E E N M E R K W A A R D I G E I N D U S T R I E . 

Birmingham is sedert geruimen tijd het middel
punt van een eigenaardige industrie. Er worden 
daar namelijk afgodenbeeldjes in groote menigte 
gefabriceerd, die in Oost-Azië een flink afzetgebied 
vinden. De -daibuts'* worden in verschillende groot
ten en gedaanten vervaardigd. Velen vinden een 
plaatsje en vereering in tempel en huis, het mee-
rendeel echter gaat naar den Chineeschen en Japan-
schen handelaar in oudheden. Want de „daibut" is 
een artikel, dat door de talrijke Europeesche be
zoekers van Oost-Azië'zeer druk wordt gevraagd en 
en goed betaald wordt, om thuis als aandenken 
aan de Cook'sche of Stangen'sche reis om de wereld 
een eereplaats in den salon te geven. 

Een gerechtelijk proces te Birmingham den vori-
gen Dinsdag gaf dezer dagen een kijkje in deze 
afgodenindustrie. De bediende van een auctionnair 
stond terecht wegens het stelen van honderd Japan-
sche goden. Er werd toen geconstateerd, dat deze 
voorwerpen te Birmingham waren vervaardigd en 
wel van geïmiteerd ivoor. De engrosprijs bedraagt 
10 shilling (zes gulden) per dozijn. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B U I T E N L A N D . 

Irrigatie-werken in Turkije. De secretaris der commissie 
tot plaatsing van technici, hoofdzakelijk in het buitenland 
bericht in de Ingenieur, dat de Turksche regeering geneigd 
schijnt te zijn irrigatie-werken op groote schaal te doen 
uitvoeren en de leiding daarvan toe te vertrouwen aan een 
Nederlandsen ingenieur van eersten rang. 

B I N N E N L A N D . 

HAARLEM. De tentoonstelling van knnstborduurwerk. die 
in het Museum van Kunstnijverheid wordt gehouden, is 
Zondag 20 September geopend. 

Onder het tentoongestelde trekt vooral de aandacht eene 
buitengewone rijke verzameling Chineesch borduurwerk, 
vervolgens eene verzameling borduurwerken, die in verband 
staan met de Nationale kleederdrachten waaronder de 
Moravische naaldwerken uitmunten. 

Deze tentoonstelling zal er zeker veel toe bijdragen den 
lust tot het maken van degelijke borduurwerken weder op 
te wekken. 

AMSTERDAM. Naar men weet heeft het genootschap 
Architectura et Amicitia een afdeeling voortgezet en hooger 
bouwkunst-onderricht gevormd. Die heeft nu een boekje 
uitgegeven, waarin men vindt lo. de algemeene samen
stelling, 2o. het reglement 3o. het uitgewerkt programma 
der lessen voor den volledigen cursus en 4o. de lesroosters 
voor den cursus 1908/i»9. 

Reeds vóórdat deze uitvoerige en uitgewerkte programma's 
verkrijgbaar waren gesteld, hebben zich een_50tal candi
date^ die aan de gestelde eischen van toelating voldeden, 
aangemeld, en dagelijks melden er zich meer aan, wel een 
bewijs dat het genootschap met de oprichting van zijne 
afdeeling in een leemte voorziet. 

Voor belanghebbenden liggen er exemplaren van dit 
boekje ter beschikking bij de afdeeling. 

'S-GRAVENHAGE. De heer W. C. Van der Laan, bloemist, 
wonende Parkstraat 91, heeft aan den Gemeenteraad een 
adres gericht, waarbij hij te kennen geeft, dat hij voor
nemens is op zijn terrein, gelegen tusschen Parkstraat en 
Willemstraat, een gebouw tc stichten voor Opera-, Comedie-
en Variétévoorstellingen. 

De hoofdingang zal komen in de rooilijn der panden in 
de Parkstraat, verbonden door een overdekte gang met 
het hoofdgebouw. De gangen om het gebouw zullen zijn 
breed pl.m. 6, 7»/«, 9 en 10 M. 

De nooduitgangen zullen worden gemaakt aan de zijde 
van de Willemstraat. 

Hij verzoekt den Raad toestemming te geven het door 
hem bedoelde gebouw te plaatsen meer dan 10 M. achter 
de rooilijn. 

In de staatsbegrooting voor 1909 is een post voor den 
bouw van een rechtsgehouw te Utrecht op gronden van 
financieel beleid achterwege gebleven 

De kosten van den bouw van het kantongerecht te 
's-Gravenhage, aanvankelijk geraamd op f 143,000 is door 
vereenvoudiging der plannen enz. tot f 111,0 O kunnen 
worden teruggebracht. 

Voor noodzakelijke uitbreiding voor de verharding van 
wegen op het terrein der Rijkswerkinrichting Veenhuizen is 
f 3600 uitgetrokken. 

Ook is geld uitgetrokken voor den bouw van nieuwe 
woningen ten einde uitbreiding van het beambtenpersoneel 
aldaar weldra mogelijk te maken. 

Uitgetrokken is 3" ton voor kosten van stichting eener 
bijzondere strafgevangenis voor mannen te 's-Gravenhage, 
met daarbij behoorende ambtenaarswoningen en inet daar
mede verband houdende werken, en f 550.000 voor kosten 
van verbetering, uitbreiding en wijziging der bestaande op
voedingsgestichten, bouw van een nieuw opvoedingsgesticht 
voor jongens; kosten van verwisseling van het opvoedings
gesticht voor meisjes en de tuchtschool voor meisjes, en 
alle daarmede verband houdende werken. 

P e r s o n a l i a . 

— Aan de Universiteit te Groningen is tot hoogleeraar 
in de Grieksche taal- en letterkunde en in de Grieksche 
oudheden daaronder begrepen een overzicht van de ont
wikkeling der Grieksche kunst — benoemd Dr. C. W. 
Vollgraff, privaat-docent in de archaeologie aan de Rijks 
Universiteit te Utrecht, bekend als leider van de Neder
landsche opgravingen te Argos. 

— De heer G. A. Brender a Brandis, technoloog, ingenieur 
aan de gemeentelijke gasfabrieken te 's-Gravenhage,toege
laten als privaat-docent voor het onderwijs in de gasfabricage 
aan de Technische Hoogeschool, zal zijne lessen openen 
met eene opeubare rede op 29 September a.s. 

— Met ingang van 1 Oct. a.s. zijn A. van Peer te Schoon
oord en J. A. A. Gilles te Terneuzén, benoemd tot opzichter 
van den Rijks Waterstaat 4e kl.; en is J. H. A. Winckers, 
te Maastricht, benoemd tot bureelambtenaar van den Rijks
waterstaat 3e kl. 

26 September. Bijlage van „ D E O P M E R K E R No. 39. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= = Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en NagaBUnen DE K l l l l I U i t D i : 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 l e v e r i n g 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 Ventilator onder «arantie. 

— Aan K. P. J. Oerder te Haarlem, is op zijn verzoek 
met 1 Nov. a.s. eervol ontslag verleend als landmeter van 
het kadaster. 

— De Maatsch. t. Bev. der Bouwkunst hield te Zierikzee 
haar honderdste Alg. Verg. Staande de Verg. werd aan den 
Voorz. den heer A. Salm G Bz. bij monde van den heer 
D. E. C. Knuttel de gouden Eerepenning der Maatsch. aan
geboden. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Bouw-opzichter in Suriname. Bij het Bouw
departement in de Kolonie Suriname kan worden benoemd 
een opzichter, die belast zal worden met het toezicht op de 
uitvoering van de werken voor de stadsafwatering te Para
maribo en, in verband daarmede, eonigermate bekend moet 
zijn met cementijzer (Monier-)werkcn. 

De benoeming van vijf jaren geschiedt onder de voor 
waarden en bepalingen, welke opgenomen zijn in aeSt.-Ct. 
No. 222. 

Sollicitanten hebben zich vóór of op 15 October e.k. te 
wenden tot het Departement van Koloniën, afdeeling West -
Indische Zaken, te 's-Gravenhage, bij gezege d verzoekschrift, 
onder overlegging van eeu bewijs dat zij niet onder militair 
dienstverband staan, en va i bewijzen van bekwaamheid. 

Wie voor de betrekking in aanmerking komt wordt door 
de Geneeskundige Commissie van het Departement van 
Koloniën opgeroepen tot het ondergaan van een onderzoek 
naar zijne physieke geschiktheid voor den kolonialen dienst. 
Voor het verschijnen voor die commissie worden geen reis-
of verblijfkosten vergoed. (1). 

— T e e k e n a a r met werkplaats praktijk voorfabrieks-
reparaties en gereedschappen voor massafabricage. Schrifte
lijke offertes aan de Industrieele Maatschappij Trompen
burg, Amsterdam (i) 

— T e e k e n a a r tevens voor lichte administratie, op een 
Electro-Technisch-Bureau. Br. onder lett. R. 9. a,h Alg. 
Adv. Bureau Rouma & Co., Heerengracht 220, Amsterdam. 

(I) 

— Re iz iger -Te eken aar voor artistiek koper-en 
ijzerwerk. Brieven onder No. 30182, bureau van de Nieuwe 
Rotterd. Courant. (1) 

— Twee le a s s i s e n t e n bij het onderwijs aan de 
academie van beeldende kunsten'te 's-Gravenhage, tegen 
1 October a.s in den dagcursus; de eerste, eenaesthetisch 
gevormd bouwkundig Constructeur, de tweede, een decoratief 
Teekenaar, voor de Kunstnijverheidsvakken. 

Aanvangssalaris f 72.50 per wekel. lesuur met vier vijf-

jaarlijksche verhoogingen. De mogelijkheid bestaat tevens 
voor den avondcursus te worden aangesteld. Sl ukken in te 
zenden aan den Directeur der Academie. (2) 

— Leeraar, voor het praktisch onderwijs in het behangen 
en stolf'eeren aan de burgeravondschool te 's Gravenhage. 
Vergoeding f30.— per lesuur per cursus. Aanbiedingen 
vóór den 20 September a.s. bij den Directeur Nieuwe 
Haven 95. (2) 

— O n d e r w ij z e r in het bon wkundi/ teekenen aan een te 
Mijdrecht op te richten Cursus van October tot uit. Februari, 
driemaal per week. Brieven in 1 e zenden vóór 24 September 
aan den Secretaris v. h. Ntitsdcpartcmcnt den heer K. 
Querner, te Mijdrecht. (2) 

— T w ee Bouwk u n d i g e 
Architect te Haarlem, br.. lett. 
Vernouf, Haarlem. 

T e e k e n a a r s bij een 
K. a/d Boekh. Firma A. 

(2) 

ij z e r in h e tS m e d e n. aan dc Ambachts-
bokend met teekenen. diploma als meester 

— Onder w 
school te Tiel 
of gezol of van hoefbeslag kan tot aanbeveling strekken. 
Stukken en teekeningen vóór 95 Sept. am den Directeur 
Willeinsen. - (2) 

— A a n k o m e n d T e e k e n a a r. Aanmelding tusschen 
9—12 uur, aan het bureau van de Haagsche Courant. 

f2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

31 Bouwk.Opz.-teek., 22—50i.,f 60—f 125 p.m. 
12 BouwkOpz.-Uitv., 23—50 j . , ƒ65—ƒ 120 „ 

9 Bouwk. Teek. 22—49j. , / r 45—ƒ120 „ 
5 Waterb. Opzr. 2 0 - 4 4 j . , f 00—f 125 , 
1 Décoratie-teekenaar -30j..f ƒ125 „ 
1 Teek. voor kunst-industrie—30 j . , f ƒ125 „ 
3 Chef-machinisten 22—33j.,/"ÏK)—f125 „ 
1 Werkt. opz.(construct.) 20\.,f ƒ210 „ 
2 Werkmeesters 20—34 j.,f 00—ƒ130 „ 
5 Werktuigk. Teek. 18—30 j . , ƒ 35—ƒ 90 „ 
5 Electrotechniker 20—34j.,ƒ35—ƒ 120 „ 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , ƒ 05 „ 
2 Klerk-teekenaars 22—25j., ƒ50—ƒ 75 „ 
1 Adjunct-Boormeester — 20 j . , 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 28 September. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het ge
meentebest.: het leveren van straatklin
kers, geschikt voor rijwegen, over een 
oppervlakte van 75.000 Mi. Best. k en 
voorwaaiden te verkrijgen ter Stads
drukkerij. Inlichtingen ten kantore van 
den Ingenieur, der „bestratingeu" (Ge
meentehuis, kamer No. 97), op 21, 21 en 
23 September van 10 tot 12 uur. 

Amsterdam ten 11 ure. Door de Amst. 

droogdok Mij. in het geb. der Mij. ter 
bevordering der Bouwk.: het bouwen 
van omgevingsmuren met onderheidc 
fundeeringen, enz. bestek en teekening 
te bekomen aan de lichtdrukinrichting P. 
Rijnja, Regulierseracht 134 aid : inl. de 
arch. Gebr. van Gendt ALzn. 

NieiMV-Bniiieii ten 4 ure. Doordearch 
E. Warringa namens de N V. N. B. 
glasfabriek in het logement Dik: a. het 
bouwen van een directeurswoning; h.de 
glas-, verf- en behangerswerken; bestek 
en teekening ter inzage in gen. logement 
en te bekomen bij den arch; aanw. op 
den dag der best, ten 3 ure. 

Onde Pekela ten 4 ure. Door het best. 

van het watei schap Altereer in het hotel 
Gemeente wapen: het maken en stellen 
van een ijzeren ophaalbrug in voornoemd 
waterschap; bestek en teekening ter in
zage ten huize van aanbest. en bij den 
arch. K. H. Holthuis te Groningen te 
bekomen; inl. daags voor de best. van 
tO-2 ure. 

's-Gravenhage ten tt.30 ure. Door het 
Minist. van Hinn. Zaken aan het gebouw 
van 't prov. best.: het bouwen van een 
gebouw voor de mijnbouwkunde te Delft, 

I hegr.f510000; in), te'bekomen bij denRijks-
bouwk., Parkstraat 16 te den Haag; be
stel, ken en teekeningen te bekomen bij 
M. Nijhoff te den Haag. 
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zijn een aantal moderne monogrammen van verschillende 
ontwerpers, die op dc laatste bladzijden van deze aflevering 
voorkomen. 

Itiill'tin des Métiers d'art. No. 2 van den nieuwen jaar
gang bevat eerstens indrukken uit Italic? van de Wouters 
de Bouchol en geeft vervolgens em beschrijving met af
beeldingen van de polychromie der kerk te Tourneppe en 
een kort artikeltje over grafmonumenten. 

Het meest de aandacht trekt echter een studie van Arthur 
van Grambcren, ten onderwerp hebbende een onderzoek 
naar de verhoudingen van oude monumenten met toepassing 
van driehoeken. Daaruit blijkt, dat men ook in België deze 
studie weder heelt opgevat. 

Verder wordt in deze aflevering vervolgd het artikel over 
de constructie en meubileering van kerken volgens S. Carlo 
Borronieo, terwijl wij als slotartikel aantreffen een stukje 
van Jan Stuyt over dorpskerken in Engeland. 

Aan allen, die in Met seisteeiien belangstellen, is de titel 
van een brochure, uitgegeven door de Vereeniging van 
Nederlandsche Kalk/.andsteenfabrikanten naar aanleiding 
van de bekende brochure getiteld „de waarde van Kalk-
zandsteen als bouwmateriaal in vergelijking met gebakken 
steen'*, indertijd uitgegeven door de Vereeniging van Neder-
landsclie Baksteenfabrikanten, over welks inhoud zulk een 
lievigen strijd in de pers is ontstaan. 

Thans zijn de gemoederen tot kalmte gekomen en kan 
men. zonder door het strijdrumoer te worden afgeleid, de 
/.aak overwegen. Wie daartoe neiging gevoelt behoeft slechts 
t.' schrijven aan het bureau van de Vereeniging van Kalk-
/andsteenfahrikaiiten te Hillegom. waar de brochure gratis 
verkrijgbaar is. 

V a r i a 

K E N M E R K W A A R D I G E I N D U S T R I E . 

Birmingham is sedert geruimen tijd het middel
punt van een eigenaardige industrie. Er worden 
daar namelijk afgodenbeeldjes in groote menigte 
gefabriceerd, die in Oost-Azië een flink afzetgebied 
vinden. De ..daibuts'* worden in verschillende groot
ten en gedaanten vervaardigd. Velen vinden een 
plaatsje en vereering in tempel en huis, het mee-
rendeel echter gaat naar den Chineeschen en Japan-
schen handelaar in oudheden. Want de „daibut" is 
een artikel, dat door de talrijke Europeesche be
zoekers van (lost-Azië zeer druk wordt gevraagd en 
cn goed betaald wordt, om thuis als aandenken 
aan de Cook'sche of Stangen'sche reis om de wereld 
een eereplaats in den salon te geven. 

Een gerechtelijk proces te Birmingham den vori-
gen Dinsdag gaf' dezer dagen een kijkje in deze 
afgodenindustrie. De bediende van een auctionnair 
stond terecht wegens het stelen van honderd Japan-
sche goden. Er werd toen geconstateerd, dat deze 
\ norwerpen te Birmingham waren vervaardigd en 
wel van geïmiteerd ivoor. De engrosprijs bedraagt 
10 shilling (zes gulden) per dozijn. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B U I T E N L A N D. 

Irrigatie-werken in Turkije. De secretaris der commissie 
lot plaatsing van technici, hoofdzakelijk in het buitenland 
bericht in de Ingenieur, dat de Turksche regeering geneigd 
schijnt le zijn irrigatie-werken op groote schaal te doen 
uitvoeren en de leiding daarvan toe te vertrouwen aan een 
Nederlandsch ingenieur van eersten rang. 

B I N N E N L A N D . 

HAARLEM. I>e tentoonstelling van kunstborduurwerk, die 
in liet Museum van Kunstnijverheid wordt gehouden, is 
/omlag i'O September geopend. 

Onder het tentoongestelde trekt vooral de aandacht eene 
buitengewone rijke verzameling Chineesch borduurwerk, 
vervolgens eene verzameling borduurwerken, die in verband 
slaan met de Nationale kleederdrachten waaronder de 
Moravische naaldwerken uitmunten. 

Deze tentoonstelling zal er zeker veel toe bijdragen den 
lust tot het maken van degelijke borduurwerken weder op 
te wekken. 

AMSTERDAM. Naar men weet heeft het genootschap 
Architectura et Amicitia een afdeeling voortgezet en hooger 
bouwkunst-onderricht gevormd. Die heeft nu een boekje 
uitgegeven, waarin men vindt lo. de algemeene samen
stelling, 2o. het. reglement 3o. het uitgewerkt programma 
der lessen voor den volledigen cursus en 4o. de lesroosters 
voor den cursus 1908/09. 

Reeds vóórdat deze uitvoerige en uitgewerkte programma's 
verkrijgbaar waren gesteld, hebben zich een 50 tal candi
daten, die aan de gestelde eischen van toelating voldeden, 
aangemeld, en dagelijks melden er zich meer aan, wel een 
bewijs dat het genootschap met de oprichting van zijne 
aldeêling in een leemte voorziet. 

Voor belanghebbenden liggen er exemplaren van dit 
boekje ter beschikking bij de afdeeling. 

'S-GRAVENHAGE. De heer W. C. Van der Laan, bloemist, 
wonende Parkstraat 91, heeft aan den Gemeenteraad een 
adres gericht, waarbij hij te kennen geeft, dat hij voor
nemens is op zijn terrein, gelegen I usschen Parkstraat en 
Willemstraat, een gebouw te stichten voor Opera-, Comedie-
en Variété-voorstellingen. 

De hoofdingang zal komen in de rooilijn der panden in 
de Parkstraat, verbonden door een overdekte gang met 
het hoofdgebouw. De gangen om het gebouw zullen zijn 
breed pl.m. 6, 7% 9 en 10 M. 

De nood-uitgangen zullen worden gemaakt aan de zijde 
van de Willemstraat. 

Hij verzoekt den Raad toestemming te geven het door 
hem bedoelde gebouw te plaatsen meer dan 10 M. achter 
de rooilijn. 

In de staatsbegrooting voor 1909 is een post voor den 
bouw van een rechtsgehouw te Utrecht op gronden van 
financieel beleid achterwege gebleven 

De kosten van den bouw van het kantongerecht te 
's-Gravenhage, aanvankelijk geraamd op f 14:5,000 is door 
vereenvoudiging der plannen enz. tot fl l lJM) kunnen 
worden teruggebracht. 

Voor noodzakelijke uitbreiding voor de verharding van 
wegen op het terrein der Rijkswerkinrichting Veenhuizen is 
f 3600 uitgetrokken. 

Ook is geld uitgetrokken voor den bouw van nieuwe 
woningen ten einde uitbreiding van het beambtenpersoneel 
aldaar weldra mogelijk te maken. 

Uitgetrokken is 3* ton voor kosten van stichting eener 
bijzondere strafgevangenis voor mannen te 's-Gravenhage, 
met daarbij behoorende ambtenaarswoningen en met daar
mede verband houdende werken en 1' 550,000 voor kosten 
van verbetering, uitbreiding en wijziging der bestaande op
voedingsgestichten, bouw van een nieuw opvoedingsgesticht 
voor jongens; kosten van verwisseling van het opvoedings
gesticht voor meisjes en de tuchtschool voor meisjes, en 
alle daarmede verband houdende werken. 

P e r s o n a l i a . 

— Aan de Universiteit te Groningen is tot hoogleeraar 
in de Grieksche taal- en letterkunde en in de Grieksche 
oudheden daaronder begrepen een overzicht van de ont
wikkeling der Grieksche kunst — benoemd Dr. C. W. 
Vollgraff, privaatdocent in de archaeologie aan de Rijks 
Universiteit te Utrecht, bekend als leider van de Neder
landsche opgravingen te Argos. 

— De heer G. A. Brender a Brandis, technoloog, ingenieur 
aan de gemeentelijke gasfabrieken te 's-Gravenhage, toege
laten als privaatdocent voor liet onderwijs in de gasfabricage 
aan de Technische Hoogeschool, zal zijne lessen openen 
met eene openbare rede op 29 September a.s. 

— Met ingang van I Oct. a.s zijn A. van Peer te Schoon
oord en J. A. A. Gilles te Terneuzen. benoemd tot opzichter 
van den Rijks Waterstaat 4e kl.; en is J. H. A. Whickers, 
te Maastricht, benoemd tot bureelambtenaar van den Rijks
waterstaat 3e kl. 

26 September. Bijlage vau „ D E O P M E R K E R No. 39. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en MajcazUnen DE RITITERKADE 180—1(51. Filiaal en Slum room 44 ROKIK, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-lnrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm eu koudwater verzorging. Trïiimpli Deurdrangers, kampioen Ventilator onder Garantie. 

— Aan K. P. J. Oerder te Haarlem, is op zijn verzoek 
met 1 Nov. a.s. eervol ontslag verleend als landmeter van 
het kadaster. 

— De Maatsch. t. Bev. der Bouwkunst hield te Zierikzee 
haar honderdste Alg. Verg. Staande de Verg. went aan den 
Voorz. den heer A. Salm G B/.. bij monde van den heer 
1). E. C. Knuttel de gouden Eerepenning der .Maatsch. aan
geboden. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— B o u wo p s i e h t e r in S u r i n a m c. Bij het Bouw
departement in de Kolonie Suriname kan worden benoemd 
een opzichter, die belast zal worden niet het toezicht op de 
uitvoering van de werken voor de stadsafwatering le Para
maribo en, in verband daarmede, eenigermate bekend moet 
zijn met cementijzer (Monier-)werkcn. 

De benoeming van vijf jaren geschiedt onder de voor 
waarden en bepalingen, welke opgenomen zijn in AeSt.-Ct. 
No. 222. 

Sollicitanten hebben zich vóór of o\> 1ö October e.k. te 
wenden tot het Departement van Koloniën, afdeeling West-
Indische Zaken, te 's-Gravenhage, bij gezege d verzoekschrift, 
onder overlegging van een bewijs dat zij niet onder militair 
dienstverband staan, en va < bewijzen van bekwaamheid. 

Wie voor de betrekking iu aanmerking komt wordt dooi
de Geneeskundige Commissie van het Departement van 
Koloniën opgeroepen tot het ondergaan van een onderzoek 
naar zijne physieke geschiktheid voor den kolonialen dienst. 
Voor het verschijnen voor die commissie worden geen reis-
of verblijfkosten vergoed. (1|. 

— T e e k e n a a r met werkplaats praktijk voor fabrieks-
reparaties en gereedschappen voor massa-fa'brieago. Schrifte
lijke offertes aan de Industrieele Maatschappij Trompen
burg, Amsterdam (l) 

— T e e k en aar tevens voor lichte administratie, op een 
Electro-Technisch-Bureau. Br. onder lett. R. 9. ah Alg. 
Adv. Bureau Rouma & Co.. Heerengracht 226, Amsterdam. 

(I) 

— R e i z i g e r-T e e k e n a a r voor a rJ istiek koper- en 
ijzerwerk. Brieven onder No. 30182, bureau van de Nieuwe 
Rotterd. Courant. (1) 

— Twee le a s s i s e n t c n bij het onderwijs aan de 
academie van beeldende kunsten te 's-Gravenhage, tegen 
1 October a.s in den dagcursus; de eerste, een aesthetiseh 
gevormd bouwkundig Constructeur, de tweede, een decoratief 
Teekenaar, voor de Kunstnijverheidsvakken. 

Aanvangssalaris f 72.50 per wekel. lesuur met vier vijl-

jaarlijksche verhoogingen. De mogelijkheid bestaat tevens 
voor den avondcursus te worden aangesteld. Stukken in te 
zenden aan den Directeur der Academie. (2) 

— Leeraar, voor het praktisch onderwijs in het behangen 
en stoll'eeren aan de burgeravondschool te 's-Gravenhage. 
Vergoeding I' 30— per lesuur per cursus. Aanbiedingen 
vóór den 20 .September a.s. bij den Directeur Nieuwe 
Haven '.»."). (2) 

— Onder w ij z e r in het bouwkundig teekenen aan een te 
Mijdrecht op te richten Cursus van October tot uit. Februari, 
driemaal per week. Brieven in te zenden vóór 24 September 
aan den Secretaris v. h. Nutsdepartement den heer K. 
Querner, te Mijdrecht (2) 

— T w ee Bnu w k u n d i g e 
Architect te Haarlem, br.. lett. 
Veinout. Haarlem. 

T c e k e n a a rs bij een 
K. ad Boekh. Firma A. 

(2) 
— 0 n d e r w ij zer i n h e t S m e d e n, aan de Ambachts

school le Tiel bekend met teekenen. diploma als meester 
of gezel of van hoefbeslag kan tot aanbeveling strekken. 
SI ukken en teekeningen vóór 25 Sept. am den Directeur 
Willemsen. - (2) 

— A a n k o m e n d T e e k en a a r. Aanmelding tusschen 
9—12 uur. aan bet bureau van de Haagsche Courant. 

12) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN 
RuiJSCHSTRAAT 1)4, 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavonc 
van 6 tot <S uur. 

BOND VAN TECHNICI 
AMSTERDAM. 

31 Bouwk.Opz.-teek.. 
12 BouwkOpz.-Uitv., 

9 Bouwk. Teek. 
5 Waterb. Opzr. 
1 Décoratie-têekenaar 
1 Teek. voor kunst-industrie 
3 Chef-machinisten 
1 Werkt. opz. (construct. 
2 Werkmeesters 
5 Werktuigk. Teek. 
5 Electrotechniker 
1 Scheepsteekenaar 
2 Klerk-teekenaars 
1 Adjunct-Boormeester 

23 
22-
20 

22 

20-
18-
20 

•)•) 

-60 j . , f 60-
-50 j . , ƒ 6 5 -
-49 j . , ƒ 45-
-44 j . , ƒ 6 0 -
-30j../ ' 

3d j , / 
- 3 3 ^ 9 0 -

26 j . , / 
34 j . , ƒ 90-

-30 j . , ƒ 3 5 -
-34 Uf 35 
21 j , 
25J.. /50-
20j.. 

-f 125 p.m. 
-/T20 ,. 
-ƒ120 „ 
ƒ 1 2 5 
ƒ125 
ƒ125 
ƒ125 
ƒ110 
ƒ130 
ƒ 90 
-ƒ120 
ƒ 65 
f 75 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 2S September. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het ge
meentebest.: het leveren van straatklin
kers, geschikt voor rijwegen, over een 
oppervlakte van 75.000 M>. Best«k en 
voorwaaiden te verkrijgen ter Stads
drukkerij. Inlichtingen ten kantore van 
den Ingenieur, der „bestratingen" (Ge
meentehuis, kamer No. 97), op 21, 2i en 
23 September van 10 tot 12 uur. 

Amsterdam ten 11 ure. Door de Amst. 

droogdok Mij. in het geb. der Mij. ter 
bevordering der Bouwk.: het bouwen 
van omgevingsmiiren met onderheide 
fundeeringen, enz. bestek en teekening 
te bekomen aan de lichtdriikinrieliting P. 
Rijnja, Regiilieismaclit l:t! aid : inl. de 
arch. Gebr. van Gendt AL/.n. 

NiciiiY-ltiiinen ten 4 ure. Door de arch 
E. Warringa namens de N V. N. B. 

| glasfabriek in het logement Dik: a. het 
bouwen van een directeurswoning; b.de 
glas-, verf- en behangerswerken: bestek 

| en teekening ter inzage in gen. logement 
en te bekomen bij den arch; aanw. op 

, den dag der best. ten 8 ure. 
Onde Pckela ten 4 ure. Door het best, 

van het watei.schap Altereer in het hotel 
Gemeente wapen: het maken en stellen 
van een ijzeren ophaalbrug in voornoemd 
waterschap; bestek en teekening ter in
zage ten huize van aan best. en bij den 
arch. K. II. Holthuis te Groningen te 
bekomen: inl. daags voor de best. van 
10—2 ure. 

's-Gravenhage ten 11.30 ure. Door het 
Minist. vau Binn. Zaken aan het gebouw 
van 't prov. best.: het bouwen van een 
gebouw voor de mijnbouwkunde te Delft, 
begr.f610000; inl. te bekomen bij dtnRijks-
bouwk.. Parkstraat 16 te den Haag; be
stekken en teekeningen te bekomen bij 
M. Nijboff te den Haag. 
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26 September 1908 

MARTIN & Co., Amsterdam. P o s t e r i j e n e n T e l e g r a f i e' 
ACHTEROOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Sngclsche en fransche Vloertegels. 
Vraagt 1rekeningen en prijzen. 1 

DINSDAG 2» September. 

R erino: il ton 10 ure. Door liet ge-
nieenfcebest. het leggen van een riool, in 
de Pieter Cuypersstraat en Kapellerpooi t 
en het leggen • n verleggen van trottoirs 
in de Pieter Cuy per setraat; bestek en 
teekening te bekomen bij den gem.-arch. 

Zntp' en ten 2 ure. Door de arch. T. 
A. Trijssenaar Jr. te Almelo in hotel de 
Prins: het bouwen van een fabriek met 
magazijnen, kantoren, enz. aan het Hoorn
werk: bestek en teekening ter inzage in 
genoemd hotel en te bekomen bij den 
best, en den arch.; aanw. op don dag 
der best. ten 9 ure. 

WOENSDAG 30 September. 

Leeuwarden ten 4 ure. H»t gemeente-
best.: a. de aanleg van straten op de 
voormalige liniienbkokerij aan den Hoek-
stersingel met aangrenzend terrein; b. 
verschillende in verband staande werken; 
c. het leggen van een riool in bestaande 
straten; bestekken en teekeningen te ke
komen ter secr. 

Zuidbrock ten 11 ure. Het gemeente-
best. : het bouwen van een onderwijzers-
woning in het Oosteinde: bestek en teek. 
te bekomen ter secr.: inl. verstrekt de 
gem.-timmerman ; aanw. gehouden. 

DONDERDAG 1 October 

's-Gravenliaire ten 2 ure. Dooi het 
gem.-best.: het rioleeren en bestraten 
van de van Aerssenstraat, het Franken-
slag (gedeelte), de Antonie Duyckstraat 
(gedeelte) en de straat ten Oosten van 
de stoomtrambaan H. IJ. S. M. tusschen 
de Willem de Zwijgerlaan en de van 
Aerssenstraat. Aanw. 28 Sept. te 11 ure 
aan de Gemeentewerf aan het Groene-
wegje, alwaar de bestekken en teek. 
verkrijgb. zijn. 

Dordrecht ten 3 ure. De firma Corn. 
Gips Cornz. ten haren kantore: het maken 
van een gebouw, waarin kantoor en dienst-
lokalen, woning, enz. aan den 's Graven-
deelschen dijk. Kestek en teek. verkrijg
baar aan bovengenoemd kantoor. Aan
wijzing volgens bestek. 

VRIJDAG 2 October. 

Oord ru-ht ten 2 ure. Door de directie 
van de gasfabriek: Int verbouwen van 
een .stokerijgebouw tot kolenloods. Bestek 
en teek. aan genoemd kantoor verkrijgb. 
Aanwijzing gehouden. 

Haarlo, ten 9 ure, door de arch. II. 
Enklaar te Ruurlo in het koffiehuis van 
den heer R. Ellenkamp: het stichten van 
een gebouw voor hoenderteelt in Haarlo; 
bestek en teekening ter lezing in gen. 
koffiehuis; aanw. 28 Sept. ten 9 ure. 

MAANDAG 6 Octob r. 

Amsterdam ten 1.30. Dooide H. U.S. M. 
in het Centraal station. Bestek No. 1121 
het maken va i den bovenbouw voor de 
spoorwegbrug over de Delfshavensche 

Schie. Begr. f 1 -7f 00; het bestek met 2 
teek. verkrijgb. aan het Administratie
gebouw Droogbak, Dienst van Weg < n 
Werken, kanier 150. Aanw. 29 September 
9.30 spoortijd, in de 3e klasse wachtkamer 
van het slation Schiedam. 

WOENSDAG 7 October. 

's-Gravenhage, ten 2 ure, door het 
Min. v. Waterstaat aan het gebouw van 
het hoofdbest. der post, en tel.: het ver-

Assupantie-Maatsc 
schade op het Leven 

«DE 

tegen Brand-

van 1SJ.>. 

•s-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat,- ZUTPHEN.Uselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal ƒ 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 190(5 . . ' . . „ 32.717.500,00 
BRAND - LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'reiniën, zonder Inleggelden of' Na
betalingen. 

grooten en verbouwen van het telegraaf-
gebouw te Arnhem. (Zie adv. in no. 33). 

ZATERDAG 10 October. 

Zeeland ten 4 ure. Door de arch. H. 
M. van Strijp ten gemeentehuize: het 
afbreken van de bestaande en het bouwen 
van eencnieuwehoofdonderwijzerswoning 
te Zeeland; bestek en teek. te bekomen 
bij den arch. Aanw. op den dag der best 
ten 2 ure. 

A A N B E S T E D I N G 
Op Woensdag 14 October 1908, 

des namiddags'te 2 ure, (1.40 Greenwich-
tijd) zal, in een der lokalen van het Hoofd-, 
bestuur der Posterijen en Telegrafie, 

4\ Parkstraat te's-Gravenhage, worden aan-
i besteed: 

— . | het bouwen van een Post- en Telegraaf-
kantooi met Directeurswoning te VELP. 
D« aanbesteding geschiedt bij inschrij

ving, volgens § 447 der Algemeene Voor 
schriften, vastgesteld bij beschikking van 
den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, van 1 Februari 1901, L». X, 
afdeeling Waterstaat T. 

Het bestek ligt na 1 October 1908 ter 
lezing aan het gebouw van het Hoofd
bestuur der Posterijen en Telegrafie te 
's-Gravenhage, aan het bureel van den 
Rijksbouwmeester in het 1ste district, 
Binnenhof te 's-Gravenhage; aan liet Post
en Telegraafkantoor te V elp, en is voorts 
op franco aanvraag, tegen betaling der 
kosten ad f 0.45, benevens de kosten 
van verzending, te bekomen bij de boek
handelaren Gebroeders VAN CLEEF, Spui 
no. 28a te 's-Gravenhage, en, door hunne 
tusschenkomst, in de voornaamste ge
meenten des Rijks. 

Inlichtingen worden gegeven door voor
noemden Rijksbouwmeester te 's-Gra
venhage. 

Deinschrijvingsbiljetten moeten worden 
gezonden aan het Hoofdbestuur der 
Posterijen en Telegrafie. 

Aanwijzing zal worden gedaan op 
Woensdag 7 October 1903, des voor
middags te 11 ure. 

Inschrijvingsbiljetten, niet door de 
borgen persoonlijk onderteekend, worden 
als ongeldig ter zijde gelegd. 

's-Gravenhage 8 September 1908. 

Gewapend Beton. 
Uitvoering van alle voorkomende werken. 

Fabriek v. Cementpenvcrken. 
INGENIEUR-BUREAU : 

H. H. SCHRODER, v l i . C.W. H M . 
Leeuwarden, Niemvestad 123. 

f R A A S U E L ^ T ^ ^ O U W M A r T I 

P. Dolk& Zoon 
ROTTERDAM — DORDRECHT. 

- Cloisonné-Glas, 
P a a r l g l a s , Mozaïek. 

KLEINHEILIG 
LAND 8 2 . 

SCHILDERENES DECOREEREN 
V A N H U I Z E N E M V I L L A ' S . 

PRIJSOPGAVE EN ONTWERPEN 
WORDEN TEM SPOEDIGSTE UITGEUOERDj 

H. WESTENBERG, 
ALMELO, 

— op de wurken. — 

Specialiteit in Betonvloeren 
mor FABRIEKEN en PAKHUIZEN, em. 

Vele attesten ter inzage. 

4 3 S T E J A A U G AN (t. Z A T E R D A G 3 O C T O B E R 1908. No. 40. 

PMERKER (9 

OUWKUNDIG W E E K B L A D . 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstra.it i)2, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar |t Jan.—31 Deo.) 
voor hot binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
o. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
h. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar 

over op 1 April on 1 O'-tober van hel 
abonnementsjaar (t Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België 
Voor de overige landen der Post-Unie, met 

inbegrip van Nederl.-Indie en Zuid-Afrika 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat ƒ 0.25 

Idem, idem, zonder plaat • 0.15 

(».50) s j j 
f 5 ojj 

7.50; 5:0 = 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • L— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer -0.15 
Groott 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. 

löj 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

De n i e u w e St i j l . 

Aesthetische aanteekeningen eau Dr. 
(naar het Duitsch) 

Emit Utitz. 

De volgende opmerkingen zijn uitvloeisels voor
namelijk van bezoeken aan de Hessische Tentoon
stelling te Darmstadt, maar men zal er, naar ik 
hoop, een meer algemeene beteekenis aan willen 
toekennen. Wanneer men zich in het algemeen 
over de kunst van een tijd of een volk uitlaat kan 
men steeds op grond van bijzondere gevallen of 
verschijnselen worden tegengesproken. Maar deze 
tegenspraak is slechts een schijnbare wederlegging 
en slechts een zoodanige zou werkelijk gewicht in 
de schaal leggen, die aantoonde, dat de grondtrek
ken een ander beloop hebben, dat de takken van 
ontwikkeling een andere richting volgen. Over zulke 
grondtrekken willen wij nu een en ander zeggen, 
wanneer wij trachten het gemeenschappelijke en 
karakteristieke op den voorgrond te brengen, dat 
gelegen is in de rijke verzameling bonte beelden, 
die de „toegepaste" kunst onzer dagen ons te 
zien geeft. 

Men heeft in de laatste jaren dikwijls de vraag 
gesteld, ol' wij een nieuwen stijl tegemoet streven, 
of hem zelfs reeds bezitten. Meestal nam men echter 
als vaststaand aan, dat wij het sedert de gelukkige 
ilagen van Biedermeier, geheel zonder stijl gedaan 
hebben. Maar deze grondstelling is onjuist. Want 

hoe paradoxaal het moge klinken, ook in de schijn
bare stijlloosheid kan stijl liggen, want zij juist 
vermag de uitdrukking, en wel de eenige ware 
uitdrukking te zijn van een zoekenden en tastenden 
tijd, die zijne idealen overal leent en ze niet uit 
zichzelf vormt. 

Het leven had zich sterk gewijzigd, de groote 
overwinningen der techniek hadden er een geheel 
ander stempel op gedrukt, nieuwe behoeften ge
schapen, nieuwe hartstochten opgewekt. En dit 
alles ging zoo snel, zoo haastig, dat er van zich 
bezinnen en inwendig verwerken der van buiten 
aanstormende indrukken geen sprake kon zijn. De 
oude schoonheid werd te oud, de nieuwe zag men 
niet; zij scheen verstikt in den rook der groote 
steden, door de woedende kracht der machines 
vermorzeld, bedwelmd door het rumoer der straten. 

Tegen de groote beweging van den nieuwen tijd 
was men niet opgewassen." Met valsche pracht, van 
overal her geleend, zocht men gelijken tred met-
haar te houden. Men zocht altijd door en zonder 
ophouden . . . . 

En wanneer wij thans terug zien. komt ons dit 
zoeken tragisch voor, zoo tragisch als het lot van 
een mensch, wien zijn eigen leven vreemd is en 
die in zijn verlatenheid geen steun vindt. En hij 
zoekt en zoekt in vervlogen tijden, doch de steun
punten, die zij bieden zijn vermolmd en zwak. W e l 

http://Stephensonstra.it


26 September 1908 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Êngelsche en Jransche Vloertegels. 
Vraagt leekeiiingeii en prijzen. l4> 

DINSDAG 2» September. 

R ermo: «1 ten 10 ure. Door het ge
meentebest, het leggen van een riool, in 
de Pieter Cuypersstraat enKapelleipoort 
en het leggen < n verleggen vau trottoirs 
in de Pieter Cuypersstraat; bestek en 
teekening te bekomen bij den gem.-arch. 

Zntpien ten 2 ure. Door de arch. T. 
A. Trijssenaar Jr. te Almelo in hotel de 
Prins: het bouwen van een fabriek met 
magazijnen, kantoren, enz. aan het Hoorn
werk ; bestek en teekening ter inzage in 
genoemd hotel en te bekomen bij den 
best, en den arch.; aanw. op den dag 
der best. ten 9 ure. 

WOENSDAG 30 September. 

Leeuwarden ten 4 ure. Bet gemeente-
bevt.: a. de aanleg van straten op de 
voormalige linnenblcekerij aan den Hoek-
stersingel met aangrenzend terrein; b. 
verschillende in verband staande werken; 
c. het leggen van een riool in bestaande 
straten; bestekken en teekeningen te be
komen ter secr. 

Znidbroek ten 11 ure. Het gemeente-
best. : het bouwen van een onderwijzers-
woning in het Oosteinde; bestek en teek. 
te bekomen ter secr.; inl. verstrekt de 
gem.-timmerman; aanw. gehouden. 

DONDERDAG 1 October 

'g-Gravenliaee ten 2 ure. Dooi liet 
gem.-best.: het rioleeren en bestraten 
van de van Aerssenstraat, het Franken-
slag [gedeelte). de Antonie Duyckstraat 
(gedeelte) en de straat ten Oosten van 
de stoomtrambaan H. IJ. S. M. tusschen 
de Willem de Zwijgerlaan en de van 
Aerssenstraat. Aanw. 28 Sept. te 11 ure 
aan de Gemeentewerf aan het Groene-
wegje, alwaar de bestekken en teek. 
verkrijgb. zijn. 

Dordrecht ten 3 ure. De firma Corn. 
Gips Cornz. ten haren kantore: het maken 
vau een gebouw, waarin kantoor en diénst-
lokalen, woning, enz. aan den 's Graven-
deelschen dijk. Hestek en teek. verkrijg
baar aan bovengenoemd kantoor. Aan
wijzing volgens bestek. 

VRIJDAG 2 October. 

Dordncht ten 2 ure. Door de directie 
van de gasfabriek: het verbouwen van 
een stokerijgebouw tot kolenloods. Bestek 
en teek. aan genoemd kantoor verkrijgb. 
Aanwijzing gehouden. 

Haarlo, ten 9 ure, door de arch. H. 
Enklaar te Ruurlo in het koffiehuis van 
den heer R. Ellenkamp: het stichten van 
een gebouw voor hoenderteelt in Haarlo; 
bestek en teekening ter lezing in gen. 
koffiehuis; aanw. 28 Sept. ten 9 ure. 

MAANDAG :> Octolt r. 

Amsterdam ten 1.30. Door de HIJ. S.M. 
in het Centraal station. Bestek No. 1121 
het maken va • den bovenbouw voor de 
spoorwegbrug over de Delfshavcnsche 

Schie. Begr. f 1*7.(00; het bestek met 2 
teek. verkrijgb. aan het Administratie
gebouw Droogbak, Dienst van Weg en 
Werken, kamer 150. Aanw. 29 September 
H.30 spoortijd, in de 3e klasse wachtkamer 
van het station Schiedam. 

WOEXSDAG 7 October. 

's-Gravenhage, ten 2 ure, door het 
Min. v. Waterstaat aan het gebouw van 
het hoofdbest. der post, en tel.: het ver-

Assurantie •Maatsch. tegen Ol lUIU* 

schade op het Leven 
„DE van I S * . ! . 

's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade.— 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN,Uselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

K a p i t a a l . . . . 
Reservefonds uit. 1907 . 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . 

4.000.000,00 
1.301.200,00 

32.717.500,00 
BRAND - LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premiëii, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

grooten en verbouwen van het telegraaf-
gebouw te Arnhem. (Zie adv. in no. 33). 

ZATERDAG 10 October. 

Zeeland ten 4 ure. Door de arch. H. 
M. van Strijp ten gemeentehuize: het 
afbreken van de bestaande en het bouwen 
van eene nieuwe hoofdonderwijzerswoning 
te Zeeland; bestek en teek. te bekomen 
bij den arch. Aanw. op den dag der best 
ten 2 ure. 

fRAASÜËL^T^^OUvVMANl 
KLEINHEILIG 

LAND 8 2 . 

S C H I L D E R E N EN D E C O R E E R E N 

V A N M U I Z E N E N V I L L A ' S . 

PRIJSOPGAVE EN ONTWERPEN 
WORDEN TEN SPOEDIGSTE UITGEVOERD! 

Posterijen en Telegrafie. 

A A N B E S T E D I N G 
Op Woensdag 14 October 1908, 

des namiddags'te 2 ure, (1.40 Greenwich-
tijd) zal, in een der lokalen van het Hoofd-, 
bestuur der Posterijen en Telegrafie, 
Parkstraat te 's-Gravenhage, worden aan
besteed : 

het bouwen van een Post- tn Telegraaf-
kantooi met Directeurswoning te VELP. 
De aanbesteding geschiedt bij inschrij

ving, volgens § 447 der Algemeene Voor
schriften, vastgesteld bij beschikking van 
den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, van 1 Februari 1901, L». X, 
afdeeling Waterstaat T. 

Het bestek ligt na 1 October 1908 ter 
lezing aan het gebouw van het Hoofd
bestuur der Posterijen en Telegrafie te 
's-Gravenhage, aan het bureel van den 
Rijksbouwmeester in het 1ste district, 
Binnenhof te 's-Gravenhage; aan het Post
en Telegraafkantoor te V elp, en is voorts 
op franco aanvraag, tegen betaling dei-
kosten ad f 0.45, benevens de kosten 
van verzending, te bekomen bij de boek
handelaren Gebroeders VAN CLEEF, Spui 
no. 28a te 's-Gravenhage, en, door hunne 
tusschenkomst, in de voornaamste ge
meenten des Rijks. 

Inlichtingen worden gegeven door voor
noemden Rijksbouwmeester te 's-Gra
venhage. 

De inschrijvingsbiljetten moeten worden 
gezonden aan het Hoofdbestuur der 
Posterijen en Telegrafie. 

Aanwijzing zal worden gedaan op 
Woensdag 7 October 1903, des voor
middags te 11 ure. 

Inschrijvingsbiljetten, niet door de 
borgen persoonlijk onderteekend, worden 
als ongeldig ter zijde gelegd. 

's-Gravenhage. 8 September 1908. 

Gewapend Beton. 
Uitvoering van alle voorkomende werken. 

Fabriek v. Cementgzerwerken. 
INGENIEUR-BUREAU : 

H.H.SCH RODER, vli.l.ïï.FIM, 
Leeuwarden, Nieuwestad 123. 

Pm Dolk& Zoon 
ROTTERDAM — DORDRECHT. 

— Cloisonné-Glas,— 
P a a r l g l a s , Mozaïek. 

H. WESTENBERG, 
ALMELO, 

voert Cement-en Cementijzerwerken u„ 
— op da werken. — 

Specialiteit in Betonvloeren 
voor FABRIEKEN en PAKHUIZEN, em. 

Vele attesten ter inzage. 
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PMERKER n 
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OUWKUNDIG W E E K B L A D . 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f E>.— 

te voldoen 
«. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
h. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April en 1 Oetober van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België • 6.50i 
Voor de overige landen der Post-Unie, met > 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika • 7.50) 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat • 0.16 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . . • I.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer -0.15 
Groott 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 summer, 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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

De n i e u w e St i j l . 

Aesthetische aanteekeningen van Dr. Emil Utitz. 
(naar het Duitsch) 

De volgende opmerkingen zijn uitvloeisels voor
namelijk van bezoeken aan de Hessisclie Tentoon
stelling te Darmstadt, maar men zal er, naar ik 
hoop, een meer algemeene beteekenis aan willen 
toekennen. Wanneer men zich in het algemeen 
over de kunst van een tijd of een volk uitlaat kan 
men steeds op grond van bijzondere gevallen of 
verschijnselen worden tegengesproken. Maar deze 
tegenspraak is slechts een schijnbare wederlegging 
en slechts een zoodanige zou werkelijk gewicht in 
de schaal leggen, die aantoonde, dat de grondtrek
ken een ander beloop hebben, dat de takken van 
ontwikkeling een andere richting volgen. Over zulke 
grondtrekken willen wij nu een en ander zeggen, 
wanneer wij trachten het gemeenschappelijke en 
karakteristieke op den voorgrond te brengen, dat 
gelegen is in de rijke verzameling bonte beelden, 
die de „toegepaste" kunst onzer dagen ons te 
zien geeft. 

Men heeft in de laatste jaren dikwijls de vraag 
gesteld, of wij een nieuwen stijl tegemoet streven, 
of hem zelfs reeds bezitten. Meestal nam men echter 
als vaststaand aan, dat wij het sedert de gelukkige 
dagen van Biedermeier, geheel zonder stijl gedaan 
hebben. Maar deze grondstelling is onjuist. Want 

boe paradoxaal het moge klinken, ook in de schijn
bare stijlloosheid kan stijl liggen, want zij juist 
vermag de uitdrukking, en wel de eenige ware 
uitdrukking te zijn van een zoekenden en tastenden 
tijd, die zijne idealen overal leent en ze niet uit 
zichzelf vormt. 

Het leven had zich sterk gewijzigd, de groote 
overwinningen der techniek hadden er een geheel 
ander stempel op gedrukt, nieuwe behoeften ge
schapen, nieuwe hartstochten opgewekt. En dit 
alles ging zoo snel, zoo haastig, dat er van zich 
bezinnen en inwendig verwerken der van buiten 
aanstormende indrukken geen sprake kon zijn. De 
oude schoonheid werd te oud, de nieuwe zag men 
niet; zij scheen verstikt in den rook der groote 
steden, door de woedende kracht der machines 
vermorzeld, bedwelmd door het rumoer der straten. 

Tegen de groote beweging van den nieuwen tijd 
was men niet opgewassen." Met valsche pracht, van 
overal her geleend, zocht men gelijken tred niet 
haar te houden. Men zocht altijd door en zonder 
ophouden . . . . 

En wanneer wij thans terug zien, komt ons dit 
zoeken tragisch voor, zoo tragisch als liet lot van 
een mensch, wien zijn eigen leven vreemd is en 
die in zijn verlatenheid geen steun vindt. En hij 
zoekt en zoekt in vervlogen tijden, doch de steun
punten, die zij bieden zijn vermolmd en zwak. W e l 
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leiden er paden uit het verleden naar het tegen
woordige en de toekomst, maar deze kunnen slechts 
begaan worden door hem, die vol is, van het leven 
van zijn eigen tijd. 

En een nieuw geslacht groeide op, een geslacht 
van den nieuwen tijd, en het verlangde naar een 
nieuwe kunst, die de uitdrukking zou zijn van zijn 
voelen en streven, van zijn wenschen en droomen, 
van zijn smart en vreugde. Niet meer radeloos en 
hulpeloos stond het daar, gelijk de boer, die zich 
voor de eerste maal in het haastig gedrang van de 
wereldstad verloren waant. Het gevoelde zich niet 
meer vreemd tegenover den geest van den nieuwen 
tijd en het had zijn tijd lief, en zijn liefde gold 
geen doode tijden. Wel wenkten zij verlokkend in 
zeldzame schoonheid, maar hun schoonheid was 
niet voor den dag vau heden. 

Sedert deze dagen zijn jaren verstreken, jaren 
van strijd en overwinning. De schetterende strijd
leuzen zijn verstomd, en de eerste roes van de 
overwinning, het eerste gejuich van de nieuwe 
jeugd zijn voorbij. Nu moeten de eerste vruchten 
geoogst worden en nieuwe zaden gestrooid. En nu 
mag men vragen van welk gehalte zijn de vruchten? 
Van welk gehalte is het zaad? 

Een zaak is duidelijk: het moderne begon anders 
dan het heden is. De ontwikkeling ging snel; zooals 
het ontkiemen op wanne lentedagen, wanneer de 
zon broeit. Het voorjaar vormde de lijnenstijl, de 
stijl van de lijn vol uitdrukking. Naar uitdrukking 
zocht men, men wilde spreken, wat nieuws zeggen 
en zoo vond men, of vond men weder terug de 
taal der lijnen. 

Velen noemden het dwaas, waanzinnig, anderen 
vermoedden echter, dat hier een nieuw land te 
ontdekken viel. Hier worstelt zich iets te voor
schijn, dat sterk is. Nog stamelt het onbeholpen, 
maar eens zal het zijn taal vinden. En met de op
winding dezer dagen waren de bewogen lijnen met 
haar haastig opdringen, haar zenuwachtigheid en 
overdrijving in overeenstemming. Deze stijlperiode 
kon niet van langen duur zijn, zij was een crisis, 
een wilde kreet, en crisissen gaan voorbij, kreten 
sterven weg. 

Wie de toegepaste kunst der laatste jaren kent, 
zal bevinden, dat de eenzijdige lijnenstijl overwonnen 
is, dat uil liet worstelen naar uitdrukking andere 
mogelijkheden, om zich duidelijk te maken zijn 
voortgekomen en dat de uitdrukking aan rust en 
ernst gewonnen heeft. Niet de tastende onzekerheid 
van het kind treedt ons meer tegemoet, niet de 
onrust der eerste jongelingsjaren. De krachten 
hebben zich verzameld en in orde gesteld, en zoo 
is de indruk der geslotenheid een gewichtig ken-
teeken van onze nieuwe toegepaste kunst, een 
rustig voortschrijden op vaste baan. En slechts op 
deze wijze blijkt een hooger peil bereikbaar, wijl 
ook minder begaafden in staat zijn, iets goeds te 
leveren, daar de grondvormen vaststaan en de weg 
in zijn hoofdinrichting afgebakend is. En welke is 
deze weg? Men moet hem zelf volgen, hem te be
schrijven is moeilijk. 

Wanneer wij zeer kort de hoofdgebeurtenis dei-
laatste jaren in woorden willen samenvatten, dan 
is dit de verovering der toegepaste kunst door de 
bouwkunst. Het kunstambacht krijgt een tektonisch 
karakter. En van dit feit zijn zich niet alleen de 
leiders der nieuwe beweging helder bewust, maar 
zij begroeten het als een doel, dat het nastreven 
waard is. 

Zoo meent, om een voorbeeld te noemen, Hermann 
Muthesius „het laatste einddoel van het kunst
ambacht kan geheel niets anders zijn dan de bouw
kunst zelf, want op den keper beschouwd bestaat 
er eigenlijk geen kunstambacht, maar alleen een 
bouwkunst". 

En wanneer wij ons de vraag stellen, welke ge
volgen dan deze tektonische neigingen voor het 
kunstambacht hebben, en op welke wijze zij zich 
bij de vorming doen gelden, zoo moeten wij ons 
eerst, in 't kort duidelijk voorstellen, wat dan in de 
eerste plaats voor de achitectonische indruk ver
eischt wordt. Over de voorstellingen der doelmatig
heid en die der oordeelkundige samenstelling wil 
ik hier niet spreken omdat ik die reeds vroeger 
meer in bijzonderheden beschouwde slechts dit eene 
zij vermeld: ontwijfelbaar drukken de tektonische 
neigingen van het kunstambacht zich duidelijk uit 
in het verlangen naar doelmatigheid en klare 
zakelijkheid. En hoe aan dit verlangen werkelijk 
voldaan wordt, daarvoor spreken honderde voor
beelden op het gebied van moderne binnenarchi
tectuur. Maar nog wat anders, waarop in 't bijzonder 
reeds Goethe wees, is voor de aesthetische werking 
der bouwkunst van de grootste beteekenis: namelijk 
de juiste verdeeling en geleding der bouwmassa's 
en de wel overwogen onderlinge verhouding daar
van. En evenzoo zegt een onzer beste, moderne 
architecten Fritz Schumacher: „Het nauwlettend 
overwegen der ruimte-verhoudingen, het afdeelen 
in dragend en gedragen, het voor- en terugtreden 
der massa's, de tegenstelling van oppervlakte en 
opening, van licht en donker, dat zijn de allereerste 
elementen van alle architectonisch effect". 

En dit ordenen der massa's, en de daardoor 
bepaalde ruimte-vorming, de geheele gestrengheid 
van den bouwkunstigen opzet, dat zijn hoofdken
merken der moderne ambachtskunst. Zij verleenen 
daaraan zijn eigenaardigheid en bijzonderheid. Dat 
de ruimte een enkele organische, architectonische 
eenheid vormt, met alle dingen die er zich in 
bevinden, is een der gewichtigste resultaten van 
de nieuwe beweging. 

Wat volgt nu uit deze vormbeginselen voor den 
indruk ? Met vier woorden ineen ik dit te kunnen 
kenschetsen: Rust. geslotenheid, ernst, plechtig
heid. En een zoodanige indruk, die zulke werkingen 
te voorschijn brengt, kan niet gezegd worden een 
slechte te zijn. 

Maar ook bedenkingen rijzen op. Het spook dei-
eenvormigheid en verveling loert in de nabijheid, 
wijl de afwisseling ontbreekt en het ernstige, 
plechtige licht in philisterachtige pedanterie ontaardt. 
Ook het gebrek aan opgewektheid en vroolijkheid 
wordt even zwaar gevoeld als de zekere nuchter
heid, die aan zeer vele moderne woonvertrekken 
eigen is. 

En waaraan ligt dit? Ik geloof aan het al te 
eenzijdig den klemtoon leggen op het tektonische. 
Tegen het beginsel heb ik niets in te brengen, 
integendeel het komt mij als zeer redelijk en lof
waardig voor. Maar het moet niet worden over
dreven, want het vormt weliswaar een gezond en 
sterk geraamte, maar ook alleen een geraamte. Dat 
lijkt toch mager. Wij verlangen ook naar gezond 
vleesch. En dit moet de versiering geven, waarbij 
wij dit begrip in den ruimsten zin des woords op
vatten. 

Maar gelijk het vleesch, om bij ons voorbeeld te 
blijven, zich organisch om het geraamte aansluit, 
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zoo moet ook de versiering organisch uit den archi-
tectonischen grondvorm groeien. Aan pogingen 
ontbreekt het niet en ten deele beloven zij veel 
voor de toekomst. Zoo bedient men zich heden ten 
dage van het materiaal niet slechts als middel voor 
de samenstelling, maar ook, in veel hoogere mate 
dan vroeger, als effect-middel. En terwijl men met 
oude materialen nieuwe effecten bewerkt, nieuwe 
materialen in toepassing brengt, schept men reeds 
in de ruime mate gelegenheden tot versiering. 
Andere worden weder geboden door lijnen- en vlak
ornament, door inlagen, klem-samenstellingen, enz. 
De beginselen zijn er, de wortels ontkiemen. Hopen 
wij op een spoedigen bloei. 

Maar dit strenge en droge van onzen nieuwen 

stijl is geen slecht teeken, want zij is eigen aan 
elke jonge, sterke beweging, die van nature van 
het meer eenvoudige uitgaande eerst allengs tot 
rijkere combinaties geraakt. Zoo is dan ook de 
romaansche stijl eenvoudiger dan de gothische, de 
renaissance eenvoudiger dan het barok. Naarmate 
een stijl zich uitleeft wordt hij van zelf weelderiger 
en bloeiender. En onze stijl zal ook dezen weg 
gaan, zoo lang tot hij aan het eind in manier verstikt. 

Maar dat zal, naar te hopen is, nog een goede 
poos duren. Doch wie denkt in den lente aan den 
komenden winter. En lente is het thans, een sterk, 
een krachtig worden. En wat ons daar tegenbruist. 
dat is het lied van onzen tijd. Wij zijn blijde zijn 
zin te verstaan. 

Het F r a n s H a l s - m u s e u m . 

Burg. en Weth. van Haarlem hebben aan de 
Raadsleden het rapport toegezonden van den stads
architect, den heer L . C. Dumont, over den ver
bouw van het voormalig Burgerweeshuis tot 
Stedelijk Museum, waartoe het voorloopig plan dooi
den stads-architect is ontworpen, in overleg met de 
Museum-Commissie. 

De poort aan hel Groot-Heiligland wil men nu 
als hoofdingang behouden, en door het sloopen van 
de gebouwen aan de noord-, oost- en zuidzijde van 
de binnenplaats ruimte verkrijgen om ter plaatse 
drie vleugels te kunnen optrekken. 

Ook de om redenen van brandveiligheid aange
kochte en belendende perceelen aan Groot- en Klein-
Heiligland wenscht men te behouden en voor het 
onderbrengen van merkwaardigdheden enz. te ge
bruiken. De noordvleugel zal nu drie kabinetten 
bevatten, groot ongeveer 61/! X 6 meter met zij
licht, en twee zalen met bovenlicht, elk groot 
7-/-i X lO'/s M . Verder een klein zaaltje met boven
licht en eene zaal met bovenlicht, groot ongeveer 
6 X 5';2 M . , tegen den noordelijken zijvleugel van 
het hoofdgebouw aangebouwd. 

De indeeling van het hoofdgebouw ondergaat in 
hoofdzaak geen verandering. Tegen den zuidelijken 
zijmuur van dat gebouw is eene zaal met zijlicht 
ontworpen, groot ongeveer 10 X 8 M . , door welke 
de vleugel aan de zuidzijde van de binnenplaats 
bereikt wordt. Hij bestaat uit vier kabinetten met 
zijlicht, waarin de stukken van Frans Hals geplaatst 
zullen worden, met een daarachter gelegen gang, 
waarin deuren zijn welke, in geval van onheil uit
stekend dienst kunnen doen. 

Door twee zalen waarin bouwfragmenten, teeke

ningen, de „Costeriana", foltervverk tuigen, enz. 
geplaatst kunnen worden, wordt wederom de ingang 
bereikt. Vooraf kunnen dan nog de binnenhuisjes 
tegenover die twee zalen bezocht worden. Behalve 
genoemde zalen is ter plaatse van de perceelen aan 
het Klein-Heiligland eene tentoonstellingszaal met 
bij behoorende lokaliteiten ontworpen, benevens, 
althans voorloopig, een ketelhuis voor de centrale 
verwarming. 

L i t den plattegrond blijkt, dat het geheele museum 
ten opzichte van de belendende perceelen vrij ligt, 
zoodat er geen reden is om de perceelen aan het 
Groot-Heiligland blijvend te doen verdwijnen, waar
door — hetgeen men zeer zou betreuren het 
hoofdgebouw in zijn geheel van den openbaren weg 
af zichtbaar zou worden. 

Na eene proef met enkele Halsstukken in een 
lokaal van de school voor m. u. 1. o. wordt voor 
die stukken zijlicht en geen bovenlicht wenschelijk 
geacht. 

Voor zoover kan worden nagegaan, zullen de 
bouwkosten ongeveer f 210,000 bedragen Wordt 
echter niet besloten tot eene tentoonstellingszaal 
aan het Klein-Heiligland dan zullen de kosten met 
ongeveer f 20,000 verminderen. 

Burg. en Weths. stellen nu voor, over te gaan 
tot openbaren verkoop tot slooping van de opstallen 
der perceelen aan het Klein-Heiligland no. 81, 83. 
85, 87 en 89 en van een aangegeven gedeelte van 
de opstallen van het voormalige Gereformeerde of 
Burgerweeshuis, en — behoudens nadere regeling 
voor het maken van afscheidsmuren, rondom het 
terrein, bestemd voor Stedelijk Museum — f .XiOO 
beschikbaar te stellen. 

E e n b e l a n g r i j k C o n g r e s . 

Slot (zie pag. 310). 

Dan bespreekt mr. Kruseman de wenschelijkheid 
van meerdere hulp en meer centraal initiatief van 
uit Den Haag, wat betreft het voorthelpen van 
woningvereenigingen, hetzij met advies, hetzij met 
bemiddeling bij het overleg met de autoriteiten. 
Spr. ontwikkelt dan eenige denkbeelden over de 
beste wegen ter verbetering van de huisvesting 
ten plattelande. 

Hierop bracht de heer Keppler o.ni. ter sprake 
de verplichting der gemeenten om voor de men

schen, die uit een onbewoonbaar verklaarde woning 
worden gezet, een onderdak te verschaffen. 

De commissie acht dit in haar prae-advies „noodig". 
Spr. meende dat het beter ware het „verplichtend" 
te maken. 

De heer Zoetmulder betoogde, namens een min
derheid in de commissie, tot welke minderheid hij 
zelf behoort, dat hij geenszins is gestemd tegen 
het opleggen van een algemeene verplichting daar
toe aan de gemeentebesturen. 

De heer Van den Biesen maakte gaarne gebruik 
van de gelegenheid om hulde te brengen aan de 
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commissie voor haar redelijk advies inzake de ont
eigening bij onbewoonbaar verklaring. Het is hem 
aangenaam, die hulde te kunnen brengen „nog voor 
het scheiden van de markt". 

De heer Tellegen voerde nog breedvoerig het 
woord. Hij erkende dat de commissie enkele van de 
door mr. Kruseman geopperde denkbeelden ten 
deele beaamt. Wat de rede van den heer Van den 
Biesen betrof, wilde hij dezen liever houden aan 
het slot van diens rede over hetzelfde onderwerp 
in de Eerste Kamer gehouden, welke rede werd 
besloten met de woorden: „wilt gij onteigenen dan 
moet gij ook betalen". Daaraan zou spr. de oppo
sitie willen houden. Onteigening is echter niet ge
lijk te stellen met confiscatie van bedorven visch 
(door den heer v. d. B . genoemd). Overigens houdt 
spr. het er voor, dat de oplossing van het vraag
stuk enkel kan worden bereikt door losmaking van 
de koorden van de beurs. Dat is in het verleden 
veel te weinig geschied. 

De formuleering der door de commissie voorge
slagen wijzigingen in de Woningwet, dankt voor 
een deel haar gematigden vorm aan de begeerte 
om der oppositie in zekeren zin tegemoet te komen. 
Het is — heeft de commissie gemeend — geen 
goede politiek, met het hoofd tegen den muur te 
loopen. 

Al te groote centralisatie, als door mr, Kruseman 
aangeprezen, achtte spr. af te raden; maar meerdere 
vereenvoudiging heeft toch wel goeds. Verschillende 
voorstellen der commissie, in het advies opge
nomen, zijn bepaaldelijk bedoeld in het belang van 
het platte land. De heterogene samenstelling der 
commissie heeft niet geleid tot een compromis van 
verslapping. Er is nog te weinig belangstelling 
voor het woningvraagstuk. Maar komen er metter
tijd ook op de Staatsbegrooting geregeld grootere 
bedragen voor onder het hoofd volkshuisvesting, 
dan zal men in Den Haag wel meer gaan gevoelen 
voor 't steunen van het werk der gemeenten. 

Nog bepleitte mr. Bik de noodzakelijkheid en 
billijkheid, om ook de rijksgebouwen te onder
werpen aan de bepalingen der Woningwet; ook die 
gebouwen behooren aan de voorschriften der wet 
te voldoen. Maar is dat wel altijd zoo? Waarom 
zou het Rijk behoeven te schromen, een onderzoek 
toe te laten? 

De heer van Everdingen deed dan eenige mede
deelingen over afzonderlijke plaatselijke verorde
ningen op den bouw van de keeten in den Bies-
bosch. Deze keeten zijn bestemd om langer te staan 
dan vijf jaar; maar toch mag niet worden gevergd, 
dat die keeten voldoen aan de eischen der Woningwet. 

De heer v. d. Waerden vroeg, of niet de ver
handelingen van dit Congres in ruime mate en dan 
zoo goedkoop mogelijk kunnen worden verspreid, 
b.v. als brochure. Zulks om ook de arbeiderskringen 
buiten dit Congres — toch dikwijls direct belang
hebbenden — in staat te stellen van de discussies 
kennis te nemen. 

Met een woord van dank aan sprekers en voor
bereiders van dit congres, en vooral aan de com
missie voor de Woningwet en haar woordvoerder 
en secretaris den heer Tellegen, sloot dr. Bruinsma 
de vergadering. 

Ook aan den voorzitter, als leider van de ver
gadering was, even tevoren, bij monde van dr. Ruysch 
hulde gebracht. 

De burgemeester van Dordrecht had de geheele 
middagvergadering bijgewoond. 

Na afloop van het Congres vereenigden de leden 
zich aan een gemeenschappelijkemaaltijd in het hotel 
Ponsen. 

* * 
* 

In verband met de mededeeling van den heer 
Keppler over de „tickets" aan de huizen en over 
de nachtelijke politiecontrole te Glasgow, zij nog 
het volgende gemeld: 

Er zijn te Glasgow zes nacht-inspecteurs, wier 
bezigheid gedurende het geheele jaar is, het tegen
gaan van overvulling van de kleinere woningen. 
Deze inspecteurs werken twee aan twee. Wordt 
eene overvulling voor de eerste maal geconstateerd 
en is de overvulling niet van ernstigen aard, dan 
worden de hoofdbewoners ernstig door de inspec
teurs gewaarschuwd. In alle andere gevallen van 
overtreding hebben de bewoners te verschijnen voor 
den politie-rechter; en boeten van 2 sh. 6 d. tot 
10 sh. kunnen worden opgelegd. In vele gevallen 
zal de politie-rechter slechts eene vermaning geven. 

Er zijn pl.m. 19.000 kleine woningen, aan welker 
deur (door de gemeente) een kenteeken is aange
slagen waarop de inhoud, het nummer van de deui 
in het huis en het aantal toe te laten bewoners 
is aangegeven. Het kenteeken was oorspronkelijk 
gemaakt van blik, waarop de cijfers en letters waren 
geschilderd. Gedurende de laatste jaren echter zijn 
gegoten ijzeren schijven met gegoten cijfers- en 
lettervormen in gebruik. (Echter het deurnummer 
is nog geschilderd.) Deze schijven worden met 
schroeven bevestigd. 

De huizen en woningen op deze wijze met ken-
teekens te voorzien geschiedt krachtens de Glasgow 
Police Acts. De maximum maat van den inhoud der 
woningen welke aangeslagen zijn, was vroeger 2000 
feet (56 M 3 . ) doch is thans opgevoerd tot 2600 feet 
(72,8 M 3 . ) . 

De voortdurende en systematische inspectie sedert 
1870 van deze kleine woningen had tot gevolg dat 
de stad bijna geheel van typhus is gezuiverd, welke 
ziekte eertijds veelvuldig voorkwam. 

Zes inspectrices bezoeken over dag de kleinere 
woningen, zij hebben de opdracht de bewoonsters 
er toe te brengen de woningen in een zinnelijken 
en in een niet voor de gezondheid schadelijken 
toestand te houden, en bovendien van raad te dienen, 
hoe het een en ander mogelijk is. 

Deze inspectriees dragen geen uniform, maar ont
vangen eens in de drie jaar een „waterproof". Zij 
zoowel als haar mannelijke collega's, ontvangen een 
legit imatie-be wijs. 

Zij rapporteeren alle door hen gevonden gevallen 
van hinder of besmettelijke ziekte. Haar loon be
draagt 20 sh. tot 30 sh. per week. Zij moeten in 
het bezit zijn van een certificaat van „the Sanitary 
Association of Scotland" of van „the Sanitary 
Institute of Great Britain". 

Glasgow was de eerste plaats waar gezondheids-
inspectrices in dienst werden genomen. In 1870 
werden de eersten aangesteld. 

* * 
# 

Tot goed begrip van de beraadslagingen over par. 
7 en 8 — van welke wij reeds een en ander mee
deelden — mogen hier nog de volgende beschou
wingen der commissie in haar praeadvies worden 
gememoreerd. 

„Het moet — meent de commissie — billijk 
worden geacht, maatregelen te nemen ter tegemoet
koming van de eigenaars van onbewoonbaar ver

klaarde woningen. In de tweede plaats is het ge
bleken, dat het niet voldoende is aan de gemeente
besturen bevoegdheden te geven, doch dat met het 
geven van bevoegdheden gepaard moet gaan het 
opleggen van verplichtingen. 

Wat het eerste punt betreft, geeft de commissie 
in overweging: 

a. den eigenaar van eene onbewoonbaar ver
klaarde woning het recht te geven onteigening van 
zulk eene woning en van den ondergrond, volgens 
de bepalingen vau § 5 der wet, van de gemeente 
te vorderen; 

b. mogelijk te maken, dat den eigenaar-bewoner 
van eene onbewoonbaar verklaarde woning, mits 
onder strenge waarborgen tegen misbruiken, een 
voorschot en zoo noodig eene bijdrage door de 
gemeente worde verleend ten behoeve van den bouw 
eener nieuwe woning. Daarbij zal wellicht moeten 
worden bepaald, dat de voorgestelde regeling niet 
van toepassing is op woningen, aangekocht na een 
in de wet te bepalen datum. 

Wat het tweede punt betreft, achten wij noodig 
te bepalen, dat de gemeente moet voorzien in de 
behoefte aan woningen, wanneer blijkt, dat zulk eene 
behoefte bestaat en de werkzaamheid van particu
lieren en vereenigingen in deze te kort schiet. 

Tot de kennis van den plaatselijken toestand zal 
belangrijk worden bijgedragen door de statistiek, 
bedoeld in de volgens onze voorstellen gewijzigde § 2. 

De te dezer zake te nemen raadsbesluiten zullen 
wederom aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten, met beroep op de Kroon, moeten worden 
onderworpen. 

Voorts zou overwogen kunnen worden zoodanige 
regeling van het beheer der woningen, dat dit niet 
uitsluitend wordt opgedragen aan (len raad en aan 
Burgemeester en Wethouders, doch de medewerking 
wordt ingeroepen van een vereeniging of van een 
zelfstandige gemeentelijke commissie. 

De verplichting der gemeente tot aanbouw zal 
nog te sterker spreken, wanneer door maatregelen 
der gemeente zelf (onbewoonverklaring, onteigening, 
enz.) het gebrek aan woningen is veroorzaakt of 
gebrek aan woningen van toepassing dezer maat
regelen terughoudt. 

Echter zou bij het treffen van de boven omschreven 
regeling rekening gehouden moeten worden niet on-
gewenschte vermindering van het aantal woningen 
in een gemeente tengevolge van slooping van huizen 
ten behoeve van de uitvoering van openbare werken 
door anderen dan de gemeente. In navolging van 
eene in 1903 in Engeland uitgevaardigde wet, ware 
de verplichting tot voorziening voor een dergelijk 
geval te leggen op den ondernemer van het werk." 

Wat betreft § 8 (geldelijke steun van Rijkswege) 
meent de commissie: 

„Op het platteland levert uit den aard der zaak 
het oprichten van vereenigingen en het verkrijgen 
van steun voor deze van gemeentewege veel meer 
moeilijkheden op dan in de steden. Hoe kleiner de 
gemeenten zijn, hoe grooter de moeielijkheden. Door 
middel van vereenigingen ware op het platteland 
wellicht echter ook het beoogde doel te bereiken, 
wanneer zulk eene vereeniging, zonder de thans 
daaraan verbonden bezwaren, hare werkzaamheden 
over meer dan ééne gemeente zou kunnen uitstrekken 
en in zulk een geval direct geldelijken steun van 
het rijk onder medewerking van de provincie zou 
kunnen verkrijgen." 

P r i j s v r a g e n . 
P R I J S V R A A G V O O R E E N R E C L A M E B I L J E T , 

U I T G E S C H R E V E N DOOR D E V E R E E N I 
G I N G „BREDA V O O R U I T " 

R a p p o r t d e r J u r y . 

Op deze prijsvraag werden 84 antwoorden inge
zonden onder de navolgende motto's: 

lo . postzegel. 
2o. lood. 
3o. de palmboom groeit onder den last. 
4o. Vooruit. 
5o. spoed. 
6o. blijvende reclame. 
7o. Tempera. 
8o. Stad en land. 
9o. As 't God belieft witte wel. 

lOo. Kunstnijverheid, 
l l o . Schrap; 
12o. Semper Altius. 
13o. Welvaart brengt Breda Vooruit. 
14o. Parva Sed Opta. 
15o. Augustus. 
16o. Per Aspera. 
17o. R. 
18o. Amaril. 
19o. Reclame. 
20o. Arbeid. 
21o. „Fainted heart never won fair Lady". 
22o. Mercure. 
23o. Nachtfeest. 
24o. Eenvoud. 
25o. Succes? 
26o. R. W . G. 
27o. Vier. 
28o. Klaverblad. 
29o. Werk en streef. 
30o. „Mijn eigen". 
3 lo . Zomer. 
32o. Driekleur. 
33o. Lotus. 
34o. Breda Vooruit denkt steeds tot . . . . 

De antwoorden op prijsvragen als deze kenmerken 
zich gewoonlijk door een zeer groote verscheiden
heid van opvatting. Op welke wijze trouwens de 
gedachte der uitschrijvers in een reclame-plaat te 
belichamen? Moet de nadruk gelegd worden op de 
stad Breda? Op hare mooie omgeving? Op baar 
schitterend verleden ? 

De meeste inzenders kozen een typisch stads
gezicht, waarin de mooie groote toren' overheerscht, 
tot hoofdmotief. Anderen legden den nadruk op het 
silhouet der stad, weer anderen kozen het monu
ment van Breda met omgeving of een mooie boom
partij. Een is er, die, blijkbaar aangetrokken door 
Breda's verleden, in eene heraldische versiering 
zijn heul zocht. Maar ook zijn er verscheidene fan
tasten, die met terzijdestelling van de eerste 
eischen, waaraan een reclame-plaat te beantwoorden 
heeft, als: duidelijkheid, beknoptheid en vlakke, 
decoratieve behandeling, voorstellingen maakten, 
die met het begrip „reclame-plaat" al zeer weinig 
gemeen hebben. Een stadsbeeld bij avond bijv. met 
een geïllumineerden toren en spattend vuurwerk er 
om heen moge, als gedachte, wellicht voor Scheve-
ningen of Ostende passend wezen — aangenomen 
dat deze plaatsen dergelijke torens bezaten dicht 
aan het strand, — voor Breda, waar dergelijke fan
tastische illuminaties toch niet tot het essentieele 
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van het stadsbedrijf behoort, is zulk eene opvatting 
allerminst geschikt. 

En zijn herinneringen aan Breda's meest beroem
den turfschipper voor een reclame-plaat gewenscht 
te noemen? Komen heden ten dage nog elk oogen-
blik turfschippers Breda „innemen"? En al ware 
dit hut geval, zou dan zulk een motief niet meerdere 
geschiktheid hebben voor eene Vereeniging „Breda 
Achteruit" dan de eiken vooruitgang belemmerende 
werking van een herhaald innemen en hernemen? 

Wat te zeggen ook van den slecht geteekenden 
Mercuur, die elk oogenblik met zwaren val de 
goede stad bedreigt? Een ramp, die ook voor 
Mercuur noodlottig kon worden, waardoor een 
begunstiging zijnerzijds ten eenenmale uitgesloten 
zou zijn. 

Een inzender van riddelijkcn aard meende in de 
bekende schoonheid der Bredasche vrouwen het 
motief te mogen zoeken van Breda's vooruitgang; 
een goede gedachte inderdaad, die niet van rede
lijken grond is ontbloot, doch slecht door hem 
werd ten uitvoer gebracht, door de keuze van een 
vrouwenkop die — hetzij ter eere van Breda ge
zegd — bezwaarlijk als type kan gelden. Ook het 
overwegend militaire van Breda heeft vertolkers 
gevonden. Een plaat zelfs, waarop fiere ruiter te 
paard, met een vriendelijk boerinnetje, die niet 
zonder „Wonne" naar den krijgsman omziet (niet 
zonder reden werd, bij de Ouden, Venus zoo dikwijls 
met Mars afgebeeld.) bracht hier zoodanig het mili
taire hart van eenige juryleden in spanning, dat 
zij eerst na eene tweede schifting uit de vuurlijn 
der beoordeeling verdween. 

Wat deze schifting betreft, zij meegedeeld, dat 
alle inzendingen van slecht-teekenkunstige uitvoe
ring onmiddelijk uitvielen. Deze te noemen is over
bodig, daar zij zichzelve aanwijzen. Voorts werden 
de platen terzijde gesteld, die van eene overwegend 
picturale behandeling blijk gaven, dezulke n.1. die 
altezeer aan een prentenbrieïkaart herinneren, zon
der eenige of genoegzame poging het motief tot 
een decoratief beeld om te werken. Ook onder 
deze rubriek, komen verscheidene voor, die van 
weinige technische vaardigheid getuigen. 

Na ernstige schifting bleven een zevental platen 
voor een nadere bespreking over. 

Eender afgevallenen dient nader vermeld, om zijne 
vaardige en breede behandeling van het gekozen 
onderwerpnl. „Stad en land"; een onderwerp echter, 
dat meer aan de omgeving, dan aan Breda herinnert. 

Dit zevental ontwerpen waren de zeven eerst
genoemde!, in de hiervoren gegeven lijst der in
zendingen. 

Bij eene tweede schifting tot vijf ontwerpen, 
vielen No. 1 „postzegel" en No. 7 „Tempera" uit. 

Hoe knap No. 1 ornamenteel ook ontworpen en 
behandeld was — men zie den uitmuntenden op
groei der linker en rechter afsluitingen benevens 
de zeer goede letters — het weinig sprekende 
middenmotief van alleen symbolische strekking 
werd den ontwerper noodlottig. 

Bij No. 7 — de reeds besprokene met den mili
tair te paard en het boerinnetje — golden over
wegingen van anderen aard, die tot zijn terzijde
stelling leidden: 

le. eene nog te picturale, daarbij onvoldoend-
technische behandeling, 

2e. het ietwat burgerlijke van het motief (indien 
in dit verband van een burgerlijk motief kan worden 
worden gesproken). 

Bij een derde schifting tot drie inzendingen, 
vielen af No. 2, motto „lood" en No. 4 motto 
„Vooruit". 

De inzending onder motto „lood" is een alles
zins knap uitgevoerd ontwerp en hoezeer ook aan
spraak makende op waardeering, meent de Jury 
op goede gronden, dat deze plaat minstens even
veel geschiktheid hebben zou voor bijv. eene auto
mobielen-tentoonstelling of wedstrijd dezer voer
tuigen, als voor „Breda Vooruit'". 

Het ontwerp onder motto „Vooruit" viel af door
dat het den strijd tegen No. 3 en 6 niet kon vol
houden. 

De superieure opzet en behandeling dezer ont
werpen toch, dwongen tot zijn terzijdestelling. De 
ecnigzins warrelige hoekvullingen en de minder 
gelukkige boogvormige afsluiting werkten hier
toe mede. 

Bleven derhalve over: 
No. 3 onder motto „de palmboom groeit onder 

den last". 
No. 5. onder motto „Spoed". 
No. 6. onder motto „blijvende reclame". 
Ware van het ontwerp „Spoed", dat zoo uiterst 

decoratief is opgevat, de schildhoudende leeuwen 
zorgvuldiger gestyleerd en mooier belijnd, onge
twijfeld zou dit ontwerp voor een eerste bekroning 
in aanmerking gekomen zijn. Moeilijk was ook de 
keuze tusschen No. 8 en No. 6. Bij eindstemming 
bleek van de vijf stemmen voor den lsten en 2den 
prijs uit dit drietal te zijn uitgebracht: 

drie stemmen voor den len prijs op no. 6 mot
to „blijvende reclame"; 

twee stemmen voor den len prijs op no. 5 mot
to „spoed". 

een stem voor den 2en prijs op no. 6 motto 
„blijvende reclame"; 

drie stemmen voor den 2en prijs op no. 5 motto 
„Spoed"; 

een stem voor den 2en prijs op no. 3 motto „de 
palmboom etc." 

Zoodat niet den eersten prijs werd bekroond 
het ontwerp no. G „blijvende reclame", 

met den tweeden prijs het ontwerp no. 5, „Spoed". 
Bij opening der naambriefjes bleek de le prijs 

ad f 100 te zijn behaald door den heer W. Ver
schoor te 's-Gravenhage, de 2de prijs ad f 25 door 
den heer D. Hoeksema, te Amsterdam. 

Waar in het programma gesproken wordt van 
het recht, dat de vereeniging zich voorbehoudt één 
niet bekroond ontwerp aan te koopen voor f 25, 
meent de Jury de vrijheid te nemen daartoe aan 
te bevelen het ontwerp no. 3 onder motto „de 
palmboom groeit onder den last", dat den strijd 
zoo knap gestreden heeft en zoolang zich heeft 
weten te handhaven. 

De Juryleden: 

V. P. M . J . E . B L O E M A R T S , Voorzitter van 
„Breda Vooruit", Voorzitter. 

J . N . F . B U I N I N G , Directeur Gem. Teeken-
school Breda. 

A. v. n. S A N D T , Architect te Maastricht. 
A. VVIRTZ, Directeur der gemeente Teeken-

school, Rozendaal. 
W . K R O M H O U T CzN.,Voorzitter„ Architectura 

et Amicitia", Amsterdam, rapporteur. 
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f FR. A D L E R . 

Den 15den Sept. overleed te Berlijn op tachtig
jarigen leeftijd Dr. Ing. Friedrich Adler, een der 
meest bekende en kundigste bouwmeesters uit de 
oudere Berlijnsche Architectengeneratie. 

Fr. Adler vertegenwoordigt een stuk Berlijnsche 
Architectuurgeschiedenis Zijn naam is verbonden 
aan den kring van de groote Schinkel-leerlingen, 
waarvan Strack en Stüler zijn leeraren waren. En 
daar hij in de opvattingen van de historische school 
gevormd was, bleef hij in zijn werken en geschriften 
een hoofdvertegenwoordiger van de op historische 
stijlen gebaseerde kunstopvatting. 

Doch steeds heeft Adler, hierin zich onderschei
tiend van zijne kunstgenooten, met open blik en 
zonder eenzijdig vooroordeel de jongste ontwikke
ling van de architectuur gevolgd, die zoo ver van 
de historische opvatting afweek. 

Adler was nooit in zijn scheppingen tot de 
geestelooze schablone afgedaald die de werken van 
de latere Berlijnsche eclectici kenmerkt. Men zie 
slechts zijn Thoniaskirche, die hij 1864—69 bouwde 
en waarin hij met Romaansche grondvormen, An
tieke en Renaissance vormen poogde te verbinden. 
Zeker, bij de schoone Michaelkirche van Soller staat 
dit bouwwerk achter, maar welk een groot onder
scheid ligt er in de persoonlijke behandeling van 
het Romaansche in de Thoniaskirche en de correcte 
schoolschheid van de jongere Kaiser Wilhelm Ge-
dachtniskirche! Adler heeft zich veel met kerkbouw 
beziggehouden. De Berlijnsche Christuskirche (nog 
voor de Thomaskirche) de Elizabethkirche in Wi l -
helmshaven e. a. heeft hij gebouwd. 

Daartusschen door heeft hij 1871—81 met Curtius 
en zijn helpers deel genomen aan de opgravingen 
te Olympia, waarvan het museum zijn ontstaan aan 
hem te danken heeft. 

Zeer levendig was daarbij de literarische en 
wetenschappelijke arbeid van Adler. 

Behalve zijn groot werk over de middeneeuwsche 
baksteenbouw in den Pruisisehen Staat, welks 12 
deelen tusschen 1959 -1898 verschenen, en zijn be
langrijke „Baugeschichtliche Forschungen in Deiitsch-
land (1876—78) liet hij geschriften over zijn eigen 
douw werken, over onderwerpen uit de kunstge
schiedenis van het Oosten, over de bouwgeschiedenis 
van Berlijn, vooral over Schlüter, verschijnen en 
gaf nog voor 2 jaar een geschrift: „Zur Kunstge-
sehichte" uit, dat bewees, hoezeer hij zijn tijd na 
het verlaten van den Staatsdienst nog benutte. 

Adler was een kind van Berlijn. Daar was hij 
15 October 1827 geboren, daar heeft hij zijn op
leiding genoten en als leeraar en ambtenaar ge
werkt ; 1863 werd hij professor in de Geschiededis 
der Architectuur en in de Bouwkunde aan de Bau-
academie. 1876 lid van den Senaat van de Academie; 
het volgend jaar trad hij in dienst der regeering, 
eerst als „vortragender Rat" in het Ministerie van 
Handel, daarna sedert 1879 in dezelfde hoedanig
heid bij het Ministerie van Openbare Werken. 
Buitendien was Adler l id van de technische „Baude-
putation", leeraar aan de Technische Hoogeschool 
en directeur van de Afdeeling „Hochbau" in de 
„Academie des Bauwesens"; 1806 verkreeg hij den 
titel van Wirkl ich Geheimer Oberbaurat. Eerst in 
1903 heeft hij deze veel omvattende openbare 
werkzaamheid neergelegd om zich rustig aan zijn 
eigen studiën en belangen te wijden. 

Leestafel. 

Bouwkundig Weekblad Xo. :>!>. De 100e Alg. Septem
ber • V e rg a de r i n g van d« Mij. tot beV. der bouwkunst. 
Excursie naar Zierikzee en brouwershaven, met afbeeldingen. 

B r i e v e n uit B e l g i ë XIV. De Bouwkunst tentoon
stelling te Antweipen. 

B e t o n z i n k w e r k e n volgens systeem „de Muralt" 
(vervolg) met afbeeldingen. 

Het Gouden feest van hel Koninklijk Oudheid
kundig Genootschap. 

Architectura No. 30. V e r s l a g van de 1245ste Genoot 
.schapsvergadering van 38 September I9t<8. 

O p g r a v i n g e n op het eiland Creta, door A. A. Kok. 
T e c h n i s c h Gedeel te . Belgisch Cement. — Ver

warming en Ventilatie door K. F. van der Heijden naar 
.1. Korting. — Verbeterd Filtersysteem voor Waterleidingen 
(slot). — Over sluitingen bij noodde uren. — Proef met 
Siegwart balken. — Een vergiftige houtsoort — Het boren 
van kleine tunnels in harde gesleeuten. — Kleuren van 
cementwerk. 

De Bouwwereld Xo. 40. Het W o n i n g v r a a g s t u k I. 
De tentoonstelling van modelhuisjes te Newcastle, door 
Kecpler, niet afbeeldingen. 

Ó v e r de k l e u r in de A r c h i t e c t u u r , naar P. 
Kanold in het Zeul ra blatt der Bauverwaltung. 

De lugenieiir Xo. 3!). De t o e p a s s i n g van een 
doorgaande rein op goederentreinen Remproeven met 
de vacuumrem op den Arlberg-spoorweg en bij Weenen, door 
A. G. P. Hartin« vv. i. met afbeeldingen. 

Het X 11 I d e C o n g r e s voor O p e n b a r e Ge-
z o n d h c i d s r e g e l i n g te Dordrecht, door V. I. P. de 
Blocq van Kuffeler c. i. . 

Ingezonden s tukken. Eenige beschouwingen over 
coinmutatie, door Thomas Rosskopf, w.i. 

Technisch Weekblad li. v. T. Xo. 89. Van Week tot Week. 
— Hardsteengroeven (slot). — Electrische gelijkstroom-
netten (slot). — Verharde wegen, in verband 'mei stof-
bekamping. 

De Aannemer Xo. 31». W o n i n g w e t e n B o u w v e r • 
ordening. 

Uit E i g e n k r i n g. De leening er in. 
De O r g a n i s a t i e van W e r k g e v e r s in Enge

land v. 
W e r k e n in eigen beheer 1. 

De Xede-laud-u-h. Klei Industrie Xo. 13. Steenindustrie 
(Ing zonden). — Iets over het zoutglazuur met inachtnaine 
van eenige fouten die dikwijls in het bedrijf voorkomen.— 
Ventilatortrek iu den ringoven. — Staatsarbeiderswoningen 
uil Kalkzandsteen in de omgeving van Budapest. — Steen
fabrieken (slot), door M. J. .1. Nielsen. — Veischil van klein
en klank in het baksel. 

Deutsche Bauhiittc Xo. 3». Gross s tadt -Baufragen 
VI, door Wilfricd Baunigarteii. 

Von a l t e r und neuer F r i e d h o f s k u n s t door 
Dipl. Ing. Pietzsch met afbeeldingen. 

Die M ü n c h e n e r Ausste l lung, door F. Bud. Vogel 
E in h e r r s c h a f t l i c bes L a n d h a u s door Waldner 

bij een ontwerp van Hauselmann te Stuttgart. 
R a t li a u s f ü r cine M i 11 e 1 s t a d t door E. Bauern • 

ft-ind bij een ontwerp van Victor Krause te Leitmeritz. 
Vom K a u f li a u s i n F r e i b u r g i. B., door Gerhard 

Heyden, met al beelding. 
B Or ge r I i c he Woh u r ü u m e door E. Schwinghammer 

bij schetsen van Chr. Hovel op losse plaat. 

Gemengd nieuws. 

B I N N E N L A N D . 

'S-GRAVINIIAOK. In de Staats begroot ing voor 1909 wordt 
op het Hoofdstuk Buitenlandsche Zaken voor eenige kosten 
(tracteinent en terugreis van den bouwkundige) na het ge
reedkomen van het gezantschapsgebouw te Peking, nou 
f 12.000 gevraagd. 

Op Hoofdstuk V, Binnenlandsche Zaken komt voor een 
som van f 125,000 voor de psychiatrische kliniek te Utrecht 
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en van pl.m. f 60.000 voor de gebouwen voor werktuig- en 
mijnbouwkunde te Delft, welke posten uitvoering geven aan 
vroegere beslissingen. 

Een eerste termijn is uitgetrokken voor een uitgave van 
f 15,600 voor centrale verwarming in de Rijks hoogere 
burgerschool te Groningen en voor subsidiën ad f 3500 (over 
2 jaar te verdoelen) voor de Dijkpoort te Hattem; ad f4500 
(over 2 jaren) voor de R.-C kerk te Hoensbroek; ad f 16,000 
(over 6 jaren) voor de N. H. St. Janskerk te Maastricht, 
i n ad f 6000 (over 2 jaren) voor den gemeentetoren te Sprang. 

Voorts zijn gelden uitgetrokken voor verbeteringen in 
het natuurkundig laboratorium, eene laatste termijn van 
f 162,900 wordt uitgetrokken voor de uitbreiding van het 
Museum voor natuurlijke historie en f 33,000 voor nieuwe 
gebouwen voor Botanie Rijksuniversiteit te Utrecht. 

Gerekend is op de oprichting van een nieuw tandheelkundig 
instituut. Het huis „Payenborch" aan de Oude Gracht wordt 
daartoe ingericht. Het kost f 46,000. 

Voor uitbreiding van het botanisch laboratorium te Gro
ningen wordt f 26,000 uitgetrokken, en 't plan is het oud-
anatomisch laboratorium tot zoölogisch laboratorium in te 
richten (f11,000). 

Technische Hoogeschool. Tot betere verdeeling van werk 
zaamheden is 't plan den buitengewoon hoogleeraar Lichten-
belt te benoemen tot gewoon hoogleeraar met f 500 ver-
hooging ; en de benoeming van een lector voor de oefeningen, 
ook teekenoefeningen bij het onderwijs in de werktuigkunde. 

Ook hier is voorts gerekend op uitbreiding van het getal 
beambten. Voor materieel wordt f i0,t)-">0 meer aangevraagd. 
Ontworpen is wijders o. a. een nieuw gebouw voor werk
tuigkunde, scheepsbouwkunde en mechanische technologie 
(f284,050) en een nieuw gebouw voor de mijnbouwkunde 
(200,000). 

Voor den bouw der nieuwe Rijks hoogere burgerscholen 
wordt als eventueele 2e termijn uitgetrokken: voor Coe-
vorden f 5:S,<KX) | waarin nader de kosten voor een gymnastiek
lokaal ); voor Steenwijk f 46,500, 

Met terzijdestelling van de plannen zijner voorgangers 
ten opzichte der kweekschool voor machinisten, overweegt 
de minister het geven, voor zooveel noodig. van steun van 
dergelijke instellingen, die in verschillende plaatsen en voor 
verschillende bedrijven in de behoeften trachten te voorzien 
en bovendien een Rijksinstelling van betrekketijk geringen 
omvang in 't leven te roepen, geschikt om eenigermate het 
peil aan te geven, waarop dat onderwijs zal behooren te 
staan en welke koers dienstbaar zou kunnen worden ge
maakt aan de behoefte van opleiding van personeel voor 
de lagere vakken. 

Daarbij kan dan tevens worden overwogen, in hoeverre, 
bij uitbreiding van de kweekschool voor machinisten 
binnen het bestaande kader, deze inrichting aan een stelsel 
in bovenbedoelden zin ware aan te passen. In afwachting 
van bepaalde voorstellen in dezen zin, werd het rijkssubsidie 
voor de kweekschool voor machinisten fl-',000 gehandhaafd. 

Voor de ambachtsscholen (Amersfoort, Amsterdam, (twee), 
Apeldoorn. Deventer, Eindhoven, Harlingen, Hooge.een* 
Hulst, Middelburg) wordt verhooging van het laatstelijk 
genoten (of toegezegde) subsidie uitgetrokken. 

Voorts worden voor twee scholen nieuwe subsidiën voor
gesteld van f5500 voor die te Breda en f5:.'00 voor de op 
te richten school te Dragten. 

Een som van f 4000 wordt aangevraagd om de invoering 
mogelijk te maken van een algemeene regeling der trac'e-
menten, voor de vakonderwijzers bij de rijkskweekschool 
voor onderwijzers en daaraan verbonden leerscholen. Het 
voornemen is de regeling iu Mei 1900 te doen ingaan. 

Verschillende termijnen worden aangevraagd van af-
loopende subsidiën voor restauraties van oude monumenten. 

Nog f 1201) worden aangevraagd voor de restauratie vau 
het Gotbische huis te Kampen, welk bedrag nader noodig 
is gebleken. 

Op de begrooting komt onder de afdeeling „Kunsten en 
Wetenschappen", o. a. voor een post van f 5000, voor aan 
koppen voor het Museum Huis Lambert van Meerten. 

Wat betreft het Ruksmuseum te Amsterdam is een bedrag 
van f50'i(0 uitgetrokken voor eenige wijziging van onder
geschikt belang in de Rembrandtzaal. 

Als eerste termijn van een over 4 jaren te verdeelen 
subsidie van f 4000, is uitgetrokken een bedrag van f 1000 
als subsidie voor de uitgave van een wetenseliappelijken 
historischen atlas van Nederland, welke zaak in het loopende 
jaar nog in onderzoek was. 

Ook is bij wijze van proef voorloopig voor één jaar te 
verleenen uitgetrokken een bedrag van f 1500, als subsidie 
aan Architectura en Amicitia te Amsterdam, voor den cursus 
voor voortgezet en hooger bouwkunstonderricht welken hel 
genootschap wenscht te openen. 

Uitgetrokken is f 3000 meer subsidie voor Kunstn ijver-
heidsteekenschool Quellinus te Amsterdam. 

Een bedrag van f <0()0 is beslist noodig om verbeteringen 
in het onderwijs aan te brengen van de aan het Museum 
van Kunstnijverheid te Haarlem verbonden school van 
Kunstnijverheid. 

Voor den directeur der Rijksschool voor Kunstnijverheid 
wordt f 500 meer traktement uitgetrokken. 

Het personeel van het bouwkundig bureau wordt uitge
breid met 1 Rijksbouwkundige. 1 adjunc idem, 4 districts-
bouwkiindigen, 4 hoofdopzichters, 35 vaste opzichters, 3 
administratieve ambtenaren en 1 concierge. 

Op het Hoofdstuk Financiën is voor den houw van een 
nieuwe Munt f 164.000 uitgetrokken. 

'S-HERTOGENBOSCH. De heer Jan Mo«mans, die, waar het 
oudheidkundige vondsten betreft, altijd vooraan staat, liet 
aan de Redactie van de Noord-Brabanter dezer dagen de 
teekening zien van een 14e eeuwsche crypte; een prachtig 
bouwwerk, door hem ontdekt en zoo goed als geheel on
bekend, doch tot onze verbazing, zoo zegt het blad, te vinden 
in onze onmiddellijke nabijheid, namelijk onder ons eigen 
stadhuis. 

De geschiedenis van deze vondst is in 't k >rt als volgt. 
Bij het aanbrengen van de centrale verwarming in het 
stadhuis, is men ook in de kelders afgedaald. Op het gerucht 
dat er bij de ontgraving oude tegeltjes gevonden waren, 
kwam, dat spreekt haast van zelf, de heer Mosmans erop 
af, en, eenmaal op het werk, wilde hij van die gelegenheid 
profiteeren om eens de oude kelders te zien, waarbij de heer 
Hermans, opzichter der gemeente, hem vergezelde. De heer 
Mosmans was met het bestaan dezer oude kelders bekend, 
maar toch een en al verbazing toen hij daarbinnen zijnde 
de pracht van dat bouwwerk zag. 

De ruimte van den middelsten kelder, onder de vestibule, 
is 5.86 M. breed bij ruim 15 M. lang, het geheele gewelf 
met recht- en dwars- en kruisgraden bekapt, rust op drie 
kolommen en langs de zijwanden kraagsteenen, vormende 
te zamen acht travees. 

De vloer van den kelder, die oorspronkelijk veel lager 
was, is 70 cM opgehoogd en bedekt alzoo de basementen 
der kolommen. Gelukkig had de heer Hermans den goeden 
inval gehad den grond tot de oorspronkelijke diepte te laten 
uitgraven, waardoor een schoon bewerkt basement werd 
blootgelegd, en men zich des te gemakkelijker een voor
stelling kon geven van hetgeen deze crypte oorspronkelijk 
geweest was. 

Ongetwijfeld zoo vermeent de heer Mosmans, is 
deze crypte een overblijfsel van bet voormalige Gotbische 
stadhuis, dat smaller dan het tegenwoordige, oorspronkelijk 
geen grootere frontbreedte had dan de vestibule, zooals wij 
die thans kennen. 

Het aanwezig zijn van fragmenten van een rijk bewerkten 
schoorsteen, wijst er op dat men hier niet te doen heeft 
met een kelder, die als gevangenis dienst heeft gedaan, 
maar veel eerder geacht mag worden te zijn geweest een 
ondergrondsche zaal, waar mogelijk de Bossche schepenen 
in minder rustige tijden te samen kwamen. 

Als men onze St. Jan, de St. Antoniuskapel en het koor 
van de Kruiskerk meetelt, zijn de merkwaardige oude bouw
werken in oi.ze stad wel op de vingers van één hand te 
tellen, en daarom zouden wij het een verdienstelijke daad 
van ons stadsbestuur achten, als het deze crypte in haar 
oorspronkelijken staat liet herstellen en daardoor onze stad 
voor eigen inwoners en vreemdelingen een merkwaardigheid 
te meer schonk, welke ons de roemrijke dagen onzer voor
vaderen weer voor den geest roept. 

DEVINTER. Te N ij verdal is door de werkliedenvereeniging 
„Ons aller belang" eene teekenschool voor ambachtslieden 
opgericht, met aanvankelijk 16 leerlingen. 

HEERENVEEN. Voor de betrekking van directeur der met 
1 December a.s. alhier te openen ambachtsschool, waaraan 
eene jaarwedde van f 2000 is verbonden, hebben zich 45 
sollicitanten aangemeld. 

P e r s o n a l i a . 

— Tot leeraar in het handteekenen aan de Burgeravond
school te Hoorn wordt aanbevolen de heer D. A. A. W. 
Dobbe, te 's-Gravenhage. 

— Tot leeraar in het hand- en rechtlijnig teekenen aan 
de ambachts-avondschool te Enkhuizen is benoemd de heer 
K. Koster, te Schellinkhout. 

3 October. Bijlage van „ D E O P M E R K E R No. 40. 

T H. VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en MagazHnen DE RIITERKADE 150—151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Wam ei Koudwatcr verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder Garantie. 

— Tot assistent-leeraar in het rechtlijnig en bouwkundig 
teekenen aan de gemcenteteekenschool te Oosterbeek is 
benoemd de heer J. Zonneveld, te Arnhem. 

Van 1 Oct. a.s. tot en met 31 Aug. 19o9 is benormd tot 
assistent voor het landmeten, het waterpassen en de geo
desie, aan de Technische Hoogeschool te Delft, G. J. Dijker
man Jr., civ.-iiigenieur te Delft. 

— Bij het hoogheemraadschap Delfland zijn met I October 
j.1. benoemd tot opzichter te Maassluis de heer G. Stolk, 
thans opzichter te Delft. — Tot opzichter te Delft de lieer 
A. Lodder Nz. thans teekenaar te Delft. 

— Door Burg. en Wet'h. van Amsterdam is tegen 1 
Nov. a.s. eervol ontslag verleend aan den heer E Gerhardt, 
adjunct-inspecteur le klasse bij het bouw- en woning
toezicht, die bijna 34 jaar in gemeentedienst heeft door
gebracht. 

— De heer P. C. Kelder, bouwkundige voor plaatselijke 
werken bij de afdeeling Havenwerken te Rotterdam, heeft 
om gezondheidsredenen eervol ontslag uit den gemeentedienst 
gevraagd. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— B o u w k u n d i g e te Arnhem. Zie adv. in dit no. (1) 

— Baas in een Houthandel. Brieven onder No. 36995 
aan het bureau van het Alg. Ned. Advertentieblad te's Gra
venhage. (1) 

— V o l.o n t a i r • A r c h i t e c t bij een gem.-architect. 
Brieven onder No. 36966 aan 't bureau van het Alg. Ned. 
Advertentieblad te 's-Gravenhage. (1) 

— Ingenieur, met kapitaal in eeu Ind. onderneming. 
Offerten onder No. 3u9S2, bureau der N. Rott. Courant. (1) 

— M e d e w e r k e n d Vennoot met eenig kapitaal,ia 
een zaak in bouwmaterialen Brieven onder No. 31329, 
bureau der N. Rott. Courant. (1) 

— G e m e e n t e - O p z i c h t e r te Steenwijk tegen 1 Jan. 
1909, jaarwedde f800, met 4 twee jaarl. verhoogingen van 
f 50, benevens f 60 vergoeding voor bureau-kosten. Deel
name iu pensioenfonds verplichtend. Stukken, w. o. adres 
op zegel, in te zenden aan den Burgemeester vóór 14 Oct. a s. 

(I) 
— Ingen ieur van den Provincialen Waterstaat van 

Noordholland (Standplaats Haarlem) en tegen 1 Januari, jaar
wedde f 3000 tot f 4000. Belanghebbenden gelieven vóór 1 
November e.k. verzoek op gezegeld papier in te dienen aan 
Gedeputeerde Staten. (1) 

— B ed r ij f s i n gen i c u r voor een groote machine
fabriek en gieterij als chef. Brieven te adresseeren onder 
No. 52954 Bureau van „de Ingenieur" te 's Gravenhage. (1) 

— T e e k e n-0 n d e r w ij z e r, in het bezit der Akte M 1 

van half October tot Maart twee avonden a 3 uren per 
week belooning f 1.20 per lesuur. Stukken in te zenden aan 
den Burgemeester van Cappelle op d'Ussel. (1) 

— B o u w - o p i i c h t e r in Sur iname. Bij het Bouw
departement in de Kolonie Suriname kan worden benoemd 
een opzichter, die belast zal worden met het toezicht op dc 
uitvoering van de werken voor de stadsafwatering te Para 
maiïbo en, in verband daarmede, eenigermate bekend moet 
zijn met cementijzer (Monier-)werken. 

De benoeming van vijf jaren geschiedt onder de voor 
waarden en bepalingen, welke opgenomen zijn in öeSt.-Ct. 
No. 222. 

Sollicitanten hebben zich vóór of op 15 October e.k. te 
wenden tot het Departement van Koloniën, afdeeling West-
Indische Zaken, te 's-Gravenhage, bij gezegeld verzoekschrift, 
onder overlegging van een bewijs dat zij niet onder militair 
dienstverband staan, en vai bewijzen van bekwaamheid. 

Wie voor de betrekking in aanmerking komt wordt door 
de Geneeskundige Commissie van het Departement van 
Koloniën opgeroepen tot het ondergaan van een onderzoek 
naar zijne physieke geschiktheid voor den kolonialen dienst. 
Voor het verschijnen voor die commissie worden geen reis-
of verblijfkosten vergoed. (2) 

— T e e k e n a a r met -werkplaats praktijk voor fabrieks-
reparaties en gereedschappen voor massafabricage. Schrifte
lijke offertes aan de Industrieele Maatschappij Trompen
burg, Amsterdam (2) 

— T e e k e n a a r tevens voor lichte administratie, op een 
Electro-Techuisch-Bureau. Br. onder left. R. 9. a/h Alg. 
Adv. Bureau Rouma & Co.. Heerengracht 226, Amsterdam. 

(2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

31 Bouwk.Opz.-teek., 22—50j.,/"60—f 125 p.m. 
12 BouwkOpz.-Uitv., 23—50 j . , ƒ65—ƒ120 „ 
9 Bouwk. Teek. 22—49j.,f 45—f 120 „ 
5 Waterb. Opzr. 20—44j.,f60—ƒ125 „ 
1 Décoratie-teekenaar -30j., ƒ" ƒ125 „ 
1 Teek. voor kunst-industrie—30 j . , ƒ ƒ125 „ 
3 Chef-machinisten 22—33j.^90—f 125 „ 
1 Werkt. opz. (construct.) 26 j . , ƒ ƒ110 „ 
2 Werkmeesters 26—34 j . , ƒ 90—ƒ 130 „ 
5 Werktuigk. Teek. 18—30 j . , ƒ 35—ƒ 90 „ 
5 Electrotechniker 20—34 j . , ƒ35—ƒ 120 „ 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , ƒ 65 „ 
2 Klerk-teekenaars 22—25j., ƒ 50—ƒ 75 „ 
1 Adjunct-Boormeester —20j., 

Aankondiging van 
Aanbestel! ingen. 

MAANDAG 5 October. 

Amsterdam ten 1.30. Door de H.IJ. S.M. 
in het Centraal station. Bestek No. 1121 
het maken van den bovenbouw voor de 
spoorwegbrug over de Delfshavensche 
Schie. Begr. f 187.UO0; het bestek met 2 

teek. verkrijgb. aan het Administratie
gebouw Droogbak, Dienst van Weg «n 
Werken, kamer 150. Aanw. 29 September 
9.30 spoortijd, in de 3e klasse wachtkamer 
van het station Schiedam. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het gem.-
best.: A het verbouwen van de woning 
van den opzichter der vaste kranen, op 
het Oosterdoksluisterrein; B het uit
voeren van eenige werken in het gebouw 
van de elect rische hydraulische inrichting 

op de Handelskade. Bestek en voorw. te 
verkrijgen ter Stadsdrukkerij. Inl. ten 
kantore van den Ing. van „Onderhoud" 
ten Gemeentehuize kamer no. 139, van 
10 tot 12 uur, de drie laatste werkdagen 
vóór den dag der aanbestt ding. 

DINSDAG 6 October. 

Amsterdam ten 11 ure. Door de Dir. 
der bierbrouwerij de Gekroonde Valk: 
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en van pl.m. f 00.000 voor de gebouwen voor werktuig- en 
mijnbouwkunde te Delft, welke posten uitvoering geven aan 
vroegere beslissingen. 

Een eerste termijn is uitgetrokken voor een uitgave van 
I I5,(JU(I voor centrale verwarming in de Rijks hoogere 
burgerschool te Groningen en voor subsidiën ad f 3500(over 
•_! jaar te verdeden) voor de Dijkpoortte Hattem; ad f 4500 
(over 2 jaren) voor de R.-C kerk te Hoensbroek; ad f 16,000 
lover 0 jaren) voor de N. H. St. Janskerk te Maastricht, 
i n ad f' (JOOD (over 2 jaren) voor den gemeentetoren te Sprang. 

Voorts zijn gelden uitgetrokken voor verbeteringen in 
het natuurkundig laboratorium, eene laatste termijn van 
1 102,000 wordt uitgetrokken voor de uitbreiding van het 
Museum voor natuurlijke historie en f 38,000 voor nieuwe 
gebouwen voor Botanie Rijksuniversiteit te Utrecht. 

Gerekend is op de oprichting van een nieuw tandheelkundig 
instituut. Het huis „Payenborch" aan de Oude Gracht wordt 
daartoe ingericht. Het kost f 40,000. 

Voor uitbreiding van het botanisch laboratorium te Gro
ningen wordt f 2ii,000 uitgetrokken, en 't plan is het oud-
anatomisch laboratorium tot zoölogisch laboratorium in te 
lichten (!' 11,000). 

Technische Hoogeschool. Tot betere verdeeling van werk
zaamheden is 't plan den buitengewoon hoogleeraar Lichten-
belt te benoemen tot gewoon hoogleeraar met f 500 ver-
hooging ; en de benoeming van een lector voor de oefeningen, 
ook teekenoefeningen bij net onderwijs in de werktuigkunde. 

Ook hier is voorts gerekend op uitbreiding van het getal 
beambten. Voor materieel wordt f 2.0,050 meer aangevraagd. 
Ontworpen is wijders o. a. een nieuw gebouw voor werk
tuigkunde, scheepsbouwkunde en mechanische technologie 
(f284,050) en een nieuw gebouw voor dc mijnbouwkunde 
(200,000). 

Voor den bouw der nieuwe Rijks hoogere burgerscholen 
wordt als eventueele 2e termijn uitgetrokken: voor Coe-
vorden f53,000 (waarin nadt r dc kosten voor een gymnastiek
lokaal); voor Steenwijk f46,500. 

Met terzijdestelling van de plannen zijner voorgangers 
ten opzichte der kweekschool voor machinisten, overweegt 
de minister het geven, voor zooveel noodig van steun van 
dergelijke instellingen, die in verschillende plaatsen en voor 
verschillende bedrijven in de behoeften trachten te voorzien 
en bovendien een Rijksinstelling van betrekketijk geringen 
omvang in 't leven to roepen, geschikt om eenigermate net 
peil aan te geven, waarop dat onderwijs zal behooren te 
staan en welke koers dienstbaar zou kunnen worden ge
maakt aan de behoefte van opleiding van personeel voor 
de lagere vakken. 

Daarbij kan dan tevens worden overwogen, in hoeverre, 
bij uitbreiding van de kweekschool voor machinisten 
binnen bet bestaande kader, deze inrichting aan een stelsel 
in bovenbedoelden zin ware aan te passen. In afwachting 
van bepaalde voorstellen in dezen zin, werd het rijkssubsidie 
voor de kweekschool voor machinisten f' 1J!,000 gehandhaafd. 

Voor de ambachtsscholen (Amersfoort, Amsterdam, (I wee). 
Apeldoorn. Deventer, Eindhoven. Harlingen, Hooge.een» 
Hulst, Middelburg) wordt verhooging van het laatstelijk 
genoten (of toegezegde) subsidie uitgetrokken. 

Voorts worden voor twee scholen nieuwe subsidiën voor
gesteld van f5500 voor die te Breda en f'5:;00 voor de op 
te richten school te Dragten. 

Een som van f 4000 wordt aangevraagd om de invoering 
mogelijk te maken van een algemeene regeling der tracte-
menten, voor de vakonderwijzers bij de rijkskweekschool 
voor onderwijzers en daaraan verbonden leerscholen. Het 
voornemen is de regeling iu Mei 1000 te doen ingaan. 

Verschillende termijnen worden aangevraagd van af-
loopendc subsidiën voor restauraties van oude monumenten. 

Nog f1200 worden aangevraagd voor de restauratie van 
het Gothische huis te Kampen, welk bedrag nader noodig 
is geldeken. 

OP de begrooting komt onder de afdeeling „Kunsten en 
Wetenschappen", o. a. voor een post van f5000, voor aan 
koopen voor het Museum Huis Lambert van Meerten. 

Wat betreft het Rijksmuseum te Amsterdam is een bedrag 
van ffiOuUO uitgetrokken voor eenige wijziging van onder
geschikt belang in de Rembrandtzaal. 

Als eerste termijn van een over 4 jaren te verdeden 
subsidie van t' 4000, is uitgetrokken een bedrag van f 1000 
als subsidie voor de uitgave van een wctenschappelijken 
historischen atlas van Nederland, welke zaak in het loopende 
jaar nog in onderzoek was. 

Ook is bij wijze van proef voorloopig voor één jaar te 
verleenen uitgetrokken een bedrag van f 1500, als subsidie 
aan Architectura en Amicitiate Amsterdam, voor den cursus 
voor voortgezet en hooger bouwkunstonderriclit welken hel 
genootschap wenscht te openen. 

Uitgetrokken is f 3000 meer subsidie voor Kunstnijver-
heidsteekenschool Quellinus te Amsterdam. 

Een bedrag van 1 '0()0 is beslist noodig om verbeteringen 
in het onderwijs aan te brengen vau de aan het Museum 
van Kunstnijverheid te Haarlem verbonden school van 
Kunstnijverheid. 

Voor den directeur der Rijksschool voor Kunstnijverheid 
wordt f 50Ü meer traktement uitgetrokken. 

Het personeel van het bouwkundig bureau wordt uitge
breid met 1 Rijksbouwkundige. 1 adjunc idem, 4 districts
bouwkundigen, 4 hoofdopzichters, 35 vaste opzichters, 3 
administratieve ambtenaren en I concierge. 

Op het Hoofdstuk Financiën is voor den bouw van een 
nieuwe Munt f 164.000 uitgetrokken. 

's HERTOGENBOSCII. De heer Jan Mo«mans, die, waar het 
oudheidkundige vondsten betreft, altijd vooraan staat, liet 
aan de Redactie van de Noord-Brabanter dezer dagen de 
teekening zien van een 14e eeuwsche crypte: een prachtig 
bouwwerk, door hem ontdekt en zoo goed als geheel on
bekend, doch tot onze verbazing, zoo zegt het blad, te vinden 
in onze onmiddellijke nabijheid, namelijk onder ons eigen 
stadhuis. 

De geschiedenis van deze vondst is in 't k >rl als volgt. 
Bij het aanbrengen van de centrale verwarming in het 
stadhuis, is men ook inde kelders afgedaald. Op het gerucht 
dat er bij de ontgraving onde tegeltjes gevonden waren, 
kwam, dat spreekt haast van zelf, de heer Mosmans erop 
af, en, eenmaal op het werk, wilde hij van die gelegenheid 
proliteeren om eens de oude kelders te zien, waarbij de heer 
Hermans, opzichter der gemeente, hem vergezelde. De heer 
Mosmans was met het bestaan dezer oude kelders bekend, 
maar toch een en al verbazing toen hij daarbinnen zijnde 
de pracht van dat bouwwerk zag. 

De ruimte van den middelsten kelder, onder de vestibule, 
is 5.86 M. breed bij ruim 15 M. lang, het geheele gewelf 
met recht- en dwars- en kruisgraden bekapt, rust op drie 
kolommen en langs de zijwanden kraagsteenen, vormende 
te zamen acht tra vees. 

De vloer van den kelder, die oorspronkelijk veel lager 
was, is 70 cM opgehoogd en bedekt alzoo de basementen 
der kolommen. Gelukkig had de heer Hermans den goeden 
inval gehad den grond tot dc oorspronkelijke diepte te laten 
uitgraven, waardoor een schoon bewerkt basement werd 
blootgelegd, en men zich des te gemakkelijker een voor
stelling kon geven van hetgeen deze crypte oorspronkelijk 
geweest was. 

Ongetwijfeld zoo vermeent de heer Mosmans, is 
deze crypte een overblijfsel van het voormalige Gothische 
stadhuis, dat smaller dan het tegenwoordige, oorspronkelijk 
geen grootere frontbreedte had dan de vestibule, zooals wij 
die thans kennen. 

Het aanwezig zijn van fragmenten van een rijk bewerkten 
schoorsteen, wijst er op dat men hier niet te doen heeft 
met een kelder, die als gevangenis dienst heeft gedaan, 
maar veel eerder geacht mag worden te zijn geweest een 
ondergrondsche zaal. waar mogelijk de Bossche schepenen 
in minder rustige tijden te samen kwamen. 

Als men onze St. Jan, de St Antoniuskapel cn het koor 
van de Kruiskerk meetelt, zijn de merkwaardige oude bouw
werken in oi.ze stad wei op dis vingers van één hand te 
tellen, en daarom zouden wij het een verdienstelijke daad 
van ons stadsbestuur achten, als het deze crypte in haar 
oorspronkelijken staat liet herstellen en daardoor onze stad 
voor eigen inwoners en vreemdelingen een merkwaardigheid 
te meer schonk, welke ons de roemrijke dag( n onzer voor
vaderen weer voor den geest roept. 

DEVENTER. Te Nijverdal is door de werkliedenvereeniging 
„Ons aller belang" eene teekenschool voor ambachtslieden 
opgericht, met aanvankelijk 16 leerlingen. 

HEERENVEEN. Voor de betrekking van directeur der met 
1 December a.s. alhier te openen ambachtsschool, waaraan 
eene jaarwedde van f 2000 is verbonden, hebben zich 45 
sollicitanten aangemeld. 

P e r s o n a l i a . 

— Tot leeraar in het handteekenen aan de Burgeravond
school te Hoorn wordt aanbevolen de heer D. A. A. W. 
Dobbe, te 's-Gravenhage. 

— Tot leeraar in het hand- en rechtlijnig teekenen aan 
de ambachts-avondschool te Enkhuizen is benoemd de heer 
K. Koster, te Schellinkhout. 

3 October. Bijlage van „ D J E O P M E R K E R No. 40. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. 

Hoofdkantoor en Mag-asUnen DE RITITERKADE ISO—101. Filiaal en Showroom 44 KOKIX, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en Koudwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder tiarantie. 

— Tot assislent-leeraar in het rechtlijnig en bouwkundig 
teekenen aan de gemeente-teekenschool te Oosterbeek is 
benoemd de heer J. Zonneveld, te Arnhem. 

Van 1 Oct. a.s. tot en met 31 Aug. 19n9 is benormd tol 
assistent voor het landmeten, het waterpassen en de geo
desie, aan de Technische Hoogeschool te Delft, G.J. Dijker-
man Jr., civ.-ingenieur te Delft. 

— Bij het hoogheemraadschap Delfland zijn met I October 
j.1. benoemd tot opzichter te Maassluis de heer G. Stolk, 
thans opzichter te Delft. — Tot opzichter te Delft de heer 
A. Lodder Nz. thans teekenaar te Delft. 

— Door Burg. en Weth. van Amsterdam is tegen 1 
Nov. a.s. eervol ontslag verleend aan den heer E Gerliardt, 
adjunct-inspecteur le klasse bij het bouw- en woning
toezicht, die bijna 34 jaar in gemeentedienst heeft door
gebracht. 

— De heer P. C. Kelder, bouwkundige voor plaatselijke 
werken bij de afdeeling Havenwerken te Rotterdam, heeft 
om gezondheidsredenen eervol ontslag uit den gemeentedienst 
gevraagd. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— B o u w k u n d i g e te Arnhem. Zie adv. in dit no. (1) 

— Baas in een Houthandel. Brieven onder No. 36005 
aan liet bureau van het Alg. Ned. Advertentieblad te's Gra
venhage. (1) 

— V o l . o n t a i r - A r c h i t e c t bij een gem.-architect. 
Brieven onder No. 36960 aan 't bureau van het Alg. Ned. 
Advertentieblad te 's-Gravenhage. (1) 

— Ingenieur, met kapitaal in eeu Ind. onderneming. 
Offerten onder No. 3u982, bureau der N. Rott. Courant. (1) 

— M e d e w e r k e n d Vennoot met eenig kapitaal, iu 
een zaak in bouwmaterialen Brieven onder No. 31329, 
bureau der N. Rott. Courant. (1) 

— G e m e e n t e - O p z i c h t e r te Steenwijk tegen 1 Jan. 
1909, jaarwedde f800, met 4 twee jaarl. verlioogingen van 
f 50, benevens f 60 vergoeding voor bureau-kosten. Deel
name iu pensioenfonds verplichtend. Stukken, w. o. adres 
op zegel, in te zenden aan den Burgemeester vóór 14 Oct. a s. 

— Ingen ieur van den Provincialen Waterstaat van 
Noordholland (Standplaats Haarlem)en tegen 1 Januari, jaar
wedde f 3000 tot f 4000. Belanghebbenden gelieven vóór 1 
November e.k. verzoek op gezegeld papier in te dienen aan 
Gedeputeerde Staten. (1) 

— Be d r ij f s i n g en i e u r voor een groote machine
fabriek en gieterij als chef. Brieven te adresseeren onder 
No. 52054 Bureau van „de Ingenieur" te 's Gravenhage. (1) 

— T e e k e n-0 n d e r w ij z e r, in het bezit der Akte M* 

van half October tot Maart twee avonden a 3 uren per 
week belooning f 1.20 per lesuur. Stukken in te zenden aan 
den Burgemeester van Cappelle op d'IJssel. (1) 

— Bouw-opzichter in Sur iname. Bij het Bouw
departement in de Kolonie Suriname kan worden benoemd 
een opzichter, die belast zal worden met het toezicht op de 
uitvoering van de werken voor de stadsafwateringtePara 
maribo en, in verband daarmede, eenigermate bekend moet 
zijn met cementijzer (Monier-)werken. 

Dc benoeming van vijf jaren geschiedt onder dc voor
waarden en bepalingen, welke opgenomen zijn in de St.-Ct. 
No. 222. 

Sollicitanten hebben zich vóór of op 15 October e.k. te 
wenden tot het Departement van Koloniën, afdeeling West-
Indische Zaken, te 's-Gravenhage, bij gezegeld verzoekschrift, 
onder overlegging van een bewijs dat zij niet onder militair 
dienstverband staan, en vau bewijzen van bekwaamheid. 

Wie voor de betrekking in aanmerking komt wordt dooi
de Geneeskundige Commissie van het Departement van 
Koloniën opgeroepen tot het ondergaan van een onderzoek
naar zijne physieke geschiktheid voor den kolonialen dienst. 
Voor het verschijnen voor die commissie worden geen reis-
of verblijfkosten vergoed. (2) 

— T e e k e n a a r met werkplaats praktijk voor fabrieks-
reparaties en gereedschappen voor massa fabricage. Schrifte
lijke offertes aan de Iudustrieele Maatschappij Trompen
burg, Amsterdam (2) 

— T e c k e n a a r tevens voor lichte administratie, op een 
Electro Technisch Bureau. Br. onder lett. R. 9. a/h Alg. 
Adv. Bureau Rouma & Co.. Heerengracht 220, Amsterdam. 

(2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RuiJSCHSTRAAÏ 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 0 tot 8 uur. 

31 Bouwk.Opz.-tcek., 22-
12 BouwkOpz.-Uitv., 23-

9 Bouwk. Teek. 22-
5 Waterb. Opzr. 20-
1 Uécoratie-teekenaar 
1 Teek. voor kunst-industrie-
3 Chef-machinisten 22-
1 Werkt. opz. (construct.) 
2 Werkmeesters 26-
5 Werktuigk. Teek. 18-
5 Electrotechniker 2 0 -
1 Scheepsteekenaar 
2 Klerk-teekenaars 22— 
1 Adjunct-Boormeester 

-50 j . , / 00 - /125 p. 
-50j.,/-G5-/-120 ,. 
-491., f45-/120 , 
4 4 ] . , / 6 0 - / 1 2 5 , 
30] . , / ƒ125 , 
30j.,f f126 , 
33j . , /00- / -125 , 
2 0 j , / A l l O , 
34 j.,fW—f 130 , 
3 0 j . , / 3 5 - / 90 , 
- 3 4 j , / 3 5 - / 1 2 0 ,. 
21 j . , f 05 „ 
25j . , / ' 50- / f 75 „ 
20j.. 

i u . 

Aankondiging van 
Aanbesterf i nge n. 

MAANDAG S October. 

Amsterdam ten 1.30. Dooide H. IJ. SM. 
in het Centraal station. Bestek No. 1121 
het maken van den bovenbouw voor de 
spoorwegbrug over de Delfshavensche 
Schie. Begr. f 187.(j00; het bestek met 2 

teek. verkrijgb. aan het Administratie
gebouw Droogbak, Dienst van Weg tn 
Werken, kamer 150. Aunw. 29 September 
9.30 spoortijd, in de 3e klasse wachtkamer 
van het station Schiedam. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het gem.
best.: A het verbouwen van de woning 
van den opzichter der vaste kranen, op 
het Oosterdoksluisterrein; B het uit
voeren van eenige werken in het gebouw 
van de electrische hydraulische inrichting 

op de Handelskade. Bestek en voorw. te 
verkrijgen ter Stadsdrukkerij. Inl. ten 
kantore van den Ing van „Onderhoud" 
ten Gemeentehuize kanier no. 130, van 
10 tot 12 uur, de drie laatste werkdagen 
vóór den dag der aanbesteding. 

DINSDAG « October. 

Amsterdam ten 11 ure. Door de Dir. 
der bierbrouwerij de Gekroonde Valk: 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTEROOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Marmeren Schoorsteenmantels. 
Vraag album en prijzen. (i) 

het. maken van nieuwe balklagen en 
plafonds boren de ligkelders en het 
verbouwen van een perceel aan de Nieuwe 
Vaart; het verbouwen van verschillende 
gebouwen. Best. met teek. te verkrijgen 
bij den Heer P. Hijnja, Keguliersgracht 
134, Amsterdam. 

Haarlem ten 1.15 ure. Door het gem.-
best.: het maken van rioleerings- en 
bestiatingswei ken nabij het Wijde Gelde-
looze Pad en de Jordensstraat; besteken 
voorw. ter inz. ter secr. en aldaar te 
bekomen. 

Mijdrecht ten 11.80 ure. Door Dijkgraaf 
en Hoogheemraden van het groot water 
scbap de Ronde Veenen : Het amoveeren 
van de bestaande vaste bruggen en het 
maken van twee ophaalbruggen met 
houten onder- en ijzeren bovenbouw, te 
Vinkcvcen en te Wilnis; bestek en teek. 
ter inzage ter secr.; aanw. gehouden. 
Inlicht, te bekomt n bij den opzichter 
te Wilnis. 

WOENSDAG 7 October. 

's-Gravenhage, ten 2 ure, door het 
Min. v. Waterstaat aan het gebouw van 
het hoofdbest. der post, en tel.: het ver-
grooten en verbouwen van het telegraaf-
gebouw te Arnhem. (Zie adv. in no. 83). 

Dusseblorf Kei hol/, ten 12 ure, door 
de directie der henzinwerkerhenania: het 
vergrooten van hare fabrieksinrichting, 
het bouwen v.m een kantoorgebouw en 
van een arbeidershuis te Dusseldorf-
Reisholz. Het Bestek in de Duitsche taal 
met berekening van hoeveelheden en 11 
teekeningen ten kantore tan den architect 
G. Beltman A.Gzn. te Enschede ter inzage 
en aldaar verkrijgbaar. Inselirijvingsbil-
jetteu in massa franco aan het in het 
bestek aangegeven adres in te leveren 
vóór of op Woensdag 7 October 11)0 
's middags 12 uur (M. E T.) Aanwijzing 
op het terrein 5 Oct. 19U8 van 2 tot 0 
uur; 6 October van 9 tot 4 uur; 7 October 
van 9 tot 12 uur. 

Nijega, donr de kerkv. der Ned Herv. 
gemeente: a. het bouwen van drie stelp-
huizingen met lijtshuis op deTieke; bestek 
en teek. te bekomen bij S. Houtman; 
b. het bouwen van een lijtshuis bij W. 
Visser; c. het bouwen van een schuur bij 
Tj. Tasma aldaar; voor b. en c. liggen 
bestek en teekening ter inzage in de con
sistoriekamer te Nijega; inlicht, verstrekt 
S. Houtman. 

DONDERDAG 8 October. 

Epe, ten 3 ure, door het gemeentebest. 
het bouwen van een post- en telegraaf
kantoor met directeurswoning te Vaasson; 
bestek en teekening ter inzage ten ge-
meentehuize en aldaar verkrijgbaar; inl. 
verstrekt de gemeente architect. 

Arnhem, ten 1130 ure, door het gem. 
bestuur, bestek no. 20: de levering van 
gegoten ijzer aan 1000 syphons, 1200 
randen met luiken voor controleputten 
en 25 kolkranden met roosters, in 3 perc; 
inl van 10—12 ure aan het bureau der 
gemeentewerken; bestek met teek. te be

komen aan het bur. der gem.-werken. 
Ruurlo, ten 11 ure, door den arch. H. 

Enklaar in het Wapen van Ruurlo: het 
herbouwen van de Brug over de Slinge; 
bestek en teekening ter inzage in gen. 
hotel; aanw. 5 Oct. ten 10 ure. 

VRIJDAG 9 October. 

Krimpen a. d. Lek, ten 11 ure, door 
de comm. voor het stichten van een drink
waterleiding: het maken der grond- en 
fundeeringswerken op het pompstation 
der waterleiding op een terrein in de 
gemeente l.ekkerkerk Het bestek met 
teekeningen verkrijgbaar op het gemeente
huis te Krimpen aan de Lek. Aanwijzing 

Assurantie "Maatsch. tegen 

schade op het Leven 
Brand-

„DE Nederlanden", au 1815. 
's-GRAVENIIAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN; Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN.Uselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1900 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'rcmiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

5 October 11 uren door de architecten 
Visser en Smit (Papendrecht en Oud-
Beijerland). 

ZATERDAG 10 October. 

Zeeland ten 4 ure. Door de arch. H. 
M vau Strijp ten gemeentehuize: het 
afbreken van de bestaande en het bouwen 
van eene nieuwe hoofdonderwijzers woning 
te Zeeland; bestek en teek. te bekomen 
bij den arch. Aanw. op den dag der best 
ten 2 ure. 

DINSDAG 13 October 

Utrecht ten 2 ure. D >or de Mij tot 
Expl. v. SS. in liet Moreelse Park, bestek 
no. 115S: het uitbreiden van de wagen-
makerij met daarmede in verband staande 
werken op het station Utrecht, begr. 
f31000. (Zie adv. in no. 38). 

Utrecht, ten 2 ure, door dc Mij. tot 

Expl. v. S.S. in het Moreelse Park, bestek 
no. 1138: het maken van grondwerken, 
het maken van eene goederenbergplaats, 
het uitbreiden van den losweg en van 
sporen en wissels, met bijbehoorende 
werken op het station Voorburg, begr. 
f4925. Zie adv. in no. 39 

MAANDAG 19 October. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het ge
meentebest.: het leveren yan inlandsch 
of Rijnsch eiken. Australisch-, Oost- of 
West-Indisch-Vicrkant beslagen pa al hout 
en vierkant bezaagd hout voor paal- en 
remmingwerken, langs de Noordelijke 
IJkade. Het bestek te verkrijgen ter 
Stadsdrukkerij (Nes). Inlichtingen ten 
kantore van den ingenieur der „Haven
werken" ten Gemeentehuize kamer No. 
151, van 10 tot 12 uur, de week, welke 
aan de aanbesteding voorafgaat. 

Ministerie van Justitie 

Openbare Aanbesteding. 
Op Dinsdag 13 October 1908, des 

namiddags ten 2 ure, zal in een dei-
lokalen van het Departement van 
Justitie te 's-Gravenhage, in het open 
baar worden aanbesteed: 

den bouw Til ii 8 nnibtenaarswoningen, 
deel uitmakende van de stichting 
van eene bijzondere Strafgevangenis 
te SCHEVEMMEN. 

Raming f 3 3 9 5 0 — 
Het bestek no. 27 met daarbij be

hoorende teekeningen, ligt voor ge
gadigden ter inzage op het bureau 
van den Hoofdingenieur voor de Ge
vangenissen en Rechtsgebouwen, 
Departement van Justitie, alwaar 
tevens inlichtingen zijn te bekomen 
en is tegen betaling van f 1,50 en 
franco per post voor f 1,(50 verkrijgbaar 
bij DE GEUROEDEKS VAN CLEEF, Boek
handelaars, Spui No. 28a te 's Graven
hage. 

Aanwijzing zal worden gehouden 
Vrijdag J) October 1908, des voormid
dags ten 11 uur, op het bouwterrein 
aan den weg naar het Pompstation, 
tusschen de Strafgevangenis en het 
station van den Zuid-Hollandschen 
Electiïschen Spoorweg. 

's-Gravenhage, 1 October 1908. 

De Minister van Justitie: 

Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 

A. D. W. De VRIES. 

Antiquariaat van de „Opmerker" 
J. B. PEETERS . De vervaardiging van 

Kunstvuurwerken ter opluistering van 
openbare en bijzondere feesten. Gouda 
G. B. van Goor 1867. Met 3 uit
slaande platen f 1.— 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
6. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Den.) wordt 
beschikt. 

Voor België - 6.50J 
Voor de overige landen der Post-Unie, met > 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika . • 7.50; 
l i j 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15 

Advertentiën 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. 

Opgareu van Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing In het Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk des 
VRIJDAGS VOORMIDDAGS aan ons bnrean 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 'sGravenhage. 

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 

De tweede bijeenkomst van het Congres van den 
Bond van Technici over deze aangegelegenheid werd 
7 Sept. gehouden. (Zie de nummers 81, 32 en 33 
van dezen jaargang). 

Naar aanleiding van het gesprokene op de eerste 
bijeenkomst had het bestuur een aantal conclusion 
opgesteld, die nu definitief werden vastgesteld, 
behoudens kleine redactie-wijzigingen. 

Conclusie I luidt: Onder M . T. O. is te verstaan 
het onderwijs bestemd voor allen, die tusschen de 
werklieden en de hoogere leiders in staand, zelf
standig bij en met uitvoering en met leiding van 
werklieden of met toezicht zullen belast zijn. 

De vakwerklieden (skilled labourers) vinden hunne 
opleiding op het L . T. O. Het H . T. O. is bestemd 
voor hen, die zelfstandig de wetenschap hebben te 
beoefenen. 

Daartusschen bevindt zich dus het M . T. O. 
Conclusie I I : Aan goed geregeld M . T. O. bestaat 

dringend behoefte. 
Wij hebben in ons land niet alleen op vooruit

gang te letten, doch zijn werkelijk in dit opzicht 
ten achter bij onze buren en moeten dus ons 
uiterste best doen, om dezen achterstand in te 
halen, aangezien een werkelijk volksbelang hier
mede gemoeid is. 

Conclusie I I I : „Decentralisatie is noodzakelijk; 
ééne enkele centrale school is beslist af te keuren. 

Het Rijk dient de oplossing van het vraagstuk 
M . T. 0 . zoo spoedig mogelijk ter hand te nemen, 
door het stichten of krachtdadig steunen van 
inrichtingen, ten dienste zoowel van de algemeene 
als van de speciale vakbelangen. 

(Hierbij wordt gedacht aan de plannen van den 
Nederlandschen Aannemersbond). 

Conclusie I V : Als eisch van toelating tot de 
M . T. S., wat de algemeene ontwikkeling betreft, 
dient te worden aangenomen de algemeene kennis, 
ongeveer overeenkomend met die, verkregen op de 
3-j. H . B . S., onverschillig op welke wijze deze 
verkregen is. 

Conclusie V : In verreweg de meeste gevallen 
zal voorafgaande praktijk beslist noodig zijn, wil 
het onderwijs op de M . T. S. werkelijk vrucht
dragend zijn. 

Onder praktijk dient men niet alleen te ver
staan de bewerking der materialen, zooals men die 
op de ambachtsscholen onderwijst, doch een alge
meen overzicht van het voornaamste, dat in elk 
technisch vak voorkomt, dient deze elementaire 
kennis aan te vullen. 

Conclusie V I : Aansluitende semester-cursussen 
zullen het best voldoen. Sommigen zullen de ge
legenheid hebben een periode van verdienen af te 
wisselen met eene van studie, terwijl anderen de 
school ononderbroken zullen kunnen volgen. 
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Practisch werken, in de beteekenis van mate-
riaal-bearbeiding, zal on de school niet- mogen ge
schieden, zooals uit conclusie V gebleken is. 

Ook avondcursussen zullen blijken, vooral in 
groote centra, reden van bestaan te hebben. 

Conclusie VI I . Wat de te onderwijzen vakken 
betreft, kan verwezen worden naar het wetsont
werp-„Kuyper'* en de toelichting hierop, waaruit 
duidelijk blijkt, dat ook deze het M . T. O. bestemde 
om de praktijk voor het leven zoo goed mogelijk 
te beheerschen. 

Eisch zal dus zijn, dat de onderwijskrachten zelf 
over groote practische ervaring zullen moeten be
schikken en zooveel mogelijk voeling met de prak
tijk zullen moeten blijven houden. 

Burgerlijke- en water-bouwkunde, werktuig- en 
scheepsbouw-kunde, mijnbouw, electro-techniek, gas-
en waterleiding-techniek zijn de vakken, die het 
allereerst voor M . T. O. in aanmerking komen. 

Conclusie V I I I : Als aanvulling voor het school
onderwijs verdient correspondentie-onderwijs alle 
aanbeveling, eene proefdeming van Rijkswege zal 
de waarde van dit onderwijs in ons land kunnen 
staven en bij slagen in vele gevallen een aanwijzing 
kunnen zijn, waar eventueel het meeste behoefte 
bestaat aan speciaal industrieel onderwijs. 

Conclusie I X : Schoolgeld naar draagkracht ver
dient aanbeveling, met ruime toepassing van stu
diebeurzen. 

Conclusie X : In de commissie van toezicht moet 
het technisch element, in verband met de vakken, 
die onderwezen worden, tot zijn recht komen. 

Conclusie X T : Voor de werkelijk uitnemende 
leerlingen der M . T. S. moet het einddiploma de 
toelating der T. H . S. vergemakkelijken, hetzij door 
vrijstelling van enkele vakken, hetzij door verge
makkelijking van de toelating tot de T. H . S. 

De heer M . .1. Hendrikse wenschte aansluiting 
van de M . ï . School aan de Technische Hooge
school, zonder toelatingsexamen. 

De meerderheid der vergadering verklaarde zich 
echter voor de bestuursconclusie. 

Conclusie X l l : Een eindexamen zal noodig zijn, 
ten einde ook hen, die de M . T. S. niet bezocht 
hebben, in de gelegenheid te stellen, een diploma 
te verwerven. 

Wat de propaganda betreft, zal men de steno
grafische verslagen zenden aan de regeerings-
personen, de kamerleden, aan gemeentebesturen 
boven de 10.000 inwoners, aan verenigingsbe
sturen enz. 

Dit stenografisch verslag is ons dezer dagen toe
gezonden. 

Wellicht vinden wij binnenkort aanleiding hierop, 
wat enkele punten betreft, nog nader terug te 
komen. 

V e r e e n i g i n g e n . 

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

De Bond van Nederlandsche Architecten heeft 
Zaterdag 3 Oct. in het gebouw voor Kunsten en 
Wetenschappen te Utrecht, onder voorzitterschap 
van den heer K . P . C. de Bazel van Bussum, een 
ledenvergadering gehouden. 

Na opening der vergadering heette de voorzitter 
de nauwezigen welkom en deelt hij mede, dat het 

bestuur zich heeft geconstitueerd als volgt: K . P. C. 
de Bazel, voorzitter, H . P . Berlage Nz., vice-voor-
zitter, Joseph Th. J . Cuypers, l e secretaris, O N . 
van Goor, 2e secretaris, P . J . Houtzagers, penning
meester en J . J . van Nieukerken en Jonas Inge
nohl zonder bepaalde functie. Hij geeft een kort 
overzicht van wat sedert de vorige vergadering 
door het bestuur is verricht om den jongen bond 
op gang te brengen, daarbij wijzende op de resul
taten die ter tafel liggen en in deze vergadering 
zullen behandeld worden. Hij deelt voorts mede, 
dat zich een 12-tal candidaten voor het lidmaat 
schap van den Bond hebben opgegeven, doch dat 
wegens de onvoltalligheid der Commissie van 
onderzoek, deze nog niet met haar onderzoek is 
aangevangen. 

Daarna worden de notulen der vorige vergade
ring gelezen en goedgekeurd en wordt mededeeling 
gedaan van ingekomen stukken, waaronder een 
reeks van vragen betrekking hebbende op de wijze, 
waarop van overheidswege de architectonische be
langen der door haar uitgevoerde bouwwerken 
worden behartigd. 

Aan de orde is nu de behandeling van het door 
het bestuur ontworpen huishoudelijk reglement en 
daarmede in verband staande (hoofdzakelijke redac-
tioneele) wijzigingen in de statuten. 

Na enkele wijzigingen, uit de gedachtenwisseling 
voortvloeiende wordt een en ander aangenomen. 

Bij de verkiezing van twee leden in de Commissie 
van onderzoek, tengevolge van het bedanken van 
de Heeren A. Salm G. Bzn. en Jacob F. Klinkhamer, 
die in de vorige vergadering als zoodanig benoemd 
werden, deelt de voorzitter mede, dat ook de Heer 
W . Kromhout, Czn, die zijne benoeming reeds had 
aangenomen, wegens drukke werkzaamheden voor 
de functie bedanken moet, zoodat in plaats van 
twee, drie leden van de C. v. O. moeten gekozen 
worden. Verder deelt hij mede, dat de Heer Jan 
Stuyt, die door het bestuur als candidaat voor de 
C. v. O. was gesteld, niet voor een benoeming in 
aanmerking wenscht te komeu. Uit de gestelde 
candidaten de Heeren D. A . N . Margadant, Paul 
J . de Jongh, Jan Stuyt en J . E . van der Pek 
worden nu de beide eerstgenoemde gekozen. Als 
tweetal voor het derde te kiezen lid worden door 
het bestuur gesteld de Heeren J . A . H . Mialaret 
te Maastricht en J . P . Stok Wzn. te Rotterdam 
van welke laatstgenoemde bij de stemming de 
meerderheid verwerft. De C. v. O. bestaat nu uit 
de Heeren Dr. P . J . H . Cuypers, A . W . Weissman, 
D. A. N . Margadant, Paul -I. de Jongh en J . P . 
Stok Wzn. 

Het voorstel van het bestuur, om de vaste contri
butie die oorspronkelijk op f 5 was gesteld, op f 10 
te brengen wordt na een exposé van den finan-
cieelen toestand van den Bond door den penning
meester en na eenige discussie verworpen. 

De vaste jaarlijksche contributie bleef dus vastge
steld op f 5; het inkomgeld voor elk nieuw lid werd 
bepaald op f 15 en de hoofdelijke omslag voor 1908 
op 10 pCt. van de bedrijfsbelasting. 

Het door het bestuur uitgebrachte uitvoerige 
praeadvies inzake de door den Bond van patroons-
vereenigingen, verwant aan het bouwvak, gestelde 
vragen betreffende het aanbestedingswezen, komt 
nu in behandeling en wordt aangenomen. 

Daarna wordt het praeadvies in zake de circu
laire van de Ned. Vereeniging voor centrale ver
warmingsindustrie behandeld, dat eveneens de sanctie 
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der vergadering ontvangt na een korte gedachten-
wisseling omtrent de conclusion daarvan. 

Omtrent de in 't begin van dit verslag genoemde 
ingekomen vragen wordt besloten deze in handen 
van het bestuur te stellen ter bestudeering en tot 
het geven van praeadvies. 

Bij de rondvraag, vestigt de heer Jac. van Gils 
de aandacht op eenige artikelen in een dagblad 
verschenen omtrent partieele besteding en vraagt 
of het niet op den weg van den B. N . A . ligt 
zich in deze uit te spreken. Hem wordt van be
stuurszijde medegedeeld, dat het dit vraagstuk 
reeds in studie heeft, doch voor deze vergadering 
geen praeadvies gereed kon krijgen zoodat dit in een 
volgende vergadering ter tafel zal kunnen komen. 

Daarna werd de vergadering gesloten. 

P R E A D V I E S van het Bestuur van den B . N . A . 
in zake de door den Bond van Patroons-
vereenigingen verwant aan het bouwvak 
te Amsterdam gestelde vragen betreffen
de het Aanbestedingswezen. 

(Circulaire d.d. Mei 1908). 

Bij het bestudeeren der vragen bleek het Bestuur, 
dat zij geacht moeten worden, in 't bijzonder ge
richt te zijn tot aannemers en onderaannemers en 
dat eene beantwoording der vragen wordt gewenscht 
van uit het door dezen wederzijdsch ingenomen 
standpunt en gegrond op de door hen opgedane 
ervaring in de uitoefening van hun beroep. 

Enkele der vragen kunnen echter ook beschouwd 
en beantwoord worden van uit het standpunt van 
den architect en het is daarom dat het. Bestuur 
van den B . N . A . gemeend heeft gevolg te kunnen 
geven aan het verzoek van den Bond van Patroons-
vereenigingen om de inzichten van de B . N . A . te 
dezen opzichte te willen kenbaar maken. 

Een korte beschouwing over deze vragen mogen 
hier dus volgen. 

I. W a t i s v o l g e n s U w o o r d e e l de oor
z a a k d a t z o o w e l h o o f d - a l s o n d e r a a n 
n e m e r s , d i e n o g p r i j s s t e l l e n op h u n n e n 
g o e d e n n a a m a l s v a k p a t r o o n en d e u g -
d e l ijk w e r k w e n s c h e n te l e v e r e n , me t 
w e i n i g k a n s v a n s u c c e s k u n n e n in sch r i j 
v e n n a a r p u b l i e k te b e s t e d e n b o u w 
w e r k e n ? 

Vraag 1. Deze vraag is in hare algemeenheid 
van zoo verdragende strekking dat een volledige 
beantwoording daarvan eene meer dan oppervlak
kige studie van het geheele aanbestedingswezen 
ook in zijn samenhang met allerlei oeconomische 
en sociale vraagstukken zou vorderen, waarvoor 
een geruimen tijd en de beschikking over vele niet 
in ons bereik liggende gegevens noodig zouden zijn. 

Het komt ons dan ook voor de bedoeling van 
de vraag te zijn om de naastliggende oorzaken 
van de wanverhoudingen die vaak op het gebied 
van het aanbestedingswezen heerschen, aan te geven 
en dan meent het Bestuur dat deze voornamelijk 
te zoeken zijn in 

lo . de volkomen vrije uitoefening van het aan-
nemersberoep waardoor in de hand wordt gewerkt: 
de roekelooze wijze waarop sommigen, die niet of 
onvoldoende der zake kundig zijn, dit beroep uit
oefenen ; 

2o. het streven van anderen om door aannemingen 
boven financieele krachten en voor sommen die 

geen winst op kunnen leveren hun dalend krediet 
te versterken, zich a tout prix op de markt te 
vertoonen, of de middellijke voordeden, die soms 
uit bloote inschrijving kunnen voortvloeien, te ver
krijgen; 

3o. de zucht van aanbesteders om door openbare 
aanbesteding voor den minst mogelijken prijs werk 
uitgevoerd te krijgen met de overweging dat de 
architect daar is om te zorgen dat het werk toch 
deugdelijk en volgens bestek wordt uitgevoerd. 

Door al deze oorzaken komt het aanbesteede 
werk vaak niet in die handen waarin het redelijker 
wijze in 't belang van het werk zelve behoorde te 
komen. 

Het valt echter gemakkelijker deze oorzaken aan 
te wijzen dan de middelen aan te geven waardoor 
zij opgeheven kunnen worden. 

Al deze oorzaken toch zijn zelve gevolgen van. 
oeconomische en sociale verhoudingen die uit den 
tegenwoordigen vorm van samenleving en de wetten 
die deze beheerschen voortvloeien, zonder welker 
wijziging ook die oorzaken niet opgeheven doch 
hoogstens in hunne gevolgen beperkt kunnen worden 
door maatregelen die de minder gewenschte ele
menten en practijken bij aanbesteding trachten uit 
te sluiten. 

In deze richting kan door den architect invloed 
uitgeoefend worden door het stelsel van onder-
handsche aanbesteding meer dan tot nu toe te pro-
pageeren. Hij is daarbij echter ook verplicht reke
ning te houden met de wenschen zijner lastgevers, 
en eene zekere willekeur waardoor soms goede 
krachten worden uitgesloten van mededinging is 
niet te ontkennen bij dit stelsel. 

Voor wat openbare aanbesteding aangaat zal in 
deze richting de actie van de aannemers zelve 
moeten uitgaan en zich allereerst moeten uiten 
door onderlinge organisatie waarbij echter vakbe-
dervende elementen streng moeten worden uitge
sloten. 

2. I s h e t ra o g 1 ij k v o o r de p r ij z e n, w aa r-
v o o i ' t e g e n w o o r d i g p u b l i e k b e s t e e d 
w e r k w o r d t g e g u n d , le k l a s s e a r b e i d 
en m a t e r i a a l te l e v e r e n ? 

Vraag 2. De uitdrukking le klasse arbeid en 
materiaal geeft een te weinig omschreven begrip 
weer dan dat de vraag letterlijk kan beantwoord 
worden. Het komt ons echter voor dat, behoudens 
in sommige sterk in 't oog springende en zeer zeker 
te betreuren gevallen, er voor de tegenwoordige 
inschrijvingscijfers in 't algemeen gesproken, werk 
geleverd kan worden dat aan redelijke eischen 
voldoet. 

En dit moet wel zoo zijn daar de aannemersstand 
anders al lang uitgestorven zou zijn. 

3. S t a a n de bij a a n b e s t e d i n g te maken 
p r i j z e n d e r l a a t s t e j a r e n i n g o e d e ver 
h o u d i n g t o t de v e r h o o g d e l o o n c n en 
k o s t e n d e r o n g e v a l l e n v e r z e k e r i ng? Zoo 
n i e t , w a t i s d a a r v a n de r e d e n , hoe d i t 
te v e r a n d e r e n ? 

Vraag 3. Deze vraag is door architecten moeilijk 
te beantwoorden, daar hun werkkring als niet on
middelijk betrokken bij het koopen van materialen 
en het betalen van aibeidsloonen hen op dit punt 
geen voldoende ervaring geeft. 

4. I s e r v o l g e n s U w o o r d e e l o o k e e n 
b e t e r e m a a t s t a f to t g u n n i n g d a n a l l e e n 
de m i n s t e p r i j s ? Z o o j a , w e l k e i s d e z e ? 

Vraag 4. In de meeste gevallen behoeft niet 
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enkel „de minste prijs" het criterium voor de ver
gunning van een werk te zijn. 

De antecedenten van den aanemer en de solidi
teit van hem en zijne borgen kunnen mede in aan
merking komen. Doch het is niet te ontkennen dat te 
dezen opzichte vaak een sprong in het duister 
wordt gedaan en men b>t met een aannemer maar 
probeert, van wien eerst later blijkt dat hij niet 
de rechte man op de rechte plaats was. 

Daarbij is het weigeren van een werk aan den 
minsten inschrijver immer een delicate zaak, daar 
door zulk een weigering de inschrijver zich in 
zijne positie en zijn crediet voelt aangetast. 

Het euvel is onafscheidelijk aan het systeem van 
aanbesteden verbonden, en ons is vooralsnog geen 
middel bekend waardoor het geëlimineerd zou 
kunnen worden. 

5. K a n z e k e r h e i d v a n v o l d o e n d e vak
k e n n i s v a n d e n a a n n e m e r o f v a k p a t r o o n 
m e t o v e r l e g g i n g v a n een i n o n d e r 
d e e l e n a f g e r o n d e b e g r o o t i n g o o k a l s 
e e n m a a t s t a f bij g u n n i n g d i e n e n ? 

Vraag 5. Deze vraag is zeer onduidelijk gesteld. 
Vermoedelijk wordt bedoeld, dat eene door den 
aannemer over te leggen in alle onderdeelen 
uitgewerkte begrooting, het criterium van zijne 
vakkennis en daardoor de betrouwbaarheid of de 
juistheid van zijn inscluijvingscijfer gewaarborgd 
zou zijn, zoodat een daarop gegronde gunning de 
waarschijnlijkheid van de levering van goed werk 
in zich zou sluiten. 

Is onze opvatting van de vraag juist dan lijkt 
ons het uitgangspunt van de redeneering niet juist. 

Eerstens wordt er dan een te nauw verband 
gelegd tusschen het maken van eene goed uitge
werkte begrooting en het leveren van goed werk, 
en ten tweede is het feit dat eene begrooting 
nauwkeurig is uitgewerkt geen bewijs voor de 
juistheid of de billijkheid van het verkregen 
eindcijfer, immers de laagste uitgewerkte begroo
ting kan te hoog en de hoogste kan te laag zijn 
in verband met het behalen van eene redelijke 
winst. Ook kunnen bij het bepalen van de eenheids
prijzen, de winst, en het risicocijfer, verschillende 
factoren hebben gegolden als daar zijn de wensch 
om a tout prix werk te hebben, teneinde geschikte 
werkkrachten aan den arbeid te kunnen houden 
gedurende zekeren tijd, het gebruiken van materi
alen die toevallig voor een geringen prijs verkregen 
zijn enz., enz., waardoor een schijnbaar te lage 
begrooting toch voor den inschrijver aannemelijk is. 

Verder houdt de levering van goed werk altijd 
veel minder verband met de vakkennis van hem 
die het werk levert of met het bedrag dat hij 
daarvoor ontvangen zal, dan met zijn vak liefde 
en met de wijze waarop hem zijn werk ter harte 
gaat en de zorg die hij er dienovereenkomstig voor 
dragen zal. 

Wij moeten dus de vraag, verwijzende naar 
onze opvatting van hare strekking ontkennend 
beantwoorden. 

6. I s e r o o k e e n m i n i m u m of m a x i m u m 
o n d e r o f b o v e n de b e g r o o t i n g v a s t 
te s t e l l e n , w a a r b i j een w e r k w o r d t 
g e g u n d ? 

Vraag 6. Onder „begrooting" is in de vraag 
vermoedelijk verstaan, de begrooting die de archi
tect voor het werk maakte, en dan lijkt het ons 
niet mogelijk of juist deze als uitgangspunt voor 
de gunning te maken. 

De begrooting van den architect toch heeft 
altijd slechts eene relatieve waarde, hoe ernstig 
hij zich rekenschap geeft van de eenhoidscijfers 
waarmede hij haar samenstelt, en hoe nauwkeurig 
hij de hoeveelheden berekent. 

7. I s h e t o o k m o g e l i j k , d a t o n d e r 
t o e z i c h t v a n d e n l e i d e n d e n b o u w k u n 
d i g e de o n d e r d e e l e n r e g e l m a t i g w o r d e n 
b e s t e e d v o l g e n s p r i j z e n v o o r k o m e n d e 
i n de b e g r o o t i n g ? 

Vraag 7. Is met de begrooting in de vraag 
weder de begrooting van den architect bedoeld 
dan kan het om de bij de vorige vraag ontwikkelde 
redenen niet aanbevelenswaardig zijn de aanbe
steding van onderdeelen van het werk volgens de 
in die begrooting voorkomende eenheidscijfers doen 
plaats hebben. Beschouwen we enkel het eerste 
gedeelte van de vraag, dan is het zeker mogelijk 
te achten om onder toezicht van den leidenden 
bouwkundige de onderdeelen van een werk partieel 
te besteden en het kan in bepaalde gevallen ook 
aanbeveling verdienen zulks te doen. 

8. L a n g s w e l k e n w e g k a n he t z o o g e 
n a a m d v e n t e n m e t de o n d e r d e e l e n v a n 
een b o u w w e r k w o r d e n v o o i ' k o m e n? 

Vraag 8. Het in de inschrijvingsbiljetten verbin
dend noemen van de namen der onderaannemers, 
zou het zoogenaamde „venten" kuiiiien voorkomen. 
Wij willen hiermede echter niet te kennen geven 
dat wij dit de oplossing van het vraagstuk 
achten. 

9. W o r d e n de v o o r uw w e r k b e n o o -
d i g d e m a t e r i a l e n d o o r U z e l v e g e l e v e r d 
of d o o r d e n a a n n e m e r ? 

W a n n e e r he t l a a t s t e he t g e v a l is , 
w o r d t U d a n d o o r d e n l e v e r a n c i e r k o r 
t i n g t o e g e s t a a n ? Z o o n i e t , l a n g s w e l 
k e n w e g i s d i e d a n te v e r k r i j g e n ? 

10. A l s de k o r t i n g U n i e t t e n g o e d e 
k o m t , a a n w i e n w o r d t z i j d a n i i i t g e k e e r d ' ' 

11. I s h e t o o k w e n s c h e l i j k i n he t b e t a 
l i n g s s y s t e e m w i j z i g i n g te b r e n g e n ? O p 
w e l k e w i j z e ? 

12. W e l k e v e r b e t e r i n g e n z ij n v o l g e n s 
uw o o r d e e l n o g a a n te b r e n g e n , en w e l k e 
z ij n u w e g r i e v e n ? 

Vraag 9—12. De beantwoording dezer vragen 
ligt geheel op het gebied van den aannemer, zoodat 
wij ons daarmede niet bezig zullen houden. 

A M S T E R D A M September 1908. 

Het bestuur van de B. N. A.: 

K . P . C. D E B A Z E L , 
Voorzitter. 

JOS. Th. J . C U I J P E R S , 
«Secretaris. 

P R E A D V I E S van het bestuur van den B . V . N . A . 
in zake de door de Nederlandsche Vereeni
ging voor Centrale Verwarmingsindustrie, 
verspreide circulaire betreffende de ver
rekening der bijkomende werkzaamheden 
bij Centrale Verwarmings-installaties. 

Het Bestuur van den B . V . N A . is van meening: 
Dat bij het vragen van prijsopgave voor instal

laties voor centrale verwarming, zich in hoofdzaak de 
twee volgende gevallen kunnen voordoen, namelijk: 

A. dat de bouw, waarvoor de installatie zal dienen, 
nog moet worden aanbesteed; 

B . dat de bovenbouw reeds aanbesteed en in 
uitvoering is.*) 

Is de bouw nog niet aanbesteed, dan kan de in
stallateur der verwarmingsinrichting, aan wien een 
prijs daarvoor werd aangevraagd met inbegrip der 
hulpwerkzaamheden, zich wenden tot een deskun
dige om eene schatting voor die hulpwerkzaamheden, 
doch daar elk inschrijver zich tot een ander des
kundige zal wenden, is het waarschijnlijk dat de 
prijzen voor die hulp werkzaamheden ver uiteen 
zullen loopen door de moeielijkheden om die 
bedragen eenigszins juist te schatten en zullen ze 
hoog zijn daar zij die de prijzen opgaven niet door 
eenige concurrentie gedreven worden ze laag te 
stellen en er bovendien weinig waarschijnlijkheid 
voor hen bestaat die hulpwerkzaamheden ook uit 
te voeren wanneer zij niet toevallig tevens aan
nemer van den bouw worden. De concurrentie tusschen 
de installateurs is dus onzuiver en de kans dat de 
bijwerkkosten hoog getaxeerd zijn, is zeer groot. 
Het eerste dezer twee bezwaren kan ontgaan worden 
wanneer de installateurs met zekerheid weten wie 
hunne concurrenten zijn, in welk geval zij allen de 
bijwerkkosten aan eenzelfden deskundige kunnen 
vragen, of wanneer de bijwerkkosten afzonderlijk 
worden opgegeven, doch het laatste blijft, en het 
is dus niet in het belang van den aanbesteder, den 
installateur de kosten voor het bijkomend werk in 
zijne begrooting te doen opnemen. 

Van zelve doet zich dus de vraag voor of die 
kosten nu in de aanbesteding van den bouw zullen 
worden opgenomen en hierbij zijn twee wegen in 
te slaan en wel 

lo . den aannemer te verplichten al die kosten 
in zijn inschrijvingscijfer naar zijn eigen begrooting 
te doen opnemen of 

2o. in zijn inschrijvingscijfer een nader te ver
rekenen en in het bestek te noemen bedrag te doen 
opnemen ter bestrijding dier kosten gedurende het 
aanbrengen der installatie. 

Het eerste kan geen bezwaar geven, indien alle 
teekeningen voor de verschillende installaties voor 
de aanbesteding gereed zijn en de juiste tijd, waar
op de installaties worden aangebracht, in het 
bestek wordt aangegeven en verbindend is. Is 
dit echter niet het geval, dan is het ten eenenraale 
onmogelijk voor den aannemer een juist cijfer 
voor die hulpwerkzaamheden in zijne begrooting 
op te nemen en is hierin een bron van onzuivere 
concurrentie gelegen niet alleen maar wordt ook 
de kans, dat de principaal of veel te veel of veel 
te weinig voor die hulpwerkzaamheden betaalt, zeer 
groot. In deze omstandigheden zal het meest ratio
neel en het billijkst zijn dat een te verrekenen post 
in het bestek wordt genoemd die elk aannemer in 
zijn inschrijvingscijfer heeft op te nemen. 

De verrekening hiervan zal natuurlijk onder con
trole der directie moeten geschieden, doch dit 
behoort ook geheel tot hare taak. 

Op groote werken, waar de installaties van grooten 
omvang zijn, is ook gewoonlijk veel opzichthebbend 
personeel aanwezig om die controle uit te oefenen 
en op kleine werken en bij kleine installaties is 
de controle uit den aard der zaak niet veel omvat-

•) Waar in de circulaire van de N. V. v. C. V. slechts 
sprake is van in aanneming uitgevoerd werk is ook door 
het Bestuur de mogelijkheid van aiet-aanbesteed werk 
buiten beschouwing gelaten. 

tend, en is het bedrag, dat op die wijze verwerkt 
moet worden, op zichzelve te gering om tot belang
rijke onbillijkheden van de zijde van aannemer of 
aanbesteder aanleiding te geven. 

In het geval nu dat het werk, waarvoor de in
stallaties moeten dienen, reeds aanbesteed is (geval 
B bovengenoemd) zullen bovengenoemde overwe
gingen eveneens leiden tot het besluit dat alleen, 
als alle gegevens voor de installatie voorhanden 
zijn, de aannemer van den bouw een cijfer voor de 
hulpwerkzaamheden kan geven, en in alle andere 
gevallen de hulpwerkzaamheden als daggeldwerk 
verrekend zullen moeten worden uit een al of niet 
reeds te voren in bet bestek van den bouw op te 
nemen som. 

Resumeerende komt het bestuur van de B . V . N . A . 
tot de conclusie: 

lo . dat het niet aanbevelenswaardig is de kosten 
der hulpwerkzaamheden door installateurs in hun 
begrootingen te doen opnemen; 

2o. dat, wanneer de aannemers van den bouw 
over alle gegevens omtrent ligging en tijd van 
levering der installaties beschikken kunnen, zij in 
hunne insclirijvingscijfers ook een bedrag voor dc 
hulpwerkzaamheden kunnen opnemen en 

3o. dat in alle andere gevallen de kosten der 
hulpwerkzaamheden bestreden dienen te worden 
uit een daarvoor in de bestekken op te nemen som, 
of als „bijwerk" zijn te betalen. 

Hel Bestuur van den B. V. N. A.: 

K. P . O D E B A Z E L , 
Voorzitter. 

J O S E P H T H . J . C U I J P E R S , 
Secretaris. 

W a t e r l e i d i n g e n . 

In het Tijds. voor Sociale Hygiëne schrijft dr. 
Ruysch over aanleg van waterleidingen. 

Na uiteengezet te hebben, welke gezondheids
belangen bij de verschaffing van goed drinkwater 
betrokken zijn en in herinnering gebracht te hebben, 
hoe de Congressen voor openbare gezondheids-
regeling werkzaam zijn geweest tot voorlichting van 
de openbare meening op dit stuk, spreekt dr. Ruysch 
de meening uit, dat er meer gedaan moet en kan 
worden. Dat kan gebeuren met een kleine finan-
cieele opoffering van de zijde van de regeering. 

„Mijne bedoeling — zegt dr. Ruysch — is deze. 
Ik wi l het den beginner gemakkelijker maken. Ik 
wil de gemeentebesturen langs den geleidelijken en 
aanschouwelijken weg langzamerhand winnen en 
indachtig: toute voie qui mène a la santé publique 
ne saurait être ni aspre ni chère, wil ik den heeren 
de boringen en plannen voor exploitatie kosteloos 
thuis brengen. Maar daarvoor is noodig: een voort
gezet onderzoek naar den liydrologischen toestand 
van den bodem, in den geest als deze door het 
Congres is aangevangen voor Groningen, Utrecht 
en Limburg, met eene publicatie der verkregen 
resultaten, en voorts de aanstelling van een des
kundig rijksambtenaar, om met de hoofdinspecteurs 
en inspecteurs van de volksgezondheid mede te 
werken, bij het geven van advies aan alle gemeenten, 
die behoefte hebben aan waterleidingen, maar de 
hulpmiddelen missen voor wetenschappelijk en tevens 
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praktisch onderzoek, of die tot dusver nalieten 
daarvan gebruik te maken. Ik zou dien ambtenaar 
de verslagen onzer commissie voor onderzoek naai
den hydrologischen toestand van den bodem ter 
hand willen stellen en toerusten met de noodigc 
hulpmiddelen en hulppersoneel voor het doen van 
boringen en voor hetgeen verder noodig is. Voorts 
zou ik wenschen dat de bovenbedoelde ambtenaar 
de beschikking kreeg over enkele personen, die de 
plannen en kostenberekening voor waterleidingen 
kunnen ontwerpen en dat hunne voorlichting door 
tusschenkomst van het staatstoezicht geheel kosteloos 
zou worden verstrekt aan de gemeentebesturen die 
deze voorlichting wenschen. Ik stel mij voor, dat 
dit eene praktische maatregel zou zijn, die zeker 
in zou slaan. 

„ Wat toch is het geval. Het aantal waterleidingen 
neemt veel te weinig toe. Wij wezen daar op reeds 
boven. Ten vorigen jare kwamen er slechts twee 
bij, te Bodegraven en te Heerlen, terwijl te Sneek 
en te Boskoop leidingen in uitvoering zijn en Har-
dinxveld en 's Graveland tot het aanleggen eener 
waterleiding besloten en concessie werd verleend 
voor oprichting van leidingen te Oosterhout en 
Purmerend. Of de pogingen te Vianen, Noordwijk, 
Brielle. Lekkerkerk, Krimpen a/d Lek, Krimpen a/d 
IJssel, Cappelle a/d IJssel, in de Hoeksche Waard 
en op Overflakkee en Scbouwen en elders aange
wend, om waterleidingen tot stand te brengen, succes 
zullen hebben, is nog steeds de vraag. In vele ge
vallen blijft het bij het pogen en dat wel in de 
meeste gevallen omdat goede voorlichting ontbreekt 
en het doen van boringen en het maken van plannen 
van aanleg en berekening van exploitatiekosten veel 
geld kosten en dat geld er niet is. 

„Waterleidingen ontwerpen is niet het werk van 
iedereen en zoo eenvoudig niet als meenigeen meent. 
Het vordert veel en veelzijdige kennis, diepgaande 
studie en vooral ook veel ondervinding en praktijk, 
en maar al te vaak missen zij, die tot het geven 
van advies worden geroepen, deze zoo onmisbare 
gegevens en komen dientengevolge allerlei plannen 
in de wereld, die onuitvoerbaar zijn, of althans in 
zeer vele opzichten te kort schieten aan de eischen 
voor eene behoorlijke waterleiding te stellen, terwijl 
de berekeningen vaak blijk geven van totaal gemis 
aan inzicht der ontwerpers. Dergelijke plannen 
kunnen niet anders dan teleurstelling baren, ze zijn 
erger dan geen plannen, ze zetten de goede zaak 
achteruit en doen de goede voornemens wijken voor 
de vaak strengere critiek, waaraan zij onderworpen 
worden door de autoriteiten, wier advies of finan-
cieele steun wordt gevraagd. Of wel, men brengt 
met moeite wat geld bijeen voor boringen en begint 
te boren, maar 't geld is op, er is geen nieuw geld 
te vinden, men wordt ontmoedigd en ziet van de 
geheele zaak af. Vaak wordt op deze wijze veel 
geld verknoeid zonder dat men een stap verder komt. 

„Wanneer de Regeering er nu toe kon overgaan 
een ambtenaar aan te stellen, van wien de gemeente
besturen, die waterleidingen willen aanleggen, koste
loos goede voorlichting, goede plannen en goede 
berekeningen kunnen ontvangen, dan wras de eerste 
stap gezet op den zoo moeilijken weg en hier geldt 
het toch ook al weer: „ce n'est que le premier pas 
qui coute." 

L. C. H e z e n m a n s 
E E N V I J F T I G J A R I G J U B I L E U M . 

De heer L . C. Hezenmans, architect te 's-Her-
togenboseh, heeft Donderdag 8 dezer herdacht, dat 
hij gedurende een halve eeuw zijne krachten beeft 
gewijd aan de herstellingswerken van de Sint-Jans-
kerk aldaar. De daarvoor bestaande commissie 
hoopte dien dag met den jubilaris feestelijk te 
vieren, o.m. met een diner, hem aangeboden door 
den president jhr. mr. P . M . F . van Meeuwen. 

De heer Hezenmans, den 15en October 1841 te 
's-Hertogenbosch geboren, is leerling van de „Ko
ninklijke School van Nuttige en Beeldende Kunsten" 
aldaar, en genoot daar het onderwijs en de leiding 
van wijlen den beeldhouwer J . A . van der Ven, 
directeur dier school. 

Toen de heer Hezenmans den eersten architect 
van de restauratie der Bossche Kathedraal, den 
heer L . Veneman, opvolgde, waren slechts de top 
en de beelden van bet Noorder-portaal (zijde Hint
hamerstraat) voltooid. Het schip volgde met zijn 
schraagbogen, welke het onder- en bovengedeelte 
daarvan verbinden; de contreforts, die zich al rijker 
en rijker ontwikkelen, de groote en schitterende 
vensters, de balustraden,' alles voorzien van een 
overvloed van beeld- en sierwerk; — de herstelling 
van het Zuiderportaal, een groot en omvangrijk 
werk, werd daarop ter hand genomen; daarna de 
koepel. Thans is men bezig aan het gedeelte der 
kerk, boven de sacramentskapel. 

Behalve aan de St.-Janskerk, besteedde de heer 
Hezenmans ook zijne krachten aan de herstellings
werken van het Stadhuis te Gouda, den toren van 
het Stadhuis te Middelburg, de kerk van Oirschot, 
het kasteel Maurick, te Vucht, enz., maar als zijn 
levensarbeid, het werk, waaraan hij zijn beste krach
ten gewijd beeft, waarin hij medeleefde, waarmede 
hij opstond cn zich ter ruste begaf, waarmede zijn 
geheele leven samengegroeid was, zal steeds de 
restauratie van de Bossche Kathedraal blijven gelden. 

De jubilaris is lid van verschillende genootschap
pen van kunst en wetenschappen, ridder der Orde 
van Oranje-Nassau en versierd niet de onderschei
ding „Pro Ecclesia et Pontifice". 

Als burger staat den heer Hezenmans te 's-Her-
togenbosch in hooge achting, en onder zijn vak-
genooten, zoo ouderen als jongeren, is hij geëerd 
om zijn kundigheden en bemind om zijn eenvoudig 
en hulpvaardig karakter. 

Moge het den jubilaris gegeven zijn zich nog 
vele jaren te wijden aan het groote werk, dat hij 
niet voltooid zal zien, en moge hij het dan kunnen 
overdragen aan even bekwame en waardige handen 
ter verdere voltooiing. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 40. De 100e Alg . Sep-
t e m b e r v e r g a d e r i n g van de Mij. tot bev. der Bouw
kunst. Excursie naar Zierikzee en Brouwershaven op 17 en 
18 September 1908, met afbeeldingen. 

D a r m s t a d t (slot), met afbeeldingen. 
B r i e v e n uit R o t t e r d a m . Onder den St. Maarten, 

met afbeeldingen. 
B e t o n z i n k werken volgens systeem „de Muralt" 

(vervolg) met afbeeldingen. 
Het Ma u r i t s huis en zijn ontwerper door Mr. H. F. 

W. Jeltes. 

Architectura No. 40. M e d e d e e l i n g e n betr. het Ge
nootschap. 

De H u i z e n van E d i s o n , door II. Hana. 
De „ P r i x de Rome" ook voor kunstnijverheid ? door 

W. Kromhout Cz. 
T e c h n i s c h Gedeel te . Verwarming en Ventilatie, 

door Ingr. Joh. Korting, naar het Duitsch door K. F. van 
der Heijden (vervolg). — Waardoor lekken koperen afslui
ters? — Iets over metaalcement. — Het terugwinnen van 
tin uit blikafval. — Luchtzuivering in groote gebouwen. — 
Bevestiging van metaal op hout zondir spijkers. —Cement-
mengsels. 

De Bouwwereld No. 41. Over de kleur in de Archi
t e k t u u r naar P. Kanold (vervolg). 

P l a n n e n der Vereeniging toi verbetering van de Volks
huisvesting te Winterswijk door J. van der Breggen. met 
afbeeldingen. 

De Ingenieur No. 4<». De e lect r is che v e r l i c h 
t ing van het Noordzeekanaal, door F. L Schlingemann 
c i. met afbeeldingen. 

De o p l e i d i n g van den c i v i e l i n g e n i e u r voor 
den Indischen dienst, rede uitgesproken bij de aanvaarding 
van het ambt van buitengewoon Hoogleeraar in de Water
bouwkunde aan de T. H. S. te Delft op 28 September 15)08 
door P. Th. L. Grinwis Plaat c. i. 

Het V e r s l a g over de Burgerlijke Openbare Werken 
in Ned. Indië over het jaar 1906, door L. II. Slinkers c.i. 

G e c o m b i n e e r d e V e r g a d e r i n g der Afdeelingen 
voor Werktuig- en Scheepsbouw en voor Electroteehniek 
van het Kon. Instituut van Ingenieurs en der Nederl. Mijn-
bouwkundige Vereeniging op 25 September 190N. 

Tehni>ch Weekblad It. v. ï . No. 40. Uit de Afdeelingen. — 
Van Week tot Week. — Ourthe-keigroeven. — Verharde 
wegen (vervolg). 

De Aannemer No. 40. De o r g a n i s a t i e van Werk
gevers in Engeland VI (slot1. 

W e r k e n in eigen beheer II. 
A r c h i t e c t e n . Verslag van de vergadering van den 

Architectenbond volgens de N. Rott. Courant. 
G e l d l e e n i n g M.T.S, 

De Nederlandsen»1 Klei Industrie No. 14. Steenindustrie 
(Ingezonden). — Ringovenbouw. — Schoorsteentrek of 
kunstmatigen trek? — Het gebruik van bariumverbindingen 
voor het tegengaan van uitslag op baksteenen. — De werking 
van het water bij het bakken van kleiproducten. 

Deutsche Banhtitte No. 40. II m 180U Kin Mahnwort van 
CR. Helmold. 

Die Mttnchener A u s s t e l l u n g . door F. Rud. Vogel 
II. Die Gesamtanlage, met afbeeldingen. 

G r u n d r i s s s c h w i e r i g k e i t e n bei Arzthftusern, 
door H. A. Waldner bij ontwerpen van J. Köllmann te 
Duisburg. 

E i n L a n d g a 9 t h a u s bij een ontwerp van C. Höppner 
te Darmstadt. 

L a n d h a usc i n g a n g e bij schetsen van Ph. Schafer 
te Düsseldorf. 

E i n g r o s z s t a d t i s c h e s Mie thaus . door S. 
Schwinghammer bij een ontwerp van M. Kemper te 
Blankenese. 

A e s t h e t i s c h e F r a g e n bei der Anwendung von 
Beton baust ein en door K. Muller. 

Von a l t e r und neuer F r i e d hofskt ins t II. door 
Dipl. Ing. Pietzsch, met afbeeldingen. 

E i n g e b a u t e s W o h n h a u s für einen Architekten, 
door M. Heeren, bij een ontwerp van Gierlichs te Barmen. 

Losse p l a a t schets uit Reichenweiher door E. Kar-
wath te Ehrang. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

HAARLEM. Blijkens het verslag der vereeniging Haerlem 
alhier heeft deze ook in het jaar 1907 zich een lichaam 
betoond van gezonde harmonische ontwikkeling. Zij heeft 
in de weinige jaren van haar bestaan haar levensvatbaar
heid bewezen niet alleen, maar ook, door zich op velerlei 
wijze in dienst te stellen van de wakker geworden en 
groeiende belangstelling in de waardevolle herinneringen 
uit vroeger tijd, jaar op jaar in toenemende mate deelneming 
en waardeering verkregen. Dat bleek o. m. zeer duidelijk 

uit den geldelijken steuu van provincie cn stad aan het tot 
stand komen van den Haarlemse-hen gevelcatalogus, welks 
verschijning (Jan. I90J<) eigenlijk eer.-t in het volgend jaar
verslag behoorde besproken te worden, doch waarvan geheel 
te zwijgen in het overzicht van 1907 niet wel voegen zou. 
De vereeniging „Haerlem" zag in het gereed komen van 
deze beredeneerde lijst van merkwaardige Haarlemsche 
gevels, een van haar oudste eii liefste wenschen vervuld, 
en de instemmii g waarmede het werk van haar oud-
bestuurslid van der Steur is ontvangen, en die eene roep 
die er ging over de bijzondere verzameling lichtdrukken en 
over de statige goed Hollandsche verzorging van het geheele 
boek, hebben de vereeniging zelve weer hi wijder kring 
sympathie doen krijgen. 

Het aantal leden in 1906 tot 219 gestegen, bereikte in 
1907 het cijfer 266. Het jaarverslag over 10O.H zal weereen 
vermeerdering toonen. 

— De tentoonstelling van Orientaalsch borduurwerk, 
thans in het Museum van Kunstnijverheid geopend, vormt 
een klein doch interessant geheei. Uit den aard der zaak 
kan een dergelijke tentoonstelling niet te uitgebreid worden ; 
doch dit wordt ruimschoots vergoed door de goed geslaagde 
kleurencombinatiën, waarvan op deze tentoonstelling te 
genieten valt. 

Zoo vinden wij in het trapportaal de uitgebreide ver
zameling ingezonden door de bekende import-firma van Veen 
& Co. te Amsterdam, die hoogst belangrijk is. De uitgezochte 
inzending van Mejuflr. E. van Kerchhoff te Laren biedt 
eveneens zeer veel belangrijks. 

De verzameling Turksche en Egyptische borduursels zijn 
zeer merkwaardig; terwijl de Chineesche vrouweneostuums 
met hun overvloedig borduursel in het bijzonder de aandacht 
trekken. 

De veelvuldige motieven, zoowel wat compositie als wat 
uitvoering betreft zullen zeker velen, die zich met de vrouwe
lijke handwerken bezig houden, belang inboezemen. 

ZUTPHEN. Aangaande de buitenrestauratie der St. Walburgs-
kerk alhier valt het volgende te berichten. 

De herstelling der librije, een gebouwtje uit 1661—1668, 
kwam dezer dagen gereed en d armee is de restauratie 
der geheele kerk, waaraan men sinds 18 Juni bezig is, 
voltooid. Alleen aan het plintstuk van het traptorentje 
moeten nog enkele werkzaamheden geschieden. 

Zeer te wenschen, om niet te zeggen noodzakelijk, is het, 
dat de regeering subsidie zal geven voor de restauratie-
van den toren. Nut alleen, omdat deze thans leelijk afsteekt 
bij de gerestaureerde kerk, doch vooral, omdat hij, zeer in 
verval is en er daardoor gedurig stukken ornamentwerk 
afvallen. 

Het muurwerk der librije is op verschillende plaatsen 
hersteld en overal gevoegd, terwijl de conterforts opnieuw 
zijn afgedekt. De horizontale tuf steenen banden, welke door 
het muurwerk loopen, zijn alle vernieuwd. De ramen waar
van dat aan de oostzijde geheel en de overige voor de helft 
waren dichtgemetseld, zijn uitgebroken en van steenen 
maaswerk voorzien. 

De topgevel aan de westzijde, welke uit de 18de eeuw 
dagteekende, is afgebroken en vervangen door een met 
leien gedekt schild. 

Men is nu luzig de ramen met in lood gevat glas te 
dichten. Dit werk wordt uitgevoerd door de firma P. Stroncken 
en Zoon, kunstglasschilders te Roermond 

In één der ramen is weer het gebrandschilderde glas met 
voorstellingen van bloemen en papegaaien geplaatst, dat. 
daar vroeger inzat en thans door genoemde firma is hersteld. 

— B. en W. stellen aan den raad voor, aan de Geldersche 
vereeniging voor kunstnijverheid alhier in bruikleen te 
geven een stuk bouwterrein in het Hoornwerk tot stichting 
van een ambachtsschool en. zoo noodig, van een industrie
school voor meisjes, mits door haar jaarlijks rekening en 
verantwoording aan de gemeente gedaan worde, baar te 
verstrekken een voorschot van f 35,000, te vinden door 
leening, waarvan door haar rente en aflossing zal worden 
betaald, zooals in het amortisatieplan, behoorende bij het 
adres, is bepaald, alles onder voorwaarde, dat door het 
Rijk aan de Geldersche vereeniging voor Kunstnijverheid 
worde toegekend een jaarlijksche subsidie, groot ten minste 
f 0550, en een tegemoetkoming in de kosten van oprichting 
van ten minste f2000. en door de provincie Gelderland een 
jaarlijkseh subsidie van ten minste f 1811. 

'S-GRAVENHAOE. Naar aanleiding der geruchten, als zouden 
er onderhandelingen gevoerd worden over den aankoop van 
het fiaaie on uitgestrekte buitengoed Blankenburg, gelegen 
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tusschen <Jc gemeenten 's-Graveuhage eu Wassenaar, met 
het doel aldaar te stichten een geneeskundig gesticht voor 
krankzinnigen en zenuwlijders, wordt vau welingelichte zijde 
medegedeeld, dat de bouwplannen voor deze inrichting reeds 
ver gevorderd zijn. 

Bij deze inrichting, die onder leiding zal komen van een 
bekwamen psychiater als le geneesheer-directeur, wordt de 
paviljoenverplegiiig streng doorgevoerd, terwijl rekening 
wordt gehouden niet alle eischen. die men aan een voor 
dat doel bestemde moderde eerste klasse stichting kan 
stellen. (N. Crt.) 

— De te Scheveningen nieuw te stichten strafgevangenis 
voor mannen, welke voornamelijk bestemd is voor veroor
deelden wier gezondheidstoestand een bij/.ondere behandeling 
vereischt, zal gebouwd worden aan den oostelijken kant 
van de bestaande cellulaire gevangenis aan den Pomp-
stationsweg en aan die instelling belenden. 

In het belang van de gevangenen, die behoefte hebben 
aan bijzondere verpleging, is binnen de muren van het 
nieuwe gebouw gerekend op den aanleg van lucht- en 
wandelplaatsen, voor de afd. onderzoek naar krankzinnigen; 
evenzoo voor tui erculose-lijders en voor ongeschikt en voor 
celstraf. 

Verder zijn naast de inrichting groote terreinen beschik
baar gehouden tot aanleg van moestuinen voor den arbeid 
der gevangenen. 

AMSTERDAM. De plannen tot verbouw van het hoofdbureau 
van politie zijn thans gereed, en zullen eerlang in den raad 
behandeld worden. Voorgesteld wordt door B. en W. de tot 
het blok behoorende perceelen alle bij het tegenwoordige 
hoofdbureau te trekken. 

— Het is bekend dat indertijd door den gemeenteraad een 
nieuwe rooilijn is vastgesteld ten behoeve van de verbreeding 
van de Paleisstraat bij de Kalverstraat. Dit raadsbesluit 
had de beteekenis dat bij eventueele verbouwing de Groote 
Club en de perceelen Paleisstraat 3, 5, 7 en 9 elk een heel 
eind achteruit gezet moesten worden. 

Naar het N. v. d. D. verneemt, zijn thans door het ge
meentebestuur maatregelen genomen om deze verbreeding 
van de Paleisstraat te bespoedigen en is daarvoor bij de 
regeering een onteigeningswet aangevraagd, welk het geheele 
gebouw van de Groote Club en de vier genoemde per
ceelen in de Paleisstraat omvat. 

— Zooals men weet heeft de jury voor de prijsvraag in 
zake de bebouwing van den Dam te Amsterdam vier ont
werpen bekroond met de 2e, 3e en twee 4de prijzen. 

In het programma was bovendien aan het Gemeente
bestuur de bevoegdheid toegekend andere ontwerpen aan 
te koopen. De jury heeft geadviseerd van die bevoegdheid 
gebruik te maken en aan te koopen het ontwerp „Forum 
Amstelodamum", dat om een vormquaestie niet bekroond 
kon worden. Thans hebben B. en W. dat advies opgevolgd 
en dit ontwerp, waarvan de inzender de heer J. M. van der 
Mey was, voor de in het programma bepaalde som van 
f 250 aangekocht. 

Het Gemeentebestuur is dus thans in het bezit van vijf 
door de jury verdienstelijk geachte ontwerpen. 

Verder is de zaak natuurlijk nog niet en er /.al nog heel 
wat moe*en gebeuren vóór de keuze op een bepaald plan 
— 't behoeft zelfs niet één van dit vijftal te wezen — ge
vestigd is en de zaak voldoende is voorbereid om aan den 
Raad, die ten slotte de beslissing heeft, te worden voorgelegd. 

Van een „oplossing" van het Damvraagstuk is door den 
aankoop van het ontwerp-Van der Mey in de verste verte 
nog geen sprake. 

Nader meldt nog het Nieuws van den Dag, waaraan het 
bovenstaande ontleend is, dat dezer dagen aan den directeur 
van Publieke Werken de opdracht verstrekt is uit de drie 
plattegronden van de ontwerpen Van Gendt, Ed. Cuypers 
en Van der Mey een geheel samen te stellen, terwijl 't verder 
de bedoeling is voor de bebouwing daarvan een bepaalde 
architectuur voor te schrijven. Men meent te weten dat de 
heer Bos nog al geporteerd is voor de architectuur van het 
plan Van Gendt 

ZAANDAM. In de 24 dezer, op initiatief van den Bond van 
Werkgevers in het Houtbedrijf te Zaandam, te Utrecht 
gehouden bijeenkomst van houthandelaren, werd in beginsel 
besloten tot de opricht ing van een Bond van Houthandelaren 
in Nederland. 

Doel van dezen bond zal zijn de algemeene belangen van 
de houthandel- en houtzaagindustrie in Nederland te be
hartigen. 

ROTTERDAM. Hier ter stede is eene vakschool opgericht 
voor behanger-decorateur. 

Deze school omvat in de allereerste plaats het hand-
teekenen om kennis van lijnen en vormen te verkrijgen, en 
het mogelijk te maken, dat een behanger zijn klant of 
principaal vlug zal kunnen schetsen wat verricht zal worden. 
Ten tweede zal de theorie van het vak op de meest prak 
tische wijze kunnen aangeleerd worden, door deze te om
schrijven. Voorts wordt het omschrevene in werkelijkheid 
aanschouwelijk gemaakt. Tot verheffing van den schoon
heidszin en van den góeden smaak zullen huis- en straat 
decoratie worden ontworpen en beoefend. 

Tot directeur is benoemd de heer P. Nieuwstraten. 

P e r s o n a l i a . 

— Te Leerdam is tot directeur der gemeentelijke gas
fabriek benoemd de heer S. H. Bonthuis, te Utrecht. (N. R. Ct.) 

— Burgemeester en wethouders dezer gemeente hebben 
met ingang van 15 October a s. aan den heer H. A van 
Ysselsteijn op de meest eervolle wijze ontslag verleend als 
adjunct-directeur der gemeentewerken, onder dankbetuiging 
voor de bewezen gewichtige diensten. 

Voorts is voorloopig voor den tijd van een jaar belast 
met de waarneming der functie van adjunct-directeur dei-
gemeentewerken de ingenieur Wouter Cool. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

B o u w k u n d i g T e e k e n aar. Brieven onder No. 1954, 
aan het bureau van de Haagsche Courant. 11) 

M a c h i n e T e e k e n a a r op een Technisch Bureau. 
Aanbiedingen onder lett. V O 630, N. v. d. D. (1) 

M e u b e l t e e k e n a a r tevens verkooper, voor groot 
magazijn te 's-Gravenhage. Br. lett. Z D, Adv.-Bur. Meerkotter 
& Co., Amsterdam. (1) 

— T e e k e n a a r bij den dienst der gemeentewerken te 
's-Hertogenbosch tevens L e e r a a r aan de Koninklijke 
School voor Nuttige en Beeldt nde Kunsten, aanvangsjaar-
wedde van f 1650. Stukken vóór 15 October a.s. aan den 
Burgemeester. (1) 

— T e c h n i s c h o n t w i k k e l d R e i z i g e r voorElec-
trotechnische firma voor verkoop van installatie-materialen, 
motoren etc. Aanvangssalaris f 1500 a f2000. Aanbiedingen 
onder No. 2695 aan het Advertentie-Kantoor van J. H. de 
Bussy, Rokin 60, Amsterdam. (1) 

— B o u w k u n d i g e voor het leveren van Artikelen, 
Plannen en Teekeningen voor een Weekblad. Br. onder-
lett. E E 953, N. v. d. D. (1) 

— B o u w o p z i c h t e r in Su r i n a m e. Bij het Bouw
departement in de Kolonie Suriname kan worden benoemd 
een opzichter, die belast zal worden met het toezicht op de 
uitvoering van de werken voor de stadsalwatering te Para
maribo en, in verband daarmede eenigermate bekend moet 
zijn met cementijzer (Monier-)werken. 

De benoeming geschiedt onder de voorwaarden bepalingen 
welke opgenomen zijn in de St. Ct. No. 222, welke in uit
treksel nier onder volgen. 

lo. De benoeming geschiedt voor vijf jaren, ingaande 
met den dag van vertrek uit Nederland. 

2o. Deze vijf jaren worden, wanneer niet een half jaar 
voor het verstrijken daarvan opzegging geschiedt, geacht 
met een jaar te zijn verlengd. 

3o. Bezoldiging f 225 'smaands van den dag der inscheping 
naar Suriname tot den dag van terugkeer in Nederland. 

4o. Gratificatie voor eerste uitrusting van r 450. 
öo. Desverlangd een voorschot van f 450. 
6o. Vrije overtocht, heen en terug, eventueel met wettig 

gezin, ais passagier le klasse per Kon. West Indische 
Maildienst. 

7 o. Bij ziekte of ongeval recht op buitenlandsch verlof 
voor hoogstens 1 jaar. Verloftractement f 120u per jaar en 
vrije overtocht heen en terug, behalve voor het gezin waaraan 
slechts eenmaal overtocht wordt vergoed. 

8o. Vrije geneeskundige behandeling, eventueel verpleging 
als patient le klasse in het Militair Hospitaal. 

10 October. Bijlage van „ P K O P M E R K E R " . No. 41. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst london. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en Hag-asUnen DE ROITERKADE 150—151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, C L O S E T S - en URINOlR-inrichtingen. 

Central» Verwarming, Ventilatie. Warm en Kondwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder «arantie. 

9o. Ingeval van ziels- of lichaamsgebreken kan de dienst 
binnentijds worden opgezegd, in dit geval wordt gedurende 
een jaar f 1200 en vrije overtocht naar Nederland, met 
gezin, toegekend, 

lOo. Bij overlijden van benoemde genieten zijn nabestaan
den 1 maand salaris en f 1000 en vrij overtocht terug naar 
Nederland. 

llo. Reis- en verblijfkosten voor dienstreizen worden 
nader geregeld. 

12o. Bij tusschentijds ontslag, anders dan om gezondheids
redenen moet benoemde de overtochtskosten, ook voor het 
gezin en de gratificatie voor uitrusting restitueeren. 

Sollicitanten hebben zich vóór of op 15 October e.k. te 
wenden tot het Departement van Koloniën, afdeeling West-
Indische Zaken, te 's-Gravenhage, bij gezegeld verzoekschrift, 
onder overlegging van een bewijs dat zij niet onder militair 
dienstverband staan en van bewijzen van bekwaamheid. 

Wie voor de betrekking in aanmerking komt wordt door 
de Geneeskundige Commrnissie van het Departement van 
Koloniën opgeroepen tot het ondergaan van een onderzoek 
naar zijne physieke geschiktheid voor den kolonialen dienst. 
Voor het verschijnen voor die commissie worden geen reis-
of verblijfkosten vergoed. (1) 

— B o u w k u n d i g e te Arnhem. Zie adv. in no. 40. (2) 

— Baas in een Houthandel. Brieven onder No. 36995 
aan het bureau van het Alg. Ned. Advertentieblad te 's-Gra
venhage. , (2) 

— V o l o n t a i r - A r c h i t e c t bij een gem.-architect. 
Brieven onder No. 36966 aan 't bureau van het Alg. Ned. 
Advertentieblad te 's-Gravenhage. (2) 

— Ingenieur , met kapitaal in een Ind. onderneming. 
Offerten onder No. 30982, bureau der N. Rott. Courant. (2) 

— M e d e w e r k e n d V e n n o o t met eenig kapitaal,i • 
een zaak in bouwmaterialen Brieven onder No. 31329, 
bureau der N. Rott. Courant. (2) 

— G e m e e n t e - O p z i c h t e r te Steenwijk tegen 1 Jan. 
1909, jaarwedde f800, met 4 twee jaarl. verhoogingen van 
f 50, benevens f 60 vergoeding voor bureaukosten. Deel
name in pensioenfonds verplichtend. Stukken, w. o. adres 

op zegel, in te zenden aan den Burgemeester .vóór 14 Oct. as. 

— I n g e n i e u r van den Provincialen Waterstaat van 
Noordholland (Standplaats Haarlem) en tegen 1 Januari, jaar
wedde f 3000 tot f 4000. Belanghebbenden gelieven vóór 1 
November e.k. verzoek op gezegeld papier in te dienen aan 
Gedeputeerde Staten. (2) 

— B e d r i j f s i n g e n i e u r voor een groote machine
fabriek en gieterij als chef. Brieven te adresseeren onder 
No. 52954 Bureau van „de Ingenieur" te 's Gravenhage. (2) 

— T e e k e n-0 n d e r w ij z e r, in het bezit der Akte M* 
van half October tot Maart twee avonden a 3 uren per 
week belooning f 1.20 per lesuur. Stukken in te zenden aan 
den Burgemeester van Cappelle op d'IJssel, (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

33 Bouwk.Opz.-teek., 
12 BouwkOpz.-Uitv., 
9 Bouwk. Teek. 
5 Waterb. Opzr. 
1 Décoratie-teekenaar 

22— 50 ].,f 60—f 125 
23— 50 j . , ƒ65—f120 
22—49 j . , ƒ 45—ƒ120 
2 0 - 4 4 ).,f 60—ƒ 125 

-30j . , / ƒ125 
1 Teek. voor kunst-industrie—30 j.,f ƒ125 
3 Chef-machinisten 22—33j., f 90—ƒ125 
1 Werkt. opz. (construct.) 26j., ƒ ƒ110 
2 Werkmeesters 26—34 j . , ƒ 90—ƒ 130 
4 Werktuigk. Teek. 18—30 j . , ƒ 35—ƒ 90 
5 Electrotechniker 20—34 j . ^ 3 5 — ƒ 120 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , ƒ 65 
2 Klerk-teekenaars 22—25j., ƒ 50—ƒ 70 
1 Adjunct-Boormeester —20j., 

p.m. 
n 
ri 
» 
i) 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
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Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 12 October. 
Amsterdam, ten 12 ure, door het gem. 

bestuur: het bouwen van een conciërge
woning bij de 2e Hoogere Burgerschool 
met 5-jarigen cursus aan de Roelof Hart-
straat. Het bestek te verkrijgen ter Stads
drukkerij. Inlichtingen ten kantore van 
den architect der Publieke Werken ten 
Gemeentehuize, kamer no. 148, van 2 tot 
4 uur, de drie laatste werkdagen vóór 
den dag der aanbesteding. 

Breda, ten 12 ure, door het gem .best.: 
het leveren van Melafier of Ourthe-grès-
keien, bet verbeteren der bestrating en 
rioleering van de Oude Vest en het op-
hoogen en versmallen van het verhoogde 
voetpad aldaar, het onder profil brengen 
van het bouwterrein, gelegen tusschen 
Oude Vest en Nonnenveld, benevens liet 
leveren en leggen van trottoirbanden, 
het verplaatsen van eene grondkeering 
en ophoogen van terrein aan de Oude 
Vest, het leveren en leggen van cement-
riolen aan het einde van de Jan van 
Polanenkade. 

Assurantie "Maatsch. tegen 

schade op het Leven 
„DE Nederlanden" van i s « 5 . 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
I Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN,IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND - LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

Baren, door de coöperatieve zuivel
fabriek Oranje in het café Van Matsen: 
het verbouwen en vergrooten van de 
fabriek te Buren; best en teek. verkrijgb. 
bij den arch. D. van Mameren te Asch. 

Stratum, ten 3 ure, door het gem.-
bestuur: het bouwen eener school, be
staande uit 4 beneden- en 4 bovenlokalen, 
overdekte speelplaats, gymnastieklokaal, 
enz.; bestek en teek. verkrijgbaar bij den 
bouwkundige A. Clement te Stratum. 

DINSDAG 13 October. 

's-Gravenhage, ten 2 ure, door het 
Dep. van Justitie in een der lokalen van 
het Departement: de bouw van 8 amb
tenaarswoningen, deel uitmakende van 
de bijzondere strafgevangenis te Scheve
ningen, raming f33950. Zie adv. in no. 40. 

Groningen, ten 12 ure, door het prov. 
bestuur in het Provinciehuis: het bestraten 
der gemeentelijke en provinciale opslag
plaats bij Warfhuizen met bijkomende 
werken; het bestek ter inzage in de pro
vinciehuizen te Groningen en Friesland, 
in de gemeentehuizen te Groningen, Win
schoten, Delfzijl, Winsum, Leens, Eenrum, 
Zuidhorn, Hoogkerk, Ezinge, Grijpskerk 
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tussi-heii dc gemeenten \s Gravenhage cn Wassenaar, met 
liet riool aldaar te stichten een geneeskundig gesticht voor 
krankzinnigen en zenuwlijders, wordt van welingelichte zijde 
medegedeeld, dat de bouwplannen voor deze inrichting reeds 
ver gevorderd zijn. 

Bij deze inrichting, die onder leiding zal komen van een 
bekwamen psychiater als le geneesheer-directeur, wordt de 
paviljoenverpleging streng doorgevoerd, terwijl rekening 
wordt gehouden met alle eischen. die men aan een voor 
dat doel bestemde moderde eerste klasse stichting kan 
stellen. (N. Crt.) 

— De te Scheveningen nieuw te stichten strafgevangenis 
voor mannen, welke voornamelijk bestemd is voor veroor
deelden wier gezondheidstoestand een bijzondere behandeling 
vereischt, zal gebouwd worden aan den ooslelijken kant 
van de bestaande cellulaire gevangenis aan den Pomp-
stationsweg en aan die instelling belenden. 

In het belang van de gevangenen, die behoefte hebben 
aan bijzondere verpleging, is binnen de muren van het 
nieuwe gebouw gerekend op den aanleg van lucht- en 
wandelplaatsen, voor de afd. onderzoek naar krankzinnigen; 
evenzoo voor tul erculose-lijders en voor ongeschikten voor 
celsl raf. 

Verder zijn naast de inrichting groote terreinen beschik
baar gehouden tot aanleg van moestuinen voor den arbeid 
der gevangenen. 

AMSTERDAM. De plannen tot verbouw van het hoofdbureau 
van politie zijn thans gereed, en zullen eerlang in den raad 
behandeld worden. Voorgesteld wordt door B. enW.de tot 
bet blok behoorende perceelen alle bij het tegenwoordige 
hoofdbureau te trekken. 

— Het is bekend dat indertijd door den gemeenteraad een 
nieuwe rooilijn is vastgesteld ten behoeve van de verbreeding 
van de Paleisstraal bij de Kalverstraat. Dit raadsbesluit 
had de beteekenis dat bij eveiitueele verbouwing tie Groote 
Club en de perceelen Paleisstraat 3, 5, 7 en 9 elk een heel 
eind achteruit gezet moesten worden. 

Naar het N. v. d. D. verneemt, zijn thans door het ge
meentebestuur maatregelen genomen om deze verbreeding 
van de Paleisstraat te bespoedigen en is daarvoor bij de 
regeering een onteigeningswet aangevraagd, welk het gelieele 
gebouw van de Groote Club en de vier genoemde per
ceelen in de Paleisstraat omvat. 

— Zooals men weet heeft de jury voor de prijsvraag in 
zake de bebouwing van den Dam te Amsterdam vier ont
werpen bekroond met de 2e. 3e en twee 4de prijzen. 

Iu het programma was bovendien aan het Gemeente
bestuur de bevoegdheid toegekend andere ontwerpen aan 
te knopen. De jury heeft geadviseerd van die bevoegdheid 
gebruik te maken en aan te koopen het ontwerp „Forum 
Amstelodamum", dat om een vormquaestie niet bekroond 
kon worden. Thans hebben B. en W. dat advies opgevolgd 
en dit ontwerp, waarvan de inzender de heer J. M. van der 
Mey was, voor de in het programma bepaalde som van 
f 250 aangekocht. 

Het Gemeentebestuur is dus thans in het bezit van vijl 
door de jury verdienstelijk geachte ontwerpen. 

Verder is de zaak natuurlijk nog niet en er /.al nog heel 
wat moeten gebeuren vóór de keuze op een bepaald plan 
— 't behoeft zelfs niet één van dit vijltal te wezen — ge
vestigd is en de zaak voldoende is voorbereid om aan den 
Raad, die ten slotte de beslissing heeft, te worden voorgelegd. 

Van een „oplossing" van het Damvraagstuk is door den 
aankoop van het ontwerp-Van der Mey in de verste verte 
nog geen sprake. 

Nader meldt nog het Nieuws van den Dag, waaraan het 
bovenstaande ontleend is, dat dezer dagen aan den directeur 
van Publieke Werken de opdracht verstrekt is uit de drie 
plattegronden van de ontwerpen Van Gendt, Ed. Cuypers 
en Van der Mey een geheel samen te stellen, terwijl 't verder 
de bedoeling is voor de bebouwing daarvan een bepaalde 
architectuur voor te schrijven. Men meent te weten dat de 
heer Hos nog al geporteerd is voor de architectuur van het 
plan Van Gendt 

ZAANDAM. In de 24 dezer, op initiatief van den Bond van 
Werkgevers in het Houtbedrijf te Zaandam, te Utrecht 
gehouden bijeenkomst van houthandelaren, wer.1 in beginsel 
besloten tot de oprichting van een Bond van Houthandelaren 
in Nederland. 

Doel van dezen bond zal zijn de algemeene belangen van 
de houthandel- en houtzaagindustrie in Nederland te be-
hartigen. 

HOTTEKDAJI. Hier ter stede is eene vakschool opgericht 
voor behanger-decorateur. 

Deze school omvat in de allereerste plaats het hand-
teekenen om kennis van lijnen en vormen te verkrijgen, en 
het mogelijk te maken, dat een behanger zijn klant of 
principaal vlug zal kunnen schetsen wat verricht zal worden. 
Ten tweede zal de theorie van het vak op de meest prak 
tische wijze kunnen aangeleerd worden, door deze te om
schrijven. Voorts wordt het omschrevene in werkelijkheid 
aanschouwelijk gemaakt. Tot verheffing van den Schoon
heidszin en van den goeden smaak zullen huis- en straat 
decoratie worden ontworpen en beoefend. 

Tot directeur is benoemd de heer P. Nieuwstraten. 

P e r s o n a l i a . 
— Te Leerdam is tot directeur der gemeentelijke gas

fabriek benoemd dc heer S. H. Bonthuis, te Utrecht. (N. R. Ct.) 

— Burgemeester en wethouders dezer gemeente hebben 
met ingang van 15 October a s. aan den heer H. A van 
Ysselsteijn op de meest eervolle wijze ontslag verleend als 
adjunct-directeur der gemeentewerken, onder dankbetuiging 
voor de bewezen gewichtige diensten. 

Voorts is voorloopig voor den tijd van een jaar belast 
met de waarneming der functie van adjunct-directeur dei-
gemeentewerken de ingenieur Wouter Cool. 

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 Teekenaar . Brieven onder No. 1954. 
aan het bureau van de Haagsche Courant. 111 

M a c h i n e Teek en aar op een Technisch Bureau. 
Aanbiedingen onder lett. V O 1530, N. v. d. D. (11 

M e u b e l t e e k e n a a r tevens verkooper, voor groot 
magazijn te 's Gravenhage. Br. lett. Z D, Adv.Bur. Meerkotter 
& Co., Amsterdam. 111 

— T e e k e n a a r bij den dienst der gemeentewerken te 
's-Hert ogen hosch tevens L e e r a a r aan de Koninklijke 
School voor Nuttige en Beeldinde Kunsten, aanvangsjaar-
wedde van f 1650. Stukken vóór 15 October a.s. aan den 
Burgemeester. (1) 

— T e c h n i s c h o n t w i k k e l d R e i z i g e r voor Elec
tro! echnische firma voor verkoop van installatie-materialen, 
motoren etc. Aanvangssalaris f1500 a f 2 0 0 0 . Aanbiedingen 
onder No. 2605 aan liet Advertentie-Kantoor van J. H. de 
Bussy, Rokin 60. Amsterdam. (I) 

— B o u w k u n d i g e voor het leveren van Artikelen, 
Plannen en Teekeningen voor een Weekblad. Br. onder 
lett. E E 053, N. v. d. D. (1) 

— B o u w o p z i c h t e r in Sur iname. Bij het Bouw
departement in de Kolonie Suriname kan worden benoemd 
een opzichter, die belast zal worden met het toezicht, op de 
uitvoering van de werken voor de stadsalwatering te Para
maribo en, in verband daarmede eenigermate bekend moet 
zijn met cementijzer (Monier-)werken. 

De benoeming geschiedt onder de voorwaarden bepalingen 
welke opgenomen zijn in de St. Ct. No. 222, welke in uit
treksel hier onder volgen. 

lo. De benoeming geschiedt voor vijf jaren, ingaande 
met den dag van vertrek uit Nederland. 

2o. Deze vijf jaren worden, wanneer niet een half jaar 
voor het. verstrijken daarvan opzegging geschiedt, geacht 
met een jaar te zijn verlengd. 

Ho. Bezoldiging f 225 's maands van den dag der inscheping 
naar Suriname tot den dag van terugkeer in Nederland. 

4o. Gratificatie voor eerste uitrusting van t 450. 
5o. Desverlangd een voorschot van f 450. 
6o. Vrije overtocht, heen en terug, eventueel niet wettig 

gezin, als passagier le klasse per Kon. West Indische 
Maildienst. 

r-o. Bij ziekte of ongeval recht op buitenlandsch verlof 
voor hoogstens 1 jaar. Verloftractement f 120ü per jaar en 
vrije overtocht heen en terug, behalve voor het gezin waaraan 
slechts eenmaal overtocht wordt vergoed. 

So. Vrije geneeskundige behandeling, eventueel verplegiug 
al* patiënt le klasse in het Militair Hospitaal. 

10 October. Bijlage van „ D E O P M E R K E R " . No. 41. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en Magazijnen DE Kil l I ERKADE 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 Kntidwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder liarantie. 

9o. Ingeval van ziels- of lichaamsgebreken kan de dienst 
binnentijds worden opgezegd, in dit geval wordt gedurende 
een jaar f 1200 en vrije overtocht naar Nederland, met 
gezin, toegekend. 

lOo. Bij overlijden van benoemde genieten zijn nabestaan
den 1 maand salaris en f 1000 en vrij overtocht terug naar 
Nederland. 

llo. Reis- en verblijfkosten voor dienstreizen worden 
nader geregeld. 

12o. Bij tusschentijds ontslag, anders dan om gezondheids
redenen moet benoemde de overtochtskosten, ook voor het 
gezin en de gratificatie voor uitrusting restitueeren. 

Sollicitanten hebben zich cóór of op 15 October e.k. te 
wenden tot het Departement van Koloniën, afdeeling West-
Indische Zaken, te 's-Gravenhage, bij gezegeld verzoekschrift, 
onder overlegging van een bewijs dat zij niet onder militair 
dienstverband staan en van bewjjzen van bekwaamheid. 

Wie voor de betrekking in aanmerking komt wordt door 
de Geneeskundige Commrnissie van het Departement van 
Koloniën opgeroepen tot het ondergaan van een onderzoek 
naar zijne physieke geschiktheid voor den kolonialen dienst. 
Voor het verschijnen voor die commissie worden geen reis-
nf verblijfkosten vergoed. (1) 

— B o u w k u n d i g e te Arnhem. Zie adv. in no. 40. (2) 

— Baas in een Houthandel. Brieven onder No. 36905 
aan het bureau van het Alg. Ned. Advertentieblad te 's-Gra
venhage. . ; (2) 

— V o l o n t a i r - A r c h i t e c t bij een gem.-architect. 
Brieven onder No. 36966 aan 't bureau van het Alg. Ned. 
Advertentieblad te 's-Gravenhage. (2) 

— Ingenieur, met kapitaal in een Ind. onderneming. 
Offerten onder No. 30982, bureau der N. Rott. Courant. (2) 

— M e d e w e r k e n d Vennoot met eenig kapitaal,i i 
een zaak in bouwmaterialen Brieven onder No. 31329. 
bureau der N. Rott. Courant. (2) 

— G e m e e n t e - O p z i c h t e r te Steenwijk tegen 1 Jan. 
1909, jaarwedde f800, met 4 twee jaarl. vei hoogingen van 
f 50, benevens f 60 vergoeding voor bureaukosten. Deel
name in pensioenfonds verplichtend. Stukken, w. o. adres 

op zegel, in te zenden aan den Burgemeester vóór 14 Oct. a s. 
(2) 

— I n g e n i e u r van den Provincialen Waterstaat van 
Noordholland (Standplaats Haarlem) en tegen 1 Januari,jaar
wedde f 3000 tot f 4000. Belanghebbenden gelieven vóór 1 
November e.k. verzoek op gezegeld papier in te dienen aan 
Gedeputeerde Staten. (2) 

— B e d r ij f s i n g e n i e u r voor een groote machine
fabriek en gieterij als chef. Brieven te adresseeren onder 
No. 52954 Bureau van „de Ingenieur" te 's-Gravenhage. (2) 

— ï e e k e n - 0 n d e r w ij/.er, in het bezit der Akte M' 
van half October tot Maart twee avonden a 3 uren per 
week belooning f 1.20 per lesuur. Stukken in te zenden aan 
den Burgemeester van Cappelle op d'IJssel, (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

TECHNICI INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN 
RuiJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van (5 tot 8 uur. 

33 Bouwk.Opz.-teek., 22-
12 BouwkOpz.-Uitv., 23-
9 Bouwk. Teek. 22-
5 Waterb. Opzr. 20-
1 Décoratie-teekenaar 
1 Teek. voor kunst-industrie-
3 Chef-inachinisten 22-
1 Werkt. opz. (construct.) 
2 Werkmeesters 20-
4 Werktuigk. Teek. 18-
5 Electrotechniker 20 
1 Scheepsteekenaar 
2 Klerk-teekenaars 22-
1 Adjunct-Boormeester 

- 5 0 j V 6 0 -
-50 j.,/"G5-
-49 j . , ƒ 45-
-44j. , /T,0-
-30 J , ƒ 
-30j . , / 
-33 j . , / 90 -
2 0 j , / 
3 4 J . J 9 0 
-30j.,/-35-
- 3 4 J V 3 5 -

-25j.,/T,0 
2 0 j , 

-ƒ125 p.m. 
7*120 „ 
-ƒ120 „ 
ƒ 1 2 5 , 
ƒ125 „ 
ƒ125 „ 
-ƒ125 „ 
ƒ110 „ 
ƒ130 „ 
f 90 „ 
-ƒ120 „ 
f (1° » 
f 70 „ 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 12 Octobrr. 
Amsterdam, ten 12 ure, door het gem. 

bestuur: het bouwen van een conciërge
woning bij de 2e Hoogere Burgerschool 
met 5-jarigen cursus aan de Roelof Hart • 
straat. Het bestek te verkrijgen ter Stads
drukkerij. Inlichtingen ten kantore van 
den architect der Publieke Werken ten 
Gemeentehuize, kamer no. 148, van 2 tot 
4 uur, de drie laatste werkdagen vóór 
den dag der aanbesteding. 

Breda, ten 12 ure, door het gem.best.: 
het leveren van Melafier of Ourthe-grès-
keien, het verbeteren der bestrating en 
rioleering van de Oude Vest en het op-
hoogen en versmallen van het verhoogde 
voetpad aldaar, het onder profil brengen 
van het bouwterrein, gelegen tusschen 
Oude Vest en Nonnenveld, benevens het 
leveren en leggen van trottoirbanden, 
het verplaatsen van eene grondkeering 
en ophoogen van terrein aan de Oude 
Vest, het leveren en leggen van cement
riolen aan het einde van de Jan van 
Polanenkade. 

Assurantie "Maatsch. tegen 

schade op het Leven 
„DE vau 1 8 1 5 . 

's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN.IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND - LEVEN - INBBAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Preiniën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

Buren, door de coöperatieve zuivel
fabriek Oranje in het café Van Malsen: 
het verbouwen en vergrooten van de 
fabriek te Buren; best en teek. verkrijgb. 
bij den arch. D. van Mameren te Asch. 

Stratum, ten 3 ure, door het gem.-
bestuur: het bouwen eener school, be
staande uit 4 beneden-en 4 bovenlokalen, 
overdekte speelplaats, gymnastieklokaal, 
enz.; bestek en teek. verkrijgbaar bij den 
bouwkundige A. Clement te Stratum. 

DINSDAG 18 October. 

's-Gravenhage, ten 2 ure, door het 
Dep. van Justitie in een der lokalen van 
het Departement: de bouw van 8 amb-
tenaarswoningen, deel uitmakende van 
dc bijzondere strafgevangenis te Scheve
ningen, raming f33950. Zie adv. in no. 40. 

Groningen, ten 12 ure, door het prov. 
bestuur in het Provinciehuis: het bestraten 
der gemeentelijke en provinciale opslag
plaats bij Warfhuizen met bijkomende 
werken; het bestek ter inzage in de pro
vinciehuizen te Groningen en Friesland, 
in de gemeentehuizen te Groningen, Win
schoten, Delfzijl, Winsuni, Leens, Eenrum, 
Zuidhorn, Hoogkerk, Ezinge, Grijpskerk 

http://enW.de
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Houten Parquetvloeren (2) 
in ASPHALT, MASSIVE en PARQUET-TAPIS. 

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek. 
Houten Hoofd- en Tusschenbalusters. 

en Ulruni en verkrijgl). ter prov. griffie; 
inlichtingen geeft de hoofdingenieur J. de 
Jong en den Ingenieur E. de Vries, beiden 
le Groningen, zoomede de opzichter G. 
Hatten te Leens. 

Utrecht, ten 2 ure, door de Mij. tot 
Expl. van SS aan het Centraal bureau 
der Mij. in het Moreelse Park, bestek no. 
1161: het verbeteren der wachterswo
ningen nos. 26 en 29 op de lijn Maastricht-
Visé, raming f3250. Zie adv. in no. 40. 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij tot 
Expl. v. SS. in het Moreelse 1'ark, bestek 
no. 1158: het uitbreiden van de wagen-
makerij met daarmede in verband staande 
werken op het station Utrecht, begr. 
f31000. (Zie adv. in no. 38). 

Utrecht, ten 2 ure, door de Mij. tot 
Expl. v. S.S. in het Moreelse Park, bestek 
no. 1138: het maken van grondwerken, 
het maken van eene goederenbergplaats, 
het uitbreiden van den losweg en van 
sporen en wissels, niet bijbehoorende 
werken op het station Voorburg, begr. 
f 4925. Zie adv. in no. 39 

WOENSDAG 14 October. 

Baarn, ten 2.30 ure, door den archit 
C. Sweris: het bouwen eener villa aan 
den Amsterdamschen straatweg: bestek 
en teekening verkrijgbaar bij den archit. 
Inlichtingen dagelijks van 1Ó—1 uur ten 
kantore Oude Utrechtsche weg, aldaar 

's-Gravenhage, ten 2 ure, door het Min. 
van Waterstaat aan het gebouw van het 
hoofdbestuur der posterijen en telegrafie: 
de bouw van een post- en telegraafkantoor 
met directeurswoning te Kerkrade. Zie 
adv. in no. 30. 

's-Gravenhage, ten 2 ure, door liet Min. 
van Waterstaat: het bouwen van een 
post- en telegraafkantoor met directeurs
woning te Velp. Zie adv. in no. 39. 

Helder, ten 2 ure, door het gemeente
bestuur: het wegnemen en omleggen van 
bestaande en het maken van nieuwe 
wegen in het plantsoen bij het station, 
met rioleeringen, bestratingen en ver
hoogde voetpaden; bestek verkrijgb. ter 
gemeente-secretarie; aanw. gehouden. 

Tilburg, ten 11 ure, door het gemeente-
best.: het bouwen eener openbare school 
aan de Korte Schijfstraat; bestek en voor
waarden verkrijgbaar ter gem. bureau. 

DONDERDAG 15 October. 

Deventer, ten 11 ure, door het gem. 
bestuur: het leveren van een ijzeren brug-
schip voor de schipbrug. Het bestek met 
teekeuing ter inzage op het Raadhuis en 
aldaar verkrijgbaar. Inlich ingen op het 
kantoor van den Gemeente-Bouwmeester, 
eiken werkdag tusschen 10 en 12 uur. 

VRIJDAG 16 October. 

Hmirlo. ten 11 ure, door den Rent
meester van den Huize Ruurlo in het 
Wapen van Ruurlo: het bouwen van een 

landbouwerswoning nabij De Kooi en een 
schuurtje bij de Voskamp; bestek en teek. 
ter inzage in genoemd café; biljetten in 
te zenden bij den aanbesteder. 

ZATERDAG 17 October. 

Boxtel ten 12 ure. Door dc bouwk. J. 
de Vries ten huize van mej. de wed. 
Merks: het bouwen van 12 woonhuizen 
in 3 blokken nabij het station Boxtel; 
bestek en teekeningen te bekomen hij 
den bouwk. 

MAANDAG 1» October. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het ge
meentebest.: het leveren yan inlandsen 
of Rijnsch eiken. Australisch-, Oost- of 
Westliidisch-Vierkant beslagen pnalhout 
en vierkant bezaagd hout voor paal- en 
remmiiigwerken, langs de Noordelijke 
I.Ikade. Het bestek te verkrijgen ter 
Stadsdrukkerij (Nes). Inlichtingen ten 
kantore van den ingenieur der „Haven
werken" ten Gemeentehuize kamer No. 
151, van 10 tot 12 uur, de week, welke 
aan de aanbesteding voorafgaat. 

Amsterdam ten 1.30 nam. Door de II. LI, 
S. M. in het Centr. station, bestek no. 
1122: het maken, leveren en stellen van 
den bovenbouw en het ijzerwerk van den 
onderbouw voor eene draaischijf van 16.14 
M. middellijn op het stationsemplacement 
Resteren, raming f 9930. Het bestek met 
teekening verkrijgbaar aan het Admini
stratiegebouw Droogbak Dienst van Weg 
en Werken, kamer 150. Aanwijzing 14 
October 10 uur spoortijd in het Centraal
station te Amsterdam. 

Amsterdam ten 11 ure. Door de arch, 
van Rossem en Vuyk in Maison Boer: het 
bouwen van een zaadpakhuis te Zaandam 
Bestek en teekeningen zijn ten kantore 
van de Architecten, le Weteringplantsoen 
2 te Amsterdam verkrijgbaar. 

DINSDAG 20 October. 

's-Gravenzande ten 2 ure. Door het 
Gem -bestuur in het Raadhuis: a. het 
verrichten van uitgravingen tot vorming 
der Haven, dempen der bestaande Zwaai-
kolk en egaliseeren van terreinen langs 
de Oude Vaart, maken zes mesbakken; 
b. het opnemen der bestrating ten Noorden 
van het Marktveld, leggen van rioleering 
met straatkolken, enz.: c. het verplaat
sen van eene steenen loods, met bij
komende werken. Aanwijzing ten 10 uur. 
Bestek en teekeningen verkrijgbaar ter 
G emeentesecretarie. 

WOENSDAG 28 October. 

Middelburg ten 11 ure. Door het Min. 
van waterstaat aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het vernieuwen van een 
dukdalf tot beveiliging van de kleine 
ponton in de haven aan den Stoofpolder 
raming f 2000; het bestek ter lezing aan 
het Ministerie van Waterstaat en aan de 
lokalen der Provinciale Besturen en ver
krijgbaar bij de gebr. van Cleef te's-Gra
venhage ; inlichtingen bij den hoofding.-
directeur Caland te Middelburg, den arr.-
ing. van Vlissingen te Goes en den opz. 
Enthoven te Zierikzee. 

H H. Architecten. 
prima kleurige Een fabrikant van 

scher]) gevormde 

Waalsteenen 
wenscht in relatie te treden met een 
Architect die veel werk heeft tot het 
toepassen van zijn fabrikaat tegen 
zeer voordeelige conditiën. 

Br. fr. lett. P. H . Alg. Adv. bureau 
D. Y. A L T A , AMSTERDAM. 

J A L O I S I Ë N 

ROLLUIKEN 

SERREBEDEKKING 

SPIJZENLIFTEN 

ZONBLINDEN 

MARKIEZEN &R AM EN 

Arnhem. 
Groothandel S p i e g e l - V e n s t e r g l a s , V e r f w a r e n . 

= = = = = GEORNAMENTEERD GLAS. = = 

G E W A P E N D B E T O N . 
UITVOERING van alle werken, begrootingen en plannen kosteloos. 

Koninklijke Rotterdamsehe (JEMESTSTEEKFABRIEK. 
Voorheen VAN WANING & Co., Rotterdam. — Enschede. 
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PMERKER 
O U W K U N D I G V V E E K B L A D . 

Redacteur: P. 
Adres voor 5Redactie en Administratie: Bureau . 

H. SCHELTEMA. 
DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . ƒ 5.— 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van het 

abonnementsjaar, of 
6. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België • 0.50) j£g«j 
Voor de overige landen der Post-Unie, met 

inbegrip van Nederl. Indië en Zuid-Afrika . • 7.50) 

5 0 ! 
• > S 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat • 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • L— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer -0.15 
Groott 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. > 

aanvrage toegezonden. 

Opgaven van Advertentiën moeten om zeker te zij» van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk des 
VRIJDAGS VOORMIDDAGS aan ons bureau zij» 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

A a n k n o o p i n g a a n d e n B i e d e r m e i e r s t i j l . 

Wanneer men de oudere generaties, die niet meer 
van richting kunnen of willen veranderen, uitzondert, 
dan zijn onder de hedendaagsche bouwmeesters in 
hoofdzaak twee opvattingen waarneembaar, die zich 
vrij duidelijk beginnen af te teekenen. 

De eene gaat uit van het beginsel, dat men er 
naar streven moet een nieuwen stijl op geheel 
nieuwe grondslagen op te bouwen, de andere meent 
dat er slechts heil te verwachten is van wederaan-
knooping aan een losgelaten draad der historische 
ontwikkeling. 

Die beide opvattingen hebben zich ook in vroeger 
tijden reeds eens of meermalen geopenbaard, zij 
zijn beurtelings met meer of minder succes in toe
passing gebracht. Zij openbaren zich thans echter 
weder op andere wijze, omdat de techniek thans 
beschikt over tal van toenmaals onbekende con
structiesystemen en materialen en omdat de gron
diger studie van de kunstgeschiedenis ons omtrent 
het verleden op vele punten geheel nieuwe inzichten 
heeft geopend. 

Beide opvattingen hebben, zooals van zelf spreekt, 
hare verklaarde voor- en tegenstanders en daar-
tusschen een groep van weliswaar modern-voelende en 
in vooruitstrevende richting zoekende en werkende 
bouwkunstbeoefenaars, die echter voorzichtig genoeg 
zijn, noch in hun werk noch in woord of geschrift 
bepaaldelijk een der beide opvattingen voor te staan. 

Het is verklaarbaar, dat in een veel bewogen 
tijd als de onze, waarin overdrijving aan de orde 
van den dag is, waarin de mode zulk een groote 
rol speelt, het vinden van het juiste midden voor 
deze bedachtzamen niet gemakkelijk is en toch ligt 
het voor de hand en zal de toekomst zeer waar
schijnlijk loeren, dat tusschen de uitersten de weg 
gezocht moet worden. Voorloopig zal het zoeken 
daarnaar dan ook nog wel niet geëindigd zijn en 
zal er vooralsnog stof te over blijven voor be
schouwingen, die nu eens meer deze dan weer gene 
opvatting nader komen. 

In ons blad van 3 October j.1. gaven wij een 
beschouwing van Emil Utitz weer, die ten opzichte 
van ,.de nieuwe stijl" nogal optimistisch getint is, 
heden stellen wij daartegenover een andere van 
C. R. Helmold, een waarschuwend woord aan hen 
die meenen zouden, dat een ondoordachte weder
invoering van de vormen uit den pruikentijd en 
uit het eerste vierde deel der negentiende? eeuw-
ons vanzelf op den goeden weg zou kunnen bren
gen, en daarbij een behartigenswaardig woord aan 
allen, die in een gezonde ontwikkeling der bouw
kunst belangstellen. 

Wat voor twintig jaren niemand geloofd en wat 
ieder kunstkenner onmogelijk en belachelijk zou 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Houten Parquetvloeren (2) 
in ASPHALT, MASSIVE en PARQUET-TAPIS. 

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek. 
Houten Hoofd- en Tusschenbalusters. 

en Ulrum en verkrijgb. ter prov. griffie; 
inlichtingen geeft dehoofrlingenieurJ.de 
Jong en den Ingenieur E. de Vries, beiden 
te Groningen, zoomede de opzichter G. 
Hatten te Leens. 

Utrecht, ten 2 ure, door de Mij. tot 
Expl. van SS aan het Centraal bureau 
der Mij. in het Moreelse Park, bestek no. 
1161: het verbeteren der wachterswo
ningen nos. 26 en 29 op de lijn Maastricht-
Visé, raming f3250. Zie adv. in no. 40. 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij tot 
Expl. v. SS. in het Moreelse Park, bestek 
no. 1158: het uitbreiden van de wagen-
makerij met daarmede in verband staande 
werken op het station Utrecht, begr. 
f31000. (Zie adv. in no. 38). 

Utrecht, ten 2 ure, door de Mij. tot 
Expl. v. S.S. in het Moreelse Park, bestek 
no. 1138: het maken van grondwerken, 
het maken van eene goederenbergplaats, 
het uitbreiden van den losweg en van 
sporen en wissels, met bijbehoorende 
werken op het station Voorburg, begr. 
f 4925. Zie adv. in no. 39 

WOENSDAG 14 October. 

Baarn, ten 2.30 ure, door den archit. 
C. Sweris: het bouwen eener villa aan 
den Amsterdamschen straatweg; bestek 
en teekening verkrijgbaar bij den archit. 
Inlichtingen dagelijks van 10—1 uur ten 
kantore Oude Utrechtsche weg, aldaar 

's-Gravenhage, ten 2 ure, door het Min. 
van Waterstaat aan het gebouw van het 
hoofdbestuur der posterijen en telegrafie: 
de bouw van een post- en telegraafkantoor 
met directeurswoning te Kerkrade. Zie 
adv. in no. 39. 

"s-Gravenhage, ten 2 ure, door het Min. 
van Waterstaat: het bouwen van een 
post- en telegraaf kantoor met directeurs
woning te Velp. Zie adv. in no. 39. 

Helder, ten 2 ure, door het gemeente
bestuur: het wegnemen en omleggen van 
bestaande en het maken van nieuwe 
wegen in het plantsoen bij het station, 
met rioleeringen, bestratingen en ver
hoogde voetpaden; bestek verkrijgb. ter 
gemeente-secretarie; aanw. gehouden. 

Tilburg, ten 11 ure, door het gemeente
best.: het bouwen eener openbare school 
aan de Korte Schijfstraat; bestek en voor
waarden verkrijgbaar ter gem.bureau. 

DONDERDAG 15 October. 

Deventer, ten 11 ure, door het gem. 
bestuur: het leveren van een ijzeren brug-
schip voor de schipbrug. Het bestek met 
teekeuing ter inzage op het Raadhuis en 
aldaar verkrijgbaar. Inlichingen op het 
kantoor van den Gemeente-Bouwmeester, 
eiken werkdag tusschen 10 en 12 uur. 

VRIJDAG 16 October. 

Kiiurlo, ten 11 ure, door den Rent
meester van den Huize Ruurlo in het 
Wapen van Ruurlo: het bouwen van een 

landbouwerswoning nabij De Kooi en een 
schuurtje bij de Voskamp; bestek en teek. 
ter inzage in genoemd café; biljetten in 
te zenden bij den aanbesteder. 

ZATERDAG 17 October. 

Boxtel ten 12 ure. Door de bouwk. J. 
de Vries ten huize van mej. de vyed. 
Merks: het bouwen van 12 woonhuizen 
in 3 blokken nabii het station Boxtel; 
bestek en teekeningen te bekomen hij 
den bouwk. 

MAANDAG 1» October. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het ge
meentebest.: het leveren yan inlandsch 
of Rijnsch eiken. Australisch-, Oost- of 
West-Indisch-Vierkant beslagen paalhout 
en vierkant bezaagd hout voor paal- en 
remmiiigwerken, langs de Noordelijke 
IJkade. Het bestek te verkrijgen ter 
Stadsdrukkerij (Nes). Inlichtingen ten 
kantore van den ingenieur der „Haven
werken" ten Gemeentehuize kamer No. 
151, van 10 tot 12 uur, de week, welke 
aan de aanbesteding voorafgaat. 

Amsterdam ten 1.30 nam. Door de H. IJ, 
S. M. in het Centr. station, bestek no. 
1122: het maken, leveren en stellen van 
den bovenbouw en het ijzerwerk van den 
onderbouw voor eene draaischijf van 16.14 
M. middellijn op het stationsemplacement 
Resteren, raming f 9930. Het bestek met 
teekening verkrijgbaar aan het Admini
stratiegebouw Droogbak Dienst van Weg 
en Werken, kamer 150. Aanwijzing 14 
October 10 uur spoortijd in het Centraal
station te Amsterdam. 

Amsterdam ten 11 ure. Door de arch, 
van Kossem en Vuyk in Maison Boer: het 
bouwen van een zaadpakhuis te Zaandam. 
Bestek en teekeningen zijn ten kantore 
van de Architecten, le Weteringplantsoen 
2 te Amsterdam verkrijgbaar. 

DINSDAG 20 October. 

's-Gravenzande ten 2 ure. Door het 
Gem -bestuur in het Raadhuis: a. het 
verrichten van uitgravingen tot vorming 
der Haven, dempen der bestaande Zwaai-
kolk en egaliseeren van terreinen langs 
de Oude Vaart, maken zes mesbakken; 
b. het opnemen der bestrating ten Noorden 
van het Marktveld, leggen van rioleering 
met straatkolken, enz.: c. het verplaat
sen van eene steenen loods, met bij
komende werken. Aanwijzing ten 10 uur. 
Bestek en teekeningen verkrijgbaar ter 
Gemeentesecretarie. 

WOENSDAG 28 October. 

Middelburg ten 11 ure. Door het Min. 
van waterstaat aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het vernieuwen van een 
dukdalf tot beveiliging van de kleine 
ponton in de haven aan den Stoofpolder 
raming f 2000; het bestek ter lezing aan 
het Ministerie van Waterstaat en aan de 
lokalen der Provinciale Besturen en ver
krijgbaar bij de gebr. van Cleef te's-Gra
venhage ; inlichtingen bij den hoofd-ing.-
directeur Caland te Middelburg, den arr.-
ing. van Vlissingen te Goes en den opz. 
Enthoven te Zierikzee. 

H H. Architecten. 
Een fabrikant van prima kleurige 

scherp gevormde 

Waalsleenen 
wenscht in relatie te treden met een 
Architect die veel werk heeft tot het 
toepassen van zijn fabrikaat tegen 
zeer voordeelige conditiën. 

Br. fr. lett. P. H . Alg. Adv. bureau 
D. Y. A L T A , AMSTERDAM. 

JALOUSIES 

ROLLUIKEN 

SERREBEDEKKING 

SPIJZENLIFTEN 

ZONBLINDEN 

MARKIEZEN&RAMEN 

S. BRUIGOM. Arnhem. 

TAB OMMEREN & Go, Arnhem. 
Groothandel S p i e g e l - V e n s t e r g l a s , V e r f w a r e n . 

GEORNAMENTEERD GLAS. = = = = = 

G E W A P E N D B E T O N . 
UITVOERING van alle werken, begrootingen en plannen kosteloos. 

Koninklijke Rotterdamsche CEMENTSTEEMBRIER. 
Voorheen VAN WANING & Co., Rotterdam. — Enschede. 
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Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
<*. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
6. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België 6.60) d 
Voor de overige landen der Post-Unie, met > 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika . • 7.50; 
» >5 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer - 0.15 
Grootfc 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 bnrean 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

A a n k n o o p i n g a a n d e n B i e d e r m e i e r s t i j l . 

Wanneer men de oudere generaties, die niet meer 
van richting kunnen of willen veranderen, uitzondert, 
dan zijn onder de hedendaagsche bouwmeesters in 
hoofdzaak twee opvattingen waarneembaar, die zich 
vrij duidelijk beginnen af te teekenen. 

De eene gaat uit van het beginsel, dat men er 
naar streven moet een nieuwen stijl op geheel 
nieuwe grondslagen op te bouwen, de andere meent 
dat er slechts heil te verwachten is van wederaan-
knooping aan een losgelaten draad der historische 
ontwikkeling. 

Die beide opvattingen hebben zich ook in vroeger 
tijden reeds eens of meermalen geopenbaard, zij 
zijn beurtelings met meer of minder succes in toe
passing gebracht. Zij openbaren zich thans echter 
weder op andere wijze, omdat de techniek thans 
beschikt over tal van toenmaals onbekende con
structiesystemen en materialen en omdat de gron
diger studie van de kunstgeschiedenis ons omtrent 
het verleden op vele punten geheel nieuwe inzichten 
heeft geopend. 

Beide opvattingen hebben, zooals van zelf spreekt, 
hare verklaarde voor- en tegenstanders en daar-
tusschen een groep van weliswaar modern-voelendeen 
in vooruitstrevende richting zoekende en werkende 
bouwkunstbeoefenaars, die echter voorzichtig genoeg 
zijn, noch in hun werk noch in woord ol geschrift 
bepaaldelijk een der beide opvattingen voor te staan. 

Het is verklaarbaar, dat in een veel bewogen 
tijd als de onze, waarin overdrijving aan de orde 
van den dag is, waarin de mode zulk een groote 
rol speelt, het vinden van het juiste midden voor 
deze bedachtzamen niet gemakkelijk is en toch ligt 
het voor de hand en zal de toekomst zeer waar
schijnlijk leeren, dat tusschen de uitersten de weg 
gezocht moet worden. Voorloopig zal het zoeken 
daarnaar dan ook nog wel niet geëindigd zijn en 
zal er vooralsnog stof te over blijven voor be
schouwingen, die nu eens meer deze dan weer gene 
opvatting nader komen. 

In ons blad van 8 October j.1. gaven wij een 
beschouwing van Emil Utitz weer, die ten opzichte 
van „de nieuwe stijl" nogal optimistisch getint is, 
heden stellen wij daartegenover een andere van 
O R. Helmold, een waarschuwend woord aan hen 
die meenen zouden, dat een ondoordachte weder
invoering van de vormen uit den pruikentijd en 
uit het eerste vierde deel der negentiende eeuw 
ons vanzelf op den goeden weg zou kunnen bren
gen, en daarbij een behartigenswaardig woord aan 
allen, die in een gezonde ontwikkeling der bouw
kunst belangstellen. 

Wat voor twintig jaren niemand geloofd en wat 
ieder kunstkenner onmogelijk en belachelijk zou 
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hebben geacht, is gebeurd Pruikstijl, Empire, en 
Biedermeier, de stijl van omstreeks 1800 is toon
gevend geworden, niet slechts, voor zoover men 
zich bezig houdt met de vraag van aanknooping 
aan een ouden stijl of het brengen van afwisseling 
in de mode, maar nog veel meer in de kringen 
van hen, die nieuwe, voor onzen tijd passende en 
met onze begrippen harmonieerende wijzen van 
uitdrukking zoeken of, meestal zeer luid, verkon
digen, die reeds te hebben gevonden. 

Het is een zeker niet gering te schatten voordeel 
van ouzo tamelijk veelomvattende kennis der kunst
geschiedenis, van ons gemakkelijk verkeer en in het 
bijzonder van den nimmer ophoudenden stroom van 
uitgaven van allerlei aard, dat de bronnen waaruit 
de „leidende" meesters hun veelbewonderde nieuwe 
scheppingen putten, niet lang verborgen blijven en 
dan ook de niet zelfstandig tot oordeelen bevoegde 
des te sneller ervaart, wat iu het „nieuwe" oud eu 
wat werkelijk nieuw is. Helaas is meestal het 
goede en navolgenswaardige oud en het nieuwe, 
wanneer het al in noemenswaardigen omvang aan
wezig is, zuiver persoonlijk toevoegsel, dat zeer 
dikwijls niets minder dan een verbetering beteekent. 

Wij staan dus op nieuw voor de zoo dikwijls 
reeds aan de orde gestelde vraag, of in het algemeen 
en in hoeverre een aanknooping aan de werken 
van het verleden onzer kunst, ditmaal uit de ons 
het naast liggende periode, voor de gezonde ont
wikkeling van ons werken bevorderlijk en wensche
lijk kan zijn. 

Tegenover de bovenal sympathieke ontvangst, die 
in wijden kring ten deel viel aan de directe na
volgingen of nauwe aansluitingen aan de kunst van 
omstreeks 1800, vooreerst in het kunstambacht, dan 
ook in de profane bouwkunst, bij het landhuis en 
het stadshuis en op tentoonstellingen, enz. en tegen
over de talrijke door deze sympathie gedragen en 
haar weder nieuw voedsel gevende voortreffelijke 
uitgaven van opnamen uit dezen tijd *), schijnt het 
toch wellicht niet overbodig hier nogmaals op deze 
vraag terug te komen. Daartoe geven in het bijzonder 
eenige zinsneden aanleiding uit den tekst door 
Mebes als inleiding toegevoegd aan het eerste deel 
van zijn verzameling getiteld „Um 1800", waarin 
hij zegt: 

„Door het uitgeven dezer werken zal voor alles 
een als basis dienend studiemateriaal verstrekt 
worden voor het in ontwikkeling verkeerende jonge 
geslacht". 

„Eenvoud en bescheidenheid zullen deze sobere 
voorbeelden onze jeugd in de eerste plaats kunnen 
leeren, opdat eindelijk de armzalige producten van 
eene gewetenlooze massa-fabricatie en van een onbe
schaafd bousvspeculantendom weder voorgoed ver
dwijnen. Om dit doel te bereiken hebben alle hier 
tot medewerking geroepen onderwijsinrichtingen een 
grondige omvorming noodig, welker noodzakelijk
heid ook door de meest ervaren meesters wordt 
erkend. Laat ons de middelbare scholen, iu het 
bijzonder de bouwvakscholen van nutteloozen studie-
ballast bevrijden en eindelijk daarmede ophouden, 

*] De schrijver heeft hier o.a liet oog op de navolgende 
in de laatste jaren in Duitschland verschenen werken. 

C. Zetsche, Zopf und Empire. 3 deelen, 1906. 
K. Hinderer, R-rgische Schieferh&user, 1906. 
Klöppel, Friedriciaiiisches Barock, 1907. 
Fülfe & Schell, Althergische Hfiuser in Bild und Wort, 1907. 
('. Z»-tsche. Zopf und Empire v<>n der ,Wassirkante, 1907. 
1'. Mebes, Um 1800, 2 deelen, 1908. 

de jongelieden alle denkbare stijlsoorten in te 
pompen, die zij toch nooit zullen kunnen beheer-
schen en naar den eisch toepassen, de laatste vijftig 
jaren bewijzen dit genoegzaam". 

„Hoe eenvoudiger en beknopter wij het leerplan 
dezer scholen, met gebruikmaking van een met 
oordeel uitgezocht en op karakteristieke wijze aan
gewend studiemateriaal, inrichten, des te vroeger 
en zekerder zullen de leerlingen het doel bereiken, 
degelijke en zelfstandige bouw- en ambachtsmeesters 
te worden. 

„Evenzoo heeft de studie der architectuur aan de 
technische hoogcscholen behoefte aan een in dezen 
zin vereenvoudigende, verfrisschende herziening. Ook 
hier moest de aankomende bouwkunstenaar het eerst 
met de eenvoudige scheppingen der achttiende eeuw 
vertrouwd worden gemaakt en eerst in het ont
werpen van die bouwwijze tot hare volledige be-
heersching worden opgeleid. Zoowel de architectuur 
als de jonge architecten zelf zullen er beter bij 
varen, wanneer de laatsten niet eerst, ongeoefend 
en onervaren als zij zijn, het moeilijke gebied der 
monumentale bouwkunst betreden, maar eerst leeren 
de kleine, alledaagsclio vraagstukken op bevredigende 
wijze op te lossen. Eerst nadat zij dit bereikt en 
vasten grond onder de voeten gekregen zullen 
hebben, waarop ook het handwerk zich ontwikkelt, 
mogen zij zich gerust aan de studie van de vroegere 
tijdperken der bouwkunst begeven, om daaruit, als 
uit een wonderbron, verfrisschende en verjongende 
kracht te scheppen; wanneer deze hervorming door 
bevoegde handen grondig en oordeelkundig tot 
stand gebracht zal zijn, zoo zullen zekerlijk binnen 
afzienbaren tijd architectuur en handwerk gelouterd, 
versterkt en vereenigd op nieuw opstaan en wij 
zullen eindelijk weder een eigen stijl bezitten een 
stijl, die niet aan enkele talenten zijn ontstaan te 
danken heeft, maar die de natuurlijke vrucht is van 
een liefdevolle en oordeelkundige beoefening en 
ontwikkeling van de kunst onzer vaderen. Kunste
naars en handwerkers zullen dan weder tot het 
volk spreken, alleen door hun werken". 

De kunst dezer laatste perioden van de afgesloten 
ontwikkelingsreeks staat ons gewis, wat tijd betreft, 
en ook zakelijk het naaste en hare bouwwerken 
geven zooveel aanknoopingspunten en aanwijzingen 
voor de oplossing der vraagstukken van onzen tijd, 
dat het werkelijk te betreuren is, dat de rustige 
verdere ontwikkeling eenmaal zoo plotseling onder
broken is. Niettemin schijnt de wijze van aan
knooping, zooals Mebes die wenscht en voorslaat, 
minst genomen bedenkelijk en gevaarlijk in hare 
uitwerking. 

Pruikstijl en Empire zijn dc uitvloeisels der voor
afgegane bouw- en versieringsstijlen, voortgekomen 
uit den afkeer van hunne, tot aan de uiterste 
grenzen der mogelijkheid gevoerde, overdrijving in 
vormen en kleuren. Zij zijn tegelijk, bijzonderlijk in 
het Noorden, de organische uitdrukking van de, in 
tegenstelling met de pronkende Ttaliaansch-Fransche 
hofkunst, te voorschijn getreden sobere burgerlijke 
gezindheid. Zij belichamen deze in de streng zake
lijke opvatting, in de wijze zelfbeperking, in de 
bewuste keuze der middelen, evenals in de sobere 
behandeling der aan de monumentale, zoowel als 
bij burgerlijke en kleine gebouwen, met voorliefde 
weder toegepaste klassieke motieven, waaraan zij 
daardoor een nieuwe bekoring verleenen. 

Maar zijn deze eigenschappen in de late kunst 
van den Pruikstijl en Empirestijl zoo zelfstandig en 

origineel, dat wij het op onze verantwoording zouden 
durven nemen, voor de ontwikkeling van onze aan
komende bouwkunstenaars eerst uitsluitend de vol
ledige beheersching juist van de bouwwijze dei-
achttiende eeuw tot uitgangspunt te kiezen? 

En hoe moet men het verstaan, dat degenen, 
welke daardoor vasten grond onder de voeten hebben 
gekregen, „zich dan gerust aan de studie van de 
vroegere tijdperken der bouwkunst mogen begeven, 
om daaruit als uit een wonderbron, verfrisschende 
en verjongende kracht te scheppen"? 

Kan men volgens onze hedendaagsche ervaring 
werkelijk meenen, tot een goede uitkomst te zullen 
geraken, door te beginnen bij het laatste lid van 
een lange ontwikkelingsreeks, waarin hetgeen in 
voorafgegane tijden bereikt is zich in gezuiverde 
verfijning reeds met nieuwe elementen vermengt, 
om dan ten slotte den leerling naar de beginpunten 
terug te voeren? Dat een schifting van de leerstof 
der hooge en middelbare scholen dringend gewenscht 
wordt, zal door niemand worden ontkend. Maar 
schijnt het niet veel logischer en doeltreffender, 
om, in plaats van een omdraaiing in den gang van 
het onderwijs, een schifting te bewerkstelligen vol
gens het lieginsel, dat slechts de werkelijke ballast 
op zijde gezet en in plaats daarvan de ontwikkeling 
der kunst in hare natuurlijke volgorde wordt aan
getoond, met bijzondere en, door het uitvallen van 
het ontbeerlijke mogelijk gemaakte, breedere behan
deling en nadruk op den samenhang der voor het 
onderwerp gewichtige maatschappelijke ontwikke
lingsfactoren? 

Zoo alleen vermag in het algemeen de studie van 
overgeleverde kunst nuttig en bevorderlijk te worden. 
Dat men zonder dit niet tot het doel geraken kan, 
terwijl men, gelijk ook reeds voorgesteld is beproeft, 
de leerlingen alleen op eigen kracht aangewezen te 
leiden tot de oplossing van kleinere alledaagsche 
vraagstukken en hen in elk geval dan eerst 
een overzicht van de historische ontwikkeling te 
geven, dit behoeft hier wel niet in bijzonderheden 
te worden aangetoond. 

Waar wij echter, bij een verkeerde beoordeeling 
van de waarde en bij consciëntieuze, letterlijke toe
passing van de voorbeelden der stijlen van omstreeks 
1800, lichtelijk bij ons scheppen heengevoerd kunnen 
worden, blijkt uit een verschijnsel in onze jongste 
architectuur, waarvan de bedenkelijkheid tot heden 
weinig schijnt te worden ingezien. 

Terwijl wij toch na de misgrepen van de jaren 
omstreeks 1870 -1880 hebben leeren inzien, hoe 
verkeerd het is, voor onze huurkazernes den gevel 
van het Palazzo Pitti te plakken, behangen wij nu 
onze kolossale warenhuizen en huurkazernes met de 
lieflijke versiering en de hier wel ten volle mis
plaatste bekleeding met tuinlatjes van eenvoudige 
landhuisjes uit den Biedermeiertijd. Wat is nu 
eigenlijk slimmer? 

Daarom komt ons een ernstig waarschuwend woord, 
betreffende de toepassing en waardeering der voor
beelden van omstreeks 1800 dringend noodig voor. 

Niet om een richting, die wellicht meer dan een 
andere uitzicht op welslagen heeft, van haren grond
slag te berooven, maar om to verhoeden, dat zij 
ons andermaal op dwaalwegen voere. 

De bouwwerken en inrichtingen uit die tijden 
moeten niet zelf als voorbeelden voor zoo getrouw 
mogelijke navolging gebezigd worden (bij vele 
meubelvormen mag dit eenigszins anders zijn) het 
opkomend kunstenaarsgeslacht moet niet meenen, 
des te zekerder en volkomcucr tot de aansluiting 
aan een nieuwe voor ons beteekenisvolle en levens
vatbare kunst te komen, hoe bedriegelijker men ze 
kan nabootsen en zich in hare vormen in-
inwerken. Niet op de vormen komt het aan, maar 
op den geest van eenvoud, op de edele gezindheid, 
die in deze werken zijn uitgesproken. Wanneer in 
dezen / in de studie dor voorbeelden ter hand ge
nomen wordt en daaruit nuttige toepassingen ge-' 
trokken worden, dan zal het zeker voor onze verdere 
ontwikkeling bevorderlijk zijn, dan mogen wij hopen, 
dat de wensch die Mebes aan het slot van den tekst 
voor het tweede deel van zijn werk uitspreekt, in 
vervulling gaat; „er toe bij te dragen, den smaak 
niet slechts der kunstenaars en ambachtslieden 
maar ook van de wijdste kringen, te louteren en te 
vormen." 

Daartoe kan de bovenmatig rijke en veelzijdige 
verzameling van Mebes een voortreffelijke eerste 
aansporing geven. Tot de onvermijdelijke diepere 
studie, tot het werkelijk omvatten van de eigen
aardigheid en den geest zal geen boekenstudie toe
reikend zijn, maar een zoo bonte verzameling zal 
voor menigeen wellicht het gevaar van oppervlakkig
heid en verwarring opleveren. Ook in Pruikstijl en 
Empire zijn, wanneer men nauwkeuriger oplet, vele 
landelijke en plaatselijke eigenaardigheden tot uit
drukking gekomen, niet slechts de groote ver
schillen tusschen Zuid- en Noord-Duitschland, maar 
fijnere afwijkingen in techniek en vormen, bijzonder
heden als de in hun strenge zakelijkheid en voor
name verhoudingen voorbeeldige baksteenbouw
werken in Holstein (Eutin) eu nog anderen. Daarom 
zal hij, die zich ernstig met de kunstopvatting en 
het innerlijk gehalte van de scheppingen van dien 
tijd vertrouwd wil maken, zich niet mogen verge
noegen niet een, al is het ook nog zoo rijk alge
meen overzicht van het geheel, zooals Mebes dat 
geeft. Hij zal een werkelijk juiste opvatting van 
het innerlijk wezen dezer kunst eerst verkrijgen, 
wanneer hij hare voortbrengels in nauwer be
grensde omlijsting zoo volledig mogelijk, en 
niet in enkele uitgezochte, bijzonder op den voor
grond tredende voorbeelden leert kennen, zooals 
dit bijvoorbeeld in de verzamelwerken van Zetzsche, 
Hinderer, Fülle en Schell en anderen beoogd is. 
Nimmer vergete hij echter, dat ook dezen slechts 
willen aansporen en voorbereiden tot de onver
mijdelijke eigen studie, zonder welke geen geestelijk 
beheerschen, geen waardeeren van het innerlijk ge
halte, van welke voorbeelden ook, denkbaar is, en 
daarom ook geen zelfstandig vruchtdragend scheppen. 

,,'t B i n n e n h u i s " te A m s t e r d a m . 
De bekende inrichting voor Ambachts- en Nijver

heidskunst „'t Binnenhuis" heeft ongeveer acht jai en 
bestaan en thans heeft de Directie in hare lokalen 
Raadhuisstraat 48 en 50 een Tentoonstelling georga

niseerd van Foto's naar uitgevoerde ontwerpen en 
ontwerp teekeningen van Gebruiks-kunst-voorwerpen 
door H . P . Berlage en Jac. van den Bosch, waar
mede in hoofdzaak beoogd wordt, een overzicht te 
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geven van de ontwikkeling onzer toegepaste ge
bruikskunst, van de opening van 't Binnenhuis in 
1900 af tot op heden. 

Aan elk bezoeker wordt een keurig uitgevoerde 
en verluchte brochure uitgereikt, waarin het streven 
der inrichting wordt uiteengezet en de moeilijk
heden besproken worden, waarmede zij daarbij te 
kampen heeft gehad. 

De gegeven beschouwingen komen ons zoo belang
rijk voor, dat al kunnen wij er heden de afbeel
dingen niet bij geven, wij den inhoud der brochure 
hier grootendeels laten volgen. Die inhoud is van 
wijdere strekking dan het beperkte gebied van de 
bescheiden tentoonstelling en moge al niet iedereen 
het met de daarin vervatte stellingen geheel eens 
zijn, er spreekt zooveel ernst uit, dat dit geschrift in 
ruimen kring belangstelling en overweging verdient. 

De brochure is getiteld: 
„ D E DRIE STRENGEN" DER MODERNE GEBRUIKSKUNST. 

Ruskin heeft, in zijn symbolischen trant, eens 
een opstel gewijd aan The three colours of Prae-
raphceletism. Laat ik, op zijn voorgaan, hier eens 
mogen spreken over de Drie Strengen der Moderne 
Gebruikskunst, als zooveel wetten, die haar be
hooren te beheerschen. 

Daar is, om te beginnen, het Materiaal, dat 
bearbeid moet worden. Wie dit onderneemt, kenne 
het in zijn aard en in de techniek van behandelen, 
waaraan het onderworpen wil zijn En die kennend, 
erkenne hij ze, en late zijn voorwerp uit beide groeien. 

Dit doende, dient hij meteen het Nut, hetwelk 
het voorwerp zelf te dienen heeft. Materiaal, tegen 
zijn aard gedwongen, werkt tegen. Verkeerde tech
niek schaadt de deugdelijkheid. 

Dit doende, dient hij ook de Behaaglijkheid, die 
eerst voort kan spruiten uit het besef der nood
zakelijkheid in de dingen, en uit het daardoor in 
den geest gewekt gevoel van rust. Elk ding, dat 
niet den indruk geeft van juist zóó te zijn als het 
wezen móet, verstoort dat rust-gevoel en werkt 
onbehagelijk. Wat tegen den geest van het mate
riaal gemaakt is, kan nooit voldoening geven. 

Een gebruiksvoorwerp dient tot gebruik, en moet 
aldus tegelijk meegeven en weerstaan. Geeft het 
niet mee, dan is het onhandig, ongeschikt, niet 
makkelijk, niet nuttig; weerstaat het 't gebruik 
niet, dan is het snel verbruikt, dus niet nuttig. 

Een voorwerp, dat niet geconstrueerd is naar 
den eisch van zijn Materiaal, kan dus niet voldoen 
aan den eisch van het Nut. 

Een voorwerp, dat niet voldoet aan den eisch 
van het Nut, in zoover als het niet meegeeft aan 
den eisch van het gebruik, kan nooit den indruk 
geven van noodzakelijkheid en weerstandskracht, 
die grondslag zijn voor het gevoel van Behaaglijk
heid {= zitmeubel met te dunne pooten; kast-
meubel met te ijle dragende deelen; of dragende 
deelen, niet steunend op stijl of legger). En alle 
grilligheid en gewildheid, als evenzooveel uitingen 
van ón-noodzakelijkheid, zijn daarom alleen reeds 
onbehaaglijk. 

# # 

Doch de bestemming van een gebruiksvoorwerp 
gaat uit boven het enkele Nut. We vragen ervan, 
dat het ons helpt opbouwen ons Tehnis; dat wil 

zeggen ons het gevoel geve van innigheid en rust, 
waarzonder geen Behaaglijkheid van noodzaaklijk-
heid; van volkomen eenheid en evenredigheid in 
vorm en kleur. 

Die evenredigheid is iets wiskunstigs, maar de 
behaaglijkheid gaat daarboven uit. Zij is een ge
volg van de keurwerking in onzen geest, die het 
overtollige versmaadt, het te veel verwerpt, het 
te sterk sprekende ontwijkt. De versiering moet 
daarom mee gegroeid zijn met het voorwerp, zij 
mag er niet aanhangen of zoo maar er opliggen. 

* » 

Eerst als aan den eisch van het Materiaal: aan 
den eisch van het Nut, aan den eisch der Behaag
lijkheid gelijkelijk voldaan is, wordt een gebruiks
voorwerp tot een voorwerp van gebruiksfcuMSt. 

Dit evenwel juist is zeer moeilijk. Waar de werk
man, die het materiaal bewerkt, de ontwerper niet 
meer is, en de ontwerper zelf vaak weinig in aan
raking komt met de voortbrenging, is zijn kennis 
van het materiaal en van de bewerking ervan altijd 
min of meer beperkt, en teekent hij al te licht, 
voor zijn teekenplank staande, constructies, die hij 
nooit zou maken als hij gewend was zelf het mate
riaal te verwerken. 

Maar ook dreigt hem zoo licht het gevaar van, 
zoekend vóór alles juist te construeeren, in botsing 
te komen met de eischen van het Nut en van de 
Behaaglijkheid. Of dat hij, Nut cn Techniek veree-
nigend, de Behaaglijkheid der evenredigheid niet 
bereikt; of, straks Nut en Behaaglijkheid vereeni-
nigend, de eischen van het Materiaal en van Goede 
Constructie verwaarloost. 

De ontwikkeling onzer Hollandsche gebruikskunst 
der laatste jaren geeft ten duidelijkste bewijzen van 
deze staage worsteling. Het zoeken is niet altijd 
„bereiken" geworden, ook al omdat uit dit zoeken 
het „gezochte" soms geboren werd, of omdat de 
sterkte, die vast staat tegenover de verleiding om 
heen te stappen over strenge eischen, niet altijd 
en gestadig voorhanden was. 

Om nu met een paar voorbeelden aan te toonen, 
waar gefaald en waar bereikt werd, volgen we even 
de eischen der twee voornaamste materialen: hout 
en metaal. 

In de samenstelling van het hout overheerscht 
de langdradige nerf, en alleen in de richting van 
die nerf is het verkieslijk het aan te wenden. 

Zoolang het hout nog niet tot ontbinding is over
gegaan — en dat wil wel eeuwen duren — absor
beert het damp en geeft dien weer af, en, daardoor 
uitzettend en inkrimpend, doet het dit door de 
nerven dichter bijeen te trekken of vaneen te laten 
gaan. Het werken geschiedt dus rechthoekig tegen 
den nerf, die zelf niet in de lengte uitzet of krimpt. 
In een goed gebouwd meubel zal nu het hout zóó 
zijn toegepast, dat het, werkend, dit min of meer 
vrijelijk kan doen, zonder den samenhang van het 
bouwsel te schaden. Daarom is de versteknaad, 
met of zonder pen, in plaats van de pen- en gat
vergaring, soms wél goedkooper, maar zooveel on-
solieder, omdat de twee gevoegde lijsten, of stijlen 
met de dorpels, ieder in andere richting krimpen, 
en dan van elkaar trekken. En buiten de nerf ge
zaagd hout, bij buigende lijnen, verliest zijn kracht, 
zoodat, wil men in een meubel een buigende lijn 
verkrijgen, die dient gevonden te worden door het 
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gebruiken van zulk zwaar hout, dat de buiging 
binnen de nerf blijft, of wel door het samenvoegen 
van afzonderlijke stukken hout. 

• 
# * 

Het is in deze eerbiediging van het houtkarakter 
dat de moeilijkheden ontstaan bij den opbouw van 
stoelen. Bij een stoel is het verkieslijk de achter-
pooten te doen uitwijken, om bet grondsteunvlak 
grooter te krijgen en daardoor den stand van het 
meubel steviger, terwijl het gemak van wie er op 
zit een wijking van den rug naar achter vraagt. De 
lijn van den rug en die van de achterpooten ont
moeten elkaar dus óf ter hoogte van de zitting, óf 
daarboven, óf lager, in een hoek of bocht, en zoo 
ontstaat, wil men het hout niet buigen en niet 
buiten de nerf zagen, een bizondere constructie
moeilijkheid, die nog versterkt wordt doordat het 
achterdeel der zitting iets smaller behoort te zijn 
dan de voorkant, of — het averechtsch effect van 
het omgekeerde wordt bereikt. 

Deze technische vragen nu hebben tot een telkens 
vernieuwd zoeken geleid, dat somtijds tot wat wonder
lijke en gezochte constructies heeft gevoerd, doch 
anderer zijds juist gedwongen heeft tot een zich 
rekenschap geven en vinden met soms merkwaardig 
gelukkige resultaten. Zoo is er een leunstoeltje, 
ook constructief heel merkwaardig, doordat het niet 
minder dan 42 vergaringen telt, en zonder eenig 
offer van het materiaal te vragen, een gemakkelijk 
en gracelijk geheel biedt, goed van verhoudingen. 
Bij crapauds is de moeilijkheid kunnen opgelost 
worden door het uitzagen van de achterstijlen én 
het doen vooruitspringen der bekleeding, waardoor 
te zamen een schuine lijn voor den rug en een 
uitzetting van het steunvlak verkregen is. 

Bij kastmeubelen komt vooral in overweging de 
juiste toepassing der dragende deelen, de werking 
van vooruitspringende deelen, en het gebruiken van 
verschillende houtvlakken op elkander. In goedkoope 
meubelen wil men, in plaats van stijlen, in vergaring 
door dwarsdorpels verbonden, met paneelen er 
tusschen (welke constructie alleen duurzaamheid 
waarborgt) al te vaak de zijwanden samenstellen uit 
stukken plank, aan en op elkaar gelijmd, waarvan 
het onvermijdelijk gevolg moet wezen, dat het natuur
lijk werken van het hout belet wordt. Nog gevaar
lijker (en onoprechter) is in dit opzicht het gebruik 
van fineer. Allereerst geeft men daardoor het aan
schijn van eiken-, noten-, mahoniehouten meubels 
aan wat niet anders dan minderwaardig houten 
samenstelsels zijn, waarop een dunne laag kost
baarder hout met lijm geplakt is. Daar elk der twee 
saamgeplakte houtsoorten anders werkt, moet het 
slot zijn, dat de fineerhuid springen gaat. E r zijn 
oude kasten in ons Nederl. Museum, die duidelijk 
dit verschijnsel vertoonen, en menig kooper van 
eikenhouten(?) meubelen heeft (te laat!) door dit 
springen ontdekt, hoe zijn eikenhout slechts buiten
kant was. 

Dragende deelen op een plank gezet (zooals dit 
voorkomt bij buffetten) loopen gevaar door de wer
king van dit vlakliggende hout uit hun steunpunt 
getrokken te worden. Zij behooren daarom niet 
anders dan op dwarsrichels te steunen, die te zamen 
het dragende vlak bijeenhouden. Gaat men, gelijk 
in de voorheen zoo geliefde „salon"-meubeltjes, de 
dragende stijlen van het bovenmeubel „sierlijk-slank" 

draaien, dan krijgt men wel een „luchtig" meubel, 
maar een, dat juist daarom strijdt met het materiaal 
waaruit het opgebouwd is. Hout is eenmaal massief, 
en verliest, te veel afgedraaid, eigen aard en steun-
kracht. Die „fraaie" stijltjes verdragen weinig ge-
bruiks! 

Maar het moeilijkst is het verkrijgen van licht 
en schaduwwerking door vooruitspringde deelen. 
Opgelijmde of met fijne nageltjes bevestigde lijstjes 
zijn niet alleen onecht, maar hebben ook een leelijke 
neiging tot krimpen op andere wijze dan het hout, 
waarop ze zitten en daardoor tot afbreken. Door
dat men ze machinaal zonder eenige moeite zelfs 
de overdrevenste vormen kan geven, komt men er 
al te licht toe, ze zoo zwaar uit te hollen en te 
bollen, alsof ze uit steen gehouwen waren. Vooi-al 
voor de deklijsten der kasten. Bij de vernieuwde 
vormstudie, waartoe de jonge beweging voor een 
betere meubelkunst, op zuivere constructie gegrond, 
komen moest, heeft zij vooral met de dekstukken 
der kastmeubels geworsteld. Zij begon niet de stijlen 
door te trekken. Dit alles, vooral in het begin met 
een overijver „in het toonen der constructieve 
deelen", waardoor de zuivere behaaglijkheid — ge
lijk door elke overdadigheid gekwetst werd. 

Later is zij zich er op gaan toeleggen, constructieve 
eerlijkheid (die eerbied voor materiaal en nut in 
zich vereenigt!) te verzoenen met de soberheid, 
welke de Behaaglijkheid vordert en vooral om een 
oplossing te vinden van het vooruitspringende dek, 
door de deklijst van één stuk hout te nemen en 
die uit te zagen, in zijn verband met de opstaande 
zijstijlen van het eigenlijk gezegde meubel. Een zeer 
bizondere oplossing geeft een ander voorbeeld, waai
de stijl van binnen zóó uitgezaagd is, dat de hoek 
van de ingekeepte deklijsten er in past, en de stijl 
dus om die lijsten heengroeit. Maar dit is zeer be
werkelijk en dus alleen toepasselijk bij een kost
baar meubel. 

Vlak tegenover de eigenschappen van het hout 
staan die van metaal. Men kan dit buigen, smeden, 
forceeren, draaien, gieten, in allerlei wendingen en 
vormen, en vanzelf volgt het dus te reeder de vlucht 
der fantaisie van den ontwerper. Doch juist in die 
willigheid van het materiaal ligt een gevaar voor 
te groote grilligheid, terwijl voor wie èn hout- en 
metaalvoorwerpen teekent, een ander gevaar ont
staat : van hout-constructie op metaal en omgekeerd 
toe te passen. Wat bij metaalvlakken vooral moeilijk
heid geeft, is de samenvoeging buiten soldeer. Een 
klok van H . P. Berlage geeft een voorbeeld van 
samenvoeging met behulp van over beide vlakken 
gelegde, gebogen smalle stroken metaal, die dan aan 
beide platen met kleine klinkers zijn verbonden en 
aldus de twee tezamen houden. Intusschen is deze 
verbinding met kleine klinkers wel goed bedacht, 
doch in de werkelijkheid, waar het zoo dicht bijeen-
klinken van twee vlakken in een gesloten ruimte 
technisch hoogst moeilijk blijkt, komt deze voeging 
gedeeltelijk neer op soldeerwerk van een der platen 
en dienen de klinkertjes dus half alleen ter versiering. 
Juister is het overslaan van éen plaat over de 
andere of het opklinken van banden op metalen 
platen. Een ontwerp van een lamp v. d. Bosch, 
waar dragende metalen platen tegen de staande 
buis zijn aangesoldeerd, en van boven met een ring 
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omvangen en samengevoegd toont een mengeling 
van twee constructies (verbinden en soldeeren) waar
bij de behaaglijkheid de constructieve juistheid een 
poeteje gespeeld heeft. 

Deze enkele voorbeelden mogen volstaan om den 
lezer te doen gevoelen, hoe moeilijk ook in deze 
gebruikskunst het vereenigen van verschillende 
eischen is; hoe zelfs ernstige werkers kunnen ver
vallen in fouten, die onverschillige onbewust en 
onbekommerd bij menigte begaan, maar tevens hoe 
in den ontwikkelingsgang onzer jonge beweging 
het streven naar een verbinden van Materiaaleerbied, 
Nut en Behaaglijkheid den stuw blijft geven. De 
overdrevenheid van constructiedrift is voorbij; de 
Behaaglijkheid laat zich sterker gelden. Reden te 
meer om straf te blijven toezien op toegevingen 
tegen constructieve eischen in. De tentoonstelling, 
thans in het Amsterdamsen Binnenhuis, Raad
huisstraat, geopend van een reeks ontwerpen in den 
loop van het bestaan sinds 1900 uitgevoerd, brengt 
o.a. de hierboven aangeduide voorbeelden van slagen 
en mislukken, van streven en zoeken aan den dag, 
tot leering van allen, die in onze jonge verbruiks-
kunst belangstellen of er in werken. 

S. v. P . 

V e r e e n i g i n g e n . 

A D R E S IN Z A K E E E N R I J K S P R O E F S T A T I O N 
VOOR B O U W M A T E R I A L E N . 

Aan 
Zijne Excellentie den Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel. 

Geven met verschuldigden eerbied te kennen, de 
ondergeteekenden vertegenwoordigende de besturen 
van en ten deze handelende voor: 

de „Vereeniging van Nederlandsche Kalkzand-
steenfabrikanten"; het „Nederlandsch Cement-
Syndicaat"; de „Süddeutsche Cement-Verkaufsstelle 
G. m. b. H . " ; de „Rheiiiisch-Westfalisches Cement-
Syndikat G. m. b. H . " ; de Association desFabricants 
Beiges de Ciment-Portland Artiiiciel Société Ano-
nyme": de „Associated Portland-Cement Manufac
turers L t d " ; de „Vereeniging van Nederlandsche 
Schelpkalkfabrikanten"; de „Vereeniging van Han
delaren in Bouwmaterialen in Nederland"; de 
„Nederlandsche Aannemersbond"; 

en te dezer zake doniicilium kiezende ten kantore 
van den Secretaris der „Vereeniging van Neder
landsche Kalkzandsteenfabrikanten" te Hillegom; 

dat alle bovengenoemde Vereenigingen en Vennoot
schappen ten doel hebben fabriceeren van, handel 
drijven in bouwmaterialen en bevordering van de 
belangen van Industrie en Handel in verschillende 
bouwstoffen; 

(het Ned. Cement-Syndicaat vertegenwoordigt in 
Nederland tevens de vier genoemde buitenlandsche 
Vennootschappen die te zamen circa honderd cement
fabrieken omvatten zoodat hiermede - behoudens 
enkele onbeduidende fabrieken — de geheele Kunst-
portland-Cement-Industrie, welke in Nederland levert, 
vertegenwoordigd is); 

dat ondergeteekenden hebben kennis genomen 
van het onlangs gepubliceerde rapport der Staats
commissie benoemd bij Kon. Besluit van 25 Sept. 
1902 No. 8 en bij Kon. Besluit van 23 Mei 1903 

No. 102 aangevuld met drie leden, welke commissie 
in December 1904 ingevolge haar opdracht advies 
heeft uitgebracht betreffende de oprichting van een 
„Rijksstation voor physisch-technologisch onder
zoek"; 

dat de inhoud van dit rapport in zooverre het 
betreft advies aangaande een Rijksproefstation voor 
bouwmaterialen hen ten zeerste heeft teleurgesteld 
en verbaasd; 

dat toch het rapport erkent dat handel en industrie 
groot nut kunnen trekken van inrichtingen waar 
handelswaren en toestellen kunnen worden onder
zocht, doch feitelijk concludeert dat het openen der 
gelegenheid tot onderzoek van allerlei toestellen 
benevens papier en inkt urgent moet worden geacht, 
doch dat voor bouwmaterialen zulks niet het geval 
zoude wezen: 

dat het niet op den weg van ondergeteekenden 
ligt omtrent de wenschelijklieid van een Rijksbureau 
van onderzoek ten behoeve van door de Commissie 
bedoelde toestellen benevens papier en inkt een 
oordeel uit te spreken; doch dat zij nadrukkelijk 
er op willen wijzen, dat zij de meening der bedoelde 
commissie aangaande onderzoek van bouwmaterialen 
niet kunnen onderschrijven; 

dat — in tegenstelling met hetgeen het, rapport 
daaromtrent zegt zij verklaren dat de tegen
woordige toestand niet voldoet en industrie en handel 
zeer beslist voor bouwmaterialen een Rijksproef
station zeer noodzakelijk achten ; 

dat principieel een particulier proefstation nimmer 
kan voldoen en dat de onhoudbaarheid van den 
toestand scherper in het oog springt als men nagaat 
dat in ons land bouwmaterialen feitelijk slechts door 
één firma worden onderzocht; 

dat door den Staat, Gemeenten en andere pu
blieke lichamen of directies van werken, eischen 
worden gesteld voor gebouwen en de materialen 
waarvan deze worden opgetrokken welke eischen 
van meer betnekenis zijn dan weleer tengevolge 
van de invoering der Woningwet en daaruit voort
gevloeide seherpei bouwverordeningen; 

dat een noodzakelijke consequentie van het 
officieel stellen van eischen is: het verschaffen der 
middelen om officieel te kunnen constateeren (be
wijzen) dat aan de eischen wordt voldaan; 

dat de toestand thans hierop neerkomt dat industrie 
en handel gedwongen worden door Staat, Provincies, 
Gemeenten (en dikwijls ook particuliere directies) 
in hoogste en laagste instantie zich neer te leggen 
bij keuringen door één firma zonder dat eenige 
controle wordt uitgeoefend of mogelijk is op het 
werk dier firma; 

dat zeer zeker in den regel hiertegenover (trouwens 
op zichzelf een zwak argument) niet kan worden 
gesteld: „een tweede keuring of controle is mogelijk 
door opzending naar een buitenlandsche Staat s-
proefstation" omdat de tijd welke daarmede verloopt 
zulks practisch ondoenlijk maakt, en dit commercieel 
niet van nut kan zijn; 

dat dus de tegenwoordige toestand zonder Rijks
station terwijl wel eischen worden gesteld onhoud
baar is, geen normale en te aanvaarden rechts
toestand schept, ligt zóó aan de oppervlakte, dat 
wel geen nader betoog noodig schijnt; 

dat in alle beschaafde Staten Staatsproefstations 
tot onderzoek van bouwmaterialen bestaan, zoodat 
toch blijkbaar de noodzakelijkheid daarvan overal 
is ingezien; 

dat Staatsproefstations elders ook ambtshalve 
onderzoeken, en eveneens in opdracht van verschil-
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lende departementen van algemeen bestuur, en 
regelmatig bevindingen publiceeren, hetgeen zoowel 
gebruikers als industrie en handel ten goede komt 
en eerlijke concurrentie bevordert; 

dat in ons land in het bizonder voor bouwmate
rialen welke hier gefabriceerd worden en voor 
materialen waarvan steeds bij levering garantie wordt 
geëischt, (bijv. cement) gelegenheid tot officieel 
onderzoek toch een onafwijsbare eisch is; 

dat overigens voor proeven aan een Rijksstation 
betaald kan worden zooals ook in andere landen 
gebruikelijk is, en aldus feitelijk ook geen finantieele 
overwegingen de oprichting in den weg kunnen 
staan; 

Redenen waarom requestranten onder overlegging 
van een tweetal artikelen van recenten datum over 
dit onderwerp handelende, zich tot Uwe Excellentie 
wenden met het dringende verzoek — dat enkelen 
van ondergeteekenden overigens zeer gaarne nader 
mondeling aan Uwe Excellentie zouden mogen toe
lichten — niet af te gaan op het advies der Com
missie bovenbedoeld en daarentegen maatregelen 
te willen nemen om ten spoedigste over te gaan tot 
oprichting van een Rijksproefstation tot onderzoek 
van bouwmaterialen, welke oprichting zoowel in 
het directe belang van den Staat, Provincies, Ge
meenten en andere publieke lichamen, als in het 
algemeene belang en dat van Nijverheid en Handel, 
zéér urgent is te achten. 

September 1908. 't Welk doende, enz. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 41. V e r s 1 a g der Com
missie, in 1908 belast geweest met bet afnemen dei-
examens voor het diploma van Bouwkundig Opzichter en 
van Bouwkundig Teekenaar. 

D a r m s t a d t (slot), met afbeelding. 
Bond van N e d e r l a n d s c h e A r c h i t e c t e n . Ver

slag der vergadering van 3 October 190K. 
K a n t o o r g e b o u w Damrak 9S Amsterdam, met af

beeldingen. 
B e t o n z i n k werken volgens systeem „de Muralt" 

(vervolg I, met afbeeldingen. 
V e r w a r m e n van gebouwen, op groote afstanden 

van de warmtebron gelegen, door F. G. Unger w.i. met 
afbeelding. 

Architectura No. 41. V e r s l a g van de 1240ste Genoot-
schapsvergadering van 7 October 1908. 

B o e k d r u kk nnst. 
Bond Tan N e d e r l a n d s c h e A r c h i t e c t e n . 
T e c h n i s c h G e d e e l t e Eenvoudig middel tot het 

beproeven van Portland-cement. 

De Bouwwereld No. 42. Aan a l l e n die in metsel
werk be lang s t e l l en . 

Over de k l e u r in de a r c h i t e c t u u r , naar 
P. Kanold, (Vervolg]. 

Afbeelingen: Ontwerp van eon gebouw voor de Groote 
Club en Doctrina et Amicitia, door Ed. Cuypers. Woonhuis 
te Parijs door Ch. Plumet. 

De Ingenieur No. 41. D e K o n i n k 1 ij k e F a b r i e k van 
Rijtuigen en Spoorwagens, firma J. J. Beijnes te Haarlem, 
door J. J. Beijnes, met een plaat. 

H u l d e aan w ij 1 e n Dr. W. H. C. S t a r i n g , door 
R. A. van Sandick met portret. 

R e n t a b i l i t e i t van e l e c t r i c i t e i t s fabr iek en 
door N. J. Singels w.i. 

U i t het v e r s l a g der Rijkscommissie voor graadmeting 
en waterpassing over 190". 

K e t e l e x p l o s i e op h«t stoomschip „Pahud" dei-
Koninklijke Pakketvaart-Maatschappij op 19 April I90N, 
door A. Korving w.i. met afbeeldingen. 

Ingezonden s tukken . Eenige beschouwingen over 
commutatie, door C. L. R. E. Menges. 

Technisch Weekblad (li. v. ï . ) No. 41. Bestuursbericht»n. 
— Uit de Afdeelingen. — Van Week tot Week. — De 
hoofdelijke omslag. — Verslag Congres Wettelijke ouder
domsverzorging. — Ingezonden. — Ourthe-keigroeven (slot) 
— Verharde wegen (vervolg) — Vaknieuws. — 

De Aannemer No 41. A g g r a v a t i e en S i m u l a t i e 
W e r k e n in eigen beheer III. 

A f d e o l i n g s v e r s l a g e n . Groningen 6 Oct 1908. 

De Ncilc laiiiUcli» Kléi-Industrie No. 15. Bouwmaterialen 
uit gebakken klei tegenover die uit mortclstoffen. — De 
vorstvoorspeller. — De electrolytische vernieling van staal 
en ijzer in beton. — Architecten. — Kurksteen. — Tentoon
stelling te Assen. — Sabotage — 

Deutsche Banhiilte No. 41. Zur A e s t h e t i k des 
B c t o n e i s e n s doot Jos. Aug. Lux. 

G r o s s t a d t-B a u f r a gen, door Wilfried Baumgarten, 
(slot) met afbeeldingen. 

Die K e r a m i k auf der hessischen Landesausstellung 
zu Darmstadt 1908. door Erich Schirmer met afbeeldingen. 

Von der b i s c h ö f l i c h e n M ü n z e in V i c a.d. 
Seille gerestaureerd door E Hoppe, architect te Metz. 

Voni l a n d l i c n e n S c h u l n a u s b a n door P. Rose 
bij een ontwerp van C Arnheim, Oliva. 

Raum s t u d i ë n dooi F R. Vogel bij schetsen van 
A. Kawel te Holzminden, op losse plaat. 

V a r i a 

H E T 300-JARIG B E S T A A N V A N DEN 
V E R R E K I J K E R . 

De verrekijker kan dit jaar zijn 300-jarig bestaan 
vieren en ons land is, volgens de overlevering, zijn 
geboorteland. Den 8 October 1608 legde een Mid-
delburgsch brillenslijper, Hans Lippershey, aan de 
Algemeene Staten een instrument voor, dat voor 
den eerst bekenden verrekijker gold en dat hij be
weerde kort te voren te hebben uitgevonden. 

Intusschen was daarmee nog niet bewezen, dat 
genoemde Lippershey werkelijk de uitvinder was, 
want een andere Middelburger, ook een brillen
slijper, Zacharias Jansen, maakte ook aanspraak op 
die eer en het staat vast, dat hij reeds in het be
gin van 1608 een dergelijk instrument aan zijn 
vrienden had getoond. 

Meer dan een eeuw duurde de strijd om de eer 
van de uitvinding der verrekijkers, om Lippershey 
en Jansen en lang na hun dood werd door de na
komelingschap de strijd voortgezet. 

Denkelijk hebben beiden naar de oplossing ge
zocht en niet onwaarschijnlijk is het, dat beiden 
hebben gewerkt naar de aanwijzingen of de grond
gedachte van een anderen beroemden Nederlander, 
Adriaan Metius. 

Maar afgescheiden van dit alles, schijnt toch aan 
Lippershey de naam toe te komen van uitvinder 
van het gewichtige instrument, dat de verrekijker 
toch zeker is ; want hij heeft door de aanbieding 
van zijn exemplaar aan de Algemeene Staten het 
bewijs geleverd, dat hij de beteekenis van het 
nieuwe toestel inzag. Ook was hij de man. die het 
eerst op verbeteringen aanstuurde door te trachten 
een verrekijker te maken, waarbij men niet één 
oog behoefde te sluiten, maar beide oogen gebrui
ken kon, een soort van binocle-verrekijker. 

In 1609 werden reeds te Parijs verrekijkers ver
kocht. In Mei van dat jaar hoorde Galilei van het 
nieuwe instrument; terstond maakte hij er zich van 
meester, trachtte verbeteringen aan te brengen en 
reeds in Januari 1610 deed hij nieuwe ontdekkin
gen ten opzichte van de manen van Jupiter met 
het nieuwe hulpmiddel. 
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Van dat oogenblik al' zonnen alle astronomen op 
middelen om het instrument te volmaken en dienst
baar te maken aan het onderzoek van het heelal. 
In 1611 gaf Keppler de aanwijzingen voor een 
astronomischen kijker, den telescoop. 

Waren tot dien tijd toe de kijkers nog zoo een
voudig, dat zij de dingen „op den kop" vertoonden, 
de Capucijner Antoni Maria de Rheita fabriceerde 
den eersten kijker, die de dingen in den natuurlijken 
stand te zien gaf en Newton construeerde den 
eersten spiegeltelescoop. 

De uitvinding van den verrekijker is een zeer 
belangrijke geweest, omdat zij den stoot heeft ge
geven tot allerlei onderzoekingen op natuurkundig 
gebied. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

HAARLEM. De keramische afdeeling van het Museum van 
Kunstnijverheid werd onlangs aanzienlijk uitgebreid. De 
Chineesche en Japansche afdeeling werd in een afzonderlijk 
lokaal dat hij het geheel aansluit, ondergebracht. Eene 
kleine verzameling aardewerk van de Kei of Ewabeilanden, 
in de Banda Zee grlegen, werd dezer dagen aangekocht; 
zoodat de afdeeling, aardewerk van primitieve volkeren 
dat door vorm, kleur en versiering eene bijzondere be
koring bezit, vooralsnog exemplaren bevat van Oud Peru, 
van de roodhuiden in Cincinnatie, van den Congo, van 
Java, van Bali en Lombok, van de Padangsche bovenlanden, 
van Suriname, van Marokko en Algiers. 

Het vorige jaar kreeg het Museum ten geschenke van 
den heer Kam, den bekenden verzamelaar van Oud-Romeinsch 
aardewerk en glaswerk, eene kleine verzameling vaatwerken, 
afkomstig van opgravingen uit de om*treken van Nijmegen. 
Deze verzameling werd aangevuld met eenige reproduction 
en met oorspronkelijke stukken van Terra Sigillata, zoodat 
van laatstgenoemde producten een bescheiden overzicht kon 
gegeven worden. 

Teneinde de geschiedenis van het aardewerk in plastische 
voorbeelden vast te leggen, zou het zeer gewenscht zijn, 
dat het Museum in de gelegenheid ware. van alle in den 
laatsten tijd verschenen producten van artistieke waarde 
een exemplaar aan te koopen; doch de middelen van het 
Museum laten dit niet toe. reden waarom de Directeur een 
beroep doet op artisten en fabrikanten, opdat zij een exem
plaar van hunne beste werken aan het Museum zouden 
afstaan. 

ROTTERDAM. Aan een brief over bouwkunst in de Nieuwe 
Rott. Courant is het volgende ontleend. 

Het bestuur van den Rotterdamschen Kunstkring heeft 
het goede denkbeeld ten uitvoer gebracht, de tentoonstelling 
van architectuur, welke door de zustervereeniging te 's Gra
venhage was gehouden, ook in zijn zaal onder te brengen. 
Hoewel het niet in de bedoeling kan liggen, dat nogmaals 
een gedetailleerd overzicht van deze verzameling zal worden 
gegeven, wil ik de aandacht er toch nog even op vestigen. 
Het is aangenaam het werk hier terug te vinden, vooral 
daar het geheel een goed denkbeeld van de beweging geeft, 
die zonder twijfel in ons land op bouwkunst-gebied bestaat. 

Wel is waar ontbreken verscheidene bekwame bouw
meesters ; wij zouden gaarne werk er bij hebben gevonden 
van architecten als Prof' Henri Evers, C. N. van Goor, C. B. 
Posthumus Meyjes, Hanrath, Ingenohl, Houtzagers, Reus, 
doch niet iedere bouwmeester heeft teekenen voor tentoon
stellingen gereed liggen, daar hiervoor speciale teekeningen 
vereischt worden, om het publiek, dat helaas nog veel te 
weinig belang stelt in de Bouwkunst, niet af te schrikken 
door droge technische voorstellingen. 

Dit hebben de twee en dertig inzenders goed ingezien; 
aan duidelijkheid laten de hier tentoongestelde teekeningen 
niets te wenschen; de bezoekers kunnen zich gemakkelijk 
een beeld vormen van de uitvoering der bouwwerken. 

Voor de architectuur in het algemeen zijn deze tentoon
stellingen van het grootste belang. Er blijkt uit, dat er op 
dit kunstgebied een strijd gevoerd wordt tegen het slaafseh 
volgen van vroegere bouwstijlen. Er is een streven en zoeken 
waar te nemen, dat bij den één door veel uitgevoerde werken 
reeds een bezonkenheid heeft verkregen, bij den ander nog 

op e. o schets gelijkt, die door jeugd iets ruws en onvol
komens bezit. Ook merkt men vaak twijfel op, waar het 
geldt de te volgen richting. Zoo krijgt men van één inzender 
een zeer uiteenloopende architectuur te zien. Maar een 
streven vindt men toch. soms heel vaag, bij allen terug, 
en dit is het streven naar eenvoud, waarmede in direct 
verband slaat, waarheid in co structie. Dit streven is meer 
dan een halve eeuw niet te vinden geweest en al wordt 
bet niet in een bepaalden stijl vastgelegd, door de persoon
lijke uitingen van den bouwmeester, het kan niet anders 
of dit is de goede grondslag, waarop de tegenwoordige 
bouwmeester moet voortwerken. 

Het is daarom zoo te betreuren, dat kundige voorvechters 
als Jan Stuyt en Jos. Cuypers iu hun, onder No. 3t van den 
catalogus tentoongestelde „Kliniek" van Dr, M. A. Mendes 
de Leon, te Amsterdam, en Jac. van Gils in No. 47 „Gevels 
van Doorns gesticht" te Rotterdam, zijn teruggekeerd tot 
de 17de-eeuwsche kunst. Is dit eene bepaalde opgave 
geweest? of moet het aan armoede van gedachte worden 
toegeschreven? Het laatste kunnen wij niet aannemen, doeh 
doch deze bouwmeesters hadden moeten bedenken, voordat 
zij aan hunne gebouwen een dergelijken vorm toepasten, 
dat zij hierdoor een wapen in de hand geven aan de slaafsche 
copieerders, die zich nu op een Jan Stuyt en een Van Gils 
beroepen. 

Eenige Rotterdamsche architecten hebben hun werk aan 
deze tentoonstelling toegevoegd. 

P e r s o n a l i a . 

— Benoemd tot directeur der ambachtsschool te Heeren
veen de heer P. Blom, leeraar aan de ambachtsschool te 
Amersfoort. 

— De heer A. Baart, bouwk. opzichter en teekenaar bij 
de Gemeentewerken te Haarlem, is benoemd tot leeraar in 
het vak- en lijnteekenen aan de ambachtsschool te Leiden. 

— Tot leeraar in het hand- en rechtlijnig teekenen aan 
de ambachts-avondschool te Enkhuizen is benoemd de heer 
K. Koster te Schellinkhout. 

— Aan de Ambachtsschool te Emmen zijn benoemd: 
tot leeraar in het timmeren de heer A. A. L. Amoureus 

te Alkmaar, tot id. in het smeden de heer W. Klaver te 
Hilversum en tot id. in het schilderen de heer M. Schouten 
te Zwolle. 

— Te Enschede zijn tot leeraren aan de ambachtsavond
school benoemd de heeren: B. van Eek, D. Houwen, S. 
Lezer, S. Bernhardt, J. Pas. J. H. Scholten, L. E. Dijkhuizen, 
S. de Jong, H. B. Sanders, J. S. Koenderink, H. de Haan, 
G. J. Seckei, J. H. Oosterveld, F. L. van Maanen, H. Zeggelt 
en S. Terpstra. 

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 , bij 
van der Groot & Kruisweg, te Bussum. 

de Architecten 
(1) 

— Ci vi e 1-1 n genieu r bij de Koloniale Spoorwegen 
in Suriname. Dienstverband drie jaar. Inlichtingen geeft 
J. L. Guysenaer c. i.. Groot-Hertoginnelaan No. 1 te 's-Gra
venhage. (1) 

— A s p i r a nt • A d j u n c t • I n g e n i e u r hij De Holland-
sche IJzeren Spoorweg Maatschappij (Civiel Ingenieur, 
diploma Delft) bij den Dienst van Weg en Werken, salaris 
f lOOu.— per jaar en voor het tijdvak eindigende 30 Juni 1909. 

Aanbiedingen vóór 25 October aan den Chef van Speciale 
Werken, Gebouw „Mercurius," te Amsterdam. (1) 

— Onderwi jzer in het timmeren en vakteekenen aan 
de ambachtsschool te Amersfoort. Salaris f900.— Stukken 
vóór 21 October in te zenden bij den Directeur B. van 
der Worp. (1) 

— V o l o n t a i r aan de Gasfabriek te Goor eenigszins 
bekend met boekhouden om in de Gasfabricage zich te 
bekwamen, aanvangsalaris ( 300. Brieven aan de Commissie 
van Beheer der Gasfabriek. (1) 

B o u w k u n d i g T e e k e n aar. Brieven onder No. 1954, 
aan het bureau van de Haagsche Courant. (2) 

17 October. Bijlage van „ P E O P M E R K E R " . No. 42. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Hem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. == 

Hoofdkantoor en Hagazynen D E Kl'ITERKADK 150—151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, C L O S E T S - en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en Koudwater verzorging. Triumph Deurdrangers. Kanpioen Ventilator onder Garantie. 

(Vervolg Vacante Betrekkingen). 

M a c h i n e T e e k e n a a r op een Technisch Bureau. 
Aanbiedingen onder lett. V 0 630, N. v. d. D. (2) 

M e u b e l t e e k e n a a r tevens verkooper, voor groot 
magazijn te 's-Gravenhage. Br. lett. Z D, Adv.-Bur. Meerkotter 
& Co., Amsterdam. (2) 

— T e c h n i s c h o n t w i k k e l d R e i z i g e r voorElec-
trotechnische firma voor verkoop van installatie-materialen, 
motoren etc. Aanvangssalaris f 1500 a f2000. Aanbiedingen 
onder No. 2695 aan het Advertentie-Kantoor van J. H. de 
Bussy, Rokin 60, Amsterdam. (2) 

— B o u w k u n d i g e voor het leveren van Artikelen, 
Plannen en Teekeningen voor een Weekblad. Br. onder 
lett. E E 953, N. v. d. D. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n , 
INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 

RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 
Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 

van 6 tot 8 uur. 
33 Bouwk.Opz.-teek., 22—50 j.,/"60—ƒ 125 p.m. 
12 BouwkOpz.-Uitv., 23—50j., ƒ65—ƒ120 „ 

9 Bouwk. Teek. 22—49 j . , ƒ45—ƒ120 „ • 
5 Waterb. Opzr. ' 2 0 - 4 4 j . ^ 6 0 — ƒ 125 „ 
1 Décoratie-teekenaar -30j., ƒ ƒ125 „ 
1 Teek. voor kunst-industrie—30 j . , ƒ ƒ125 „ 
3 Chef-machinisten 2 2 - 3 3 j . ^ 9 0 — ƒ 125 „ 
1 Werkt. opz. (construct.) 26 j . , ƒ ƒ110 „ 
2 Werkmeesters 26—34 j . , ƒ 90—ƒ 130 „ 
4 Werktuigk. Teek. 18—30j.,ƒ35—ƒ 90 „ 
5 Electrotechniker 20—34 j . , ƒ.35—ƒ 120 „ 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , ƒ 65 „ 
2 Klerk-teekenaars 22—25j., ƒ 50—ƒ 70 „ 
1 Adjunct-Boormeester —-20 j . , 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 19 October. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het ge
meentebest.: het leveren yan inlandsch 
of Rijnsch eiken. Australisch-, Oost- of 
West-Indisch-Vierkant beslagen paalhout 
en vierkant bezaagd hout voor paal- en 
remmingwerken, langs de Noordelijke 
IJkade. Het bestek te verkrijgen ter 
Stadsdrukkerij (Nes). Inlichtingen ten 
kantore van den ingenieur der „Haven
werken" ten Gemeentehuize kamer No. 
151, van 10 tot 12 uur, de week, welke 
aan de aanbesteding voorafgaat. 

Amsterdam ten 1.30 nam. Door de H. IJ, 
S. M. in het Centr. station, bestek no. 
1122: het maken, leveren en stellen van 
den bovenbouw en het ijzerwerk van den 
onderbouw voor eene draaischijf van 16.14 
M. middellijn op het stationsemplacement 
Kesteren, raming f 9930. Het bestek met 
teekening verkrijgbaar aan het Admini
stratiegebouw Droogbak Dienst van Weg 
en Werken, kamer 150. Aanwijzing 14 
October 10 uur spoortijd in het Centraal
station te Amsterdam. 

Amsterdam ten 11 ure. Door de arch, 
van Rossem en Vuyk in Maison Boer: het 
bouwen van een zaadpakhuis te Zaandam. 
Bestek en teekeningen zijn ten kantore 
van de Architecten, le Weteringplantsoen 
2 te Amsterdam verkrijgbaar. 

DINSDAG 20 October. 

's-Graveiizande ten 2 ure. Door het 
Gem -bestuur in het Raadhuis: a. het 
verrichten van uitgravingen tot vorming 
der Haven, dempen der bestaande Zwaai-
kolk en egaliseer en van terreinen langs 
de Oude Vaart, maken zes mesbakken; 
b. het opnemen der bestrating ten Noorden 
van het Marktveld, leggen van rioleering 
met straatkolken, enz.: c. het verplaat
sen van eene steenen loods, met bij

komende werken. Aanwijzing ten 10 uur. 
Bestek en teekeningen verkrijgbaar ter 
G emeentesecretarie. 

Coevorden ten 3 ure. Door den heer 
A. Belt in 'tcafé Centraal aan de Markt: 
het bouwen van een blok 2 heerenhuizen 
en 3 burgerwoningen; bestek en teek. 

'Maatsch. tegen 

schade op het Leven 
M 

„DE UMlDriailUUlI van 1845. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN,IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . , 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 83.717.500,00 
BRAND - LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

ter inzage in gen. café en aldaar ver
krijgb. aanw. op den dag van aanbest.; 
inlichtingen geeft H. Rozeman arch. 

Rotterdam ten 1 ure. Door het ge
meentebestuur: het bouwen van eene 
school voor G. L. O. en eene bewaar
school aan de Tweeboschstraat. Bestek 
en voorwaarden ter inzage ter secretarie 

en op het Stads-Timmerhu's en verkrijg
baar bij de Wed. P. van Waesberghe & 
Zoon Houttuin 73, aanwijzing gehouden. 

Vinnen ten 11 ure. Door het best. der 
spaarbank: de verbouwing van het gebouw 
op den Langendijk aid. Inschrijvingsbil
jetten vóór 20 October a. s. des voor
middags elf uur, bij Jac. Verkerk te 
Vianen, bij wien bestekken en teeke
ningen verkrijgbaar zijn, dagelijks aan
wijzing en inlichtingen bij Architect 
Feikema te Vianen. 

WOENSDAG 21 October. 

Schoonrewoerd ten 11 ure. Door het 
gem. best.: het plaatsen van een ijzeren 
hek met steenen voet langs de begraaf
plaats over een lengte van 41.50 M.; 
bestek en teekening ter inzage ter secr; 
aanw. gehouden. 

DONDERDAG it October. 

's-(«ravenhag>> ten 2 ure. Door het 
gem.best het rioleercn en bestraten van 
een straat ten Noordoosten van Johannes 
Camphuysstraat, tusschen de Willem van 
Outhoornstraat en de Juliana van Stol
berglaan. Aauw. 19 Oct. te 11 ure, aan 
de gemeentewerf alwaar bestekken en 
teek. verkrijgb. zijn. 

Laugezwaag. Door de heerR.deRoos: 
het bouwen eener nieuwe schuur met 
voorhuizinge en varkenshok, in den polder 
te Nijelamer, voor de heeren de Jong en 
Jelsma te Kortezwaag; bilj. worden 
ingewacht onder lett. J. ten huize van 
den heer Jelsma; bestek en teek. ver
krijgb. bij aanbesteder. 

VRIJDAG 23 October. 

Een. Door de heer J. Assies: het bouwen 
van een woonhuis met schuur en stook
hok te Roden; i estek en teek, verkrijg
baar hij den opzichter Th. Boschma 
te Roden. 

http://heerR.de
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Van dat oogenblik af zonnen alle astronomen op 
middelen om het instrument te volmaken en dienst
baar te maken aan het onderzoek van hot heelal. 
In H U I gal' Keppler de aanwijzingen voor een 
astronomischen kijker, den telescoop. 

Waren tot dien tijd toe de kijkers nog zoo een
voudig, dat zij de dingen „op den kop" vertoonden, 
de Capucijner Antoni Maria de Rhcita fabriceerde 
den eersten kijken-, die de dingen in den natuurlijken 
stand te zien gal' en Newton construeerde den 
eersten spiegeltelescoop. 

De uitvinding van den verrekijker is een zeer 
belangrijke geweest, omdat zij den stoot heeft ge
geven tot allerlei onderzoekingen op natuurkundig 
gebied. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

HAARLEM. De keramische afdeeling van het Museum van 
Kunstnijverheid werd onlangs aanzienlijk uitgebreid. De 
Chineesche en Japansche afdeeling werd in een afzonderlijk 
lokaal dat bij liet geheel aansluit, ondergebracht. Eene 
kleine verzameling aardewerk van de Kei of Ewaheilanden, 
in de Banda Zee gelegen, werd dezer dagen aangekocht; 
zoodat de afdeeling, aardewerk van primitieve volkeren 
dat door vorm, kleur en versiering eene bijzondere be
koring bezit, vooralsnog exemplaren bevat van Oud Peru, 
van de roodhuiden in ('incinnatie, van den Congo, van 
Java, van Bali en Lombok, van de Padangsche bovenlanden, 
van Suriname, van Marokko en Algiers. 

Het vorige jaar kreeg het Museum ten geschenke van 
den heer Kaïn, den bekenden verzamelaar van Oud-Romeinsch 
aardewerk en glaswerk, eene kleine verzameling vaatwerken, 
afkomstig van opgravingen uit de omstreken van Nijmegen. 
Deze verzameling werd aangevuld met eenige reproduction 
en met oorspronkelijke stukken van Terra Sigillata, zoodat 
van laatstgenoemde producten een bescheiden overzicht kon 
gegeven worden. 

Teneinde de geschiedenis van het aardewerk in plastische 
voorbeelden vast te leggen, zou het zeer gewenscht zijn, 
dat het Museum in de gelegenheid ware. van alle in den 
laatsten tijd verschenen producten vau artistieke waarde 
een exemplaar aan te koopen; doch de middelen van het 
Museum laten dit niet toe. reden waarom de Directeur een 
beroep doet op artisten en fabrikanten, opdat zij een exem
plaar van hunne beste werken aan het Museum zouden 
afstaan. 

ROTTERDAM. Aan een brief over bouwkunst in de Nieuwe 
Rott. Courant is het volgende ontleend. 

Het bestuur van den Rotterdamschen Kunstkring heeft 
het goede denkbeeld ten uitvoer gebracht, de tentoonstelling 
van architectuur, welke door de zustervereeniging te 's Gra
venhage was gehouden, ook in zijn zaal onder te brengen. 
Hoewel het niet in de bedoeling kan liggen, dat nogmaals 
een gedetailleerd overzicht van deze verzameling zal worden 
gegeven, wil ik de aandacht er toch nog even op vestigen. 
Het is aangenaam het werk hier terug te vinden, vooral 
daar het geheel een goed denkbeeld van de beweging geeft, 
die zonder twijfel in ons land op bouwkunst-gebied bestaat. 

Wel is waar ontbreken verscheidene bekwame bouw
meesters; wij zouden gaarne werk er bij hebben gevonden 
van architecten als Prof Henri Evers, C. N. van Goor, C. B. 
Posthumus Meyjes, Hxnrath, lngenohl, Houtzagers, Reus. 
doch niet iedere bouwmeester heeft teekenen voor tentoon
stellingen gereed liggen, daar hiervoor speciale teekeningen 
vereischt worden, om het publiek, dat helaas nog veel te 
weinig belang stelt in de Bouwkunst, niet af te schrikken 
door droge technische voorstellingen. 

Dit hebben de twee en dertig inzenders goed ingezien; 
aan duidelijkheid laten de hier tentoongestelde teekeningen 
niets te wenschen; de bezoekers kunnen zich gemakkelijk 
een beeld vormen van de uitvoering der bouwwerken. 

Voor de architectuur in het algemeen zijn deze tentoon
stellingen van het grootste belang. Er blijkt uit, dat er op 
dit kunstgebied een strijd gevoerd wordt tegen het slaafsch 
volgen van vroegere bouwstijlen. Er is een streven en zoeken 
waar te nemen, dat bij den één door veel uitgevoerde werken 
reeds een bezonkenheid heeft verkregen, bij den ander nog 

op et n schets gelijkt, die door jeugd iets ruws en onvol
komens bezit. Ook merkt men vaak twijfel op, waar het 
geldt de te volgen richting. Zoo krijgt men van één inzender 
een zeer uiteenloopende architectuur te zien. Maar een 
streven vindt men toch. soms heel vaag, bij allen terug, 
en dit is het streven naar eenvoud, waarmede in direct 
verband staat, waarheid in co structie. Dit streven is meer 
dan een halve eeuw niet te vinden geweest eu al wordt 
het niet in een bepaalden stijl vastgelegd, door de persoon
lijke uitingen van den bouwmeester, het kan niet anders 
of dit is de goede grondslag, waarop de tegenwoordige 
bouwmeester moet voortwerken. 

Het is daarom zoo te betreuren, dat kundige voorvechters 
als Jan Stuyt en Jos. Cuypers in hun, onder No. 31 van den 
dtalogus tentoongestelde „Kliniek" van Dr, M. A. Mendes 
de Leon, te Amsterdam, en Jac. van Gils in No. 47 „Gevels 
van Doorns gesticht" te Rotterdam, zijn teruggekeerd tot 
de 17de-eeuwsche kunst. Is dit eene bepaalde opgave 
geweest? of moet het aan armoede van gedachte worden 
toegeschreven? Het laatste kunnen wij niet aannemen, doch 
doch deze bouwmeesters hadden moeten bedenken, voordat 
zij aan hunne gebouwen een dergelijken vorm toepasten, 
dat zij hierdoor een wapen iu de hand geven aan de slaafsehe 
copieerders, die zich nu op een Jan Stuyt en een Van Gils 
beroepen. 

Eenige Rotterdamsche architecten hebben hun werk aan 
deze tentoonstelling toegevoegd. 

P e r s o n a l i a . 

— Benoemd tot directeur dei-
veen de heer P. Blom. leeraar 
Amersfoort. 

ambachtsschool te Heeren-
aan de ambachtsschool te 

— De heer A. Baart, bouwk. opzichter en teekenaar bij 
de Gemeentewerken te Haarlem, is benoemd tot leeraar in 
het vak- en lijn teek enen aan de ambachtsschool te Leiden. 

— Tot heiaar in bet hand- en rechtlijnig teekenen aan 
de ambachts avondschool te Enkhuizen is benoemd de heer 
K. Koster te Schellinkhout. 

— Aan de Ambachtsschool te Emmen zijn benoemd: 
tot leeraar in het timmeren de heer A. A. L Amoureus 

te Alkmaar, tot id. in het smeden de heer W. Klaver te 
Hilversum en tot id. in het schilderen de heer M. Schouten 
te Zwolle. 

— Te Enschede zijn tot leeraren aan de ambachtsavond-
school benoemd de heeren: B. van Eek, D. Houwen, S. 
Lezer, S. Bernhardt, J. Pas. J. H. Scholten, L. E. Dijkhuizen, 
S. de Jong, H. B. Sanders, J. S. Koenderink, H. de Haan, 
G. J. Seckei, J. H. Oosterveld, F. L van Maanen. H. Zeggelt 
en S. Terpstra. 

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 , bij 
van der Groot A- Kruisweg, te Bussum. 

de Architecten 
(1) 

— C i vi e 1-1 n ge n i e u r bij de Koloniale Spoorwegen 
in Suriname. Dienstverband drie jaar. Inlichtingen geeft 
J. L. C uysenaer c. i.. Groot-Hertoginnelaan No. 1 te 's-Gra
venhage. (1) 

— A s p i r a n t - A d j u n c t - I n g e n i e u r hij De Holland
sche IJzeren Spoorweg Maatschappij (Civiellngenieur, 
diploma Delft) bij den Dienst van Weg en Werken, salaris 
f 10O».— per jaar en voor het tijdvak eindigende 30 Juni 1909. 

Aanbiedingen vóór 25 October aan den Chef van Speciale 
Werken, Gebouw „Mercurius." te Amsterdam. (1) 

— Onderwijzer in het timmeren en vakteekenen aan 
de ambachtsschool te Amersfoort. Salaris f900.— Stukken 
vóór 21 October in te zenden bij den Directeur H. van 
der Worp. (I) 

— V o l o n t a i r aan de Gasfabriek te Goor eenigszins 
bekend met boekhouden om in de Gasfabricage zich te 
bekwamen, aanvangsalaris ( 300. Brieven aan de Commissie 
van Beheer der Gasfabriek. (1) 

B o u w k u n d i g Teekenaar . Brieven onder No. 1954, 
aan het bureau van de Haagsche Courant. i2) 

17 October. Bfllage van „ D E O J P H E R J K E R " . No. 42. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en HT.affasH.nen DE RUITERKADE 150—191. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en koudivaler verzorging. Triumph Deurdrangers. Kampioen Ventilator onder liarantie. 

(Vervolg Vacante Betrekkingen). 

M a c h i n e T e e k e n a a r op een Technisch Bureau. 
Aanbiedingen onder lett. V O (530, N. v. d. D. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

M e u b e l t e e k e n a a r tevens verkooper, voor groot 
magazijn te 's-Gravenhage. Br. lett. Z D, Adv.-Bur. Meerkotter 
it Co., Amsterdam. t'2) 

— T e c h n i s c h o n t w i k k e l d R e i z i g e r voorElec-
trotechnische firma voor verkoop van installatie-materialen, 
motoren etc. Aanvangssalaris f1500 a f2000. Aanbiedingen 
onder No. 2095 aan het Advertentie-Kantoor van J. H. de 
Bussy, Rokin 60. Amsterdam. (2) 

— B o u w k u n d i g e voor het leveren van Artikelen, 
Plannen en Teekeningen voor een Weekblad. Br. onder 
lett. E E 953, N. v. d. D. (2) 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van G tot 8 uur. 

33 Bouwk.Opz.-teek., 22—50 j . , ƒ 60—ƒ 125 p.m. 
12 BouwkOpz.-Uitv., 23—50j.,/"65—f120 „ 

9 Bouwk. Teek. 22—49j.,/'45—f120 „ 
5 Waterb. Opzr. 2 0 - 4 4 ] . , ƒ 60—f 125 , 
1 Décoratie-teekenaar -30 j . . / ' /"125 „ 
1 Teek. voor kunst-industrie- 30 j . , / * ƒ125 „ 
3 Chef-machinisten 22—33i . , /90—ƒ125 „ 
1 Werkt. opz. (construct.) 26j.,/" f110 „ 
2 Werkmeesters 26—84 ].,f 90—f 130 „ 
4 Werktuigk. Teek. 18—30j.,f 35—f 90 „ 
5 Electrotechniker 20—34\.,f35—f 120 „ 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , f 65 „ 
2 Klerk-teekenaars 22—25].,ƒ50—f 70 „ 
1 Adjunct-Boormeester —20j., 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG If) October. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het ge
meentebest.: het leveren yan inlandsen 
of Rijnsch eiken. Australisch-, Oost- of 
West-IiidischVierkant beslagen paalhout 
en vierkant bezaagd hout voor paal- en 
remmingwerken, langs de Noordelijke 
IJkade. Het bestek te verkrijgen ter 
Stadsdrukkerij (Nes). Inlichtingen ten 
kantore van den ingenieur der „Haven
werken" ten Gemeentehuize kamer No. 
151, van 10 tot 12 uur, de week, welke 
aan de aanbesteding voorafgaat. 

Amsterdam ten 1.30 nam. Door de H. IJ, 
S. M. in het Centr. station, bestek no. 
1122: het maken, leveren en stellen van 
den bovenbouw en het ijzerwerk van den 
onderbouw voor eene draaischijf van 10.14 
M. middellijn op het stationsemplacement 
Kesteren, raming f 9930. Het bestek met 
teekening verkrijgbaar aan het Admini
stratiegebouw Droogbak Dienst van Weg 
en Werken, kamer 150. Aanwijzing 14 
October 10 uur spoortijd in het Centraal
station te Amsterdam. 

Amsterdam ten 11 ure. Door de arch, 
van Rossem en Vuyk in Maison Boer: het 
bouwen van een zaadpakhuis te Zaandam. 
Bestek en teekeningen zijn ten kantore 
van de Architecten, le Weteringplantsoen 
2 te Amsterdam verkrijgbaar. 

DINSDAG 20 October. 

VGravenzand« ten 2 ure. Door het. 
Gem bestuur in het Raadhuis: a. het 
verrichten van uitgravingen tot vorming 
der Haven, dempen der bestaande Zwaai-
kolk en egaliseeren van terreinen langs 
de Oude Vaart, maken zes mesbakken; 
b. het opnemen der bestrating ten Noorden 
van het Marktveld, leggen van rioleering 
inet straatkolken, enz.: c. het verplaat
sen van eene steenen loods, met bij

komende werken. Aanwijzing ten 10 uur. 
Bestek en teekeningen verkrijgbaar ter 
G emeentesecretarie. 

Coevorden ten 3 ure. Door den heer 
A. Belt in 'tcafé Centraal aan de Markt: 
het bouwen van een blok 2 heerenhuizen 
en 3 burgerwoningen; bestek en teek. 

Assurantie "Maatsch. tegen 

schade op het Leven 
,DE ran 1845. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHENJJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal. 
Reservefonds uit. 1907 . 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . 
BRAND • LEVEN 

4.000.000,00 
1.301.200,00 

„ 32.717.500,00 
INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'reiniën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

ter inzage in gen. café en aldaar ver
krijgb. aanw. op den dag van aanbest.; 
inlichtingen geeft H. Rozeman arch. 

Rotterdam ten 1 ure. Door het ge
meentebestuur: het bouwen van eene 
school voor G. L. O. en eene bewaar
school aan de Tweeboschstraat. Bestek 
en voorwaarden ter inzage ter secretarie 

en op het Stads-Timmerhu's en verkrijg
baar bij de Wed. P. van Waesberghe & 
Zoon Houttuin 73, aanwijzing gehouden. 

Vianen ten 11 ure. Door het best. der 
spaarbank: de verbouwing van het gebouw 
op den Langendijk aid. Inschrijvingsbil
jetten vóór 20 October a. s. des voor
middags elf uur, bij Jac. Verkerk te 
Vianen, bij wien bestekken en teeke
ningen verkrijgbaar zijn, dagelijks aan
wijzing en inlichtingen bij Architect 
Feikema te Vianen. 

WOENSDAG 21 October. 

Schoonrewoerd ten 11 ure. Door het 
gem. best.: het plaatsen van een ijzeren 
hek met steenen voet langs de begraaf
plaats over een lengte van 41.50 M.; 
bestek en teekening ter inzage ter secr: 
aanw. gehouden. 

DONDERDAG 22 October. 

VGravenhage ten 2 ure. Door het 
gcm.best het rioleeren en bestraten van 
een straat ten Noordoosten van Johannes 
Camphuysstraat, tusschen de Willem van 
Outhoornstraat en de Juliana van Stol
berglaan. Aanw. 19 Oct. te 11 ure, aan 
de gemeeiitewerf alwaar bestekken en 
teek. verkrijgb. zijn. 

Langezivaag. Door de heer R. de Roos: 
het bouwen eener nieuwe schuur met 
voorhuizinge en varkenshok, in den polder 
te Nijelamer, voor de heeren de Jong en 
Jelsma te Kortezwaag: bilj. worden 
ingewacht onder lett. J. ten huize van 
den heer Jelsma; bestek en teek. ver
krijgb. bij aanbesteder. 

VRIJDAG 23 October. 

Een. Door de heer J. Assies: het bouwen 
van een woonhuis met schuur en stook
hok te Roden; i estek en teek. verkrijg
baar hij den opzichter Th. Boschma 
te Roden. 

http://HT.affasH.nen
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

W A N D T E G E L S . 
Hiioriuc voorraad fijnste Kiisrlsdic coinliiiia les'. 

Ministerie van Justitie 

I'luatMiig door lukwamc werklieden. 
Ontwerpen en begrootingen op aanvraag gratis. [31 

Uitslag van Aan
bestedingen. 

L'trecht ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl. van S. S. in het Moreelse lark: 
bestek DO. 1158; het uitbreiden van de 
wagenmakerij met daarmede in verband 
staande werken op het station Utrecht 
Begrooting f31000. Inschrijvingsbiljetten. 
A. E Koudijs, Ltrecht f33450: M. J. 
Mouw, Hilversum I' 3Ui(i0; 11. A. van dei-
Graaf, 's Gravenhage f31485; J. A. Ver
heul Rotterdam f30980; II. ,1. Neder-
horst Jr., Gouda f30943; W. F. Hoyink, 
Westervoort f30888; J. Gelcns. Blauw
kapel f30835 : .1. Vermeer. I trecht f 3081)0; 
fa. P. en VV. Bijker. Zwolle f80600; Th. 
W. H. Polman. Rotterdam f80583; A. 
Oosters, Willemstad f 30177; L. Meyer Jr., 
Zwolle f30290; G. van Doornik.'Ba am 
f30208; W. van Splunder, Ridderkerk 
f30240: S. Chr. Swanink, Haarzuilens 
f30195; J. W. Maltliijs. Utrecht f30147: 
Gebrs. de Vries. Wolvega f30125; L. Hul 
leman, Deventer f 291)95: A. II. Feber-
wee. Deventei 29900; F. de Herder A. N. 
M. Bollen. Zwolle en Utrecht f 29846: 
J. J. Duijni, Gouda f29800; K.J. L.oyen, 
's-Gravenhage f 2tf750; X. Willemse, 
Vreeswijk f 29480; Chr. Wegerif, Apel
doorn f 29462; .1. H. G. van Haaien. Nij
megen f29443; J. B. A. van Miert, Vlis
singen f 29420; C. Lerk, Leeuwarden 
f 29345; A. J. Nieuwenhuijs. Utrecht 
f 2.8600; A. van Slingerland. Haarlem 
f 28477: D. R. de Jong. Haarlem f28485; 
J. Kok, Utrecht f28128; Gebrs. Mekking, 
Bennekoin f28095; L. Renses. Utrecht 
f 27653. 

Arnhem, 8 October, door het gemeente 
bestuur: de levering van 10U0 .syphons: 
1200 randen met luiken voor conti die-1 
putten, en 25 kolkranden met roosters;' 
in 3 perceelen. N. V. tot voorz. F. Rinchers j 
Ijzergieterij Amsterdam lepere, p. syphon 
f14.62, 2e perc. per rand m. luik f8.15, | 
3e perc. per kolkrand m. rooster f8 77; 
Ulftsche Ijzergieterij Becking en Bongers 
le perc. f 10.30, 2e'perc. f2.78, 3e perc: 
f 7 98: F. Simons en Co, Uzerg. de Globe, I 
Tegelen 2e perc. f3.05, 3e perc. f 7.<J">;; 
Machinefabriek Utrecht te Utrecht, 3e I 
perc. f7; firma C. G. Cosijn te Breda 2e 
perc. f 2.80, 3e perc. 
te Almelo, le perc. 
Bol en Co., IWgen 
f9.60, 2e perc. f2.39, Sé perc. f5.(i();C.J 
Marijnen te Breda, le perc. f 11.75, 2e 
peic. f2.90, 3e perc. f7.50: Ensink en Co, 
te Hilversum, 2e perc. f2.536. 3e perc. 
f 6.07; Buderusche Eisenwerke te Wetzlar, 
le perc. f 11.66, 2e perc. f3.29, 3e perc. 
fs.dO: A. .1. van Gelder en Co.'te Amster
dam, le perc f 13. 2, 2e perc. f5.72; 3c 
perc f 4.72; Kon. Ned. Grofsmederij le 
Leiden, le perc. f 9.05, 2e perc. f3.45; 3e 
perc. f5.7.">; Penn en Bauduin te Dor
drecht, le perc. f.s.10. 2e perc. f 1.30, 3e 
perc. f7.20; P. van der Stad H/.n. te 
Vlissingen, le perc. f 10.02, 2e perc f 2.45, 
3e perc. f5 8:2; firma Gebrs. Stork en Co. 

te Hengelo, lepere, f 10.30, 2c perc. f3.12; 
A. A. Nerinx te Bergen op Zoom lepere, 
f 1420 2e perc. f 3 3e perc. f 6.75; Nij-
meegsche Machinefabr te Nijmegen, le 
perc. f 11.29 2e perc. f 3.24 3e perc. 
f 8.25; W. II. Verloop te Utrecht lepere, 
f 10.49 2e perc. f 3.24 3 perc. f 6.95; 
Soc. Ann. Eondcries Anversoises te Es-
sehen. le perc. Sf 13.36 2e perc. f 6.54 
3e perc. f 7 76: firma Gebrs. Deprez te 
Tilburg, le perc. f 13.86 2e perc. f 4 
3c perc f 8.20 laagste inschrijvers. 
De guuniug werd in beraad gehouden. 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl. van S.S. in het Moreelse Park: 
bestek No. 1138. Het maken van grond
werken, het maken van een goederen-
bergplaats, het uitbreiden van den losweg 
en van sporen en wissels, met bijbe-
boorendc werken op het station Voorburg 
begr. f 4925.— 18 Inschrijvingsbiljetten: 
M. Bos. 's:Gravenhage. f5058; Wed. J.C. 
Diereks id., f4850; H. R. Rijneveld. id., 
f 1780: 'A. van den Berg, Woerden, f 4718; 
J. L. Seeuwen, 's-Gravenhage, f 4699; .1. 
P. de Groot, Gouda, f 4li24; Th, W. H. 
Polman, Botterdam, f 454Ü; J. C. M. 
Bazel. Zevenbergen, f 4447: A. Oosters, 
Willenstad, f 4137; J. J. Duijm, Gouda. 
f4480; C. P. Stuij, Rozendaal. f 4416; 
W. van Splunder. Ridderkerk, f 4375; 
J. H. van Berghem Jr. Utrecht, f 4360; 
K. .1. Looyen. s-Gravenhage, f 4200; D. 
R. de Jong. Haarlem, f 4185; J. A. Verheul 
Rotterdam, f 4110; VV. Bokhoven, Gouda, 
f 4090; II. J. Nederhortt Jr., ld, f3813. 

Utrecht t<m 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl. van S.S. in het Moreelse Paikt: 
bestek No. 1161. Het verbeteren der 
wachterswoningen No. 26 en 29 op de 
lijn Maastricht—Visé. Begr. f 3250. 4 
inschrijvingsbiljetten: II. H. Houx, Maas
tricht.' f 3595: IJ. W. II. Geelen, Wijk 
Maastricht, f 3400; H. Weegels, Weert, 
f 3200; G. J. Pijls, Schuinen, f 2970. 

Openbare Aanbesteding. 
Op Zaterdag 7 November 1908, des 

namiddags ten 2 ure, zal in een der 
lokalen van het Departement van 
Justitie te 's-Gravenhage, in het open 
baar worden aanbesteed: 

de bouw van een Rijksopvoedings
gesticht voor jongens en daarmede 
in verkild staande werken te 
Amersfoort. 

R a m i n g f 3 4 3 3 0 0 — 
Het bestek no. 260 met daarbij be

hoorende 10 teekeningen, detailteeke-
ningen en modellen, ligt van af 19 
October 1!)0N voor gegadigden ter in
zage in het Pension Rustoord van den 
Heer J. VAN HARPEN te Amersfoort 
en het bestek met bestekteekeningen 
is op franco aanvrage van af 19 Octo
ber 11)08 tegen betaling van f 2.40 
verkrijgbaar bij DE GEBROEDERS VAN 
< 'LEEF, Boekhandelaars. Spui No. 2>S« 
te 's-Gravenhage. 

Aanwijzing zal worden gehouden 
Zaterdag 31 October 1908, des namid
dags ten 2 ure. in het Pension Rust
oord te Amersfoort, terwijl inlichtin
gen zijn te bekomen op het bureau 
van den Hoofdingenieur voor de Ge
vangenissen cn Rechtsgebouwen te 
's-Gravenhage, Departement van Ju
stitie. 

's-Gravenhage, 15 October 1908. 

De Minister van Justitie: 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

A. D. W. De VRIES. 

JALOUSIE* SPIJZERLIFTKS 

! S ! , ! ! i ; i ; i ! i ; i l K K k I \ ( ; ! .MARKIKZEIftRAMH 

f7; Gebr. ten Cate 
f 13.50; Hagenaars, j 
op Zoom, le perc.: 

P. Dolk& Zoon 
ROTTERDAM — DORDRECHT. 

= Cloisonné-Glas,= 
P a a r l g l a s , Mozaïek. 

i S. BRUIGOM. Arnhem. 

H O IT T JE J ¥ 

Parketvloeren. 
G E B R . V A \ H A M E I , 

Ktuoiiitiiiiiuerfubriek. — D E N HAAG. 

VAN OMMEREN & Co, Arnhem. 
Groothandel .Spiegel-Vensterglas, Verfwaren. 

GEORNAMENTEERD GLAS. = 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . ƒ 5.— 

te voldoen 
f*. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dee.) wordt 
beschikt. 

Voor België • 6.50J ~ g j 
Voor de overige landen der Post-Unie, met ( 

inbegrip van Nederl. Indië en Zuid-Afrika . • 7.50 J Si?' 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat 0.15 

Advertentiën van l 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 Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk des 
VRIJDAGS VOORMIDDAGS aan 008 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

K l e i n e G e d e n k t e e k e n e n 

Met hoeveel zorg men thans moge waken voor 
het behoud van oude gedenkteekens, het is niet 
mogelijk te voorkomen, dat toch nog langzamer
hand verscheidene meer of minder belangrijke over
blijfsels verdwijnen. Wanneer bouwvalligheid is 
ingetreden, wanneer langdurige verwaarloozing lier-
stelling ondoenlijk maakt, wanneer dan brand, 
storm of andere ongelukken daar nog bijkomen, 
dan is telkens een kleiner of grooter verlies te 
constateeren, dat door vernieuwing of reconstructie 
niet vergoed kan worden en waarin men dus maar 
berusten moet. 

Menigmaal zou het verlies voorkomen hebben 
kunnen worden, wanneer slechts intijds de' ver-
eischte maatregelen waren genomen, doch ons 
Nederlandsch publiek gevoelt nog steeds weinig 
voor de gedenkteekens van den voortijd. Inplaats 
van ze te beschouwen als een kostbaar erfgoed, 
ziet men er meer een last in, die het voorgeslacht 
ons heeft nagelaten en van de verplichting tot 
onderhoud tracht ieder zich af te maken, wanneer 
zich daartoe de kans opent. Dit geldt niet slechts 
in het algemeen, maar zelfs van gedenkteekens, die 
de thans levende geslachten hebben zien en helpen 
oprichten. 

In vergelijking van de oudere monumenten heb
ben deze laatsten misschien niet veel te beteekenen, 
maar wanneer het de moeite en de kosten waard 

was ze op te richten, dan verdienen zij toch ook 
in stand gehouden te worden. 

Een bezoek aan onze begraafplaatsen kan ons 
er van overtuigen, niet alleen hoe spoedig bekende 
personen vergeten worden, maar ook hoe spoedig 
familie, vrienden en vereerders van den overledene 
het niet meer de moeite waard vinden, iets te doen, 
om het gedenkteeken. dat zij oprichtten, ook voor 
verval te behoeden. De vraag omtrent de kunst
waarde laten wij nu eens buiten beschouwing. 
Wanneer niet de piëteit de menschen er toe brengt, 
zich hun verplichtingen te herinneren, zullen over
wegingen uit een oogpunt van kunst in den regel 
nog veel minder hiertoe bijdragen. 

Dat een gedenkteeken, reeds na dertig jaren 
bestaan te hebben, gevaar loopt te verdwijnen, is in 
onzen vreedzamen tijd toch wel opmerkenswaardig. 
In den veelbewogen tijd der Bataafsche Republiek 
was dat wat anders. Politieke bedoelingen bad 
echter de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 

haren medeop-zeker niet, toen zij in 1878 voor 
richter en algemeen secretaris jhr. mr. D. l i . Gevers 
Deynoot te Loosduinen een eerzuil stichtte, een 
steenen obelisk met bronzen versieringen, geplaatst 
in een weiland aan den Loosduiuschen weg. 

Een grootsch gedenkteeken was het nu wel niet, 
maar het trok toch de aandacht van elk voorbij
ganger, al was het maar door zijn eigenaardige plaat-
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTEROOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

W A N D T E Q E L S . 
Knor me voorraad fijnste jEngelschc combina ies 

l'laatsiug door bekwame werklieden. 
Ontwerpen en begrootingen op aanvraag gratis. [3] 

Uitslag van Aan
bestedingen. 

Utrecht ten 2 ure. Door dc Mij. tot 
Expl. van S. S. in het Moreelse I ark ; 
be-dek no. 1158; het uitbreiden van de 
wagenmakerij met daarmede in verband 
staande werken op het station Utrecht 
Begrooting f31000. Inschrijvingsbiljetten. 
A. E Koudijs, Itrecht f83450: M. J. 
Mouw, Hilversum f31000; H. A. van dei-
Graaf, 's Gravenhage f31485;.!. A. Ver
heul Rotterdam f30980; H. J. Neder-
horst Jr., Gouda f80948; VV. F. Hoyink, 
Westervoort f 30888; J. Gelens. Blauw
kapel f 308:35; J. Vermeer, l trecht f30800; 
fa. P. en W. Bijker, Zwolle f 30600; Th. 
W. H. Polman, Rotterdam f80583; A. 
Oosters, Willemstad f30477; L. Meyer Jr., 
Zwolle f30290; G. van Doornik. Baarn 
f30208; W. van Splunder, Ridderkerk 
f30240; S. Chr. Swanink. Haarzuilens 
f 30195; J. W. Malthijs, Utrecht f :iül47: 
Gebrs. de Vries. Wolvega f 301*5; L. Hul 
leman, Deventer f 29906; A. H. Feber-
wee, Deventei 29900; F. de Herder & N. 
M. Bollen, Zwolle en Utrecht f 29,840; 
J. J. Duijm, Gouda f 29800; K. J. Lmyen, 
's-Gravenhage f 2»750; N. Willemse, 
Vreeswijk f 29480; Chr. Wegerif, Apel
doorn f29462; J. II. G. van Haaren, Nij
megen f29443; J. B. A. van Miert, Vlis-
singen f 29420; C. Lerk, Leeuwarden 
f 29345; A. J. Nieuwenhuijs. Utrecht 
f 28600; A. van Slingerland, Haarlem 
f 28477; D. R. de Jong, Haarlem f 28485; 
J. Kok, Utrecht f 2812H; Gebrs. Mekking, 
Bennekom f 28095; L. Renses, Utrecht 
f 27653. 

Arnhem, 8 0<-tober, door het gemeente 
bestuur: de levering van 1000 syphons; 
1200 randen met luiken voor conti öle-
putten, en 25 kolkranden met roosters; 
in 3 perceelen. N. V. tot voorz. F. Rinchers 
Ijzergieterij Amsterdam le perc. p. syphon 
f 14.62, 2e perc. per rand m. luik "f 8.15, 
3e perc. per kolkrand m. rooster f877; 
Ulftsche Ijzergieterij Becking en Bongers 
le perc. f 10.30, 2e perc. f2.78, 3e perc. 
f798: F. Simons en Co , Uzerg. de Globe, j 
Tegelen 2e perc. f3.0>, 3e perc. f7.05; 
Machinefabriek Utrecht te Utrecht, 3e 
perc. f7; firma C. G. Cosijn te B:eda 2e 
perc. f2.80, 3e perc. f7; Gebr. ten Cate 
te Almelo, le perc. f 13.50; Hagenaars, 
Bol en Co., Bergen op Zoom, le perc. 
f9.60, 2e perc. f2.39, 3e perc. f5.60; C.J. 
Marijnen te Breda, le perc. f'11.75, 2e 
pei c. f 2.90, 3e perc. f 7.50; Ensink en Co. 
te Hilversum, 2e perc. f 2.53s, 3e perc. 
f 6.07; Buderusche Eisenwerke te Wetzlar, 
le perc. f 11.56, 2e perc. f3.29, 3e perc. 
f8.56; A. J. van Gelder en Co. te Amster
dam, le perc. f 13. 2, 2e perc. fö.72; 3e 
perc f 4.72; Kon. Ned. Grofsmederij te 
Leiden, le perc. f9.65, 2e perc. f3.45; 3e 
perc. f5.75; Penn en Bauduin te Dor
drecht, le perc. f K.10, 2e perc. f4.30, 3e 
perc. f7.20; P. van der Stad Hzn. te 
Vlissingen, le perc. f 10.02,2e perc. f 2.45, 
3e perc. f5 82; firma Gebrs. Stork en Co. 

te Hengelo, lepere, f 10.30,2eperc. f3.12; 
A. A. Nerinx te Bergen op Zoom le perc. 
f 1420 2e perc. f 3 3e perc. f 6.75; Nij-
meegsche Machinefabr te Nijmegen, le 
perc. f 11.29 2e perc. f 3.24 3e perc. 
f 8.25; W. H. Verloop te Utrecht lepere, 
f 10.49 2e perc. f 3.24 3 perc. f 6.95; 
Soc. Ann. Fonderies Anversoises te Es-
sehen. le perc. |f 13.36 2e perc. f 6.54 
:?e perc. f 7 76: firma Gebrs. Deprez te 
Tilburg, le perc. f 13.85 2e perc. f 4 
3c perc. f 8.20 laagste inschrijvers. 
De gunning werd in beraad gehouden. 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl. van S.S. in het Moreelse Park: 
bestek No. 1138. Het maken van grond
werken, het maken van een goederen
bergplaats, het uitbreiden van den losweg 
en van sporen en wissels, met bijbe-
hoorende werken op het station Voorburg 
begr. f4925.— 18 Inschrijvingsbiljetten: 
M. Bos, 's:Gravenhage. f5053; Wed.J.C. 
Diereks id., f4850; H. R. Rijneveld, id., 
f 4780 ;'A. van den Berg, Woerden, f4718; 
J. L. Seeuwen. 's-Gravenhage, f 4699; J. 
P. de Groot, Gouda, f 4024; Th, W. H. 
Polman, Rotterdam, f 4540; J. C. M. 
Bazel. Zevenbergen, f 4447; A. Oosters, 
Willenstad, f 4M7; J. J. Duijm, Gouda, 
f4430; C. P. Stuij, Rozendaal. f 4416; 
W. van Splunder. Ridderkerk, f 4375; 
J. H. van Berghem Jr. Utrecht, f 4360; 
K. J. Lonyen, 's-Gravenhage, f 4200; D. 
R. de Jong, Haarlem, f4185; J. A. Verheul 
Rotterdam, f 4110; W. Bokhoven,Gouda, 
f 4090; H. J. Nederhortt Jr., ld, f3843. 

Utrecht ten 2 ure. Door de Mij. tot 
Expl. van S.S. in het Moreelse Parkt; 
bestek No. 1161. Het verbeteren der 
wachterswoningen No. 26 en 29 op de 
lijn Maastricht—Visé. Begr. f 3250. 4 
inschrijvingsbiljetten: H. H. Houx, Maas
tricht. f 3595; L. W. H. Geelen, Wijk 
Maastricht, f 3400; H. Weegels, Weert, 
f 3200; G. J. Pijls, Schinnen. f 2970. 

P. Dolk & Zoon 
ROTTERDAM — DORDRECHT. 

— Cloisonné-Glas,= 

P a a r l g l a s , Mozaïek. 

Ministerie van Justitie 

Openbare Aanbesteding. 
Op Zaterdag 7 November 1908, des 

namiddags ten 2 ure, zal in een dei-
lokalen van het Departement van 
Justitie te 's-Gravenhage, in het open 
baar worden aanbesteed: 

de bouw van een Rijksopvoedings
gesticht voor jongens en daarmede 
in verband staande werken te 
Amersfoort. 

Raming f 3 4 3 3 0 0 . — 
Het bestek no. 266 met daarbij be-

hoorende 10 teekeningen, detailteeke-
ningen en modellen, ligt van af 19 
October 1908 voor gegadigden ter in
zage in het Pension Rustoord van den 
Heer .1. VAN HARPEN te Amersfoort 
en het bestek niet bestekteekeningen 
is op franco aanvrage van af 19 Octo
ber 1908 tegen betaling van f 2.40 
verkrijgbaar bij DE GEHROEDERS VAN 
CLEEF, Boekhandelaars, Spui No. 28a 
te 's-Gravenhage. 

Aanwijzing zal worden gehouden 
Zaterdag 31 October 1906, des namid
dags ten 2 ure, in het Pension Rust
oord te Amersfoort, terwijl inlichtin
gen zijn te bekomen op het bureau 
van den Hoofdingenieur voor de Ge
vangenissen en Rechtsgebouwen te 
's-Gravenhage, Departement van Ju
stitie. 
's-Gravenhage, 15 October 1908. 

De Minister van Justitie: 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
A. D. W. De VRIES. 

JALOUSIES 

ROLLUIKEN 

NERREIIEDEKKlNti 

SPIJZENLIFTEN 

ZONBLINDEN 

MARKIEZEN & KAM EN 

S. BRUIGOM. Arnhem. 
rwt I 

H O U T E N 

Parketvloeren. 
G E B R . 1 ' A J f J I A M E J f . 

Stoointimmerfnbriek. — DEN H A A G . 

VAN OMMEREN i Go., Arnhem. 
Groothandel .Spiegel-Vensterglas, Verfwaren. 
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Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot ƒ2.50, waar

over op 1 April 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-Afrika • 7.50J 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat • 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . . • L— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer • 0.16 
Groott, 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 bnrean 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

K l e i n e G e d e n k t e e k e n e n 

Met hoeveel zorg men thans moge waken voor 
het behoud van oude gedenkteekens, het is niet 
mogelijk te voorkomen, dat toch nog langzamer
hand verscheidene meer of minder belangrijke over
blijfsels verdwijnen. Wanneer bouwvalligheid is 
ingetreden, wanneer langdurige verwaarloozing her
stelling ondoenlijk maakt, wanneer dan brand, 
storm of andere ongelukken daar nog bijkomen, 
dan is telkens een kleiner of grooter verlies te 
constateeren, dat door vernieuwing of reconstructie 
niet vergoed kan worden en waarin men dus maar 
berusten moet. 

Menigmaal zou het verlies voorkomen hebben 
kunnen worden, wanneer slechts intijds de' ver
eischte maatregelen waren genomen, doch ons 
Nederlandsch publiek gevoelt nog steeds weinig 
voor de gedenkteekens van den voortijd. Inplaats 
van ze te beschouwen als een kostbaar erfgoed, 
ziet men er meer een last in, die het voorgeslacht 
ons heeft nagelaten en van de verplichting tot 
onderhoud tracht ieder xich af te maken, wanneer 
zich daartoe de kans opent. Dit geldt niet slechts 
in het algemeen, maar zelfs van gedenkteekens, die 
de thans levende geslachten hebben zien en helpen 
oprichten. 

In vergelijking van de oudere monumenten heb
ben deze laatsten misschien niet veel te beteekenen, 
maar wanneer het de moeite en de kosten waard 

was ze op te richten, dan verdienen zij toch ook 
in stand gehouden te worden. 

Een bezoek aan onze begraafplaatsen kan ons 
er van overtuigen, niet alleen hoe spoedig bekende 
personen vergeten worden, maar ook hoe spoedig 
familie, vrienden en vereerders van den overledene 
het niet meer de moeite waard vinden, iets te doen, 
om het gedenkteeken. dat zij oprichtten, ook voor 
verval te behoeden. De vraag omtrent de kunst
waarde laten wij nu eens buiten beschouwing. 
Wanneer niet de piëteit de menschen er toe brengt, 
zich hun verplichtingen te herinneren, zullen over
wegingen uit een oogpunt van kunst in den regel 
nog veel minder hiertoe bijdragen. 

Dat een gedenkteeken, reeds na dertig jaren 
bestaan te hebben, gevaar loopt te verdwijnen, is in 
onzen vreedzamen tijd toch wel opmerkenswaardig. 
In den veelbewogen tijd der Bataafsche Republiek 
was dat wat anders. Politieke bedoelingen had 
echter de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 
zeker niet, toen zij in 187cS voor haren medeop
richter en algemeen secretaris jhr. mr. D. R. Gevers 
Deynoot te Loosduinen een eerzuil stichtte, een 
steenen obelisk met bronzen versieringen, geplaatst 
in een weiland aan den Loosduinschen weg. 

Een grootsch gedenkteeken was het nu wel niet, 
maar het trok toch de aandacht van elk voorbij
ganger, al was het maar door zijn eigenaardige plaat-



338 

sing. Wie liet zich herinnert zooals het daar vroeger 
stond, zal het misschien nu niet eens opmerken, 
want het land is bouwterrein geworden en grooten
deels bebouwd. Baldadige handen hebben het 
monumentje, dat, daar onbeheerd stond te midden 
der bouwerij, herhaaldelijk bevuild en beschadigd, 
het bronsvverk er afgehaald, eerst stuksgewijze, 
toen, enkele weken geleden, er alles afgestolen 
wat bij den oud-roest nog eenige stuivers kon 
opleveren en toen eerst schijnt de deplorable 
toestand de aandacht te hebben getrokken en 
heeft de familie verzocht, dit gedenkteeken buiten 
kosten voor de gemeente 's-Gravenhage te mogen 
doen opstellen op het Copernieiisplein, en het 
daarna aan de gemeente in eigendom over te 
dragen. Op dit verzoek is door den Gemeenteraad 
gunstig beschikt. 

Nog van een ander geval maakten onlangs de 
dagbladen melding. 

Den 24en Jul i 1884. dus nog geen dertig jaren 
geleden, is te Vlissingen een gedenkteeken onthuld 
voor Wolft' en Deken. Het was een fontein, die 
twee vrouwen gewijd. Zij gal' den naam aan het 
plein, waar zij stond: het Elisabeth-Wolffsplein. 

Maar „de loop der omstandigheden", d.i., nauw
keurig, die van het stadsvuil, heeft dit gedenk
teeken . . . meegesleurd. 

De beeldspraak is droevig, maar droeviger de 
werkelijkheid; toen de aanleg van het rioolstelsel 
of iets anders het noodig maakte, heeft de ge
meente het gedenkteeken opgeruimd en opgebor
gen in stukken en brokken op een terrein bij een 
school. 

Toch had. den 24sten Juli 1»84, bij die toen voor 
de stad had te spreken, het gedenkteeken namens 
haar aanvaard, beloofd, dat de stad voor het be
heer en het onderhoud zou zorgen. 

Gesteund door de geldelijke bijdragen van de 
Maatschappij „Tot Nut van 't Algemeen" en van 
verschillende letterkundige vereenigingen in ons 
vaderland en gedekt door de veelzijde medewer
king van autoriteiten en particulieren, werd dit 
monument geplaatst op het Elisabeth Wolffsplein 
waaraan dat plein zijn naam ontleent." 

Heeft de gemeente geene verplichtingen tegen
over al die gevers? Van de verplichtingen tegen
over Wolft' en Deken zwijgen wij. Of en wanneer 
men tot de wederoprichting zal overgaan schijnt 
nog niet bekend te zijn. 

Maar niet alleen te Vlissingen, ook te Middel
burg, zoo schreef de heer Hondius aldaar, zijn 
sommige gedenkteekenen opgeruimd. 

Tot voor eenige jaren hield een steen niet op
schrift, ingemetseld in den Noordergevel der Nieuwe 
Kerk den naam van Zacharias Janse, uitvinder 
der verrekijkers in herinnering; na de restauratie 
eenige jaren geleden, is genoemde gedenksteen 
verdwenen. In dc Koorkerk bevond zich vóór de 
restauratie een gedenkteeken voor Hadiïanus Junius 
„het licht van Holland en 't sieraad zijner eeuw", 
den schoonbroeder van Kenau Simons Hasselaer, 
ter wiens nagedachtenis in 1842 een gedenkteeken 
werd opgericht door het Zeeuwsch Genootschap 
der Wetenschappen. Evenzoo bevond zich in dil 
kerkgebouw een houten bord. waarop een vers, 
dat herinnerde aan den dapperen scheepskapitein 
Jan Pieters, die 1 Aug. 1028 in een gevecht tegen 
dc Spanjaarden sneuvelde, terwijl iu de voormalige 
consistorie een opschrift aan den bekenden Herman 
Fonkeel herinnerde. 

't Is zeer de vraag of deze historische „gedenk
teekenen" opnieuw zullen worden aangebracht; 
misschien is de kunstwaarde niet in overeenstem
ming met het gerestaureerde kerkgebouw, maar 
het zou toch te bejammeren zijn, dat zoodoende 
de namen van groote mannen in het vergeetboek 
raakten, voor wie het voorgeslacht het wel de 
moeite waard achtte een gedenkteeken op te 
richten. 

En evenzoo, ofschoon het geen Nederlander, maar 
een beroemd Italiaan betreft, zon het jammer zijn, 
wanneer Rotterdam blijvend een herinneringsteeken 
moest missen, aan elk Rotterdammer en aan menig 
vreemdeling bekend waarover onlangs bet volgende 
in de „N. Rott. Courant" te lezen stond: 

„Het huis De Markies van Spinola op de Spaansche 
kade te Rotterdam is nog steeds met het beeld van 
dien dapperen tegenstander van Prins Maurits ver
sierd." Zoo schreven Van Lennep en Ter Gouw in 
1808 bij de uitgave van hunne Uithangteekens. En 
veertig jaren later stond daar nog immer het merk
waardige beeld op den uitkijk, fier in zijn glanzende 
wapenrusting, als een blijde verrassing voor den 
vreemdeling bij zijne inkomst in de bedrijvige koop
mansstad en voor den Rotterdammer als een dei-
weinige nog overgebleven oude dingen, die hem lief 
en gemeenzaam zijn. 

Tot voor weinig weken stond het daar, eiken 
voorbijganger in het oogspringend, op den hoek van 
Nieuwehaven en Spaanschekaai. Maar toen kwam 
plotseling een verraderlijke rukwind en smeet het 
beeld van zijn voetstuk, het neerploffend op de harde 
straatkeien. En in duizend stukken viel het schitte
rende, maar wormstekige houten harnas te pletter. 

Het huis, dat thans van zijn glorie beroofd is, 
werd vermoedelijk gebouwd in 1G08, juist in den 
tijd, dat de beroemde Spaansche veldheer Spinola 
voor het sluiten van het Bestand hier op zijn reis 
naar Den Haag door de statl trok. 

-In den jare 1(>0<S den 31 January", zoo zegt de 
oude kroniekschrijver, „wierd de marquis Spinola, 
met andere heeren vergezelschapt. tot Rotterdam 
heerlijk ingehaalt. Hij quarn van Dordregt over het 
ijs van de Maas met een gevolg van omtrent 40 
paaiden, 0 muilen, 4 koetzen en omtrent 150 sleden 
met bagagie. Voorts trok hij des anderen daags na 
den Hage". 

Dat Spinola den nacht heeft doorgebracht in dil 
huis, zooals Van Lennep gist, is niet waarschijnlijk, 
maar in elk geval werd bij die gelegenheid het huis 
naar hem genoemd. In 1027 wordt de naam reeds 
officieel aangetroffen. In dat jaar wordt namelijk 
in een register van overledenen in de week van 12 
tot V.) Sopt. als overleden ingeschreven: „Dedochter 
van Willem Herry in Spinola op 't Hooft, en in 
1(588 wordt het huis aangewezen als „van outs ge-
noemt Spignola"". 

Wanneer het beeld op den hoek geplaatst is, kan 
natuurlijk niet nauwkeurig op den dag en jaar be
paald worden. Op een 18de eeuvvsche teekening 
komt het reeds voor, terwijl daarop bovendien één
zelfde beeld geplaatst is op den top van den gevel 
aan de zijde der Roobrug. Deze gevel is in 1825 
helaas afgebroken, van de andere zijden is evenwel 
nog veel in den ouden toestand bewaard gebleven. 

Maar het meest trok toch <le aandacht het aardige 
naïef-krijgshaftige beeld op den hoek. En thans ligt 
dit vergruizeld in den kelder, zóó versplinterd, dat 
het, hoe zorgvuldig de stukken ook bijeengeraapt 
zijn, wel nooit meer zoo krachtig ineengezet zal 

330 

kunnen worden, om nogmaals den strijd niet weer 
en wind aan te binden. 

Hier zal dus niets overblijven dan de stukken met 
zorg aaneenvoegen, zoodat het oude beeld als model 
kan dienen voor een nieuwe copie, waarmede men 
zich dan maar moet tevreden stellen. 

Het bovenstaande is geschreven grootendeels naar 
aanleiding van berichten, die in de laatste weken 
in dagbladen voorkwamen. Wij en velen onzer lezers 
zonden de aangehaalde voorbeelden, uit eigen waar
neming wellicht met vele kunnen vermeerderen. 

Men zegge niet. dat die dingen de aandacht niet 
waard zijn, integendeel de aangehaalde gevallen zijn 
zeer teekenend. Waar men zoo weinig geeft om de 
kleine en misschien weinig beteekenende gedenk-
teekens kan men ook voor de grootere weinig be
langstelling en piëteit verwachten en de piëteit zal 
vooralsnog voor bet groote publiek de drijfveer 
moeten zijn tot het nakomen der verplichtingen ten 
opzichte van de instandhouding van kleine zoowel 
als van groote gedenkteekens van geschiedenis 
en kunst. 

Uit Z w o l l e 

Aan een correspondentie uit Zwolle iu de Kampei-
Courant is het volgende ontleend: 

De inrichting van ons tegenwoordig stadhuis is 
bovenmatig gebrekkig; dat lijdt geen tegenspraak. 
Wanneer we nu in de plaats daarvan een nieuw 
stadhuis konden krijgen, dat werkelijk aan de eischen 
van doelmatigheid en schoonheid voldoet, niemand, 
die het luider toe zou juichen dan de schrijver 
dezer regelen, niemand ook, die krachtiger ervoor 
oj) zou komen om dan ook tegen de kosten, die 
de schoonheid alleen medebrengt, niet op te zien. 
Onze voorouders hebben ons hierin bet goede voor
beeld gegeven. In een tijd toen de beteekenis der 
gemeentelijke overheid niet haalde bij die van thans, 
hebben zij raadhuizen gebouwd, die nog onze be
wondering afdwingen, omdat zij begrepen dat het 
huis, waar de overheid zetelt, waar de stad als het 
ware haar middelpunt heeft, onder alle burgerlijke 
gebouwen ook het eerste en aanzienlijkste moest 
zijn. En waar dit voorop stond, werden — al de 
ons overgebleven raadhuizen van de 17e eeuw en 
vroeger wijzen het aan — geen kosten gespaard, 
ook niet als het louter luxe gold. Maar hier zit 
juist de kneep. De geldmiddelen onzer gemeente 
laten geen onnoodige uitgaven toe en onze burge
meester en onze wethouders zijn er niet de mannen 
naar om de steeds betrachte zuinigheid nu plotseling 
overboord te gooien en op geen dubbeltje — in 
casu op geen 10.000 gulden te zien. Er zal geen 
prijsvraag worden uitgeschreven voor een ontwerp, 
waar onze eerste architecten aan meedoen. Er zal 
geen jury van deskundigen worden gevormd, om 
het dagelijksch bestuur bij de keuze uit de ont
werpen voor te lichten. Men zal, gelijk dat heet, 
willen roeien met de riemen, die men heeft. En 
het resultaat zal zijn een doelmatig stadhuis, dat 
wat schoonheidseischen betreft, naar het oordeel 
van een in dat opzicht niet voldoende bevoegd 
architect en van vier niet-deskundige dagelijksche 
bestuursleden „er mee door kan." 

Ik zeg hiermee niets ten nadeele van onzen on
getwijfeld bekawmen gemeentearchitect en ik duid 
het hem ook niet euvel, dat hij van zijn standpunt 

liever een nieuw stadhuis zet naar zijn eigen ideeën 
dan het oude wat opkalefatert om aan de ergste 
gebreken tegemoet te komen. Maar ik kan het niet 
helpen, dat ik in hem.niet den bouwmeester zie' 
van een stadhuis, dat men althans eenige eeuwen 
lang met trots het brandpunt der gemeente zal 
zal kunnen noemen. Was hij dit wel, hij zou minder 
verstand hebben van de rioleering van Assendorp 
en van den bouw van een Uselbrug. 

En dan is er nog iets, waarom naar mijne meening 
een verbouwing op beperkte schaal van het tegen
woordige stadhuis met gebruikmaking van het 
allengs in de nabijheid aangeworven terrein verre 
de voorkeur verdient boven een geheel nieuw stad
huis. Vroeger - het is langgeleden - - had Zwolle 
behalve een toren, die hooger was dan elke andere 
iu ons land. ook een stadhuis dat zich met de 
fraaiste kon meten. In plaats van het behoorlijk te 
onderhouden, heeft men het in een tijd van wan
smaak tot het tegenwoordige verbouwd en den 
ouden voorgevel met zijn Gothisch fries vervangen 
door het volmaakt niets zeggend muurvlak, dat 
thans als zoodanig dienst doet. Ui t dien tijd van 
roem dateert echter nog één waardig overblijfsel 
en dat is de zoogenaamde trouwzaal, de aloude 
raadkamer, waar ook Ridderschap en steden ver
gaderden, als het Zwolle's beurt was om het gewes
telijk bestuur binnen haar muren te ontvangen. Dit 
vertrek niet al de historische herinneringen, die er
aan verbonden zijn, is ons althans van de zeven
tiende eeuw nagenoeg intact overgeleverd en het 
zou met betrekkelijk weinig moeite weder geheel 
in den ouden staat zijn terug te brengen, daar men 
uit de stadsrekeningen tot in de kleinste bijzonder
heden de oorspronkelijke samenstelling kent. Welnu, 
dit historisch monument, dat onbetwistbaar tot de 
bijzondere merkwaardigheden onzer stad behoort, 
zal men. indien de plannen van ons Dagelijksch 
Bestuur doorgaan, nu ja, wel niet vernietigen — 
maar afbreken en in een verloren hoekje van het 
nieuwe stadhuis weder reconstrueeren. Men meent 
daarmede alle archeologische eischen te bevredigen, 
evenals men meent een aan schoonheids-eischen 
beantwoordend stadhuis te kunnen bouwen uit een 
leege bears 

(Zie cercolg bladz. 842). 

A r b e i d e r s w o n i n g e n . 

In onze Leestafel maakten wij onlangs (zie ons die stad gesticht. Deze kolonie bevat wel een twintig-
nummer van 29 Augustus j.1.) reeds melding van tal verschillende typen van woningen in allerlei 
de arbeiderskolonie Gmindersdorf, door de firma grootten en combinaties zonder en niet verdiepingen, 
Ulrich Gminder te Reutlingen in de nabijheid van twee, drie en vier aaneengekoppeld. De woningen 
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P L A T T E G R O N D E N D E R V E R S C H I L L E N D E V E R D I E P I N G E N . 
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Bebouwde oppervlakte 350 M 2 . 
Nuttige oppervlakte van elke woning, in de benedenverdiepingen 48—49 M 2 . in de dakverdieping 

46 resp. 57 M 2 . 
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werden gebouwd in de jaren van 1904 tot heden 
en tijdens den bouw heeft de architect, Prof. Theodor 
Fischer uit Stuttgart, reeds van de opgedane erva
ringen gebruik kunnen maken en verschillende 
verbeteringen, meestal vereenvoudigde oplossingen, 
kunnen aanbrengen. Een der merkwaardigste op
lossingen is wel het in dit jaar gestichte groote 
gebouw, dat l ü woningen elk van 3 kamers bevat 
en waarvan wij hier de afbeeldingen geven, ontleend 
aan de „Moderne Bantonnen". 

Zooals men ziet verschilt het type nogal van 
hetgeen men zich in den regel van een woonkazerne 
voor arbeiders voorstelt. Hoewel het hier niet in 
de eerste plaats om de goedkoopste oplossing te 
doen was, is toch waarschijnlijk de combinatie van 
12 woningen onder een dak te beschouwen als een 
proefneming, om de kosten tot een minimum terug 
te brengen. De bouwkosten bedroegen 53000 Mark. 
dat is per woning f 2650, een bedrag, dat voor 
speculatieve arbeiderswoningbouw veel te hoog zou 
zijn, maar een finaneieele onderneming was de 
stichting dezer kolonie dan ook niet. 

UIT Z W O L L E . 

(Vervolg van bladz. 389). 

Toch toont niets beter, dat het hun, die dit 
denkbeeld verdedigen, ten eenen male mangelt 
aan historischen zin. Een historisch monument 
kan men niet verplaatsen zonder aan .het his
torische karakter tegelijk den grootst mogelijken 
afbreuk te doen. Daar waar zich nu de raadzaal 
bevindt, heeft de geschiedenis van Zwolle er zich 
voor een goed deel in afgespeeld: daar alleen 
krijgen de herinneringen, welke die oude muren op
roepen, gestalte en leven. Verplaatst men zulk een 
vertrek, al is het ook met de grootste zorgvuldig
heid, dan is dat leven zoek en behoudt men niets 
dan een dood museum-object. 

De gemeente-architect heeft plannen ontworpen, 
waarvan het eene de raadzaal op haar tegen
woordige plaats laat bestaan, het andere gelijk 
reeds gezegd werd die zaal verschuift naar de 
Lombardsteeg. Hij laat niet na de voordeelen uit 
een doelmatigheids-oogpunt van dit laatste plan 
boven het eerste te betoogen en Burgemeester en 
Wethouders hebben zulks reeds onderschreven, 
dus de aanneming van dat plan voorgesteld. 
Nu is het woord aan den raad en wordt daar in 
gelijken zin beslist dan is het vonnis over den 
raadzaal gestreken tenzij de hooge regeering 
nog ten slotte mocht tusschenbeide komen. 

Reeds werd een krachtig woord van protest 
dezer dagen gehoord op de vergadering der ver
eeniging voor Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 
En het werd tijd dat zoo iets verluidde, want de 
groote bladen, die tegenwoordig bij ieder oud 
torentje of poortje, dat op omvallen staat, reeds 
alarm blazen, hadden op het dreigend gevaar voor 
Zwolle's stadhuis, als ik mij niet bedrieg, nog met 
geen enkel woord gewezen. De publieke meening, 
die op dit punt in den laatsten tijd wel ten goede 
kentert, was zoodoende nog niet wakker geschud. 
In den raad zelf had het behoud van de trouwzaal 
tot dusver nog slechts één verdediger gevonden 
in den heer Vos de W'ael, die daarmede eigen plan 
van veel zuiniger verbouwing van het stadhuis 
verbindt. De heer de Wael heeft echter, mede 

tengevolge van persoonlijke eigenschappen, niet 
veel invloed in den raad en het staat dus te vreezen, 
dat deze kampioen als geen hulp van elders op
daagt, de zaak niet redden zal. 

Het behoud onzer weinige monumenten is van 
te meer belang, waar de oude particuliere woon
huizen voortdurend verminderen. Er gaat haast 
geen maand voorbij of in de binnenstad wordt dc 
gevel van een oud en veelal door bouwstijl min 
of meer belangrijk heerenhuis tot winkel verbouwd 
en wat er dan voor den dag komt, als de schutting 
weder wordt verwijderd, is niet zelden onge-
loofelijk van leelijkheid. 

* * 
Ofschoon wij het op enkele punten niet geheel 

met het bovenstaande eens zijn, was het ons toch 
aangenaam in de gelegenheid te zijn eens de aan
dacht op de Zwolsche toestanden te vestigen. In 
vele opzichten is het daar al „tout conime chess 
nous" of nog wat erger. Een lichtpunt in boven
aangehaalde correspondentie is echter, dat er uit 
blijkt, dat er toch ook in Zwolle gelukkig nog 
menschen zijn, die bij onverstandig gedoe van de 
overheid, een krachtig woord van protest laten 
hooren. 

V e r e e n i g i n g e n . 

Door de Vereeniging „Bouwkunst en Vriend
schap" is het volgende adres verzonden: 

Aan 
Heeren Burgemeester en Wethouders 
van Rotterdam. 

Geelt met verschuldigden eerbied te kennen hel 
Bestuur der Vereeniging „Bouwkunst en Vriend
schap" te Rotterdam. 

Dat het naar aanleiding van het aanstaande ver
trek van den Adjunct-directeur der gemeente
werken, den Heer H . A. van iJsselsteijn, Uw 
college in overweging geeft om in afwijking der 
gewoonte om voor die betrekkingen Civiel-lnge-
nieurs, of Genie-Officieren te benoemen, daarvoor 
aan te wijzen een Architect of een Bouwkundig 
Ingenieur, subsidiair naast de Adjunct-directeuren 
een zoodanig ambtenaar te benoemen. 

Aanleiding hiertoe vindt het Bestuur van B en 
V. in de omstandigheid dat de wijze waarop tot 
nu toe hier ter stede, die gemeentewerken, welke 
niet tot het gebied van den Civiel-lngenieur ol 
den Genie-Officier behooren, tot stand komen, niet 
de juiste te achten is. 

De door de gemeente uit te voeren bouwwerken 
zijn in hoofdzaak te splitsen i n : 

o. werken voor den Civiel-lngenieur, zooals aan
leg van alle havenwerken, wegen, rioleering, 
sommige bruggen en fabrieksgebouwen, enz. 

6. werken voor den Architect, zooals schoolge
bouwen, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen, 
sommige bruggen enz. 

C. werken van gemengd karakter, waarbij de ge
meenschappelijke arbeid van Ingenieur en Archi
tect gevorderd wordt, en waarbij al naarmate de 
arbeid van den een of den ander overheerschend 
is, de ander den een bijstaat. 

At die werken, onverschillig lot welke categorie 
zij behooren, werden tot nu toe opgedragen aan 
den Civiel-lngenieur of den gewezen Genie-Officier. 
Voor die werken echter die niet tot het gebied 

van den C . - l . behooren wordt den Ingenieur thans 
een Architect (bouwkundige) toegevoegd, doch ge
heel als ondergeschikte en dus ook wat de archi
tectonische opvatting van het werk betreft, afhanke
lijk van de inzichten van den C.- l . , wiens opleiding 
echter geen competentie te dezenopzichtewaarborgt. 

In deze positie kan de Architect (bouwkundige), 
gebonden als hij is aan de inzichten van zijn 
superieur ook wat betreft de architectonische 
vormenspraak zicli niet geheel geven, zijn werk 
blijft noodzakelijk beneden zijn werkelijke krachten 
en zal de eenheid missen die als eerste eisch voor 
elke architectonische schepping gelden moet. 

Doch al zou de Architect (bouwkundige) vol
ledige onafhankelijkheid inzake architectonische 
vormbehandeling verkrijgen, wat echter een vrij
wel ondenkbaar geval te achten is, dan is toch 
deze verhouding tusschen Ingenieur eu Architect 
af te keuren, daar dan eerst recht het ongemoti
veerde in het oog springt van de inferieure plaats 
die de laatstgenoemde, niettegenstaande zijn zelf
standig werken, inneemt. 

Er ligt voor den Architect in 't algemeen iets 
zeer grievends in het stelselmatig bestendigen en 
door het Dagelijksch Bestuur der gemeente sanc-
tioneeren van een toestand, waarbij hij verwijderd 
wordt gehouden van een plaats waarop hij geen 
mindere aanspraak dan de C.-I. kan doen gelden 
of waarbij zijn werkzaamheid als 't ware slechts 
als een onvermijdelijk kwaad wordt geduld. 

Waar er nu geen enkele reden is om a priori 
aan te nemen dat de Architect alléén als de mindere 
van den Ingenieur kan optreden, meenen onder-
geteekenden dat het ook in het belang van de ge
meente zal zijn dat voor één der Adjunct-Directeurs
plaatsen, subsidiair naast dezen in gelijken rang. 
benoemd wordt een Architect of Bouwkundig-Inge
nieur, aan wien geheel zelfstandig het ontwerpen 
en uitvoeren der verschillende daarvoor in aan
merking komende bouwwerken zou worden opge
dragen. 

Het Bestuur tier Vereen. ,,houn-k. en Vrieudsch." 
P. A . W E E L D E N B U R G . Voorzitter. 
O N . V A N GOOR. 1e Secretaris. 

ROTTERDAM, October 1908. 

Alle Architecten van Nederland zullen gewis 
met inhoud en strekking van het bovenstaand 
adres instemmen. Wij verwachten dan ook, 
van andere vereenigingen en wel in de eerste 
plaats van den Nederlandschen Architectenbond 
adressen van adhaesie, en hopen, dat een krachtig 
vereenigd optreden tot het gewenschte resultaat 
moge leiden. 

RED. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 42. B r i e v e n uit Rotter-
d a m. „De Rotterdam". 

Kuns t aan het Volk. met a beddingen. 
Boeken en P l a a t w e r k e n , met afbeeldingen. 
Een nieuw s o c i ë t e i t s g e b o u w aan de Paleis

straat. 
V e r w a r m e n van gebouwen, op groote afstanden 

van de warmtebron geiegen. door F. G. Unger w. i. 
(Vervolg), 

R i j k s p r o e f s t a t i o u voor bouwmaterialen. 
Ingezonden Stukken . Restaureeren door A. VV. 

Weissman. 

Architectura No. 42. V e r v o l g van het v e r s l a g 
der 1 46 ste Genootschapsvergadering. 

De nieuwe St. Jacob te 's-Hertogenbosch, met af
beelding en losse plaat. 

T e c h n i s c h Gedeel te . Over afsluitingen bij nood-
deuren (vervolg en slot|. 

De Bouwwereld No. 48. Over de k l eur in de 
A r c h i t e k t u u r, naar P. Kanold (Slot.) 

N e d e r l a n d s c.h G e z a n t s c h a p t e P e k i n g, arch. 
Joh. G. Robbers b. i. afbeeldingen. 

Het aannemen, door A. W. Weissman. 

De lugenieur No. 42. I n t e r n a t i o n a l e Commissie 
voor beton-ijzer, door S. J. Rutgers. 

V e r n i e u w i n g der bruggen over de Serang-
rivier in de lijn Sainarang—Vorstenlanden door F. K. T. 
Beukema toe YVater c.i. met afbeeldingen. 

Ingezonden s tukken. Een brug voor gewoon 
verkeer over de Waal te Nijmegen, door J. K. E. Triebart c.i. 

Te hiil-ch Weekblad (B. v. T.) Xo. 42. Bestuursberichten 
— Kort verslag der B. B. Vergadering. — Van Week tot 
Week. — Congres Wettelijke ouderdoms verzorging (ver
volg). — Ingezonden. — Verharde wegen (slot) — Wrijving* 
remmen. — 

De Aannemer No. 42. M e d e d e e l i n g e n van het 
H o o f d b e s t u u r van den Aannemersbond o. a. over het 
Tweede Internationaal Congres voor de Bouwbedrijven te 
Parijs 16-19 November 1908 

A g g r a v a t i e en S i m u l a t i e II. 
Een praeadvies . 
W e r k e n in eigen belief r IV (Slot). 
A f d e e 1 i n g s v e r s.I a g e n Leeuwarden 16October 1908. 

De Nede> laudsch' Klei Industrie No. 16. Het gebruik van 
excavateurs voor bet graven van klei, voornamelijk voor 
kleinere bedrijven. — Het plastisch maken van kaolin en 
andere k e soorten. — Aan allen die in metselsteen belang 
stellen. — De revolverpannenpers van G. Pinette te 
Chalons-zur-Saóne. — Rijksproefstation voor het onderzoek 
van bouwmaterialen. — De concurrentie der sky-scrapers. 

Deutsche Banhiitte No. 42. V o m modernen M o n u-
m entft lst i 1, door F. R. Vogel bij een ontwerp van 
Lud. Lony te Dttsseldorf, op losse plaat. 

Die II fi n c h en er A u s s t e l l u n g IU. Die Ausstel-
lungsbauten door F. Rud. Vogel, met afbeeldingen. 

Ueber L a n d h a u s b a u t e n , door E. Bauerofeind, bij 
ontwerpen van C. Tinti te Hamburg. 

V e r b e s s e r u n g e n in der Konstruktion der Holz-
balkendecken, met afbeeldingen. 

Die f e u e r w i d e r s t a n d s f a h i g e n Eigenschaf
ten verschiedener Betonsorien, door Dr. Grimshaw. 

De Natuur, uitgave van J. G. Broese te l'tracht, bevat 
in afl. 10: 

Het tegenwoordig gasgloeilicht. Dr. A. J C. Snijders. — 
Vorming van rechtopstaande beelden op het netvlies, Dr. 
H. Onnen Sr. — Gecombineerde Vrnchten-en Hoenderteelt, 
I. Baron. — Vermiljoen, G. Uhl. — de toepassing van koude 
tot wering van bederf. A. Marcus. — De invloed van 
hooggespannen electriciteit op plantengroei. D. S. S. — 
Over mijugas, D. Stavorinus. — Iets over Acoustiek, Jan 
de Meijer. — Standaard-Meiers. Di. J. G. van Deventer.— 
De fabricage van geel bloedloogzout uit gasreinigingsmassa, 
en wat er bij boort, E. C. Sutherland. — Eenvoudige 
Proeven. De bereiding van lichtgas. Dr. A .1. C. Snijders. 
— Korte Mededeelingen. Boekaankondiging. - Correspon-
dentie. — Maandelijksch Weerbericht. C. L de Veer. 

Het Hnls, Oud & Nieuw Nos. 9 en 10. Deze beide arteve
ringen van Ed. Cuypers maandelijksch prentenboek ver
schenen kort na elkander. No. 9 bevat een .-tukje van A -

A. Vorsterinan van Oyen getiteld: „'t Huis in 't Ex-libris." 
Bedoeld en beschreven zijn hier verschillende ex-libris, 
waarop huizen of andere gebouwen zijn afgebeeld, en 
daarin is heel wat variatie op te merken. J, C. Kerkmeyer 
vervolgt verder het artikel over het West-Friesch Museum 
te Hoorn en beschrijft versehillende n erkwaardige oude 
kisten en koffers in dat museum aanwezig, waarvan fraaie 
afbeeldingen gegeven worden. De verdere pla*en betreffen 
het Retraitenhuis der E. E. P. P. lezuiten ie Venlo en een 
woonhuis te Dordrecht. 

Aftevering 10 is een Dam-niinimer. Daarin wordt vooreerst 
een kort overzicht der geschiedenis van den Dam gegeven 
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met vele afbeeldingen; vervolgens wordt een plnn ontwik
keld en toegelicht voor nieuwen aanleg van dm Dam met 
omgeving en ten slotte, in verband hiermede, een plan 
beschreven en afgebeeld van een nieuw sociteitsgebouw 
voor „de Club" Doctrina et Amicitia. 

Er is in den laatsten tijd zoov< el over den Dam gepu
bliceerd en tentoongesteld, dat het historisch overzicht, uit 
den aard der zaak niet veel nieuws meer bevat, maar het 
kon hier moeilijk gemist worden. 

Van het nieuwe Damplan is zeer veel werk gemaakt; van 
alle gebouwen, die de ontwerper heeft noodig geacht en 
van het Paleis-Raadhuis zijn maquettes gemaakt en daar
naar de verschillende afbeeldingen genomen, wat zeker een 
goede methode is, om voor een groot publiek, een ontwerp 
duidelijk te maken. Of het succes evenredig zal zijn aan 
den velen arbeid en de groote kosten, die de ontweiyer 
aan zijn plan besteed heeft zal de tijd moeten leeren. 

Het Technisch Schilderen, Hand- en leerboek voor 
schilders en bouwtechnici, tevens ten dienste van het 
Technisch Onderwijs en voor zelfstudie door C. P. van 
Hoek. is de titel van een werk uitgegeven door de W e d. 
J. A h r e n d & Zoon te Amsterdam, dat, wanneer het 
beantwoordt aan de verwachting, die de eerste aflevering 
wekt, in een bestaande behoefte zal voorzien. Wel bezitten 
wij het bekende werkje van Kippel maar dit is reeds eenige 
jaren oud en in die jaren moge onze kennis van schilder
werk wel niet met reuzenschreden vooruit zijn gegaan, ver
schillende omstandigheden o. a. de loodwitquaestie, hebben 
de aandacht op het schildersambacht gevestigd. Het werkje 
van Kippel was een eerste poging, om na jaren van alge-
heele verwaarloozing, weder eens meer gezonde begrippen 
omtrent dit ambacht, ingang te doen vinden, dan vele vak-
mannen en bouwkundigen er op nahielden. Daarmede ge
wapend zijn wij wel iets, maar toch nog niet heel veel 
vooruitgegaan, want vreemd genoeg, tot een wetenschap
pelijke behandeling van de vraagstukken, die zich bij schil-
werk voordoen, schijnen slechts weinigen zich aangetrokken 
te gevoelen. 

Daarop doelende zegt de schrijver o.a. in zijn inleiding: 
„Voor zoover mij bekend is, ligt het onderzoekingsterrein 
betreffende dit vraagstuk nog braak, zoodat ook ik voorals
nog geen mededeelingen daaromtrent kan doen. In de prac
tijk is wel gebleken, welke verven het beste aan het ge
stelde doel beantwoorden, doch de oorzaken daarvan zijn 
voor een groot deel nog als een gesloten boek. Prof. v. d. 
Kloes noemde niet ten onrechte de verf met al wat daarbij 
behoort z'n grootste struikelblok". 

„De scheikundige wetenschap heeft langen tijd geen vol 
doende aandacht aan het schilderen en aan de schilder-
verven geschonken, zoodat daarvan betrekkelijk nog maar 
weinig aan het licht is gebracht. Enkele hoogst bekwame 
mannen, als Mulder. Hazura, Livache, e. a, hebben dezen 
tak der chemische wetenschap wel een heel sluk verder 
gebracht, doch het valt niet te ontkennen, dat zij slechts de 
eerste stap gezet hebben op dit uiterst moeielijk begaanbare 
pad". 

Men ziet hieruit, dat de schrijver zich wel bewust is van 
de moeilijkheid van de taak, die hij op zich nam. Een 
streng wetenschappelijk boek over de techniek vau het 
schilderen te schrijven is vooralsnog niet mogelijk, maar 
voor zoover uit deze eerste aflevering is op te maken, ligt 
het toch wel in de bedoeling van den schrijver, door het 
toetsen van verschillende meeningen en op grond van de 
resultaten van verschillende onderzoekingen, omtrent het 
schilderen tot klaarheid te komen, en zich rekenschap te 
geven van het voor en tegen van verschillende gewoonttn 
en gebruiken. Gelukt hem dit dan zal de kennis van het 
schilderen ongetwijfeld bevorderd worden en wellicht ook 
de aandacht van de mannen der wetenschap daarop meer 
gevestigd worden, dan nu het geval is. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

'S-GRAVENHAGE, De „Stct." No. 240 bevat de voorstellen 
der door de Minister van Binnenlandsche Zaken d.d. II Juli 
I9'>7 ingestelde commissie tot het voorbereiden van voor
stellen tot splitsing van de acte, bedoeld in art. 77 sub d, 
iler wet van 2 Mei 1863, („Stbl." Nr. 50), zooals die laatstelijk 
is gewijzigd bij de wet van 27 Mei 19u7 (Stbl." Nr. l:'8l, 
in onderscheidene acten, tot samenstelling van de examen
programma's voor die acten en tot bepaling van de bevoegd
heid, aan elke dier acten te verbinden. 

Dc commissie steil voor de teekenacte in 10 acten. 
De acte M I geeft dan bevoegdheid om te onderwijzen: 

het handteekenen en het rechtlijnig teekenen aan hoogere 
burgerscholen, burgeravond-, ambaehts-, teeken-, industrie-, 
kunstnijverheidsscholen en daarmede gelijkstaande of gelijk 
te stellen inrichtingen. 

De acte M II geeft bevoegdheid om te onderwijzen: het 
handteekenen en het decoratief teekenen (vlakversiering) 
aan scholen voor de opleiding van technici, bHrgeravond-, 
ambacht»-, teeken-, kunstnijverheidsscholen en daarmede 
gelijkstaande of gelijk te stellen inrichtingen, alsnu de het 
handteekenen aan hoogere burgerscholen en aan indus
triescholen voor mei-jes. 

De acte M III geeft de bevoegdheid om te onderwijzen: 
het handteekenen, het decoratief teekenen (reliefversieringl 
en h' t boetseeren^aan scholen voor de opleiding van tech
nici, burgeravond-, ambaehts-, teeken, kunstnijverheids
scholen en daarmede gelijkstaande of gelijk te stellen inrich 
tingen, alsmede het handteekenen aan hoogere burger
scholen en industriescholen voor meisjes. 

De acte M IV geeft bevoegdheid om te onderwijzen: het 
rechtlijnig teekenen en het bouwkundig teekenen aan 
ambachtsscholen, aan de eerste vier klassen van burger
avond-, teekenscholen en daarmede gelijkstaande of gelijk 
te stellen inrichtingen. 

De acte M V geeft bevoegdheid om te onderwijzen: het 
rechtlijnig teekenen en het bouwkundig teekenen aan 
scholen voor de opleiding var. technici, burgeravond-, 
ambacht*-, teeken-. kunstnijverheidsscholen en daarmede 
gelijkstaande of gelijk te stellen inrichtingen, alsmede het 
het rechtlijnig teekenen aan hoogere burgerscholen. 

De acte M VI geeft bevoegdheid om te onderwijzen: het 
rechtlijnig teekenen, het smidsteekenen en het werktuig
kundig teekenen aan ambachtsscholen, aan de eerste vier 
klassen van burgeravond-, teekenscholen en daarmede 
gelijkstaande of gelijk te stellen inrichtingen. 

De acte M VII geeft bevoegdheid om te onderwijzen: het 
rechtlijnig teek enen, het smidsteekenen en het werktuig
kundig teekenen aan scholen voor de opleiding van tech
nici, burgeravond-, ambaehts-, teekenscholen en daarmede 
gelijkstaande of gelijk te stellen inrichtingen, alsmede het 
rechtlijnig teekenen aan hoogere burgerscholen. 

De acte M VIII geeft bevoegdheid om te onderwijzen: 
het rechtlijnig teekenen en het electrotechnisch teekenen 
aan scholen voor de opleiding van technici, burgeravond-, 
ambaehts-, teekenscholen en daarmede gelijkstaande of 
gelijk te stellen inrichtingen, alsmede het rechtlijnig teeke
nen aan hoogere burgerscholen. 

De acte M IX geeft bevoegdheid om te onderwijzen : het 
rechtlijnig teekenen en het meubelteekenen aan burger
avond-, ambaehts-, teeken-, kunstnijverheidsscholen en daar
mede gelijkstaande of gelijk te stellen inrichtingen. 

De acte M X geelt bevoegdheid om te onderwijzen: het 
handteekenen, het rechtlijnig teekenen en het technisch 
teekenen aan industriescholen voor meisjes eu daarmede 
gelijkstaande of gelijk te stellen inrichtingen. 

AMSTERDAM. Het bekende „perceel aan de drie grachten", 
nl. aan den O -Z. Voorburgwal, Grimburgwal en Achter
burgwal, is gisteravond in veiling aangekocht door de firma 
Boele van Hensbroek en Gerdes, die reeds in dat perceel 
kantoor hield. 

Dit is een verheugende mededeeling, omdat hiermede 
tegelijk de zekerheid is verkregen, dat dit merkwaardige 
huis, een fraai voorbeeld van zuivere Hollandsche renais
sance bewaard zal blijven. De nieuwe eigenaar, die er als 
oprecht Amsterdammer prijs op stelt het eerbiedwaardige 
gebouw te verzorgen, heeft aan den architect Jan de Meyer 
reeds opdracht verleend de noodige herstellingen uit te 
voeren. Men denke hierbij niet aan een restauratie op 
groote schaal, maar aan een zorgvuldig terugbrengen in 
den oorspronkelijken staat van enkele onderdeden, waar
door het oude karakter nog beter uitkomt. De architect 
heeft hiervoor verschillende kostbare gegevens gevonden. 
Vooreerst op de bekende vogelvlucht-kaart van Balthasar 
Florisz (1625), op de teekening van het gasthuis door 
denzelfde (1628) en voorts nog op verschillende• oude 
afbeeldingen van het naburige Heerenlog* ment. 

Het fraaie huis, o.a. voorkomende in het boekje „Oud-
Amsterdam", met stadsgezichten van Wenckebach, uitgegeven 
als premie van het N. v. d. D., vertoont aan elke zijde 
een ouden steen met den naam van een gracht. Daarbij 
ook dien van „Fluweelen Burgwal", de vroegere benaming 
van den Oudezijds-Voorburgwal, waar vóór den grooten 
uitleg der stad de aanzienlijkste burgers waren gevestigd. 

Zie vervolg Bijblad, 

24 October. Bijlage van „ D E O P M E R K E R " . No. 43. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en HagaaUnen DE KUITERKADE 159—151. Filiaal en Showroom 44 ROHIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Wam ei koudwater verzorging. Triumph Deurdrangers. Kampioen Ventilator onder liarantie. 

Het huis is dan ook zeer oud en zelfs heeft de architect 
in de kap sporen gevonden van gothische, dus nog oudere 
architectuur dan de tegenwoordige stijl aangeeft. In het 
algemeen zijn de aanwijzingen van den vroegere toestand 
zeer duidelijk en talrijk, zoodat de herstelling als een 
dankbare taak mag worden beschouwd. De thans gepleis
terde gevel aan den Grimburgwal zal weer den baksteen-
bouw vertoonen en aan dien kant zal eveneens een topgevel 
worden aangebracht, in overeenstemming met den oor
spronkelijken toestand. N. v. d. D. 

P e r s o n a l i a . 

— Tot directeur tevens leeraar in het lijnteekenen aan 
de Burgeravondschool Gorinchem is benoemd de heer 
A. Vonk, aldaar. 

— Tot gemeente-opzichter te Vlijmen (N.-Br.) is benoemd 
de heer E. v d. Wiel, aannemer aldaar. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— A d s p i r a n t - I n g e n i e u r s I n d i ë . Bij den dienst 
van den waterstaat en de burg. openbare werken in Ned.-
Indië kunnen worden geplaatst vijf adspirant-ingenieurs. 
Aanmeldingen bij gezegeld adres aan het departement van 
koloniën. Aan de uitzending is verbonden: a. overtocht voor 
gouvernementsrekening als passagier le kl., c. q. ook voor 
het wettig gezin; b. eene gratificatie voor uitrusting van 
f 1500; c. eene voorloopige bezoldiging van f 150 's maands. 
Voor verdere bijzonderheden zie St.Ct. No. 246. (1) 

— Een Onderwi jzer voor het Vormteekenen aan 
Timmerlieden en Meubelmakers aan de Ambachtsschool 
Utrecht tegen 1 Dec. a.s. (Aesthetisch ontwikkeld Bouw 
kundige, goed Handteekenaar). De instructies en de salaris
regeling liggen ter inzage in het Schoolgebouw. Stukken 
en teekeningen vóór 1 Nov. 1908 bij den Directeur der 
School. Inlichtingen 's morgens tusschen 10 en 11 uur. (1) 

— A a n k o m e n d M a e h i n e T e e k e n a a r op een 
fabriekskantoor te Amsterdam. Brieven onder No. 1969, 
aan Scheltema & Holkema's Adv.-Bur., Amsterdam. (1) 

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r , bij de Architecten 
van der Groot & Kruisweg, te Bussum. (2) 

— C i v i e 1-1 n g e n i e u r bij de Koloniale Spoorwegen 
in Suriname. Dienstverband drie jaar. Inlichtingen geeft 
J. L. Ciuysenaer c. i., Groot-Hertoginnelaan No. 1 te 's-Gra
venhage. (2) 

— A s p i r a n t - A d j u n c t - I n g e n i e u r hij De Holland
sche IJzeren Spoorweg Maatschappij (Civiel-Ingenieur, 
diploma Delft) bij den Dienst van Weg en Werken, salaris 
f lOOi».— per jaar en voor het tijdvak eindigende 30 Juni 1909. 

Aanbiedingen vóór 25 October aan den Chef van Speciale 
Werken, Gebouw „Mercurius," te Amsterdam. (2) 

— V o l o n t a i r aan de Gasfabriek te Goor eenigszins 
bekend met boekhouden om in de Gasfabricage zich te 
bekwamen, aanvangssalaris f 300. Brieven aan de Commissie 
van Beheer der Gasfabriek. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RuiJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

34 Bouwk.Opz.-teek., 
14 BouwkOpz.-Uitv., 

9 Bouwk. Teek. 
6 Waterb. Opzr. 
1 Décoratie-teekenaar 

22— 50y,f 6 0 - / 1 2 5 
23— 50j . , /65—ƒ120 
22—33 j . , ƒ 45—ƒ120 
20—44j . , /60—ƒ125 

•-30 j . , / ƒ125 
1 Teek. voor kunst-industrie—30j., ƒ ƒ125 
3 Chef-machinisten 22—33j., f 90—ƒ125 
1 Werkt. opz. (construct.) 26j., ƒ ƒ110 
2 Werkmeesters 
4 Werktuigk. Teek. 
6 Electrotechniker 
1 Scheepsteekenaar 
2 Klerk-teekenaars 
1 Adjunct-Boormeester 

26—34 j . , ƒ 90—ƒ130 
18—30j. , /35—ƒ 90 
20—34j . , /35—ƒ120 

21 j . , ƒ 65 
22—25j., ƒ 5 0 - / 75 

- 2 0 j , 

p.m. 
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n 
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n 
7) 
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Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 26 October. 

Amsterdam ten 12 ure Door het gem. 
best.: Het leveren van ongeveer 888 ton 
gegoten ijzeren buizen (perc. 1), ongeveer 
29 ton gegoten ijzeren hulpstukken 
(perc. 2) ten dienste der gem.-water
leidingen; het bestek en voorwaarden te 
verkrijgen ter Stadsdrukkerij. Inl. aan het 
bijkantoor der Gemeente-Waterleidingen 
Nieuwe Heerengracht 27 van 10 tot 12 
uur, de week, die aan de aanbesteding 
voorafgaat. 

Amsterdam ten 1.30 ure. Door de direc
tie der H. IJ. S. M. in het Centraal 
station: bestek no. 1124: het maken van 
eene douaneloods, spooruitbreiding en 
bijkomende werken te Enschede (Noord), 
raming f 22,800; bestek met 2 teek. ver
krijgbaar aan het administratiegebouw 
Droogbak; aanw. gehouden. 

DINSDAG 27 October. 

Utrecht ten 2 ure. Door de M. tot Expl. 
van Staatspoorw. in het Moreelse Park: 
bestek no. 1144, het dempen van de 
scheidingssloot langs den Schenkweg met 
bijbehoorende werken op het station Den 
Haag raming f 18400; (Zie adv. in no. 42) 

Deur ne ten 4 ure. Door het gem. best.: 
het bouwen eener directeurswoning met 
kantoor in de nabijheid van het station 
Helenaveen; aanw. denzelfden dag te 
10.30: bestek en teek. verkrijgb. bij den 
arch, der gemeente en ter secretarie. 

Nijmegen ten 2.30 ure. Door hot gem. 
best.: de levering van dertig gegoten 
zinken straatnaamborden met palen van 
profielijzer. Bestekken met teekening, 
verkrijgbaar ter Gemeentesecretarie. In
lichtingen ten kantore van den Directeur 
van Gemeentewerken. 

Rotterdam ten 1 ure. — Door het gem. 
best.: het bouwen van eene school voor 
G. L. O. aan de Vryenbansche straat en 
eene bewaarschool aan de Willebrordus-
straat. Bestek, en teekening ter kennis

neming op de Secretarie der Gemeente 
en in het Stads Timmerhuis en verkrijg
baar bij Wed. P. van Waesberge en Zoon, 
Boekdrukkers, Houttuin no. 73. 

WOENSDAG 28 October. 

Middelburg ten 11 ure. Door het Min. 
van waterstaat aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het vernieuwen van een 
dukdalf tot beveiliging van de kleine 
ponton in de haven aan den Stoofpolder 
raming f 2000; het bestek ter lezing aan 
het Ministerie van Waterstaat en aan de 
lokalen der Provinciale Besturen en ver
krijgbaar bij de gebr. van Cleef te's-Gra
venhage; inlichtingen bij den hoofd-ing.-
directeur Caland te Middelburg, den arr.-
ing. van Vlissingen te Goes eu den opz. 
Enthoven te Zierikzee. 

's-Gravenhage ten 2 ure. Door het 
hoofdbestuur der posterijen en telegrap-
hie in een harer lokalen: de bouw van 
een post en telegraafkantoor met direc
teurswoning te Lekkerkerk. (Zie adv. in 
no. 41.) 
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met vele afbeeldingen; vervolgens wordt een plan ontwik
keld en toegelicht voor nieuwen aanleg van d<n Dam met 
omgeving en ten slotte, in verband hiermede, een plan 
beschreven en afgebeeld van een nieuw sociteitsgebouw 
voor „de Club" Doctrina et Amicitia. 

Er is in den laatsten tijd zoovi el over den Dam gepu
bliceerd en tentoongesteld, dat het historisch overzicht, uit 
den aard der zaak niet veel nieuws meer bevat, maar het 
kon hier moeilijk gemist worden. 

Van het nieuwe Damplan is zeer veel werk gemaakt: van 
alle gebouwen, die de ontwerper heeft noodig geacht en 
van het Paleis-Raadhuis zijn maquettes gemaakt en daar
naar de verschillende afbeeldingen genomen, wat zeker een 
goede methode is, om voor een groot publiek, een ontwerp 
duidelijk te maken. Of het succes evenredig zal zijn aan 
den velen arbeid en de groote kosten, die de ontwerper 
aan zijn plan besteed heeft zal de tijd moeten leeren. 

Het Technisch Schilderen. Hand- en leerboek voor 
schilders en houwtechnici, tevens ten dienste van het 
Technisch Onderwijs en voor zelfstudie door C. P. van 
Hoek. is de titel van een werk uitgegeven door de Wed. 
J. Ah rend & Zoon te Amsterdam, dat. wanneer het 
beantwoordt aan de verwachting, die de eerste aflevering 
wekt. in een bestaande behoefte zal voorzien. Wel bezitten 
wij het bekende werkje van Kipi>el maar dit is reeds eenige 
jaren oud en in die jaren moge onze kennis van schilder
werk wel niet met reuzenschreden vooruit zijn gegaan, ver
schillende omstandigheden o.a. de loodwitquaestie, hebben 
de aandacht op het schildersambacht gevesügd. Het werkje 
van Kippel was een eerste poging, om na jaren van alge-
heele verwaarloozing, weder eens meer gezonde begrippen 
omtrent dit ambacht ingang te doen vinden, dan vele vak
mannen en bouwkundigen er op nahielden. Daarmede ge
wapend zijn wij wel iets, maar toch nog niet heel veel 
vooruitgegaan, want vreemd genoeg, tot een wetenschap
pelijke behandeling van de vraagstukken, die zich bij schil-
werk voordoen, schijnen slechts weinigen zich aangetrokken 
te gevoelen. 

Daarop doelende zegt de schrijver o.a. in zijn inleiding: 
„Voor zoover mij bekend is, ligt het onderzoekingsterrein 
betreffende dit vraagstuk nog braak, zoodat ook ik voorals
nog geen mededeelingen daaromtrent kan doen. lndeprac 
tijk is wel gebleken, welke verven het beste aan het ge
stelde doel beantwoorden, doch de oorzaken daarvan zijn 
voor een groot deel nog als een gesloten boek. Prof. v. d. 
Kloes noemde niet ten onrechte de verf met al wat daarbij 
behoort z'n grootste struikelblok". 

„De scheikundige wetenschap heeft langen tijd geen vol
doende aandacht aan het schilderen en aan de schilder
verven geschonken, zoodat daarvan bel rekkelijk nog maar 
weinig aan liet licht is gebracht. Enkele hoogst bekwame 
mannen, als Mulder Hazura, Livache, e. a , hebben dezen 
tak der chemische wetenschap wel een heel stuk verder 
gebracht, doch het valt niet te ontkennen, dat zij slechts de 
eerste stap gezet hebben op dit uiterst moeielijk begaanbare 
pad". 

Men ziet hieruit, dat de schrijver zich wel bewust is van 
de moeilijkheid van de taak, die hij op zich nam. Een 
streng wetenschappelijk boek over de techniek vau het 
schilderen te schrijven is vooralsnog niet mogelijk, maar 
voor zoover uit deze eerste aflevering is op te maken, ligt 
het toch wel in de bedoeling van den schrijver, door het 
toetsen van verschillende meeningen en op grond van de 
resultaten van verschillende onderzoekingen, omtrent het 
schilderen tot klaarheid te komen, en zich rekenschap te 
geven van het voor en tegen van verschillende gewoontm 
en gebruiken. Gelukt hem dit dan zal de kennis van het 
schilderen ongetwijfeld bevorderd worden en wellicht ook 
de aandacht van de mannen der wetenschap daarop meer 
gevestigd worden, dan nu het geval is. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

'S-GRAVKNHAOE, De „Stct." No. 240 bevat de voorstellen 
der door de Minister van Biunenlandsche Zaken d.d. tl Juli 
lOi" ingestelde commissie tot het voorbereiden van voor
stellen tot splitsing van de acte. bedoeld in art. 77 sub d, 
der wet van 2 Mei 1863, („Stbl." Nr. 50), zooals die laatstelijk 
is gewijzigd hij de wet van 27 Mei I9n7 (Stbl." Nr. 1281, 
in onderscheidene acti-n, tot samenstelling van de examen
programma's voor die acten en tot bepaling van de bevoegd
heid, aan elke dier acten te verbmden. 

De commissie stelt voor de teekenaclc in 10 acten. 
De acte M I geeft dan bevoegdheid om te onderwijzen: 

het handteekenen en het rechtlijnig teekenen aan hoogere 
burgerscholen, burgeravond-, ambachts-, teeken-, industrie-, 
kunstnijverheidsscholen en daarmede gelijkstaande of gelijk 
te stellen inrichtingen. 

De acte M II geeft bevoegdheid om te onderwijzen: het 
handteekenen en het decoratief teekenen (vlakversiering) 
aan scholen voor de opleiding van technici, burgeravond-, 
ambachts-, toeken-, kunstnijverheidsscholen en daarmede 
gelijkstaande of gelijk te stellen inrichtingen, alsmede het 
handteekenen aan hoogere burgerscholen en aan indus
triescholen voor meisjes. 

De acte M III geeft de bevoegdheid om te onderwijzen: 
het handteekenen, het decoratief teekenen treliefversieringl 
en In t boetseereiifaan scholen voor de opleiding van tech
nici, burgeravond-, ambachts-. teeken-, kunstnijverheids
scholen en daarmede gelijkstaande of gelijk te stellen inrich 
tingen, alsmede het handteekenen aan hoogere burger
scholen en industriescholen voor meisjes. 

De acte M IV geeft bevoegdheid om te onderwijzen: het 
rechtlijnig teekenen en het bouwkundig teekenen aan 
ambachtsscholen, aan de eerste vier kla.ssen van burger-
avond-, teekenscholen en daarmede gelijkstaande of gelijk 
te stellen inrichtingen. 

De acte M V geeft bevoegdheid om te onderwijzen: het 
rechtlijnig teekenen en het bouwkundig teekenen aan 
scholen voor de opleiding var. technici, burgeravond-, 
ambachts-, teeken-. kunstnijverheidsscholen en daarmede 
gelijkstaande of gelijk te stellen inrichtingen, alsmede het 
het rechtlijnig teekenen aan hoogere burgerscholen. 

De acte M VI geeft bevoegdheid om te onderwijzen: het 
rechtlijnig teekenen, het smidsteekenen en het werktuig
kundig teekenen aan ambachtsscholen, aan de eerste vier 
klassen van burgeravond-, teekenscholen en daarmede 
gelijkstaande of gelijk te stellen inrichtingen. 

De acte M VII geett bevoegdheid om te onderwijzen: het 
rechtlijnig teekenen, het smidsteekenen en het werktuig
kundig teekenen aan scholen voor de opleiding van tech
nici, burgeravond-, ambachts-, teekenscholen en daarmede 
gelijkstaande of gelijk te stellen inrichtingen, alsmede het 
rechtlijnig teekenen aan hoogere burgerscholen. 

De acte M VIII geeft bevoegdheid om te ondeiwijzeu: 
het rechtlijnig teekenen en het electrotechnisch teekenen 
aan scholen voor de opleiding van technici, burgeravond-, 
ambachts-, teekenscholen en daarmede gelijkstaande of 
gelijk te stellen inrichtingen, alsmede het rechtlijnig teeke
nen aan hoogere burgerscholen. 

De acte M IX geeft bevoegdheid om te onderwijzen : het 
rechtlijnig teekenen en het meubelteekenen aan burger
avond-, ambachts-, teeken-, kunst nijverheidsscholen en daar
mede gelijkstaande of gelijk te stellen inrichtingen. 

De acte M X geelt bevoegdheid om te onderwijzen: het 
handteekenen, het rechtlijnig teekenen en het technisch 
teekenen aan industriescholen voor meisjes en daarmede 
gelijkstaande of gelijk te stellen inrichtingen. 

AMSTERDAM. Het bekende „perceel aan de drie grachten", 
nl. aan den O -Z. Voorburgwal, Grimburgwal en Achter
burgwal, is gisteravond in veiling aangekocht door de firma 
Boele van Hensbroek en Gerdes, die reeds in dat perceel 
kantoor hield. 

Dit is een verheugende mededeeling, omdat hiermede 
tegelijk de zekerheid is verkregen, dat dit merkwaardige 
huis, een fraai voorbeeld van zuivere Hollandsche renais
sance bewaard zal blijven. De nieuwe eigenaar, die er als 
oprecht Amsterdammer prijs op stelt het eerbiedwaardige 
gebouw te verzorgen, heeft aan den architect Jan de Meyer 
reeds opdracht verleend de noodige herstellingen uit te 
voeren. Men denke hierbij niet aan een restauratie op 
groote schaal, maar aan een zorgvuldig terugbrengen in 
den oorspronkelijken staat van enkele onderdeelen. waar
door het oude karakter nog beter uitkomt. De architect 
heeft hiervoor verschillende kostbare gegevens gevonden. 
Vooreerst op de bekende vogelvlucht-kaart vau Balthasar 
Florisz (1625), op de teekening van het gasthuis door 
denzelfde (1628) en voorts nog op verschillende - oude 
afbeeldingen van het naburige Heerenlogement. 

Het fraaie huis, o.a. voorkomende in het boekje „Oud-
Amsterdam", met stadsgezichten van Wenckebach, uitgegeven 
als premie van het N. v. d. D., vertoont aan elke zijde 
een ouden steen met den naam van een gracht. Daarbij 
ook dien van „Fluweelen Burgwal", de vroegere benaming 
van den Oudezgds-Voorburgwal, waar vóór den grooten 
uitleg der stad de aanzienlijkste burgers waren gevestigd. 

Zie vervolg Bijblad, 

24 October. Bijlage van „ D E O P M E R K E R " . No. 43. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Hem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoord kant oor en MaicazUneii DE RIIIKKKADF. 100—151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarring. Ventilatie. Warm en Kiiudwnter verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder liarantie. 

Het huis is dan ook zeer oud en zelfs heeft de architect 
in de kap sporen gevonden van gothische, dus nog oudere 
architectuur dan de tegenwoordige stijl aangeeft. In het 
algemeen zijn de aanwijzingen van den vroegere toestand 
zeer duidelijk en talrijk, zoodat de herstelling als een 
dankbare taak mag worden beschouwd. De thans gepleis
terde gevel aan den Grimburgwal zal weer den baksteen-
bouw vertoonen en aan dien kant zal eveneens een topgevel 
worden aangebracht, in overeenstemming met den oor
spronkelijken toestand. N. v. d. D. 

P e r s o n a l i a . 

— Tot directeur tevens leeraar in het lijnteekenen aan 
de Burgeravondschool Gorinchem is benoemd de heer 
A. Vonk, aldaar. 

— Tot gemeente opzichter te Vlijmen (N.Br.) is benoemd 
de heer E. v d. Wiel, aannemer aldaar. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— A d s p i r a n t - I n g e n i e u r s I n d i ë . Bij den dienst 
van den waterstaat en de burg. openbare werken in Ned.-
Indië kunnen worden geplaatst vijf adspirant-ingenieurs. 
Aanmeldingen bij gezegeld adres aan het departement van 
koloniën. Aan de uitzending is verbonden: a. overtocht voor 
gouvernementsrekening als passagier le kl., c. q. ook voor 
het wettig gezin; b. eene gratificatie voor uitrusting van 
f 1500; c. eene voorloopige bezoldiging van f 150 's maands. 
Voor verdere bijzonderheden zie St.Ct. No. 246. (1) 

— Een Onderwi jzer voor bet Vorm teekenen aan 
Timmerlieden en Meubelmakers aan de Ambachtsschool 
Utrecht tegen 1 Dec. a.s. (Aesthetisch ontwikkeld Bouw 
kundige, goed Handteekenaar). De instructies en de salaris
regeling liggen ter inzage in het Schoolgebouw. Stukken 
en teekeningen vóór 1 Nov. 1908 bij den Directeur der 
School. Inlichtingen 's morgens tusschen 10 en 11 uur. (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 op een 
fabriekskantoor te Amsterdam. Brieven onder No. 1969, 
aan Scheltema & Holkema's Adv.-Bur., Amsterdam. (I) 

— B o u w k u n d i g O p z i c h t e r , bij de Architecten 
van der Groot & Kruisweg, te Bussum. (2) 

— C i v i e 1-1 n g e n i e u r bij de Koloniale Spoorwegen 
in Suriname. Dienstverband drie jaar. Inlichtingen geeft 
J. L. C.uysenaer c. i.. GrootrHertoginnelaan No. 1 te 's-Gra
venhage. (2) 

— A s p i r a n t - A d j u n c t - I n g e n i e u r h i j D e Holland
sche IJzeren Spoorweg Maatschappij (Civiel Ingenieur, 
diploma Delft) bij den Dienst van Weg en Werken, salaris 
f lOOn.— per jaar en voorliet tijdvak eindigende 30 Juni 1909. 

Aanbiedingen vóór 25 October aan den Chef van Speciale 
Werken, Gebouw „Mercurius," te Amsterdam. (2) 

— V o l o n t a i r aan de Gasfabriek te Goor eenigszins 
bekend met boekhouden om in de Gasfabricage zich te 
bekwamen, aanvangsalaris f300. Brieven aan de Commissie 
van Beheer der Gasfabriek. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

TECHNICI INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van (> tot 8 uur. 

34 Bouwk.Opz.-teek., 22—50 j . , / "60- / " 125 p.m. 
14 BouwkOpz.-Uitv., 23—50j., ƒ65—ƒ120 „ 
9 Bouwk. Teek. 22—33J., f 46—ƒ120 „ 
6 Waterb. Opzr. 20—44 j . , ƒ (50—ƒ 125 „ 
1 Décoratie-teekenaar -30j.,/" /" 125 „ 
1 Teek. voor kunst-industrie—30 j., ƒ ƒ125 „ 
3 Chef-machinisten 22—33j . ^90—ƒ 125 „ 
1 Werkt. opz. (construct.) 2üj. ,f ƒ110 „ 
2 Werkmeesters 26—34 j . , ƒ 90—ƒ 130 „ 
4 Werktuigk. Teek. 18—30 j . , ƒ 35—ƒ 90 „ 
6 Electrotechniker 20—34j. ,ƒ35—ƒ 120 „ 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , ƒ 65 „ 
2 Klerk-teekenaars 22—25 j . , ƒ 50—ƒ 75 „ 
1 Adjunct-Boormeester —20j., 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 20 October. 

Amsterdam ten 12 ure Door het gem. 
best.: Het leveren van ongeveer 888 ton 
gegoten ijzeren buizen (perc. 1), ongeveer 
29 ton gegoten ijzeren hulpstukken 
(perc. 2) ten dienste der gem.-water
leidingen; het bestek en voorwaarden te 
verkrijgen ter Stadsdrukkerij. Inl. aan het 
biikantoor der Gemeente-Waterleidingen 
Nieuwe Heerengracht 27 van 10 tot 12 
uur, de week, die aan de aanbesteding 
voorafgaat. 

Amsterdam ten 1.30 ure. Door de direc
tie der H. IJ. S. M. in het Centraal 
station: bestek no. 1124: het maken van 
eene douaneloods, spooruitbreiding en 
bijkomende werken te Enschede (Noord), 
raming f 22,800; bestek met 2 teek. ver
krijgbaar aan het administratiegebouw 
Droogbak; aanw. gehouden. 

DINSDAG 27 October. 

Utrecht ten 2 ure. Door de M. tot Expl. 
van Staatspoorw. in het Moreelse Park: 
bestek no. 1144, het dempen van de 
scheidingssloot langs den Schenkweg met 
bijbehoorende werken op het station Den 
Haag raming f 18400; (Zie adv. in no. 42) 

Deuriie ten 4 ure. Door het gem. best.: 
het bouwen eener directeurswoning met 
kantoor in de nabijheid van het station 
Helenaveen; aanw. denzelfden dag te 
10.30: bestek en teek. verkrijgb. bij den 
arch, der gemeente en ter secretarie. 

Nijmegen ten 2.30 ure. Door hot gem. 
best.: de levering van dertig gegoten 
zinken straatnaamborden met palen van 
profielijzer. Bestekken met teekening. 
verkrijgbaar ter Gemeentesecretarie. In
lichtingen ten kantore van den Directeur 
van Gemeentewerken. 

Rotterdam ten 1 ure. — Door het gem. 
best.: het bouwen van eene school voor 
G. L. O. aan de Vrjjenbansche straat en 
eene bewaarschool aan de Willebrordus-
straat, Bestek, en teekening ter kennis

neming op de Secretarie der Gemeente 
en in het Stads Timmerhuis en verkrijg
baar bij Wed. P. van Waesberge en Zoon, 
Boekdrukkers, Houttuin no. 73. 

WOENSDAG 2s October. 

Middelburg ten 11 ure. Door het Min. 
van waterstaat aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het vernieuwen van een 
dukdalf tot beveiliging van de kleine 
ponton in de haven aan den Stoofpolder 
raming f 2000; het bestek ter lezing aan 
het Ministerie van Waterstaat en aan de 
lokalen der Provinciale Besturen en ver
krijgbaar bij de gebr. van Cleef te's-Gra
venhage; inlichtingen bij den hoofd-ing.-
directeur Galand te Middelburg, den arr.-
ing. van Vlissingen te Goes en den opz. 
Enthoven te Zierikzee. 

's-Oravealiage ten 2 ure. Door het 
hoofdbestuur der posterijen en telegrap-
hie in een barer lokalen: de bouw van 
een post en telegraafkantoor met direc 
teurswoning te Lekkerkerk. (Zie adv. in 
no. 41.) 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Engelsche en Jransche Vloertegels. 
Vraagt f «ekeiiiiigeii eu prijzen. ' 4 ) 

Benschop ten 11.30 ure. Door de arch. 
E. G. Wentink iu de christelijke school: 
het bouwen eener school te Bekschop. 
Bestek met teekening: verkrijgbaar ten 
Kantore van den Architect. Poortstraat 
31 te Utiecht. 

DONDERDAG 2!) October. 

's Gravenhage ten 2 ure. Door het 
gem. bestuur: het rioleeren van den 
Lange- en Korte Vijverberg. Aanwijzing 
2>i October te elf uren, aan de Gemeen-
tewerf alwaar bestekken en teekeningen 
verkrijgbaar zijn. 

DINSDAG 3 November. 

Amsterdam ten 11 ure. De genie in het 
gebouw Patrimonium, bestek no. 106: 
het leveren van materieel voor het aan
leggen van versperringen tot het in staat 
van verdediging brengen van werken in 
de stelling van Amsterdam (2de gedeelte) 
(bestaande in het leveren van gegalva
niseerd prikkeldraad), begr. f33400; be
stek no. 107: het aanbrengen van bliksem
afleiders op gebouwen van de artillerie 
inrichtingen aan de Hem brug, begr. f1450) 
bestekken en processen-verbaal van inl. 

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

«DE van lHéÜ. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat.-ZUTPHEN,IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1900 . . . - . „ 32.717.500,00 
BRAND - LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

ter inzage in het café restaurant van F. 
A. van Var se veld, Dam no. 14 en ver
krijgbaar bij den besteder; inl. op het 
bureel Nieuwe Heerengracht no. 11 van 
9—12 ure 

St. MichleK-Gcstel ten 2.30 ure. Het 
best. van het R.-K. instituut voor doof
stommen in het lokaal van de wed. v. d. 
Pol: het bouwen van een doofstommen-

instituut met bijbehoorende gebouwen; 
bestek met 27 teekeningen ter inzage in 
bovengen, lokaal en verkrijgb. bij den 
architect J. H. H. van Groenendael te 
's Hertogenbosch; aanw. in loco 26 Oc
tober te half elf. 

Ambt Doelinclieiii ten 3 ure. Het ge-
meentebest.: 1. het bouwen van een 
school met 3 lokalen in de buurtschap 
Langerak; 2. het leveren en plaatsen van 
de schoolmeubelen voor 2 lokalen: 3. het 
bouwen van een onderwijzers woning: be
stek en teekeningen ter inzage ten ge
meentehuize en zijn te bekomen ter secr. 
en bij den arch. A. van der Linde; aanw. 
31 Oct. ten 2 ure. 

Vreeswijk ten 12 ure De arch. Herm. 
Kroes te Amersfoort in het koffiehuis 
van de wed. v. d. Sluis: het bouwen van 
een kerk met toren en pastorie; teeke
ningen en bestek ter inzage in voormeld 
koffiehuis en dan verkrijgbaar ten kantore 
van voornoemden Architect. 

DONDERDAG 5 November. 

Voorburg, door het gemeentebestuur: 
de levering van 50.000 le kwaliteit straat
klinkers (waalvorm); bil. in te zenden 
voor 5 November. 

ZATERDAG 7 November. 

's-Gravenhage, ten 2 ure, door het dep. 
van justitie in een der lokalen van het 
departement: de bouw van een Rijks
opvoedingsgesticht voor jongens en da ar
mode in verband staande werken te 
Amersfoort, raming f 343.300. Zie adv. 
in no. 42. 

MAANDAG 9 November. 

Arnhem, ten 11.30 ure. door het gem. 
bestuur: het bouwen van een openbaar 
slachthuis aan de Nieuwe Kade. Aan
wijzing 2 November a.s., 2 ure, op het 
terrein. Inlichtingen alle werkdagen, tot 
en niet den dag vóór de besteding van 
10 tot 12 uur aan het bureau Gemeente
werken in de Ooststraat, alwaar de teeke
ningen ter inzage liggen; bestek met 
inschrijvingsbiljet verkrijgbaar aan het 
bureau Gemeentewerken. 

MAANDAG 16 November 

's dirarmhaite, ten 11.30 ure, door het 
departement van waterstaat: het maken 
van eene aanlegplaats aan het Volkerak 
te Ooltgensplaat m t bijkomende werken, 
raming f 105.000; bestek ter lezing aan 

liet departement van waterstaat en aan 
de lokalen der provinciale besturen en 
verkrijgbaar bij Gebr. Van Cleef; nadere 
jnlichtingen te bekomen bij den hoofd
ingenieur-directeur van den Thoorn aid. 
en den ingen. Canter Cremers teBrielle. 

Antiquariaat van „de Opmerker" 
W. J . M. VAN DE WlJNl'EKSSE. 

Statische Berekeningen van Construe-
tien uit de Burgerlijke Bouwkunde 
niet 152 figuren, 's-Gravenhage 1902 
(f 2.40) f L — 

BILLING. Architekturskizzen. 48 platen 
en portefeuille ƒ6.— 

A . MESSEL. Der Wertheimbau. 30 
platen in portef. (ƒ15.—) . . ƒ4.50 

F . C. D. BAUER. Be rig ten en Waar 
nemingen betrekkelijk den Water
vloed in Gelderland in January cn 
February 1801 niet kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 1803 f 0.75 

AD. UI KU. Photographische Reise-
aufnahmen aus England u F r a n k r e i c h 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger ƒ13.— /"4.50 

DR. W. BODE. Geschichte der Deut-
schen P l a s t i k . Elegant geb., vroeger 
ƒ 1 5 - ƒ.3.60 

KARL A . ROMSTORFER. Die Bautisch-
l e r e i . Leipzig. Karl Scholtze 1882. Met 
491 liguren m den tekst . . f 1.50 

Sammiung a l t e r B a u w e r k e Deutsch-
l a n d . 50 platen in lichtdruk ƒ 10.80 

LACROUX. L a Brique O r d i n a i r e . 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille ƒ 18.— 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
find deren Anwendungauf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst-
nregn en 11 uitslaande platen, ƒ1.—. 

BADON GHIJBEN en H . STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ0.65 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

VAN OMMEREN £ Co, Arnhem. 
Groothandel Sp iege l -Vens terg la s , V e r f w a r e n . 

= = = = = GEORNAMENTEERD GLAS. 
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PMERKER 
Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 

Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
6. in twee termijnen, elk groot ƒ 2.50, waar

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België • 6.50i 
Voor de overige landen der Postunie, met , 

inbegrip van Nederl.Indië en Zuid-Afrika . • 7.50, 55 = 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat • f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • L— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer 0.15 
Groott 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 nzn 
de Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage, 

P r a c t i s c h e S c h o o n h e i d s l e e r 
(Vervolg van blarfz. 282). 

Misschien is niets moeilijker dan het methodisch 
behandelen van Architectonische vraagstukken. 
Immers zonder vaststaande beginselen is geen 
methode denkbaar en de beginselen, de regels dei-
kunst, zijn verloren gegaan. 

Het gevolg is geweest, dat men een toestand 
heeft gekregen, waarin ieder op goed geluk zijn 
weg moest zoeken, een toestand van onbegrensde 
willekeur, uiterst gunstig om de mode in de ge
legenheid te stellen, zich van het, gebied der bouw
kunst meester te maken. 

W e l zijn er door enkelen pogingen gedaan, om 
zich aan den invloed der mode te ontworstelen, door 
te trachten de methode der middeleeuwen weder 
op de moderne bouwkunst toe te passen, maar 
die pogingen zijn grootendeels mislukt en daarna 
is de toestand er niet op verbeterd. De reactie 
heeft de willekeur nog in de hand gewerkt en er 
ten slotte toe geleid, dat alle regels overboord werden 
geworpen. 

Noch den invloed van eminente persoonlijkheden, 
die iu de negentiende eeuw toch zijn aan te wijzen, 
noch die van de verschillende kunstscholen heeft 
dit kunnen verhoeden. 

De krachtigste persoonlijkheden hebben ten slotte 
de worsteling tegen den stroom des tijds moeten 

opgeven en zijn alleen blijven staan. De kunst
scholen hielden te weinig verband met liet practische 
leven, om op de practijk eenigen invloed van be
teekenis uit te oefenen. 

De methode van het onderwijs was er verouderd 
en versteend, tegenover de nieuwe toestanden wist 
men er niet. welke houding aan te nemen; men 
ging er voort, jaar in jaar uit kolomorden volgens 
Vignola te teekenen en Romeinsche tempels en 
paleizen te ontwerpen. Toen kwam de aesthetiea en 
leeraarde, dat de Helleensche kunst eigenlijk het 
mooiste was, wat ooit door menschenhanden was 
voortgebracht. .Men teekende Grieksch-Dorische en 
.Ionische zuilen en ornamenten. Vignola geraakte 
wat op den achtergrond, hot geloof aan de waarde 
van zijn beproefde methode geraakte aan het wan
kelen en het nieuwe geloof won veld, echter zonder 
dat men zich goed rekenschap gaf van hetgeen er 
eigenlijk gebeurde. Toen kwam de kunstgeschiedenis, 
die ook voor andere perioden, dan het bloeitijdperk 
der Grieksche kunst, de aandacht vroeg en toen 
was 't uit met alle methode en werd het „greift 
nur hinein" het eenige beginsel, waarnaar gewerkt 
werd. 

Dit beginsel is des te gevaarlijker, omdat waar 
men het op de kunstgeschiedenis in toepassing 
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Engelsche en Jransche Vloertegels. 
Vraagt teekeningen en prijzen. l4* 

Benschop ten 11.30 ure. Door de arch. 
E. G. Wentink in de christelijke school: 
het bouwen eener school te Bekschop. 
Bestek met teekening verkrijgbaar ten 
Kantore van den Architect. Poortstraat 
31 te Utiecht. 

DONDERDAG 2!) October. 

's Gravenhage ten 
gem. bestuur: het 

2 ure. Door het 
rioleeren van den 

Lange- en Korte Vijverberg. Aanwijzing 
2rt October te elf uren, aan de Gemeen-
tewerf alwaar bestekken en teekeningen 
verkrijgbaar zijn. 

DINSDAG 3 November. 

Amsterdam ten 11 ure. Degenieinhet 
gebouw Patrimonium, bestek no. 166: 
het leveren van materieel voor het aan
leggen van versperringen tot het in staat 
van verdediging brengen van werken in 
de stelling van Amsterdam (2de gedeelte) 
(bestaande in het leveren van gegalva
niseerd prikkeldraad), begr. f33400; be
stek no. 107: het aanbrengen van bliksem
afleiders op gebouwen van de arliilerie-
inrichtingen aan de Hem brug, begr. f 1450) 
bestekkeu en processen-verbaal van inl. 

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

„DE vau 1845. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat.-ZUTPHEN,IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.304.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

ter inzage in het café-restaurant van F. 
A. van Varseveld, Dam no. 14 en ver
krijgbaar bij den besteder; inl. op het 
bureel Nieuwe Heerengracht no. 11 van 
9-12 ure 

St. MlchleK-Gestel ten 2.30 ure. Het 
best. van het R.K. instituut voor doof
stommen in het lokaal van de wed. v. d. 
Pol: het bouwen van een doofstommei.-

instituut met bijbehoorende gebouwen; 
bestek met 27 teekeningen ter inzage in 
bovengen, lokaal en verkrijgb. bij den 
architect J. H. H. van Groenendael te 
's-Hertogenbosch; aanw. in loco 26 Oc
tober te half elf. 

Ambt Doelincliein ten 3 ure. Het ge
meentebest.: 1. het bouwen van een 
school met 3 lokalen in de buurtschap 
Langerak; 2. het leveren en plaatsen van 
de schoolmeubelen voor 2 lokalen: 3. het 
bouwen van een onderwijzerswoning; be
stek en teekeningen ter inzage ten ge
meentehuize en zijn te bekomen ter secr. 
en bij den arch. A. van der Linde; aanw. 
31 Oct. ten 2 ure. 

Vreeswijk ten 12 ure. De arch. Herm. 
Kroes te Amersfoort in het koffiehuis 
van de wed. v. d. Sluis: het bouwen van 
eeu kerk met toren en pastorie; teeke
ningen en bestek ter inzage in voormeld 
koffiehuis en dan verkrijgbaar ten kantore 
van voornoemden Architect. 

DONDERDAG 5 November. 

Voorburg, door het gemeentebestuur: 
de levering van 50.000 le kwaliteit straat
klinkers (waalvorm); bil. in te zendeu 
voor 5 November. 

ZATERDAG 7 November. 

's-Gravenhage, ten 2 ure, door het dep. 
van justitie in een der lokalen van het 
departement: de bouw van een Rijks
opvoedingsgesticht voor jongens en daar
mede in verband staande werken te 
Amersfoort, raming f343.300. Zie adv. 
in no. 42. 

MAANDAG 9 November. 

Arnhem, ten 11.30 ure, door het gem. 
bestuur: het bouwen van een openbaar 
slachthuis aan de Nieuwe Kade. Aan
wijzing 2 November a.s., 2 ure, op het 
terrein. Inlichtingen alle werkdagen, tot 
en met den dag vóór de besteding van 
10 tot 12 uur aan het bureau Gemeente
werken in de Ooststraat, alwaar de teeke
ningen ter inzage liggen; bestek met 
inschrijvingsbiljet verkrijgbaar aan het 
bureau Gemeentewerken. 

MAANDAG 16 November 

's-Grarrnhaxe, ten 11.30 ure, door het 
departement van waterstaat: het maken 
van eene aanlegplaats aan het Volkerak 
te Ooltgensplaat m>t bijkomende werken, 
raming f 165.000; bestek ter lezing aan 

het departement van waterstaat en aan 
de lokalen der provinciale besturen en 
verkrijgbaar bij Gebr. Van Cleef; nadere 
inlichtingen te bekomen bij den hoofd
ingenieur-directeur van den Thoorn aid. 
en den ingen. Canter Cremers te Brielle. 

Antiquariaat van „de Opmerker" 
W. J. M. VAN DE WlJNPEHSSE. 

Statische Berekeningen van Construc
tion uit de Burgerlijke Bouwkunde 
met 152 figuren, 's-Gravenhage 1902 
(f 2.40) f 1.— 

BILLING. Architekturskizzen. 48 platen 
en portefeuille ƒ6.— 

A . MESSEL. Der Wertheimbau 30 
platen in portef. (/"15.—) . . /"4.50 

F. C. D. BAUER. Berigten en Waar 
nemingen betrekkelijk den Water
vloed in Gelderland in January en 
February 18BI met kaarten, Nijmegen 
en Arnhem 1863 f 0.75 

AD. BURR. Photographische Reise-
aufnahmen aus England u Frankreich 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger flS — f4.50 

DR. W. BODE. Geschichte der Deut-
schen Plastik. Elegant geb., vroeger 
f15.- . . . fS.60 

KARL A . ROMSTORFER. Die Bautisch-
lerei. Leipzig. Karl Scholtze 1882. Met 
491 figuren in den tekst . . f 1.50 

Sammiung alter Bauwerke Deutsch-
land. 50 platen in lichtdruk f 10.80 

LACROUX. La Brique Ordinaire. 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille ƒ 18.— 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
find deren Anwendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst-
nregn en 11 uitslaande platen. /"!.—. 

BADON GHIJBEN en H . STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
& Co. 1873 ƒ 0.65 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

VAN OMMEREN & Co., Arnhem. 
Groothandel Spiegel-Vensterglas, Verfwaren. 
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Abonnementsprijs per jaar fl Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van het 

abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot ƒ 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België - 6.5üi 
Voor de overige landen der Post-Unie, met > « >£ 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika . - 7.60J BS*3 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat 0.15 

Advertentiën 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. 

Opgaren van Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing In het Zaterdag verschijnend nnmnier, uiterlijk des 
VRIJDAGS VOORMIDDAGS aan ons bnrean 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

P r a c t i s c h e S c h o o n h e i d s l e e r 
f Vervolg van bladz. 282). 

Misschien is niets moeilijker dan het methodisch 
behandelen van Architectonische vraagstukken. 
Immers zonder vaststaande beginselen is geen 
methode denkbaar en de beginselen, de regels der 
kunst, zijn verloren gegaan. 

Het gevolg is geweest, dat men een toestand 
heeft gekregen, waarin ieder op goed geluk zijn 
weg moest zoeken, een toestand van onbegrensde 
willekeur, uiterst gunstig om de mode in de ge
legenheid te stellen, zich van het. gebied der bouw
kunst meester te maken. 

Wel zijn er door enkelen pogingen gedaan, om 
zich aan den invloed der mode te ontworstelen, door 
te trachten de methode der middeleeuwen weder 
op de moderne bouwkunst toe te passen, maar 
die pogingen zijn grootendeels mislukt en daarna 
is de toestand er niet op verbeterd. De reactie 
heeft de willekeur nog in de hand gewerkt en er 
ten slotte toe geleid, dat .alle regels overboord werden 
geworpen. 

Noch den invloed van eminente persoonlijkheden, 
die in de negentiende eeuw toch zijn aan te wijzen, 
noch die van de verschillende kunstscholen heeft 
dit kunnen verhoeden. 

De krachtigste persoonlijkheden hebben ten slotte 
de worsteling tegen den stroom des tijds moeten 

opgeven en zijn alleen blijven staan. De kunst
scholen hielden te weinig verband met het practische 
leven, om op de practijk eenigen invloed van be
teekenis uit te oefenen. 

De methode van het onderwijs was er verouderd 
en versteend, tegenover de nieuwe toestanden wist. 
men er niet, welke houding aan te nemen; men 
ging er voort, jaar in jaar uit kolomorden volgens 
Vignola te teekenen en Romeinsche tempels en 
paleizen te ontwerpen. Toen kwam de aesthetica en 
leeraarde, dat de Helleensche kunst eigenlijk het 
mooiste was, wat ooit door menschenhanden was 
voortgebracht. Men teekende Grieksch-Dorische en 
Jonische zuilen en ornamenten, Vignola geraakte 
wat op den achtergrond, het geloof aan de waarde 
van zijn beproefde methode geraakte aan het wan
kelen en bet nieuwe geloof won veld, echter zonder 
dat men zich goed rekenschap gaf van hetgeen er 
eigenlijk gebeurde. Toen kwam de kunstgeschiedenis, 
die ook voor andere perioden, dan het bloeitijdperk 
der Grieksche kunst, de aandacht vroeg en toen 
was 't uit met alle methode en werd het „greift. 
nur hinein" het eenige beginsel, waarnaar gewerkt 
werd. 

Dit beginsel is des te gevaarlijker, omdat waar 
men het op de kunstgeschiedenis in toepassing 
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brengt, de uitspraak van Goethe steeds opgaat, 
dat waar men ook ingrijpt, men altijd iets interes
sants te pakken heeft. Men verviel echter in de 
fout te meenen, dat alles wat interessant was ook 
navolging verdiende en het is misschien niet onbe
langrijk eens na te gaan, hoe men, toen Vignola 
aan kant gezet was, bij het ontwerpen te werk ging. 

Ieder bouwmeester en ieder leeraar had al spoedig 
in de rijke erfenis van de vroegere eeuwen het 
tijdperk gevonden, waartoe hij zich, uit persoonlijke 
neiging en onder verschillende moeilijk te bepalen 
invloeden, het meest aangetrokken gevoelde. Zoo 
ontstond reeds een hoofdverdeeling in groepen, 
die een tijd lang stand hield, want proeven, om bij 
afwisseling in verschillende stijlen te werken bleken 
al spoedig tot niet veel succes te leiden. Wel heeft 
men het verschijnsel kunnen waarnemen, dat bouw
meesters, die zich aanvankelijk op het Grieksche 
inspireerden vervolgens hun krachten beproefden aan 
de middeleeuwsche vormen, om ten slotte tot de 
Renaissance over te gaan, maar bij de meesten 
openbaarde zich dadelijk een kennelijke voorliefde 
voor een bepaald tijdperk, waaruit men zijn voor
beelden koos. 

Die voorbeelden werden dan niet slaafs gecopieerd, 
daarvoor geneerde men zich toch en dit veroor
loofde men zich alleen van minder bekende détails, 
men inspireerde1 er zich alleen op, zooals men het 
noemde, en men verbeeldde zich in ernst, dat men 
in den geest van den gekozen stijl werkte, door op 
handige wijze te varieeren en te combineeren, 
wat men daarvoor geschikt vond, terwijl men niet 
besefte hoe oppervlakkig men eigenlijk te werk ging. 

Ook op de scholen deed men niet veel beter. 
Wanneer de leerling b. v. eenige pleisterafgietsels 
van Duitsche Renaissance ornamenten hadgeteekend, 
werd hij aan het ontwerpen van een paneelvulling 
in Duitsche Renaissance gezet of men gaf hem een 
voorbeeld, niet om na te teekenen, maar alleen om 
te varieeren in denzelfden geest. Geavanceerde 
leeraren gevoelden reeds iets van de waarde van 
het natuurvoorbeeld bij het ontwerpen van ornament, 
maar men was zoodanig onder den invloed der histo
rische stijlen, dat men de fantaisie van den leerling 
geen vrijheid durfde laten, maar hem een plantmotief 
aangaf, om daarmede een Romaansch kapiteel, een 
Gothisch fries of een Renaissance rosette ontwerpen. 

En gelijk men met de details te werk ging deed 
men het ook met geheele gevelcomposities. De 
Fransche kasteden hebben heel wat materiaal ge
leverd, om aardige geveltjes Francois I of Henri 
IV samen te stellen, de Italiaansche paleizen, ge
bouwen te Neurenberg, Weenen, Frankfort en tal 
van andere plaatsen evenzeer en men bepaalde zich 
niet tot het oude, ook nieuwere navolgingen van 
Fransche, Belgische en Duitsche architecten werden 
liier en elders nog eens nagevolgd, wanneer zij bij
zonder opgang maakten, zooals de „Maisons primées" 
te Brussel, of de schitterende prijsvraagontwerpen 
van Duitschen bodem, of tentoonstellingsgevels en 
dergelijke. 

Men beschikte over een rijkdom van vormen, 
waar men geen raad mede wist, in het materiaal 
was men weinig kieskeurig, de vormen toch waren 
hoofdzaak eu waar echt materiaal te duur was, 
daar wist de industrie der surrogaten raad te 
schaffen. 

Uit dien tijd dagteekenen de gevels, waaraan geen 
vierkante Meter vlak werk te vinden is, «aar elk 
hoekje gebruikt is, om nog een motiefje te plaatsen. 

Het zou mogelijk zijn, om met een enorm vormen-
geheugen en met behulp van de geheele bibliotheek 
van plaatwerken, waarmede in die dagen de wereld 
overstroomd werd, de gouden dagen van Wasmuth, 
den oorsprong van al de toenmaals* verwerkte vormen 
aan te wijzen en met zekerheid vast te stellen op 
welke prent de bouwmeester zich heeft geinspireerd, 
maar of een dergelijke arbeid de moeite loonen zou 
is de vraag, daar zij alleen feiten zou kunnen 
vaststellen en omtrent de aanleidende oorzaken 
weinig zou kunnen leeren. Dat men niet op den 
goeden weg was hebben latere tijden bewezen. 

A l is kentering daarvan niet altijd een zeker 
bewijs, in dit geval gelooven wij, dat hieraan niet 
valt te twijfelen. Ten slotte moest men wel ervaren, 
dat interessant en navolgenswaardig bij kunstvormen 
meestal niet hetzelfde is. Toen men aan de navol
genswaardigheid begon te twijfelen, heeft men de 
vraag, waarom de vormen uit vroeger eeuwen altijd 
interessant zijn nader onder de oogen gezien. Die 
vraag is niet met twee woorden te beantwoorden 
hetgeen zeker een der redenen geweest is, dat men 
haar aanvankelijk onaangeroerd heeft gelaten, maar 
toch is er wel een antwoord op te geven en ligt 
dit thans, nu wij in de beoefening dei- kunstge
schiedenis wel eenige vordering hebben gemaakt, 
zelfs tamelijk voor de hand. 

De vormen uit vroegere eeuwen zijn daarom 
altijd interressant, omdat zij de uitdrukking zijn 
van het schoonheidsdenkbeeld bij verschillende 
volken in verschillende tijdperken en ons een in
zicht kunnen geven in de historische ontwikkeling 
van dit denkbeeld onder allerlei invloeden van 
plaats, klimaat, volksaard, volksontwikkeling, enz., 
omdat die ontwikkeling in nauw verband staat 
met die der beschaving in het algemeen. 

Een wetenschappelijke beoefening van kunstge
schiedenis is buiten verband met die der be-
schavingeschiedenis dan ook niet denkbaar. Des
tijds hielden zich daarmede slechts enkele geleerden 
bezig, waaronder als een der meest bekende Gott
fried Semper genoemd kan worden. 

Diens imloed zou echter eerst later aan het licht 
treden, want. hoewel Semper zelf in zijn werk „der 
S t i l " verklaard heeft, daarmede een practische 
schoonheidsleer te bedoelen, werd zijn boek des
tijds door de mannen der practijk weinig of niet 
gelezen, onder hen gold het vrij algemeen als onver
teerbaar en was dat ook werkelijk, wanneer men de 
toenmalige omstandigheden in aanmerking neemt. 

Eerst toen men tot het inzicht kwam, dat men 
met de meest angstvallige navolging der Grieksche 
profielen, met de grootste virtuositeit in het na
bootsen van het Henri II ornament, toch niet tot 
de schitterende resultaten kwam, die door de Hel
lenen of door de Fransche Benaissancebouw-
meesters bereikt waren, ging men zoeken naar den 
blijkbaar ontbrekenden factor en kwamen sommigen 
op het denkbeeld, of dit ook „de stijl" kon zijn, 
waarover Semper twee lijvige boekdoelen had vol
geschreven. 

Langzamerhand kwam men tot het besef van het 
onderscheid tusschen „stijlen" en „stijl", dat onze 
bouwmeesters thans wel kennen, maar dat bij het 
publiek nog niet veel verder doorgedrongen is dan 
twintig jaren geleden. 

De „man in the street" vraagt, waar hij aan den 
weg ziet timmeren vaak nog maar alleen „wat voor 
stijl is dat nu?" en antwoordt hem dan de bouw
meester: „Wel man, dat is nu Palladiostijl, of Empire, 
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of Louis X V I " , dan gaat hij dankbaar en tevens 
voldaan zijns weegs. Het enkele woord is hem vol
doende, om alle bedenkingen tegen de vormen, die 
hij ziet, weg te nemen, om al wat hem duister of 
onbegrijpelijk is eensklaps te verklaren. Het enkele 
tooverwoord heldert hem alles op en het gekste 
of onbegrijpelijkste verklaart hij zich met de ver
onderstelling, dat het zeker in den stijl, die hem 
genoemd is, zoo behoort en niet anders en dat het 
dus niet anders kan. 

Eer het groote publiek tot het besef van het 
onderscheid tusschen „stijlen" en „stijl" zal komen, 
zal voorzeker nog heel wat water door den Nieuwen 
Waterweg stroomen. De bouwmeesters zelf zijn er 
schuld aan, dat men nog heden, bij het zoeken naar 
een grondslag voor de beoordeeling van hun werk, 
allereerst vraagt naar den bouwstijl, op hen rust 
nu de taak, het publiek langzamerhand te doen 
inzien, dat deze grondslag hoegenaamd geen waarde 
heeft. 

Maar onze tijd wil van alles het waarom weten 
en wij moeten dus een ander beginsel kunnen aan
geven, waarnaar bouwwerken beoordeeld moeten 
worden. Een eerste stap daartoe is, dat de bouw
meester zelf zich goed rekenschap geeft van het 
begrip „stijl". Dat er velen zijn, die zich om dit 
begrip niet bekommeren, is waar al te waar, maar 
toch zijn er ook velen, die Viollet le Due's Histoire 
d'un dessinateur gelezen hebben en de daarin ge
geven definitie van stijl hebben aangenomen en in 
toepassing gebracht. 

Dat deze definitie tot geen enkele opmerking 
aanleiding zou geven en de eenig ware en juiste 
is, willen wij niet beweren, maar het feit dat zij 
vrij spoedig algemeen ingang heeft gevonden, maakt 
haar merkwaardig genoeg, om haar hier nog eens 
in herinnering te brengen. Zij luidt als volgt: 

„Stijl kan gevonden worden in een aarden pot, 
in een meubel, evengoed als in een gebouw, een 
standbeeld of een schilderij, op deze hoofdvoor
waarde, dat de kunstenaar den vorm en de samen
stelling hebbe afgeleid van de in elk bijzonder 

geval geldende eischen en die eischen zijn, waar 
het voorwerpen of gebouwen betreft, de bestemming, 
de natuur en de eigenschappen van de bouwstof, 
waar het beeldhouwwerken of schilderijen betreft, 
de hoofdkaraktertrekken van het origineel of het 
onderwerp". 

„De natuur legt altijd stijl in hare voortbreng
selen, omdat zij volgens een logische orde te werk 
gaat, die vormen aannemende, welke overeenkomen 
met de bestemming, zoowel in de bewerktuigde 
als in de onbewerktuigde schepping. Wanneer er 
dus sprake van scheppen is, dat wil zeggen van 
het voortbrengen van een voorwerp behoorende 
tot een der menschelijke industrieën, dan is bet 
goed te werk te gaan zooals zij dat doet en even
eens rekening te houden niet de bestemming van 
het voorwerp en met de eigenschappen van het 
materiaal voor de vervaardiging gebruikt" 

„In dier voege dat een vaas van porcelein of glas 
niet mag gemaakt worden in den vorm. die passen 
zou voor een van zilver of brons, dat een meubel 
van ijzer niet gelijke op een meubel van hout". 

„De kunstenaar moet dus aan zijn kennis van 
kunstvormen paren de kennis van de wijze van 
bewerking der verschillende bouwstoffen". 

Wanneer men liet beginsel in bovenstaande defi
nitie neergelegd in practijk brengt in zijn schep
pingen, zal men ongetwijfeld komen tot een zekere 
mate van waarheid, die met de doeltreffendheid als 
een factor van stijl beschouwd moet worden, maar 
al verhoogen deze eigenschappen voorzeker de kunst
waarde van het voortgebrachte, schoonheid kan het, 
daaraan alleen, niet ontleenen. Daarvoor is nog 
meer noodig, waarop hier slechts terloops gewezen 
wordt in de uitdrukking „kennis van kunstvormen". 
Dit is door velen over het hoofd gezien, in de eerste 
plaats door de bouwmeesters, die gingen werken, 
in den zoogenaamden „redegevenden" stijl, welke 
een tijdlang vele aanhangers had, maar waarvan 
men zich later weder heeft afgekeerd. 

(Wordt vervolgd) 

A a n H.H N e d e r l a n d s c h e A r c h i t e c t e n 

Van ongeveer half November tot half December 
zal te Amsterdam worden tentoongesteld de uitge
breide en belangwekkende verzameling platen van 
landhuizen, plannen van villa-parken, arbeiders
woningen en fabrieksdorpen waarmede de eigena
resse, de „Deutsche Gartenstadtgesellschaft" overal 
waar zij haar ter bezichtiging stelde, groot succes 
mocht inoogsten. 

In die verzameling ontbreekt echter eene Neder
landsche afdeeling. Wij meenen dat onze bouwkunst 
naast die van andere, wel vertegenwoordigde landen 
niet langer mag ontbreken, en dat die leemte der 
tentoonstelling, vóór zij haar weg vervolgt, dient 
te worden aangevuld. 

Wij vertrouwen daartoe niet te vergeefs een 
beroep te doen op de medewerking onzer architekten. 
Van verschillende zijden is die steun ons reeds toe
gezegd, maar zij moet algemeen zijn. De bekendheid 

met onze bouwkunst zal daardoor in ruimen kring 
worden verbreid. 

Photo's, bij voorkeur onop^eplakt, van in en uit
wendige aanzichten, teekeningen en lichtdrukken, 
plattegronden etc. of reproducties van reeds ver
schenen afbeeldingen zullen welkom zijn liefst uiter
lijk 10 Nov. aan het onderstaand adres. W ij dragen 
dan zorg voor het uniform nionteeren der platen 
opdat de Nederlandsche afdeeling één geheel blijft. 

Het, Bestuur der Afd. Amsterdam van de 
Mij. tot Bev. der Bouwkunst, 

W . J . D E GROOT, Voorzitter. 
J . H . W . L E L I M A N , Secretaris. 

Amsterdam, Keizersgracht 571. 

26 October 1908. 
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D e n i e u w e R i o l e e r i n g van A m s t e r d a m . 
Men kan thans op verschillende punten van de 

stad nijvere werklieden breede en diepe geulen in 
den bodem zien graven, kanalen, zooals voor een
voudige kabels van de telephoon of de tram, of 
voor buizen van de waterleiding of de gasfabrieken 
niet noodig zijn. 

Menigeen werpt dan ook een nieuwsgierigen blik 
in deze diepte en 't is inderdaad wel de moeite 
waard bij dit niet alledaagsche werk eenige oogen-
blikken stil te staan. 

Wat men thans ziet gebeuren is een gevolg van 
het Raadsbesluit van 1907, waarbij de Gemeente
raad een uitgaaf van f 3.000,000 voteerde ten be
hoeve van een geheel nieuwe wijze van rioleeren 
voor nagenoeg het gansche gebied van de gemeente 
buiten de Singelgrachten. 

Door zijn gebrek aan grachten loosde dit groote 
stuk nieuw-Amsterdam tot nu toe op de Kost verloren
vaart, de Singelgrachten en op den Schinkel, waar
door langzamerhand een mate van vervuiling is 
ontstaan, die allerhindelijkst was en verbetering 
dringend noodig maakte. 

Om daarin te voorzien zal nu in den grond een 
buizennet worden gelegd, dat, als loozingsreservoir, 
de grachten vervangt en uitmondt op de Zuiderzee. 

Deze rioleering zal aanvangen ten zuiden van de 
Haarlemmervaart en van daar, evenwijdig aan de 
Singelgrachten, in een grooten boog loopen tot nabij 
Zeeburg. De geheele stad buiten de Singelgrachten 
zal nu door middel van zijbuizen op dit hoofdriool 
worden aangesloten. 

De sleuven, welke thans gegraven worden, zijn 
bestemd om dit buizennet in zich op te nemen. 

't Zal misschien eenige bevreemding wekken dat 
men met dit werk, en wel tegelijkertijd, begonnen 
is op een viertal ver van elkaar gelegen punten, 
waar toch het buizensysteem, waar 't hier om te 
doen is, één ononderbroken geheel dient te vormen. 
Maar dat heeft zijn goede redenen. 

In de eerste plaats kan hetgeen men thans doet, 
beschouwd worden als een soort van proefwerk, 
hoewel van den aanvang af zóó ondernomen, dat 
het later definitief bij het geheele stelsel kan worden 
aangesloten. Eene rioleering, als thans in de hoofd
stad wordt uitgevoerd, levert n. 1. in verband met 
den aard van den bodem, nogal moeilijkheden op 
en op verschuilende omstandigheden, welke hierbij 
van gewicht zijn, diende vooraf wel eens wat meer 
licht te vallen. 

Vooreerst het diepe graven in een zoo weeken bodem 
als te Amsterdam. Men vreesde daarbij voor allerlei 
ongemakken, waarvan de last van het grondwater 
niet de minst geringe was. W e l is de Directie van 
Publieke Werken overtuigd dat die moeilijkheden 
zich niet zullen voordoen of overwonnen kunnen 
worden, maar 't leek wenschelijk om dat al dade
lijk op kleine schaal proefondervindelijk te laten 
zien. Aan de inschrijvingen voor de aanbestedingen 
van de volgende grootere gedeelten kan 't niet 
anders dan ten goede komen als de aannemers 
de uitvoerbaarheid in de practijk aanschouwd hebben. 
Wij kunnen hier onmiddellijk bijvoegen, dat de uit
komst aan de verwachtingen heeft beantwoord: de 
de gevreesde bezwaren hebben zich niet voorgedaan 
en het heien voor de fundeering van het buizen
net is in enkele van de hierboven bedoelde stads
gedeelten reeds met succes begonnen. 

Tevens was 't wenschelijk om het Oostelijk deel 
van de stad, zoodra als de stand der werkzaam
heden dit zal gedoogen, 't eerst aan te sluiten, 
waarmede dan al dadelijk ervaring kan worden op
gedaan over de mate van vervuiling van het 
Zuiderzeewater. 

Gelijk bekend is maakt 't nog een punt van 
onderzoek uit, of 't, ter voorkoming van te groote 
vervuiling van de Zuiderzee, noodig zal zijn het 
rioolvocht vóór de loozing een zuivering te doen 
ondergaan. 

Verder zijn er nog andere omstandigheden welke 
de bedoelde wijze van werken bepaald hebben. Er 
zijn in het te rioleeren stadsdeel enkele punten, 
die als 't ware niet wachten kunnen op de tot
standkoming van het geheel en daarom reeds nu 
geholpen moeten worden. Dat is o. a. het geval 
met een stuk van Oud-Nieuwer-Amstel, waarin de 
Willemsparkbuurt, Koninginneweg, enz. zijn gelegen 
en waar over het gebrekkige van de rioleering 
verleden jaar zoo hevig eu terecht geklaagd is. 
Aldaar zal een stuk van het groote net gelegd 
worden, dat tijdelijk afzonderlijk in dienst gesteld 
zal worden en waarop als 't gereed is de huizen 
in deze buurt onmiddellijk zullen worden aange
sloten. 

Voorts is 't de bedoeling om de buurt rondom 
het Oosterpark en de Weesperzijde, waar het lastige 
en dure .tijdelijke" Liernurstelsel bestaat, door aan
sluiting bij de nieuwe rioleering zoo spoedig mogelijk 
daarvan te ontdoen. 

Ten einde nu deze verschillende aangelegenheden 
op de spoedigste wijze tot oplossing te brengen is 
men op de vier volgende punten aan het werk ge
togen : l o . de Mauritskade tusschen het St. Elitabeths-
gesticht en de H . B . School; 2o. de Gabriel Metsu-
straat, voortgezet over het Museumterrein; 3o. den 
Amstelveenschenweg en 4o. de Jan Luykenstraat, 
eindigende dwars over de Stadhouderskade tot de 
Singelgracht. 

Het werk onder lo genoemd, omvat de plaatsing 
van een tusschenstuk van het groote hoofdriool; 
dat is voornamelijk als proefstuk bedoeld; die onder 
3o. en 4o. houden verband met de dadelijk noodig 
geachte verbetering van den toestand van het 
Willemsparkkwartier. 

Wij spraken boven van de loozing van het riool-
vocht op de Zuiderzee. 

Daarvoor zal een groote persbuis worden gelegd 
langs den Zeeburgerdijk tot aan den Syphon en 't 
was de bedoeling haar verder door te trekken langs 
den Diemerdijk om de loozingsplaats zoo ver mogelijk 
van de stad te hebben. Het Dijkbestuur heeft echter 
zijn toestemming daartoe geweigerd, zoodat op het 
oogenblik met het Rijk wordt onderhandeld over 
legging langs den Strekdam; men is hier, zooals 
bekend is, op Rijksgrond. 

Zoo ziet men, dat Publieke Werken geen gras 
over de zaak laat groeien, partij trekt van het 
gunstige oogenblik: dat de werken in het Museum-
terrein reeds thans geschieden, gebeurt ten deele 
ook om niet later, als 't daar is volgebouwd, de 
straat te moeten opbreken, en het mogelijke doet 
om het groote rioleerings-vraagstuk op de snelste 
en meest practische wijze tot oplossing te brengen. 

(N. v. d. D.) 
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In het Muntgebouw te Amsterdam gaf de heer 
Frits Lugt dezer dagen een kunstbeschouwing van 
de merkwaardigste bladen uit de door den architect 
J . A. Frederiks bijeengebrachte verzameling oude 
ornamentprenten die op 10-12 December bij Frederik 
Muller & Co. onder den hamer komt. Verzamelingen 
van dezen aard bestaan er slechts zeer enkele en 
de bovengenoemde staat, voor zoover wij weten, in 
ons land zelfs geheel alleen. Weliswaar bevatten 
openbare instellingen zooals 's Rijks Prentenkabinet 
en enkele bibliotheken zeer kostbare ornament
bladen, doch nergens treffen wij een geheel aan, 
dat als speciale ornament-collectie bijeen is gebracht. 
Het nut van dergelijke verzamelingen is eerst in de 
laatste 40 jaren meer erkend geworden. De toe
nemende belangstelling er voor was een voort
vloeisel van de studie der oude kunst. Naarmate 
men de karakterloosheid en het stijlgebrek begon 
in te zien van de voortbrengselen der vroeg 19e-
eeuwsche kunstnijverheid, toonde men meer en meer 
belangstelling voor 't betere, dat vroegere tijden 
hebben voortgebracht, vooral wat betreft de Middel
eeuwen en Renaissance. De tradities dier tijden 
trachtte men in nieuwe werken te doen herleven. 
Waar 't bijeenbrengen der voorwerpen zelve zijn 
bezwaren van kostbaarheid en plaatsruimte op
leverde, vond men in de platen en teekeningen. 
die den kunstnijveren van vroegeren dagen tot 
model hadden gediend, een uitstekend materiaal 
voor een verzameling, die op heldere wijze aan het 
gewenschte doel voldeed. Het ligt voor de hand, dat 
dergelijke gegraveerde en geteekende modellen, die 
den werkman bij zijn werk van dienst waren, in 
den loop der tijden zeer zeldzaam zijn geworden; 
zij kwamen nl. niet zooals andere voortbrengselen 
der prentkunst direct in handen van verzamelaars, 
doch vonden grootendeels hun weg naar goudsmits-
ateliers, meubelmakerswerkplaatsen, tcekenkamers 
van bouwmeesters, waar zij meestal niet weinig 
leden door het gebruik en helaas na dienst te 
hebben gedaan te loor gingen. De bladen, die aan 
zulk een lot ontsnapten, door bijv. als enkele exem
plaren van een oplaag niet in circulatie te worden 
gebracht, of bij uitzondering spoedig in handen van 
kunstliefhebbers te geraken, zijn uiteraard klein in 
getal. Vandaar het feit, dat spreker in den aanvang 
reeds releveerde, nl. dat verzamelingen op dit ge
bied zoo schaarsch zijn. 

Het doel van ornementverzamelingen is wel eens 
misverstaan. Veelal worden zij beschouwd als een 
vergadering van prentcuriosa zonder dat voldoende 
aandacht wordt geschonken aan de opvoedende 
kracht, die er van kan uitgaan. Het lijdt toch geen 
twijfel of iemand, die zich op het gebied van kunst
nijverheid wil onderscheiden, moet kennis genomen 
hebben van hetgeen vóór hem is gepresteerd. Het 
is verkeerd hierbij te vreezen, dat de persoonlijk
heid door het vele bestudeeren van anderer werken 
te loor zou gaan. De laatste jaren der voorgaande 
eeuw hebben voldoende bewezen, tot welke on
mogelijke kunstproducten diegenen geraken, die er 
op uit zijn om, met terzijdestelling van al het goede, 
dat hun voorgangers hebben gewrocht, een nieuwen 
stijl te willen scheppen. De „Art moderne" of „Style 
Maccaroni" zijn daarvan afschrikwekkende bewijzen. 
De voorgangers in deze richting, die blijkbaar een 
schepping uitsluitend uit eigen brein voorstonden, 
zagen geheel voorbij, dat een dergelijk scheppen 
uit niets, een onmogelijkheid is. Zelfs de groote 

O r n a m e n t p r e n t e n 
kunstgenieën hebben hun voordeel gedaan met 
leering trekken uit de werken hunner voorgangers. 

Men moet niet denken dat leergierigen in een 
ornementverzameling als die van den heer Frederiks, 
studiemateriaal zullen vinden ontleend aan de 
vroegste beschavingsperioden. De omstandigheid, 
dat het grootste deel p r e n t e n zijn, is oorzaak, 
dat van dergelijke ornementcollecties eerst sprake 
kan zijn in den tijd, dat de eerste werkteekeningen 
in houtsnee en kopergravure het licht zagen, d.w.z. 
in 't midden der 15e eeuw. De verzameling bevat 
ontwerpen van kunstenaars, die deze direct voor 
hunne tijdgenooten maakten; daardoor is het stijl
gevoel en de geest van hun tijd er op zijn best in 
uitgedrukt, veel beter dan dit in een afbeelding 
naar een thans nog bestaand gebouw of siervoor
werp 't geval kan zijn. Bijv. krijgt men een oneindig 
beter denkbeeld van den stijl der 10e eeuwsche 
goudsmidskunst bij het aanschouwen der gegraveerde 
modellen voor vaasversieringen, bijouterie-ontwerpen, 
motieven voor horloges, doozen, etc, dan bij 't 
bestudeeren van moderne fotografieën naar de beste 
zilversmidswerken, bijoux, etc. in beroemde ver
zamelingen. Derhalve is het beginsel van het uit
sluitend bijeenbrengen van werk van tijdgenoot 
zoo streng mogelijk volgehouden. 

Jacht op curiosa en buitengewone zeldzaamheden, 
die veelal bij het vormen eener dergelijke verzame
ling het eigenlijk doel voorbij doet zien, is den 
heer Frederiks vreemd gebleven. Veeleer was het 
zijn doel een zoo volledig mogelijk overzicht te 
geven van alle stijlen van de X V e tot de X l X e 
eeuw en van de meesters, die in bepaalde perioden 
't meest den toon hebben aangegeven, en de ver
zameling bevat dan ook uiterst representatieve 
„oeuvres" van Vredeman de Vriese, zoo kenmerkend 
voor de Vlaamsche Renaissance in 't eind der 16e 
eeuw, van Marot en Le Pautre, de groote bouw
meesters en decorateurs uit den tijd van Louis X I V , 
van Watteau, Boucher en Neufforge, de laatste 
vooral een karakteristiek werker uit den Louis X V I 
tijd. Ook van de zucht tot een pijnlijke volmaking 
van uitgegeven suites, die soms oorzaak is, dat men 
jaren zoekt naar enkele ontbrekende bladen en 
intusschen geen oog heeft voor meer voorkomende, 
is de heer Frederiks vrijgebleven, en gelukkig, 
want daardoor heeft zijn verzameling aan algemeen
heid en representatieven rijkdom gewonnen. 

N u de heer Frederiks zich van zijn uitgebreiden 
atlas moet ontdoen, mag de hoop worden gekoesterd, 
dat, hoewel de verzameling wegens haar versprei
ding niet meer 't nut kan stichten dat van haar 
„en bloc" kan uitgaan, de afzonderlijke bladen toch 
weer in zulk bezit zullen geraken, dat zij aan het 
beoogde doel van den verzamelaar kunnen beant
woorden, d.i. op de opleiding van den zich vormenden 
kunstenaar en handwerksman een veredelenden in
vloed oefenen. 

Na deze inleiding ging spr. over tot het rond-
geven der merkwaardigste en meest karakteristieke 
bladen. 

De verzameling waarvan hierboven sprake is, is 
aan de oudere lezers van de Opmerker niet onbekend. 
De heer Frederiks zelf schreef indertijd in dit blad 
eenige belangrijke artikelen over oude ornament
prenten en daarbij werden o.a. verscheidene van 
de fraaiste prenten van Vredeman de Vriese ge
reproduceerd. 
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P r i j s v r a g e n . 

P R I J S V R A A G - R E C L A M E S AT. 

Door het gemeentebestuur van Barcelona is de 
volgende prijsvraag waaraan kunstenaars van alle 
natiën kunnen deelnemen, uitgeschreven. 

Men vraagt een oorspronkelijke teekening voor 
een reclameplaat, welke de aandacht vestigt op 
Barcelona, voornamelijk als winterverblijf. 

Aan dezen wedstrijd is slechts één prijs ver
bonden, ten bedrage van pl. m. I' ü500. 

Inzending inoet geschieden vóór 16 December, 
aan het adres van het gemeentebestuur van Barcelona. 
Inlichtingen zullen gaarne worden verstrekt door den 
secretaris van het comité voor buitenlandsche ten
toonstellingen, den heer A . F. Reicher, adios: 
bureau maatschappij „ Arti et Amicitiae" te Amsterdam. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 43. B. Lesger . Necrologie. 
A d r e s aan den Gemeenteraad van Zwolle in zake de 

Raadkamer. 
B r i e v e n uit Hotte rd a m. Een Request. 
A r b e i d e r s w o n i n g e n , met afbeeldingen. 
B e t o n z i n k w e r k e n volgens systeem „de Muralt" 

(vervolg) met afbeeldingen. 
T e n t o o n s t e l l i n g voor Christelijke kunst, Düssel-

dorf 1009. 
Ingezonden s tukken . Amerikaansche zeden. 

Architectura No. 43. Het nieuwe S t a d h u i s te 
Zwolle en de oude raadkamer. 

V e r s l a g van de li47ste Genootschapsvergadering van 
21 October 1908. 

Een tie zoek bij de firma Koning A: Bienfait. 
Een s y m p a t h i e k adres van de Vereeniging 

„Bouwkunst en Vriendschap" te Botterdam. 
't B i n n e n h u i s 
T e c h n i s c h Gedeel te . Cementol, een nieuwe verf 

voor ce.rent. — Verwarming en ventilatie door Ing. Joh. 
Korting, naar het Duitsch door K. F. van der Heijden 
(vervolg). — Samenstelling en drukvastheid vau beton, — 
Verf voor ijzeren schepen. 

De Bouwwereld No. 44. Het Aannemen, door A. 
W Weissman (slot». 

K l e i n e Z i e k e n h u i z e n . Het ziekenhuis te Wormer-
veer door G. J. Hildink, Gein.-architect. 

A a n a l l en die in metse l s t een be lang 
s te l l en . 

Bankgebouw te A l m e l o door Gebr. van Gendt 
A. L«. en H. A. Witzand Bz.. afbeelding. 

De Ingenieur No. 43. Het 1ste I n t e r n a t i o n a a l 
Congres voor koolindustrieën te Parijs. Verslag van den 
officieelen afgevaardigde van het Kon. Inst v. Ing. J. F. H. 
Koopman w.i. 

De u i t v o e r i n g van z e e z i n k w e r k e n in gewa
pend beton, door R R. 1. de M u i ah. Ingenieur van Scliouweii. 
met afbeeldingen 

K o s t p r ij s b e r e k e n i n g voor electrische centraleii. 
Ingezonden s tukken . Een brug voor gewoon ver

keer over de Waal te Nijmegen, door Wouter Cool c.i. 

Technisch Weekblad (II. v. T.) Xo. 43. Bestuursbcrichten. 
— Een en ander over onze Statutenwijziging. — Statuten. 
— Algemeen Huishoudelijk Reglement. — Uit de Afdee-
lingen. — Verslag Congres Oudeidomsverzekering(vervolg). 
— Ingezonden. — 

De Aannemer No. 43. A g g r a v a t i e en S imu
latie III. 

Ui t de N e d e r l a n d s c h e vakbeweging. 
Ingezonden stuk van den heer A. J. II. Op ten 

Nooit Directeur der Gemeentewerken te Enschede met na
schrift der Redactie. 

Dc Nederlaudsche klei Industrie No. 17. Werkverschaffing 
op uitgebreide schaal, door Jules van Hasselt. — De voor 

treffelijkheden van den baksteen als bouwstof. (Ingezonden). 
— Aan allen die in metselsteen belang stellen. — Statistiek 
Vereen, van Nederl. Baksteenfabrikanten. — De druk
vastheid van metselwerk. — Nieuwe methode voor ketel-
waterreiniging. — Draagbaar spoor. — 

Deutsche Itaiihiitte No. 43. A es t h e t i s c h e F ragen 
bei der Auwendung von Fassadenverkleidung, doorGustav 
Benfey. 

U e b e r L a n d li a u s b auto n II, door E. Bauernfeind 
bij ontwerpen van W. Zimmer te Stuttgart, Kloth te Posen 
en O. Hoffmann te Elberfeld. 

Ueber Hausi t tren, door C. R Hel mold bij schetsen 
van Chr, Hövel te Düssoldorf. op losse plaat. 

Z u m G a s t h a u s am Se e. door F. Rud Vogel bij een 
ontwerp van Kuit Wende) te Mannheim. 

Mode ne Bauformi n No. 10. M. J. Gradl's maandschrift 
geeft iu dit nummer naar aanleiding van de Münchener 
tentoonstelling een artikeltje van Alex. Heilmeyer over 
Theodor Veil ie München met vele af beddingen naar door 
hem uitgevoerde werken. Daarbij trekt o.a. de aandacht 
de Realschule te Schramberg in liet Schwarzwald en een 
landhuis te Buitenbad) Van de Karlsruh» r architecten 
Curji 1 & Moser zijn voorts twee belangrijke villa's, een te 
Steinlach aan de Bodensee en een te Aarau afgebeeld, 
gedeeltelijk ook de interieur-. Honig en Soldner te München 
zijn vertegenwoordigd met een winkelhuis le Neuburg, 
H. Wagnci te Bremen behalve door eenige kleinere werken 
door een watertoren te Breinen, waarin gestreefd is naar 
een moderne oplossing. 0;> een mass even steenen onderbouw 
verheft zich een open ijz* rconstructie, die het reservoir 
met de omhulling draagt. De omhulling is in ijzervakwerk 
met vulling van glas en betonplaten uitgevoerd: het geheel 
is gedekt door «en kap, die aan Duitsche barokvormen 
doet denken Is ook deze afdekking niet bijzonder gelukkig, 
de ijzerconstructie lijkt wel geslaagd. De aflevering bevat 
voorts een paar kleurige reproducties van aquarellen van 
G. M. Ellwood te Londen en Edgar Wood te Manchester 
benevens eenige navolgingen hiervan van verschillende 
Duitsche architecten. 

linll.tin des Metiers d'art No. 3. Van dit tijdschrift 
verschijnt tegenwoo dig een Nederlandsche editie en de 
redactie schijnt zich nu ook de medewerking van Neder
landsche bouwmeesters te hebben verzekerd, meer dan dit 
vroeger het geval was, althans wij vinden hier, om te 
beginnen een artikel van Jan Stuyt over de uitdrukking 
der denkbeelden in de architectuur met afbeeldingen van 
bekende monumenten. 

Dan e< n stukje over kant waarbij o.a. een afbeelding van 
een palla in kloskant uitgevoerd waarvoor 2000 klossen 
noodig waren; dil kunstwerk is aan Paus Pius X. 
aangeboden. 

A. van Gram beren geeft vervolgens een historisch over 
zicht van de muurschilderingen in tempels en kerken met 
vele afbeeldingen. Egée beple t de wenschelijkheid van de 
oprichting eener corporatie vau Christelijke kunstenaars. 
Men moet hieronder iets anders verstaan, dan wij in Nooid-
Nederland daarin zouden zien. In België hebben de middel
eeuwsche kunstopvattingen nog veel meer aanhangers, dan 
bij ons, en die aanhangers vormen daar een groep, welke 
dè gothiek als de specifiek nationale kunst van België be
schouwd wil zien, en een herleving van de gothiek beoogt. 

Het Bulletin is min of meer te beschouwen als het orgaan 
van die groep en het bevreemdt dan ook niet, dat dit tijd
schrift zich bijna uitsluitend met kerkelijke kunst bezig houdt. 
Misschien brengt de medewerking van Noord-Nederlanders 
langzamerhand onze zuidelijke broeders tot het besef, dat 
men het oog niet sluiten moet voor de moderne siroomingen, 
welker invloed ook in de kerkelijke kunst niet uit
blijven kan. 

Verslag omtrent de verrichtingen van hel Gemeente
lijk Bouw- en W o n i n g t o e z i c h t te Amsterdam 
over 1907. 

De verdienstelijke Directeur vau den bovengenoemden tak 
van dienst, heeft indertijd, dadelijk bij zijn optreden de 
goede gewoonte ingesteld, jaarlijks een verslag tepubliceeren, 
dat een volledig overzicht geeft van de zich steeds uit
breidende werkzaamheid van zijn bureau; en zoo is dit 
verslag weder een belangrijke bijdrage voor de kennis vau 
de toestanden waarmede het bouw- en woningto« ziebt zich 
in de hoofdstad heeft iu te laten Men vat er de taak niet 
licht op en maakt zich die niet gemakkelijk, daarom mag 
dit verslag aan de besturen van andere gemeenten ter lezing 
worden aanbevolen en ter aandachtige lezing. Wie toch 
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werkelijk in de hier behandelde zaken belang stelt, vindt 
op nagenoeg elke bladzijde he'angrijkc bijzonderheden ver
meld, waaruit zeer veel te leeren valt. Ongetwijfeld zullen 
deze verslagen dan ook documenten van blijvende waarde 
worden, voor de geschiedenis \an de ontwikkeling van 
Amsterdam, in het bijzonder wat de woningtoestanden 
betreft. Men zal er gaandeweg de verbetering in kunnen 
nagaan en later wellicht zich verbazen, dat er in de twintigste 
eeuw nog toestanden hebben besaan. zooals ze in deze 
verslagen bij herhaling ui met ontwijfelbare juistheid ge-
teekend zijn. 

Voor de bouwbedrijven intusschen schijnt het er te Amster
dam droevig uit le zien; de graphischo voorstelling van 
het vergelijkend overzicht over de laatste 10 jaren betreffende 
het bouwen en her- of verbouwen van perceelen, vertoont 
voor nieuwe bouwwerken zulke onrustbarend dalende lijnen, 
dat den bouwondernemers wel de schrik om het hart moet 
slaan. Het zou misschien wel interessant zijn in deze 
graphischo voorstelling ook de lijn van den loop der be
volking in deze 10 jaren in te teekenen, ten einde te kunnen 
nagaan in hoever deze op het bouwbedrijf van invloed is 
en in hoever dit met andere oorzaken het geval moet zijn. 

V a r i a 

G R O O T E K L O K K E N . 

Tot dusver hielden de wijzerplaten vau den groot en 
toren te Mechelen het record wat grootte betreft. 
Zij zijn 11 nieter 72 in doorsnede. New-York bezit 
sedert 1900 een verlichte wijzerplaat van 12 nieter 
35 in de bovenste v erdieping van een wolkenkrabber, 
waar zij dienst doet als reclame voor een firma in 
zeep en reukwerken. 

De uurwijzer is 4 meter 36 en weegt 226 K G.. 
de minuutwijzer 6 ni. 10, gewicht 291 K . G . De 
plaat heeft een omtrek van 36 nieter. Elke minuut 
op de plaat draagt een electrische lamp. De wijzers 
zijn verlicht door 67 lampen, waarvan 42 op den 
minuutwijzer. De uren zijn aangeduid door enorme 
zwarte strepen (1 M . 68 en 0. M . 6(5) op een witten 
achtergrond. 

De passagiers op de booten, die de Hudson be
varen, kunnen reeds op uren afstand het uur aflezen 
van deze klok, die zich ver boven de overige huizen 
van New-York verheft. 

De Londenaars zijn nogal trotsch op hun klokke-
toren van het Parlementsgebouw, in de wandeling 
bekend als Big-Ben. De wijzerplaat van dezen toren 
heeft een diameter van 22 voet d.i. ongeveer 6.75 M . 
een afmeting die bij de vorengenoemde vergeleken 
in 't geheel niet in aanmerking komt. 

DE O O R S P R O N G D E R B R I E V E N B U S S E N . 

In 't begin der zestiende eeuw vond men in de 
hoofdkerken van de republiek Florence gesloten 
houten kastjes, voorzien van een opening, welke 
dienden voor het inwerpen van anonieme aanklach
ten. Zulke kastjes heetten „Tamburo"; tegenwoordig 
worden ze door het volk „Tamburare" genoemd. 
De sleutels van deze kastjes waren in handen van 
een hooggeplaatst regeeringspersoon, die van tijd 
tot tijd de aanklachten er uit nam, en onderzocht 
of vervolging noodig was of dat ze vernietigd 
konden worden. De schrijvers van deze anonieme 
aanklachten hadden een prachtig middel gevonden, 
waarmede ze later, wanneer een belooning in 't 
zicht was, bewijzen konden dc aanklagers te zijn. 
Ze braken namelijk een zilveren munt in twee 
ongelijke deelen, het eene stuk werd in den brief 
gedaan en het andere behielden ze. Wanneer een 
aangeklaagde tot een geldboete werd veroordeeld, 

kwam volgens de Florentijnsclie voorschriften een 
vierde gedeelte van de straf aan den aanklager. 
Was de boete aan de staatskas betaald, dan kwamen 
de aanklagers niet de andere helft van de munt, 
bewezen zoodoende hun identiteit en haalden hun 
Judasloon af. Natuurlijk werd van deze instelling 
misbruik gemaakt, waarom zij spoedig werd afge
schaft, daar het bleek, dat verschillende personen 
alleen uit pure winzucht de meest ongegronde aan
klachten indienden. Eén goede zijde hadden die, 
niet zonder redenen gehate „Tam Duro's" toch: ze 
werden voor het postverkeer nagemaakt en zijn 
dus de oorsprong van onze tegenwoordige brieven
bussen. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

AMSTERDAM. Het bestuur van den Bond van Nederlandsche 
architecten heeft aan het hoofdbestuur van de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst en aan het bestuur van 
het genootschap Architectura et Amicitia beide te Amsterdam, 
vooigesteld gezamenlijk, namens <ie drie vereenigingen, een 
adres te richten aan het gemeentebestuur van Rotterdam 
tot adliaesiebetuiging met het verzoek van de vereeniging, 
Bouwkunst en Vriendschap aldaar inzake het benoemen 
van een architect tot adjunct-directeur der gemeentewerken 

ZHST. Het nieuwe Raadhuis, tot Welks bouw wegens de 
voortdurende uitbreiding van het bebouwde deel der ge
meente in 1906 door den Raad werd besloten, werd destijds 
— op grond van eene door de gemeente uitgschreven prijs
vraag, waarop 75 ontwerpen inkwamen — ter uitvoering 
opgedragen aan den ontwerper van liet bekroonde antwoord, 
den heer J. Stuivinga. architect te Rotterdam. De bouwsom 
was bepaald op f96.500. Als plaats werd uitgekozen het 
bekende „Rond , bij den ingang van het Walkartpark. 

Het thai s voltooide gebouw is opgetrokken in Oud-
Duitschen stijl, met een massieven toren. Het onderscheidt 
zich door zijn rood dak te midden van het overvloedig 
groen der omringende hoornen, zijn vele geschilderde vensters 
en zijn rijk en artistiek uitgevoerd beeldhouwwerk, o. a. 
met de wapens van gemeente en provincie, van den tegen-
woordigen en de twee vorige burgemeesters van Zeist, van 
dc Graven van Nassau en van Zinzendorff (als stichters 
van het Slot en van de Broedergemeente); voorts met de 
symbolen van waakzaamheid en wijsheid, enz. 

Ook inwendig maakt bet nieuwe gebouw een gunstigen 
indruk, zoowel door de ruime vestibule en de flinke zalen 
voor oificieele plechtigheden als door de practisch inge
richte bureaux. 

Niet alleen van Gemeentewege, maar ook door particu
lieren wordt Zeist tegenwoordig met menig fraai gebouw 
verrijkt; hetzij door aanbouw «f door restauratie van buiten
verblijven. Zoo bijvoorbeeld het nieuwe binten van mr. 
Clotterbooke Patijn van Kloetinge, burgemeester van Zeist, 
dat weldra zal kunnen wedijveren met het bekende „Ma 
Retraite". Voorts het schoont- „Nuova", van Jhr. De Pesters, 
dat na den brand in 1900 aanzienlijk werd verfraaid, en het 
landgoed Schaerweide". vau Jhr. Van Reenen. hetwelk door 
aanbouw en uitbreiding een sieraad von den lommerrijken 
Utrechtschen weg mag heete.n. (N.c.d.D.) 

SCHIEDAM. Op 29 dezer is alhier het gebouw der nieuwe 
Ambachtsschool geopend. 

Dit gebouw staat in het verlengde van de St.-Liduinastraat 
en is gesticht door de vereeniging ..Ambachtsschool voor 
Schiedam en Omstreken'. 

Voor het bouwplan van deze school, waarin tevens de 
Gemeentelijke Burgeravondschool is ondergebracht, was een 
prijsvraag uitgeschreven. De uitslag daarvan was. dal be
kroond werd het plan. ingezonden door den Schiedanischen 
architect P. Sanders, wien tevens de uitvoering van het 
werk werd o gedragen Tot dit laatste vereenigde de heer 
Sanders, zich met den Rutterdamschen architect J. van 
Teeffelen Bij de aanbesteding werd het werk gegund aan 
den heer F. W. Zonnevelt. 

Het gebouw heeft den U-vorm, alzoo met toepassing van 
het binneuHaatssysteein. De voorgevel is lang ongeveerd 
meter en de zijgevels ongeveer 45 meter. Van' het geheele 
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terrein, groot 30(W vierk. meter, neemt het bebouwde opper
vlak 1100 vierk. M. in beslag. 

Op den beganen grond vindt men achter den hoofdingang 
een ruime vestibule, waarvan rechts de directem skamer 
en links portier- en spreekkamers. Achter dit gedeelte loopt 
een breede gang, in verbinding met de beide gangen, welke 
langs de zijgevels cn de binnenplaats loopen en toegang 
gev«n tot de verschillende lokalen op deze verdieping be
stemd voor leeraarskamer, bestuurskamer, leerzaal voor 
bankwerken, vuurwerken, timmeren en metselen. Tusschen 
eerstgenoemde leerzalen is een waschlokaal en tusschen 
de laatsgenoemde twee een schaftlokaal 

Achter de vestibule is de hoofdtrap, waarnaast berg
plaats en gardeiobe, en aan het eind der zijgangen een 
diensttrap, welke, evenals de hoofdtrap, toegang geeft naar 
de eerste verdieping en doorloopt tot de zolderverdieping. 

Op de eerste verdieping zijn aan de voorzijde 5 lokalen 
voor lager onderwijs; in het midden de kamer voor den 
directeur. In den zijvleugel links leerzaal voor meub lmaken 
en schilderen en rechts twee vakteekenzalen, waartusschen 
bergplaats voor teekenbehoeften. 

De zolderverdieping omvat iu den linkervleugel twee hand-
teekenzalen en in den rechtervleugel twee vakteekenzalen. 
Aan de voorzijde vindt men een lijnteekenzaal en een berg
plaats voor werkstukken. 

Alle lokaliteiten, trappen en gangen ontvangen baar licht 
rechtstreeks van buiten. Door bet geheele gebouw loopt 
eene centrale verwarming van de firma Stokvis, te Arnhem. 

De meubileering is uitgevoerd door de firma's Weelden-
burg, te Rotterdam, en Slavenburg & Scheurkogel, te 
Schiedam; de machinerieën enz door de firma Wijnmalen 
4: Haussmann, te Rotterdam, en de verlichting door invert-
licht, door de firma Gautzsch, te Amsterdam. 

Het ruim 15 meter hooge gebouw maakt een Hinken 
indruk. De ongeveer 50 a 60 leerlingen kunnen hier werken 
in flinke lokalen. Het gebouw werd aanbesteed in het begin 
van April van dit jaar, den 15 September was het weik 
gereed. Bouwmeester en aannemer hebben eer van hun werk. 

Tot directeur werd benoemd de heer D. R. Gerhardt, 
vroeger in gelijke betrekking te Gorinche ••• 

Bij de openingsplechtigheid waren o. a. tegenwoordig 
minister Heemskerk, de commissaris der Koningin Mr. J. G. 
Patijn, de heer A. IJzermans namens Gedeputeerde Staten, 
de heer H. J. de Groot, inspecteur van het middelbaar 
onderwijs, burgemeester Brants, het dagelijksch bestuur 
van Scniedam (behalve de wethouder I. V. Westendorp, 
wegens ongesteldheid). 

De heer VV. W. J. van Harwegen den Breems, voorzitter 
der Vereeniging „Ambachtschool voor Schiedam en om
streken", hield eene openingsrede. 

Daarna werd kortelijk het woord gevoerd door minister 
Heemskerk, Mr. Patijn en burgemeester Brants. 

Vervolgens werd een rondgang gehouden door het geheele 
gebouw, dat aan den ingang feestelijk met groen was versierd. 

DELFT. Namens de centrale commissie tot behartiging 
der studiebelangen van de studeerenden aan de Technische 
Hoogeschool is aan den Minister van Binuenlandsche Zaken 
een schriftelijke nota overhandigd, waarin verzocht wordt 
alsnog op de Staatsbegro<>ting voor 1900 eene som uit te 
trekken, tot een begiu van verbetering van den toestand 
der bibliotheek dezer Hoogeschool. 

VENLO. De Venlosche Houw vereeniging, welke van het 
Rijk een voorschot van f80.000 heeft gekregen voor den 
bouw van arbeiderswoningen waaraan te Venlo groot 
gebrek was, heeft besloten tot den bouw van 48 woningen, 
namelijk 12 aan St. Urbanus en 36 aan Maagdenburg. 

Nog dit jaar wordt met het bouwen begonnen. 

DEN HAAG. De „Vereen van IJselsteenfabrikanten" stelt 
een onderzoek in naar de gevolgen, welke de veelal voorge
schreven grootere muurdikte heeft gehad sedert de gemeen
telijke bouwverordeningen zijn herzien, en wat daarvan de 
uitwerking is geweest op het gebruik van Uselsteen 

Aan de Gemeentebesturen zijn de volgende vragen gericht: 
„lo. Staat de keur in uwe gemeente het bouwen toe met 

muren van 16 c.M. ? 
„2o. Indien in uwe gemeenten door de nieuwe keur muren 

van 16 c.M. werden verboden, zoudt u dan bij herziening 
der verordening er bezwaar in zien de muurdikte op 16 c.M. 
voor te schrijven voor muren die een nader aan te geven 
hoogte niet te boven gaan? 

„Mag uw antwoord gepubliceerd worden?" 

LEIDEN. Op uitnoodiging van het bestuur der Leidsche 
Kunst vereeniging heeft Prof. Dr. W. Martin, hoogleeraar in 

de Kunstgeschiedenis aan de universiteit aldaar, een door 
lichtbeelden verduidelijkte lezing gehouden over „Neder
landsche binnenhuizen op oude schilderijen". 

Na eene inleiding over het toenemend streven om bij 
huisinrichting meer en beter te letten op de gebruikskunst 
en aesthetischen zin — al wordt ook daarbij vaak over
dreven — wenschte de spreker belangstelling op te wekken 
voor hetgeen ons op oude schilderijen aan interieur-afbeel
dingen is bewaard gebleven. Daartoe werden een veertigtal 
lichtbeelden vertoond naar laat-middeleeuwsche Neder
landsche binnenhuizen op schilderijen van Jan van Eijck, 
Rogier van der Weijden, Dirk Boutz, Hugo van der Goes, 
Gerard David en anderen, daarbij telkens nagaande in 
hoever de werkelijkheid van het interieur door den schilder 
is behouden of waarin hij daarvan om artistieke redenen 
is afgeweken. 

In de 16de eeuw is het vaak zeer moeilijk de werkelijkheid 
te herkennen, omdat de schilders alles opsmukken met 
Renaissance-ornament. Een overgangstijdperk vormt het 
einde der 16de eeuw; de kerkelijke onderwerpen verdwijnen 
allengs en de interieurs met wereldlijke tafereelen treden 
meer op den voorgrond. 

Toen nu omstreeks 1630 het interieur ontstond, dat wij 
in de wandeling „Oud Hollandsch" noemen — en dat men 
zoo gaarne nabootst — werd dit weldra door vele van onze 
grootste meesters om zijne schilderachtigheid alléén afge
beeld. Eerst later, in den tijd der „décadence" gaan onze 
schilders weer fantaseeren. 

Prof. Martin deed deze ontwikkeling van het Oud Hol landsch 
interieursschilderen aanschouwen door een aantal licht
beelden naar meesterwerken van Jan Steen. Pieter de Hooch, 
Brekelenkamp en anderen, waarbij hij telkens wees op de 
smaakvolle, sobere, doch zoo uitermate schilderachtige 
inrichting dier oude huiskamers, gangen, opkamers en 
voorhuizen. 

Een niet talrijk, doch zeer dankbaar publiek volgde den 
spreker met de grootste aandacht. 

MIDDELBURG. In het rapport der commissie van fabricage 
op de gemeentebegrooting voor 1909, wordt er op gewezen 
dat voor de herstelling van het raadhuis te Middelburg 
weder de gebruikelijke som van f5000 wordt uitgetrokken 
De commissie herinnert aan het feit, dat de geheele 
herstelling van den raadhuisgevel is geraamd op pl m. 
f 47000, zeg in ronde som f 50000. Indien, zooals gelukt is, 
het Rijk daartoe «Ie helft wilde bijdragen, zouden wij met 
een jaarlijksche uitgaaf van pl. m. f 2500 in tien jaar 
daarvan af zijn. Het grootste deel van dien termijn is 
verloopen. Nu stelt de commissie aan Buig. en Weth. de 
vraag of er eenigermate op te rekenen valt, dat wat nog 
te doen valt, kan bekostigd worden uit de gelden die rog 
beschikbaar zijn. Er is wel eens betwijfeld of bij de her
stelling, bijv. van de beelden, wel de noodige zuinigheid 
is betracht en de gemeenteraad zal wel niet genegen zijn, 
ten deze het doorluchtig voorbeeld van de abdijherstelling 
te volgen. 

Burg. en Weth. zeggen naar aanleiding hiervan het 
volgende: 

Bij het einde van 1908 zal pl. m. f 37000 ( 7 jaren van 
f '. 000 aan den voorgevel zijn verwerkt. De werkzaamheden 
daaraan zijn dan voor pl. m. •/< deel gereed, zoodat de 
restterende gelden (3 jaar van f50 0) ruimschoots voldoende 
zijn om de herstellingswerken, zooals die zijn voorschreven 
in de aanvraag om rijkssubsidie van IS Februari 1901, te 
voltooien. De herstelling geschiedt onder toezicht van het 
rijk en daarbij wordt de grootste zuinigheid in acht genomen 
Twijfel hierover van bevoegde zijde is Burg. en Weth. nooit 
ter oore gekomen. 

ARNHEM. Dezer dagen is het Grand Hotel „Bellevue" aan 
den Utrechtschen Weg, eigenaar de heer G. .1. Riesener, 
tot den grond afgebrand. Alleen de linkervleugel, een bijbouw 
van jongeren datum, is behouden gebleven. 

Het hotel is verzekerd voor ai derhalve ton bij de maat
schappij „L'Union". De oorzaak van den brand is nog niet 
vastgesteld. Er wordt gesproken van een gebrek aan de 
electrische geleiding. 

HAARLEM. B. en W. hebben advies uitgebracht over het 
voorstel van vijf raadsleden om over te gaan tot demping 
van de Bakenessegracht. Naar hun meening zijn ook thans 
geen omstandigheden aanwezig, op grond waarvan het 
besteden van f'5.000 voor dit werk gerechtvaardigd zou 
zijn; noch door het verkeer van rij- en voertuigen en tram 
wagens in Jansstraat en Damstraat, noch door de hygiënische 
toestanden ter plaatse en in de naaste omgeving, die h. i. 
niet minder goed zijn dan in andere gedeelten der gemeente. 

31 October. Bijlage van „ J D E O P M E R K E R No. 44. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Hem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en Mag-asflnen DE RIITERKAUE 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. Wam en Koudwater verzorging. Triumph Deurdrangeni, Kampioen Ventilator onder Garantie. 

ZEVENBERGEN. Bij den Gemeenteraad is een adres inge
komen, onderteekend door ongeveer vierhonderd ingezetenen, 
om aan te dringen op het spoedige tot stand komen eener 
waterleiding, wijl het grootste deel der minder gegoede 
bevolking zich behelpen moet met het havenwater, dat 
verontreinigd wordt, doordien alle stadsriolen en een aantal 
privaten daarin uitloozen. Ziekten blijven dan o >k niet uit; 
in den afgeloopen zomer heeft vrij algemeen ingewands
ziekte geheerscht. 

Op het oogenblik is regenwater niet meer te krijgen. 
Velen stellen zich tevreden met het water uit de slooten 
in den polder. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

kundige, goed Handteekenaar). De instructies en de salaris-
regeling liggen ter inzage in het Schoolgebouw. Stukken 
en teekeningen vóór 1 Nov. 1908 bij den Directeur der 
School. Inlichtingen 's morgens tusschen 10 en 11 uur. (2) 

— A a n k o m e n d Mac hi n e T e e k e n a a r op een 
fabriekskantoor te Amsterdam. Brieven onder No. 1969, 
aan Scheltema & Holkema's Adv.-Bur., Amsterdam. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

TECHNICI 

— Gemeente-0pz ichter , niet ouder dan 35jaar.In 
de gemeente Weststellingwerf met 1 Januari a.s. salaris 
f 1000, benevens f lilü voor diverse uitgaven. Zich aan tc 
melden bij gezegeld adres, vóór 15 November a.s. bij den 
Burgemeester. (11 

— A d s p i r a n t - I n g e n i e u r s I n d i ë . Bij den dienst 
van den waterstaat en de burg. openbare werken in Ned.-
Indië kunnen worden geplaatst vijf adspirant-ingenieurs. 
Aanmeldingen I ij gezegeld adres aan het departement van 
koloniën. Aan de uitzending is verbonden: a. overtocht voor 
gouvernementsrekening als passagier le kl., c. q. ook voor 
het wettig gezin; b. eene gratificatie voor uitrusting van 
f1500; c. eene voorloopige bezoldiging van f 150 's maands. 
Voor verdere bijzonderheden zie St.Ct. No. 246. (2) 

— Een Onderwi jzer voor het Vormteekencn aan 
Timmerlieden en Meubelmakers aan de Ambachtsschool 
Utrecht tegen 1 Dec. a.s. (Aesthetisch ontwikkeld Bouw-

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 0 tot 8 uur. 

34 Bouwk.Opz.-teek., 22-
14 BouwkOpz.-Uitv., 23-

9 Bouwk. Teek. 22-
0 Waterb. Opzr. 20-
1 Décoratie-teekenaar 
1 Teek. voor kunst-industrie-
3 Chef-machinisten 22-
1 Werkt. opz. (construct.) 
2 Werkmeesters 26-
4 Werktuigk. Teek. 18-
0 Electrotechniker 20 
1 Scheepsteekenaar 
2 Klerk-teekenaars 22-
1 Adjunct-Boormeester -

- 5 0 j . ^ 6 0 -
-50 j . , ƒ 0 5 -
-33 j . , ƒ 45-
-44j.,/T>0-
- 3 0 j , ƒ 
-9Dj,f 
- 3 3 j . ^ 9 0 -

20 j . , / 
- 3 4 j , ƒ 9 0 -
- 3 0 j . , / 3 5 -
-34 j , / -35 -

21.j, 
-25j.,/-50-
-20j., 

-ƒ125 p.m. 
-ƒ120 „ 
-ƒ120 „ 
-ƒ125 „ 
ƒ125 „ 
ƒ125 „ 

-ƒ125 „ 
ƒ110 „ 
ƒ130 „ 
-ƒ 90 „ 
-ƒ120 „ 
ƒ 05 „ 
f 75 „ 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 2 November. 

Amsterdam, ten 2 ure greenwichtijd. 
door de Raad van Administratie der Holl. 
IJz. Spoorweg-Mij. in het Centraalstation: 
het uitvoeren van grond- en spoorwerken, 
het verlengen van den losweg, het wijzi
gen van de verhoogde los- en laadplaats 
enz. op het emplacement Zetten—Andelst; 
begrooting f 20.000; bestek no. 1126 ver
krijgbaar aan het Administratiegebouw 
der Maatschappij; aanw. gehouden. 

Harlingen, ten 3 ure, door het Bestuur 
der Bouwvereeniging Harlingen in de 
Korenbeurs: het bouwen van 25 woningen 
aan den Havenweg; bestek verkrijgbaar 
ter drukkerij van S. W. Houtsma; inl. 
worden verstrekt in de Korenbeurs. 

Rotterdam door het kerkbestuur der 
Oud-Katholieke gemeente: het bouwen 
van een kerk, pastorie en kosterswoning 
aan den Nieuwen Binnenweg; bestek met 
7 teekeningen te bekomen aan het adver
tentiebureau van Nijgh en van Ditmar; 
inl. bij den arch. P. A. Weeldenburg, 
Middensteiger 141. 

Woensel, ten 7 ure, door de bouwk. 
Ant. L. Bogers Azn. in café National: 
het bouwen van een concertzaal met aan-
hoorigheden; bestek en teekening ter in
zage in genoemd café; aanw. op den dag 
van besteding om tien uren. 

Assurantie "Maatsch. tegen Dlrtllll" 

schade op het Leven 
«DE van 1 8 1 5 . 

's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. - ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat.-ZUTPHEN,IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 'sGravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

DINSDAG 3 November. 

Amsterdam ten 11 ure. De genie in het 
gebouw Patrimonium, bestek no. 166: 
het leveren van materieel voor het aan
leggen van versperringen tot het in staat 
van verdediging brengen van werken in 
de stelling van Amsterdam (2de gedeelte) 
(bestaande in het leveren van gegalva
niseerd prikkeldraad), begr. f33400; be
stek no. 107: het aanbrengen van bliksem
afleiders op gebouwen van de artillerie
inrichtingen aan de Hem brug, begr. f 1450) 
bestekken en processen-verbaal van inl. 
ter inzage in het café-restaurant van F. 
A. van Varseveld, Dam no. 14 en ver
krijgbaar bij den besteder; inl. op het 
bureel Nieuwe Heerengracht no. 11 van 
9—12 ure 

St. Michtel -Gestel ten 2.30 ure. Het 
best. van het R.-K. instituut voor doof
stommen in het lokaal van de wed. v. d. 
Pol: het bouwen van een doofstomme -
instituut met bijhehoorende gebouwen; 
bestek met 27 teekeningen ter inzage in 
bovengen, lokaal en verkrijgb. bij den 
architect J. H. H. van Gröenendael te 
's Hertogenbosch; aanw. in loco 26 Oc
tober te half elf. 

Ambt Doet incheni ten 3 ure. Het ge-
meent ebest. : 1. het bouwen van een 
scbool met 3 lokalen in de buurtschap 
Langerak; 2. het leveren en plaatsen van 
de schoolmeubelen voor 2 lokalen: 3. het 
bouwen van een onderwijzerswoning; be
stek en teekeningen ter inzage ten ge
meentehuize en zijn te bekomen ter secr. 
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terrein., groot 300;) vierk. meter, neemt liet bebouwde opper
vlak 110Ü vierk. M. in beslag. 

Op den beganen grond vindt men achter den hoofdingang 
een ruime vestibule, waarvan rechts de directcui skamer 
en links portier en spreekkamers. Achter dit gedeelte loopt 
een breede gang, in verbinding met de beide gangen, welke 
langs de zijgevels cn de binnenplaats loopen cn toegang 
gev« n lot de verschillende lokalen op deze verdieping be
stemd voor leeraarskamer, bestuurskamer, leerzaal voor 
bank werk en, vuurwerken, timmeren en metselen. Tusschen 
eerstgenoemde leerzalen is een waschlokaal en tusschen 
de laatsgenoemde twee een schaftlokaal 

Achter de vestibule is de hoofdtrap, waarnaast berg
plaats en garderobe, en aan het eind der zijgangen een 
diensttrap, welke, evenals de hoofdtrap, toegang geeft naai
de eerste verdieping en doorloopt tot de zolderverdieping. 

Op de eerste verdieping zijn aan de voorzijde 5 lokalen 
voor lager onderwijs; in het midden de kamer voor den 
directeur. In den zijvleugel links leerzaal voor meub. lmaken 
en schilderen en rechts twee vakteekenzalen, waartusschen 
bergplaats voor teekenbehoeften. 

De zolderverdieping omvat in den linkervleugel twee hand-
teekenzalen en in den rechtervleugel twee vakteekenzalen. 
Aan de voorzijde vindt men een lijnteekenzaal en een berg
plaats voor werkstukken. 

Alle lokaliteiten, trappen en gangen ontvangen haar licht 
rechtstreeks van buiten. Door bet geheele gebouw loopt 
eene centrale verwarming van de firma Stokvis, te Arnhem. 

De meubileering is uitgevoerd door de firma's Weelden-
burg, te Rotterdam, en Slavenburg & Scheurkogel, te 
Schiedam; de machinerieën enz door de firma Wijnmalen 
<fc Haussmann, te Rotterdam, en de verlichting door invert-
licht, door de firma Gautzsch, tc Amsterdam. 

Het ruim 15 meter hooge gebouw maakt een flinken 
indruk. De ongeveer 50 a 60 leerlingen kunnen hier werken 
in flinke lokalen. Het gebouw werd aanbesteed in het begin 
van April van dit jaar, den 15 September was het weik 
gereed. Bouwmeester en aannemer hebben eer van hun werk. 

Tot directeur werd benoemd de heer D. R. Gerhardt. 
vroeger in gelijke betrekking te Gorinche •. 

Bij de openingsplechtigheid waren o. a. tegenwoordig 
minister Heemskerk, de commissaris der Koningin Mr. J. G. 
Patijn, de heer A. IJzermans namens Gedeputeerde Staten, 
de heer H. .1. de Groot, inspecteur van het middelbaar 
onderwijs, burgemeester Brants, het dagelijksch bestuur 
van Sciiiedam (behalve de wethouder I. V. Westendorp, 
wegens ongesteldheid). 

De heer W. W. .1. van Harwegen den Breems, voorzitter 
der Vereeniging „Ambachtschool voor Schiedam en om
streken", hield eene openingsrede. 

Daarna werd kortelijk het woord gevoerd door minister 
Heemskerk, Mr. Patijn en burgemeester Brants. 

Vervolgens werd een rondgang gehouden door het geheele 
gebouw, dat aan den ingang feestelijk met groen was versierd. 

DELFT. Namens de centrale commissie tot behartiging 
der studiebelangen van de studeerenden aan de Technische 
Hoogeschool is aan den Minister van Biniienlandsche Zaken 
een schriftelijke nota overhandigd, waarin verzocht wordt 
alsnog op de Staatsbegrooting voor 1000 eene som uit te 
trekken, tot een begin van verbetering van den toestand 
der bibliotheek dezer Hoogeschool. 

VENI.O. De Venlosche Bouwvereeniging, welke van het 
Rijk een voorschot van f80.000 heeft gekregen voor den 
bouw van arbeiderswoningen waaraan te Venlo groot 
gebrek was. beeft besloten tot den bouw van 48 woningen, 
namelijk 12 aan SI. Urbanus en 36 aan Maagdenburg. 

Nog dit jaar wordt met het bouwen begonnen. 

DEN HAAI;. De „Vereen van IJselsteenfabrikanten" stelt 
een onderzoek in naar de gevolgen, welke de veelal voorge
schreven grootere muurdikte heeft gehad sedert de gemeen
telijke bouwverordeningen zijn herzien, en wat daarvan de 
uitwerking is geweest op het gebruik van Uselsteen 

Aan de Gemeentebesturen zijn de volgende vragen gericht: 
„lo. Staat de keur in uwe gemeente het bouwen toe met 

muren van 16 c.M.? 
„2o. Indien in uwe gemeenten door de nieuwe keur muren 

van 10 c.M. werden verboden, zoudt u dan bij herziening 
der verordening er bezwaar in zien de munrdikte op 16 c.M. 
voor te schrijven voor muren die een nader aan te geven 
hoogte niet te boven gaan? 

..Mag uw antwoord gepubliceerd worden?" 

LEIDEN. Op uitnoodiging van het bestuur der Leidsche 
Kunst vereeniging heelt Prof. Dr. W. Martin, hoogleeraar in 

de Kunstgeschiedenis aan de universiteit aldaar, een door 
lichtbeelden verduidelijkte lezing gehouden over „Neder
landsche binnenhuizen op oude schilderijen". 

Na eene inleiding over het toenemend streven om bij 
huisinrichting meer en beter te letten op de gebruikskunst 
en aesthetischen zin — al wordt ook daarbij vaak over
dreven — wenschte de spreker belangstelling op te wekken 
voor hetgeen ons op oude schilderijen aan interieur-afbeel 
dingen is bewaard gebleven. Daartoe werden een veertigtal 
lichtbeelden vertoond naar laat-middeleeuwsche Neder
landsche binnenhuizen op schilderijen van Jan van Eijck, 
Bogier van der Weijden, Dirk Boutz, Hugo van der Goes, 
Gerard David en anderen, daarbij telkens nagaande in 
hoever de werkelijkheid van het interieur door den schilder 
is behouden of waarin hij daarvan om artistieke redenen 
is afgeweken. 

Iu de 16de eeuw is het vaak zeer moeilijk de werkelijkheid 
te herkennen, omdat de schilders alles opsmukken met 
Renaissance-ornament. Een overgangstijdperk vormt het 
einde der 16de eeuw; de kerkelijke onderwerpen verdwijnen 
allengs en de iuterieurs met wereldlijke tafereelen treden 
meer op den voorgrond. 

Toen nu omstreeks 1630 het interieur ontstond, dat wij 
in de wandeling „Oud Hollandsch" noemen — en dat men 
zoo gaarne nabootst — werd dit weldra door vele van onze 
grootste meesters om zijne schilderachtigheid alléén afge
beeld. Eerst later, in den tijd der „décadence" gaan onze 
schilders weer fantaseeren. 

Prof. Martin deed deze ontwikkeling van het Oud Hollandsch 
interieurs schilderen aanschouwen door een aantal licht
beelden naar meesterwerken van Jan Steen, Pieter de Hooch, 
Brekelenkamp en anderen, waarbij hij telkens wees op de 
smaakvolle, sobere, doch zoo uitermate schilderachtige 
inrichting dier oude huiskamers, gangen, opkamers en 
voorhuizen. 

Een niet talrijk, doch zeer dankbaar publiek volgde den 
spreker met de grootste aandacht. 

MIDDELBURG. In het rapport der commissie van fabricage 
op de gemeentebegrooting voor 100!», wordt er op gewi zen 
dat voor de herstelling van het raadhuis te Middelburg 
weder de gebruikelijke som van f5000 wordt uitgetrokken 
De commissie herinnert aan het feit, dat de geheele 
herstelling van den raadhuisgevel is geraamd op pl m. 
f 47001', zeg in ronde som f 50000. Indien, zooals gelukt is, 
het Rijk daartoe de helft wilde bijdragen, zouden wij met 
een jaarlijksche uitgaaf van pl m. f 2500 in tien jaar 
daarvan af zijn. Het grootste deel van dien termijn is 
verloopen. Nu stelt de commissie aan Buig. en Weth. de 
vraag of er eenigermate op te rekenen valt, dat wat nog 
te doen valt, kan bekostigd worden uit de gelden die nog 
beschikbaar zijn. Er is wel eens betwijfeld of bij de her
stelling, bijv. van de beelden, wel de noodige zuinigheid 
is betracht en de gemeenteraad zal wel niet genegen zijn, 
ten deze het doorluchtig voorbeeld van de abdijherstelling 
te volgen. 

Burg. en Weth. zeggen naar aanleiding hiervan het 
volgende: 

Bij het einde van 1908 zal pl. m. f 37000 (7 jaren van 
f .000 aan den voorgevel zijn verwerkt. De werkzaamheden 
daaraan zijn dan voor pl. m. 3

/ 4 deel gereed, zoodat de 
restterende gelden (3 jaar van 150 0) ruimschoots voldoende 
zijn om de herstellingswerken zooals die zijn voorschreven 
in de aanvraag om rijks-subsidie van 1"» Februari 1901, te 
voltooien. De herstelling geschiedt onder toezicht van het 
rijk en daarbij wordt de grootste zuinigheid in acht genomen 
Twijfel hierover van bevoegde zijde is Burg. cn Weth. nooit 
ter oore gekomen. 

ARNHEM. Dezer dagen is het Grand Hotel „Bellevue" aan 
den Utrechtschen Weg, eigenaar de heer G. .1. Riesener, 
tot den grond afgebrand. Alleen de linkervleugel, een bijbouw 
van jongeren datum, is behouden gebleven. 

Het hotel is verzekerd voor ai derhalve ton bij de maat
schappij „L'Union". De oorzaak van den brand is nog niet 
vastgesteld. Er wordt gesproken van een gebrek aan de 
electrische geleiding. 

HAARLEM. B. en W. hebben advies uitgebracht over liet 
voorstel van viif raadsleden om over te gaan tot demping 
van de Bakenessegracht. Naar hun meening zijn ook thans 
geen omstandigheden aanwezig, op grond waarvan het 
besteden van f» 5.000 voor dit werk gerechtvaardigd zou 
zijn; noch door het verkeer van rij- en voertuigen en tram 
wagens in Jansstraat en Damstraat, noch door de hygiënische 
toestanden ter plaatse en in de naaste omgeving, die h. i. 
niet minder goed zijn dan in andere gedeelten der gemeente, 

31 October. Bijlage van „JDJE O P M E R K E R " . No. 44. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en MagasUnen DE RUITERKADE 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 verzorging. Triumph Deurdranger*, Kampioen Ventilator onder Garantie. 

ZEVENBERGEN. Bij den Gemeenteraad is een adres inge 
komen, onderteekend door ongeveer vierhonderd ingezetenen, 
om aan te dringen op het spoedige tot stand komen eener 
waterleiding, wijl het grootste deel der minder gegoede 
bevolking zich behelpen moet met het havenwater, dat 
verontreinigd wordt, doordien alle stadsriolen en een aantal 
privaten daarin uitloozen. Ziekten blijven dan o >k niet uit; 
in den afgeloopen zomer heeft vrij algemeen ingewands
ziekte geheerscht. 

Op het oogenblik is regenwater niet meer te krijgen. 
Velen stellen zich tevreden met het water uit de slooten 
in den polder. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Gemeent e-0 p z i c h t er, niet ouder dan 35 jaar. In 
de gemeente Weststellingwerf met 1 Januari a.s. salaris 
f 1000, benevens f HKJ voor diverse uitgaven. Zich aan te 
melden bij gezegeld adres, vóór 15 November a.s. bij den 
Burgemeester. (1) 

— A d s p i r a n t l n g e n i c u r s I n d i ë . Bij den dienst 
van den waterstaat en de burg. openbare wei ken in Ned.-
Indië kunnen worden geplaatst vijf adspirant-ingenieurs. 
Aanmeldingen I ij gezegeld adres aan het departement van 
koloniën. Aan de uitzending is verbonden: a. overtocht voor 
gouvernenientsrekeniiig als passagier le kl., c. q. ook voor 
het wettig gezin; b. eene gratificatie voor uitrusting van 
f 1500; c. eene voorloopige bezoldiging van f 150's maands. 
Voor verdere bijzonderheden zie St.Ct. No. 246. (2) 

— Een Onderw ijzer voor het Vormteekenen aan 
Timmerlieden en Meubelmakers aan de Ambachtsschool 
Utrecht tegen 1 Dec. a.s. (Aesthetisch ontwikkeld Bouw

kundige, goed Handt eek en aar). De instructies en de salaris
regeling liggen ter inzage in het Schoolgebouw. Stukken 
en teekeningen vóór 1 Nov. 1908 bij den Directeur dei-
School. Inlichtingen 's morgens tusschen 10 en 11 uur. (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 op een 
fabriekskantoor te Amsterdam. Brieven onder No. 1969, 
aan Scheltema <fe Holkema's Adv.-Bur., Amsterdam. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUUSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

.Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

34 Bouwk.Opz.-teek., 22—50 j . , / " 00 - / " 125 p.m. 
14 BouwkOpz.-Uitv., 23—50 j.,/"(>5—ƒ 120 „ 
9 Bouwk. Teek. 22—33 j . , f 4 5 - ƒ 120 „ 
G Waterb. Opzr. 20—44 j . , f GO—/" 125 
1 Décoratie-teekenaar. -30 j . , /' ƒ125 
1 Teek. voor kunst-industrie—30 \.,f f 125 
3 Chef-machinisten 22—33j.,/ 90—f 125 
1 Werkt, opz. (construct,) 20 \.,f / 110 
2 Werkmeesters 26—34 j.,f 90—f 130 
4 Werktuigk. Teek. 18—30}.,f 35—f 90 
(> Electrotechniker 20—34j.,f 35—f 120 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , f (55 
2 Klerk-teekenaars 22—25j.,/ '50—ƒ 75 
1 Adjunct-Boormeester —20j., 

Aankondiging van 
A au IM\S t e«l i n ge n. 

MAANDAG 2 November. 

Amsterdam, ten 2 ure greenwichtijd. 
door de Raad van Administratie der Holl. 
IJz. Spoorweg-Mij. in het Centraalstation: 
het uitvoeren van grond- en spoorwerken, 
het verlengen van den losweg, het wijzi
gen van de verhoogde los- en laadplaats 
enz. op het emplacement Zetten—Andelst; 
begrooting f 20.000; bestek no. 1126 ver 
krijgbaar aan het Administratiegebouw 
der Maatschappij; aanw. gehouden. 

Harllngen, ten 3 ure, door het Bestuur 
der Bouwvereeniging Harlingen in de 
Korenbeurs: het bouwen van 25 woningen 
aan den Havenweg; bestek verkrijgbaar 
ter drukkerij van S. W. Houlsma; inl. 
worden verstrekt in de Korenbeurs 

Rotterdam door het kerkbestuur der 
Oud-Katholieke gemeente: het bouwen 
van een kerk, pastorie en kosterswoning 
aan den Nieuwen Binnenweg; bestek met 
7 teekeningen te bekomen aan het adver
tentiebureau van Nijgh en van Ditmar; 
inl. bij den arch. P. A. Weeldenburg, 
Middensteiger 141. 

Woensel, ten 7 ure, door de bouwk, 
Ant. L. Bogers Azn. in café National: 
het bouwen van een concertzaal met aan-
hoorigheden; bestek en teekening ter in
zage in genoemd café; aanw. op den dag 
van besteding om tien uren. 

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

«DE Nederlanden" van 1 8 1 5 . 

's-GRAVENIIAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN,IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal / 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . . . . 32.717.500,00 
BRAND - LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

DINSDAG 3 November. 

Amsterdam ten 11 ure. De genie in het 
gebouw Patrimonium, bestek no. 166: 
het leveren van materieel voor het aan
leggen van versperringen tot het in staat 
van verdediging brengen van werken in 
de stelling van Amsterdam (2de gedeelte) 
(bestaande in het leveren van gegalva
niseerd prikkeldraad), begr. f33400; be
stek DO, 107: het aanbrengen van bliksem
afleiders op gebouwen van de artillerie-
inrichtingen aan de Hembrug. begr. f 1450) 
bestekken en processen-verbaal van inl. 
ter inzage in het café-restaurant van F. 
A. van Varseveld, Dam no. 14 en ver
krijgbaar bij den besteder; inl. op het 
bureel Nieuwe Heerengracht no. 11 van 
9-12 ure. 

St. Middel -Gestel ten 2.30 ure. Het 
best. van het R K. instituut voor doof
stommen in het lokaal van de wed. v. d. 
Pol: het bouwen van een doofstomme -
instituut met bijbehoorende gebouwen; 
bestek met. 27 teekeningen ter inzage in 
bovengen, lokaal en verkrijgb. bij den 
architect J. H. H. van Groenendael te 
's-Hertogenbosch; aanw. in loco 20 Oc
tober te half elf. 

Ambt Doetincliein ten 3 ure. Het ge-
meentebest.: 1. het bouwen van een 
school met 3 lokalen in de buurtschap 
Langerak; 2. het leveren en plaatsen van 
de schoolmeubelen voor 2 lokalen: 3. het 
bouwen van een onderwijzerswoning; be
stek en teekeningen ter inzage ten ge-
meentehuize en zijn te bekomen ter secr. 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTEROOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Marmeren Schoorsteenmantels. 
Vraag album en prijzen. (i) 

en bij den arch. A. van der LiiidV; aanw. 
31 Oct. ten 2 ure. 

Vreeswijk ten 12 ure De arch. flerm. 
Kroes te Amersfoort in het koffiehuis 
van de wed. v. d. Sluis: het bouwen van 
een kerk met toren en pastorie; teeke
ningen en bestek ter inzage in voormeld 
koffiehuis en dan verkrijgbaar ten kantore 
van voornoemden Architect. 

DONDERDAG 5 November. 

Voorburg, door het gemeentebestuur: 
de levering van 50.000 le kwaliteit straat
klinkers (waalvorm); bil. in te zenden 
voor 5 November. 

VRIJDAG « November. 

Rotterdam, door de dir. der G. W. in 
hel Timmerhuis: de levering van Waal-
straatklinkers in 20 perc : de voorwaarden 
ter lezing in het Timmei huis en verkrijg-

van Waesberge en baar bij de Wed. P. 
Zoon, Boekdi ukkers 
No. 73. 

aan de Houttuin 

ZATERDAG 7 November. 

's-Gravenhage, ten 2 ure, doorliet dep. 
van justitie in een der lokalen van het 
departement: de bouw van een Rijks
opvoedingsgesticht voor jongens en daar
mede in verband staande" werken te 
Amersfoort, raming f 34:1.300. Zie adv. 
in no. 42. 

MAANDAG 0 November. 

Arnhem, ten 11.30 ure, door het gem. 
bestuur: het bouwen van een openbaar 
slachthuis aan de Nieuwe Kade. Aan
wijzing 2 November a.s., 2 ure, op het 
terrein. Inlichtingen alle werkdagen, tot 
en met den dag vóór de besteding van 
10 tot 12 uur aan het bureau Gemeente
werken in de Ooststraat, alwaar de teeke
ningen ter inzage liggen; bestek met 
insehrijvingsbilj. t verkrijgbaar aan hot 
bureau Gemeentewerken. 

's-Gravenhage, ten 11.30 ure, door het 
Min. van Binncnl. Zaken aan het gebouw 
van het Prov. best.: het maken van den 
bovenbouw van het dienstgebouw voor mu
seum van Natuurlijke Historie in het van 
der Werffpark te Leiden; begr. f 139000; be
stek ter lezing aan gen. Min., aan het 
geb. van het prov. best. en te bekomen 
bij M. Nijhotï aanw. 2 Nov. ten i ure: 
inl. bij den bouwkundige en bij den 
hoofdopz. der universiteitsgebouwen P. 
M. J. van Oerle te Leiden. 

DINSDAG 10 November. 

Rotterdam, ten 1 ure, door het gem. 
best.: het bouwen van een stal voor 22 
paarden met tuigenkamer en opzichters
woning en het inrichten van een straat 
vegerspost, enz. aan de Middenkous; be
stek en voorw. ter inzage ter secretarie 
en in het Timmerhuis cn verkrijg, bij 
wed. P. van Waesberge en Zn.: 'aanw. 
3 November. 

Wervershoof', ten 4 ure, door Kerk
voogden der Ned. Herv. kerk in het café 
W. Winkel: a. het bouwen van eene 
kerk (oppervl, plm. 170 M') met houten 
toren; b. het bouwen van eene pastorie; 
c. bijkomende werken; d. massa; inschr. 
alleen voor protestanten; aanw. op den 
dag der best.. 1 uur; bestek en teeke
ningen te bekomen bij den Bouwk. W. 
G. F. Steinmetz. Bagijnènliof, Medcmblik. 

WOENSDAG 11 November 

's Gravenhage, ten 2 ure, door het Hoofd
best der post. en tel. in een der lokalen 
aan de Parkstr.; de verbouwing van het 
post. en telegraafgebouw te Waspik en 
daarmede in verband staande werken; 
(Zie adv in no. 43). 

MAANDAG 10 November 

's-Gramihairc, ten 11.30 ure, door het 
departement van waterstaat: het maken 
van eene aanlegplaats aan het Volkerak 
te Ooltgeilsplaat m.-t bijkomende werken, 
raming f 105.000; bestek ter lezing aan 
het departement van waterstaat en aan 
de lokalen der provinciale besturen en 
verkrijgbaar bij Gebr. Van Cleef; nadere 
inlichtingen te bekomen bij den hoofd
ingenieur-directeur van deu'Thooin aid. 
en den ingeu. Canter Cremers teBrielle. 

DONDERDAG 1» November. 

Haarlem, ten 11 ure, door het dep. van 
waterstaat aan hit gebouw van het prov. 
best.: het maken van drie dukdalven, een 
vlot en een drijvend remmingwerk met 

j geleidingspalen voor een drijvend droog-
I dok in de visschershaven te IJmuiden; 
j raming f 0900; be.-tek ter lezing aan het 
! Min. van waterstaat, aan de lokalen der 
prov. be.-t. en verkrijgbaar bij Gebr. v, 
Cleef, Den Haag; inl. bij den hoofding.
directeur Wortman te Haarlem, den inge
nieur Marinkelle te Amsterdam, den 
ingenieur Schlingeman en den opz. van 
Langeveld te IJmuiden. 

Haarlem, ten 11 ure, door het dep. 
van Waterstaat aan het gebouw van het 
prjv. I>est: het bouwen van een ijzeren 
droogdok voor de visschershaven te 
IJmuiden; raming f 85000; bestek ter 
lezing aan het min. van waterstaat en 
aan de lokalen der prov. best. en ver
krijgb. bij de Gebr. van Cleef te 's-Graven 
hage; inl. bij den hoofding. dir. Wortman 
te Haarleni, den ing. Marinkelle te 
Amsterdam en den ing. Schlingemaun 
te IJmuiden. 

DONDERDAG 2« November. 

Zwolle ten 12 ure, door het dep. van 
waterstaat in het gebouw van het prov. 
best.: de vervanging van de Dalvoorder 
brug gemeente den Ham door een duiker, 
de vernieuwing van den bovenbouw van 
de brug over de Regge in de traverse 
te Goor en bijkomende werken; raming 
f 2120; bestek ter lezing aan het dep. 
van waterstaat en aan de gebouwen der 

prov. besturen en verkrijgbaar bij de 
Gebr. van Cleef te 's-Gravenhage; inl. bij 
den hoofding.-dir. jhr. de Jong van Beek 
en Donk te Zwolle, bij den arrond.-ing. 
Birnie te Almelo en bij den opz. ten 
Doesschattc te Zwolle en Bootsgezel te 
Rijssen. 

Uitslag van Aan
bestedingen. 

Utrecht 27 October, door de Mij. tot 
Expl. van S. S. in het Moreelsche Park; 
bestek no. 1144: het dempen van de 

' scheidingssloot langs den Schenkweg met 
bijbehoorende werken op het station Den 
Haag. Begrooting f 18400. Inschrijvings-
biljetten. A. P. Valk, Rijswijk Z. H. f17700; 
A. Geldens, Nijmegen f 17478; J. L. van 
Hou welingen, Amsterdam f 17240; C. 
Bastiaansen, Den Haag f 16875; L. A van 
den Bos, Den Haag 10700; C. in 't Veld 
Dz., Den Haag f 16525; J. L. Seeuwen, 
Den Haag f 10499; S. Schoonboom, Voor
burg f 16220; P. Boks, Amersfoort f 15962; 
J. van Stuyvenberg, 's-Gravenhage f 15885; 
C. Bos, Haarlem f 15*00; fa. J. van den 
Lishout Gz., Schcveningen f 15045; J 
Knijnenburg, Scheveningen f 15362; M. 
Bos, Den Haag f 15318; C. Oldenburg Czn; 
Den Haag f 15240: P. Oosterdag, Den 
Haag f 14950; W. van Splunder, Ridder
kerk f 14944, fa. J van den Elzhout Gzn., 
Scheveningen f 14s45; J. C. Krachten, 
Utrecht fl47'.0; J. A. Verheul, Rotter
dam f 14770; A. van Dijk, Utrecht f 14760; 
J. Saras, Oude Wetering gem. Alkemade 
14660: C. P. Stuy, Roosendaal N. B. f 14546-
II. R, Rijneveld, Den Haag f 143SO;Chr. 
Wegerif, Apeldoorn f 14315 ;G Visser Gzn; 
Haarlem 14280; D. R. de Jong, Haarlem 
f14235; Wed. J. C. Dicrcks, Den Haag 
f 14000: K. J. Looven, Den Haag f 13890; 
J. H. van Berghem Jr., Utrecht f 13868; 
H. J. Nederhorst Jr., Gouda f 13838; W. 
Bokhoven, Gouda f 13615, Gebrs. W. en 
A. van Eek, Den Haag f 13498; J. Toet. 
Scheveningen f 13420; O den Berten, 
Ammerstol f 13297; P. Kunst en H. van 
Leeuwen, Den Haag f 12648; F. de Herder 
en N. M. Bollen, Zwolle en Utrecht 
f 12440; E. Wienhoven Den Haag f 12175. 

H. WESTENBERG, 
ALMELO, 

— op de weiken. — 

Specialiteit in Betonvloeren 
voor FABRIEKEN en PAKHUIZEN, enz. 

Vele attesten ter inzage. 

Antiquariaat van „deOpmerker" 
A . MESSEL. Oer Wertheimbau. 30 

platen in portef. (ƒ15.—) . . /"4.50 

DR. W . BODE. Geschichte der Deut-
schen P l a s t i k . Elegant geb., vroeger 
/•15.- f3.60 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
ii. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
6. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België • 6.50) 4 s 
Voor de overige landen der Postunie, met 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika . • 7.50) SS1; 

183 
T. 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat / 0.25 

Idem, idem, zonder plaat • 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . . • 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer -0.16 
Groott, 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 rau plaatsing iu het Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk des 
VRIJDAGS VOORMIDDAGS aau 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

D e E x a m e n s v an d e M a a t s c h a p p i j tot b e v o r d e r i n g d e r B o u w k u n s t . 

Men is niet tevreden over de uitkomsten van de 
examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouw
kundig Teekenaar, in Maart van dit jaar te Am
sterdam gehouden. Aan deze examens werd deel
genomen, voor de eerste categorie door 120 en 
voor de tweede door 7 candidaten, waarvan er 
resp. 67 en 3 slaagden. Men zou dus zeggen, dat 
het resultaat nogal bevredigend was, maar deze 
indruk wordt voor een groot deel weggenomen bij 
de lezing van het Verslag der Commissie, die met 
het afnemen van de examens belast was, dat in 
een der laatste nummers van het Bouwkundig 
Weekblad is afgedrukt. 

Het is wel voornamelijk het mondeling onderzoek, 
waarop dit verslag betrekking heeft. De commissie 
heeft gemeend, uit de desbetreffende afzonderlijke 
rapporten barer leden, verschillende zaken te moeten 
aanstippen en deze aanteekeningengeven,zooalsstraks 
blijken zal, geen hoog denkbeeld van de ervaringen, 
omtrent de kennis der candidaten opgedaan. Het 
verwondert ons dan ook niet, dat „de Bondsstem" 
het orgaan van den Alg. Nederl. Opzichters- en 
Teekenaarsbond naar aanleiding van dit verslag de 
opmerking maakt: 

„Hoewel wij overtuigd zijn dat de commissie met 
de beste bedoelingen dit verslag heeft gepubliceerd, 
moeteu wij tot onze spijt toch een volslagen 

gemis aan goede taktiek in de commissie con-
stateeren." 

En de juistheid dezer opmerking werd blijkbaar 
door het Bestuur der Maatschappij erkend in zijn 
vergadering van 28 October j.1., waar het rapport 
ter sprake kwam en 

„Opgemerkt werd dat het Verslag van dien aard 
is, dat het wegens het daarin geschetste gehalte 
van de candidaten, den indruk moet achterlaten, 
dat zelfs zij, welke het Diploma verworven hebben, 
toch maar matig voorzien zijn van die kundigheden 
en ondervinding in de praktijk, als men, bij een 
opzichter vooral, mag veronderstellen!" 

„Uit den boezem der heeren examinatoren is dan 
ook een stem opgegaan, dat niet geacht moet worden 
dat alle examinatoren met het Verslag op alle 
punten volledig instemmen." 

„Er is een schrijven ingekomen waarbij met 
nadruk beweerd wordt, dat de ongunstige beoor
deeling der candidaten niet slaat op de geslaagden." 

„De steller van het verslag was bereid te erkennen, 
dat de vorm van de door hem gemaakte opmer
kingen misschien niet gelukkig en niet duidelijk was." 

„Waar b.v. gesproken wordt, dat slechts „enkelen" 
aan het een of ander voldeden, zijn dat juist de 
geslaagden geweest!" 



31 October 1908 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Marmeren Schoorsteenmantels. 
Vraag album en pry zen. (i) 

en bij den arch. A. van der Liiid-; aanw. 
31 Oct. ten 2 ure. 

Vreeswijk ten 12 ure. De arch. Herm. 
Kroes te Amersfoort in het koffiehuis 
van de wed. v. d. Sluis: het bouwen van 
een kerk met toren en pastorie; teeke
ningen en bestek ter inzage in voormeld 
koffiehuis en dan verkrijgbaar ten kantore 
van voornoemden Architect. 

DONDERDAG 5 November. 

Voorburg, door het gemeentebestuur: 
de levering van 50.000 le kwaliteit straat
klinkers (waalvorm); bil. in te zenden 
voor 5 November. 

VRIJDAG 6 November. 

Rotterdam, door de dir. der G. W. in 
het Timmerhuis: de levering van Waal-
straatklinkers in 20 perc; de voorwaarden 
ter lezing in het Timmei huis en verkrijg
baar bij de Wed. P. van Waesberge en 
Zoon, Boekdi ukkers, aan dc Houttuin 
No. 73. 

ZATEKDAG 7 November. 

's-Gravenhage, ten 2 ure, door het dep. 
van justitie in een der lokalen van het 
departement: de bouw van een Rijks
opvoedingsgesticht voor jongens en daar
mede in verband staande werken te 
Amersfoort, raming f343.300. Zie adv. 
in no. 42. 

MAANDAG 9 November. 

Arnhem, ten 11.30 ure, door het gem. 
bestuur: het bouwen van een openbaar 
slachthuis aan de Nieuwe Kade. Aan
wijzing 2 November a.s., 2 ure, op het 
terrein. Inlichtingen alle werkdagen, tot 
en met den dag vóór de besteding van 
10 tot 12 uur aan het bureau Gemeente
werken in de Ooststraat, alwaar de teeke
ningen ter inzage liggen; bestek met 
inschrijvingsbiljet vukrijgbaar aan hot 
bureau Gemeenteweiken. 

's-Gravenhage, ten 11.30 ure, doorliet 
Min. van Binnenl. Zaken aan het gebouw 
van het Prov. best.: het maken van den 
bovenbouw van het dienstgebouw voor mu
seum van Natuurlijke Historie in het van 
der Werffpark te Leiden; begr. f189000; be
stek ter lezing aan gen. Min., aan het 
geb. van het prov. best. en te bekomen 
bij M. Nijhoff aanw. 2 Nov. ten i ure: 
inl. bij den bouwkundige en bij den 
hoofdopz. der universiteitsgebouwen P. 
M. J. van Oerle te Leiden. 

Wervershoof, ten 4 ure, door Kerk
voogden der Ned. Herv. kerk in het café 
VV. Winkel: a. het bouwen van eene 
kerk (oppervl. plm. 170 Ma) met houten 
toren; b. het bouwen van eene pastorie; 
c. bijkomende werken; d. massa; inschr. 
alleen voor protestanten; aanw. op den 
dag der best., 1 uur; bestek en teeke
ningen te bekomen bij den Bouwk. VV'. 
G. F. Steinmetz. Bagijnénhof, Medemblik. 

WOENSDAG 11 November 

's Gravenhage, ten 2 ure, door het Hoofd
best der post. en tel. in een der lokalen 
aan de Parkstr.; de verbouwing van het 
post. en telegraafgebouw te Waspik en 
daarmede in verband staande werken; 
(Zie adv in no. 43). 

MAANDAG 16 November 

's-Grannhatre, ten 11.30 ure, door het 
departement van waterstaat: het maken 
van eene aanlegplaats aan het Volkerak 
te Ooltgensplaat met bijkomende werken, 
raming f 105.000; bestek ter lezing aan 
het departement van waterstaat en aan 
de lokalen der provinciale besturen en 
verkrijgbaar bij Gebr. Van Cleef; nadere . , , 
inlichtingen te bekomen bij den hoofd-1 f 1 4 0 0 0 : K - J - Looyen, Den Haag f 13890; 
ingenieur-directeur van den'Thoorn aid. J - H - v a n Berghem Jr., Utrecht f 13868; 
en den ingeu. Canter Cremers teBrielle.!H- J - Nederhorst Jr., Gouda f 13838; W. 

Bokhoven, Gouda f 13615, Gebrs. W. en 
A. van Eek, Den Haag f 13498; J. Toet. 
Scheveningen f 13420; C. den Berten, 
Ammerstol f 13297; P. Kunst en H. van 
Leeuwen, Den Haag f 12648; F. de Herder 
en N. M. Bollen, Zwolle en Utrecht 

prov. besturen en verkrijgbaar bij de 
Gebr. van Cleef te 's-Gravenhage; inl. bjj 
den hoofding.-dir. jhr. de Jong van Beek 
en Donk te Zwolle, bij den arrond.-ing. 
Birnie te Almelo en bij den opz. ten 
Doesschatte te Zwolle en Bootsgezel te 
Rijssen. 

Uitslag van Aan
bestedingen. 

Utrecht 27 October, door de Mij. tot 
Expl. van S. S. in het Moreelsche Park; 
bestek no. 1144; het dempen van de 
scheidingssloot langs den Schenkweg met 
bijbehoorende werken op het station Den 
Haag. Begrooting f 1840(1. Inschrijvings-
biljetten. A. P. Valk, Rijswijk Z. H. f17700; 
A. Geldens, Nijmegen f 17478; J. L. van 
Hou welingen, Amsterdam f 17240; C. 
Bastiaansen, Den Haag f 16875; L. A van 
den Bos, Den Haag 16700; C. in 't Veld 
Dz., Den Haag f16525; J. L. Seeuwen, 
Den Haag f 16499; S. Schoonboom, Voor
burg f 16220; P. Boks, Amersfoort f 15962 ; 
J. van Stuyvenberg, 's-Gravenhage f 15885; 
C. Bos, Haarlem f 15800; fa. J. van den 
Elshout Gz., Scheveningen f 1564ï; J 
Knijnenburg, Scheveningen f15302; M. 
Bos, Den Haag f 15318; C. Oldenburg Czn; 
Den Haag f 15240: P. Oosterdag, Den 
Haag f 14950; VV. van Splunder, Ridder
kerk f 14944, fa. J van den Elzhout Gzn., 
Scheveningen f I4s45; J. C. Krachten, 
Utrecht f 147! 0; J. A. Verheul, Rotter
dam f 14770; A. van Dijk, Utrecht f14760; 
J. Saras, Oude Wetering gem. Alkemade 
14660; C. P. Stuv, Roosendaal N. B. f 14546-
II. R. Hijneveld, Den Haag f 11380; Chr. 
Wegerif, Apeldoorn f 14316 ;G Visser Gzn; 
Haarlem 14.'80; D. R. de Jong, Haarlem 
f 14283; Wed. J. C. Dicrcks, Den Haag 

DONDERDAG 19 November. 

DINSDAG 10 November. 

Rotterdam, ten 1 ure, door het gem. 
best.: het bouwen van een stal voor 22 
paarden met tuigenkamer en opzichters
woning en het inrichten van een straat 
vegerspost, enz. aan de Middenkous; be
stek en voorw. ter inzage ter secretarie 
en in het Timmerhuis cn verkrijg, bij 
wed. P. vau Waesberge en Zn.; aanw'. 
3 November. 

Haarlem, ten 11 ure, door het dep. van 
waterstaat aan het gebouw van het prov. 
best.: het maken van drie dukdalven, een 
vlot en een drijvend remmingwerk met 
geleidingspalen voor een drijvend droog
dok in de visschershaven te Umuiden; 
raming f 9900; be-tek ter lezing aan het 
Min. van waterstaat, aan de lokalen der 
prov. best. en verkrijgbaar bij Gebr. v. 
Cleef, Den Haag; inl. bij den hoofding.-
directeur Wort man tc Haarlem, den inge
nieur Marinkellc te Amsterdam, den 
ingenieur Schlingeman en den opz. van 
Langeveld te IJuuiiden. 

Haarlem, ten 11 ure, door het dep. 
van Waterstaat aan het gebouw van het 
piav. best.: het bouwen van een ijzeren 
droogdok voor de visschershaven ie 
Umuiden; raming f 85000; bestek ter 
lezing aan het min. van waterstaat en 
aan de lokalen der prov. best. en ver
krijgb. bij de Gebr. van Cleef te 'sGiaven 
hage; inl. bij den hoofding. dir. Wortman 
te Haarlem, den ing. Marinkellc te 
Amsterdam en den ing. Scblingemann 
te Umuiden. 

DONDERDAG 26 November. 

f 12440; E. Wienhoveu Den Haag f 12175. 

H. WESTENBERG, 
ALMELO, 

^Cement-en Cementijzerwerkenu,, 
— op 3 ! T w 5 r k ë n ^ ^ " 

Specialiteit in Betonvloeren 
voor FABRIEKEN en PAKHUIZEN, enz. 

Vele attesten ter inzage. 

Zwolle ten 12 ure, door het dep. van 
waterstaat in het gebouw van het prov. 
best.: de vervanging van de Dalvoorder 
brug gemeente den Ham door een duiker, 
de vernieuwing van den bovenbouw van 
de brug over de Regge in de traverse 
te Goor en bijkomende werken; raming 
f 2120; bestek ter lezing aan het dep. 
van waterstaat en aan de gebouwen der 

Antiquariaat van „de Opmerker" 
A . MESSEL. Oer W e r t h e i m b a u . 30 

platen in portef. (/"15.—) . . /"4.60 

DR. W. BODE. Geschichte der Deut-
schen P l a s t i k . Elegant geb., vroeger 
/"15.- ƒ3.60 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
». bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
6. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België • 6.50l g | j 
Voor de overige landen der Post-Unie, met > « ° | 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika . • 7.50; $ ' £ s 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat ƒ 0.25 

Idem, idem, zonder plaat • 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . . • 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer • 0.16 
Groott. 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 vau plaatsing iu het Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk des 
VRIJDAGS VOORMIDDAGS aan ons bnrean 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

D e E x a m e n s v a n d e M a a t s c h a p p i j tot b e v o r d e r i n g d e r B o u w k u n s t . 
Men is niet tevreden over de uitkomsten van de 

examens voor Bouwkundig Opzichter en Bouw
kundig Teekenaar, in Maart van dit jaar te Am
sterdam gehouden. Aan deze examens werd deel
genomen, voor de eerste categorie door 120 en 
voor de tweede door 7 candidaten, waarvan er 
resp. 67 en 3 slaagden. Men zou dus zeggen, dat 
het resultaat nogal bevredigend was, maar deze 
indruk wordt voor een groot deel weggenomen bij 
de lezing van het Verslag der Commissie, die met 
het afnemen van de examens belast was, dat in 
een der laatste nummers van het Bouwkundig 
Weekblad is afgedrukt. 

Het is wel voornamelijk het mondeling onderzoek, 
waarop dit verslag betrekking heeft. De commissie 
heeft gemeend, uit de desbetreffende afzonderlijke 
rapporten harer leden, verschillende zaken te moeten 
aanstippen en deze aanteekeningengeven,zooalsstraks 
blijken zal, geen hoog denkbeeld van de ervaringen, 
omtrent de kennis der candidaten opgedaan. Het 
verwondert ons dan ook niet, dat „de Bondsstem" 
het orgaan van den Alg . Nederl. Opzichters- en 
Teekenaarsbond naar aanleiding van dit verslag de 
opmerking maakt: 

„Hoewel wij overtuigd zijn dat de commissie met 
de beste bedoelingen dit verslag heeft gepubliceerd, 
moeten wij tot onze spjjt toch een volslagen 

gemis aan goede taktiek in de commissie con-
stateeren." 

En de juistheid dezer opmerking werd blijkbaar 
door het Bestuur der Maatschappij erkend in zijn 
vergadering van 28 October j.1., waar het rapport 
ter sprake kwam en 

„Opgemerkt werd dat het Verslag van dien aard 
is, dat het wegens het daarin geschetste gehalte 
van de candidaten, den indruk moet achterlaten, 
dat zeifs zij, welke het Diploma verworven hebben, 
toch maar matig voorzien zijn van die kundigheden 
en ondervinding in de praktijk, als men, bij een 
opzichter vooral, mag veronderstellen!" 

„Uit den boezem der heeren examinatoren is dan 
ook een stem opgegaan, dat niet geacht moet worden 
dat alle examinatoren met het Verslag op alle 
punten volledig instemmen." 

„Er is een schrijven ingekomen waarbij met 
nadruk beweerd wordt, dat de ongunstige beoor
deeling der candidaten niet slaat op de geslaagden." 

„De steller van het verslag was bereid te erkennen, 
dat de vorm van de door hem gemaakte opmer
kingen misschien niet gelukkig en niet duidelijk was." 

„Waar b.v. gesproken wordt, dat slechts „enkelen" 
aan het een of ander voldeden, zijn dat juist de 
geslaagd en geweest!" 
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De verklaring van den Voorzitter-rapporteur der 
commissie is zeer openhartig, maar de uitvlucht, 
dat met „enkelen" de geslaagden zijn bedoeld, 
snijdt toch geen hout, waar van 127 candidaten er 
70 slaagden. Wat toch, vragen wij, is in dezen zin 
dan te verstaan onder „velen", een uitdrukking 
die ook herhaaldelijk in het verslag voorkomt? 

De indruk, waarvan boven sprake is, is dan ook 
o.i. door deze verklaring in geenen deele wegge
nomen, al is er ook weinig in te brengen tegen 
hetgeen verder nog in de bestuursvergadering 
gezegd is : 

„Wat de praktische ondervinding betreft, zoo 
was het niet te verwachten, dat jongelieden zooals 
tot het examen kunnen worden toegelaten, beschik
ken kunnen over bijzonder veel ondervinding. Een 
afgestudeerd gediplomeerd Bouwknndig-Ingenieur 
verkeert wat dat betreft precies in hetzelfde geval". 
(Wij zouden zeggen in nog veel ongunstiger om
standigheden). 

„Afgescheiden van de waarde van het Diploma, 
werd verder opgemerkt, is door het instellen van 
deze examens bereikt, dat jaarlijks een vrij groote 
groep jongelingen in een zekere richting — voor
geschreven bij het examen-programma - tracht 
zich die kundigheden eigen te maken, welke een 
bekwaam Bouwkundig-Opzichter dient te bezitten." 

Wij zouden echter wel willen vragen of hier ook 
niet een weinig om de zaak heengedraaid wordt 
en of het wel waar is, dat in den voorafgaanden 
volzin de bedoeling der examens met juistheid om
schreven is. Veeleer zien wij hierin een gelegen
heidsargument, om wat er aan de examens ont
breekt goed te praten. Het gaat niet aan om de 
waarde van het Diploma buiten beschouwing te 
laten, want daar gaat het toch feitelijk om, of beter 
gezegd om de waarborgen, die bet Diploma tot een 
zekere hoogte geven kan, omtrent de bekwaam
heden van den bezitter. 

„Waar het nu der commissie evengoed als ons 
bekend is, dat èn bij de werkgevers èn bij de 
werknemers de sympathie voor hare examens nog 
moet worden gewonnen, daar vragen wij haar nu 
toch in gemoede: „is het publiceeren van een der
gelijk rapport daarvoor nu de aangewezen weg?" 

Deze vraag stelt „de Bondsstem" en zij brengt 
ons tot een wedervraag, namelijk deze: Zou het 
beter geweest zijn, dat de Commissie hare opmer
kingen dan maar voor zich gehouden had? 

Wij gelooven het niet, en hare openhartigheid 
is misschien niet tactisch of politiek te noemen, 
zij heeft in elk geval dit goede effect, dat de aan
dacht eens op de examens gevestigd wordt. 

Dit kan volstrekt geen kwaad, want de algemeene 
symphatie hebben de examens nog niet, die moet 
nog gewonnnen worden door de examens steeds 
beter aan het doel te doen beantwoorden, waartoe 
de thans opgedane ervaringen een spoorslag kunnen 
zijn. 

Beschouwen wij thans de opmerkingen dei-
Commissie wat meer van naderbij, dan moet er
kend worden, dat er verscheidene zijn, die te den
ken geven. De Commissie stipte slechts aan, men 
zou zonder veel moeite op die stippen een patroon 
kunnen borduren. Wij zullen ons echter slechts be

palen tot een korte opmerking hier en daar en 
verder aan den lezer overlaten zijn gevolgtrekkingen 
te maken. 

Tot goed begrip dient wel in acht genomen te 
worden, dat de opmerkingen slechts het mondeling 
examen betreffen. 

STEENCONSTRUCTIE. 

Het vlotweg schetsen op het zwarte bord van 
metselverbindingen vooral bij kruisingen van muren, 
liet bij vele candidaten te wenschen over; slechts 
enkelen bleken daarvan voldoende studie te hebben 
gemaakt. 

Van afdekkingen en vlechtingen in baksteen hadden 
slechts enkelen een juist begrip. 

Van boogconstructies hadden de meesten voldoen
de studie gemaakt, hoewel het veel voorkwam dat 
men geen onderscheid wist tusschen een elliptischc-
en een korfboog. Van steensnijdingen (natuursteen) 
hadden enkelen weinig begrip en kan hetzelfde ook 
gezegd worden van putten en riolen. 

Over het algemeen werden de practische vragen 
voldoende beantwoord, doch wordt vooral oefening 
in het maken van schetsen uit het geheugen wen
schelijk geacht. 

Schetsen op een zwart bord is iets, dat wel op 
school, maar minder op een werk voorkomt. Daar 
bouwt een ervaren opzichter, een onervaren metse
laar, een moeilijk steenverband niet de steenen zelf 
voor. Had men de candidaten met ijsselsteentjes ot 
modelsteentjes laten werken, dan zouden er nog 
wel geweest zijn, die het er goed afbrachten, al 
waren zij niet in staat er op het zwarte bord veel 
van terecht te brengen. 

HOUTCONSTRUCTIE. 

In aanmerking nemende, dat bij het bouwkundig 
onderwijs het vak houtconstructie het uitvoerigst 
wordt onderwezen en tevens dat bijna alle candi
daten van hun „vak'' timmerman waren, had gron
diger beantwoording van de gestelde vragen mogen 
worden verwacht. 

Bij de behandeling van de allereenvoudigste zaken, 
b.v. over deuren, hang- en sluitwerk werden slechts 
zelden practische antwoorden gegeven. 

Vragen uitsluitend gebaseerd op de practijk b.v. 
wijze van uitvoeren en schoorwerk, stellen van 
kozijnen, uitslaan van deelen van bekappingen en 
vooral van trappen, werden meest allen onvoldoende 
beantwoord. 

Over het algemeen waren de candidaten niet ge
noeg doorgedrongen in het vak houtconstructie 
noch theoretisch noch practisch. 

Deze aanteekening toont duidelijk aan, dat de 
ambachtsschool toch nog niet in een voldoende 
opleiding van den timmerman voorziet. De werk
plaats doet dit reeds sedert lang niet meer. De 
grondige kennis van het timmervak moet dus op 
de werken worden opgedaan, maar wie van huis 
uit geen timmerman is zal daar geen timmeren 
leeren en zich een goed oordeel daarover eerst na 
vele jaren kunnen eigen maken. 

Deze opmerking is wel zoowat de belangrijkste 
van het.geheele verslag en de meest treffende; dat 
de kennis van ijzerconstructie niet algemeen ver
breid is is bekend genoeg en bleek ook hier. 
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IJZERCONSTRUCTIE. 

Bij de meeste candidaten bleek slechts eenige 
oppervlakkige kennis, verkregen door het naslaan 
van boekwerken, aanwezig te zijn. 

Omtrent het geven van schetsen voor ankers, 
beugels en dergelijk eenvoudig werk, was weinig 
studie gemaakt en scheen het dat men dit gewoon
lijk aan den smid overlaat. 

Overigens verlaat men zich veel op wat anderen 
doen, zoodat zelfstandig denken en oordeelen maai
bij enkelen werd gevonden. 

En nu schijnt het examen zich bepaald te hebben 
tot de eenvoudigste zaken. Van ijzerconstiuctie is 
eerst sprake bij meer ingewikkelde samenstellingen, 
bij gewapend beton enz. en het is van het aller
grootste belang, dat in bet oog gehouden worde, 
dat de kennis daarvan voor den opzichter en teeke
naar, hoe langer hoe meer, even onmisbaar wordt 
als die van steenverbanden en houtverbindingen. 

DAKBEDEKKINGEN. 

Vele candidaten gaven blijk dit onderdeel niet 
te hebben bestudeerd met zooveel aandacht als 
verwacht mag worden en ook noodig is om als 
opzichter directie te voeren en de verantwoordelijk
heid voor de soliditeit van dakbedekkingen te aan
vaarden. Als bron van kennis op het gebied der 
zinkbedekkingen hadden de meesten gebruik ge
maakt van het boekje uitgegeven door de Maat
schappij, „la Vieille Montague" en bleken zeer ver
trouwd te zijn met de daarin aangegeven doch 
hier nooit toegepaste constructies van dubbele in-
hakingen bij vlakke daken en caoutchouc uit
zettingen in goten, doch faalden wanneer zij de 
eenvoudige en dagelijksch voorkomende gevallen 
moesten behandelen. 

Men scheen niet te beseffen, dat het juist de 
details zijn en hiervan de schijnbaar onbeduidendste, 
die eene in hoofdzaak goede constructie bijna on
herstelbaar kunnen bederven. 

Het begrip, dat men met de eigenaardigheden 
van dakbedekkingen het beste op de hoogte komt 
na grondige voorstudie en na te zien wat in de 
practijk wordt gedaan, was slechts bij weinigen 
doorgedrongen. 

Waar het oordeel over de kennis van het timmer
vak zoo ongunstig was, verwondert het ons geens
zins dat dit bij de dakbedekkingen niet veel beter 
is. Van -timmeren kan althans nog iets op een 
ambachtsschool geleerd worden, maar de uitvoering 
van dakbedekkingen in alle details, daarmede kan 
men slechts in een veeljarige practijk vertrouwd raken. 
STUCADOOR-, SCHILDER- EN BEHANGWERKEN. AFVOER-

LEIDINGEN, GAS- EN WATERLEIDINGEN. CENTRALE 
VERWARMING, WARMWATERVERZORGING, 

EN ELECTRISCHE GELEIDINGEN. 

Betreffende het stucadoorswerk is gebleken, dat 
de candidaten meerendeels bekend waren met de 
samenstelling en volgorde der werkzaamheden, 
evenals met de daartoe te bezigen materialen: alleen 
de kennis van meer nieuwe materialen liet soms 
te wenschen over. 

Het schilderwerk was voor vele candidaten het 
meest zwakke punt. A l was de opsomming der 
achtereenvolgens te verrichten werkzaamheden veelal 
goed. 

Practische ervaring bleken echter weinig candi

daten te bezitten, terwijl anderen weer blijken gaven 
over dit vak een bepaald boek te hebben bestu
deerd. 

De kennis van rioleering is voornamelijk uit het 
verrichtte teekenwerk gebleken,waarbij dan methoden 
waren gevolgd, welke in verschillende gemeenten 
gebruikelijk zijn ; niet altijd echter was het verband 
tusschen putten en leiding juist aangegeven. 

Met den aanleg van gas- en waterleidingen, met 
de daartoe te bezigen materialen en de daarbij te 
nemen voorzorgen bleken de meeste candidaten 
voldoende op de hoogte te zijn. 

De kennis betreffende den aanleg van electrische 
leidingen, de verschillende systemen van centrale 
verwarming en ventilatie-inrichtingen, bleek over 
het algemeen gering te zijn. 

Wanneer zelfs een professor verklaart, dat het 
schilderwerk voor hem het grootste struikelblok is, 
dan is liet deze candidaten niet kwalijk te nemen 
dat het voor hen, als voor de meeste architecten, 
een zwak punt is. E r zijn zelfs schildersbazen, die 
er heel weinig van weten. 

De kennis van electrische geleidingen, verschil
lende systemen van centrale verwarming en venti
latie-inrichtingen, behoort te zeer tot speciale vakken, 
dan dat men ooit op dit gebied aan den bouw
kundige hooge eischen zal mogen stellen, eischen 
die trouwens elk jaar hooger zouden moeten worden. 

Zelfs van den architect zelf mag men niet meer 
vergen dan een algemeen inzicht in deze verschil
lende zaken, dat voldoende is voor een beoordeeling, 
maar toch ook niet gebaseerd kan zijn op een diep
gaande speciale studie. 

Laat ons hier de ingenieur op zijn gebied laten 
en hem de voorschriften doen geven en liever zorgen, 
dat hij zich niet meester maakt van het terrein, 
dat meer dan dit, bepaaldelijk den bouwmeester 
behoort. 

BOUWMATERIALEN, MATERIAAL- EN WERKSTATEN, DAG
EN WEERBOEK EN EENVOUDIGE BEGROOTINGEN. 

Wat het keuren van heimasten betreft dient te 
worden opgemerkt, dat de candidaten uit de Noor
delijkste provinciën hiervan bet slechtst op de 
hoogte waren. 

Ten opzichte der keuring van het timmerhout 
bleek dit algemeen goed te zijn. 

De middelen tot verduurzaming van het hout 
waren door velen wel bestudeerd, doch nimmer 
toegepast. 

Het verschil tusschen het wagenschot en z.g. 
kloshout werd door velen niet begrepen. 

Over de keuring van de metselsteen valt nog op 
te merken dat onze Waalvorm goed bekend was, 
de Utrechtsche of Rijnsteen evenwel niet. 

Het verschil tusschen Schelpkalk, Luiksche kalk 
(nat en droog gebluscht) en Hydraulische kalk, 
werd door velen niet begrepen. Ook niet wat het 
versteenings-vermogen van portlandcement ten op
zichte van tras aangaat. 

Geen van de candidaten had proeven genomen, 
de meesten gingen af op het fabrieksmerk of bij 
uitzondering door een rapport van een proefstation 
voor bouwmaterialen. 

Over het algemeen had men aan technologie 
weinig gedaan, dit bleek bij keuring van zink, lood 
en ijzer. 

Omtrent het glas was men vrij goed op de hoogte. 
De kennis van het bereiden van mortels en 
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beton was zwak, evenzoo voor het stucadoorwerk. 
Wat het behangwerk betreft, dit was over het 

algemeen goed. 
Over fabricatie van verschillende brandstoffen 

wist men weinig te vertellen. 
Van gehouwen steen kende men hoofdzakelijk 

hardsteen, graniet en zandsteen, de gebreken kon
den door weinigen worden aangetoond. 

Wat materialenstaten etc. aangaat, daarin waren 
de candidaten over het algemeen zwak. 

De meesten hielden geen dagboek. 

Het wil ons voorkomen, dat wat het hout
keuren betreft, geen zeer hooge eischen gesteld 
of moeilijke vragen gedaan zijn, want meermalen 
is ons gebleken, dat dit een tamelijk zwak punt 
is bij vele gediplomeerde opzichters en geen won
der, want men leert het op school niet en in de 
praktijk ook eerst na jaren. 

Van kalk, enz. kan men hetzelfde zeggen, ofschoon 
het hout toch altijd een der lastigste materialen blijft. 

Wat men bedoelt met de fabricatie van brand
stoffen is niet duidelijk. Misschien moet hier 
bouwstoffen staan en dan kan opgemerkt worden, 
dat het op de kennis der fabricatie veel minder 
aankomt, dan op die van de eigenschappen en 
gebreken. Waar moet men eindigen als men met 
de studie der technologie begint, 

OrSTEL OF RAPPORT. 

De resultaten van dit gedeelte waren vrij be
vredigend, al kon niet ontkend worden dat 'meer 
aandacht moet worden gewijd aan het stellen. 

REKENEN, STELKUNDE, MEETKUNDE, BESCHRIJVENDF. 
MEETKUNDE EN BOUWKUNDIGE BEREKENINGEN. 

Over het algemeen bleken de candidaten goed 
vertrouwd te zijn met de hoofdregels der reken
kunde. 

Het resultaat van de oplossing van zeer een
voudige stelkundige vragen was voor een groot ge
deelte onvoldoende. Men was niet op de hoogte 
met de ontbinning in factoren van eenvoudige for
mules. Ook liet de oplossing der vergelijkingen, 
vooral die van de vierkantsvergelijkingen veel te 
wenschen over. 

Omtrent de meetkunde valt op te merken dat 
vele candidaten niet kenden of wisten toe te passen 
de hoofdstellingen der vlakke Meetkunde en der 
Stereometrie, terwijl eenigen hunner blijk gaven in 
die vakken zeer weinig gestudeerd te hebben. 

De vraagstukken der Beschrijvende Meetkunde 
werden over het algemeen vrij goed opgelost, eenige 
candidaten echter gaven blijk daarin weinig of niet 
geoefend te zijn. 

Wat het gebruik van een bouwkundig vademecum 
betreft, valt op te merken dat de resultaten van het 
examen over het algemeen gunstig waren. Een zeer 
groot gedeelte der candidaten was met het gebruik 
van zulk een werk goed bekend. 

Voor een leeraar in de wiskunde lijkt het boven
staande misschien heel bedenkelijk en het is ook 
wel lastig, wanneer men op gespannen voet staat 
met de ontbinding in factoren en de vierkantsver
gelijkingen, maar dit alles is aan te leeren en bij 
te werken uit boeken of privaatlessen. Toepassing 
van Meetkunde en Stereometrie, dat die te wen

schen overliet zal wel te wijten zijn aan de onprac-
tische methode volgens welke deze vakken door de 
candidaten bestudeerd zijn. Wij achten dit evenmin 
erg bedenkelijk, althans' veel minder dan de aan-
teekeningen die op de eigenlijke practische vak
kennis der candidaten betrekking hebben. 

OPMETEN EN TEEKENEN VAN EEN EENVOUDIG 
BOUWKUNDIG DETAIL. 

Over het geheel genomen is het resultaat van dit 
onderdeel van het examen gunstig te noemen. 

MEET- EN WATERPAS-INSTRUMENTEN, GEREEDSCHAPPEN 
EN WERKTUIGEN. 

Over het algemeen bleek, dat de candidaten van 
deze vakken weinig studie hadden gemaakt, Velen 
hadden nimmer practische veldmeetarbeid verricht-
Den enkelen die dit wel hadden gedaan, kon zonder 
uitzondering een zeer voldoend cijfer worden toe
gekend. 

Vele candidaten stonden op zeer slechten voet 
met de kennis der inrichting van een eenvoudig 
waterpas-instrument. 

Vooral de kennis der juiste benamingen van de 
verschillende deelen van het instrument en der 
bestemming dier deelen bleek veelal onvoldoende 
te zijn. 

Bij het equerre met randverdeeling hadden de 
meeste candidaten geen studie gemaakt van de 
inrichting en het gebruik van den nonius. 

Wellicht is hieraan het programma niet geheel 
onschuldig, aangezien hierin eenvoudig gesproken 
wordt van een „equerre". 

Het zou aanbeveling verdienen het programma 
op dit punt te herzien en bijv. achter de eerste zin 
eindigende met „bakens" te laten volgen: „kennis 
van de inrichting en het gebruik van den nonius, 
bekendheid met het prisma van Bauernfeind, het 
prismakruis en het spiegelkruis". 

Wat de kennis van werktuigen betreft, verge
noegde men zich met het stellen van vragen in 
verband met enkele afbeeldingen van werktuigen 
en gereedschappen. 

Bij heistellingen stuitte men op de moeilijkheid, 
dat het programma geen kennis eischt van het 
stoomwerktuig, zoodat de candidaten die daarom
trent gevraagd werden, van de inrichtingen eener 
stoomheistelling geen voldoende studie hadden ge
maakt. Waar gemeend wordt dat een opzichter 
inderdaad eenige practische kennis van de inrichting 
van een stoomwerktuig behoort te hebben, wordt 
in overweging gegeven het programma van eischen 
aan te vullen met bijv. als eerste zin aan punt 11 
toe te voegen: 

„Kennis van de inrichting en samenstelling van 
een eenvoudige stoommachine en van ketels". 

Overigens was de kennis van werktuigen, voor 
zoover die op het examen kon blijken, voldoende. 

Zoolang er nog architecten en zelfs ingenieurs 
zijn, die niet kunnen waterpassen, is daarvan aan 
candidaat-opzichters eigenlijk geen verwijt te 
maken. De opmerking omtrent de stoommachine 
werpt een eigenaardig licht op de wijze, waarop 
de candidaten zich voor het examen bekwamen, 
terwijl daaruit tevens de wenschelijkheid blijkt, in 
het programma de bakens eenigszins wijder uit 
te zetten. (Slot volgt.) 
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D e H a a r l e m m e r h o u t q u a e s t i e 
Sedert jaren wordt er, evenals in den Haag over 

het Haagsche Bosch, in Haarlem af en toe gekibbeld 
over de Haarlemmerhout. E r wordt onderzocht en 
gerapporteerd door deskundigen en niet deskundigen 
en men blijft zoowat op het zelfde standpunt, wat 
de een doet wordt door den ander afgekeurd en wat 
de ander voorstelt wordt door den een verworpen. 
Een der laatste mededeelingen in de dagbladen 
meldde o.a. het volgende: 

* # 

Naast het onderzoek, door den Haarlemschen Raad 
bevolen naar de al of niet juistheid van 't beleid 
van den tuinarchitect L . A Springer, inzake de 
reorganisatie van den Haarlemmerhout, hebben de 
heeren K . Reyno en M . J . F . Bolderdijk eveneens 
een onderzoek doen instellen, n.1. door den tuin
architect P. H . Wattez te Bussum, en den kunst
schilder A . L . Koster, te Haarlem. De eerste komt 
tot de slotsom, dat men van den Hout te veel van 
het origineele en karakteristieke heeft weggenomen. 
Voor een deel is dit onherstelbaar. Door het op
ruimen en doen verdwijnen van hier-en-daar te veel 
aangebrachte onderbeplanting, zonder echter veel 
bestaande hoornen weg te nemen, zal men echter 
veel van dat origineele en grootsche, dat den Hout 
kan kenmerken, weder doen herleven. In een zwaar 
bosch redt de natuur zich zelve. De vakman moet 
er slechts zorg dragen, het met verstand en kennis 
te onderhouden. 

De heer Koster is van oordeel, dat het intieme 
der woudnatuur verloren ging, om plaats te maken 
voor het afgepast geknutsel van een vrij gewoon 
wandelbosch, zonder bekoring en zelfs eentonig, 
omdat vele gedeelten naar eenzelfde plan schijnen 
ontworpen en nu al te veel op elkaar gelijken. De 
natuur was er vroeger veel rijker en meer afwis
selend. Het machtige maakte plaats voor het nette. 
Een gelijkmatige gedwongen verzorging trad in de 
plaats van het schoone der natuur. 

Behalve Hertenkamp en Spanjaardslaan zijn er 
nagenoeg geen belangrijke hoofdpartijen over
gebleven en het is een groot geluk dat die nog 
ongerept mochten blijven. Maar overigens bespeurt 
men haast overal peuterwerk. 

Het treffend mooie, ontstaan uit een gelukkige 
samenwerking van natuur en kunst, had men moeten 
eerbiedigen. De groote schoonheid van het bestaande 
werd blijkbaar niet ingezien of erkend. Anders zou 
de bewondering voor dat schoone zeker wel van 
zulke onherstelbaar ingrijpende maatregelen hebben 
teruggehouden 

Omtrent het onderzoek van gemeentewege merken 
de heeren Reyne en Bolderdijk, die de rapporten 
hunner deskundigen aan den raad aanbieden, op, 
dat dit volgens den raadsvoorzitter slechts geschieden 
zou om de verontruste gemoederen tot kalmte te 
brengen, daar het vertrouwen in den heer Springer 
ongeschokt was. Voorts keuren zij af, dat de 
gemeente-deskundigen alleen voorlichting hebben 
gevraagd aan den heer Springer en niet aan degenen, 
die aanmerking maakten op diens beleid. 

De gemeente-deskundigen, de heeren van Spenler, 
van Lonkhuyzen en Denier v. d. Gon, verklaren, 
dat zij hun volkomen goedkeuring kunnen hechten 
aan de wijze van reorganisatie en 't gemeente
bestuur adviseeren, op den ingeslagen weg voort 
te gaan. 

Bij eenige bekendheid met Haarlemsche toestanden 
is de veronderstelling niet gewaagd, dat persoonlijke 
invloeden aan de critiek op het werk van den heer 
Springer niet vreemd zijn, maar deze overweging 
ter zijde latende en de quaestie van het onderhoud van 
een openbaar wandelbosch wat nader beschouwend, 
treft het hoezeer ook hier geschermd wordt met 
algemeenheden in plaats van argumenten. Ons land 
telt op het gebied van park- en boschaanleg betrek
kelijk weinig erkende specialiteiten, maar de heer 
Springer behoort toch daartoe gerekend te worden. 
Waarom wijzen zijn tegenstanders dan niet eens op 
afdoende wijze, zoodat en deskundige en leek het 
begrijpt, het verkeerde in zijn wijze van werken 
aan, waarom toonen zij niet met voorbeelden aan, 
hoe het dan wel behoort. Het is meer dan tijd, dat 
gezonde begrippen over deze aangelegenheden, eens 
meer algemeen ingang vinden. 

P r i j s v r a g e n . 

R E C L A M E P L A A T B A R C E L O N A . 

De heer Reicher was zoo vriendelijk ons aan
gaande bovengenoemde prijsvraag nog het volgende 
mede te deelen: 

Het Gemeentebestuur van Barcelona heeft goed
gevonden de volgende bepalingen vast te stellen 
betreffende eene prijsvraag voor eene Reclameplaat: 

le. Men vraagt eene oorspronkelijke teekening 
voor eene reclameplaat, welke de aandacht vestigt 
op Barcelona, voornamelijk als winterverblijf. 

2e. De stijl, het karakter en de arstistieke bewer
kingswijze van de teekening worden den artist 
overgelaten; hoofdzakelijk moeten het heerlijke 
klimaat en de natuurschoonheden van Barcelona in 
de teekening op den voorgrond treden. 

3e. De afmetingen moeten zijn, 1,25 bij 0,90 
Meter, terwijl eene kleine ruimte moet worden 
vrijgelaten voor de woorden — Barcelona Ciudad 
de Invierno — (Barcelona winterverblijf.) 

4e. De teekeningen moeten worden ingediend bij 
bet Gemeentebestuur van Barcelona, uiterlijk op 
15 December 1908, des namiddags 1 uur. 

5e. De deelneming aan deze prijsvraag is open
gesteld voor kunstenaars van alle natiën. 

6e. Er wordt slechts één prijs uitgeloofd, ten 
bedrage van vijf duizend Pesetas, die de Jury kan 
toekennen aan die inzending, welke het volgens 
haar oordeel verdient. Zij behoudt zich echter het 
recht voor den prijs niet toe te kennen indien zij 
geen enkele inzending daartoe waardig keurt, alsook 
de teekeningen, die zij niet geschikt acht, van den 
wedstrijd uit te sluiten, 

7e. Met de uitbetaling van den prijs verkrijgt het 
Gemeentebestuur van Barcelona uitsluitend en 
zonder eenig voorbehoud alle rechten van eigendom 
en voor reproductie. 

P R I J S V R A A G S L A C H T H U I Z E N . 

Op de internationale prijsvraag voor het ont
werpen van goedkoope, eenvoudige en doelmatige 
slachthuizen, zonder en met kunstmatige koelinrich-
ting, die op 10 Juni 1908 vanwege het Ministerie 
van Landbouw, Nijverheid en Handel werd uitge
schreven kwamen 20 antwoorden in. 

Men zal zich herinneren dat elke mededinger 
verplicht was plannen in te zende van beide typen 
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A en B, namelijk zonder en met kunstmatige koel
inrichting. Enkele inzenders hebben gemeend, dat 
hierbij de bedoeling was, dat inzendingen voor de 
beide typen onder verschillend motto werden inge
diend. Dientengevolge vindt men in de navolgende 
opgave meermalen 2 verschillend luidende motto's 
onder 1 nummer vereenigd. De nummering is na
tuurlijk geheel onverschillig. 

1. X . Y . Z. 
2. O. S. 
3. N in een cirkel en in een driehoek. 
. \ Oü (type A.) 

*• < Qui (type B.) 
5. Dierenbescherming. 
6. Tusschen licht en donker. 
_ ( Export (type A.) 

i Import (type B.) 
8. Reukloos. 
9. Holland. 

10. v Br . v 
11. Abattoir. 
12. Charles. 

| Zeitgemass (type B.) 
j Bescheiden (type A.) 

1 . i> Niet af (type A.) 
1 4 . j Ook niet af (type B.) 
15. Ocin. 
16. Dieu e(s)t inon droit. 
17. Vee. 
18. Doelmatig. 
19. Koelen met lucht. 
20. Drie cirkels aan elkaar. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 44. V e r s l a g van de Ver
gadering van het Hoofdbestuur der Mij. t. b. d. B. op 
28 October 1908. 

Het Hui s aan de drie g r a c h t en, dour Jan de 
Meijer, met afbeelding. 

V e r w a r m e n van gebouwen, op groote afstanden 
van de warmtebron gelegen, door F. G. Unger w. i. met 
figuren (Vervolg). 

V e r s l a g e n van v e r g a d e r i n g e n Afdeeling Gro-
ningtn 24 Oct. 1908. 

Architectura No. 44. Adres , aan den gemeenteraad van 
Zwolle, gezonden door het Bestuur van A. et A. 

In Memoriam E. T. A.Dameii , door H. J. Walle Jzn. 
Bij het t e k s t p 1 a a t j e, Poort a. h. stationsgebouw 

der Electrische lijn Rotterdam—Scheveningen, beeldhouw
werk van L F. Edema van der Tuuk 

T e c h n i s c h Gedeelte . Verwarming en Ventilatie 
door Ing. Joh. Korting, naar het Duitsch. door K. F. van 
der Heijden (Vervolg). — Bellamy's weg traceur. — Houten 
riemschjjven. — Hardmassa voor stalen werktuigen. — Het 
uitdiepen vau mijnschachten door bevriezing. -- Het af
dammen van stroomen. 

De Bouwwereld No. 46. Het landhuis „F 1 u ij t e-
s t ij n" te Breukelen, arch. A. F. Gips en L Couvée, met 
afbeeldingen en losse plaat. 

O p m e r k i n g e n over beton, door P. W. Scharroo, 
Eerste Luitenant der Genie. 

De Ingenieur No. 44. Discussie ov< r de voordracht: 
„ D i s c o u r s over het wezenderZandf i l t ra t i e" , 
gehouden in de vergadering der Vakafdeeling van Bouw
en Waterbouwkunde van het Kon. Inst, van Ingenieurs te 
Amsterdam op 4 Juli liHH, met afbeeldingen en een plaat. 

Het 1ste I n t e r n a t i o n a a l Congres voor Koel-
industrieën te Parijs II, do .r J. F. H. Koopman w. i. (Vervolg'. 

V e r t i c a l e e l ec t ro motoren van de Electrotech-
nische Industrie, voorheen Willem Smit <fe Co. te Slikkerveer, 
net afbeeldingen. 

V e r g a d e r i n g der Vakafdee l in ir voor Spoorweg 
bouw en Spoorwegexploitatie van het Kon. Instituut van 
Ingenieurs, op 24 October 1908. 

Technisch Weekblad (II. T. T) N O . 44. Een en anderover 
onze Statutenwijziging (vervolg). — Van Week tot Week.— 
Algemeen Huishoudelijk Reglement. — Verslag Congres 
Wettelijke Ouderdomsverzorging (vervolg). 

De Aannemer No. 44. A g g r a v a t i e en Si mulat ie 
IV iSlot). 

De C o l l e c t i e v e A r b e i d s - O v e r e e n k o m s t e n 
der A. I'.V. 

A Idee l ing Deventer . Adressen aan den Gemeen-
tera id. 

De Nedc'l.-iudsch" Kléi-Industrie No. 18. Ingezonden stuk. 
— De ringoven. — Zijn kalkzandsteeneii bestand tegen 
weersinvloeden? — Het zuiveren van de klei. — Aan allen 
die in metselsteen belang stellen. 

Deutsche üaiihuitc No. 44. W e i t d e r l d e a l a r c h i -
t e k t II r. door C. Zehuder. 

Kin iges ü b e r Schu lbau , door Rud. Vogel, bij een 
ontwerp van Kader en Von Sender te Zurich. 

M ö b e l und Raum door Erich Schirmer, bij schetsen 
van Gust Bar te Hannover, op losse plaat. 

L e h r l i n g s a u s b i l d u n g im K uns tge w er be, 
door Jos. Aug. Lux. 

Die A ii s s t e 11 u n g des Künstleiisehen Nachiasses 
Olbri'-lis in Darmstadt 

Beamtenw o h n u n g e n hij een out werp van W. Frins/s 
te Hannover, voor een dubbel woonhuis te Stützerl>ach in 
Thüriugen, op losse plaat 

Deutsche Kunst und Dekoratio i No. 2. Dit nummer van 
Alexander Koch's maandschrift opent niet een artikel van 
Prof. O. Werner over de Frankfurt — Cronberger kunstenaars-
bond, welk artikel verlucht is met talrijke afbeeldingen 
naar werken van de leden dier vereeniging, als de schilders 
Wilhelm Trübner. Rudolf Gudden, Ottilie Róderstein, Hans 
Völker. Alfred Oppenheim, Hans Burnitz, du beeldhouwer 
Josef Kowarzik en andere hier te lande onbekende en zelfs 
buiten Frankfurt neg weinig bekende namen. Er zijn wel 
goede stud es bij, maar veel, dat ook niet anders dan als 
studie waarde heeft en of deze meeste/s, en wie van hen, 
het eenmaal tot wereldvermaardheid zullen brengen is uit 
dit werk nog moeielijk op te maken. 

Franz Servaes. de bekende Weener criticus, schrijft over 
de verzorging en het beheer van moderne openbare ver
zamelingen, en geeft verschillende bedartenswaardige 
wenken over dit onderwerp, waarover men voorloopig nog 
wel niet uitgepraat zal zijn. 

Verder vinden wij iu deze aflevering een tweede artikel 
over de .Ruimtekunst" op de Hcssische Tentoonstelling te 
Darmstadt met zeer fraaie afbeeldingen van ook fraaie 
interieurs. Opmerkenswaardig is, dat de aantrekkelijkste 
juist die zijn welke hier en daar aan Empire of Biedermeier 
herinneren, terwijl het ultra-moderne vrijwel koud laat. 

De overdrijving van het ultra-modi ine schijnt langzamer
hand te verdwijnen en wij gelooven, dat dit als een gunstig 
teeken voor een meer gezonde ontwikkeling beschouwd 
mag worden. Hetzelfde is op te merken in de grafmonu
menten, die op dezelfde tentoonstelling te zien waren. 

Als nog geheel verward in de Secession doet zich de 
Weener architect Emanuel Margold kennen in een aantal 
hier afgebeelde ontwerpen van interieurs, meubelen, enz. 
die ons doen vermoeden, dat de Oost-Indische inkt te 
Weenen zeer goedkoop is, deze kunstenaar moet althans 
een giede klant van Gunt her- Wagner zijn. 

Ten slotte geeft Otto Scheffers te Dessau een bijdrage 
over stedenbouw, waarin hij voornamelijk het oog heeft 
op het leelijk inwendige van de huizenblokken in onze 
groote steden. 

Waterbouwkundige Constructies, Handboek bewerkt door 
M. C. Koole. Waterbouwkundige, met medewerking van 
W. G a b r i ë l s e , Hoofdopzichter der Havenwerken te 
Amsterdam en C. H. Lug ten, Technisch Ambtenaar der 
Gemeente Rotteidam, uitgave van de Wed. J. Ah rend 
& Zoon te Amsterdam. 

Van dit werk, dat wij reeds in ons nummer van 22 
Augustus j.l. vrij uitvoerig aankondigden, ligt thans de 2de 
aflevering voor ons. Het is een boekdeeltje van een 80 
bladzijden met talrijke tekstfiguren en ingevoegde platen, 
bovendien vergezeld van een tiental groote platen tot den 
atlas behoorende. In deze aflevering begint het tweede 
hoofdstuk getiteld: Werken aan zee,-in en langs rivieren 
en kanalen 

Voor den Nederlandschen waterbouwkundige behooren 
ongetwijfeld de zeeweringen tot de belangrijkste onder

werpen vau studie en dat men daarin nog lang niet uit
gestudeerd is, zou deze aflevering kunnen bewijzen, wanneer 
het niet bekend genoeg was, hoe vooral in Zeeland tal vau 
bekwame mannen er zich in den laatsten tijd op hebben 
toegelegd om daarin allerlei verbeteringen aan te brengen 
en d iarop nieuwe constructies toe te passi n. Onder die 
mannen verdient in de eerste plaats genoemd te worden de 
ingenieur van Schouwen Jhr. de Mui alt, wien» verschillende 
uitvindingen ons vooral uit uitvoerige ïnededeelingcn iu het 
weekblad „de Ingenieur" bekend zijn. Deze mededeelingen 
zijn vcral daarom belangrijk, wijl zij geen uitvoerige theore
tische beschouwingen bevatten, maar in hoofdzaak be
schrijvingen van proefnemingen op groote schaal en van 
uitgevoerde werken. Wanneer de groote verwachtingen, die 
men daarvan heeft door de uitkomst worden gestaafd, zij 
het ook maar voor een voornaam deel, dan zal ongetwijfeld 
de rij van naimn van beroemde waterstaatsingenieurs, 
waarop ons vaderland bogen kan met een naam vermeerderd 
worden, die naar het ons voorkomt het volste recht heeft 
genoemd te worden onder de ingenieurs van den ouden 
stempel. 

Het zou onbillijk zijn daarnevens, niet tegelijk de namen 
te vermelden van hen, die in bescheidener positie, naar hun 
vermogen zeker niet in nder tot de moderne ontwikkeling 
der waterbouwkunde hebben bijgediagen en daartoe be
hooren de Samenstellers van dit boek. 

Het hoofdstuk Zeeweringen kunnen wij veilig beschouwen 
als het werk van den heer Koole, aan alles kan men zien, 
dat de schrijver hier in zijn element is < n dat do bewerking 
up-toda'e is daarvan overtuigt ons ten oogopslag, want 
onmiddellijk trekt de uitvoerige beschrijving der nieuwere 
constructies in gewapend beton de aaudacht en dit kan 
niemand verwonderen, wanneer men verneemt, dat die 
constructies bewerkt zijn onder toezicht van den ingenieur 
de Muralt en met een uitvoerigheid, als nog in geen Neder 
landsch werk geschiedde. Tot goed begrip van een ander 
dragen ongetwijfeld de talrijke reproducties naar foto's zeer 
veel bij, evenals de alle op flinke schaal uitgevoerde details. 
Ook de groote platen la'en aan duidelijkheid niets te 
wenschen over. de bewerking is zoo eenvoudig mogelijk, 
somtijds zelfs .schetsmatig, effect door overbodig opwerken 
is blijkbaar opzettelijk vermeden, maar daardoor wordt dan 
ook juist de aai dacht gevestigd op datgene, waar het meest 
op aankomt. 

De veronderstelling reeds vroeger geuit, dat het werk een 
aanwinst zal zijn voor de waterbouwkundige litteratuur en 
en een succes voor bewerkers en uitgever is dan ook zeker 
niet gewaagd te noemen. 

V a r i a 

L E M S T E R K U N S T A A R D E W E R K . 

Met. dezen naam bestempelt men het aardewerk, 
de bekende bloemvazen, wandschotels, groote potten 
en kleinere voorwerpen als bakjes, enz., op de wijze 
van het. kerfsnijwerk in hout met verschillende mo
tieven besneden, waarvoor niet anders dan passer 
en tweesnijdend mesje worden gebruikt, en dan in 
verschillende kleuren geglazuurd. 

Het is niet algemeen bekend dat deze nieuwe 
tak van Friesche kunstnijverheid in 1892 feitelijk 
werd uitgedacht door den toen vijftienjarigen potten
bakkersleerling Steenstra, die thans nog dagelijksch 
tracht zijn producten te verbeteren. 

Aan de beschrijving van een bezoek in de werk
plaats van den heer Steenstra ontleenen wij het 
volgende uit het weekblad „Handelsbelangen". 

Het was in het voorjaar van 1892, dat de toen
malige predikant van de Lemmer, den vijftienjarigen 
pottenbakkersleerling Steenstra aantrof, terwijl hij 
bezig was een ronden, lagen pot met zeven ooren, 
door middel van een scherp mesje met allerlei in
snijdingen te versieren. Wat dat wel vtior een pot 
moest worden, was de vraag van den predikant, die 
getroffen was door de kunstvaardigheid van den 
jeugdigen leerling. En of hij te koop was, wanneer 
hij in het vuur was geweest. Neen, te koop was 

hij niet; hij was besteld. Hij was bestemd voor een 
boerenbruiloft, voor boerenjongens, den bekenden 
drank voor brandewijn en rozijnen. 

Reeds een paar dagen later kwam dominee op
nieuw bij Steenstra. Hij had naar den directeur van 
het Haarlemsen museum voor kunstnijverheid'ge-
schreven. „Op hun beider aanmoediging heb ik mij 
toen met toestemming van mijn patroon voornamelijk 
op het maken van kunstaardevverk toegelegd. Het 
was l Augustus 1892, toen de eerste bestelling 
uit de fabriek werd verzonden. En sedert zijn de 
bestellingen steeds grooter geworden. Een tijd lang 
scheen het, alsof er geen vraag meer naar het werk 
was, maar de laatste paar jaren is er weer veel vraag". 

Aldus vertelde de heer Steenstra, toen wij hem 
een bezoek in zijn werkplaats brachten. Hij was 
nu eigenaar van de pottenbakkerij, die hij van zijn 
vroegeren patroon had overgenomen. Hij bad een 
paar knechts, die door hem waren opgeleid en die 
hem nu hielpen bij het kunstenaarswerk. 

„Dus gij zijt de de eigenlijke uitvinder van het 
Friesche kunstaardewerk ?" was onze vraag. 

„Ja, mijnheer, dat zal niemand kunnen betwijfelen." 
„Dat eischt stellig eene groote vaardigheid en 

eene langdurige oefening, voor men die figuren 
in de half harde klei zoo regelmatig kan snijden", 
merkten wij op. 

„Ja, natuurlijk, dat eischt heel wat oefening. 
Men meent wel eens, dat het vormwerk is, wat 
wij leveren. Maar het is alles zuiver handwerk. 
Maar dat snijwerk is nog gemakkelijk aan te leeren, 
maar onze eigenlijke kunst is het mengen van het 
leem en het bakken zelf en dan vooral het ver
krijgen van kleurschakeeringen". 

Het leem, dat hiervoor gebruikt wordt, komt uit 
Duitschland, uit de leemgroevan bij Coblenz. Het 
zijn grijswitte, vierkante stukken, die bij aankomst 
zoo hard zijn als een steen. Deze worden eerst 
goed gedroogd, hetzij in den wind, hetzij, wanneer 
de vochtigheid der atmosfeer dit eischt, in den oven. 
Gedroogd laten zij zich gemakkelijk tot fijn poeder 
slaan, dat een paar dagen met water vermengd in 
een put te weeken wordt gelegd. Het nu verkregen 
leem wordt verwerkt in de kneedmachine, een soort 
van cylinder, waarin een as draait, die van scherpe 
messen voorzien is. 

Wanneer het leem uit den molen komt, is het 
nog niet geheel geschikt om gevormd te worden. 

Er schijnt dan nog iets aan te worden toegevoegd, 
waardoor het gelukt om een veel harder fabrikaat 
te verkrijgen dan zonder dit bijvoegsel. Maar hier
over liet de heer S. zich niet verder uit. 

Wanneer het leem uit den molen komt en nog 
eens met de handen gekneed is, gaat het naar den 
vormer, die er op zijne schijf allerhande potten, 
vazen en kannen van draait, of die het met de 
hand in den vorm boetseert, dien hij hebben wil . 
Dit draaien eischt eene groote behendigheid en 
eene jarenlange oefening. 

„En waaraan ontleent gij uwe motieven ?" vroeg 
ik, toen wij in de kamer gekomen waren, waar 
twee mannen, de leerlingen van Steenstra, bezig 
waren met figuren in de halfharde klei te snijden. 

„De motieven heb ik zelf bedacht. Zooals u ziet, 
zijn het meest stervormige figuren, bladeren en 
randversieringen. De dominee heeft indertijd voor 
mij om motieven verzocht aan den directeur van 
het Haarlemsch museum, maar toen deze eenige 
proeven van mijn werk had gezien, meende hij, dat 
ik zelf moest blijven zoeken". 
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Wanneer de pot of vaas of wat het is, geheel 
met figuren overdekt is, dan begint, wat Steenstra 
meende, het eigenlijke moeilijke werk. Dan moeten 
de kleuren worden aangebracht. 

„Ik gebruik hoofdzakelijk blauw, bruin, groen, 
geel en rood. Het is de kunst om mooie schakee
ringen te krijgen en kleuren, die in elkaar over
vloeien. Ik probeer altijd maar weer nieuwe com
binaties. In de kleuren, die ik opnoemde, heb ik 
nu samen 140 schakeeringen verkregen". 

Toen de heer Steenstra op het onderwerp kleuren 
was gekomen, liet hij ons een menigte gladde 
vaasjes zien, proeven die hij in den loop der jaren 
genomen had om schoone kleuren te krijgen, tur-
kooisblauw en violet, en gemsgeel, en kastanjebruin, 
en scharlakenrood, zoovele onderscheidingen, dat 
het voor een gewoon mensch niet doenlijk is om 
alle namen er van te onthouden. 

„Wanneer het aardewerk geverfd is, komt het 
in den oven. Het wordt opgestapeld boven een 
grooten rooster, waaronder een turfvuur wordt ge
stookt. De vlammen spelen tusschen de potten en 
vazen door, en aldus worden deze hard. Daarna 
worden zij uit den oven gehaald, langzaam afge
koeld en met loodglazuur geglazuurd. 

Wanneer het aardewerk in het loodglazuur ge
dompeld is, komt het opnieuw in den oven en door 
dit tweede bakken komen de kleuren onder het 
glazuursel te voorschijn en wordt de hardheid van 
het aardewerk verkregen. 

Het Lemster kunstaardewerk neemt onder de 
aardewerker), die tegenwoordig aan de markt 
worden gebracht, nog een bescheiden plaats in. 
Het kan in menig opzicht nog niet concurreeren 
met Delftsch en Utrechtsch en ander. Alleen in 
den prijs, want het is goedkooper. 

Behalve in de Lemmer wordt tegenwoordig ook 
kunstaardewerk gebakken in Workum en Sneek. 
Ook deze fabrieken leveren mooie stukken werk. 
Het aardewerk, dat in Makkum gebakken wordt, is 
van een andere opvatting, het is niet besneden, maar 
beschilderd. 

Steenstra krijgt veel bezoek van Engelschen en 
zegt „die koopen mij dan soms mijn heele magazijn 
leeg en dan krijg ik later nog nabestellingen uit 
Engeland". 

Het pottenbakkersbedrijf is reeds op zichzelf een 
kunstambacht. Het kneden van het leem, het 
vormen op de draaischrijf, het boetseeren met de 
hand en het bakken; alles eischt handigheid, 
oefening, ondervinding en voorzichtigheid. 

De vijftienjarige pottenbakkersleerling in de 
Lemmer, die in 1802 een nieuwe tak van kunst
nijverheid schiep, verdient eervol vermeld te worden. 

Zijn werk is na 16 jaren arbeids nog niet vol
maakt. Hij zal het zelf gaarne erkennen. Maar 
Steenstra is nog jong en heeft liefde voor zijn 
vak. Hij blijve zoeken en moge vinden. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

HAARLEM. Het Museum van Kunstnijverheid werd gedu
rende de maand October bezocht door 452 belangstellenden. 
Uit de aan het Museum verbonden boekerij werden 215 
boek- en plaatwerken naar verschillende plaatsen van ons 
land in bruikleen verzonden. 

De aan het museum verhonden School voor Kunstnijver
heid wordt thans bezocht door 140 leerlingen. 

Iu het museum ziju op het oogenblik twee tentoonstel
lingen geopend; de eene bevat de ingekomen antwoorden 
op de prijsvraag uitgeschreven door de Maatschappij van 
Bouwkunst, betreffende eengezinswoningen!; de andere omvat 
de schetsen ontwerpen, teekeningen en fotografiën van be
timmeringen, meubelen en huisraad, die sedert 1900 door 
de Heeren van den Bosch en Berlage te Amsterdam wer
den vervaardigd. Beide tentoonstellingen zullen zeker de 
belangstelling van het publiek en van de vaklieden trekker!. 

AMSTERDAM. Jhr. B. W. F. van Riemsdijk doet in Eigen 
Haard mtdedeelingen over de restauratie van bet uit het 
raadhuis te Middelburg afkomstige borstbeeld van Keizer 
Karei V, dat op de Gulden Vliestentoonstelling te Brugge 
te zien was. 

Het beeld verkeerde toen nog in een droevigen toestand. 
Het was niet dikke lagen verf bestreken om vele zouden te 
bedekken. Blijkbaar had men 't vroeger in stukken laten 
vallen en slecht samengevoegd. 

Op verzoek van schr. stelde het gemeenti bestuur van 
Middelburg het beeld in handen van den heer VV. M. Reteia, 
leeraar aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid te 
Amsterdam, die zich tot de restauratie aangetrokken 
gevoelde 

De heer Van Riemsdijk meent het onomstootelijk bewijs 
te hebben gevonden dat de buste voorstelt Keizer Karei V 
op 22-jarigen leeftijd. 

Hij bespreekt nog de verschillende gissingen die vroeger 
omtrent het beeld gemaakt zijn — men heeft het niet 
altijd voor een Karei V gehouden — en gaat na hoe het 
in het Middelburgscln; raadhuis kan zijn terecht gekomen. 
Hij brengt hulde aan den heer Betera voor diens moeilijken 
arbeid. 

— Wij vernemen, dat de onderhandelingen, welke 
gaande zijn over deii verkoop van het oude Beurs
terrein, gebaseerd zijn op het plan, om op dat terrein een 
groot hotel met daaronder liggende winkels te.stichten. Het 
kapitaal daarvoor is door een combinatie van Amsterdamsche 
ingezetenen bijeengebracht. De moeilijkheid was tot dusver 
het nemer, van een beslissing omtrent het definitieve plan, 
waarvan deze bebouwing een onderdeel mo» t uitmaken. Men 
schijnt ten Stadhuize daarvoor een van de beide (gewijzigde) 
plannen van Van Gendt of Van der Mey te hebben 
uitgekozen. 

Daaromtrent heeft men zich in groote trekken reeds 
verstaan met de gegadigden voor het Beursterrein en 
eerlang kan de beëindiging van de onderhandelingen 
verwacht worden. 

ASSEN. Te Eminen is de nieuwe Ambachtsschool plechtig 
geopend, waarbij de Burgemeester, de Heer VV. Ring-
nalda, eene openingsrede hield, in tegenwoordigheid van 
een groot aantal belangstellenden. Onder deze waren o a. 
de Tweede Kame> leden Roessingh en Smeenge, laatsge-
noemde voorzitter der „Vereeniging tot Bevordering van 
het Ambachtsonderwijs in Drenthe", voorts de leden van 
het hoofdbestuur dezer Vereeniging, de leden van Gedepu 
teerde Staten van Drenthe, eenige leden der Provinciale 
Staten, de heer De Groot, inspecteur van het middelbaar 
onderwijs, en vele leden van Gemeentebesturen, uit Emmen 
en nabij gelegen gemeenten. 

'S-HERTOOENBOSCH. Hier ter stede zal, op nader te bepalen 
dagen, in een der maanden Februari of Maan e.k. eene 
internationale tentoonstelling van kerkelijke kunst worden 
gehouden, waarvoor reeds inzendingen zijn toegezegd uit 
Millaan, Oostenrijk, Frankrijk en Duitschland. 

NIJMEGEN. De raad dezer gemeente heeft de door B. en 
W. op de gemeente-begroot ing over 1909 uitgetrokken som 
van f 1500 voor een beschrijving van de Karolingische 
Kapel op het Valkhof en voor de uitgave daarvan, toe
gestaan. 

P e r s o n a l i a . 

Ter benoeming van een adjunct-opzichter bij het bouw
en woningtoezicht te Almeloo, tevens leeraar in teekeuen 
aan de burgeravondschool, bevelen B. en W. aan de heeren: 
P. Terpstra, gemeente opzichter te Enkhuizen, H. Eckhardt, 
architect te Almeloo, en J. C. Leich, opzichter te Mariëuberg. 

— Den 22en October 1.1. overleed te Rotterdam, de heer 
G. C. van Riet, Opzichter le kl. bij de Staatsspoorwegen, 
in den ouderdom van 80 iaar. 

7 November. Bijlage van „ D E O P M E R K E R " . JSO. 45. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor en Mftfaattnen DB RUITERKADE 1SO-151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-. CLOSETS- en URINOIR-ihrichtingen. 

Centrale Verwarming. Ventilatie. Warm en lUuiwator TOnwging. Triatnth lkturdrangerc. Kampioen Ventilator onder darantie. 

— Tot leeraar in timmeren en vakteekenen aan de Am
bachtsschool te Amersfoort is benoemd de heer K. Kooiman 
te West-Graftdijk. 

— Te Middelburg is benoemd tot leeraar in het teekenen 
voor meubelmakers aan de Burgeravondschool de heer 
J. Bosdijk. 

— Aan de ambachtsschool te Heeren veen is tot leeraar 
in het timmeren benoemd de heer J. van Dijk, bouwkundige 
te Leeuwarden; in het smeden de heer F. Molenaar, leeraar 
aan de ambachtsschool te Goes, en in het schilderen de 
heer S. Geerts, te Leeuwarden. 

A a n H.H. N e d . A r c h i t e k t e n . 
Ons is gebleken dat bij enkele collega's mis

verstand bestaat aangaande de bedoeling van ons 
verzoek om medewerking bij .het bijeenbrengen 
eener Nederlandsche afdeeling der „Gartenstadt"-
tentoonstelling. 

Het geldt hier niet eene inzending op een ten
toonstelling van tijdelijken aard. De ons afgestane 
afbeeldingen, foto's en dergelijke zullen den in
zenders niet worden teruggezonden. Zij worden 
in de verzameling opgenomen en blijven met deze 
circuleereu. 

W i l men ter opluistering der Amsterdamsche 
tentoonstelling bijdragen, dan zal dit wel hoogehïk 
worden gewaardeerd, maar men wordt verzoent 
dan toch tevens iets voor de circuleerende ver
zameling af te staan. 

Het Bestuur der Afd. Amsterdam van de 
Mij. tot Bev. der Bouwkunst. 

J . H . W . L E L I M A N , Secretaris. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Jong v l u g Teekenaar, Br. fr., lett. G E 968, N. 
v. d. D. I1) 

— Bekw. C o n s t r u c t i e - T e e k c n a a r voor tijdelijke 
werkzaamheden. Aanbiedingen onder No. 410, bureau van 
de Haagsche Courant. . (1) 

— L e e r a a r voor het Bouwkundig Teekenen aan de 
Vakteekenschool Patrimonium, te Amsterdam (avondcursus) 
zich te wenden tot den Directeur der School, Nieuwe Hee
rengracht 95 l*J ' 

— T ij de lij k T e e k e n a a r voor het detailleeren van 
ijzerconstructies. Brieven onder letters A. B. H., Nijgh. & van 
Ditmar Algemeen Advertentie-Bureau, Rotterdam (1) 

— T e c h n i c u s voor het ontwerpen en inrichten van 
Ketelhuizen en van verbeteringen in Ketel bedrijven. Aan-
vangssalaiis f VOO— a f 1200.—. Sollicitaties met bijvoe
ging „Vertrouwelijk" in te zenden aan H. Boyer cn Co, 3 
Nieuwland Rotterdam. (•) 

— Gemeente-Opzichter , niet ouder dan 35 jaar. In 
de gemeente Weststellingwerf met 1 Januari a.s. salaris 
f 1000, benevens f ion voor diverse uitgaven. Zich aan te 
melden bij gezegeld adres, vóór 15 November a.s. bij den 
Burgemeester. (») 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAÏ 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

— O n d e r w ij z er in het smeden en de beginselen van 
Vakteekenen aan de Ambachtsschool te Goes, tegen 1 
Januari 1909. Salaris f 7n0 per jaar met verhoogingen van 
f 50 elke vijf jaar. Stukken vóór 18 November 1908 aan 
den Directeur, A. D. F. van der Wart, die ook inlichtingen 
geeft. (1) 

30 Bouwk.Opz.-teek., 22-
12 BouwkOpz.-Uitv., 23-
9 Bouwk. Teek. 22-
6 Waterb. Opzr. 20-
1 Décoratie-teekenaar 
1 Teek. voor kunst-industrie-
4 Chef-machinisten 22-
1 Werkt. opz. (construct.) 
3 Werkmeesters 26-
4 Werktuigk. Teek. 18-
5 Electrotechniker 20 
1 Scheepsteekeuaar 
1 Adjunct-Boormeester -

-50 j . , ƒ60—ƒ 125 p.m. 
-50j . , / r 65-/ f 120 „ 
-33j . , / r 45-/ f 120 „ 
-44 j . , / - 60 -H25 , 
-30j . , / ƒ125 „ 
-30j . , / ƒ125 * 
-33j . ,ƒ90—ƒ125 , 
26j . , f ƒ110 , 

- 3 4 j . , / 9 0 - f l 3 0 n 
- 3 0 j . , / 3 5 - / 90 „ 
-34 j . , / - 35 - /120 „ 
21 j . , ƒ 65 „ 

-20j, 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 9 November. 

Lelden ten 11.30 v.m. Het gem.best: 
bestek no. 23. Het vernieuwen van een 
gedeelte walmuur aan de oude vest over 
een lengte van 45 M. bestek enteek. ter 
inzage op het bureau van gem.werken en 
aid. verkrijgb. 

Arnhem, ten 11.30 ure, door het gem. 
bestuur: het bouwen van een openbaar 
slachthuis aan de Nieuwe Kade. Aan
wijzing 2 November a.s., 2 ure, op het 
terrein. Inlichtingen alle werkdagen, tot 
en met den dag vóór de besteding van 
10 tot 12 uur aan het bureau Gemeente
werken in de Ooststraat, alwaar de teeke
ningen ter inzage liggen; bestek met 

inschrijvingsbiljet verkrijgbaar aan het 
bureau Gemeentewerken. 

's-Gravenhage, ten 11.30 ure, door het 
Min. van Binnenl. Zaken aan het gebouw 
van het Prov. best.: het maken van den 
bovenbouw van het dienstgebouw voor mu
seum van Natuurlijke Historie in het van 
der Werffpark te Leiden; begr. f 139000; be
stek ter lezing aan gen. Min., aan het 
geb. van het prov. best. en te bekomen 
bij M. Nijhoff. aanw. 2 Nov. ten 2 ure: 
inl. bij den bouwkundige eu bij den 
hoofdopz. der universiteitsgebouwen P. 
M. J. van Oerle te Leiden. 

DINSDAG 10 November. 

Zeist ten 11.30. De arch. J . M. Paap in 
café Havens: Het bouwen van drie 
heerenhuizen; bestek en teek. verkrijgb. 
aan het bouwk. bureau. 

Zwartsluis ten li ure. Het best. van 
chr. volksonderwijs in de pastorie der 
herv. gem.: het bouwen van eene school 
met 2 lokalen aan een Singel; bestek en 
teek. verkrijgb. bij den heer R. van der 
Meulen en bij den heer B. 1en Brink te 
Meppel; inlicht, geeft de arch. P. Janzen 
te Meppel. 

Rotterdam, ten 1 ure, door het gem. 
best.: het bouwen van een stal voor 22 
paarden met tuigenkamer en opzichters
woning en het inrichten van een straat-
vegerspost, enz. aan de Middenkous; be
stek en voorw. ter inzage ter secretarie 
en in het Timmerhuis en verkrijg, bij 
wed. P. vau Waesberge en Zn.; aanw. 
8 November. 

Wervershoof. ten 4 ure, door Kerk
voogden der Ned. Herv. kerk in het café 
W. Winkel: a. het bouwen van eene 
kerk (oppervl. plm. 170 M') met houten 
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Wanneer de pot of vaas of wat het is, geheel 
met figuren overdekt is, dan begint, wat Steenstra 
meende, het eigenlijke moeilijke werk. Dan moeten 
de kleuren worden aangebracht. 

„Ik gebruik hoofdzakelijk blauw, bruin, groen, 
geel en rood. Het is de kunst om mooie schakee
ringen te krijgen en kleuren, die in elkaar over
vloeien. Ik probeer altijd maar weer nieuwe com
binaties. In de kleuren, die ik opnoemde, heb ik 
nu samen 140 schakeeringen verkregen". 

Toen de heer Steenstra op het onderwerp kleuren 
was gekomen, liet hij ons een menigte gladde 
vaasjes zien, proeven die hij in den loop der jaren 
genomen had om schoone kleuren te krijgen, tur-
kooisblauw en violet, en gemsgeel, en kastanjebruin, 
en scharlakenrood, zoovele onderscheidingen, dat 
het voor een gewoon mensch niet doenlijk is om 
alle namen er van te onthouden. 

„Wanneer liet aardewerk geverfd is, komt het 
in den oven. Het wordt opgestapeld boven een 
grooten rooster, waaronder een turfvuur wordt ge
stookt. De vlammen spelen tusschen de potten en 
vazen door, en aldus worden deze hard. Daarna 
worden zij uit den oven gehaald, langzaam afge
koeld en met loodglazuur geglazuurd. 

Wanneer het aardewerk in het loodglazuur ge
dompeld is, komt het opnieuw in den oven en door 
dit tweede bakken komen de kleuren onder het 
glazuursel te voorschijn en wordt de hardheid van 
het aardewerk verkregen. 

Het Lemster kunstaardewerk neemt onder de 
aardewerken, die tegenwoordig aan de markt 
worden gebracht, nog een bescheiden plaats in. 
Het kan in menig opzicht nog niet concurreeren 
met Delftsch en Utrechtsen en ander. Alleen in 
den prijs, want het is goetlkooper. 

Behalve in de Lemmer wordt tegenwoordig ook 
kunstaardewerk gebakken in Workum en Sneek. 
Ook deze fabrieken leveren mooie stukken werk. 
Het aardewerk, dat in Makkum gebakken wordt, is 
van een andere opvatting, het is niet besneden, maar 
beschilderd. 

Steenstra krijgt veel bezoek van Engelschen en 
zegt „die koopen mij dan soms mijn heele magazijn 
leeg en dan krijg ik later nog nabestellingen uit 
Engeland". 

Het pottenbakkersbedrijf is reeds op zichzelf een 
kunstambacht. Het kneden van het leem, het 
vormen op de draaischrijf, het boetseeren met de 
hand en het bakken; alles eischt handigheid, 
oefening, ondervinding en voorzichtigheid. 

De vijftienjarige pottenbakkersleerling in de 
Lemmer, die in 1892 een nieuwe tak van kunst
nijverheid schiep, verdient eervol vermeld te worden. 

Zijn werk is na 16 jaren arbeids nog niet vol
maakt. Hij zal het zelf gaarne erkennen. Maar 
Steenstra is nog jong en heeft liefde voor zijn 
vak. Hij blijve zoeken en moge vinden. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

HAARLEM. Het Museum van Kunstnijverheid werd gedu
rende de maand October bezocht door 462 belangstellenden. 
Uit de aan het Museum verbonden boekerij werden 215 
boek- en plaat werken naar verschillende plaatsen van ons 
land in bruikleen verzonden. 

De aan het museum verbonden School voor Kunstnijver
heid wordt thans bezocht door 140 leerlingen. 

In het museum zijn op het oogenblik twee tentoonstel
lingen geopend; de eene bevat de ingekomen antwoorden 
op de prijsvraag uitgeschreven door de Maatschappij van 
Bouwkunst, betreffende ééngezinswoningen!; de andere omvat 
de schetsen ontwerpen, teekeningen en fotografiën van be
timmeringen, meubelen en huisraad, die sedert 1900 door 
de Heeren van den Bosch eu Berlage te Amsterdam wer
den vervaardigd. Beide tentoonstellingen zullen zeker de 
belangstelling van het publiek en van de vaklieden trekked. 

AMSTERDAM. Jhr. B. VV. F. van Riemsdijk doet in Eigen 
Haard mededeelingen over de restauratie van het uit het 
raadhuis te Middelburg afkomstige borstbeeld van Keizer 
Kar«l V, dat op de Gulden Vliestentoonstelling te Brugge 
te zien was. 

Het beeld verkeerde toen nog in een droevigen toestand. 
Het was met dikke lagen verf bestreken om vele zouden te 
bedekken. Blijkbaar had men 't vroeger in stukken laten 
vallen en slecht samengevoegd. 

0|> verzoek van schr. stelde het genieent' bestuur van 
Middelburg het beeld in handen van den heer W. M. Retei a, 
leeraar aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid te 
Amsterdam, die zich tot de restauratie aangetrokken 
gevoelde 

De heer Van Riemsdijk meent het onomstooteluk bewijs 
te hebben gevonden dat de buste voorstelt Keizer Karei V 
op 22-jarigen leeftijd. 

Hij bespreekt nog de verschillende gissingen die vroeger 
omtrent het beeld gemaakt zijn — men heeft het niet 
altijd voor een Karei V gehouden — en gaat na hoe het 
in het Middelburgsclie raadhuis kan zijn terecht gekomen. 
Hij brengt hulde aan den heer Retera voor diens moeilijken 
arbeid. 

— Wij vernemen, dat de onderhandelingen, welke 
gaande zijn over den verkoop van het oude Beurs
terrein, gebaseerd zijn op het plan, om op dat terrein een 
groot hotel met daaronder liggende winkels te stichten. Het 
kapitaal daarvoor is door een combinatie van Amsterdamsche 
ingezetenen bijeengebracht. De moeilijkheid was tot dusver 
hot nemer, van een beslissing omtrent het definitieve plan, 
waarvan deze bebouwing een onderdeel mot t uitmaken. Men 
schijnt ten Stadhuize daarvoor een van de beide (gewijzigde) 
plannen van Van Gendt of Van der Mey te hebben 
uitgekozen. 

Daaromtrent heeft men zich in groote trekken reeds 
verstaan met de gegadigden voor het Beursterrein en 
eerlang kan de beëindiging van de onderhandelingen 
verwacht worden. 

ASSEN. Te Emmen is de nieuwe Ambachtsschool plechtig 
geopend, waarbij de Burgemeester, de Heer W. Ring-
nalda, eene openingsrede hield, in tegenwoordigheid van 
een groot aantal belangstellenden. Onder deze waren o.a. 
de Tweede Kamerleden Roessingh en Smeenge, laatsge-
noemde voorzitter der „Vereeniging tot Bevordering van 
het Ambachtsonderwijs in Drenthe", voorts de leden van 
het hoofdbestuur dezer Vereeniging, de leden van Gedepu 
teerde Staten van Drenthe, eenige leden der 1'rovinciale 
Staten, de heer De Groot, inspecteur van het middelbaar 
onderwijs, en vele leden van Gemeentebesturen, uit Emmen 
en nabij gelegen gemeenten. 

s HERTOOENBOSCH. Hier ter stede zal, op nader te bepalen 
dagen, in een der maanden Februari of Maart e.k. eene 
internationale tentoonstelling van kerkelijke kunst worden 
gehouden, waarvoor reeds inzendingen zijn toegezegd uit 
Millaan, Oostenrijk, Frankrijk en Duitschland. 

NIJMEGEN. De raad dezer gemeente heeft de door B. en 
W. op de gemeente-begi loting over 1909 uitgetrokken som 
van f 1500 voor een beschrijving van de Karolingische 
Kapel op het Valkhof en voor de uitgave daarvan, toe
gestaan. 

P e r s o n a l i a . 
Ter benoeming van een adjunct-opzichter bij het houw

en woningtoezicht te Almeloo, tevens leeraar in teekenen 
aan de burgeravondschool, bevelen B. en W. aan de heeren : 
P. Terpstra, gemeente opzichter te Enkhuizen, H. Eikhardt, 
architect te Almeloo, en .1. C. Leich, opzichter te Mariënberg. 

— Den 22en October 1.1. overleed te Rotterdam, de heer 
G. C. van Riet, Opzichter le kl. bij de Staatsspoorwegen, 
in den ouderdom van 60 iaar. 

7 November. Bijlage van „ D E O P M E B K E B " . No. 45. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. 

Hoofdkantoor en HagasVneu DE RUITERKADE 150—151. Filiaal en Showroom 14 ROK IN, uuuiUHUiiiuvr cu MWMA »riiMi»Hn»« — — • - — — — — — — — — — 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

tontrale Verwarming. Ventilatie. Warm en Koudwater teroirging. Triumph Deurdrangers. Kampioen Ventilator onder «arantie. 

— Tot leeraar in timmeren en vakteekenen aan de Am
bachtsschool te Amersfoort is benoemd de heer K. Kooiman 
te West-Graftdijk. 

— Te Middelburg is benoemd tot leeraar in het teekenen 
voor meubelmakers aan de Burgeravondschool de heer 
J. Bosdijk. 

— Aan de ambachtsschool te Heerenveen is tot leeraar 
iu het timmeren benoemd de heer J. van Dijk, bouwkundige 
te Leeuwarden; in het smeden de heer F. Molenaar, leeraar 
aan de ambachtsschool te Goes, en in het schilderen de 
heer S. Geerts, te Leeuwarden. 

A a n H.H. N e d A r c h i t e k t e n . 
Ons is gebleken dat bij enkele collega's mis

verstand bestaat aangaande de bedoeling van ons 
verzoek om medewerking bij het bijeenbrengen 
eener Nederlandsche afdeeling der „Gartenstadt"-
tentoonstelling. 

Het geldt hier niet eene inzending op een ten
toonstelling van tijdelijken aard. De ons afgestane 
afbeeldingen, foto's en dergelijke zullen den in
zenders niet worden teruggezonden. Zij worden 
in de verzameling opgenomen en blijven met deze 
circuleereu. 

W i l men ter opluistering der Amsterdamsche 
tentoonstelling bijdragen, dan zal dit wel hoogelijk 
worden gewaardeerd, maar men wordt verzoent 
dan toch tevens iets voor de circuleerende ver
zameling af te staan. 

Het Bestuur der Afd. Amsterdam van de 
Mij. tot Bev. der Bouwkunst. 

J . H . W . L E L I M A N , Secretaris. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Jong v l u g Teekenaar, Br. 
v. d. D. 

fr., lett. G E 968, N. 
(1) 

— B e k w. C o n s t r u c t i e - T e e k e n a a r voor tijdelijke 
werkzaamheden. Aanbiedingen onder No. 410, bureau van 
de Haagsche Courant. . (1) 

— L e e r a a r voor het Bouwkundig Teekenen aan de 
Vakteekenschool Patrimonium, te Amsterdam (avondcuisus) 
zich te wenden tot den Directeur der School, Nieuwe Hee
rengracht 95 (1) 

— T ij d e lij k T e e k e n a a r voor het detailleeren van 
ijzerconstructies. Brieven onder letters A. B. H., Nijgh. & van 
Ditmar Algemeen Advertentie-Bureau, Rotterdam (1) 

— T e c h n i c u s voor het ontwerpen en inrichten van 
Ketelhuizen en vau verbeteringen in Ketelbedrijven. Aan-
vangssalaiis f 1' 00.— a f 1200.—. Sollicitaties met bijvoe
ging „Vertrouwelijk" in te zenden aan H. Boyer en Co. 3 
Nieuwland Rotterdam. 0) 

— Gemeente-Op z ich tor, niet ouder dan 35 jaar. In 
de gemeente Weststellingwerf met 1 Januari a.s. salaris 
f 1000, benevens f UiO voor diverse uilgaven. Zich aan te 
melden bij gezegeld adres, vóór 15 November a.s. bij den 
Burgemeester. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

— O n d e r w ij z er in het smeden en de beginselen van 
Vakteekenen aan de Ambachtsschool te Goes, tegen 1 
Januari 1909. Salaris f 7t0 per jaar met verhoogingen van 
f 60 elke vijf jaar. Stukken vóór 18 November 1908 aan 
den Directeur, A . D. F. van der Wart, die ook inlichtingen 
geeft. tl) 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

30 Bouwk.Opz.-teek., 22—50j., ƒ 60—ƒ125 p.m. 
12 BouwkOpz.-Uitv., 23—50j., ƒ 65—ƒ 120 „ 
9 Bouwk. Teek. 22-33Lftö-f 120 „ 
6 Waterb. Opzr. 2 0 - 4 4 j . , / 6 0 — ƒ 125 „ 
1 Décoratie-teekenaar -30j..f ƒ125 „ 
1 Teek. voor kunst-industrie—30 j . , / ' ƒ125 „ 
4 Chef-machinisten 2 2 - 3 3 j . ^ 9 0 — ƒ 125 „ 
1 Werkt. opz. (construct.) 26j., ƒ ƒ110 „ 
3 Werkmeesters 26—34 j . , ƒ 9 0 - ƒ 130 „ 
4 Werktuigk. Teek. 1 8 - 3 0 J . , ƒ 3 5 - ƒ 90 „ 
5 Electrotechniker 2 0 - 3 4 j . , ƒ 35—ƒ 120 „ 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , ƒ 65 „ 
1 Adjunct-Boormeester —20 j . , 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 9 November. 

Lelden ten 11.30 vm. Het gem.best: 
bestek no. 23. Het vernieuwen van een 
gedeelte walmuur aan de oude vest over 
een lengte van 45 M. bestek enteek. ter 
inzage op het bureau van gein.werken en 
aid. verkrijgb. 

Arnhem, ten 11.30 ure, door het gem. 
bestuur: het bouwen van een openbaar 
slachthuis aan de Nieuwe Kade. Aan
wijzing 2 November a.s., 2 ure, op het 
terrein. Inlichtingen alle werkdagen, tot 
en met den dag vóór de besteding van 
10 tot 12 uur aan het bureau Gemeente
werken in de Ooststraat, alwaar de teeke
ningen ter inzage liggen; bestek met 

inschrijvingsbiljet verkrijgbaar aan het 
bureau Gemeentewerken. 

's-Gravenhage, ten 11.30 ure, door het 
Min. van Binnenl. Zaken aan het gebouw 
van het Prov. best.: het maken van den 
bovenbouw van het dienstgebouw voor mu
seum van Natuurlijke Historie in het van 
der Werffpark te Leiden; begr. f 139000;be
stek ter lezing aan gen. Min., aan het 
geb. van het prov. best. en te bekomen 
bij M. NijhoiT aanw. 2 Nov. ten i ure: 
inl. bij den bouwkundige en bij den 
hoofdopz. der universiteitsgebouwen P. 
M. J. van Oerle te Leiden. 

DINSDAG 10 November. 

Zeist ten 11.30. De arch. J. M. Paap in 
café Havens: Het bouwen van drie 
heerenhuizen; bestek en teek. verkrijgb. 
aan het bouwk. bureau. 

/.«•artsluis ten 12 ure. Het best. van 
chr. volksonderwijs in de pastorie der 
herv. gem.: het bouwen van eene school 
met 2 lokalen aan een Singel; bestek en 
teek. verkrijgb. bij den heer R. van der 
Meiden en bij den heer B. ten Brink te 
Meppel; inlicht, geeft de arch. P. Janzen 
te Meppel. 

Botterdam, ten 1 ure, door het gem. 
best.: het bouwen van een stal voor 22 
paarden met tuigenkamer en opzichters-
woning en het inrichten van een straat-
vegerspost, enz. aan de Middenkous; be
stek en voorw. ter inzage ter secretarie 
en in het Timmerhuis en verkrijg, bij 
wed. P. van Waesberge en Zn.; aanw. 
3 November. 

Wervershoof. ten 4 ure, door Kerk
voogden der Ned. Herv. kerk in het café 
W. Winkel: a. het bouwen van eene 
kerk (oppervl. plm. 170 M») met houten 



November 1908 

MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

(2) Houten Parquetvloeren 
in ASPHALT, MASSIVE en PARQUET-TAPIS. 

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek. 
Houten Hoofd- en Tusschenbalusters. 

toren; b. het bouwen van eene pastorie; 
c. bijkomende werken; d. massa; inschr. 
alleen voor protestanten; aanw. op den 
dag der best., 1 uur; bestek en teeke
ningen te bekomen bij den Bouwk. VV. 
G. F. Steiumet/.. Bagynenhof, Medemblik. 

WOENSDAG 11 November 

's Gravenhage, ten 2 ure, door het Hoofd 
best, der post. en tel. in een der lokalen 
aan de Parkstr.; dc verbouwing van het 
post. en telegraafgebouw te Waspik en 
daarmede in verband staande werken; 
(Zie adv in no. <l3). 

MAANDAG 10 November 

's-Gravtnliagp, ten 11.30 ure, door het 
departement van waterstaat: het maken 
van eene aanlegplaats aan het Volkerak 
te Ooltgcnsplaat m.-t bijkomende werken, 
raming f 1Ó5.000; bestek ter lezing aan 
het departement van waterstaat en aan 
de lokalen der provinciale besturen en 
verkrijgbaar bij Gebr. Van Cleef; nadere 

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

„DE Nederlanden", au 1M15. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat.-ZUTPHEN.IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1900 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND - LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

inlichtingen te bekomen bij den hoofd
ingenieur-directeur van den Thoorn aid. 
en den ing en. Canter Cremers teBrielle. 

DONDERDAG 19 November. 

Haarlem, ten 11 ure, door het dep. van 
waterstaat aan het gebouw van het prov. 
best.: het maken van drie dukdalven, een 
vlot en een drijvend remmingwcrk met 
geleidingspalen voor een drijvend droog
dok in de vissehershaven te Umuiden; 
raming f 9900; be-tek ter lezing aan het 
Min. van waterstaat, aan de lokalen der 
prov. best. en verkrijgbaar bij Gebr. v. 

: Cleef, Den Haag; inl. bij den hoofding.
directeur Wort man te Haarlem, den inge
nieur Marinkelle te Amsterdam, den 

, ingenieur Schlingeman en den opz. van 
Langeveld te Umuiden. 

Haarlem, ten 11 ure, door het dep. 
: vau Waterstaat aan het gebouw van het 
prov. I>est.: het bouwen van een ijzeren 

: droogdok voor de vissehershaven te 
; Umuiden; raming f85000; bestek ter 
lezing aan het min. van waterstaat en 
aan de lokalen der prov. best. en ver
krijgb. bij de Gebr. van Cleef te 's-Graven
hage; inl. bij den hoofding. dir. Wortman 
te Haarlem, den ing. Marinkelle te 
Amsterdam en den ing. Sclilingemann 
te Umuiden. 

DONDERDAG 20 November. 

Zwolle ten 12 ure. door het dep. van 
waterstaat in het gebouw van het prov. 
best.: de vervanging van de Dalvoorder 
brug gemeente den Ham door een duiker, 
de vernieuwing van den bovenbouw van 
de brug over de Regge in de traverse 
te Goor en bijkomende werken; raming 
f 'J120; bestek ter lezing aan het dep. 
van waterstaat en aan de gebouwen der 
prov. besturen en verkrijgbaar bij de 
Gebr. van Cleef te 's-Gravenhage; inl. bij 
den hootding.-dir. jhr. de J u n g van Beek 
en Donk te Zwolle, bij den arrond.-ing. 
Birnie te Almelo en bij den opz. ten 
Doesscbatte te Zwolle en Bootsgezel te 
Rijssen. 

Van der Maas & Co.. 
Beeldhouwers. 

Den Haag—Bussum. 

Ateliers tot artistieke bewerking van 
Hout en S t e e n . 

Vervaardigen alle beeld- en steenliouwuerken. 
Beeldhouwwerk 

op kunstnijvemeidgebied. 
ADMINISTRATIE: 

Willem de Zwijgerlaan 25, 
Den Haag. 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

AARIÈSTÊNICL 
Op Dinsdag den 24sten November 

1908, des namiddags ten 2 ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park 
tc Utrecht, van: 

Bestek Xo. 1163. 
Het maken van cenc waclitersvtoiiiiig 

bij W.P. 'tö ou b e l afbreken d«r 
bestaande waeliterswoning bij W.P. 
32 A. met liijbelioorende werken 
nabij liet station N C S T M I O . 

|{<i>i-ooiing f5150.—. 

De besteding geschiedt volgens § 70 
van het bestek. 

Het bestek ligt van den 9den Novem
ber 1908, ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan 
het bureau van den Sectie-Ingenieur 
A. VAN LIEBERGEN te Maastricht 
en is op franco aanvraag (per brief) 
aan genoemd Centraalbureau (Dienst 
van Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van f l.OO. 

Inlichtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken en door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal ge
schieden den 17den November 1908 ten 
10.20 ure voormiddag (West Euro
peesche tijd) te Sus teren. 

UTRECHT, den Sden November 1908. 

H O l T E E f 

Parketvloeren. 
« E B K . V A X Ï I I I . S E . V , 

Stooinlimnierfabrick. — DEN H A A G . 

J A L O U S I E » SPIJZENLIFTEN 

ROLLUIKEN ZONBLINDEN 

SERREBEDEKKING MARKIEZEN&RAMEN 

S. BRUIGOM. Arnhem. 

Gewapend Beton. 
Uitvoering van alle voorkomende werken. 

Fabriek v. Ceincntüzerwerkeii. 
INGENIEUR-BUREAU : 

H.H. SCHRODER, v h . l . W . FINKE, 

Leeuwarden, Nieuwestad 123. 

II. WESTENBERG, 
ALMELO, 

voert Cement-en Cementijzerwerken u» 
— op Uüwërkeiï!^^^^^^^"^ 

Specialiteit in Betonvloeren 
voor FABRIEKEN en PAKHUIZEN, en». 

Vele attesten ter inzage. 
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PMERKER 
Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 

Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
«. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België • 6.50Ï 
Voor de overige landen der Post-Unie, met > 

inbegrip van Nederl. Indië en Zuid-Afrika . • 7.50J 

3 8 1 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat • 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • 1.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer 0.15 
Groott, 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 dc 
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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

De E x a m e n s van d e M a a t s c h a p p i j tot b e v o r d e r i n g d e r B o u w k u n s t . 

(Slot.) 

In de vergadering van het Hoofdbestuur van 28 
October 1908 zijn dan ook voorstellen gedaan, om 
het programma van de examens op enkele punten, 
o.a. die welke de kennis der instrumenten en die 
der stoomwerktuigen betreffen, te wijzigen. 

Wat de stoommachines betrof meende het Hoofd
bestuur echter geen wijzigingen in het Programma 
te moeten maken. De heimachine, die tot het voor
stel aanleiding heeft gegeven, moet gerekend worden 
tot de „werktuigen", evenals op een werk kunnen 
voorkomen : mechanische pompen, lieren, liften, enz. 
welke alle evengoed met stoom als door electriciteit 
kunnen worden bewogen. 

Het programma wordt daarmede onnoodig ver
zwaard, terwijl de kennis toch zeer oppervlakkig 
zal zijn en het onderwerp voor een Bouwk. Op
zichter niet van overwegend belang is. 

Met deze laatste uitspraak kunnen wij ons wel 
vereenigen. Het is met de kennis van werktuigen 
al evenals met de technologie: begint men daarin 
hooge eischen te stellen, dan weet men niet waar 
men moet eindigen en van overwegend belang is 
de zaak niet. Alleen zouden wij de candidaten voor 
een volgend examen wel willen waarschuwen, dat 
zij daarin niet lezen, dat zij door het Hoofdbestuur 
als van minder belang beschouwd wordt. Alles 

wat men in de examenprogramma's als bijvakken 
beschouwen kan is voor den candidaat van belang. 

Wat die bijvakken betreft moet hij, bij gebrek 
aan Middelbaar Technisch Onderwijs, zijn kennis 
meestal te hooi en te gras verzamelen, soms alleen 
uit boeken en nu is onze litteratuur niet rijk aan 
boeken, die b.v. kennis van werktuigen, waterpassen, 
technologie, enz. behandelen uitsluitend voor den 
bouwkundige, boeken, waarin hij juist vindt wal 
hij noodig heeft. Wat hem nu ten dienste staat 
geeft hem of te weinig of te veel, wij weten niet 
wat 't minst verkieselijk is, maar wel, dat er in 
dezen toestand van de studie dezer vakken niet 
heel veel terecht komt. 

De volgende opmerking van tie commissie betreft: 

KENNIS BOUWWKTGEVING ETC. 

Over het algemeen bleken dc candidaten niet 
practisch op de hoogte te zijn in dit vak. De reden 
zal mogelijk hierin liggen, dat bij voorkomende 
gevallen de patroon en niet zijn plaatsvervanger 
3e moeilijkheden oplost. 

Het meerendeel der candidaten gaf blijk de in 
liet programma opgegeven wetten bestudeerd te 
hebben en vele konden geheele' artikels woordelijk 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6. bij het Paleis voor Volksvlijt. 

(2) Houten Parquetvloereii 
in ASPHALT, MASSIVE en PARQUET-TAPIS. 

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek 
Houten Hoofd* en Tusschenbalusters. 

toren; b. het bouwen van eene pastorie; 
c. bijkomende weiken; d. massa; inschr. 
alleen voor protestanten; aanw. op den 
dag der best., 1 uur; bestek en teeke
ningen te bekomen bij den Bouwk. W. 
G. F. Steinmetz. Bagijnenhof, Medemblik. 

WOENSDAG 11 November 

's Gravenhage, ten 2 ure, door het Hoofd 
best. der post. en tel. in een der lokalen 
aan de Parkstr.; de verbouwing van het 
post. en telegraafgebouw te Waspik en 
daarmede in verband staande werken; 
(Zie adv in no. 43). 

MAANDAG 16 November 

's Gravtnhaee, ten 11.30 ure, door het 
departement van waterstaat: het maken 
van eene aanlegplaats aan het Volkerak 
te Ooltgensplaat im-t bijkomende werken, 
raming f lOfi.OuO; bestek ter lezing aan 
het departement van waterstaat en aan 
de lokalen der provinciale besturen en 
verkrijgbaar bij Gebr. Van Cleef; nadere 

'Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

„DE Nederlanden" »* ÈUB. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat.-ZUTPHEN.IJselkade.-ZVVOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj. Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal / 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00! 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . , . „ 32.717.500,00 : 

BRAND - LEVEN • INBRAAK. 
Verzekering tegen vaste en zeer billijke | 

Premiën, zonder Inleggelden of Na-
betalingen. 

Cleef, Den Haag; inl. bij den hoofding.-
directeur Wortman te Haarlem, den inge
nieur Maiinkelle te Amsterdam, den 
ingenieur Schlingeman en den opz. van 
Langeveld te IJ muiden. 

Haarlem, ten 11 ure, door het dep. 
van Waterstaat aan het gebouw van het 
prov. best.: het bouwen van een ijzeren 
droogdok voor de visschershaven te 
IJmuiden; raming f 85000; bestek ter 
lezing aan het min. van waterstaat en 
aan de lokalen der prov. best. en ver
krijgb. bij de Gebr. van Cleef te's-Graven
hage; inl. bij den hoofding. dir. Wortman 
te Haarlem, den ing. Marinkelle te 
Amsterdam en den ing. Schlingemann 
te IJmuiden. 

DONDERDAG 2tt November. 

Zwolle ten 12 ure, door het dep. van 
waterstaat in het gebouw van het prov. 
best.: de vervanging van de Dalvoorder 
brug gemeente den Ham door een duiker, 
de vernieuwing van den bovenbouw van 
de brug over de Regge in de traverse 
te Goor en bijkomende werken; raming 
f 2120; bestek ter lezing aan het dep. 
van waterstaat en aan de gebouwen der 
prov. besturen en verkrijgbaar bij de 
Gebr. van Cleef te 's-Gravenhage; inl. bij 
den hoolding.dir. jhr. de Jung van Beek 
en Donk te Zwolle, bij den arrond.-ing. 
Birnie te Almelo en bij den opz. ten 
Doesschatte te Zwolle en Bootsgezel te 
Rijssen. 

Van der Maas & Co., 
Beeldhouwers. 

Oen Haag—Bussum. 

Ateliers tot artistieke bewerking van 
Hout en S t e e n . 

Vervaardigen alle beeld- en steenlionwwerken. 
Beeldhouwwerk 

op kunstnijvemeidgebied. 
ADMINISTRATIE: 

Willem de Zwijgerlaan 25, 
Den Haag. 

Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag den 24sten November 

1908, des namiddags ten 2 ure (locale 
tijd), aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park 
te Utrecht, van: 

Bestek Xo. 1163. 
Het maken van eene waeliterswoniug 

bij W.P. U en het afbreken der 
beslaande waeliterswoniug bij W.P. 
32 A. met bijbelioorende werken 
nabij het station Sl'STKKEX. 

Begrootiug f5150.—. 

De besteding geschiedt volgens § 70 
i van hei bestek. 
! Het bestek ligt van den 9den Novem
ber 1908, ter lezing aan het Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan 
het bureau van den Sectie-Ingenieur 

; A. VAN LIEBERGEN te Maastricht 
| en is op franco aanvraag (per brief) 
! aan genoemd Centraalbureau (Dienst 
j van Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van f l.OO. 

Inlichtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken en door den Sectie-Inge-

' nieur voornoemd. 
Aanwijzing op het terrein zal ge-

| schieden den 17den November 1908 ten 
10.20 ure voormiddag (West Euro-
peesche tijd) te Susteren. 

! UTRECHT, den 3den November 1908. 

H O U T J E KT 

Parketvloeren. 
GERIL VAN Jl i l .SEtf , 

Stoomliiiimerf'ahrick. — DEN HAAG. 

inlichtingen te bekomen bij den hoofd
ingenieur-directeur van den Thoorn aid. 
en den ingen. Canter Cremers teBrielle. 

DONDERDAG 19 November. 

Haarlem, ten 11 ure, door het dep. van 
waterstaat aan het gebouw van het prov. 
best.: het maken van drie dukdalven, een 
vlot en een drijvend remmingwerk met 
geleidingspalen voor een drijvend droog
dok in de visschershaven te IJmuiden; 
raming f 9900; be*tek ter lezing aan het 
Min. van waterstaat, aan de lokalen der 
prov. best. en verkrijgbaar bij Gebr. v. 

JALOUSIES 

ROLLUIKEN 

SERREBEDEKK1N4 

S P I J Z E Ï L I F T E J l 

ZONBLINDEN 

MARKIEZEN&RAMEN 

S. BRUIGOM. Arnhem. 

Gewapend Beton. 
Uitvoering van alle voorkomende werken. 

Fabriek v. Cemcntyzerwerken. 
INGENIEUR-BUREAU : 

H. H. SCHRODER, v/h. C.W. FINKE, 

Leeuwarden, Nieuwestad 123. 

II. WESTENBERG, 
ALMELO, 

Cement-en Cementijzerwerken, voert 
— op de werkènT^^^^^^^^ 

Specialiteit in Betonvloeren 
voor FABRIEKEN en PAKHUIZEN, e n s . 

Vele attesten ter inzage. 
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PMERKER 6 ] 

OU-WKUNDIG 6 W E E K B L A D . 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . / * 5.— 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van het 

abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot f 2.60, waar

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België • 6.50) 
Voor de overige landen der Postunie, met / 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika . - 7.50; 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat . . . • 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 6 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 Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing In het Katerdag verschijnend nnminer. uiterlijk des 
VRIJDAGS VOORMIDDAGS aan ons bnrean 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

D e E x a m e n s v a n d e M a a t s c h a p p i j tot b e v o r d e r i n g d e r B o u w k u n s t . 

{Slot.) 

In de vergadering van het Hoofdbestuur van 28 
October 1908 zijn dan ook voorstellen gedaan, om 
het programma van de examens op enkele punten, 
o.a. die welke de kennis der instrumenten en die 
der stoomwerktuigen betreffen, te wijzigen. 

Wat de stoommachines betrof meende het Hoofd
bestuur echter geen wijzigingen in het Programma 
te moeten maken. De heimachine, die tot het voor
stel aanleiding heeft gegeven, moet gerekend worden 
tot de „werktuigen", evenals op een werk kunnen 
voorkomen : mechanische pompen, lieren, liften, enz. 
welke alle evengoed met stoom als door electriciteit 
kunnen worden bewogen. 

Het programma wordt daarmede onnoodig ver
zwaard, terwijl de kennis toch zeer oppervlakkig 
zal zijn en het onderwerp voor een Bouwk. Op
zichter niet van overwegend belang is. 

Met deze laatste uitspraak kunnen wij ons wel 
vereenigen. Het is met de kennis van werktuigen 
al evenals met de technologie: begint men daarin 
hooge eischen te stellen, dan weet men niet waar 
men moet eindigen en van overwegend belang is 
de zaak niet. Alleen zouden wij de candidaten voor 
een volgend examen wel willen waarschuwen, dat 
zij daarin niet lezen, dat zij door het Hoofdbestuur 
als van m i n d e r belang beschouwd wordt. Alles 

wat men in de examenprogramma's als bijvakken 
beschouwen kan is voor den candidaat van belang. 

Wat die bijvakken betreft moet hij, bij gebrek 
aan Middelbaar Technisch Onderwijs, zijn kennis 
meestal te hooi en te gras verzamelen, soms alleen 
uit boeken en nu is onze litteratuur niet rijk aan 
boeken, die b.v. kennis van werktuigen, waterpassen, 
technologie, enz. behandelen uitsluitend voor den 
bouwkundige, boeken, waarin hij juist vindt wat 
hij noodig heeft. Wat hem nu ten dienste staat 
geeft hem of te weinig of te veel, wij weten niet 
wat 't minst verkieselijk is, maar wel, dat er in 
dezen toestand van de studie dezer vakken niet 
heel veel terecht komt. 

De volgende opmerking van de commissie betreft: 

KENNIS BOUWWETGEVING ETC. 

Over het algemeen bleken de candidaten niet 
practisch op de hoogte te zijn in dit vak. De reden 
zal mogelijk hierin liggen, dat bij voorkomende 
gevallen de patroon en niet zijn plaatsvervanger 
de moeilijkheden oplost. 

Het meerendeel der candidaten gaf blijk de in 
het programma opgegeven wetten bestudeerd te 
hebben en vele konden geheele artikels woordelijk 



opdreunen, doch wanneer zij niet eene schets zelf 
de meest voorkomende gevallen moesten toelichten, 
lieten hun, hun van buitengclecrde lessen nog wel 
eens in den steek. . 

De artikelen uit het Burgerlijk Wetboek han
delende over „de rechten en verplichtingen" tusschen 
eigenaars van naburige erven of over „erfdienst
baarheden" waren voor velen de struikelblokken. 

Wij zouden by de opmerking der commissie hier 
wel willen vragen of do kennis der bouw wetgeving 
ook niet feitelijk een zaak is, die meer den patroon 
dan den opzichter aangaat. De A. V. moei hij kennen, 
maar ook daarin zijn bepalingen, waar hij nooit 
mede te maken zal hebben en, wat de wetten be
treft in het programma genoemd, zijn uit het hoofd 
geleerde wetsartikelen zeker de akeligste ballast, 
waarmede een opzichter zijn hersens bezwaren kan. 

Het bestek, de A. V. en de plaatselijke bouw
verordening zijn de eenige wetten, waarmede hij 
eigenlijk direct te maken heeft. Een oppervlakkige 
kennis der wetten heeft hoegenaamd geen nut. 
zoolang zich nog niemand de moeite gegeven heeft 
om een handleiding voor het gebruik dier wetten, 
uitsluitend voor bouwkundigen samen te stellen. 

BEKWAAMHEID IN EEN DER VOORNAAMSTE 
BOUWAMBACHTEN. 

Bij het onderzoek tot toelating tot het. examen 
werd streng de hand gehouden aan de bepaling 
van het programma, dat de candidaat voor het 
diploma van B. Opz. gedurende minstens twee jaren 
met vrucht op bouwwerken moet zijn werkzaam 
geweest en de candidaat voor het diploma van 
Bouwk. Teekenaar minstens één jaar op een bouw
werk en twee jaren op een of meer teekenbureaux 
moest zijn werkzaam geweest. 

De door de candidaten overgelegde getuigschriften 
van patroons werden als bewijs daarvoor aangeno
men, doch aan een ernstig onderzoek onderworpen. 
Het bezit van een diploma van een ambachtsschool 
werd slechts beschouwd als een bewijs van beoefe
ning van een bouwambacht, doch niet gelijk ge
steld met de praktische ervaring die alleen op 
bouwwerken kan worden verkregen 

De bepalingen van het programma ten opzichte 
van de bekwaamheid in een ambacht, bij voorkeur 
het timmervak zijn niet zeer duidelijk en de boven
staande aanteekening verklaart ons de opvatting 
der commissie ten deze ook niet in alle deelen. 

Twee jaren moet de candidaat met vrucht op 
bouwwerken practisch werkzaam zijn geweest, maar 
het ontbreken van de bijvoeging „als ambachtsman" 
laat een achterdeurtje open, waarvan misbruik kan 
worden gemaakt. Wij twijfelen nu wel niet aan den 
ernst van het onderzoek van de getuigschriften 
van patroons, maar kunnen ons voorstellen, dat er 
toch wel eens voorkomen, die inderdaad minder 
betrouwbaar zijn dan een diploma van een ambachts
school, waarvan de waarde door de commissie in 
dit geval te veel gedeclineerd wordt. 

De commissie eindigt haar verslag met de volgende 

ALGEMEENE BEMERKINGEN. 

Hoewel tie boven omschreven bemerkingen om
trent de examenvakken meer betrekking hebben 

op het mondeling onderzoek naar de bekwaamheden 
der candidaten voor het diploma van Bouwkundig 
Opzichter, kan hetzelfde worden gezegd van de 
kennis van de candidaten voor het diploma voor 
Bouwk. Teekenaar. A l werden met deze candidaten, 
in overeenstemming met het programma van eischen, 
minder practische gevallen van het bouwvak be
handeld. 

In het algemeen kan de Commissie niet ont
veinzen, dat de candidaten voor het diploma voor 
Bouwk. Teekenaar verre van voorbereid waren 
voor het examen, wat te meer uitkwam bij de 
beoordeeling van het teekenwerk. 

Was over het geheel genomen het teekenwerk 
van de candidaten voor het diploma van B . Opzichter 
niet onbevredigend te noemen, dan dient er hier 
met nadruk op gewezen te worden, dat van het 
teekenwerk van de candidaten voor het Diploma 
voor Bouwk. Teekenaar niet hetzelfde kan worden 
gezegd en veelal slordige z.g. artistieke opzet het 
gemis aan juist inzicht in de constructie verborg. 

Wenschelijk komt het de Commissie voor om in 
de programma's er de aandacht op te vestigen, 
dat do candidaten bij het mondeling onderzoek 
naar hunne bekwaamheden de verschillende con
structies op het zwarte bord met krijt moeten toe
lichten en daartoe zich eenige bedrevenheid dienen 
eigen te maken in deze wijze van teekenen. De 
commissie veroorlooft zich ten slotte U dringend 
in overweging te geven om in de programma's 
voor latere examens, de door de Commissie aan
geduide Wijzigingen aan te brengen en.de toege
stane vrijstelling voor de practische vakken te laten 
vervallen en die enkel voor sommige wiskundige 
vakken te behouden. 

Afgescheiden van de vele moeilijkheden, die door 
tie vrijstellingen in hot verloop van de examens 
ontsta.au, komt het de Commissie onbillijk voor dat 
vrijstelling wordt verleend voor vakken waarvan 
de eischen in de beide programma's niet gelijk zijn. 

Dat de candidaten voor het diploma van Bouwk. 
Teekenaar verre van voorbereid waren voor het 
examen kan ons niet verwonderen, wanneer wij 
bedenken, «lat het de eerste maal was dat het 
examen volgens het gesplitste programma werd af
genomen. Opvallend was ook het gering aantal 
teekenaars in vergelijking met het getal opzichters, 
dat zich aanmeldde. 

Het is dan ook wel te verwachten, dat de uit
komsten, wat dit punt betreft, bij volgende examens 
gaandeweg beter zullen worden; alleen is er in 
het bovenstaande een zinsnede, die te denken geeft, 
namelijk de klacht omtrent slordigen z.g. artistieken 
opzet, bij gemis aan juist inzicht in de constructie. 
Kan men de eischen voor den opzichter met vrij 
groote nauwkeurigheid vaststellen, bij den teekenaar 
is dit moeilijker, want er zijn meer soorten van 
bouwkundige teekenaars dan van bouwkundige op
zichters. Men zou reeds dadelijk, volgens de meest 
voor de hand liggende onderscheiding, de teekenaars 
kunnen verdeelen in artisten en constructeurs, ter
wijl die beide hoofdgroepen weder onderverdeeld 
kunnen worden. Wanneer men de artisten als con
structeurs en de constructeurs als artisten gaat 
examineeren, dan zal men natuurlijk tot avorechtsche 
uitkomsten geraken. 

Van het programma, zooals het daar ligt kan 
men alles maken wat men wil, dit hangt slechts 
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van de opvatting van de examinatoren af. Zij zouden 
de eischen nog niet eens zoo heel hoog behoeven 
op te voeren, om het diploma van Bouwk. Teeke
naar voor menig architect onbereikbaar te maken. 
Doch gesteld men vindt het juiste peil. waarop 
voorloopig de eischen gehouden zullen moeten 
worden, daarmede is nog niet bepaald hoever men 
gaan moet in de beoordeeling van artistieke vaar
digheid en constructieve kennis in hare onderlinge 
verhouding. 

Het kan toch de bedoeling niet zijn, een ras van 
bouwkundige teekenaars te kweeken, hall' artist, 
half constructeur, maar geen van beiden goed. Bij 
de specialiseering. die in de practijk reeds bestaat, 
zal het o. i . onmogelijk blijken, een verdere splitsing, 
en wel in het programma voor de teekenaars. te 
ontgaan. 

Met het oog hierop rijst de vraag, of de nu ge
maakte splitsing tusschen opzichters en tcekenaars 
wel volgehouden zal kunnen worden en of niet een 
terugkeer tot het oude ongesplitste programma aan 
te raden zou zijn. 

In elk geval ware het voor het prestige van de 
Maatschappij t. b. d Bouwkunst beter, dat hier ten 
halve gekeerd werd. dan dat zij zich, door te veel 
op de horens te nemen, aan een échec zou bloot
stellen. Wij stellen ons wel niet voor, dat men in 
de Marnixstraat van onze adviezen veel notitie zal 
nemen, maar wij meenen toch in deze aangelegen
heid eenig recht van medespreken te hebben. 

Wanneer nu een orgaan van opzichters en teeke
naars o. a. schrijft: 

„de werkgevers die tot nu toe hun opzichters 
den eisch stelden een diploma te bezitten, zullen 
door het rapport der exanien-connuissie tot de con
clusie moeten komen, dat zoo'n diploma toch maar 
weinig om 't lijf heeft" 

en verder: 
„Beter ware het o. i . geweest de eischen niet te 

hoog te stellen en die geregeld ieder jaar wat op 
te voeren, tot men is waar men wezen wil. (Heen 
paar maal b.v. alle candidaten afwijzen " 

„Want of men het lijntje nu al zoo hoog spant, dat 
de candidaten er niet over hunnen springen en hun 
toch prijzen uitreikt, maakt men zich dan niet minder 
belachelijk door het lijntje wat lager te hangen?" 

dan blijkt wel, dat er, ook volgens de mee-
ning van de meest belanghebbenden, iets hapert 
aan de wijze, waarop de examens worden afge
nomen en inderdaad, als een betrouwbare bekwaamt 
heidsnorm kan liet diploma nog lang niet worden 
beschouwd. Dit heeft de Commissie in haar verslag 
misschien niet willen zeggen, maar feitelijk heeft 
zij het wel gezegd. 

Of zij daar nu goed of kwaad aan gedaan heeft, 
laten wij in het midden; wij willen echter hopen, 
dat al heeft zij haar mandaat voor dit jaar weder 
nedergelegd, zij diligent moge blijven in het over
wegen van zeer noodige maatregelen, om de examens 
beter te doen beantwoorden aan het doel, waarmede 
zij zijn ingesteld. Daarvoor zijn enkele kleine wijzi
gingen in het programma zeker niet voldoende. 

Wat er voor noodig zou zijn, wij achten de Com- • 
missie alleszins competent, dit bij de opgedane 
ondervindingen te beoordeelen en besluiten daarom 
hiermede onze commentaar. 

De thans vastgestelde wijzigingen in de pro
gramma's zijn de volgende: 

In het Programma van Eischen voor het Examen 
tot het verkrijgen van het Diploma van Bouwkundig 
Opzichter: bij art. 1°, wordt tevens verlangd be
kendheid niet de inrichting van het gebruik van een 
nonius, het prisma run Bauernfeind, een prisma-
li ruis en een spiegelkruis. 

In het Programma van Eischen voor het Examen 
tot het verkrijgen van het Diploma van Bouw
kundig-Teekenaar bij art. 12, wordt eveneens ver
langd bekendheid met de inrichting en het gebruik 
van een nonius. liet prisma ran Bauernfeind, een 
prisma-kruis en een spiegelkruis. 

Tot de vrijstellingen voor hen, die in het bezit 
zijn van liet Diploma voor Bouwkundig Opzichter 
wordt niet meer gerekend het genoemde onder 
Sub 2 zijnde de Burgerlijke Bouwkunde. 

Zoowel voor het Bouwkundig Opzichters- als voor 
het Bouwkundig Teekenaars-examen, wordt in de 
programma's tevens den candidaten de raad gegeven 
zich te oefenen in liet schetsen met krijt op een 
zwart bord. met het oog op het schetsen der ver
schillende constructies bij het mondeling examen. 

D E L F T 

met oen plaat naar een teekening ran J. />'. VAN DE HAAB dr. 

Onder de menschen, die zich gaarne verdiepen 
in bespiegelingen over den goeden, ouden tijd 
zullen er weinig gevonden worden, die toch ook 
niet tevens het vele goede weten te waardeeren, 
dat de moderne tijden gebracht hebben, om maar 
een ding te noemen bijvoorbeeld onze gemakkelijke 
en goedkoope reisgelegenheden. Maar elke medaille 
heeft hare keerzijde en niet ten onrechte wordt vaak 
de opmerking gemaakt, dat, nu het verafgelegene 
zoo gemakkelijk bereikbaar is, het nabijgelegene ver
geten of veronachtzaamd wordt. Dat men van elke 
gelegenheid om zijn blik te verruimen gebruik 
maakt, daar is niets tegen te zeggen, mits men niet 
daardoor zijn onmiddellijke omgeving geheel uit het 
oog verliest. Die omgeving staat ons zooveel nader, 
heeft haren invloed op ons, van jongsaf, uitgeoefend, 
ook in die omgeving kan men zijn blik verruimen, 

wanneer men in het verledene navorschl hoe zij 
geworden is. 

Dit moge voor ieder niensch in meerdere of 
mindere mate gelden, in het bijzonder geldt het voor 
den beoefenaar der bouwkunst. 

Voor het verkrijgen van een goed algemeen over
zicht van de ontwikkeling zijner kunst is reizen tot 
het bestudeeren van wereldvermaarde monumenten 
uitstekend, maar wanneer dit, zooals wel eens het 
geval is, tengevolge heeft, dat men de merkwaardige 
overblijfsels in eigen omgeving niet meer het aan
kijken waard acht. dan blijkt daaruit, dat het reizen 
een verkeerd effect heeft gehad en de reiziger niet 
veel wijzer is thuisgekomen dan hij ging. 

Wij zijn het tijdperk ontgroeid, waarin alleen de 
vreemdeling oog had voor liet vele schoone, dat 
ons vaderland op vele plaatsen oplevert. Wij be-
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ginnen liet langzamerhand te waardeeren en belang 
te stellen in het behoud, wel wat laat misschien, 
maar toch nog niet te laat. Veel is er door ver-
waarloozing en onverschilligheid voorgoed verloren 
gegaan, maar bepalen wij ons ook maar alleen bij 
Holland, dan kunnen wij constateeren, dat er toch 
ook nog veel bewaard is gebleven en behouden kan 
worden, en dat een bezoek aan de oude steden van 
Holland de moeite nog wel loont, ja zelfs in Dord
recht, Haarlem, Delft, Leiden en elders voor den 
bouwkunstenaar zooveel te zien is, dat een dag 
in elk van die plaatsen doorgebracht, nauwelijks 
voldoende is voor een algemeen overzicht. 

Hoeveel bijvoorbeeld DeJft ook van zijn ouden 
luister moge hebben verloren, niet alleen is het nog 
steeds een der schilderachtigste steden van ons land, 
maar talrijk zijn de meer of minder goed bewaarde, 
vaak zeer typische gebouwen en fragmenten, die 
telkens en telkens weder de aandacht van den 
wandelaar trekken. 

Men verwondert zich, wanneer men de geschie
denis der stad een weinig kent, over de betrekke
lijk groote variëteit van overblijfsels uit allerlei 
tijdperken. In 1536 brandde zij grootendeels af, in 
1618 werd het stadhuis door het vuur vernield en 
in 1654 sprong er een kruitmagazijn in de lucht. 
Het zou dus te verklaren zijn, wanneer er uit de 
middeleeuwen weinig of niets ware overgebleven 
en toch is dit nog betrekkelijk veel, getuige de 
beide kerken, de Oude en de Nieuwe, beiden met 
hare merkwaardige torens, die met dien'van het 
stadhuis het silhouet van de stad beheerschen en 
verlevendigen. Wel verkeeren de kerken over het 
algemeen in zeer betreurenswaardigen toestand en 
mochten wij ons wel schamen tegenover de talrijke 
vreemdelingen, die jaarlijks, ter wille van de graf
monumenten, die kerken bezoeken, maar zij staan 
toch nog overeind en hoeveel er aan geknoeid 
moge zijn, ten deele althans zouden zij nog te her
stellen en in beteren toestand te brengen zijn. Van 
vele overblijfsels van lateren tijd, mooie zestiende
en zeventiende-eeuwsche gevels en gevelfragmenten 
kan men nagenoeg hetzelfde zeggen. Waar ken-
teekens van onderhoud zijn. vertoonen deze zich 
in den vorm van een laag cement, verf of teer, 
maar ook menig voorbeeld van algeheele verwaar-
loozing is aan te wijzen, dat treurig stemt, omdat 
het doet denken aan een wachten op den slooper, 
die vrij zeker komen zal, wanneer bouwvalligheid 
is ingetreden. 

Het sloopersbediïjf moet in het eenmaal zoo rijke 
Delft ongetwijfeld een goed bestaan hebben opge
leverd, lang te voren hadden de beeldstormers er 
reeds een rijken buit gevonden, later moeten de 
patriotten er handen vol werk gehad hebben, om 
de talrijke fraaie grafzerken te verminken en wij 
moeten er ons over verbazen, dat na al die weder
waardigheden, waarvan de geschiedenis der stad 
gewaagt en na het tijdperk van verval en verwaar-
loozing in de negentiende eeuw, gebouwen als het 
Gerneenlandshuis van Delfland en het Stadhuis nog 
zoo goed bewaard zijn gebleven. 

Wanneer de inventaris van de monumenten van 
Delft voor de Rijkscommissie zal zijn opgemaakt 
een werk, waarmede naar wij meenen Prof. Evers 
zich belast heeft, zal zij tegenover die van zuster
steden ook nu nog geen slecht figuur maken en 
wanneer een plaatselijke vereeniging zich de moeite 
gaf een „Oud Delft" uit te geven in den geest als 
de boekjes „Oud Dordrecht" en „Oud Leiden" zou 

ook dit in omvang en belangrijkheid niet bij de 
laatstgenoemde boekjes behoeven achter te staan. 
Maar een plaatselijke vereeniging, die zich voor 
dergelijke zaken interesseert, bestaat, voor zoover 
wij weten, te Delft niet. 

Wij zouden de belangstellenden wel haast bij 
name kunnen aanwijzen en dan nogal spoedig met 
de opsomming gereed zijn, misschien zelfs zouden 
er buiten Delft meer te vinden zijn dan daar ter 
plaatse. De teekening, waarvan wij bij dit nummer 
een reproductie geven kan in zekeren zin als grond 
voor deze veronderstelling dienen en tevens als een 
bewijs, dat het niet alleen Engelsche en Amerikaansche 
teekenaars zijn, die zich tot onze monumenten aan
getrokken gevoelen. 

Tevens kan er de opmerking bij gemaakt worden 
dat het bij een monument niet uitsluitend de voor
gevel is, die het aankijken waard is. Dit moge bij 
moderne bouwwerken veelal het geval zijn, bij oude 
gebouwen is de zij- of achterkant somtijds in menig 
opzicht belangrijker. De voorgevel van riet Delftsche 
stadhuis is zoo vaak afgebeeld, dat het den meesten 
bouwkundigen bekend zal zijn, dat het gebouw van 
de voorzijde, wegens het contrast van de rijke en 
zware architectuur van Hendrik de Keyzcr niet de 
middeleeuwsche vormen van den toren, geen bij
zonder gelukkig effect maakt. De gevel wil dorni-
neeren en de toren wil zijn oudere rechten niet 
prijsgeven. 

De Keyzer's zijgevels maken veel minder pretentie, 
zij laten den ouden toren in zijn waarde, en sluiten 
zich daarbij veel beter aan. Architectonisch wordt 
op die wijze een beter geheel verkregen, het ver
schil in bouwtrant werkt hier niet storend meer 
en in de groepeering is evenwicht, een evenwicht, 
dat ongezocht verkregen is. 

De heer J . B . van de Haar Jr. te 's-Gravenhage 
die ons zijn teekening ter reproductie afstond, toont 
zich daarin een teekenaar van wien nog wel wat 
te verwachten is. 

Aan materiaal voor dergelijke studies is iu Delft 
en andere plaatsen genoeg voorhanden, in elke stad 
van eenige beteekenis vindt een jong bouwkundige 
nog wel iets, dat waard is er eens voor te gaan 
zitten teekenen. Moge dit voorbeeld anderen aan
moedigen, zij zullen ondervinden welk oen dank
baar werk het is. 

V e r e e n i g i n g e n . 

A K C H I T E C T E N B O N D . 

Door het bestuur van den Bond van Nederlandsche 
Architecten zijn bij de commissie van advies voor 
toelating thans in behandeling gesteld een twaalftal 
aanvragen van candidaten voor het lidmaatschap. 

Daar deze commissie van advies hare werkzaam
heden met kracht heeft aangevat, zullen op de in 
December te houden buitengewone algemeene leden
vergadering van den bond waarschijlijk reeds ver
schillende leden kunnen worden geïnstalleerd. Be
halve de behandeling der door de commissie opge
stelde „Eerecode" en de daarmede samenhangende 
aanvulling van statuten en huishoudelijk reglement, 
zullen op de agenda voor deze vergadering nog 
voorkomen: bestuursmoties over de nadere om
schrijving van de uitoefening van het architect en-
beroep door ambtenaren. Op een der volgende ver
gaderingen zullen de administratieve bepalingen van 

het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
— in vergelijking met andere en wel zulke voor
schriften, die voor particuliere architecten aanbe
veling verdienen — ter sprake komen. 

P r i j s v r a g e n . 

P R I J S V R A G E N T E C H N I S C H E H O O G E S C H O O L . 

De Senaat der Technische Hoogeschool te Delft 
heeft de volgende prijsvragen uitgeschreven, waaraan 
studeerendenden aan een Nederlandsche instelling 
van hooger onderwijs kunnen mededingen, en waarop 
de antwoorden moeten zijn ingekomen voor 1 
September 1909. 

Afdeeling der Bouwkunde. 
A. Ontwerp ran een concertgebouw, dat, staande 

op een vrij terrein van 2500 M 2 . o. m. bevat: een 
groote concertzaal voor 1000 bezoekers; een kleine 
concertzaal voor 300 bezoekers benevens vertrekken 
voor solisten, bestuur enz. 

B. Ontwerp van een machinefabriek; welke ge
legen is aan drie straten en waarbij uitbreiding 
mogelijk moet zijn. De fabriek moet ruimte bevatten 
voor een machinehal van 3000 M 2 . waarin een 25 
tons loopkraan in de middenbeuk en kleinere kranen 
in de zijbeuken en draaikraantjes aan de zuilen; 
een magazijn voor vervaardigde machines, van 
350 M ' . ; een emballage-, een directiegebouw; een 
afdeeling voor fabricage van gereedschap, groot 
180 M 2 . ; een watertoren boven den hoofdtoegang 
van het terrein, met een reservoir van 20 M * . ; 
een smederij van 380 M 2 . ; een ijzergieterij, groot 
600 M 2 . ; een afbrameiïj, groot 150 M 2 . ; een metaal
gieterij, groot 125 M 2 . ; modelmakerij, 200 M 2 . ; 
machinekamer, 180 M 2 . : ketelhuis, 225 M 2 . ; een 
centraal-retiradegebouw voor 1000 man, met wasch-
en badgelegenheid, van 160 M 2 . ; en portiersver-
trekken. 

Op den 8en Januari 1910 zal de Senaat het oordeel 
der afdeeling bekend maken over de ingekomen 
ontwerpen en den gouden eere-penning toekennen 
aan het meest voldoende antwoord, naar het oordeel 
der afdeeling. 

P R I J S V R A A G S L A C H T H U I Z E N . 

De uitslag van de prijsvraag voor het ontwerpen 
van slachthuizen, zooals die door de jury thans 
officieel is bekend gemaakt luidt als volgt: 

type A (zonder kunstmatige koelinrichting) 1ste 
prijs aan motto Dierenbescherming. 

type B (met kunstmatige koelinrichting) 1ste 
prijs aan motto Dierenbescherming. 

Bij opening der brieven bleek de ontwerper van 
motto Dierenbescherming, de winnaar dus van heide 
typen te zijn C. F . Sepmeyer te Dordrecht. 

Premie werd niet toegekend voor type A. 
Voor type B werd de premie toegekend aan de 

inzending onder motto drie cirkels in elkaar, ont
werper Fr. Dupont. 

Naar wij uit goede bron vernemen zal aan den 
Minister van Landbouw een 3-tal ontwerpen tot 
aankoop worden voorgedragen. 

Ofschoon de deelneming aan deze interessante 
prijsvraag beneden de verwachting bleef, hetgeen 
waarschijnlijk voor een deel aan de bepalingen van 
het programma te wijten is, zien wij met belang
stelling het officieele juryrapport tegemoet. 

I ngezonden s t u k k e n . 

Aan 
de Redactie van „de Opmerker" 
Bouwkundig Weekblad. 

Mijnheer de Redacteur. 

Het moet een getrouw lezer van Uw blad, zooals 
ondergeteekende, wel opvallen, dat U geene ge
legenheid ongebruikt laat om de ambachtsscholen 
een steek onder water te geven. 

Overal, waar dit slechts eenigszins mogelijk is, 
worden die inrichtingen er door U als met de 
haren bijgesleept. 

Nu weer in No. 45 van 7 November 1.1., waar 
U de examens voor bouwkundig opzichter en teekè-
naar van de maatschappij tot bevordering der bouw
kunst bespreekt. 

Naar aanleiding van wat het rapport der laatst
gehouden examens over het mondelinge onderzoek 
aangaande houtconstructie zegt, schrijft U de enor
miteit: „Deze aanteekening toont duidelijk aan, dat 
de ambachtsschool toch nog niet in eene voldoende 
opleiding van den timmerman voorziet". 

Met het volste recht mag worden gevraagd: Is 
het U bekend, dat alle (of in ieder geval het 
grootste deel der) candidaten over wier onvoldoende 
kennis in het vak houtconstructie wordt geklaagd, 
eene ambachtsschool met goed gevolg hadden door-
loopen (c.q. met diploma waren ontslagen)? Zoo 
niet dan, dan raakt Uwe bewering kant noch wal. 

Maar bovendien, moet nu een minder gunstig 
rapport van examens voor opzichter en teekenaar 
als maatstaf dienen voor de beoordeeling der resul
taten van het onderwijs aan ambachtsscholen? 

Dat zou werkelijk al te dwaas zijn en geeft maar 
al te duidelijk blijk van Uwe blinde ingenomen
heid tegen die inrichtingen, 

Het mag als algemeen bekend worden veronder
steld, dat de ambachtsscholen geene opleiding voor 
opzichter of teekenaar geven. Dat sommige oud-
leerlingen het, door aanleg, ijver en doorzettings
vermogen tot die functies brengen, is zeker niet 
af te keuren, maar zij moeten dan, na de ambachts
school te hebben verlaten en na in de werkplaats 
en op bouwwerken de noodige practische ervaring 
te hebben opgedaan, nog heel wat studeeren en zich 
geruimen tijd voor het examen voorbereiden. 

Bij vele examen* doet zich het verschijnsel voor, 
dat sommigen het maar probeeren. Lukt het, des 
te beter, lukt het niet, welnu dan maar weer aan 
den gang en een volgend jaar opnieuw geprobeerd. 

Gesteld nu, wat nog de vraag is, dat er zich onder 
dergelijke waaghalzen eenige oudleerlingen van 
ambachtsscholen zouden bevinden, mag daarvan dan 
die scholen een verwijt worden gemaakt? 

Immers neen. Veeleer ligt dan de gevolgtrekking 
voor de hand, dat die candidaten zich onvoldoende 
hadden voorbeid. Schrijver dezes, die vier keeren 
in de bedoelde examencommissie zitting had (het 
laatst in 1906, waarna hij, wegens drukke bezig
heden, moest bedanken) durft beweren dat, wanneer 
een staat werd opgemaakt, waarop het aantal ge
slaagden en daarnaast het aantal daarvan, dat eene 
ambachtsschool met diploma had verlaten, en een 
dergelijke staat der afgewezenen, de ambachts
scholen lang geen slecht figuur zouden maken. 

Dat er zich bij de examens, evenals bij alle 



36C 

andere, candidaten aanmelden, die het er maar op 
wagen, is een feit. 

Het is schrijver, toen hij, als steeds, mondeling 
examen afnam (het bedoelde jaar in steenconstructie) 
voorgekomen, dat een candidaat, na twee vragen 
niet te hebben kunnen beantwoorden, zeide, in 
Indië werkzaam geweest te zijn, nooit werken in 
steen te hebben uitgevoerd en aan steenconstructie 
nooit iets gedaan te hebben. 

Hierboven zeide ik, dat bij iedere gelegenheid, 
waar slechts eenigszins mogelijk, de ambachts
scholen een „Seitenhieb" van U kregen. 

Ik heb hierbij het oog op „de Opmerker" No. 42 
van li) October 1907, waar U op bladz. 332 (tweede 
kolom, regel 22 van boven) iu Uw stuk, getiteld: 
„Middelbaar technisch onderwijs" schreeft: „Mis
schien zal dit timmeren, meer nog dan dat dei-
ambachtsscholen, op knutselen gelijken." 

Hier wordt door U niets minder beweerd, dan 
dat het timmeren der ambachtsscholen op knutselen 
gelijkt. 

Dit nu is eene besliste onwaarheid. 
Op de ambachtsscholen worden de werkstukken 

op ware grootte gemaakt: van knutselen is geen 
sprake. 

Trouwens, iemand die de ambachtsscholen kent. 
weet wel beter. 

Wanneer zulk eene grove beschuldiging neer
geschreven wordt, moet men die met bewijzen staven 
en hadt U , indien U ééne of meer ambachtsscholen 
kendet, waar geknutseld wordt, die moeten noemen, 
dan had men kunnen onderzoeken of dat juist was. 

De reden, dat ik er het vorig jaar niet op inging 
is, behalve gebrek aan tijd. dat ik, na eerst ruim 
eene maand geleden over ambachtsscholen te hebben 
geschreven, niet de schijn op mij wilde laden van 
„op alle slakken zout te leggen." hoewel de slak 
bet zout wel waard was. 

Nu U echter de ambachtsscholen weer op onge
motiveerde wijze aanvalt, kan ik niet nalaten, Uwe 
uiting van het vorig jaar te releveeren. 

Verdiende en gezonde critiek is goed en noodig. 
Hatelijkheden zijn af te keuren, vooral in een 

blad, dat aanspraak wil en kan maken op achting 
en waardeering, als hoedanig ik het Uwe nog steeds 
beschouw. 

Met dank voor de plaatsing 
Hoogachtend 

Uw dn\ 
November 190«. X . 

Alhoewel wij ons moeilijk kunnen voorstellen, dat 
een getrouw lezer van ons blad, die onze meeningen 
over het ambachtsonderwijs kent, over enkele onzer 
opmerkingen dermate ontstemd kan zijn, als uit het 
bovenstaande blijkt, gelooven wij toch, dat de krasse 
opmerkingen van den geachten inzender ernstig 
gemeend zijn. 

Daarom mogen wij niet nalaten er onmiddellijk 
tegen te protesteeren. 

In de eerste plaats tegen de qualificatic onzer 
opmerkingen als „steken onder water". „Seitenhiebe" 
en „hatelijkheden". 

Daartegenover zouden wij met het volste recht 
bij den schrijver van het bovenstaande „blinde voor
ingenomenheid" met de ambachtsscholen kunnen 
veronderstellen. 

Stellen wij toch eens tegenover onze eerstaan-
gehaalde opmerking het omgekeerde; „de am
b a c h t s s c h o o l v o o r z i e t i n eene v o l d o e n d e 

o p l e i d i n g van den t i m m e r m a n " , wat dan 
verondersteld mag worden des schrijvers meening 
te zijn, dan vragen wij elk onpartijdig lezer, wat 
nu wel de grootste enormiteit is. 

Wij willen thans echter het debat op deze wijze 
niet voortzetten, maar in een volgend nummer 
gaarne meer uitvoerig onze meening over het am
bachtsonderwijs motiveeren en trachten den schrijver 
te overtuigen, dat het slechts belangstelling in de 
bouwambachten is, die ons af en toe tot critiek op 
het ambachtsonderwijs voert, waar daartoe o. i . 
gereede aanleiding bestaat. RKD. 

L e e s t a f e l . 

Ito iinkiiudig Weekblad No. 45. Brieven uit B e l g i ë 
XIII. Brussel en hare voorsteden. 

M o n n i k e n huize n. met af beeldingen. 
De R e o r g a n i s a t i e van de a ide el ing Bouw

kunde der Teclinijsehe Hoogeschool. 
V e r w a r m i n g en L u c h t ver ver sch ing in hun 

verhouding tot Architectuur, Techniek en Hvgiëne, door 
F. F. Linger w. i. 

Ingezonden Stukken . Kunstuiting iu Holland eu 
België, door Jac. van Gils. 

V e r s l a g e n van V e r g a d e r i n g e n . Afdeeling 
's-Gravenhage, :I0 October 1i»08. 

Architectura No. 45. V e r s l a g van de 1248ste Genoot
schapsvergadering van 4 Novemb r 19 K*. 

V e r s l a g van de Vergadering, gehouden 24 October 
1908 ter bespreking van de oplichting eener Afdeeling 
Kunstnijverheid. 

G e v o l g e n van huninr, Ingezonden stuk van den 
Heer A. W. Weissman, met bijbehoonnde col respondents 
en naschrift der Re.lactie. 

T ecni s c h G e d e e 11 e. Verwarming en Ventilatie door 
Ing. Joh. Korting, naar tiet Duitsch door K F. van der 
Hi ijden (Vervolg'. —• Geluidwerende Bouwmaterialen. — 
Een goed cement. Snippers. — Een nieuw soort cement. 

De Bouw wereld No. 40. De wederontdekking en 
wederopbouw der Oudheid. 

Woonhuis te 's-Gravenhage, architect I. Sanders (af
beeld mg i. 

Opmerkingen over beton, door l \ W. Scharroo, 
Eerste Luitenant der Genie (vervolg en slot). 

De Ingenieur No. 45. P r o v i n c i a a l Geneeskundig 
Gest ich t „Dn iii en Bosch" te Castricum. Inleiding 
tot het bezoek aan dat geslicht bij gelegenheid van de Ver 
gadering der Vakafdeeling voor Bouw- en Waterbouwkunde 
op H November 1908. door J. Scholtens, met afbeeldingen. 

R i u o l s c h u i v e n voor de groote schutsluizen van het 
kanaal door Zuid-Beveland, door J. P. van Vlissingen c. i. 
met afbeeldingen. 

Tei'luiiscli Weekblad (II. v.T.) No. 45. Bestuursberichten. 
— Uit de Afdeelingen. — Een en ander over onze Statuten
wijziging (Slot). — Van Week tot Week. — Verslag Con 
gres Wettelijke Ouderdomsverzorging (Vervolg) — Tech
nisch Gedeelte. Beschrijving van de Cementfabriek der 
Société anonyme des Ciinents Portland Liégeois a Haccourt 
bij Visé. 

De Aannemer No. 45. Tweede I n t e r n a t i o n a a l 
Congres voor de Bouwbedrij ven, Parijs 16— 19 November 
1908. Rapport Beslissing van Geschillen! 

Moedgevend 
Afdeel ing.s ver s lagen. Groningen. 
Ingezonden stukken. Werken in eigen beheer. 

De Nederlandsche Kiel Industrie Xo.1». Bevriezingsprocven 
met bakst' enen en kalkzandsteenen. — Een arbeidsover
eenkomst voor steen- eu pan fabrieken. — Verpakken van 
flenzen. — De geschiedkundige ontwikkeling van de steen-
fabricatie. 

Deutsche Itauliiitte No. U. W e r t der Idea la ren i-
t e k t u r, II, door C. Z«hnder. 

E t w a s Ober E i n k n e h e u h a u s e r, door F. Rud. 
Vogel, met afbeelding, 

Neuc L a n d h a u s b a t e n HI. door E. Bauernfeind, 
met afbeeldingen. 

E i n 1 a n (I I i c h e s G e h ö 11 bij een ontwerp van Schra
gen & Netuka te N ieder Rochlitz. 

R a u m s t u d i e a, door F. Rud. V o g e l , bij een ontwerp 
van Dr. Ing. Klopper te Holzmiudeii, op losse plaat. 

Toegepaste IJzercoiigiructies, Praktisch Hand- en Leer
boek voor bouwtechnici door Willem N o o r 1 a n d e r, 
Architect der Gemeente Electriciteitswerken te Amsterdam, 
uitgave van de Wed. J. Ah rend A- Zoon aldaar. Van 
denzelfden schrijver verscheen vroeger een werk over 
betimmeringen, maar wij zouden zeggen met deze „Toege
paste Ijzerconstructies'' zal nog meer in een bestaande 
behoefte worden voorzien, want in de meeste werken, waar
uit bij Technisch Onderwijs en zelfstudie de kennis van 
ijzerconstructies verkregen moet worden, hapert het aan 
toi passingen. De leeraar of de studeerende moet zijn voor
beelden zoeken, waar hij ze vinden kan en betrouwbare 
voorbeelden liggen niet zoo voor de hand, dat men altijd 
vindt wat men noodig heeft. 

Dit werk zal evenwel bevatten constructies en bereke
ningen van vloeren, trappen, kolommen, kappen, ijzeren 
gebouwtjes, vakwerken, lantaarnlichten, eenvoudige over
bruggingen, verankeringen, enz. en met zij a flink uitge
voerde en gedetailleerde platen met bijgevoegde bereke
ningen, zoowel voor onderwijs als voor zelfstudie van zeer 
veel nut en gemak kunnen zijn. De schrijver verdiept zich 
niet in theoretische beschouwingen, maar geeft de bereke
ningen zooals men ze in de practijk uitvoert, daarbij een 
ruim gebruik makend van de graphische methode. 

De bedoeling van het werk is blijkbaar, dat wie het heeft 
doorgewerkt in staat zal zijn alle bij bouwwerken voor
komende ijzerconstructies te ontwerpen en te berekenen en 
naar deze eerste aflevering te oordeelen, zal het aan die 
bedoeling zeer goed kunnen beantwoorden. 

V a r i a 

V I O L E T K L E U R I G V E N S T E R G L A S . 

Dr. J . G . Maschhaupt, te Groningen, deelt in het 
Chemisch Weekblad wederom iets mede over de 
violetkleuring van glas onder invloed van het licht. 
Hij schrijft: „Naar aanleiding van een vroegere 
mededeeling (waarop ook in ons blad de aandacht 
werd gevestigd) over de violetkleuring van bepaalde 
vensterruiten onder invloed van het zonlicht, had 
ik het genoegen, van den heer C. H . van Schoone-
veldt te Rotterdam nadere inlichtingen, deze speciale 
glassoort betreffende, te mogen ontvangen. 

De heer Sch. schreef mij: 
„Toen ik in 't begin van het jaar 1851 als spiegel-

makersjonger bij mijn patroon te werk kwam, was 
daar een aparte stelling met glas van kleine afme
tingen. Dit glas werd „Nalopglas" genoemd, naai
den naam van den fabrikant van het door U be
doelde glas. De fabriek was in de eerste helft van 
de 19e eeuw al opgedoekt en mijn patroon had het 
glas, dat toen nog over was, in depót gekregen. 
Dit glas werd uitsluitend gebruikt voor portierramen 
van luxe-rijtuigen, voor het afdekken van zilveren 
theebladen, enz. Dat dit glas door zonlicht ver
kleurt is zeker " 

De heer Sch. had tevens de vriendelijkheid mij twee 
monstertjes van dit glas, door hem uit een ouden 
spiegel van het jaar 17S9 genomen, toe te sturen. 

Om mij er van te overtuigen of dit niet violet 
gekleurde glas werkelijk de glassoort in kwestie 
was, smolt ik een splintertje samen met soda: een 
sterke groenkleuring toonde aanwezigheid van man
gaan aan. Verder gaf de „Schmelze" een sterke 
Gutzeit'sche reactie op arseen en bleek het glas 
ijzer-vrij te zijn. 

Toen het glas op al deze punten met de vroeger 
door onderzochte glassoort overeenstemde, twijfelde 
ik niet aan de violetkleuring onder den invloed van 
het licht. Dat echter de kleuring zóó snel plaats 
had als het geval bleek te zijn, had ik niet gedacht. 

Een der stukken glas werd, voor de helft afge
dekt, aan het zonlicht blootgesteld (Juni 1907.) Reeds 
na verloop van 10 dagen was duidelijk violetkleuring 
waar te nemen, wanneer men door de dikte van het 
glas keek. Na enkele weken was de violette kleur 
van de aan het licht blootgestelde helft ook zeer 
duidelijk waar te nemen, wanneer men het glas op 
wit papier legde. Steeds nam de kleur aan inten
siteit toe. 

Hiermede is nogmaals ten overvloede aangetoond 
dat de sterk violette kleur, welke waargenomen 
wordt bij sommige oude spiegelruiten inderdaad is 
toe schrijven aan de inwerking van het zonlicht, 
en blijft nog slechts óver een onderzoek te doen 
naar deze zoo interessante lichtwerking." 

H E T E T H N O G R A F I S C H M U S E U M VOOR ZUID-
C E L E B E S T E M A K A S S E R . 

De correspondent van de „Locomotief" te Ma
kasser schreef daarover onlangs: 

Hoewel nog niet officieel voor 't publiek open
gesteld, ben ik toch maar eens een kijkje gaan nemen 
in ons ethnografisch museum voor Zuid-Celebes. 

Een gelukkig denkbeeld is 't geweest om 't paleis 
van den ex-radja van Boni voor dat doel te ge
bruiken. Dit gebouw toch is op zichzelf reeds iets 
typisch Boniseh. Hoewel vrijwel veel- en helkleurig, 
is het geheel toch niet onsmaakvol.'t Zwaar vergulde 
houtsnijwerk in den voorgevel geeft er iets opge
wekts, iets feestelijks aan. 

En dat het doelmatige niet opgeofferd is aan 't 
eigenaardige, wordt ge al heel gauw gewaar, wanneer 
ge, na eerst een houten trap opgeloopen te hebben, 
met rustbanken ter weerszijden waar vroeger 
waarschijnlijk de „hovelingen" antichambreerden 
binnengetreden zijt. 

Twee flinke, ruime zalen, goed verlicht en ge
scheiden door een wand van fraai houtsnijwerk als 
in 't frontispice is aangebracht. De wanden door 
een kennershand versierd met een groote verschei
denheid van wapens der verschillende volkeren, be-
hoorende tot het gouvernement van Celebes en 
Onderhoorigheden: van den lompen, maar doel-
treffenden klewang der woeste Toradja's tot de 
kostbare, fijnbewerkte kris der Bonièrs. Niet geheel 
op zijn plaats in een museum voor Celebes is een 
zeer zeldzame oude kris, nog afkomstig uit het oude 
rijk van Modjopait. Onder die wapens zijn er eenige 
met inscripties van 't dankbare gouvernement, eer
tijds geschonken aan bevriende vorstjes en bijzonder 
verdienstelijke en trouwe inlandsche ambtenaren, 
die ons later, ondanks die allerliefste attentie der 
regeering, menig leelijk koopje geleverd hebben. 

Ondank is 's werelds loon! 
't Eentonige van de wapenversiering wordt ge

broken door schilden en allerlei strijdhelmen, alias 
vechthoeden. Er zijn zonderlinge hoofddeksels bij; 
vooral die der koppensnellende Toradja's van Cen
traal Celebes munten uit in het buitenissige. De 
eigenaardigste zijn wel de hoeden, die met uitstekende 
hoornsgewijs omgebogen koperen platen aan een 
karbouwenkop doen denken, en dus de kracht sym-
boliseeren. De. maliënkolders bestaan uit ronde 
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stukjes dik leer, die elkander als schubben bedekken, 
met gevlochten tenen als voering. Er behooren nog 
heel wat meer voorwerpen tot de wapenrusting: 
zoodat Mefisto in groot ornaat me een engel van 
uiterlijk toelijkt in vergelijking met den Toradja 
in compleet „snel"-kostuum uitgedost. 

Na een goed geslaagden sneltocht is er natuur
lijk feest en bij die plechtigheid komen heel wat 
ceremoniën te pas. Bekijken we de kast met goe
deren, die bij ?t koppensnellen gebruikt worden, 
afkomstig uit het landschap „La Torna", dan zien 
we verschillende van gekleurde kraaltjes vervaar
digde voorwerpen die een huis. een padischuur, 
een schip, enz. voorstellen. Stond het er niet uit
drukkelijk bij, dan zouden we nooit op 't denkbeeld 
komen, dat deze dingen als hoofddeksels gebezigd 
worden. En toch is dit zoo. 

(Wordt vervolgd). 

G e m e n g d n i e u w s . 

B U I T E N L A N D . 

In liet volgend jaar zal van 15 April tot 15 Mei te 
Mannheim een bouwkunsttentoonstelling worden gehouden. 
De plaatselijke afdeeling van de „Verein Deutscher Archi-
tekten" vroeg en verkreeg daarvoor de beschikking over 
een gedeelte van de, in het vorige jaar onder leiding van 
Professor Billing voltooide Stedelijke „Kunsthalle". 

„Het Organisatie Comité van het Congres van het Inter-
nationaler Verband ftlrdie Materialpröfungen der Technik", 
heeft dit congres vastgesteld op 7—11 September 1909. te 
Kopenhagen. 

B I N N E N L A N D . 

LEIDEN. De resultaten der opgravingen bij het Uddeler-
meer en bij Valkenswaard, vanwege het Rijksmuseum van 
Oudheden, in den afgeloopen zomer ondernomen door den 
conservator dr. J. H. Holwerda, daartoe bijgestaan door dr. 
M. A. Evelein, zijn in de zg. opgravingskamer van het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden tentoongesteld. 

Behalve de voorwerpen zelf zijn er ook een aantal 
kaarten, afbeeldingen en fotografieën te zien. Daaruit blijkt, 
dat de zg. Hunneschans, aan het Uddelermeer gelegen, een 
ronde plek van 100 M. middellijn, aan de landzijde hoef
ijzervormig omgeven door een aarden wal van verscheidene 
meters en een gracht, een ruïne van bouwwerk uit den 
Saksischen tijd is. Binnen in den burcht lagen een aantal 
ronde hallen, waarvan de vuurhaarden werden weerge
vonden, een groot ovaal hoofdgebouw met drie kelders en 
verder een aantal ovale huizen. Van deze huizen werden 
behalve de vergane resten, de gaten in den grond weerge
vonden van de palen, die de wanden overeind hielden. Deze 
gaten, met verkleurde aarde, spijkerresten enz. gevuld, 
teekeuden het plattegrond der huizen af. 

Een groote massa scherven van aardewerk bewijst, dat 
de burcht door Saksische stammen, ongeveer 700 na 
Chr. moet zijn opgericht en dat hij tot de 10e of 11e eeuw 
na Chr. heef) voortbestaan. Op één plaats aan de zuid
zijde werd toen in den wal een groot gat gegraven en daar 
een huis gebouwd, een zeker teeken van verval van de 
burcht als zoodanig. Hier heeft men alleen scherven van 
aardewerk en een paar muntjes uit de 13e eeuw gevonden. 

Behalve dit aardewerk is een groote massa ijzerwerk, 
o. a. spijkers, een eigenaardige schop, een kolossale bijl, 
een dolk en verschillende andere voorwerpen gevonden. 

Lang vóór dat deze Saksische bevolking er kwam, hadden 
er echter in prae-historische tijden reeds menschen ge
woond. In de eerste plaats werd er een groote massa 
vuursteen-fragmenten, die waarschijnlijk aan die tijden zijn 
toe te schrijven, over het geheele terrein van de schans 
gevonden, en behalve dit werden er scherven van een soort 
aardewerk en klokurnen, waaronder een gaaf exemplaar, 
aangetroffen, die vet lal van 800 jaren voor Chr. werden 
gedateerd. 

Nog een andere prae-historische nederzetting werd ge
vonden in een hoek van de schans, waar nemen bodems 

van hutten, die eenmaal in den grond waren uitgegraven, 
werden aangetroffen. Vlak bij deze hutten, lag een af vals-
hoop met tal van scherven en risten van dierbeeLderen, en 
verder lagen hier twee graven, waarin de lijken volkomen 
waren vergaan, doch waarvan ieder vier mooie stukken 
aardewerk bergde. 

Ook van deze prae-historische overblijfselen zijn, naast 
een keuze uit vuursteen en scherven, de mooie stukken 
aardewerk in het museum tentoongesteld. De tentoonge
stelde voorwerpen zijn een geschenk van de Koningin. 

Te Valkenswaard werd een deel van het zoogemiamd 
urnenveld opgegraven, in het bijzonder met het doel na te 
gaan hoe de urnen in den «rond waren geplaatst en hoe 
het grafveld was aangelegd. Hierbij bleek, dat langs een 
vooraf gegraven greppel, telkens als het noodig was, een 
aantal urnen in een lange rij werden neergezet, met de 
verbrande beenderen der dooden, of ook wel de beenderen 
alleen in een doek geknoopt. De gevonden urnen en de 
daarin aangetroffen bijpotjes zijn tentoongesteld en ver-
toonen verschillende typen van Gallo-Germaansche be
schaving een paar eeuwen vóór of even na Chr. 

AMSTERDAM. Bij den in 1908 gehouden prijskamp in de 
beeldhouwkunst is door de jury de gouden eerepenning 
toegewezen aan den heer B. M. A . Ingen Housz, geboren 
te Breda, met het voorstel hem het jaargeld te doen ge
nieten ten einde hem in de gelegenheid te stellen, zich in 
de beeldhouwkunst te volmaken. 

Bij Kon. besluit is nu aan den heer Ingen Housz voor liet 
tijdvak van 1 December 1908 tot 30 November 1909 boven
bedoeld jaargeld van f 1200 verleend 

GOOR. De g< meenteraad besloot in zijn op 6 November 
gehouden vergadering tot den aanleg eener drinkwaterleiding. 

P e r s o n a l i a . 

— Bij beschikking van den Minister van Koloniën, is de 
gepensionneerde kapitein der genie van het leger in Ned.Indië, 
W. A. J. T. Zelle, voor den duur van vijf jaren gesteld ter 
beschikking van den Gouverneur van Curacao, om te worden 
belast met de waarneming van het ambt van Directeur der 
Openbare Werken in die kolonie. 

— De heer B. L. van Es, te Haarlem, tijdelijk opzichter 
bii de genie, is benoemd tot opzichter in het Stads-Armen 
huis te Amsterdam. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— O p z i c h t e r voor Weg en Werken bij deSamarang-
Joana Stoomtram-Maatschappij aanvangssalaris f 150 tot 
f 250 's maands. Diploma van Opzichter van's Rijks Water 
staat of een gelijkwaardig gewenscht. Sollicitatiën in te 
zenden bij de Directie, Jan Pieterszoon Coenstraat 4, 
's-Gravenhage. (1) 

— C i v i e 11 n g e n i e u r, diploma Delft, 1907 of 1908, 
tegen 1 Januari 1909 als Aspirant-Adjunct-Ingenieur bij de 
H. IJ. S. M. Dienst van Weg en Werken, nanvangstrakte-
tement f 1"00.— per jaar. Aanbiedingen vóór 19 November 
a.s. aan den Ch ef van de Werken. Administratiegebouw, 
H. IJ. S. M. Amsterdam. (1) 

— E l e c t r o - I n g e n i e u r of E l e c t r o t e c h n i c u s 
met langjarige ervaring in projecten, begrootingen enz. 
voor electrische inrichtingen. Sollicitaties zenden aan H. 
Doyer Co. Rotterdam. (1) 

— O nd e r w ij z er in het smeden en de beginselen van 
Vakteekenen aan de Ambachtsschool te Goes, tegen 1 
Januari 1909. Salaris f 700 per jaar met verhoogingen van 
f 50 elke vijf jaar. Stukken vóór 18 November 1908 aan 
den Directeur, A. D. F. van der Wart. die ook inlichtingen 
geeft. (2) 

v. 
- Jong vlujr Teekenaar, Br. fr., lett. G E 968, N. 
d. D. (2) 

14 November. Bijlage van „ D E O P M E R K E R " . No. 46. 

T H. VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. — 

Huordkautoor en MaffaaUnen DE Kl'ITF.KKADE 150-151. Filiaal en Showroom 44 ROKIN, 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 
SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Wam en Kmidwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder liarantie. 

— Bekw. C o n s t r u c t i c-T c e k e n a a r voor tijdelijke 
werkzaamheden. Aanbiedingen onder No. 410, bureau van 
de Haagsche Courant. (2) 

— L e e r a a r voor het Bouwkundig Teekenen aan de 
Vakteckenschool Patrimonium, te Amsterdam (avondcursus) 
zich te wenden tot den Directeur der School, Nieuwe Hee
rengracht 95 (2) 

— Tijdelijk Teek en aar voor het detailleeren van 
ijzerconstructies. Brieven onder letters A. B. H., Nijgh. & van 
Ditmar Algemeen Advertentie-Bureau, Botterdam (2) 

— T e c h n i c u s voor het ontwerpen en inrichten van 
Ketelhuizen en van verbeteringen in Ketel bedrijven. Aan
vangssalaris f luOO.— a f 1200.—. Sollicitaties met bijvoe
ging „Vertrouwelijk" in te zenden aan H. Doyer en Co. 8 
Nieuwland Rotterdam. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BONO VAN TECHNICI 
RuiJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

.Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 0 tot 8 uur. 

30 Bouwk.Opz.-teek., 22—50 j . , ƒ60—ƒ 125 p.m. 
12 BouwkOpz.-Uitv., 23—50 j . , /"C5—ƒ 120 „ , 
9 Bouwk. Teek. • 22—33j. , / '45—ƒ 120 „ 
0 Waterb. Opzr. 20-44 j . , f00—ƒ125 „ 
1 Décoratie-teekenaar -30 j . . ƒ f 126 „ 
1 Teek. voor kunst-industrie—30 j . , ƒ ƒ125 „ 
4 Chef-machinisten 2 2 - 3 3 } . , / 9 0 — ƒ 125 „ 
1 Werkt. opz. (construct.) 2ti'j., ƒ ƒ110 „ 
3 Werkmeesters 2 0 - 34 ƒ90—ƒ 130 „ 
4 Werktuigk. Teek. 18—30j.,ƒ35—ƒ 90 „ 
5 Electrotechniker 20—34 j . , ƒ 35—ƒ 120 „ 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , ƒ 05 „ 
1 Adjunct-Boormeester —20j., 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 10 November 

'a-Gravenhage, ten '11.30 ure, door het 
departement van waterstaat: het maken 
van eene aanlegplaats aan het Volkerak 
te Ooltgcnsplaat met bijkomende werken, 
raming f 1(55.000; bestek ter lezing aan 
het departement van waterstaat en aan 
de lokalen der provinciale besturen en 
verkrijgbaar bij Gebr. Van Cleef; nadere 
inlichtingen te bekomen bij den hoofd
ingenieur-directeur van den T hoor II aid. 
en den ingen. Canter ('remer.s teBrielle. 

Amsterdam, ten 12 ure. Het gem.-best. 
het maken van een dienstgebouw met 
werkplaatsen en woningen aan de Bilder-
dijkkade en de Tollensstraat bet maken 
van een afsluitmuur aan het Bellamy 
plein, en het verbouwen aan de bestaande 
hoofdremise aan de Tollensstraat, ten 
behoeve van de gemeentetram; bestek en 
voorw. te verkrijgen ter Stadsdrukkerij. 
Inlichtingen ten kantore van de Gemeente
tram, Stadhouderskade 2, van 2—4 uur, 
de 3 laatste werkdagen vóór den dag der 
aanbesteding. Aanwijzing 11 November. 

Amsterdam, ten 12 ure. Het Gem.best. 
ten Gemeentehuize: het in eene vaste 
brug Ombouwen van de Ophaalbrug 
No. 2»0 over de Waalseilandsgracht, aan 
de Oude Schans, met bijbelioorende 
werken, Bestek en voorw. te verkrijgen, 
ter Stadsdrukkerij. Inlichtingen bij de 
afdeeling „Bruggenbouw" van 1'ublieke 
Werken ten Gemeentehuize, kamer No. 
149, van 10 tot 12 uur de week, welke 
aan dc aanbesteding voorafgaat. 

Amsterdam, ten 1*2 ure. Het gem.-best. 
ten Gemeentehuize: het maken en in 
hangen van drie stel nieuwe en het uit
nemen, nazien en weder inhangen van 
één stel bestaande deuren in de Entrepot -
doksluis, met bijkomende werken. 

Bestek en voorwaarden te verkrijgen 
ter Stadsdrukkerij. Inl. bij den Hoofd
opzichter van „Algemeene Dienst" dei-

Publieke Werken ten Gemeentehuize, 
kamer No. 145, van 10 tot 12 uur, de drie 
laatste werkdagen der week welke aan 
de aanbesteding voorafgaat. 

Rotterdam. Door den heer J. T. Schui
ten: het bouwen van een broodbakkerij 
m. meelzolders aan de Hoveniersstraat; 
bestek en teek. verkrijgb. ten kantore der 
arch. Gelderschekade 10 te Rotterdam. 

Rotterdam. Het gem best. in het Tim
merhuis: de levering van 1000 gegoten 

Assurantie "Maatsch. tegen 

schade op het Leven 
„»E vau 1 8 1 5 . 

's-GRAVENIIAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade.— 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat.-ZUTPHEN.IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Prcmicn, zonder Inleggelden of Na- i 
betalingen. 

ijzeren straat.-yphons, in 2 perc. (Zie adv. 
in no. 45). 

Groningen, ten 12.45 ure. Het gem. best.: 
de vernieuwing en verbreeding van de 
Ebbingebrug in verband met electrische 
trambaan in de gemeente bestek no. 31; 

bestek en voorw. ter lezing ter secretarie 
en aid. verkrijgb. 

Zeist, ten 11.30 ure. De arch. J. M. 
Paap iu café Havens: het bouwen van 
drie woningen; bestek en teek. verkrijg
baar aan het bouwk. bureau. 

DINSDAG 17 Nmember. 

«otterdam, ten 1 ure, door het gem.-
best.: het bouwen van een stal voor 12 
paarden met tuigenkamer en opzichters -
woning en het inrichten van eeu straat-
vegerspost enz. aan de Brielschelaan; 
voorw. en teek. liggen ter inzage op de 
Secretarie der gem. en in het Timmer
huis en verkrijgb. bij P. vau Waesberge 
en Zoon; inl. aan gemeld timmerhuis; 
aanw. 10 Nov ten 11 ure. 

WOENSDAG 18 November 

's-Gravenhage, ten 2 ure,doorfiet best. 
der Holl. Mij. van Onroerende Goederen 
in het Zuid-Holl. koffiehuis: het bouwen 
van drie heerenhuizen te Ede; inl. ten 
kantore van de Mij., Waldeck Pyrmont-
kade 188, van 9—10 en van den architect 
A. Kool te Ede: bestek en teekeningen 
aan bovengenoemde adressen verkrijgb. 

DON DE «DAG 1» November. 

Haarlem, ten 11 ure. door het dep. van 
waterstaat aan het gebouw van het prov. 
best.: het maken van drie dukdalven, een 
vlot en een drijvend remmingwerk met 
geleidingspalen voor een drijvend droog
dok in de visschershaven te IJmuiden; 
raming f 9900; bestek ter lezing aan het 
Min. van waterstaat, aan de lokalen der 
prov. best. en verkrijgbaar bij Gebr. v. 
Cleef, Den Haag; inl. bij den hoofding.-
directeur Wortman te Haarlem, den inge
nieur Maiinkelle te Amsterdam, den 
ingenieur Schliugeman en den opz. van 
Langeveld te IJmuiden. 

Haarlem, ten 11 ure, door het dep. 
van Waterstaat aan het gebouw van het 
prov. best.: het bouwen van een ijzeren 
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stukjes dik leer, die elkander als schubben bedekken, 
met gevlochten tenen als voering. Er behooren nog 
heel wat meer voorwerpen tot de wapenrusting: 
zoodat Mefisto in groot ornaat me een engel van 
uiterlijk toelijkt in vergelijking met den Toradja 
in compleet „sneF-kostuum uitgedost. 

Na een goed geslaagden sneltocht is er natuur
lijk feest en bij die plechtigheid komen heel wat 
ceremoniën te pas. Bekijken we de kast met goe
deren, die bij 't koppensnellen gebruikt worden, 
afkomstig uit het landschap „La Torna", dan zien 
we verschillende van gekleurde kraaltjes vervaar
digde voorwerpen die een huis. een padischuur, 
een schip, enz. voorstellen. Stond het er niet uit
drukkelijk bij, dan zouden we nooit op 't denkbeeld 
komen, dat deze dingen als hoofddeksels gebezigd 
worden. En toch is dit zoo. 

' Wordt vervolgd). 

G e m e n g d n i e u w s . 

B l ' I T E N L A N D . 

In liet volgend jaar zal van 15 April tot 15 Mei te 
Mannheim een bouwkunsttentoonstelling worden gehouden. 
De plaatselijke afdeeling van de „Verein Deutscher Archi-
tekten" vroeg en verkreeg daarvoor de beschikking over 
een gedeelte van de. in het vorige jaar onder leiding van 
Professor Billing voltooide Stedelijke „Kunsthalle". 

rHet Organisatie Comité van het Congres van hét Inter-
nationaler Verband lïir die Materialpröfnngen der Technik", 
heeft dit congres vastgesteld op 7—11 September 1909. te 
Kopenhagen. 

B I N N E N L A N D . 

LEIUKN. De resultaten der opgravingen bij het Utideler-
meer en bij Valkenswaard, vanwege het Rijksmuseum van 
Oudheden, in den afgeloopen zomer ondernomen door den 
conservator dr. .1. H. Holwerda, daartoe bijgestaan door dr. 
M. A. Evelein, zijn in de zg. opgravingskamer van het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden tentoongesteld. 

Behalve de voorwerpen zelf zijn er ook een aantal 
kaarten, afbeeldingen en fotografieën te zien. Daaruit blijkt, 
dat de zg. Hunneschans, aan het Uddelermeer gelegen, een 
ronde plek van 100 M. middellijn, aan de landzijde hoef
ijzervormig omgeven door een aarden wal van verscheidene 
meters en een gracht, een ruïne van bouwwerk uit den 
Saksischen tijd is. Binnen in den burcht lagen een aantal 
ronde hallen, waarvan de vuurhaarden werden weerge
vonden, een groot ovaal hoofdgebouw met drie kelders en 
verder een aantal ovale huizen. Van deze huizen weiden 
behalve de vergane resten, de gaten in den grond weerge
vonden van de palen, die de wanden overeind hielden. Deze 
gaten, met verkleurde aarde, spijkerresten enz. gevuld, 
teekendeu het plattegrond der lunzen af. 

Een groote massa scherven van aardewerk bewijst, dat 
de burcht door Saksische stammen, ongeveer 700 na 
Chr. moet zijn opgericht en dat hij tot de 10e of 11© eeuw 
na Chr. heefi voortbestaan. Op één plaats aan de zuid
zijde werd toen in den wal een groot gat gegraven en daar 
een huis gebouwd, een zeker teeken van verval van de 
burcht als zoodanig. Hier heeft men alleen scherven van 
aardewerk en oen paar muntjes uit de 13e eeuw gevonden. 

Behalve dit aardewerk is een groote massa ijzerwerk, 
o. a. spijkers, een eigenaardige schop, een kolossale bijl, 
een dolk en verschillende andere voorwerpen gevonden. 

Lang vóór dat deze Saksische bevolking er kwam, hadden 
er echter in prae-historische tijden reeds menschen ge
woond. In de eerste plaats werd er een groote massa 
vuursteen-fragmenten, die waarschijnlijk aan die tijden zijn 
toe te schrijven, over het geheele terrein van de schans 
gevonden, en behalve dit werden er scherven van een soort 
aardewerk en klokurnen. waaronder een gaaf exemplaar, 
aangetroffen, die vet lal van 800 jaren voor Chr. werden 
gedateerd. 

Nog een andere prae-historische nederzetting werd ge
vonden in een hoek van de schans, waar negen bodenis 

van hutten, die eenmaal in den grond waren uitgegraven, 
werden aangetroffen. Vlak bij deze hutten, lag een afvals-
hoop met tal van scherven eii risten van dierbeenderen, en 
verder lagen hier twee graven, waarin de lijken volkomen 
waren vergaan, doch waarvan ieder vier mooie stukken 
aardewerk bergde. 

Ook van deze prae-historische overblijfselen zijn, naast 
een keuze uit vuursteen en scherven, de mooie stukken 
aardewerk m het museum tentoongesteld. De tentoonge
stelde voorwerpen zijn een geschenk van de Koningin. 

Te Valkenswaard werd een deel van het zoogenaamd 
urnenveld opgegraven, in het bijzonder niet het doel na te 
gaan hoe de urnen in den «rond waren geplaatst en hoe 
het grafveld was aangelegd. Hierbij bleek, dat langs een 
vooraf gegraven greppel, telkens als het noodig was, een 
aantal urnen in een lange rij werden neergezet, met de 
verbrande beenderen der dooden, of ook wel de beenderen 
alleen in een doek geknoopt. De gevonden urnen en de 
daarin aangetroffen bijpotjes zijn tentoongesteld en ver-
toonen verschillende typen van Gallo-Germaansche be
schaving een paar eeuwen vóór of even na Chr. 

AMSTERDAM. Bij den in 1908 gehouden prijskamp in de 
beeldhouwkunst is door de jury de gouden eerepenning 
toegewezen aan den heer B. M. A. Ingen Housz, geboren 
te Breda, met het voorstel hem het jaargeld te doen ge
nieten ten einde hem in de gelegenheid te stellen, zich in 
de beeldhouwkunst te volmaiten. 

Bij Kon. besluit is nu aan den heer lngen Housz voor het 
tijdvak van 1 December 1908 tot 30 November 190!) boven
bedoeld jaargeld van f 1200 verleend 

GOOR. De g< meenteraad besloot in zijn op (5 November 
gehouden vergadering tot den aanleg eener drinkwaterleiding. 

P e r s o n a l i a . 

— Bij beschikking van den Minister van Koloniën, is de 
gepensionneerde kapitein der genie van het leger in Ned.-Indië. 
W. A. J. T. Zelle. voor den duur van vijf jaren gesteld ter 
beschikking van den Gouverneur van Curacao, om te worden 
belast met de waarneming van het ambt van Directeur der 
Openbare Werken in die kolonie. 

— De heer B. L. van Es, te Haarlem, tijdelijk opzichter 
bii de genie, is benoemd tot opzichter in het Stads-Aimen 
huis te Amsterdam. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— O p z i c h t e r voor Weg en Werken bij deSamarang-
Joana Stoomtram-Maatschappij aanvangssalaris f 150 tot 
f 250 's maands. Diploma van Opzichter van's Rijks Water 
staat of een gelijkwaardig gewenscht. Sollicitatiën in te 
zeilden bij de Directie, Jan Pieterszoon Coenstraat 4, zeilden bij 
's-Gravenhage. 

— C i v i e l i n g e n i e u r . diploma Delft. 1907 of 1908, 
tegen 1 Januari 1909 als Aspirant-Adjunet-Ingenieur bij de 
H. IJ. S. M. Dienst van Weg en Werken, aanvangstrakte-
tement f ïnfjO.— per jaar. Aanbiedingen vóór 19 November 
a.s. aan den Ch ef van de Werken. Administratiegebouw. 
H. IJ. S. M. Amsterdam. |1) 

— E l e c t r o - I n g e n i e u r of E l e c t r o t e c h n i c u s 
met langjarige ervaring in projecten, begrootingen enz. 
voor electrische inrichtingen. Sollicitaties zenden aan H. 
Dover Co. Rotterdam. (1) 

— O nd e r w ij z er in het smeden en de beginselen van 
Vakteekenen aan de Ambachtsschool tc Goes, tegen 1 
Januari 1905). Salaris f 700 per jaar met verhoogingen van 
f 50 elke vijf jaar. Stukken vóór 18 November 1908 aan 
den Directeur, A. D. F. van der Wart. die ook inlichtingen 
geeft. |2| 

v. d. 
Jong 
D. 

v lug Teekenaar, Br. fr., lett. G E 4)08, N. 
(2) 

14 November. Bijlage van „ D E O P M E R K E R " . No. 46. 

T H . VAN HEEMSTEDE OBELT, 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 

Hoofdkantoor eu MagazUnen DE KI ITKRHADE 150-151. Filiaal en Showroom *4 ROK IIV, 

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 Ventilator onder Garantie. 

— B e k w. Construct] c-T cekenaar voor tijdelijke 
werkzaamheden. Aanbiedingen onder No. 410, bureau van 
de Haagsche Courant. (2) 

— L e e r a a r voor het Bouwkundig Teekenen aan de 
Vakteckenschool Patrimonium, te Amsterdam (avondcuisus) 
zich te wenden tot den Directeur der School, Nieuwe Hec-
rengracht 95 (2) 

— Tijdelijk Teek en aar voor het detaillecren van 
ijzerconstructies. Brieven onder letters A. B. II.. Nijgh. iV van 
Ditmar Algemeen Advertentie-Bureau, Rotterdam (2) 

— T e c h n i c u s voor het ontwerpen en inrichten van 
Ketelhuizen en van verbeteringen in Ketelbedrijven. Aan-
vangssahuis f D'OO.— a f 1200.—. Sollicitaties met bijvoe
ging „Vertrouwelijk" in te zenden aan H. Dover en Co. 3 
Nieuwland Rotterdam. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van G tot S uur. 

30 Bouwk.Opz.-teek., 
12 BouwkOpz.-Uitv., 
9 Bouwk. Teek. 
6 Waterb. Opzr. 
1 Décoratie-teekenaar 
l Teek. voor kunst-industrie 
4 Chef-machinisten 22 
1 Werkt. opz.(construct.) 
3 Werkmeesters 
4 Werktuigk. Teek. 
5 Electrotechniker 
1 Scheepsteekenaar 
1 Adjunct-Boormeester 

22— 50j., ƒ 60—ƒ125 p.m. 
23— 50 j . , ƒ t >5—ƒ 120 „ 
22-33 \..f 45—ƒ120 ,. 
20-44 j . , f GO-/125 . 

30 j . , ƒ ƒ125 
30\..f ƒ125 

-33 j . , ƒ 90 ƒ125 
26 i . , ƒ ƒ110 

26—34 j . , /90- ƒ130 
18—30j., ƒ35—ƒ 90 
20—34j., ƒ35—ƒ120 

21j , f 65 
-20 , j , 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 10 November 

's-Gravenhage, ten '11.30 ure, door het 
departement van waterstaat: het maken 
van eene aanlegplaats aan het Volkcrak 
te Ooltgensplaat met bijkomende werken, 
raming f 165.000; bestek ter lezing aan 
het departement van waterstaat en aan 
de lokalen der provinciale besturen en 
verkrijgbaar bij Gebr. Van Cleef; nadere 
inlichtingen te bekomen bij den hoofd
ingenieur-directeur van den Thoorn aid. 
en den ingen. Canter Cremers te Brielle. 

Amsterdam, ten 12 ure. Het gem.-be-st. 
het maken van een dienstgebouw met 
werkplaatsen en woningen aan de Bilder-
dijkkade en de Tollensstraat het maken 
van een afsluitmuur aan het Bellamy 
plein, en het verbouwen aan de bestaande 
lioofdremise aan tie Tollensstraat, ten 
behoeve van de gemeentetram; bestek en 
voorw. te verkrijgen ter Stadsdrukkerij. 
Inlichtingen ten kantore van de Gemeente
tram, Stadhouderskaile 2, van 2—4 uur, 
de 3 laatste werkdagen vóór den dag dei-
aanbesteding. Aanwijzing II November. 

Amsterdam, ten 12 ure. Het Gem.best. 
ten Gemeentehuize: het in eene vaste 
brug Ombouwen van de Ophaalbrug 
No. 2-0 over de Waalseilandsgracht, aan 
de Oude Schans, met bijbehoorende 
werken, Bestek en voorw. te verkrijgen, 
ter Stadsdrukkerij. Inlichtingen bij de 
afdeeling „Bruggenbouw" van Publieke 
Werken ten Gemeentehuize, kanier No. 
149, van 10 tot 12 uur de week. welke 
aan dc aanbesteding voorafgaat. 

Amsterdam, ten 12 ure. Hetgcm.best. 
ten Gemeentehuize: het maken en in-
hangen van drie stel nieuwe en het uit
nemen, nazien en weder inhangen van 
één stel bestaande deuren in de Entrepot-
doksluis, met bijkomende werken. 

Bestek en voorwaarden te verkrijgen 
ter Stadsdrukkerij. Inl. bij den Hoofd
opzichter van „Algemeene Dienst" der 

Publieke Werken ten Gcnieentehuize. 
kamer No. 115, van 10 tot 12 uur, de drie 
laatste werkdagen der week welke aan 
de aanbesteding voorafgaat. 

Rotterdam. Door den heer J. T. Schui
ten: het bouwen van een broodbakkerij 
m. meelzolders aan de Hoveniersstraat; 
bestek en teek. verkrijgb. ten kantore der 
arch. Geldcrschekade 10 te Rotterdam. 

Botterdam. Het gem best. in het Tim
merhuis: de levering van 1000 gegoten 

Assurantie "Maatsch. tegen Dlflllü" 

schade op het Leven 
„DE Nederlanden" va.. 1*45. 
's-GRAVENIIAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
st raat.-ZUTPHEN,IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 , 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'rciiiicn, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

ijzeren straatsyphons. in 2 perc. (Zie adv. 
in uo. 45). 

Groningen, ten 12.45 ure. Het gem. best.: 
de vernieuwing en verbreedhig van de 
Ebbingebrug in verband niet electrische 
trambaan in de gemeente bestek no. 31; 

bestek en voorw. ter lezing ter secretarie 
en aid. verkrijgb. 

Zeist, ten 11.80 ure. De arch. J. M. 
Paap in café Havens: het bouwen van 
drie woningen: bestek en teek. verkrijg
baar aan het bouwk. bureau. 

DINSDAG 17 November. 

Rotterdam, ten 1 ure. door het gem.-
best.: het bouwen van een stal voor 12 
paarden met tuigenkainer en opzichters-
woning en het inrichten van een straat-
vegeispost. enz. aan de Brielschelaan; 
voorw. en teek. liggen ter inzage op de 
Secretarie tier gein. en in het Timmer
huis en verkrijgb. bij P. van Waesberge 
en Zoon; inl. aan gemeld timmerhuis: 
aanw. 10 Nov ten II ure. 

WOENSDAG 18 November 

's-Gravenhage, ten 2 ure, door Tiet best. 
der Holl. Mij. van Onroerende Goederen 
in het Zuid-Holl. koffiehuis: het bouwen 
van drie heerenhuizen te Ede; inl. ten 
kantore van de Mij., Waldeck Pyrmoiit-
kade 133. van 9—10 en van den architect 
A. Kool te Ede: bestek en teekeningen 
aan bovengenoemde adressen verkrijgb. 

DONDERDAG I» November. 

Haarlem, ten 11 ure. door het dep. van 
waterstaat aan het gebouw van liet prov. 
best.: het maken van drie dukdalven, een 
vlot en een drijvend remmingwerk niet 
gcleidingspalen voor een drijvend droog
dok in de vissehershaven ie Umuiden: 
raming f9900; be»tek ter lezing aan het 
Min. van waterstaat, aan tic lokalen der 
prov. best. en verkrijgbaar bij Gebr. v. 
Cleef, Den Haag; inl. bij tien lioofding.-
directeur Wort man te Haarlem, den inge
nieur Maiinkelle te Amsterdam, den 
ingenieur Schlingenian en den opz. van 
Langeveld te Umuiden. 

Haarlem, ten 11 ure, door het dep. 
van Waterstaat aan het gebouw van het 
prov. best.: het bouwen van een ijzeren 
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droogdok voor de visschershaven te 
Umuiden; raming f85000; bestek ter 
lezing aan het min. van waterstaat en 
aan de lokalen «Ier prov. best. en ver
krijgb. bij de Gebr. van Cleef te 's Graven 
hage; inl. bij den hoofding.-dir. Wortman 
te Haarlem, den ing. Marinkelle te 
Amsterdam en den ing. Schlingemann 
te Umuiden. 
• ('nlenborg, ten 3 ure, door de N. V. 
Door Eendracht Sterk in het café Van 
Gelder: het bouwen van 14 woningen, 
1 winkelhuis en 1 café: teekeningen en 
bestek verkrijgbaar bij «len bouwkundige 
W. van Schaik Jr.. Markt 2o7c teCulcn-
borg; aanw. li» November 11 ure. 

's-Gravenhage, ten 2 ure. door het 
gem. best.: lo. het leveren van straat
keien in het jaar 19i>9 in 3 perc,2o.hel 
leveren van trottoirbanden van hardsteen 
of graniet in het jaar 19(19; aanw. alle 
werkdagen van 9—12 ure en 2—4 uren. 
aan de Gemeentewerl' alwaar de voor
waarden verkrijgbaar zijn. 

ZATERDAG 21 November. 

Uriel le. door het gein. best.: bestek 1: 
het bouwwerk, bestek 2 de fabriekstoe-
stellen, bestek 3 de retortovens, bestek 
4 gashouder; bestekken te verkrijgen bij 
den heer J. Adriaanse, gasdirecteur te 
Harderwijk, die tevens inl. verstrekt; 
aanw. 14 Nov. van 11 tot 3 uur. 

MAANDAG 23 November. 

lrnsnm. De arch. P. de Graaf: het 
bouwen van eene burgerbehuizinge; bestek 
en teek. verkrijgb. bij de firma van der 
Spoel en Co. te Grouw. 

DINSDAG 24 November. 

Rotterdam, ten 1 ure, door het gein. 
best.: het bouwen van een stal voor 29 
paarden met tuigen- en voerliedenkamer 
straatvegerspost en opzichterswoning 
aan Bosland; bestek, voorw. en teek. ter 
inzage ter Secretarie der gem. en in het 
Timmerhuis cn verkrijgbaar bij wed, P. 
van Waesberge en Zoon aid.; inl. te be
komen aan gemeld timmerhuis; aanw. 
17 November ten lt ure. 

Utrecht, ten 2 ure. De dir. der Mij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen in het 
Moreelse Park bestek no. 11.80: het uit
breiden van sporen en wissels met bij
komende werken op het emplacement ie 
Oudewater; (zie adv. in no. 45). 

Utrecht, ten 2 ure. De dir. der Mij. tol 
Exploitatie van Staatsspoorwegen in het 
Moreelse Park: b< stek no. 11(53: het maken 
van eene wachterswoning bij VV. P. 3 en 
het afbreken der bestaande wachters-
woning bij W. P. 32 A. met bijbehoorende 
werken nabij het station Sustèren, raming 
f5150; (zie adv. in no. 45). 

Utrecht, ten 2 ure De directie der Mij. 
t. Expl. v. Staatsspoorwegen aan het Cen
traal bureau: bestek no. 230: de levering 
van bovenbouwmaterialen. (Zie adv. in 
no, 45). I 

DONDERDAG 2« November. 

Zwolle, ten 12 ure, door het dep. van 
waterstaat in het gebouw van het prov. 
best.: de vervanging van de Dalvoorder 
brug gemeente den Ham door een duiker, 
de vernieuwing van den bovenbouw van 
de brug over de Reggc in de traverse 
te Goor en bijkomende werken; raming 
I 2120; bestek' ter lezing aan het dep. 
van waterstaat en aan de gebouwender 
prov. besturen en verkrijgbaar bij de 
Gebr. van Cleef te 's-Gravenhage; inl. bij 
den hoofding.-dir. jhr. de Jong van Beek 
en Donk te Zwolle, bij den arrond.-ing. 
Birnie te Almelo en bij den opz. ten 
Doesschatte te Zwolle en Bootsgezel te 
Rijssen. 

Woensdag S December. 

's-Gravenhage, ten 2 ure. Het Hoofd
bestuur der Posterijen en Telegrafie in 
het lokaal' Parkstraat: het bouwen van 
een Bijpost en Telegraafgebouwtje op 
gemetselde fundeering op het Stations-
emplacement te Hoek van Holland. (Zie 
adv. in dit no). 

DONDERDAG 3 December. 

Middelburg, ten 11 ure, door het dep. 
van waterstaat aan het geb. van het 
prov. best.: het maken en inhangen van 
houten deuren voor de kleine sluizen van 
het kanaal door Zuid-Beveland; het be
stek ter lezing aan het dep. van water
staat en aan de gebouwen der prov. 
besturen en te bekomen bij de Gebr. van 
Cleef Den Haag; inl. bij den hoofding.-
dir. Galand te Middelburg, den arrond.-
ingen. van Vlissingen te Goes en den 
opz. Huitema te Hansweert. 

Uitslag van Aan
bestedingen. 

Utrecht 3 November, door de Mij. tot 
Expl. van S. S. in het Moreelsche Park; 
bestek no. 1162; het maken van grond
werken, liet leveren en stellen van den 
metalen bovenbouw van drie doorgangen, 
het leggen en wijzigen van sporen en 
wissels en het verrichten van bijkomende 
werken ten behoeve van de omlegging 
van het gedeelte spoorweg station Gouda. 
Aansluiting op de lijn Gouda-Rotterdam. 
Begrooting f239.000. inschrijvingsbil letten. 
A. Prins Thz., Sliedrecht f 292.000; Prijs 
per M 3 zand bij levering van: meer zand 
f 0.74 minder zand f 0.67; H. J. Nederhorst 
Jr., Gouda f 279.643; meer zand f 0.80, 
minder zand f 0.73; P. J. Cromjongh, 
Amsterdam f 270 000; meer zand f 0.75, 
minder zand f 0.68; J. C. Schotel, Dor
drecht f 257.233; meer zand f 0.55, minder 
zand f 0.50; N. V. Zand-Leverantie Maat
schappij, Amsterdam f 245.800; meer 
zand f'0.711, minder zand f 0.65; fa. J. 
van den Elshout Gz., Scheveningen 

f 243.500; meer zand f 0.625, minder zand 
f 0.57; M. .1. van Hattum Beverwijk, en 
W. Blankevoort Czn, Haarlem f234480; 
meer zand f 0.66, minder zand f 0.60; 
Zand-Leverantie Maatschappij, Amster
dam 238.000; meer zand f 0.71\ minder 
zand f 065; T. van der Aa Hzn., Botter
dam f 236.000: meer zand f 0,80', minder 
zand f 055. 

Van der Maas & Co., 
Beeldhouwers. 

Den Haag— Bussum. 

Ateliers tot artistieke bewerking van 
Hout en S t e e n . 

Vervaardigen alle beeld- en steenboitwtverken. 
Beeldhouwwerk 

op kunstnijverheidgebied. 
ADMINISTRATIE: 

Willem de Zwijgerlaan 25, 
Den Haag. 

Gewapend Beton. 
Uitvoering vim alle voorkomende werken. 

Fabriek v. Omentjjzerwerkeu. 
IXGENIEUB-BUBEAU: 

H. H. SCHRODER, v li. LVV. FINkE. 
Leeuwarden, Nieutvestad 123. 

\ JALOUSIES SNJZENLIFTEN 

j ROLLUIKEN ZONBLINDEN 

j SERREBEOEKKING MARklEZEN&RAMEN 

|S. BRUIGOM. Arnhem. 

H. WESTENBERG, 
ALMELO, 

.oertCement-en Cementijzerwerken ui. 
— op de werken. — 

Specialiteit in Betonvloeren 
voor FABRIEKEN en PAKHUIZEN, ens 

Vele attesten ter inzage. 

P. Dolk & Zoon 
ROTTERDAM — DORDRECHT. 

= Cloisonné-Glas,= 
P a a r l g l a s , Mozaïek. 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPIMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—-81 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
6. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar 

over op 1 April 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-Afrika . 

6.501.^, 

7,50] 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij TOOI--
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met-
plaat f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat • 0.15 

Advertentiën van l tot en met 5 regels . . . I.— 
het bewijsnummer daaronder begrepen. 

Voor eiken regel meer • 0.15 
Groote fetters 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 iu het Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk des 
VRIJDAGS VOORMIDDAGS aan ons bnrean 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

De b e v o r d e r i n g o n z e r nat iona le n i j ve rhe id . 

Een voorstander van onze nationale nijverheid 
schreef in het weekblad „Architectura" een inge
zonden stuk onder den titel „Werkloosheid", waar
aan het verzoek was toegevoegd, dat bladen, die met 
den inhoud sympathiseeren, het zouden overnemen. 

Waar het een goed doel geldt, zooals hier. 
wordt aan zulk een verzoek in den regel door ver
schillende bladen voldaan eu kan, door een aldus 
verkregen groote verspreiding van denkbeelden, 
de zaak ook wel eenigszins bevorderd worden. 

Wij weten niet of vele bladen aan het verzoek 
van den schrijver gevolg zullen geven, maar hoe 
dit zij, toen wij na lezing het verzoek gingen over
wegen, was het resultaat dezer overweging, dat de 
bedoeling van het stuk ons zeer sympathiek was. 
maar de inhoud in het geheel niet, zoodat ver
spreiding dezer denkbeelden in wijderen kring ons 
eerder nadeeligdan bevorderlijk voor onze nationale 
nijverheid toescheen. 

De zaak is veel te ernstig, om er den spot mede 
te drijven en. zooals sommigen doen, de vraag te 
stellen, wat wij onder nationale nijverheid hebben 
te verstaan, om dan tot het antwoord te komen, 
dat wij eigenlijk geen nationale nijverheid hebben 
en er dus niet zooveel drukte over behoeven te 
maken, maar de zaak is ook veel te ernstig, om 
er zoo losjes overheen te loopen als deze „voor
stander" doet in zijne beschouwingen. Men vraagt 

zich daarbij af, zijn zij vijf-en-twintig jaren geleden 
neergeschreven of werkelijk nu, in het achtste jaar 
der twintigste eeuw? Zoo weinig inzicht spreekt 
er uit van wat moderne nijverheid is, zoo weinig 
kennis van ons volkskarakter en zoo oppervlakkig 
beschouwd zijn de middelen, die tot vermindering 
of beter nog voorkoming der werkloosheid worden 
aan de hand gedaan. 

Waar de schrijver feiten constateert slaat hij 
wel af en toe den spijker op den kop, maar in 
de gevolgtrekkingen is zooveel dat tot onmiddel
lijke tegenspraak uitlokt, dat wij in het belang dei-
zaak niet kunnen nalaten, het stuk 
zins uitvoerig te beschouwen. 

Dat de socialisten (of juister de sociaal-demo
craten) in de middelen door hen tegen werkloos
heid aan de hand gedaan erg eenzijdig zijn en 
men daardoor toch niet tot een gezonden toestand 
zal geraken, daarin heeft de schrijver wellicht ge
lijk. Wij hebben hier te doen met een reactie, 
veroorzaakt door de eenzijdigheid van andere groepen 
en reacties kenmerken zich in den regel door een 
grooter of kleiner mate van overdrijving. 

Dat bevordering van emigratie slechts een pallia
tief is en dat de maatschappelijke welvaart niet 
gediend wordt door het uitdrijven van energieke 
werkkrachten, dit kan men niet vele voorbeelden 
uit de geschiedenis staven. 
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droogdok voor de visschershaven te 
IJmuiden; raming f 85000; bestek lei-
lezing aan het min. van waterstaat en 
aan de lokalen der prov. best. en ver
krijgb. bij de Gebr. van Cleef te 's Graven 
hage; inl. bij den hoofding. dir. Wortman 
te Haarlem, den ing. Marinkelle te 
Amsterdam en den ing. Schlingcmann 
te IJmuiden. 

• Cnlenborg, ten 3 ure, door de N. V. 
Door Eendracht Sterk in het café Van 
Gelder: het bouwen van 14 woningen, 
1 winkelhuis en 1 café: teekeningen en 
bestek verkrijgbaar bij den bouwkundige 
W. van Schaik Jr.. Markt 2u7c teCuIen-
borg; aanw. 19 November 11 ure. 

's-Gravenhage, ten 2 ure, door het 
gem. best.: lo. het leveren van straat
keien in het jaar 191)9 in 3 perc, 2o. het 
leveren van trottoirbanden van hardsteen 
of graniet in het jaar 1909; aanw. alle 
werkdagen van 9—12 ure en 2—4 uren, 
aan de Gemeentewerf alwaar de voor
waarden verkrijgbaar zijn. 

ZATERDAG 21 November. 

Brielle, door het gem. best.: bestek 1: 
het bouwwerk, bestek 2 de fabriekstoe-
stellen, bestek 3 de retortovens, bestek 
4 gashouder; bestekken te verkrijgen bij 
den heer J. Adriaanse, gasdirecteur te 
Harderwijk, die tevens inl. verstrekt; 
aanw. 14 Nov. van 11 tot 3 uur. 

MAANDAG 23 November. 

Irnsam. De arch. F. de Graaf: het 
bouwen van eene burgerbehuizinge; bestek 
en teek. verkrijgb. bij de firma van dei-
Spoel en Co. te Grouw. 

DINSDAG 24 November. 

Rotterdam, ten 1 ure, door het gem. 
best.: het bouwen van een stal voor 29 
paarden met tuigen- en voerliedenkamer 
straatvegerspost en opzichterswoning 
aan Bosland; bestek, voorw. en teek. ter 
inzage ter Secretarie der gem. en inliet 
Timmerhuis cn verkrijgbaar bij wed, P. 
van Waesberge en Zoon aid.; uil. te be
komen aan gemeld timmerhuis; aanw. 
17 November ten lt ure. 

Utrecht, ten 2 ure. De dir. der Mij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen iiihet 
Moreelse Park bestek no. 11.30: het uit
breiden van sporen en wissels met bij
komende werken op het emplacement te 
Oudewater; (zie adv. in no. 45). 

Utrecht, ten 2 ure. De dir. der Mij. tot, 
Exploitatie van Staatsspoorwegen in het 
Moreelse Park: bestek no. 1163: het maken 
van eene wachterswoning bij W. P. 3 en 
het afbreken der bestaande wachters-
woning bij W. P. 32 A. met bijbehoorende 
werken nabij het station Sustéren, raming 
f5160; (zie adv. in no. 45). 

Utrecht, ten 2 ure De directie der Mij. 
t. Expl. v. Staatsspoorwegen aan het Cen
traal bureau: bestek no. 230: de levering ; 
van bovenbouwmaterialen. (Zie adv. in j 
no. 45). I 

DONDERDAG 26 November. 

Zwolle, ten 12 ure, door het dep. van 
waterstaat in het gebouw van het prov. 
best: de vervanging van de Dalvoorder 
brug gemeente den Ham door een duiker, 
de vernieuwing van den bovenbouw van 
de brug over de Reggc in de traverse 
te Goor en bijkomende werken; raming 
f 2120; bestek' ter lezing aan het dep. 
van waterstaat en aan de gebouwen der 
prov. besturen en verkrijgbaar bij de 
Gebr. van Cleef te 's-Gravénhage; inl. bij 
den hoofding.-dir. jhr. de Jong van Beek 
en Donk te Zwolle, bij den arrond.-ing. 
Birnie te Almelo en bij den opz. ten 
Doesschatte te Zwolle eii Bootsgezel te 
Rijssen. 

Woensdag 2 December. 

's-Gravenhage, teil 2 ure. Het Hoofd
bestuur der Posterijen en Telegrafie in 
het lokaal' Parkstraat: het bouwen van 
een Bijpost en Telegraafgebouwtje op 
gemetselde fundeering op het Stations
emplacement te Hoek van Holland. (Zie 
adv. in dit no). 

DONDERDAG 3 December. 

Middelburg, ten 11 ure, door het dep. 
van waterstaat aan het geb. van het 
prov. best.: het maken en inhangen van 
houten deuren voor de kleine sluizen van 
liet kanaal door Zuid-Beveland; het be
stek ter lezing aan het dep. van water
staat en aan de gebouwen der prov. 
besturen en te bekomen bij de Gebr. van 
Cleef Den Haag; inl. bij den hoofding.-
dir. Caland te Middelburg, den arrond.-
ingen. van Vlissingen te Goes en den 
opz. Huitema te Hansweert. 

f 243.500; meer zand f 0.62», minder zand 
f 0.57; M. J. van Hattum Beverwijk, en 
W. Blankevoort Czn, Haarlem f 238.480; 
meer zand f 0.66, minder zand f 0.60; 
Zand-Leverantie Maatschappij, Amster
dam 238.000; meer zand f 0.7P, minder 
zand f 065; T. van der Aa Hzn., Rotter
dam f 23B.O0O; meer zand f0,60r', minder 
zand f 055. 

Van der Maas & Co., 
Beeldhouwers. 

Den Haag—Bussum. 

Atelieps tot artistieke bewerking van 
Hout e n S t e e n . 

Vervaardigen alle beeld- en steenbouwwerken. 
Beeldhouwwerk 

op kunstnijverheidgebied. 
ADMINISTRATIE: 

Willem de Zwijgerlaan 25, 
Den Haag. 

Gewapend Beton. 
Uitvoering van alle voorkomende werken. 

Fabriek v. Cementüzerwerkeu. 
INGENIEUR-BUREAU : 

H. H. SCHRODER, v h. ö ï . FINKE, 

Leeuwarden, Nieuwestad 123. 

| SNJZENLIFTEN 

ROLLUIKEN [ZONBLINDEN 

SERREBEDEKKING i MARKIEZEN&RAMEN 

Uitslag van Aan
bestedingen. 

Utrecht 3 November, door de Mij. tot 
Expl. van S. S. in het Moreelsche Park; 
bestek no. 1162; het maken van grond
werken, het leveren en stellen van den 
metalen bovenbouw van drie doorgangen, 
het leggen en wijzigen van sporen en 
wissels en het verrichten van bijkomende 
werken ten behoeve van de omlegging 
van het gedeelte spoorweg station Gouda. 
Aansluiting op de lijn Gouda-Rotterdam. 
Begrooting f239.000. inschrijvingsbilietten. 
A. Prins Thz., Sliedrecht f 292.000; Prijs 
per M 3 zand bij levering van: meer zand 
f 0.74 minder zand f 0.67; H. J. Nederhorst 
Jr., Gouda f 279.643; meer zand f 0.80, 
minder zand f 0.73; P. J. Cromjongh, 
Amsterdam f 270 000; meer zand f 0.75, 
minder zand f 0.68; J. C. Schotel, Dor
drecht f 257.233; meer zand f 0.55, minder 
zand f 0.50; N. V. Zand Leverantie Maat
schappij, Amsterdam f 245.800; meer 
zand f' 0.715, minder zand f 0.65; fa, J. 
van den Elshout Gz., Scheveningen 

S. BRUIGOM. Arnhem. 
O — 

H. WESTENBERG, 
ALMELO, 

roert I 
— op de werken. — 

Specialiteit in Betonvloeren 
voor FABRIEKEN en PAKHUIZEN, en». 

Vele attesten ter inzage. 

P. Dolk & Zoon 
ROTTERDAM — DORDRECHT. 
= Cloisonné-Glas,= 
P a a r l g l a s , Mozaïek. 
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Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . / 5.— 

te voldoen 
«. brj vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België • 6.50) 
Voor de overige landen der Post-Unie, met [ I M 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika . - 7.50; 5io 3 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat ƒ 0.25 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15 

Advertentiën van l 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 bi] opgave van drie 

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

aanvrage toegezonden. 

Opgaven Tan Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing in het Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk den 
VRIJDAGS VOORMIDDAGS aan ons bnrean 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 „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

D e b e v o r d e r i n g o n z e r nat iona le n i j ve rhe id . 

Een voorstander van onze nationale nijverheid 
schreef in het weekblad „Architectura" een inge
zonden stuk onder den titel „Werkloosheid", waar
aan het verzoek was toegevoegd, dat bladen, die met 
den inhoud sympathiseeren, het zouden overnemen. 

Waar het een goed doel geldt, zooals hier, 
wordt aan zulk een verzoek in den regel door ver
schillende bladen voldaan en kan, door een aldus 
verkregen groote verspreiding van denkbeelden, 
de zaak ook wel eenigszins bevorderd worden. 

Wij weten niet of vele bladen aan het verzoek 
van den schrijver gevolg zullen geven, maar hoe 
dit zij, toen wij na lezing het verzoek gingen over
wegen, was het resultaat dezer overweging, dat de 
bedoeling van het stuk ons zeer sympathiek was. 
maar de inhoud in het geheel niet, zoodat ver
spreiding dezer denkbeelden iu wijderen kring ons 
eerder nadeelig dan bevorderlijk voor onze nationale 
nijverheid toescheen. 

De zaak is veel te ernstig, om er den spot mede 
te drijven en, zooals sommigen doen, de vraag te 
stellen, wat wij onder nationale nijverheid hebben 
te verstaan, oni dan tot het antwoord te komen, 
dat wij eigenlijk geen nationale nijverheid hebben 
en er dus niet zooveel drukte over behoeven te 
maken, maar de zaak is ook veel te ernstig, om 
er zoo losjes overheen te loopen als deze „ v e r -
stander" doet in zijne beschouwingen. Men vraagt 

zich daarbij af, zijn zij vijf-en-twintig jaren geleden 
neergeschreven of werkelijk nu, in het achtste jaar 
der twintigste eeuw? Zoo weinig inzicht spreekt 
er uit van wat moderne nijverheid is, zoo weinig-
kennis van ons volkskarakter en zoo oppervlakkig 
beschouwd zijn de middelen, die tot vermindering 
of beter nog voorkoming der werkloosheid worden 
aan de hand gedaan. 

Waar de schrijver feiten constateert slaat hij 
wel af en toe den spijker op den kop, maar in 
de gevolgtrekkingen is zooveel dat tot onmiddel
lijke tegenspraak uitlokt, dat wij in het belang dei-
zaak niet kunnen nalaten, het stuk hier eenigs
zins uitvoerig te beschouwen. 

Dat de socialisten (of juister de sociaal-demo
craten) in de middelen door hen tegen werkloos
heid aan de hand gedaan erg eenzijdig zijn en 
uien daardoor toch niet tot een gezonden toestand 
zal geraken, daarin heeft de schrijver wellicht ge
lijk. Wij hebben hier te doen met een reactie, 
veroorzaakt door de eenzijdigheid van andere groepen 
en reacties kenmerken zich in den regel door een 
grooter of kleiner mate van overdrijving. 

Dat bevordering van emigratie slechts een pallia
tief is en dat de maatschappelijke welvaart niet 
gediend wordt door het uitdrijven van energieke 
werkkrachten, dit kan men met vele voorbeelden 
uit de geschiedenis staven. 



Gaarne zal uien den schrijver toegeven, dat een 
land, waar niet gewerkt wordt, verarmt en een 
bevolking, die enkel bestaat uit renteniers, iederen 
dag een stap nader komt tot baar volkomen 
ondergang. 

..Daarom, er moet meer en harder gewerkt 
worden"; ook deze stelling zal men gaarne onder
schrijven, maar ernstige bedenkingen rijzen er tegen 
hetgeen op deze stelling onmiddellijk volgt, al 
zouden de eerste twee zinsneden ook anders doen 
verwachten. Wij lezen daar: 

,,Het is een algemeen erkende en proefonder
vindelijk bewezen waarheid, dat voorkomen beter 
is dan genezen, zooveel te eerder moest dit toe
gepast worden op de ziekte, die werkloosheid 
heet, omdat bij bet voorkomen van werkloosheid, 
de bestaande werkloos tevens wordt genezen". 

„De hoofdzaak is dus. en ook het eenige ge
zonde, het voorkomen van werkloosheid". 

„De Regeering heeft dus tot taak alle zulke 
maatregelen te nemen, die bovenaangehaald doel 
kunnen bevorderen". 

„Schrijver dezes doelt hier op het van Re-
geeringswege bevorderen (ik zeg niet beschermen, 
want hierbij wordt in 't algemeen aan hooge in
voerrechten gedacht) van onze nationale industrie". 
„Wanneer men de technische weekbladen en tijd
schriften inziet, staat men verbaast over het legio 
advertentiën van buitenlandsche fabrikanten of van 
hun vertegenwoordigers". 

„Onlangs zag ik een advertentie van een buiten
landse!) fabrikant, waarin hij zijn windmolen aan
beveelt, notabene, zoo'n vreemde snoeshaan ver
meet zich in 't land van de windmolens zijn fabrikaat 
ingevoerd te krijgen". 

„Nog iets: Zooeven kwam mij onder de oogen 
een afdruk van het request, gezonden door eenige 
binnen- en buitenlandsche fabrikanten aan zijne 
Excellentie den Minister van Landbouw, Nijver
heid en Handel, ter verkrijging van een Rijksproef
station voor bouwmaterialen. Bedoelde buitenland
sche fabrikanten waren : het in ons land vertegen
woordigd Gement-Syndicaat, omvattend bijna alle 
cementfabrieken in Duitschland; een Belgische 
Société Anonyme voor Cementfabricatie en een 
Êngelsche cementfabrikant. Wanneer men de zaak 
goed beschouwt, is het toch wel wat al te erg, 
dat buitenlandsche fabrikanten hun fabrikaat zoo 
stevig ingevoerd achten, in deze het cement, dat 
zij zich, via het cement, de vrijheid veroorloven, 
gelijk onderdanen van onze geëerbiedigde Koningin, 
mede aan onzen Minister te requestreeren". 

„Zoo zijn er zooveel zaken, te veel om op te 
noemen, waarover wij ons moeten schamen dat zij 
in ons land kunnen gebeuren". 

Het schijnt door den schrijver als vanzelf sprekend 
te worden beschouwd, dat hier de Regeeiïng moet 
ingrijpen. Dit is in de eerste plaats alreeds een 
punt, waaromtrent de meeningen zeer sterk uiteen-
loopeii. Blijkbaar is de schrijver hier zelf door de 
socialistische stroomingen medegevoerd, die gericht 
zijn o]) het einddoel; allesomvattende regeeringszorg. 
Wel verklaart hij niet te willen weten van het 
leelijke woord „beschermen", maar in het geheele 
stuk blijkt verder niet, dat het bevorderen dei-
nationale nijverheid, zooals hij dat wenscht, iets 
anders dan beschermen is en waarom bij beschermen 
altijd aan hooge invoerrechten zou moeten worden 
gedacht, wordt ons ook niet nader verklaard: er 
zijn immers nog tal van andere middelen. 

De Regeering zou bijvoorbeeld een belasting op 
de advertentiën van buitenlandsche fabrikanten in 
onze technische weekbladen en tijdschriften kunnen 
heften, die inderdaad legio zijn. 

Maar, scherts terzijde, vragen wij eens, wat wij 
uit dit verschijnsel kunnen leeren, in de eerste 
plaats, dat de buitenlandsche industrie de waarde 
van de reclame vrijwat beter kent dan de onze en 
in de tweede plaats kan elk voorstander van onze 
nationale nijverheid er uit zien, waarmede deze 
laatste alzoo te concurreeren heeft. 

Wij zouden den schrijver wel in overweging 
willen geven, het vraagstuk van het afzetgebied 
en het vra.ag.stuk der concurrentie, beide van groot 
belang voor de nijverheid, eens wat nader te be-
studeeren. Waarschijnlijk zou hem dan veel, waar
over hij zich thans verwondert, opgehelderd worden 
en hij ei- zich niet meer aan ergeren, dat „een 
vreemde snoeshaan" tracht zijn windmolen in het 
land der windmolens ingevoerd te krijgen. 

1 miners die vreemde snoeshaan heeft van zijn 
standpunt volkomen gelijk en doet daar niets on
behoorlijks mede en wanneer wij ons moeten schamen, 
dan is het daarover, dat onze molenmakers in het 
land der windmolens op het standpunt van een paar 
eeuwen geleden zijn blijven staan, in plaats van 
met den tijd mede te gaan en thans het buitenland 
te voorzien van windmolens van de nieuwste con
structie. 

Grenst een opvatting als die des schrijvers aan 
chauvinisme, het is toch het patriotisme te ver ge
dreven, wanneer men buitenlanders kwalijk neemt 
aan onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel te requestreeren. Dit voert ons terug naai
den pruikentijd, neen verder, naar de middeleeuwen. 
De schrijver bedenke toch, dat het land der wind
molens ook het land van den vrijhandel is. 

De aangehaalde voorbeelden zullen dus bij een 
lezer, die even verder denkt, dan zijn neus lang is. 
wel niet veel effect hebben, en evenmin zal zulk 
een lezer zich laten verschalken door hetgeen de 
schrijver verder betoogt. In den eersten volzin wordt 
een feit geconstateerd, waartegen weinig is in te 
brengen, maar de daaraan vastgeknoopte beschou
wingen berusten alweder op o. i . verkeerde voor
stellingen. Men leze slechts: 

„Dat onze nijverheid geregeld door onze eigen 
natie achtergesteld wordt bij die van het buitenland, 
is dagelijks met nieuwe bewijzen te staven. De ge
meenten gaan vooraan en het publiek volgt." 

„Dat wij door voor bet meerendeel artikelen, 
toestellen, installation en machinerieën bij voorkeur 
uit het buitenland te betrekken, onze eigen industrie 
sterk benadeelen en de energie en ondernemings
geest van onze industrieelen lamgeslagen worden, 
behoeft wel niet nader omschreven te worden." 

„Dat in een buitenlandsch fabrikaat dikwijls meer 
vertrouwen wordt gesteld dan in een van eigen 
nationaliteit, is een algemeene Nederlandsche ziekte, 
die zoo spoedig mogelijk moet worden uitgeroeid." 

„Dat onze ingenieurs, technologen en scheikun
digen niet bekwaam genoeg zouden zijn om onze 
industrie aan de moderne eischen te doen beant
woorden, is eene groote kortzichtigheid, die waar
schijnlijk uit te groote bescheidenheid van onzen 
volksaard voortvloeit; heusch een beetje meer gevoel 
van eigenwaarde zou geen kwaad kunnen. Weet 
men dan niet. dat onze knapste ingenieurs enz. en 
nijverheidskunstenaren door de ongezonde gewoonten 
en vooroordeelen van ons publiek uit het eigen land 

worden gedreven, doch in het buitenland de beste 
plaatsen innemen?" 

„Dat Nederlanders als vertegenwoordigers van 
buitenlandsche firma's en fabrieken voor een klein 
commissieloon de industrie van eigen bodem ver-
koopen, is een gedachte, die bij hen misschien nog 
nooit is opgekomen." 

„Men ziet, hingen de Nederlanders meer aan hun 
natie, de werkloosheid zou niet zoo groot zijn." 

„Aan u dus Nederlandsch publiek, zooveel als in 
uw macht is, de nationale industrie te bevorderen 
door alle valsch vooroordeel af te schudden en haar 
niet bij de binnenlandsche achter te stellen Koop 
uw materialen, artikelen, waren, toestellen, instal-
latiën, machinerieën enz. van onze eigen fabrieken, 
en gij zult op een gezonde manier het uwe er toe 
hebben bijgedragen de heerschende werkloosheid te 
keeren." 

„Dat gij tot op dit oogenblik uw eigen natie een 
groot onrecht hebt aangedaan, waardoor onze werk
lieden thans lijden, moge u een aansporing zijn met 
vasten wil datgene te doen wat uw plicht is." 

Dat het bij het Nederlandsche publiek bepaald 
de voorkeur voor het buitenlandsch fabrikaat is. 
die den ondernemingsgeest en energie onzer indus
trieelen lam slaat, wordt hier alweder als een uit
gemaakte zaak verkondigd, maar niet bewezen. 
Qualiteit en prijs zijn, althans op den duur, factoren 
van veel meer invloed bij de bepaling van de voor
keur, welker bestaan niet te loochenen valt. Het 
is geen ziekte, maar een zeer natuurlijk en gezond 
verschijnsel, dat in een buitenlandsch fabrikaat 
dikwijls meer vertrouwen wordt gesteld, dan in een 
van eigen nationaliteit, om de eenvoudige reden 
dat het eerste dikwijls meer vertrouwen verdient. 

Wij willen hiermede niet zeggen, dat onze inge
nieurs, technologen, scheikundigen enz. niet bekwaam 
genoeg zijn, niet even bekwaam als hunne buiten
landsche collega's, maar er alleen op wijzen, dat 
die bekwaamheid in dit verband een zaak van onder
geschikt belang is. In bekwaamheid en geleerdheid 
kunnen onze technici best met buitenlanders wed
ijveren. Het zou niet moeilijk zijn, de schrijver stipt 
het zelf aan, tal van voorbeelden te noemen van 
Nederlanders, die in de buitenlandsche industrie 
een eervolle plaats bekleeden. 

Alleen van een vreemdeling in technische zaken 
kan men zich dan ook een opvatting verklaren, als 
uit bovenaangehaalde regelen spreekt. 

Wij willen toegeven, dat er wel dingen zijn, die 
wanneer men goed den weg weet in eigen land, 
binnen onze grenzen even goed en somtijds beter 
te verkrijgen zijn dan daarbuiten, wij willen toe
geven, dat wel eens minderwaardige artikelen den 
solieden industrieel hier te lande een zeer onge-
wenschte concurrentie aandoen, maar waar het in 
technische zaken te doen is om materialen, toe
stellen, installation, machinerieën, enz., die aan hooge 
eischen moeten voldoen, daar zijn zij, die deze 
noodig hebben, meestal ook weder voor bedrijven, 
waarin aan hooge eischen moet worden voldaan en 
een groote verantwoordelijkheid moet worden aan
vaard, dikwijls genoodzaakt in het buitenland ter 
markt te gaan. 

Het zou ons te ver voeren in bijzonderheden na 
te gaan, welke de oorzaken zijn van het meerder 
vertrouwen, dat in de hier bedoelde gevallen in de 
producten van buitenlandsche nijverheid gesteld 
wordt, doch noemen wij slechts de groote bedrijfs
zekerheid en de gelijkmatigheid van het product 

van groote industrieele ondernemingen, dan hebben 
wij reeds twee punten genoemd, waarop ontegen
zeggelijk onze vaderlandsche industrie, uit den aard 
der zaak op kleiner schaal ingericht, in vele be
drijven bij de buitenlandsche moet achterstaan. • 

Dat Nederlanders er meer voordeel in zien voor 
een commissieloon buitenlandsche firma's te ver
tegenwoordigen, dan met onvoldoende hulpmiddelen 
een concurrentiestrijd met die firma's aan te binden 
is hun niet euvel te duiden. Of dit loon over het 
algemeen klein te noemen is betwijfelen wij, wanneer 
wij zoo eens de meest bekende Nederlandsche 
firma's, die uitsluitend hun bedrijf maken van de 
vertegenwoordiging van buitenlandsche fabrieken, 
de revue laten passeeren, maar te beweren, dat zij 
daarvoor de industrie van eigen bodem verkoopen, 
waarmede wel bedoeld zal zijn, dat zij de ontwikke
ling der industrie op eigen bodem beletten, dit is-
een beschuldiging, die minst genomen onverdiend 
mag heeten. 

En evenzoo is het onrechtvaardig, zooals de 
schrijver doet, het publiek de schuld te geven van 
omstandigheden, waarvan het zelf veeleer het slacht
offer is en waarvan de oorzaken zoo gecompliceerd 
zijn, dat zij niet maar zoo direct met den vinger 
kunnen worden aangewezen, veel minder wegge
nomen door de hier aan de hand gegeven maat
regelen, waaromtrent de schrijver bovendien ook al 
weder in gebreke blijft aan te wijzen, op welke 
manier zij practisch in toepassing zouden moeten 
worden gebracht, want bet voorbeeld van Duitsch
land, waarop dan de aandacht wordt gevestigd heeft 
voor ons land slechts een zeer betrekkelijke waarde, 
zooals kan blijken uit het volgende: 

„Toen Bismarck het Duitsche Rijk, had aaneen
gesmeed achtte hij zijn taak nog niet volbracht; 
hij moest het zooeven gestichte Rijk tot welvaart 
brengen en het middel hiertoe was het bevorderen 
van de Duitsche Nijverheid. Wat, zeide Bismarck, 
wordt dat hier niet gemaakt, dan zal het hier 
gemaakt worden, en niet een ijzeren wil en ijzeren 
hand werd de Duitsche industrie gebracht op eene 
hoogte die het door vele andere landen wordt benijd." 

„Daarom, wat nog niet is kan worden en vooruit 
is de weg. De knappe koppen hebben we, men 
heeft ze maar aan het werk te stellen." 

„Hoe is thans de toestand: Ingenieurs en/.., geen 
emplooi kunnende vinden, gaan als agent buiten
landsche huizen vertegenwoordigen, 't voor het op
komend geslacht nog slechter makend. Zelfs kwam 
mij onderlaatst een advertentie onder de oogen. 
waarin de steller gebruik makend van den heerschen-
den toestand, een ingenieur vroeg om als reiziger 
bij hem in dienst te treden; wel verheffend voor 
dén stand niet waar? 't Is den man te vergeven, 
want waar moeten anders alle afgestudeerde jongelui 
van onze Technische Hoogeschool heen, wanneer 
de toestand onzer industrie niet verbetert?" 

„Ten bewijze dat dc; Duitsche Regeering nog 
steeds de voetsporen van Bismarck volgt en ge
regeld in de weer is haar industrie te bevorderen, 
diene het volgende. Eenige jaren geleden kwam 
haar ter oore dat de afzet van naaimachines in ons 
land verminderde, onmiddellijk kregen de Duitsche 
consulaten, hier gevestigd, opdracht de oorzaken 
van deze vermindering op te sporen." 

„Het is ook zeer natuurlijk en er behoeft niets 
haatdragend in te schuilen dat een Regeering de 
industrie van haar eigen natie zooveel mogelijk 
bevordert." 

http://vra.ag.stuk


372 

Een Bismarck zouden wij hier dus moeten 
hebben, naar de meening van den schrijver, een 
Bismarck, die de macht had, elke industrie, die 
hier naar zijn meening, vertegenwoordigd zou be
hooren te zijn, naar believen uit den grond te 
stampen, een Bismarck, als deus ex machina, om 
onze nationale nijverheid tot bloei te brengen. 

Wanneer wij niet in de veronderstelling leefden, 
dat het stuk werkelijk ernstig bedoeld is, want 
ware dit niet het geval, dan zouden wij er zeker 
niet zooveel aandacht aan schenken als wij thans 
doen, dan zouden wij hier toch haast denken, dat 
de schrijver met onze nijverheid en hare bevorde
ring een loopje wil nemen. 

De Duitsche industrie heeft ongetwijfeld aan 
Bismarck groote verplichtingen, maar zou toch ook 
met de bescherming van hoogerhand, die haar ver
zekerd werd nooit de hooge vlucht hebben ge
nomen, waarvan wij getuige zijn geweest, wanneer 
de Duitschers niet alle eigenschappen hadden be
zeten, die hen geschikt maakten, om tot een volk 
van technici en industrieelen te worden opgevoed 
en bovendien de gesteldheid van het land en zijn 
hulpbronnen daartoe had medegewerkt. 

Van een arm en achterlijk land heeft Duitschland 
zich in betrekkelijk korten tijd tot een van de 
grootste industriestaten opgewerkt, maar moet men 
dit feit nu beschouwen, als een bewijs van de voor
treffelijkheid van regeeringsbemoeiing ? Wij gelooven 
het niet. Wel willen wij erkennen, dat Bismarck's 
groote werk, het herstellen van de Duitsche een
heid, het zijne tot de ontwikkeling der nationale 
nijverheid heeft bijgedragen, maar alleen in dien 
zin. dat alleen in één groot Duitsch rijk de Duit
sche volksaard en de goede eigenschappen van het 
Duitsche volk als nijverheidsvolk, zich ongehinderd 
konden ontplooien. Men beweert wel eens schertsen
derwijs, dat de Duitschers in twee categoriën te 
verdeelen zijn, namelijk zij die geboren zijn, om 
anderen te „maszregeln" en zij die geboren zijn 
om „gemaszregelt" te worden, maar dat deze 
scherts veel waarheid bevat, is gemakkelijk in veler
lei Duitsche instellingen waar te nemen. Over het 
algemeen zijn de Duitschers arbeidzaam en vol
hardend, gewend aan orde en tucht en betrouw
baar. Zelf geen volk van uitvinders, weten zij vaak 
uitnemend de practische waarde van een uitvinding 
of verbetering te beoordeelen en haar in toepassing 
te brengen, veel meer dan de Engelschen weten zij 
bovendien zich te voegen naar de wenschen en be
hoeften hunner afnemers, terwijl hun bekende 
neiging om er op uit te trekken, de wijde wereld 
in, aan hun kennis van vreemde landen en volken 
uitermate bevorderlijk was, en deze kennis in niet 
geringe mate dienstig is tot het vinden van een 
ruim afzetgebied voor hunne producten. 

Denkt men daarbij aan den grooten rijkdom van 
Duitsch lands bodem aan grondstoffen van allerlei 
aard, dan zijn reeds zoovele factoren voor de ont
wikkeling der nationale nijverheid voorhanden, dat 
de regeeringsbemoeiing een, zij het ook wellicht, 
niet de versmaden factor, er toch een van min of 
meer ondergeschikte beteekenis genoemd kan 
worden. 

Met den lofspraak op het Duitsche volk be
doelen wij, zoo het nog noodig is dit te zeggen, 
geenszins onzen eigen volksaard te declineeren. 
maar als wij vergelijken, kan toch niet worden 
ontkend, dat wij veel meer een handelsvolk dan 
een industrievolk zijn. De geschiedenis heeft ons 

tot een handelsvolk opgevoed en nog wel tot een 
vrijhandelsvolk. Terecht onderstelt de schrijver dan 
ook. dat beschermende rechten hier steeds veel 
tegenkanting zullen ondervinden, doch hoe hij 
daarop onmiddellijk dwang van hoogerhand tot be
vordering onzer nijverheid kan aanbevelen is ons 
onverklaarbaar. 

Geven wij hem echter nogmaals zelf het woord : 
„ Daar verhooging van beschermende rechten veel 

tegenkanting kan ondervinden is er nog wel een 
andere manier om onze industrie te helpen, dat is 
door onze Koloniën en Gemeente-besturen de ver
plichting op te leggen haar materialen, toestellen, 
iustallatiën, machinerieën, enz., voor zoover hier 
gemaakt, van eigen bodem te betrekken. Dat met 
het oog op de vele electrische centralen. die in de 
komende tijden zullen worden opgericht een derge
lijke maatregel voor onze industrie van niet weinig 
belang kan zijn. behoeft wel geen nader betoog. 
Zoo ook het opleggen van verplichtingen ten bate 
onzer industrie bij het verleenen van concessie voor 
spoor- en tramwegen, alsmede, zoo mogelijk, het 
uitoefenen van druk, in boven aangegeven richting, 
op onze stoomvaartmaatschappijen." 

„Wanneer onze fabrikanten, technici en kapita
listen zich op boven aangegeven wijze door de 
Regeering krachtig gesteund voelen, zal het moge
lijk worden dat zich hier verscheidene nieuwe 
industrieën ontwikkelen en de bestaande zich uit
breiden." 

„Met het enkel geven van bevelen acht ik de 
taak onzer Regeering nog niet als afgedaan ; volgens 
mijn inzicht zou het wenschelijk zijn als zij Staats-
eommissiën in het leven riep, van der zake kundige 
mannen, ter bestudeering van de vraag welke in
dustrieën alsdan hier met succes konden ter hand 
genomen worden om zoo noodig op haar aanstich
ting een of andere industrie te doen ontstaan. In 
deze lichting werkzaam zijnde zouden dergelijke 
commission een weldaad voor geheel ons volk 
kunnen zijn." 

„Wanneer de Regeering onze industrie aldus zou 
willen bevorderen, dan zal het blijken hier voor 
haar een ruim doch tevens dankbaar arbeidsveld 
open ligt, waaraan tot nu toe helaas nog al te 
weinig aandacht is geschonken." 

Wij weten niet of Bismarck wel eens bevelen 
gegeven heeft als die, welke hier worden voorge
steld, maar zouden geneigd zijn, in plaats daarvan, 
dan nog maar aan beschermende rechten de voor
keur te geven. Gelukkig hebben wij geen Bismarck 
en onze regeering, bedachtzaam als zij is, zal zich 
nog wel tweemaal bedenken, eer zij onze reeds zoo 
zwaar beproefde koloniën en zoo bedrukte Ge
meente-besturen, met de bekende ijzeren vuist, 
waarvan de schrijver een voorstander schijnt te zijn, 
nog meer druk gaat opleggen. En wat particuliere 
maatschappijen betreft, zou iets dergelijks in het 
geheel niet met onze begrippen van vrijheid over
een te brengen zijn. Het zeer recente voorbeeld 
van de Stoomvaartmaatschappij „Zeeland" is boven
dien daar, om te bewijzen, hoe weinig men hier te 
lande van dergelijke dwangmaatregelen gediend is, 
die in stede van het gewenschte effect te hebben, 
den getroffene eerder tot tegenwerking schijnen te 
prikkelen. 

Moge onze nijverheid bewaard blijven voor de 
weldaden, die de schrijver haar toewenscht, moge 
de regeering zich wachten voor maatregelen, die 
haar o.i. geen dank, maar slechts verdriet zou be-
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zorgen en haar het vertrouwen van het geheele-
Nederlandsche volk zou doen verbeuren. 

Onze meening ten aanzien van regeeringsbe
moeiing, staat dus lijnrecht tegenover die van den 
schrijver. Wanneer men dit punt echter buiten 
beschouwing laat, en slechts over de bevordering 
onzer nationale nijverheid iu het algemeen spreken 
wil, dan geven wij den schrijver gaarne toe. dat 
er een ruim en tevens (misschien) dankbaar arbeids
veld open ligt, waaraan te weinig aandacht wordt 
gewijd. De schrijver is niet de eerste, bij wien de 
vragen opkomen, welke hij in het laatste gedeelte 
van zijn artikel stelt, dat wij volledigheidshalve 
hier ten slotte laten volgen: 

„Hierbij wenschte ik de vraag eens op te werpen 
of de tijd nog niet gekomen is. bij het vele gebruik 
dat er tegenwoordig van gewapend en ongewapend 
beton gemaakt wordt, over te gaan tot het oprichten 
van een of meer cementfabrieken, voor welke 
fabricatie de hoofdgrondstoffen in het eigen land 
gevonden worden, terwijl we nu bijna geheel afhan
kelijk zijn van het Duitsche cement-syndicaat; dan 
toch liever afhankelijk van eigen cement-industrie". 

„Ik wilde nog iets anders releveeren. In Duitsch
land worden verscheidene bouwartikelen gefabriceerd 
waarvan de afzet zich tot ons land beperkt, daar 
deze in Duitschland zelf door andere inrichting der 
gebouwen en andere bouwwijze niet gebruikt worden; 
zelfs zijn deze artikelen, zooals mij dikwijls is 
gebleken, bij de Duitsche bouwkundigen geheel 
onbekend, deze weten niet, dat zij bestaan; bijna 
niet te gelooven nietwaar, en toch is het zoo. 
Wanneer het nu voor Duitsche fabrikanten de 
moeite loont dergelijke artikelen, die zoo'n beperkt 
afzetgebied hebben, te fabriceeren, zou het, dunkt 
mij, voor een Nederlandsen fabrikant ook wel 
loonend kunnen zijn. doch dan ook alleen, wanneer 
hij kan werken, gerugsteund door de Regeering". 

„Waren bovengenoemde maatregelen eerder met 
ijzeren wil door de Regeering aangepakt, dan was 
haar misschien het maken van een gehate woning
wet (nota bene een wet die den middenstand doet 
verarmen) bespaard gebleven; waarschijnlijk had de 
welvaart onze arbeiders dan allang uit de krot
woningen gehaald". 

„Men moet ook bedenken, dat een bloeiende 
industrie de welvaart van ons volk zal verhoogen, 
de belastinginkomsten zullen stijgen, demogelijkheid 
kan bestaan het invoeren van nieuwe of verhoogen 
van bestaande belastingen niet noodzakelijk wordt 
en de invoering van een door velen gewenscht 
ouderdomspensioen nader tot haar totstandkoming 
kan geraken". 

„Vertrouwen we, dat onze Regeering uit liefde 
tot ons volk met een ijzeren Bismarck-wil het tot een 
welvaart zal brengen, die het weder zal terugvoeren op 
de plaats, die het vroeger in de rij der volkeren 
innam. Dat zij zoo." 

Ook wij hebben ons weieens algevraagd, hoe het 
komt, dat de cement-industrie in ons land niet tot 
eenige ontwikkeling is kunnen geraken, ook ons is 
het bekend, dat er artikelen zijn, die in het buiten
land speciaal voor ons of onze koloniën vervaardigd 
worden, maar het denkbeeld, om hierin van 
regeeringswege, met ijzeren hand, verandering tc 
brengen is nooit bij ons opgekomen. Dat de 
woningwet wellicht aebterwege had kunnen blijven 
bij meerder welvaart onzei\ arbeiders is ook nogal 
een gewaagde stelling, evenals de bewering, dat 
deze wet den middenstand doet verarmen, onjuist 

is, tenzij men hieronder uitsluitend de eigenaars 
van slechte woningen wil begrijpen. 

Er is wel een natuurlijk verband tusschen nijver
heidstoestanden en woningtoestanden aan te wijzen, 
doch zooals er hier op gewezen wordt heeft dit 
weinig zin, want ook Duitschland heeft de nood
zakelijkheid van woningwetten moeten aanvaarden 
en nien kan er wel zeker van zijn, dat daar aan 
die wetten niet minder gestreng de hand gehouden 
wordt, dan hier te lande. 

En ten overvloede moet het den aandachtigen 
lezer wel zeer bevreemden, dat de woningwet, hoe-
vele gebreken haar ook mogen aankleven, toch een 
goed bedoeld uitvloeisel van regeeringszorg, hier 
een nijdige Seitenhieb krijgt van een schrijver, die 
voor onze nationale nijverheid blijkbaar alles en 
alles van regeeringsbemoeiing verwacht. 

Wanneer de schrijver werkelijk „een voorstander 
van onze nationale nijverheid" wil zijn. dan late 
hij allereerst dit ongelukkige denkbeeld varen. 

Er is wel eens beweerd, dat wij Nederlanders, 
wanneer wij iets doen of ondernemen gewoonlijk 
beginnen met datgene, waarmede wij moesten 
eindigen en eindigen met datgene, waarmede wij 
hadden moeten beginnen en in verscheidene ge
vallen is ons gebleken, dat in deze bewering een 
grond van waarheid ligt. Zoo ook hier, in zekeren 
zin. Aan het eind. van zijn artikel toch komt de 
schrijver met een paar vragen voor den dag. die 
zeker wel de overweging waard zijn van allen, die 
het met onze nationale nijverheid wel mcenen, maar 
van een antwoord op die vragen, van een poging 
om er een antwoord op te vinden, worden wij 
niets gewaar. 

Wanneer men echter eens begon deze beide 
vragen, of ook alleen die, welke de cementindustrie 
betreft, eens grondig te bestudeeren, wanneer men 
eens een ernstig onderzoek instelde naar de oor
zaken van het verschijnsel, dat tot heden een 
Nederlandsche Cementindustrie nog geen levens
vatbaarheid bleek te hebben, zou ons dan niet op 
vele punten, onze nationale nijverheid betreffende, 
alreeds een licht opgaan en zouden wij dan niet 
tot betere inzichten en gezonder begrippen kunnen 
komen, omtrent maatregelen die hare ontwikkeling 
zouden kunnen bevorderen'? 

Aan die studie en aan zulk een onderzoek zijn 
vele moeilijkheden verbonden, groote kennis en er
varing zoowel op technisch gebied, als op dat van 
handel en economie, zijn noodig, om daarvan eenig 
resultaat te verwachten, maar wij betwijfelen ten 
sterkste of het raadzaam is Regeerings-Commissies 
met den taak van zulk een onderzoek te belasten. 

Het is verklaarbaar, dat men in ons land spoedig 
aan een Regeeringscommissie denkt, wanneer men 
ziet hoe weinig het particulier initiatief presteert 
en wij bezitten toch tal van vereenigingen en maat
schappijen, ook tot bevordering van nijverheid, die 
zoo af en toe eens een vergadering houden of een 
jubileum vieren, maar wij weten bij ervaring, hoe 
deze lichamen zijn samengesteld, hoe zij hun taak 
opvatten en hoe zij werken. Wij willen daarover 
'thans niet in bijzonderheden treden, doch alleen 
op den voorgrond stellen, dat de bevordering onzer 
nationale nijverheid o. i . in de allereerste plaats 
moet uitgaan van de meest belanghebbenden, de 
industrieelen zelf. 

Zoolang deze het niet noodig vinden, een onder
zoek als het bovenbedoelde ter hand te nemen en 
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slechts in klagen en om bescherming roepen hun 
heil zoeken, verdient hun industrie geen aanmoedi
ging en zullen ook alle pogingen tot bevordering, 
uitgaande van welmeenende heeren en dames, niets 
uitwerken. 

Wij betreuren, dat wij het artikel in „Architec
tura" ook tot die pogingen moeten rekenen, wij 
betreuren ook, dat onze critiek daarop in vele op
zichten niet anders dan afbrekend kon zijn, maar 
de schrijver moge in onze uitvoerige commentaar 
een bewijs zien, dat zijn goede bedoeling ons sym
pathiek is, omdat ook wij ons gaarne noemen: 
voorstanders van onze nationale nijverheid. 

P r i j s v r a g e n . 

H E T K A A D H U I S T E ' S - G R A V E N H A G E . 

Dezer dagen verscheen het rapport der commissie, 
inzake de uitbreiding van het Raadhuis, uitgebracht 
aan B. en W . 

De commissie komt tot de conclusie, dat ten einde 
in ieder opzicht een doelmatige en waardige op
lossing te verkrijgen, voor te stellen een n a t i o n a l e 
i d e e ë n pri js v r a a g uit te schrijven voor de uit
breiding van bet Raadhuis 

Die prijsvraag moet uitsluitend betrekking hebben 
op rie samenstelling van de gevels en uitgaan van 
een grondplan, vooraf door het gemeentebestuur 
vast te stellen. 

Wij maken niet groote ingenomenheid melding 
van bet bovenstaande, omdat wij in het voorstel 
der commissie zien een stap in de goede richting, 
die wij reeds vroeger hebben aanbevolen. Alleen 
strookt de b< perkende bepaling, wat betreft het 
gebonden zijn aan een vooraf door het gemeente
bestuur vast te stellen grondplan, niet geheel met 
onze opvatting van een ideeënprijsvraag, waarbij 
aan de deelnemers de meest mogelijke vrijheid moet 
worden gelaten. Wij veronderstellen echter, dat er 
voor deze beperking werkelijk overwegende redenen 
zijn geweest, maar zouden dan toch. als het eenigs-
zins kon, die beperking voor de deelnemers zoo 
min mogelijk hinderlijk gemaakt willen zien en dit 
zou kunnen door voor kleine afwijkingen of wijzi
gingen van niet ingrijpenden aard, die voor dc 
architectonische oplossing der gevels gewenscht of 
noodig kunnen zijn, eenige ruimte te laten, althans 
ontwerpen, waarin dergelijke! afwijkingen goed ge
motiveerd voorkomen, niet daarom alleen van elke 
mededinging uit te sluiten. 

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

Op dc uitgeschreven prijsvragen door de Vereeni
ging Bouwkunst en Vriendschap in dit jaar, zijn 
47 antwoorden ingekomen n l . : 

lo . Voor een gebouw voor een bij bibliotheek 31 
antwoorden onder de motto's: A. , Enfin., 77., D.E., 
Herfst.. Plato, „Ein gutes Buch sich stets erweist. 
als eines Hauses guter Geist"., Library., Library I., 
A. et. A. , tot studie., 15 November., Marie., Es
peranto., H . en W. , Rien sans peine.. Hibon.. 
Bibliotbèque., Au coin de la rue., I .D. A., D in 
ster (geteekend)., / . , Boekerij.. S. D. M . , Utrecht G., 
B. en V., Jacoba., 15 X 30., kwadraat niet dra
gonder (geteekend)., T. M . en Algemeen Belang. 

'Jo. Voor een uionunientalen ingang voor een 

Piirk 7 antwoorden onder de motto's Delfshaven, 
ax intrantibus. Entree, H . B., Cisca. Labora, en 

Licht. 
3o. Voor een pen-, of potloodteekening van een 

oud gebouw: 9 antwoorden onder de motto's 
Treurmelodieên,, Waar rees hoe vaak de moker 
klonk, lets schooners op dan wat verzonk., Zwart 
kwadraat (geteekend)., 1563., teeken van Boedha 
(geteekend)., Sint Servaas., 28912., Mauritshuis., 
Uit 't Maartensgat. 

De ontwerpen worden in handen gesteld van 
een jury, bestaande uit de h. h. A . Salm G.B.zn., 
architect, te Amsterdam, K. Sluyterman, hoog
leeraar te Delft, J . A. G . van der Steur, architect 
te 's-Gravenhage, Alb. Often en J . P. Stok Wz. . 
architecten alhier. 

I ngezonden s t u k k e n . 

OBERNKIRCHENER ZANDSTEEN A A N DEN 
DOM TE KEULEN. 

Naar aanleiding van het artikel omtrent de schade 
aan den Dom van Keulen", in No. 14 van het blad 
„De Steengroeve", wenschte ik enkele woorden 
van toelichting in het midden te brengen, teneinde 
verkeerde gevolgtrekkingen ten aanzien van Obern-
kirchener Zandsteen te voorkomen: 

In den loop der vorige eeuw zijn successievelijk 
nagenoeg 37000 M ' . (Zegge: Zeven en dertig duizend 
kubieke nieters) zandsteen, afkomstig uit de groeven 
bij Obernkirchen, geleverd voor den Dom te Keulen. 
Hierbij dient in 't oog te worden gehouden, dat er 
vroeger een groot aantal exploitanten van Obern-
kirchener Zandsteen bestonden, die ook het product 
van kleine, sedert vele jaren reeds voor goed ge-
slotene groeven hebben geleverd. Is het nu te ver
wonderen, dat bij zóóvele verschillende leveranciers 
en dikwijls zeer spoedeischende leveringen af en toe 
enkele blokken doorglipten, die niet mochten ge
leverd worden? Zelfs in de beste; groeven kan 
minderwaardig materiaal voorkomen, en het hangt 
voor een groot gedeelte van de nauwgezetheid der 
exploitanten af, dat steeds onberispelijke steen wordt 
geleverd en dat vooral materiaal, afkomstig van z.g. 
„faule Banke", nimmer wordt verzonden. 

Nu doet zich het geval voor, dat aan de voegen 
van enkele in den muur liggende blokken afschilfe
ringen zijn waargenomen, en uit het rapport van 
den bouwmeester Hertel blijkt, dat de oorzaken 
van dit verschijnsel nog niet eens konden worden 
vastgesteld. Ook de geoloog, belast met het onderzoek, 
heeft dienaangaande nog geen conclusie kunnen 
nemen. 

Daartegenover staat, dat alle vrijliggende werk
stukken van Obernkirchener zandsteen, bv. Halen, 
kruisbloemen, e. d. volkomen gaaf gebleven zijn, 
zooals zulks door de Doinbouw-Directie wordt 
erkend. Dit klemt te meer, waar het rapport gewaagt 
van het „mörderische" klimaat ter plaatse. Het is 
dus een verregaande overdrijving, indien van „ver-
weeren" van Obernkirchener steen aan den Dom 
gesproken wordt. 

Overigens blijkt tevens, dat het vertrouwen tot 
de absoluut deugelijke hoedanigheden van Obern
kirchener zandsteen in gezaghebbende vakkringen 
in het minst niet is geschokt, getuige de recente 
toepassing op groote schaal voor gebouwen dei-
Kon. Spoorw.-Directie te Keulen. 
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De beschouwingen van den bouwmeester Hertel 
zijn op de eerste plaats bestemd voor de recht
streeks bij den Dombouw belanghebhenden. Of
schoon ZEd. met veel nadruk (in het oorspronkelijke 
stuk komt dit nog sterker uit dan in de wedergave 
van „De Steengroeve") voor generaliseeren der ge
volgtrekkingen uit zijne lokale waarnemingen waar
schuwt, ware het beter geweest, deze medcdeelingen 
(althans zoo lang men de oorzaken der verschijnselen 
nog niet heeft vastgesteld) niet te laten publiceeren. 

Hoogachtend, 
F E R D . E N G E R S . 

Amsterdam. November 1908. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 40. M e d e d e e 1 i n g e n van 
het Hoofdbestuur der Mij. t. b. <i. Bouwkunst. 

De Nieuwe O. K. K e r k aan den Nieuwen Binnenweg, 
arch. P. A. WeeMenburg, niet afbeeldingen. 

De „G a r t e n s t a d t"T en toon s t e l l i n g in het ge
bouw der Maatschappij Marnixstraat 402. 

V e r s l a g e n van V er gad er inge n. Afdeeling Am
sterdam 6 Nov. 190S — Afdeeling Utrecht 8 Nov. B»08. -
Afdeeling Arnhem 4 Nov. 1908. 

V a r i a 

Architectura No. 40. De v 
in hel Zuolsche Raadhuis, mei 

Uit de G e s p r e k k e n v a 
Hoe v e r k r ij g e n w ij 

81 a n d e o ? 
Het D a m p l e i n e n u o g 
G e v o l g e n van h u in o r. 
T e c h n i s e h G e d e e 11 e. 

door Ing. Joh. Küiting, naar 
der Heijden. — Snippers; lu 
inhoud van een dwarsprofiel, 
onder druk. 

Ingezonden s tukken . 

oormal ige R a a d /. a a 1 
afbeeldingen op losse plaat' 

n G o e t li e met Eckcrmann. 
betere w oningtoe-

• wal. door l'h. I. Hamers. 

Verwarming ui Ventilatie 
het Duitsch door K. F. van 
t grafisch bepalen van den 

— Houten wal ei leidingen 

Werkloosheid. 

De Bouwwereld No. 47. Een R ij k s p r oef s t a t i o n 
van Bouwmaterialen I. 

W o o n h u i s o/h Koningsplein te Batavia, arch. P. A. J. 
Mooyen (afbeelding). 

A m s t e r d a m s e h e M e d itaties, door Jan Amstelaar, 

De Ingenieur No. 40. Het 1 s t e I n t e r n a t i o n a l 
Congres voor Koelindustrieën te Parijs III (slot) door 
J. F. H. Koopman w. i. 

Dr E. F. van Di s se l . Necrologie met portret, door 
R. A. I. Sneihlage. 

F o r m u l e van T c h e b y chef f, met afbeeldingen door 
J. H. de Heer s. i. 

V 11 d e Internationaal Congres voor toegepaste 
scheikunde, Louden 1909. 

P r i j s v r a g e n van de Afdieling der Bouwkunde dei-
Technische Hoogeschool. programma met afbeelding. 

Technisch Weekblad (It. r. T.) No. 4«. Bestuursberichten. 
— Van Week tot Week — Ingezonden. — Verslag Congres 
Wettelijke Ouderdomsverzorging (vervolg). — Schets van 
de geschiedenis der automobiel. 

De Aannemer No. 40. M e d e d e e 1 i n g e u vau het 
Hoofdbestuur van den Ned. Aannemersbond. 

De S t a a t s c o m m i s s i e voor den Middenstand I. 
A f d ee 1 i n g s v er s 1 ag e n. Assen 10 November 1908, 

Rotterdam 0 November 19<K 

De Nederlandsche Klei Industrie No. 20. Bevricziugs-
proeven met baksteenen en kalkzandstoenen (vervolg) met 
afbeeldingen. — Ingez >nden stukken. 

Deutsche Bauhiilte No. 4(1. V o in G e me i n d e h a u s 
und kleinen öffentlichen Gebauden, door Richard Wolft' bij 
ontwerpen \an Phil. Marette en Fischbach. 

Ueber L a n d h a u s b a u t en IV, door E. Bauernfeind 
met afbeeldingen. 

Ueber das A b b i nd en und E r h a r t e u vo n 
Beton, door B. Haas. 

Das Bnugewerbe und die R e f n r m d e r A r-
be i t er v e r s i c h e r u ng, door Jiistizi-at Dr. Fuld. 

H E T E T H N O G R A F 1 S C H M U S E U M VOOR ZUID-
C E L E B E S T E M A K A S S E R . 

( Vervolg en slot.) 

De trom wordt geroerd bij de terugkomst, om 
de kwade geesten der gesnelden te beletten hun 
woning binnen te komen. 

Een „hoed" in den vorm van een huis wordt 
gedragen bij terugkomst van een sneltocht. dooi
den held van het feest, d. i . bij die de meeste 
koppen „gesneld" heeft. Deze mag zijn woning niet 
binnentreden, voordat hij dit hoofddeksel gedragen 
heeft. 

Keert men terug van een sneltocht per prauw, 
dan wordt een hoofddeksel in den vorm van een 
schip gedragen. 

Verder verschillende versierselen, waarmee de 
kinderen zich tooien bij aankomst der snellers. 

De woonhuizen der Toradja's had ik me heel wat 
minder voorgesteld. Deze zijn te oordeelen naai
de miniatuurnabootsingen volstrekt niet kwaad. 
In sommige is zelfs een meer of minder geslaagd 
streven naar „'t schoone" te bespeuren. De draag
stoelen, waarmee zij hun vrouwen en kinderen over 
de bergen dragen, herinneren eenigszins aan onze 
badstoelen. Een scherp contrast met dit uiterst 
eenvoudige voorwerp vormt de kwistig met verguld 
snijwerk voorziene tandoo van den gewezen radja 
van Boni. die op eenigen afstand daarvan staat 
d. w. z. de tandoe, niet de radja. Deze draagstoel 
is door onze troepen buitgemaakt bij de verovering 
van Watampone. 

Heel wat merkwaardiger is echter 't bruidsbed 
van den ex-radja, dat door zijn grootte en schitte
rende kleuren de volgende zaal geheel domineert. 

Aan 't boveneinde bevindt zich dc „djidjiri" met 
16 met zijde overtrokken kussens. Van die* kussens 
worden zooveel genomen als het bruidspaar noodig 
heeft. Zoodra de bruid zich ter ruste heeft gelegd, 
worden de gordijnen gesloten en begeeft de vorst 
zich naar de lawoerang sala (bet bed naast het bruids
bed), waar hij eerst opium schuilt. De geheele in
richting wordt omgeven door blauw en roodzijden 
klamboes (padinring loewara) om bet bruidspaar 
aan nieuwsgierige oogen te onttrekken. 

Hoogmoed komt voor den val! 
't Intiemste meubelstuk van den eens zoo machtigen 

vorst te kijk gezet voor de zoo gehate en verachte 
Hollanders. 

De statie-pajong van den vorst van Goa is de 
stomme getuige van die dagelijks terugkeerende 
profanatie. Wie had dit voor een jaar of vijf kunnen 
droomen? Maar overigens maakt Boni in dit museum 
een schitterend figuur: 't bonische vlechtwerk kan 
niet genoeg geroemd worden. Een groote collectie 
in 3 verschillende kwaliteiten - de minste kwaliteit 
is nog bijzonder fraai — is door 't museum aange
kocht van den oud-resident Brugman. 

't Meest in mijn smaak vielen drie hoeden, ge
vlochten van alamming (grassprietjes speciaal uit 
Mengkoka afkomstig). Ik schaamde me over mijn 
eigen smakeloos hoofddeksel. De overige hoeden, 
mutsen, mandjes en sigarenkokers zijn vervaardigd 
uit Koewala (een soort palm), paardehaar en de 
vezels van den Talapalm. 

Ook 't bonische aardewerk blinkt veruit boven 



dat van Saleier, Maros en z«lfs hoven da) van Goa 
door artisticiteit van bewerking. 

Zeer interessant zijn verder de kleedingstukken 
uit Bada, gemaakt van poeja (boomschors). Natuur
lijk stelt men zich die kleeren echt boomschors
achtig voor. Doch niets is meer bezijden de werke
lijkheid, 't Zijn heel gewone met verschillende 
kleuren geverfde baadjes, die door geen enkel uiter
lijk kenteeken hun afkomst verraden. 

Uit Sindjai is afkomstig een bezending goederen, 
geweven uit de vezels van de wilde ananas, eveneens 
't bekijken overwaard. 

Een zonderlingen indruk maakt het in een echt 
Indisch museum een fraaie collectie Oud-Delftsch 
porcelein te zien, een geschenk van de hoofden van 
Saleier, wier voorvaderen 't indertijd van de Hol
landers gekregen hebben. 

G e m e n g d n i e u w s . 

D E TOBOGAN A L S L E V E N S R E D D E K . 

De ondernemende firma Moens en Beek te 
Bloemendaal heeft dezer dagen een prospectus ver
spreid, waarin onder den naam van „Spiraalvormige 
Veiligheidsafdaler'' een reddingstoestel bij brand 
wordt beschreven, berustend op het beginsel van 
de Tobogan en eveneens afkomstig uit Amerika. 

De afdaler bestaat uit een schroefdraadvormig 
glijdvlak, omsloten door een stalen cylinder van 
1.80 M . diameter. Deze cilinder rust, op een ge
metselde fundatie. Het glijdvlak is vervaardigd van 
zacht, ontlaten kroezenstaal, met verzonken nagels 
geklonken aan de cilinderwand en in het midden 
gedragen door een stalen standpijp van 76 mM. 
diameter. Deze standpijp is over de geheele lengte 
van den afdaler aangebracht en heeft bronzen slang
koppelingen. De afdaler is verbonden aan het ge
bouw door ijzeren bordessen, die door leuningen 
van stevig vlechtwerk beschermd worden. De 
dubbele deuren zijn vervaardigd van staalplaat. Bij 
de toegangsdeuren zijn aan den cilinder, uitstekende 
portieken aangebracht. Hierdoor kunnen deze deuren 
naar binnen openen zonder de afglijdspiraal te 
raken. Ook zijn deze deuren zoo ingericht, dat zij 
automatisch sluiten, waardoor het binnentreden van 
rook of hitte voorkomen wordt. De uitlaatdeur 
opent daarentegen buitenwaarts. Een lichte druk 
van eenig afglijdend voorwerp hiertegen is vol
doende om deze deur te openen. 

De spiraal eindigt op een hoogte van 400 mM. 
boven den beganen grond. Afdalende personen ver
laten den toren juist alsof ze van hun stoel opstaan. 

Een stalen kap bedekt den toren en beschermt 
den afdaler tegen sneeuw en ijs, welke, zooals be
kend is, steeds zulk een levensgevaar doen ont
staan op open brandladders en bordessen. 

De afdaler wordt geplaatst tusschen de ramen, 
ten einde geen verhindering van ventilatie of licht 
te veroorzaken. 

Indien deze afdaler evenveel aftrek vindt, als de 
Tobogan op onze kermissen, zal hij zeker spoedig 
hier en daar bij scholen, gestichten, schouwburgen, 
fabrieken, enz. toepassing vinden inplaats van de 
vaak ondoelmatige brandladders. 

Voor de architecten is dan evenwel de taak weg
gelegd te trachten aan den stalen cilinder architec
tonisch een vorm te geven, welke past bij de 
architectuur van het gebouw waartegen het toe
stel wordt aangebracht. 

B U I T E N L A N D . 

HAARLEM. De leden van d̂ n Haarlemse-hen Gemeenteraad 
zijn in de gelegenheid geweest om met de Museum-commissie 
en onder voorlichting van prof. Six, uit Amsterdam, nader 
kennis te maken met liet ontworpen museum-plan, te weten 
de verbouwing van het voormalig Burger-Weeshuis aan de 
Heiliglanden tot Stedelijk Museum. 

Uit die besprekingen is gebleken, dat het plan zoowel 
wegens de hooge onvoorziene kosten (behalve f 100,000 voor 
aankoop van de gebouwen nog ten minste1210,000 voorde 
verbouwing) als wegens de wijze van verbouwing niet de 
algemeene instemming heeft kunnen wegdragen. 

Men meende, dat de verbouw volgens de aanvankelijke 
raming tot f 125,00') beperkt zou blijven, en voorts waren 
de deskundigen in den Raad van oordeel, dat het oude. 
fraaie hoofdgebouw van de straatzijde zichtbaar behoorde 
te wezen en niet achter onaanzienlijke huisjes aan het oog 
van den voorbijganger onttrokken zou worden. Enkelen 
wenschten den hoofdingang aan de Gasthuisvest en niet 
aan het Heiligland. 

Ook over de plaatsing van de Halsen in afzonderlijke 
kabinetten bleek de commissie niet eenstemmig te zijn: 
eenigen gaven de voorkeur aan één groote Halszaal. Prof. 
Six was van meening, dat de bouwmeester zich den hoofd
gevel aan de 1 linnenplaats gedacht moet hebben, hetgeen 
bij uit de plaats en den bouwtrant van het geheel meende 
te mogen opmaken. De verlichting van de H.dsstukken met 
zijlicht achtte hij evenwel na de gehouden proef zeer aan
bevelenswaard. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Ingenieur praktisch en theoretisch bekend met 
gewapend beton, voor de uitvoering van betonwerken. Br. 
onder No. 1140 aan den boekhandel G. Mosmans Zoon 
te 's-Bosch. (l) 

— Jongmensen bij een aannemer goed bouwkundig 
teekenen en rekenen. Aanbiedingen onder No. 37441 
aan het bureau van het Alg. Ned. Advertentieblad te 
's-Gravenhage. (|) 

— O p z i c h t e r voor Weg en Werken bij deSamarang-
Joana Stoomtram-Maatschappij aanvangssalaris f 150 tot 
f 250 's inaands. Diploma van Opzichter van 's Rijks Water
staat of een gelijkwaardig gewenscht. Sollicitatiën iu te 
zenden bij de Directie. Jan Pieterszoon Coenstraat 4. 
's-Gravenhage. (2) 

— C i v i e l - l n g e n i e u r . diploma Delft, 1907 of 19ts, 
tegen I Januari la09 als Aspirant-Adjunct-Ingenieur bij de 
H. IJ. S. M. Dienst van Weg en Werken, aanvangstrakte-
tement f ïnou.— per jaar. Aanbiedingen vóór 19 November 
a.s. aan den Ch ef van de Werken. Administratiegebouw, 
H. IJ. S. M. Amsterdam. |2) 

— E1 e c t r o -I n g e n i e u r of Electrot . e c h n i c u » 
met langjarige ervaring in projecten, begrootingen enz. 
voor electrische inrichtingen. Sollicitaties zenden aan H. 
Dover Co. Rotterdam. (2) 

B e l e e f d V e r z o e k . 
Aan diegenen onzer a b o n n é s , die de abonne-

mentsquitanties over het tweede halfjaar 1908 on
betaald terug lieten gaan, richten wij het beleefde 
verzoek, ze bij de wederaanbiedlng die eerstdaags 
zal plaats hebben te willen voldoen. Daarmede 
worden ons onnoodige onkosten en de postadmini
stratie onnoodig werk bespaard. 

D E ADMINISTRATIE. 

21 November. Bijlage van „ D E O P M E B K E B " . No. 47. 

T H . van Heemstede Obelt's Sanitair Technisch Bureau. 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. ' 
Hoofdkaatoor en Magar.Un: De Ruj-terkade 104|106—101 

AMSTERDAM. 
Filiaal en monsterlokaal: Manritakaile SS 

N-URAVENB1GE. 

Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., to 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 BAD- , C L O S E T S - en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en koudwatcr verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder tiarantie. 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BÜEEAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RuiJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

9 Bouwk. Teek. 22—33 j . , ƒ45-
6 Waterb. Opzr. 20—44 j . , ƒ60-
1 Décoratie-teekenaar -30j . , / \ 
1 Teek. voor kunst-industrie—30 j . , ƒ 

30 Bouwk.Opz.-teek., 
12 BouwkOpz.-Uitv., 

22— 50i.,f 60™/ 125 p.m. 
23— 50j. ,ƒ65—ƒ120 „ 

6 Chef-machinisten 
4 Werkmeesters 
5 Werktuigk. Teek. 
6 Electrotechniker 
1 Scheepsteekenaar 

26 -33 j . , / - 80-
26—34 j . , ƒ 100-

18—30j.,f35-
20-34j . , / \35 

21 j . 

-ƒ120 p.m. 
-ƒ125 , 
ƒ125 „ 
ƒ125 „ 

-ƒ130 „ 
-ƒ130 „ 
-ƒ 90 „ 
- ƒ 1 3 0 „ . 
ƒ 65 „ 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 23 November. 

Irnsiim. De arch. P. de Graaf: het 
bouwen van eene burgerbehuizinge; bestek 
en teek. verkrijgb. bij de firma van der 
Spoel en Co. te Grouw. 

DINSDAG 24 November. 

Rotterdam, ten l ure, door het gem. 
best.: het bouwen van een stal voor 29 
paarden met tuigen- en voerliedenkamer 
straatvegerspost en opzichters woning 
aan Bosland; bestek, voorw en teek. ter 
inzage ter Secretarie der gem. en inliet 
Timmerhuis en verkrijgbaar bij wed, P. 
van Waesberge en Zoon aid.; uil. te be
komen aan gemeld timmerhuis; aanw. 
17 November ten 11 ure. 

Utrecht, ten 2 ure. De dir. der Mij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen in het 
Moreelse Park bestek no. 11.30: het uit
breiden van sporen en wissels met bij
komende werken op het emplacement f e 
Oudewater; (zie adv. in no. 451. 

Utrecht, ten 2 ure. De dir. der Mij. tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen in het 
Moreelse Park: bestek no. 1163: liet maken 
van eene wachterswoning bij W. P. 3 en 
het afbreken der bestaande wachters-
wonii.g bij W. P. 32 A. met bijbehoorende 
werken nabij het station Susteren, raming 
f5150; (zie adv. in no. 45). 

Utrecht, ten 2 ure De directie der Mij. 
t. Expl. v. Staatsspoorwegen aan het Cen
traal bureau: bestek no. 230: de levering 
van bovenbouwmaterialen.. (Zie adv. in 
no. 45.) 

Amsterdam, ten 12 ure. De N. V. Mij. 
tot expl. van G. Houwelings Mineraal-
waterfabriek in het gebouw der Mij. van 
Bouwkunst: het maken van een fabriek, 
bergplaatsen en kantoren aan de Pas-
seerdergracht te Amsterdam. Bestek met 
2 teekeningen verkrijgbaar ten bureele 
van den architect J. W. F. Hartkamp, 
Overtoom 38. Aanwijzing gehouden. 

Utrecht. De directie der Mij. tot expl. 
v. S.S. in het Moreelse Park bestek no. 
1160: het maken van twee seinhuizen op 
het station te Uselmonde, raming f6800. 
(Zie adv. in no. 46.) 

Utrecht, ten 10 ure. De genie in een 
der lokalen van het kazernebouw: bestek 
no. 171: het maken van eene batterij aan 
den Noorder Lekdijk tusschen Honswijk 
en Vreeswijk; raming f 17985; het bestek 
ligt ter lezing in voorn, gebouw cn ver
krijgb. bij aanbesteder. 

WOENSDAG 25 November 

Held r, ten 2 ure. Het gem.-best.: de 
levering van 325.000 straat klinkers (Waal 
vorm) en 150.000 Friesche straatklinkers 
(drielingen); bestekken verkrijgb. ter 
secretarie. 

Enschede. De arch. J. C. Kromhout v. d. 
Meer in het café Hemken: het bouwen 
van twee woonhuizen aan den Haaks-
bergerweg; bestek en teek. ter inzage 
in gen. café. 

tegen 

van 1 8 1 5 . 

Assurantie "Maatsch. 

schade op het Leven 
„DE Nederlanden 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat.-ZUTPHEN.IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . ,. 1.801.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'reiniëii, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

DONDERDAG 2« November. 

Zwolle ten 12 ure, door het dep. van 
waterstaat in het gebouw van bet prov. 
best.: de vervanging van de Dalvoorder 
brug gemeente den Ham door een duiker, 
de vernieuwing van den bovenbouw van 
de brug over de Regge in de traverse 
te Goor en bijkomende werken; raming 
f 2120; bestek ter lezing aan het dep. 
van waterstaat en aan de gebouwen der 
prov. besturen en verkrijgbaar bij de 
Gebr. van Cleef te 's-Gravenhage; inl. bij 
den hoofding.-dir. jhr. de Jong van Beek 
en Donk te Zwolle, bij den arrond.-ing. 
Bi mie te Almelo en bij den opz. len 
Doesschatte te Zwolle en Bootsgezel te 
Rijssen. 

Hcerlerhelde. Het R. K. Par. Kerkbe
stuur van St. Cornelius: de bouw van de 
nieuwe kerk met torens en sacristie naar 
ontwerp van de architecten Joseph Cuy
pers en Jan Stuyt te Amsterdam; bestek 
en teek. verkrijgb. hij P. Rijnja Reguliers
gracht 134 le Amsterdam. 

VRIJDAG 27 November. 

Amsterdam, ten 11 ure. De genie in 
het gebouw Patrimonium in drie perc. 
en in massa: bestekk. nos. 173, 174 en 
175: het maken van bomvrije gebouwen 
met toebehooren in de forten aan de 
Drecht, bij Uithoorn en Waver-Amstel 
(le gedeelte) ramina: perc. 1 f25500, perc. 
2 18:800, perc. M f36400, massa f98800; 
bestekken verkrijgbaar op het bureel dei-
Genie Nieuwe Heerengracht No. 11. Inl. 
aldaar tot en met 23 Nov. 1908 van 
9—12 v.m. Geen aanwijzing. 

Woensdag 2 December. 

's-Gravenhage, ten 2 ure. Het Hoodf-
bestuur der Posterijen en Telegrafie in 
het lokaal Parkstraat: het bouwen van 
een Bijpost en Telegraafgebouwtje op 
gemetselde fundeering op het Stations-
emplacement te Hoek van Holland. (Zie 
adv. in dit no ). 

DON DE It DAG 3 December. 

Middelburg, ten 11 ure, door het dep. 
van waterstaat aan het geb. van bet 

Erov. best: het maken en iuhangen van 
outen deuren voor de kleine sluizen van 

het kanaal door Zuid Beveland; het be
stek ter le/.ing aan het dep. van water
staat en aan de gebouwen der prov. 
besturen en te bekomen bij de Gebr. van 
Cleef Den Haag; inl. bij den hoofding.-
dir. Caland te Middelburg, den arrond.-
ingen. van Vlissingen te Goes en den 
opz. Huitema te Hansweert. 

Middelburg, ten 11 ure, door het dep. 
van waterstaat aan het geb. van het 
prov. best.: het aanbrengen van boek
blokken van graniet aan de groote schuts-
sluizen te Hansweert en Wemeldinge: 
bestek ter lezing aan het dep. van water
staat en aan de gebouwen der prov. best., 
en verkrijgb. bij de gebr. van Cleef den 
Haag; inl. bij den hoofding. dir. Caland 
te Middelburg, den arrondiss.-ing. van 
Vlissingen te Goes en den opz. Huitema 
te Hansweert. 

Haarlem, ten 11 ure, door het dep. van 
waterstaat aan het gebouw van het prov. 
best.: het leveren van gecreosoteerde 
palen, ten behoeve van de werken tot 



dat van Saleier, Maros en z.-lfs hoven dat van Goa 
door artisticiteit van bewerking. 

Zeer interessant zijn verder de kleedingstukken 
uit Bada. gemaakt van poeja (boomschors). Natuur
lijk stelt men zich die kleeren echt boomschors
achtig voor. Doch niets is meer bezijden de werke
lijkheid 't Zijn heel gewone met verschillende 
kleuren geverfde baadjes, die door geen enkel uiter
lijk kenteeken hun afkomst verraden. 

Uit Sindjai is afkomstig een bezending goederen, 
geweven uit de vezels van de wilde ananas, eveneens 
't bekijken overwaard. 

Een zonderlingen indruk maakt het in een echt 
Indisch museum een fraaie collectie Oud-Delftsch 
porcelein te zien, een geschenk van de hoofden van 
Saleier. wier voorvaderen 't indertijd van de Hol
landers gekregen hebben. 

G e m e n g d n i e u w s . 

DE T O B O G A N A L S L E V E N S R E D D E R . 

De ondernemende firma Moens en Beek te 
Bloemendaal heeft dezer dagen een prospectus ver
spreid, waarin onder den naam van .Spiraalvormige 
Veiligheidsafdaler'' een reddingstoestel bij brand 
wordt beschreven, berustend op het beginsel van 
de Tobogan en eveneens afkomstig uit Amerika. 

De afdaler bestaat uit een schroefdraadvormig 
glijdvlak. omsloten door een stalen cylinder van 
1.80 M . diameter. Deze cilinder rust, op een ge
metselde fundatie. Het glijdvlak is vervaardigd van 
zacht, ontlaten kroezenstaal. met verzonken nagels 
geklonken aan de cilinderwand en in het midden 
gedragen door een stalen standpijp van 7(J niM. 
diameter. Deze standpijp is over de geheele lengte 
van den afdaler aangebracht en heeft bronzen slang
koppelingen. De afdaler is verbonden aan het ge
bouw door ijzeren hordessen, die door leuningen 
van stevig vlechtwerk beschermd worden. De 
dubbele deuren zijn vervaardigd van staalplaat. Bij 
de toegangsdeuren zijn aan den cilinder, uitstekende 
portieken aangebracht. Hierdoor kunnen deze deuren 
naar binnen openen zonder de afglijdspiraal te 
raken. Ook zijn deze deuren zoo ingericht, dat zij 
automatisch sluiten, waardoor het binnentreden van 
rook of hitte voorkomen wordt. De uitlaatdeur 
opent daarentegen buitenwaarts. Een lichte druk 
van eenig afglijdend voorwerp hiertegen is vol
doende om deze deur te openen. 

De spiraal eindigt op een hoogte van 400 inM. 
boven den beganen grond. Afdalende personen ver
laten den toren juist alsof ze van hun stoel opstaan. 

Een stalen kap bedekt den toren en beschermt 
den afdaler tegen sneeuw en ijs, welke, zooals be
kend is, steeds zulk een levensgevaar doen ont
staan op open brandladders en hordessen. 

De afdaler wordt geplaatst tusschen de ramen, 
ten einde geen verhindering van ventilatie of licht 
te veroorzaken. 

Indien deze afdaler evenveel aftrek vindt, als de 
Tobogan op onze kermissen, zal hij zeker spoedig 
hier en daar bij scholen, gestichten, schouwburgen, 
fabrieken, enz. toepassing vinden inplaats van de 
vaak ondoelmatige brandladders. 

Voor de architecten is dan evenwel de taak weg
gelegd te trachten aan den stalen cilinder .architec
tonisch een vorm te geven, welke past bij de 
architectuur van het gebouw waartegen het toe
stel wordt aangebracht. 

B U I T E N L A N IJ. 

H A A K I . I . M . De leden van den Haarlenisclien Gemeenteraad 
zijn in de gelegenheid geweest om met de Museum commissie 
en onder voorlichting van prof. Six, uit Amsterdam, nader 
kennis te maken met liet ontworpen museum plan, te weten 
de verbouwing van h<t voormalig Burger-Weeshuis aan de 
Heiliglanden tot Stedelijk Museum. 

Uit die besprekingen is gebleken, dat het plan zoowel 
wegens de hooge onvoorziene kosten (behalve f 100,000 voor 
aankoop van de gebouwen nog ten minste 1210,000 voor de 
verbouwing) als wegens de wijze van verbouwing niet de 
algemeene instemming heeft kunnen wegdragen. 

Men meende, dat de verbouw volgens de aanvankelijke 
raming tot f 125,00i) beperkt zou blijven, en voorts waren 
de deskundigen in den Raad van oordeel, dut het oude, 
fraaie hoofdgebouw van de straatzijde zichtbaar behoorde 
te wezen en niet achter onaanzienlijke huisjes aan het oog 
van den voorbijganger onttrokken zou worden. Enkelen 
wenschten den hoofdingang aan de Gasthuisvest en niet 
aan het Heiligland. 

Ook over de plaatsing van de Halsen in afzonderlijke 
kabinetten bleek de commissie niet eenstemmig te zijn: 
eenigen gaven de voorkeur a;m één groote Halszaal. Prof. 
Six was van meening, dat de bouwmeester zich den hoofd
gevel aan de binnenplaats gedacht moet hebben, hetgeen 
hij uit de plaats en den bouwtrant van het geheel meende 
te mogen opmaken. De verlichting van de Halsstnkken met 
zijlicht achtte hij evenwel na de gehouden proef zeer aan
bevelenswaard. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Ingenieur praktisch cn theoretisch hekend met 
gewapend beton, voor de uitvoering van betonwerken. Br. 
onder No. 1140 aan den boekhandel G. Mosmans Zoon 
te 's-Bosch. 11) 

— Jong men sch bij een aannemer goed bouwkundig 
teekenen en rekenen. Aanbiedingen onder No. 37441 
aan het bureau van het Alg. Ned. Advertentieblad te 
's-Gravenhage. (1) 

— O p z i c h t e r voor Weg en Werken bij deSainarang-
Joana Stoomtram-Maatschappij aanvangssalaris f 150 tot 
f 250 'smaands. Diploma van Opzichter van's Rijks Water 
staat of een gelijkwaardig gewenscht. Solhcitatiën in te 
zenden bij de Directie. Jan Pieterszoon Coenstraat 4. 
's-Gravenhage. (2) 

— Civ ie l - Ingenieur , diploma Delft, 1007 of 1908, 
tegen I Januari lHOO als Aspirant-Adjunct Ingenieur hij de 
H. IJ. S. M. Dienst van Weg en Werken, aanvangstrakte 
lenient f 1000.— per jaar. Aanbiedingen vóór 19 November 
a.s. aan den Chef van de Werken. Administratiegebouw, 
H. IJ. S. M. Amsterdam. |2) 

— E1 ec t r o-l n ge n i e u r of E l e c t r o t e c h n i c u s 
met langjarige ervaring in projecten, begrootingen enz. 
voor electrische inrichtingen. Sollicitaties zenden aan H. 
Doyer Co. Rotterdam. (2) 

B e l e e f d V e r z o e k . 
Aan diegenen onzer a b o n n é s , die de abonne-

mentsquitanties over het tweede halfjaar 1908 on
betaald terug lieten gaan, richten wij het beleefde 
verzoek, ze bij de wederaanbieding die eerstdaags 
zal plaats hebben te willen voldoen Daarmede 
worden ons onnoodige onkosten en de postadmini
stratie onnoodig werk bespaard. 

D E ADMINISTRATIE. 

21 November. Bijlage van „1>E O P M E R K E R » 9 No. 47. 

T H . van Heemstede Obelfs Sanitair Technisch Bureau. 
Mom. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. 

Hoofdkantoor eu Mam-nzijn : De Ruyterkaile 10l|IOti 151 
AMSTERDAM. 

Filiaal en monsterlokaal: Maurit«ka<le S5 
's-UllAV K N R \ U K . 

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 BAD-, C L O S E T S - en URINOIR-inrichtingen. 

Ontrale Verwarming, Ventilatie. Warm en koudwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder liarantie. 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 6 tot 8 uur. 

9 Bouwk. Teek. 22—38 j . , / 45—/120 p.m. 
6 Waterb. Opzr. 20—44 ].,f 60—/" 125 „ 
1 Décoratie-teekenaar -30j../ ' /" 125 „ 
1 Teek. voor kunst-industrie—30\.,f f 125 „ 

30 Bouwk.Opz.-teek., 
t2 BouwkOpz.-Uitv., 

22— 50j . , / - 60 - ƒ 1 2 5 p.m. 
23— 50j.,/"65—ƒ120 „ 

(5 Chef-machinisten 
4 Werkmeesters 
5 Werktuigk. Teek. 
6 Electrotechniker 
1 Scheepsteekenaar 

2 6 - 3 3 j.,/ -80—flSO 
26—34 j . , / ' 100—f 130 

18—30j.,f 35—ƒ 90 
2 0 - 3 4 j . , f 35—ƒ 130 

21 j ' , f 65 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 23 November. 

IriiMini. Dc arch. P. de Graaf: het 
bouwen vau eene burgerbehuizinge; bestek 
en teek. verkrijgb. bij de firma van der 
Spoel en Co. te Grouw. 

DINSDAG 24 November. 

Rotterdam, ten 1 ure, door het gein. 
best.: het bouwen van een stal voor 29 
paaiden met tuigen- en voerliedenkamer 
straat vegerspost en opzichterswoning 
aan Bosland; bestek, voorw en teek. ter 
inzage ter Secretarie der gem. en inliet 
Timmerhuis en verkrijgbaar bij wed, P. 
van Waesberge en Zoon aid.; inl. te be
komen aan gemeld timmerhuis; aanw. 
17 November ten II ure. 

Utrecht, ten 2 ure. De dir. der Mij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen inliet 
Moreelse Park bestek no. 11.30: het uit 
breiden van sporen en wissels met bij
komende werken op het emplacement te 
Oudewater; (zie adv. in no. 451. 

Utrecht, ten 2 ure. De dir. der Mij. tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen in het 
Moreelse Park: bestek no. 1168: het maken 
van eene wachterswoning bij W. P. 3 en 
het afbreken der bestaande wachters-
woniig bij W. P. 32 A. met bijbehoorende 
werken nabij het station Sustcren, raming 
f5150; (zie adv. in no. 45). 

Utrecht, ten 2 ure Dedirectie der Mij. 
t. Expl. v. Staatsspoorwegen aan het Cen
traal bureau: bestek no. 230: de levering 
van bovenbouwmaterialen.. (Zie adv. in 
no. 45.) 

Amsterdam, ten 12 ure. De N. V. Mij. 
tot expl. van G. Houwelings Mineraal-
waterfabriek in het gebouw der Mij. van 
Bouwkunst: het maken van een fabriek, 
bergplaatsen en kantoren aan de Pas-
seerdergracht te Amsterdam. Bestek mtt 
2 teekeningen verkrijgbaar ten burcele 
van den architect J. W. F. Hartkamp, 
Overtoom 38. Aanwijzing gehouden. 

Utrecht. De directie der Mij. tot expl. 
v. S.S. in het Moreelse Park bestek no. 
11(511: het maken van twee seinhuizen op 
het station te IJsclmonde, raming f6800. 
(Zie adv. in no. 46.) 

Utrecht, ten 10 ure. De genie in een 
der lokalen van het kazernebouw: bestek 
no. 171: het maken van eene batterij aan 
den Noorder Lekdijk tusschen Honswijk 
en Vreeswijk; raming f 1798"); het bestek 
ligt ter lezing in voorn, gebouw cn ver
krijgb. bij aanbesteder. 

WOENSDAG 25 November 

Held r, ten 2 ure. Het gein. best.: de 
levering van 325.000 straatklinkers(Waal 
vorm) en 160.000 Frieschestraatklinkers 
(drielingen): bestekken verkrijgb. ter 
secretarie. 

Enschede. De arch. J. C. Kromhout v. d. 
Meer in het café Hemken: het bouwen 
van twee woonhuizen aan den Haaks-
bergerweg; bestek en teek. ter inzage 
in gen. café. 

Assurantie •Maatsch. tegen 

schade op het Leven 
„DE van 1*15. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat.-ZUTPHEN.Uselkade. -ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal ƒ 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND - LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
Premiën, zonder Inleggelden of' Na
betalingen. 

DONDERDAG 26 November. 

Zwolle ten 12 ure, door het dep. van 
waterstaat in het gebouw van het prov. 
best.: de vervanging van de Dalvoorder 
brug gemeente den Ham door een duiker, 
de vernieuwing van den bovenbouw van 
de brug over de Reggu in de traverse 
te Goor en bijkomende «'erken; raming 
f 2120; bestek ter lezing aan het dep. 
van waterstaat en aan de gebouwen der 
prov. besturen en verkrijgbaar bij de 
Gebr. van Cleef te 's-Gravenhage; inl. bij 
den hoolding.-dir. jhr. dc Jong van Beek 
en Donk te Zwolie, bij den arrond.-iiig. 
Birnie te Almelo en bij den opz. ten 
Doesschatte te Zwolle en Bootsgezel te 
Rijssen. 

Heerlerhelde. Het R. K. Par. Kerkbe
stuur van St. Cornelius: de bouw van de 
nieuwe kerk met torens en sacristie naar 
ontwerp van de architecten Joseph Cuy
pers en Jan Stuyt te Amsterdam; bestek 
en teek. vei krijgb. bij P. Rijnja Reguliers-
gracht 134 te Amsterdam. 

VRIJDAG 27 November. 

Amsterdam, ten 11 ure. De genie in 
het gebouw Patrimonium in drie perc. 
en in massa: bestekk. nos. 173, 174 en 
175: het maken van bomvrije gebouwen 
met toebehooren in de forten aan de 
Dreeht, bij Uithoorn en Waver-Amstel 
(le gedeelte) raming perc. 1 f 25500,perc. 
2 f3 800, perc. H f36100. massa f08800: 
bestekken verkrijgbaar op het bureel dei-
Genie Nieuwe Heerengracht No. 11. Inl. 
aldaar tot en met 23 Nov. 1908 van 
9—12 v.m. Geen aanwijzing. 

Woensdag 2 December. 

's-Gravenhage, ten 2 ure. Het Hoodf-
bestuur der Posterijen en Telegrafie in 
het lokaal Parkstraat: het bouwen van 
een Bijpost en Telegraafgebouwtje op 
gemetselde fundeering op het Stations-
emplacement te Hoek van Holland. (Zie 
adv. in dit no ). 

DON DE It DAG 3 December. 

Middelburg, ten 11 ure, door het dep. 
van waters'.aat aan het geb. van het 
prov. best.: het maken en iuhangen van 
houten deuren voor de kleine sluizen van 
het kanaal door Zuid Beveland; het be
stek ter le/.ing aan het dep. van water
staat en aan de gebouwen der prov. 
besturen en te bekomen bij de Gebr. van 
Cleef Den Haag; inl. bij den hoofding.-
dir. Caland te Middelburg, den arrond.-
ingen. van Vlissingen te Goes en den 
opz. Huitema te Ilansweert. 

Middelburg, ten 11 ure, door het dep. 
van waterstaat aan het geb. van het 
prov. best.: het aanbrengen van boek
blokken van graniet aan de groote schuts-
sluizen te Ilansweert en Wemeldinge: 
bestek ter lezing aan het dep. van water
staat en aan de gebouwen der prov. best., 
en verkrijgb. bij de gebr. van Cleef den 
Haag: inl. bij den hoofding. dir. Caland 
te Middelburg, den arrondiss.ing. van 
Vlissingen te Goes en den opz. Huitema 
te Ilansweert. 

Haarlem, ten 11 ure, door het dep. van 
waterstaat aan het gebouw van het prov. 
best.: het leveren van gecreosoteerde 
palen, ten behoeve van de werken tot 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Engelsche en fransche Vloertegels. 

M . H . A. J . VAN MEURS. Aanwflzi-
ging by het Topograuhiseh Teekenen, 
met atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 1880 f2.— 

Vraagt teekeningen en prijzen. |4) 

verdediging van de Noordzeekust in de 
prov. N.Holland, raming f 4000; best. no. 
228 ter lezing aan het dep. van water
staat aan de lokalen der prov. besturen 
en te bekomen bij g< br. van Cleef te 
's-Gravenhage; inl. bij den hoofding. dir. 
Wortman te Haarlem en den ingenieur 
de Groot te Alkmaar. 

's Gravenhage, ten 2 ure. door het 
gem.bestuur: de levering van Waal- en 
Rijnstraatklinkers en van inronbrieks in 
het jaar 1909 in 12 perc., aanwijzing alle 
werkdagen van 9—12 uur v.m. cn van 
2—4 uur n.m., aan de Gemeentewerf al
waar de bestekken verkrijgbaar zijn. 

DONDERDAG 10 December. 

's-Gravcnhage, ten 2 ure, door het ge
meentebestuur; het ophoogen van dc 
Laakhaventcrrcinen; aanw. 30 Nov. 1908 
te elf uren aan de Gemeentewerf alwaar 
de bestekken en de teekeningen ver
krijgbaar zijn. 

Haarlem, ten 11 ure, door het dep. van 
waterstaat aan het geb. van het prov-
bestuur: het maken en leveren van beton
blokken voor de golfbrekers van de haven
hoofden te Umuiden, raming f 8000; het 
bestek no. 235 ter lezing aan het dep, 
aan het geb van het prov. bestuur en 
te bekomen bij gebr. van Cieef Den 
Haag; inl. bij den hoofdingenieur dir. 
Wortman Haarlem, den ing. Marinkelle 
te Amsterdam en den ing. Schlingemann. 
te Umuiden. 

Haarlem ten 11 ure, door het dep. van 
waterstaat aan het gebouw van het prov. 
best.: het afbreken van de bestaande en 
het bouwen van eene nieuwe Rijkskeet 
op Terschelling; raming f (5500; bestek 
No. 229, lezing aan het Dep. van water- j 
staat, aan de lokalen der prov. besturen 
en verkrijgb. bij de gebr. van Cleef te j 
's-Gravenhage; inl. bij den hoofding.-dir. 
Wortman te Haarlem, den ing. de Blocq I 
van Kuffeler en den opzichter Jonker te i 
Terschelling. 

Haarlem, ten 11 ure, door het dep. van 
Waterstaat aan het geb. van het prov. 
best: het bouwen van een seininrichting 
nabij de groote schutsluis te Umuiden, 
tot het aangeven van den diepgang, ra
ming f 4000; bestek no. 231 ter lezing 
aan het dep. aan de lokalen der prov. 
besturen en veikrijgbaar bij gebr. van 
Cleef Den Haag; inl. bij den hoofding.-
dir. Wortman te Haarlem, den ine Marin
kelle te Amsterdam, den ing. Schlingc 
mann en den opz. van Langcveld te 
Umuiden. 

ZATERDAG 12 December. 

Tilburg, ten 11 ure, door het gem.
bestuur; de levering van een gashouder 
van 4000 M s . inhoud; voorw., teek. en 
inlicht, verkrijgbaar ten kantore der 
Gem.-gasfabriek. 

MAANDAG 14 December. 

Et recht, ten 2 ure, door het dep. van 
waterstaat aan het geb. van het prov. 

bestuur: het bouwen van een blok dienst
woningen voor acht brugknechten nabij 
de schipbrug te Vreeswijk en eenige 
verdere werken, raming f 214C0; het be
stek r.o. 23tJ ligt ter lezing aan het dep. en 
aan het geb. van het prov. bestuur en 
te bekomen bij grbr. van Cleef Den Haag; 
inl. bij den hoofding.-dir. Castendijk te 
Arnhem, den arrond.ing. Steijn Parvé te 
Utrecht en bij den opz. Kuiler te Vreeswijk. 

WOENSDAG 10 December. 

Middelburg ten 11 ure, door liet dep. 
van waterstaat aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het maken van eeno beton-
glooiing tot verdediging van den duinvoet 
tusschen en wederzijds de strandhoofden 
Nos. 14 en 15 van de rijkszeevvering aan 
de Oude Hoeve aan de noordzijde van 
het eiland Schouwen raming f 11000; het 
bestek No 237 ter lezing aan het dep. 
en aan het gebouw van het prov, bestuur 
en te bekomen bij gebr. van Cleef Den 
Haag; inl. bij den hoofding -dir. Caland 
te Middelburg, den arrondiss.ing. van 
Vlissingen te Goes en den opzichter 
Enthoven te Zierikzee. 

DONDERDAG 17 December. 

's-Gravenhage ten 2 ure, door het gem.-
best.: het bouwen van een openbaar 
slachthuis ten Z. W. van den Rijswijksche 
weg. en ten Z. O. van de Laakhaven; 
aanw. 23 November ten twee ure aan de 
Gemeentewerf, daarna ter plaatse. De 
bestekken zijnen de teekeningen verkrijg
baar aan dc' Gemeentewerf. 

Antiquariaat van de •.Opmerker" 
J . B. PEETERS. De vervaardiging van 

Kunstvuurwerken ter opluistering van 
openbare en bijzondere feesten. Gouda 
G. B. van Goor 1867. Met 3 uit
slaande platen f 1.— 

SLOET EN FIJNJE. Beschrijving vau 
den Watervloed in Gelderland in 
Maart 1855, met 4 kaarten en 12 schet
sen, Arnhem 1856. . . . 1.— 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
waterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) f 1.50 

A. MESSEL. Der Wertheimbau. 30 
platen in portef. (ƒ15 —) . . /"4.50 

L . KROOK. Architectur der Nieder-
lande, 60 platen, Monumenten van 
Oud-Nederlandsche Bouwkunst (vroe
ger t 21.60) f6.— 

KA ui, ZETZSCHE. Zopf & E m p i r e . 
Facaden, poorten, deuren, vensters, 
arhitectonische détails en binnen-
decoratie in Barock- e n Empirestijl. 

I. Fassaden aus der E m p i r e - Z e i t . 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

11. H a u s t ü r e , Tore und Fenster. 30 
platen in portefeuille . . . f9.— 

111. A r c h . Detaijs und E i n r . d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . ƒ9 — 

I, II e n III te zamen . . . f 21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver
schijnt later. 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan d e Administratie 
van d e Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

Posterijen en Telegrafie, 

A A N B E S T E D I N G 
Op Woensdag 9 December 1908, 

des namiddags te 2 ure, (1.40 Greenwich-
tijd) zal,in een der lokalen van het Hoofd
bestuur der Posterijen en Telegrafie. 
Parkstraat te 's-Gravenhage, worden aan
besteed : 

den liimw van «eu Post- en Telegraaf
kantoor met Ilirefteurswoningte V(jiaven-
zattde. 
De aanbesteding geschiedt bij inschrij

ving, volgens § 447 der Algemeene Voor 
schriften, vastgesteld bij beschikking van 
den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, van 1 Februari 1901, L». X, 
afdeeling Waterstaat T. 

Het bestek ligt na 26 November a s. ter 
lezing aan het gebouw van het Hoofd
bestuur der Posterijen en Telegrafie te 
's-Gravenhage, aan 'het bureel van den 
Rijksbouwmeester in het 2de district, 
Nassau Odijckstraat No. 59 te 's-Graven
hage; aan het Post- en Telegraafkantoor te 
's-Gravenzande en is voorts na genoemden 
datum op franco aanvraag, tegen betaling 
der kosten ad f 0.35, benevens de kosten 
van verzending, te bekomen bij de boek
handelaren Gebroeders VAN CLEEF, Spui 
no. 28a te "s-Gravenhage, en, door hunne 
tusschenkomst, in de voornaamste ge
meenten des Rijks. 

Inlichtingen worden gegeven door voor
noemden Rijksbouwmeester te 's-Gra-
venhage en door den Districts-Opzichter 
bij de Landsgebouwen J. G. P. ROEI. te 
Rotterdam. 

De inschrijvingsbiljetten moeten wordt n 
ingezonden aan het Hoofdbestuur der 
Posterijen en Telegrafie, Parkstraat te 
's-Gravenhage. 

Aanwijzing zal worden gedaan op 
Woensdag 2 December 1908, des voor
middags te 11 Vi ure. 

Inschrijvingsbiljetten, niet door de 
borgen persoonlijk onderteckend, worden 
als ongeldig ter zijde gelegd. 

's-Gravenhage 10 November 1908. 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.— 31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
<*. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van het 

abonnementsjaar, of 
6. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België • 6.50i s j è j 
Voor de overige landen der Post-Unie, met c 3 M 

inbegrip van Nederl.Indië en Zuid-Afrika . • 7.50; S S 5 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f o.25 

Idem, idem, zonder plaat 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . . • L— 
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 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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

Het R a a d h u i s te ' s - G r a v e n h a g e . 
In ons vorig nummer werd reeds in het kort 

de conclusie meegedeeld van het rapport, uitge
bracht door de commissie van deskundigen (bestaande 
uit de heeren Muysken, Klinkhamer en Evers) over 
de vraag, van welke grondslagen een ontwerp voor 
de verbouwing van het Raadhuis zal hebben uit te 
gaan, ten einde de eischen der architectuur, ook 
uit een historisch oogpunt in verband met het 
oudste gedeelte van het Raadhuis, dat in stand 
blijft, tot hun recht te doen komen, en, met name, 
of een bouw met twee verdiepingen vereenigbaar 
met de omgeving is te achten. 

Wij ontleenen thans nog een en ander uit dit rapport. 
Het oude hoofdgebouw noemt de commissie een 

kunstjuweel, welks fijne, voorname vormentaal ge
heel in een intieme besloten omgeving past. 

De achtereenvolgende uitbreidingen van de 17e 
en 18e eeuw zijn van minder kunstgehalte. Niet
tegenstaande de groote afmetingen van dit gedeelte, 
mist het de monumentale uitdrukking der karakte
ristieke gevels van het kleine oude hoekgebouw. 
Hinderlijk doet zich de grove schaal der geledingen 
bij de aansluiting tot den toren gevoelen. 

De overige gevels, deels een namaak van den 
gevel der 18e eeuw, deels modern, en alle dag-
teekenend uit de 19e eeuw, hebben weinig of geen 
kunstwaarde en zullen bij den toekomstigen her
bouw geheel kunnen verdwijnen. 

Omtrent situatie en omgeving wordt gezegd, dat 

met het oog op de smalle straten, die aan de zijde 
van het Raadhuis samenkomen, de breedte der Groote 
Halstraat veilig van 16 M . tot 14 M . kan worden 
verminderd. De straat wordt dan nog li M . breeder 
dan die aan de Zuidzijde van bet gebouw, tusschen 
Groenmarkt en Vischmarkt, die gemiddeld 11.25 M . 
bedraagt, terwijl de Prinsestraat slechts 12 M . breed 
en de kans tot haar verbreeding zeer gering is. 

Door de Groote Halstraat op 14 M . te ontwerpen 
zal er evenwicht ontstaan in de omsluiting van het 
nieuwe Raadhuis, aan beide zijden vanaf de Groen
markt gezien. Een harmonisch, gesloten stadsbeeld 
zal bij een grootere breedte niet te verkrijgen zijn. 
Hoogst ongunstig toch is de indruk van het thans 
door slooping ontstane plein aldaar. Bovendien zal 
de vaststelling van de Groote Halstraat ter breedte 
van 14 M . de zoo noodige verruiming aan het Raad
huisterrein verschaffen met een strook grond van 
2 M . breedte langs deze geheele zijde. Voorzeker 
een niet onbelangrijke aanwinst. 

Een verbindingsgang tusschen hoofd- en bijgebouw 
(op de gemeenteplans), ongeveer in het midden van 
de Groote Halstraat aangegeven, wordt ter wille 
van den welstand ten zeerste ontraden. 

Mocht echter de dienst der twee gebouwen een 
verbinding wenschelijk maken, dan kan deze doel
matiger en fraaier aan de beide einden der Groote 
Halstraat worden aangebracht. 

Bijgevoegde schetsen verduidelijken dit denkbeeld. 
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Hel karakter van ondergeschikte verbindingsgangen 
wordt geheel vermeden door aan de buitenzijde er 
van een rij lokalen te ontwerpen, die, ter volle 
hoogte van het nieuwe gebouw, op twee verdiepingen 
is doorgevoerd. 

Het denkbeeld van hoofdgebouw en bijgebouw 
heeft hiermede opgehouden te bestaan. Heide vormen 
nu een organisch, architectonisch geheel. Aan de 
zijde van de Driehoekjes is een plein onstaan, 
evenredig aan de breedte der daar samenloopende 
straten. De Groote Hnlstraat zelf is een ruim binnen
plein geworden met vier bicede doorgangen ter 
breedte van 0 M . , terwijl bovendien een tiental ver
trekken voor den dienst van het Raadhuis wordt 
gewonnen. 

Dergelijke doorgangen zijn niet zeldzaam. Zij 
bestaan elders en ten onzent. 

In Den Haag liv. verhoogen de doorgangen van 
hel Binnenhof het schilderachtig karakter van dat 
stadsbeeld, al zijn zij op zichzelf veel te nauw. 

Mocht dus, om redenen van economischen aard, 
de vereeniging van de beide gebouwen wenschelijk 
worden geacht, dan bestaat hiertegen geen nesthc-
tisch bezwaar. Zij kan er toe bijdragen om aan tien 
wensch van B. en W. tegemoet te komen. nl. om 
aan het nieuwe Raadhuis naar de zijde van de 
Groenmarkt een „monumentaal karakter" te geven. 

De plaatsing van ('en publieke galerij, overwelfde 
portiek of pui, in verbinding staande met een 
monumentale vestibule en hoofdtrap, komt hieraan 
tegemoet. 

De eerste of hoofdverdieping kan een waardige 
bestemming verkrijgen door, in den voorbouw naar 
de Groenmarkt, te plaatsen de oflicieele receptiezaal 
van de gemeente. 

De overwelfde portiek met de receptiezaal aan 
den nieuwen voorgevel, in verband met een zicht
bare bekroning van de monumentale traphal op het 
tweede plan. zullen een trits van voorname gegevens 
voor een waardige, monumentale architectuur-schep
ping kunnen zijn. 

De schilderachtige perspectiefwerking van de twee 
dubbele doorgangsbogen zal het intieme karakter 
van het gedeelte van het Raadhuis naar Groenmarkt
zijde, zeker bevorderen. 

Het nieuwe Raadhuis kan ook als een afzonder
lijk staand gebouw, geheel afgescheiden van het 
bijgebouw, worden beschouwd. 

De vraag, ,,of een opbouw met twee verdiepingen 
vereenigbaar is met de omgeving" meent de com
missie bevestigend te kunnen beantwoorden mits 
deze verhooging van het gebouw zich slechts tot 
den voorgevel naar de Groenmarkt, den zijgevel 
aan de Groote Halstraat, de Driehoekjes en de 
Annastraat bepaalt. 

Daarentegen zal een verhooging tot twee ver
diepingen aan den nieuwen Zuidgevel, in aansluiting 
of in de nabijheid van hef oude hoekgebouw, tot 
op een afstand van bv. 25 M . niet mogen geschieden, 
ten einde het artistiek karakter van dat gebouw 
niet te benadeelen. 

Beslist ontlaadt de commissie elke verhooging 
van beteekenis aan deze zijde en acht zij het zelfs 
wenschelijk om de rooilijn over de grootste lengte 
van den gevel plm. 20 cM. terug te brengen ten 
einde den ouden gevel duidelijk te doen spreken. 

Omtrent den stijl van het nieuwe gebouw, in ver
band met het bestaande historische gedeelte, is a priori 
geen bepaalde richting aan te geven. Verschillende 
oplossingen zijn mogelijk. Tal van historische ge

bouwen zijn in vorige eeuwen in den stijl van den tijd 
herbouwd of vergroot. Het Raadhuis zelf wijst dit aan. 

Aansluiting tot den stijl van het oude hoekgebouw 
zal /eker de voorkeur verdienen. De hooge artistieke 
waarde daarvan, in vergelijking van de uitbreiding 
van de 18e eeuw, aan bet Kerkplein, leidt hiertoe. 

Bevreemdend dat de architectuur der Gemeente
plans in den trant der l)Se eeuw is opgevat, zonder 
dat hiervoor een reilen door den ontwerper is aan
gegeven. En hoewel die gevels blijk geven van 
ernstige stijlstudie, hebben zij, naar de meening 
van de Commissie, te veel bet karakter eener voor
name patriciërswoning uit dien tijd, en missen zij 
de karakteristieke, monumentale uitdrukking, die 
het Raadhuis als publiek gebouw voor de gemeente
administratie, tevens als waardig architectuur-sym
bool van de gemeente 's-Gravenhage, in haar hooge 
beteekenis als Residentie, behoort te hebben. 

C o n c l u s i e : De Commissie is ten volle over
tuigd van de groote moeilijkheden aan het vraag
stuk verbonden en daar het nieuwe Raadhuis tot 
in verren tijd het stadsbeeld van dit voornaam cen
trum der Residentie zal vaststellen, behoort alles 
te worden aangewend om den besten uitslag te 
verzekeren. 

Te dien einde stelt de Commissie dan voor, orn 
een nationale ideeën-prijsvraag uit te schrijven voor 
de uitbreiding van bet Raadhuis. Eerst nadat alle 
Nederlandsche bouwmeesters van talent in de 
gelegenheid zijn gesteld om hun denkbeelden iu 
deze belangrijke quaestie te uiten, zal het gemeente
bestuur zich ten volle verantwoord kunnen rekenen. 

Die nationale prijsvraag moet uitsluitend betrek
king hebben op de samenstelling van de gevels en 
uitgaan van een grondplan, vooraf door het 
gemeentebestuur vast te stellen. 

De Commissie beeft de overtuiging dat, door 
wijzigingen in het Gemeenteplan B. in den geest als 
hierboven vermeld, een goed resultaat mogelijk zal zijn. 

De uitvoering zal dan kunnen geschieden door 
het Bureau van Gemeentewerken in samenwerking 
met den ontwerper, wiens plan, uit een economisch, 
practisch en aesthetisch oogpunt de meeste waar
borgen geeft voor een bevredigende oplossing. 

Tot goed verstand van bet bovenstaande kunnen 
wij onze lezers verwijzen naar onze nummers 18. 
20. 25 en 20 van den loopenden jaargang. Het ver
wondert ons niet, dat de Commissie blijkbaar het 
Gemeenteplan B. afgebeeld in ons No. 20 als grond
slag heeft aangenomen bij hare voorstellen; maai-
wij begrijpen niet recht, hoe de Commissie hare 
bevreemding kan te kennen geven over de opvatting 
der Gemeenteplans in 18de eeuwsehen trant. 

Wij meenen toch uit goede bron te weten, dat 
die trant door B . en W. bepaald verlangd werd, 
maar aan de Commissie schijnt dit niet te zijn 
medegedeeld 

In ons No. 25 bevalen wij de denkbeelden, vervat 
in het in dat nummer gepubliceerde ontwerp Frowein, 
ter ernstige overweging aan. .Het zal genoemden 
architect ongetwijfeld aangenaam geweest zijn, uit 
bet rapport te ervaren, dat die denkbeelden werke
lijk door de Commissie in ernstige overweging zijn 
genomen. Op verscheidene punten toch vindt men 
in het ontwerp-Frowein reeds aangegeven, wat de 
Commissie voorstelt. 

Wij hopen, dat men bij het uitschrijven der prijs
vraag de mededingers niet te zeer aan banden zal 
leggen, want verschillende oplossingen zijn mogelijk. 
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B e r o e m d e b o u w m e e s t e r s 

i. 
Ofschoon strenge zedenmeesters den zucht naar 

roem als ijdelheid veroordeelen, is toch bij de jeugd, 
wanneer zij zich een loopbaan heeft gekozen, en 
vol illusies hare eerste stappen daarop zet, het 
denkbeeld, eenmaal naam te maken op den inge
slagen weg en zelfs roem te verwerven, even 
natuurlijk als vergeeflijk. 

Evenals andere illusies laten de meeste menschen 
ook deze op rijperen leeftijd varen, althans de 
zuivere illusie zonder nevenbedoelingen, want talrijk 
zijn zij, wien, als zij tot de jaren des onderscheids 
gekomen zijn, de oogen opengaan voor de practische 
zijde van het naam maken 

Of zij. die het aldus opvatten het beste deel ge
kozen hebben? Financieel meestal wel, maar waar 
wij zien, dat kunstenaars van groote verdienste 
spoedig vergeten zijn, is de veronderstelling niet 
al te stout, dat zij, die tijdens hun leven zelf zoo 
goed voor hun roem en bun beurs tegelijk wisten 
te zorgen, na hun dood nog veel spoediger bij dc 
vergeten bouwmeesters zullen worden ingelijfd. 

Het kan samengaan, men kan een groot k miste 
naar en toch een goed financier zijn, maar de ge
vallen zijn zeldzaam en nimmer zal de laatste eigen
schap eenig het minste gewicht in dc schaal leggen, 
waar de Muze der historie in dubio staat, of de man 
in het Pantheon der beroemde bouwmeesters moet 
worden opgenomen, dan of hem den toegang moet 
worden ontzegd. 

Ik weet waarlijk niet of het Schiller of Goethe 
was, die gezegd heelt: ,.de wereldgeschiedenis is 
het wereldgericht" ik meen dat 't Schiller is. maar 
deze veel herhaalde uitspraak schijnt mij voor de 
bouwmeesters niet op te gaan. 

Fii- moet toch verondersteld worden, dat dit wereld
gericht de hoogste rechtvaardigheid betracht, doch 
de zooevengenoemde Muze heeft met de bouw
meesters zonderling omgesprongen, ons van vele 
eeuwen, waaruit heerlijke monumenten, juweelen 
van kunst, tot ons gekomen zijn, zelfs de namen 
der meesters niet overgeleverd en dan ook wel weer 
eens enkel den naam, zonder vermelding van de 
werken, waaraan die eer te danken was. 

Waar het de alleroudste tijden betreft, toen 
Niniveb nog overeind stond en in de thans als mum
miën in onze musea gedeponeerde lichamen nog 
harten klopten, kan men Clio eenige vergeetachtig
heid vergeven, ook het geheugen van een Muze 
heeft zijn grenzen, maar dat ons uit de middeleeuwen 
zoo weinig namen bekend zijn en zelfs bij werken 
van later tijd nog een vraagteeken geplaatst moet 
worden, dat zou men geneigd zijn baar euvel te 
duiden, wanneer zij zich niet door de omstandig
heden kon verontschuldigen. 

Hier zou de zedenmeester wellicht aanleiding 
vinden tot de vragen, wat beteekent ook eigenlijk 
een naam? 

Wat doet het er toe, hoe de man heette, die dit 
of dat monument schiep, zijn werk is immers nog 
daar om aan te toonen, wie hij was? 

Dat is nu wel zoo, maar het is toch niet enkel 
ijdele nieuwsgierigheid, die ons doet vragen naai
den uiensch, de persoonlijkheid en naar bijzonder
heden uit zijn leven, karaktertrekken en zooveel 
meer, dat misschien dienen kan, om ons het werk 
beter te doen begrijpen. En ten overvloede als men 

de studie der kunstgeschiedenis philosophise!) wil 
opvatten, dan is haar einddoel toch de kennis van 
den menscb in zijn doen en laten, in zijn ontwik
keling, zijn voelen en denkeu, waarvan de kunst, 
een der merk waardigste uitingen is, te leeren kennen. 

De geduldige lezer verontruste zich niet. ik zal 
hein hier niet met wijsgeerige bespiegelingen aan 
boord komen. Wat ik dan eigenlijk bedoel? Wel 
niet anders, dan hem over verschillende beroemde 
bouwmeesters van allerlei tijden eenige bijzonder
heden mede te deelen. die ik hier en daar vond 
opgeteekend, bijzonderheden, die velen wellicht be
kend, maarzooals ik met grond veronderstellen kan. 
aan zeer velen minder bekend of onbekend zijn. 

Voor de juistheid of de waarheid mijner mede-
deelingen zal ik zelfs niet kunnen instaan, men be-' 
oordeele ze dan ook niet als een geleerde verhan
deling: terechtwijzigingen zal ik. waar men die 
noodig mocht achten dankbaar aanvaarden. 

Verplaatsen wij ons in gedachten in • Ie Grieksche 
oudheid dan komen ons dadelijk namen als die van 
Iktinos en Callicrates voor den geest maar minder 
bekend zijn die van A gamed es en T r o p h o n i o s 
wier werkzaamheid in het duistere tijdperk dei-
mythen valt en teruggevoerd wordt tot ongeveer 
1+00 jaren voor onze jaartelling; op een paar 
eeuwen komt het niet aan. Zij zijn dan ook de 
eerste bouwmeesters, waarvan de overlevering mel
ding maakt en waren, naar men zegt, zonen van 
Arginos, koning van Thebe '-n Beotië of zoo zij 
geen bloedverwanten waren van dezen vorst, toch 
door vriendschapsbanden nauw niet hem verbonden 
en bij hein in hooge gunst. 

Het voornaamste bouwwerk, dat bun wordt toe
geschreven was de eerste Apollotonipel te Delphi, 
maar nauwelijks was dit werk voltooid, zooals 
Cicero verhaalt, toen zij. den god gebeden hebbende, 
hun tot belooning datgene te geven, wat voor den 
mensch het nuttigst kon zijn. drie dagen later dood 
gevonden werden. Volgens Pausanius bouwden zij 
echter nog andere werken o.a te Lebadia, een 
stad in Beotië. een gebouw bestemd, om de 
schatten van den koning Hiérius te bergen. Bekend 
met deze bestemming, brachten dc beide architecten 
heimelijk in de muien enkele marmerblokken aan. 
die men naar believen gemakkelijk kon verwijderen 
en weder plaatsen. Door deze list gelukte bet bun 
door te dringen in de schatkamers en zich daar toe 
te eigenen, wat zij verkozen. 

Hiérius. verwonderd, dat hij zijn rijkdom zag 
verminderen, niettegenstaande de goede voorzorgen, 
die hij meende te hebben genomen, legde voet
angels en klemmen, om de dieven te verschalken. 
Agamedes werd daarin gevangen en zijn makkei-
sloeg hem, na vergeefsche pogingen hem te be
vrijden, het hoofd af, om hein een schandelijk lot 
te besparen en zelf niet te worden ontdekt. Maai
de aarde opende zich voor zijn voeten en verzwolg 
hem niet huid en baar. Ter plaatste ontstond een 
spelonk, waaruit men gelooide, dat Trophonios 
orakels gaf. die veel volk daarheen voerden. In die 
orakels heeft hij zeker in levendige kleuren doen 
uitkomen, hoe net den ontrouwen bouwmeester 
vergaat, die zijn bouwheer besteelt, en dit schijnt 
wel eenig effect te hebben gehad, althans wij lezen 
later niet meer van zulke verregaande schurken
streken van collega's. 

Wel vertelt men een overeenkomstig geval, dat 
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den Egyptischen koning Rampsinit moet zijn over
komen, maar dit is waarschijnlijk dezelfde fabel uit 
Griekenland in Egypte geïmporteerd. De Düssel-
dorfer schilder Seyppel heeft op laatstbedoeld ge
val een vijfentwintig jaren geleden een zijner gees
tige Egyptische humoresken gecomponeerd. 

Een fatsoenlijker man was waarschijnlijk de archi
tect E u p a l i n o s , zoon van Naustrophos van Me
gara. Deze moet een aantal eeuwen later geleefd 
hebben en wel omstreeks 700 of 600 v. C. Zijn 
roem dankt hij aan de door hem geconstrueerde 
aquaduct van Samos, reeds vroeger een der belang
rijkste eilanden van den Griekscheu archipel. De 
Grieken beschouwden deze waterleiding als een 
wonderwerk, omdat men er een berg voor had 
moeten doorboren. Hieruit blijkt, dat men ook in 
de oudheid niet tegen groote technische moeilijk
heden opzag en Eupalinos is zeker een der oudste 
waterleiding-ingenieurs van wie de naam bekend is, 
is het dan ook niet veel meer dan de naam. 

Van Samos zijn ons nog twee andere namen be
kend, namelijk die van R h y c o s en zijn zoon 
T h e o d o r os. Deze beide bouwmeesters werkten 
aan den wederopbouw van den tempel van Juno, 
eertijds door de Argonauten op h«*t eiland gesticht. 

Vitruvius deelt mede, dat in zijn tijd nog een 
zeer nauwkeurige beschrijving van dezen Dorischen 
tempel bestond, door Theodoros zelf opgesteld en 
waarin de samenstelling werd toegelicht. Theodoros 

wordt ook genoemd als de bouwmeester van het 
Labyrinth van Samos, bij welk werk hij door zijn 
leerlingen Zoïlos en Rholos werd terzijde gestaan. 
De bestemming van de labyrinthen der oudheid is 
nog niet in alle deelen opgehelderd. Zelfs de oude 
schrijvers, die het beroemde Egyptische labyrinth, 
waarvan Lepsius de overblijfsels heeft terugge
vonden, nog in vrij goeden staat hebben gekend, 
verschillen van meening op het punt van de be
stemming. 

Evenzoo is het met het bekende labyrinth van 
Creta, waarvan nog minder met zekerheid bekend is. 

Men veronderstelt, dat het werk van Theodoros 
op Samos omstreeks 540 v. C. is tot stand ge
komen en dat het zoo iets van een natuurlijke grot 
geweest is, architectonisch verfraaid, waartoe 40, of 
volgens anderen 150, kunstig bewerkte, kolossale 
zuilen of pijlers dienst moesten doen. Plinius achtte 
het labyrinth van Samos merkwaardiger, dan dat 
van Creta en zelfs dan het Egyptische. 

Theodoros moet ook in Lacedemon een portiek 
hebben gebouwd, die als kunstwerk geroemd wordt. 
Hij wordt ook als een bekwaam beeldhouwer ge
noemd en ging bij de Grieken door veor de uit
vinder van het waterpas, de draaibank, de sloten 
en andere zaken. 

De naam van zulk een verdienstelijk man mag 
dus wel aan de vergetelheid ontrukt worden. 

L. 

't K a n v e r k e e r e n . 
Het was in 't jaar 1890, dat op initiatief van 

den toenmaligen Voorzitter der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst, den heer C. Muysken, 
door het Bestuur liet besluit werd genomen om 
aan de Algemeene Vergadering der Maatschappij 
in overweging te geven, een examen in te stellen 
tot het verkrijgen van een Diploma voor Bouw
kundig Opzichter. 

Het Bestuur, dat zich zeer ingenomen toonde 
met het denkbeeld, bracht dit in behandeling in 
de Alg . Mei-vergadering van 1891, welke besloot 
tot het instellen van een Diploma, uit te reiken 
door de Maatschappij na goed afgelegd examen. 
Aan het Bestuur werd toen tevens opgedragen een 
programma van eischen voor het examen op te 
maken. Dit werd in de September-vergadering van 
1891 aangenomen. 

W e l verhieven zich in enkele technische kringen 
stemmen tegen het examineeren. De gestelde 
eischen, zoo meende men, waren te hoog; het 
examen zou er toe leiden, dat de aanstaande op
zichters te theoretisch werden, dat hunne practische 
kennis, bij hen in de eerste plaats vereischt, op 
den achtergrond zou worden gedrongen, en dat de 
opzichter onnoodig te veel van dezelfde kundig
heden zou gaan bezitten, die van den architect 
worden geëischt. 

Evenwel kon de heer Rieber Secretaris der Maat
schappij in het Bouwkundig Weekblad van 10 
Februari 1906 in een stukje met opschrift: E E N 
G R O O T S U C C E S (waaraan ook het bovenstaande 
ontleend is) verklaren: 

De uitkomsten hebben bewezen, dat het Bestuur 
der Mij. niet heeft misgetast. Steeds meer belang
stelling heeft het examen ondervonden, bij examina
toren en bij de candidaten; inrichtingen van onder
wijs en hare leeraren hebben rekening gehouden 
met het programma van eischen voor het examen, 

en, wat groote voldoening is, vele stedelijke be
sturen, instellingen en architecten vestigen hunne 
aandacht in de eerste plaats op de gediplomeerden 
door de Mij., of verlangen zelfs, dat de sollici-
teerenden het diploma bezitten, daar men althans 
van hen met eenige zekerheid kan verwachten, dat 
zij eene bepaalde mate van kennis bezitten. 

Menig opzichter zou niet zijn tegenwoordige positie 
bekleeden, indien hij het diploma niet in den zak had. 

Dat is het groote succes. 
Als bewijs voor dat succes diene ook nog het 

volgende, waaruit blijken moge hoezeer het bezit 
van het diploma gewaardeerd wordt door hen, voor 
wie het is ingesteld. 

Het eerste examen werd afgenomen in 1893. E r 
kwamen toen, in de meening de noodige kundig
heden te bezitten, 21 candidaten op, waarvan slechts 
9 slaagden. Het aantal candidaten ging toen boven 
de verwachting van het Bestuur der Mij. 

Voor het tweede examen, in 1894, daalde het 
aantal candidaten tot 13, waarvan er 7 slaagden. 

Na het derde examen, in 1895, waarbij 9 van 
de 19 candidaten slaagden, nam het aantal van hen 
die het diploma wenschten machtig te worden steeds 
toe, en thans, voor het in deze maand te houden 
examen, hebben zich 78 candidaten aangemeld. Toch 
mag bij hen als bekend worden aangenomen, dat 
van de 56 candidaten die zich voor het examen in 
1905 hadden aangemeld, slechts 21 slaagden. 

Maar bij dat groote aantal van hen die zich aan 
het onderzoek wenschen te onderwerpen, is onge
twijfeld ook de wetenschap doorgedrongen, dat vele 
der geslaagden in vorige jaren, goede, zelfs zeer 
goede betrekkingen in de maatschappij hebben ver
kregen, die zij wellicht niet zouden bekleed hebben 
zonder hun diploma, hun bewijs van bekwaamheid. 

Op zulk een succes mag waarlijk wel eens ge
wezen worden. 

Zoo schreef Rieber nog geen drie jaren geleden, 
wellicht nog onder den indruk van zijn kort te 
voren zoo schitterend gevierd jubileum, er geenszins 
aan denkend, dat het wel eens verkeeren kon. 

Wanneer hij het examen van dit jaar nog be
leefd had, zou hij daarbij zeker niet van een groot 
succes gesproken hebben en wellicht zou de eenigs
zins onhandige publicatie van het bekende rapport 
der examen-commissie dan ook achterwege gebleven 
zijn, wat echter, zooals wij reeds vroeger opmerkten, 
niet in het belang der zaak zou zijn geweest. 

Daaruit toch is gebleken, dat aan het succes nog 
wel wat ontbreekt en men met de tot heden ver
kregen resultaten nog niet tevreden mag zijn. 

Daarop mag thans waarlijk wel eens gewezen 
worden en evenzeer zou het thans nuttig kunnen 
zijn nog eens na te gaan welke stemmen reeds 
vroeger in technische kringen zich hebben verheven 
tegen het examineeren. Ook toen werd door sommi
gen de vrees uitgesproken voor te hooge opvoering 
der eischen ten koste van de practische kennis en 
ook thans is dit punt weder ter sprake gebracht 
en zeer ad rem, want de practische kennis van den 
opzichter is de hoofdzaak, zij is zijn wapenrustingen 
tegelijk somtijds de kurk, waar de architect op drijft. 

Het Hoofdbestuur der Maatschappij mag wel eens 
zijn volle aandacht aan de Examens en wat daarmee 
in verband staat wijden en geen struisvogelpolitiek 
volgen tegenover opmerkingen als wij b.v. in het 
verslag van de laatstgehouden vergadering der 
Afdeeling Arnhem lezen t. w.: 

„Vervolgens werd door den Voorzitter gevraagd 
of een der leden nog iets in het midden te brengen 
had. De heer J . W . Reykers deelde mede dat hij 
onaangenaam getroffen was door het Rapport over 
de examens van Opzichter en Teekenaar, dat in 
het Bouwkundig Weekblad No. 41 blz. 797 voor
kwam, namens de Commissie door den heerOuëndag, 
voorzitter dier Commissie, onderteekend." 

„De heer Reykers had ook aan dit examen deel
genomen en behoorde tot de geslaagden: nu hij 
echter gelezen had hoe de Commissie over de groote 
meerderheid der geslaagden dacht, speet het hem 
wel dit examen gedaan te hebben, waarvoor hij zich 
nog al veel moeite en kosten getroost had. Hij 
hoopte echter nog dat er een vergissing in het spel 
was en dat de Commissie wellicht bereid zou zijn 
te verklaren, dat haar Rapport anders uitgelegd 
moest worden." 

„De Voorzitter antwoordde hierop, ook met klim
mende verbazing het Rapport gelezen te hebben; 
ook de secretaris lid van de examencommissie ver
moedde dat eene vergissing in het spel was en ver
klaarde tot zijn spijt het rapport eerst in het 
Weekblad gelezen te hebben, zoodat hij dan ook 
geen medeverantwoordelijkheid er door aanvaardt. 
Door den Secretaris werd daarna voorlezing gedaan 
van het gedeelte van het verslag van de vergade-
dering van het Hoofdbestuur op 28 October, waaruit 
blijkt dat de steller van het verslag bereid was te 
erkennen, dat de vorm van de door hem gemaakte 
opmerkingen misschien niet gelukkig en niet duide
lijk was. De heer Portheine merkte op, dat hij ook 
dit verslag lezende, onaangenaam was getroffen dooi
de reclame die er in gemaakt wordt, voor eene 
onderwijsinrichting. Z. i . is eene dergelijke manier 
van handelen in strijd met de waardigheid van de 
Maatschappij, men moest eens gaan denken, dat de 
„enkelen' die wel op de hoogte waren, van deze 
onderwijsinrichting afkomstig waren." 

Maar van veel bedenkelijker aard dan het boven
aangehaalde schijnt ons nog het volgend stukje voor
komend in „de Bondsstem" onder het opschrift: 

Nu wordt het al te erg. 

„Van af het bestaan van onzen bond is reeds 
herhaaldelijk door bondsleden pressie op ons hoofd
bestuur uitgeoefend, om toch eens te trachten een 
einde te maken aan de onder ernstige verdenking 
staande verhouding tusschen sommige examinatoren 
voor het examen van de Maatschappij tot bevor
dering der Bouwkunst en hen, die jongelui voor 
dat examen opleiden. Uit piëteit voor de Maat
schappij hebben wij tot nu toe aan de op ons uit
geoefende pressie weerstand geboden, ook vooral, 
omdat wij meenden, dat het hoofdbestuur van een 
en ander onkundig zou zijn. Maar nu wordt hèt 
ons te erg en willen we niet langer zwijgen". 

„In het „Bouwkundig Weekblad" van 14 Novem
ber vonden we onder een bericht over de examens 
— van het hoofdbestuur dus — de namen en 
adressen van heeren die met succes jongelieden 
hadden opgeleid en nog opleiden. Daaronder troffen 
we aan de heeren J . D. Gantvoort te Deventer, J . 
Herman te Amsterdam en W . de Jong te Utrecht 
. . . . allen examinatoren, afnemende het examen 
waarvoor zij met succes jongelui opleiden". 

„Meer zullen we er thans niet van zeggen, maar 
wel verzoeken wij het hoofdbestuur der Maatschappij 
dringend eens een ernstig onderzoek in te stellen 
naar de wijze, waarop het bovengenoemde . . . . 
.succes wordt verkregen". 

Is het teveel gezegd, wanneer wij beweren, dat 
er iets gedaan zal moeten worden, om het ge
schokte vertrouwen in de Examens der Maatschappij 
zoo spoedig mogelijk te herstellen? 

P r i j s v r a g e n . 

VERFRAAIÏNGS V E R E E N IG1NG 
T E D E L F T . 

, D E L F I A " . 

P R O G R A M M A voor een prijsvraag, dooi
de Verfraaiïngsvereeniging „Deltia" 
uitgeschreven, tot het bekomen van 
een Ontwerp voor een gedenkplaat-, 
schild of anderen herinneringsvortn, 
ter aanwijzing van de plaats waar 
Antony van Leeuwenhoek gewoond 
en gewerkt heeft 

Het Bestuur van „Deltia" denkt zich een of 
ander herinneringsmotief aan te brengen tegen een 
van de hoekpijlers of in het daartusschen gelegen 
vak van het hek om den tuin van het „Meisjeshuis", 
hoek Oude Delft en Boterbrug, te Delft, van 
welken herinneringsvorm „Deltia" de kosten van 
vervaardiging en plaatsing op zich zal nemen, mits 
hiervoor een aannemelijk ontwerp kan verkregen 
worden. 

Het Bestuur looft voor de beste ontwerpen, ter 
beoordeeling van de hierna te noemen Jury, de 
navolgende prijzen uit: 

Een eersten prijs van Vijftig Gulden, 
Een tweeden prijs van Vijfentwintig Gulden, 
Een derden prijs van Vijftien Gulden. 
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pii dit onder de volgende voorwaarden: 

Artikel l . Het doel van „Delfia" is, aan land
genoot en vreemdeling op stijlvolle wijze de plaats 
aan te duiden, waar Antony van Leeuwenhoek heeft 
gewoond en gewerkt. 

De decoratieve versiering wordt geheel aan de 
keuze van den ontwerper overgelaten; alléén wordt 
bepaald, dat een opschrift: 

-Ter dezer plaatse woonde en werkte in 1675 

A N T O N Y V A N L E E U W E N H O E K , 

de ontdekker der mikroskopische wezens", 

in goed leesbare letters moet worden aangebracht. 

Art. 2. De keuze van het materiaal, of de mate
rialen, wordt geheel vrijgelaten, mits deze tegen 
de invloeden van ons klimaat bestand zullen zijn. 

Art. 3. Om voor bekroning in aanmerking te 
komen, moet het ontwerp voor een som. het bedrag 
van f 200. (Tweehonderd Gulden) niet te boven 
gaande, de model kosten daaronder begrepen, in 
het aangegeven materiaal uit te voeren zijn. (Dit 
gerekend zonder de plaatsing). 

Ieder inzender moet daarom bij zijn ontwerp een 
gesloten enveloppe inleveren, inhoudende een brief, 
waarin een gunstig bekende firma of persoon zich 
bereid verklaart, om zijn ontwerp voor de door hem 
aangegeven som uit te voeren. Deze enveloppen 
zullen door de Jury alleen geopend worden van die 
ontwerpen, welke voor een bekroning iu aanmer
king komen. De overige worden bij de ingekomen 
ontwerpen ongeopend teruggezonden. 

Art . 4. Er wordt verlangd een ontwerp teekening 
of model op ware grootte, met korte toelichting 
en omschrijving der te bezigen materialen. 

De bewerking der teekeningen is vrij. 

Art. 5. De mededinging wordt opengesteld voor 
alle personen, die in de gemeenten Delft, Vrijenban 
of Hof van Delft wonen of daar hun dagelijkschen 
werkkring hebben, en voor alle ingeschrevenen aan 
de Technische Hoogeschool. 

Art. 0. Alle stukken ter beantwoording van deze 
prijsvraag worden vóór den lsten Februari 1000. 
des middags 12 ure, vrachtvrij ingewacht bij den 
Secretaris van „Delfia", Oude Delft no. 60. te Delft. 

Art . 7. De in te zenden stukken moeten gemerkt 
zijn met een motto, benevens een herkenningsteeken 
op de achterzijde; zij moeten vergezeld zijn van: 

a. een gesloten naambrief, waarop aan de hu ten-
zijde dat motto is herhaald en van binnen bevat
tende de vermelding van naam. betrekking en adres 
van den inzender; 

b. een open brief, waarin een adres, om zoo noodig 
met den inzender te kunnen correspondeeren zonder 
den naambrief te openen; 

c. de gesloten enveloppe genoemd in Art. 3, 
alinea 2. 

Art. 8. Het schrift op de stukken mag niet van 
den hand des inzenders zijn, die zijn naam niet 
bekend mag maken vóór de uitspraak van de Jury 
bekend is gemaakt, op verbeurte van het recht op 
een prijs. 

Art. 0. De ingezonden ontwerpen worden ter 

beoordeeling in handen gesteld van eene Jury, be
staande uit vijf leden, t.w.: 

A. Le Comte, Directeur van het Museum „Huis 
Lambert van Meerten"; 

L. Couvée, Architect, Assistent bij de afdeeling 
der Bouwkunde aan de T. H . ; 

M . A . O Hartman, C. en B . I . , Gemeente-Architect; 
A. Leeflang, Lector bij de afdeeling der Bouw

kunde aan de T. H . ; 
A. W . M . Odé. Hoogleeraar aan de T. H . : 

Art. 10. De Jury heeft het recht, wanneer géén 
antwoord voor bekroning kan worden voorgedragen, 
aan het Bestuur van „Delfia" voor te stellen, een 
andere onderscheiding toe te kennen aan die antwoor
den, welke zij meent dat daarop aanspraak maken. 

Art. 11. Het Bestuur van r Delfia" behoudt zich 
het recht voor, de ingezonden antwoorden te doen 
reproduceeren. 

Art. 12. Alle ontwerpen zullen op een te houden 
tentoonstelling worden geëxposeerd, waarbij het 
rapport der Jury ter inzage zal zijn. 

Art. 13. Het bekroonde en ter uitvoering gekozen 
ontwerp blijft het eigendom van „Delfia" voor zoo
lang het voor de uitvoering van het plan noodig 
is. Daarna kan het aan den ontwerper worden 
teruggegeven, die er evenwel géén recht op kan 
doen gelden. 

De overige inzendingen worden op nader door 
het Bestuur te bepalen tijd, tegen overlegging van 
het in art. 7. vernielde herkenningsteeken, aan een 
alsdan op te geven adres teruggezonden. 

Art. 14. Terstond na de toekenning der prijzen 
door het Bestuur van „Delfia". zal het resultaat in 
de Delftsche bladen worden bekend gemaakt. 

Art. 15. In alle bij deze bepalingen niet voorziene 
gevallen, beslist in boogste ressort het Bestuur van 
..Delfia", na de Jury te hebben gehoord. 

DE JURY: HET BETUUUB v. „DELFIA : 

A. L E C O M T E . J . R I C H T E R , Voorzitter. 
L. COUVÉE. R. T H . V E R B E E K , 
M . A. C H A R T M A N . rice-Voorzit ter. 
A. L E E F L A N G . J . V A N A G G E L E N , Secr. 
A. W . M . ODÉ. (Oude Delft 60) 

Pu. V A N L E I P S I G , 
Penningmeester. 

L. C O I V É E . 
F. W . F R A N C K . 
P . V A N DER H E I D E . 
A. L E E F L A N G . 
M . M E Y E R S . 

Delft, November 1008. 

Indien ontwerpers er prijs op mochten stellen, 
een schetsteekening van liet hek te ontvangen, dan 
is deze op franco aanvraag bij den Secretaris van 
., Delfia" verkrijgbaar. 

In herinnering zij gebracht, dat Antony van 
Leeuwenhoek, geboren te Delft, den 24 October 
1632, gestorven is in een huis aan de Hypolitus-
buurt, op den 26 Augustus 1723. Hij heeft echter 
een groot gedeelte van zijn leven gewoond in het 
hoekhuis Oude Delft Boterbrug: zeker is. dat hij 
daar woonde toen hij in September 1675, zoekende 
naar door hem veronderstelde aanwezigheid van 
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kristallen in aftreksels van kruiden (peper, gember, 
enz) aan welke kristallen hij den typischen smaak 
der kruiden meende te moeten toeschrijven, levende 
wezens aantrof, die vele (luizende malen kleiner 
waren dan de kaasmijt. toenmaals voor het kleinste 
levende wezen der schepping gehouden. 

Van Leeuwenhoek was echter geen geleerde; hij 
was een ongeletterd man. kende zelfs geen vreemde 
taal, zoodat zijn brieven door een vriend in het 
Latijn moesten worden vertaald, wilde hij met 
onderzoekers in den vreemde (vooral in Engeland) 
in verbinding komen. I let mikroskoop, uitgevonden 
door Gebr. Jansen te Middelburg, in 1600, werd 
door hem echter verbeterd, waartoe hij zelf zijn 
lenzen sleep, maar de mooiste daarvan in 't geheim 
bewaarde en zelfs niet aan zijn vrienden toonde. 
Met behulp van deze in onze oogen gebrekkige 
mikroskopen, waarvan nog enkele exemplaren in 
particulier bezit en in Rijkskabinetten bewaard 
worden, ontdekte bij de ..Infusoria" of „afgietsel-
diertjes", de groote microben. 

Meerdere bijzonderheden vindt men in : dr. P. 
Harting, Gedenkboek van hét, den 8sten Septem
ber 1875 gevierde. 200-jarig herinneringsfeest der 
ontdekking der mikroskopische wezens door Antony 
van Leeuwenhoek: Boitet. Beschrijving van Delft, 
e. a., aanwezig o.a.. in het Gemeente-Archief van 
Delft. 

Het bestuur der vereeniging Gouda Vooruit, heeft 
besloten, een prijsvraag uit le schrijven voor een 
reclamebiljet, waarvan tevens een verkleinde repro
ductie kan dienen als sluiteliket. 

Ingezonden s t u k k e n . 

Aan 
de Redactie vau „de Opmerker". 
Bonrvkundig Weekblad. 

Mynheer de Redacteur. 

Met eene repliek op hetgeen U op mijn stukje 
in no. 40 van 14 November 1.1. deedt volgen, heb 
ik gewacht, daar IJ schreef, in een volgend nummer 
gaarne meer uitvoerig Uwe meening over het am-
bachtson denvijs te motiveeren. 

De mogelijkheid bestond n.1. dat met „een volgend 
nummer", het eerst volgende bedoeld zou zijn, in 
welk geval mijn antwoord op Uw naschrift samen
gevat had kunnen worden met een eventueel 
schrijven naar aanleiding van het door U toege
zegde meer uitvoerige stuk. 

Na het verschijnen van no. 47 acht ik het 
echter beter, niet langer te wachten, en verzoek 
U dus, het volgende in no. 48 van Uw blad te 
willen opnemen. 

Dat Ü gelooft, dat mijne opmerkingen ernstig 
gemeend zijn, zal zeker ieder dadelijk aannemen. 
Aan eene veronderstelling, dat men zoo iets „voor 
de grap" zou schrijven zal zeker niet gedacht 
kunnen worden. 

Naar aanleiding van Uw protest, wensch ik in 
het midden te brengen, dat Uw indruk juist is 
dat ik (en meerderen met mij) ontstemd was door 
de. wijze, waarop te pas of te onpas, de ambachts
scholen het in Uw blad moesten ontgelden. 

Daartegen te protesteeren was hef doel van niyn 
schrijven. 

Dat U „met het volste recht bij mij blinde voor
ingenomenheid niet de ambachtsscholen zoudt kunnen 
veronderstellen", mist eiken grond. 

Die eventueele „blinde vooringenomenheid" (die 
trouwens bij mij niet bestaat) is uit niets gebleken. 

Dat er hij het ambachtsonderwijs nog te ver
beteren valt, kan genoeg bekend zijn, al ware het 
in sommige plaatsen alleen slechts wat hulpmiddelen 
en lokaliteit betreft. 

Al dadelijk rijst dan echter de vraag: Is het niet 
een doorslaand bewijs voor de levensvatbaarheid 
der ambachtsscholen, dat zij zich, niettegenstaande 
de nog steeds niet voldoende hulpmiddelen, zoo 
krachtig hebben baangebroken? 

Uwe vraag, wat nu wel de grootste enormiteit 
is. als U tegenover Uwe eerstaangehaalde opmer
king zoudt stellen het omgekeerde: „de ambachts
school voorziet in eene voldoende opleiding van den 
timmerman" is onzuiver gesteld, wellicht een gevolg 
van het niet goed lezen van wat ik schreef. 

Ik noemde het eene enormiteit, dat L zeidet: 
„l)eze aanteekening toont duidelijk aan, dat de am
bachtsschool toch nog niet in een voldoende opleiding 
van den timmerman voorziet". 

De enormiteit betreft dus niet Uwe conclusie, 
maar den grond, waaraan gij Uwe conclusie meendet 
te kunnen ontleenen, i.e. een minder gunstig rap
port van eene opzichters-examen-commissie, van 
welke l ' bovendien in hetzelfde No. 46 zegt, dat 
zij „de waarde van een ambachtsschooldiploma 
teveel declineert". 

In gemoede mag worden gevraagd: moet nu zoo 
iets aangegrepen worden om weer eens op de 
ambachtsscholen te kunnen afgeven. Vandaar de 
uitdrukking enormiteit. 

Hoe U van dat omgekeerde kunt schrijven: 
„wat dan verondersteld mag worden, des schrijvers 
nieening te zijn," is mij een raadsel, waar ik in Uw 
blad (No. 34, jaargang 1007. blz. 271, 2e kolom, 
regel 20 van oud.) schreef: „een jongen, die eene 
ambachtsschool met getuigschrift verlaat, is nog 
geen volslagen werkman. Dat kan als algemeen 
bekend worden verondersteld.' 

Mijne nieening in deze was II dus bekend. Uwe 
verklaring dat het slechts belangstelling in de bouw
ambachten is, die U af en toe tot critiek op het 
ambachtsonderwijs voert, waar daartoe U . i . ge-
reede aanleiding bestaat," las ik met genoegen ons 
verschil van nieening betrof echter in niet geringe 
mate juist die aanleiding en vooral het gereede 
daarvan. 

Met dank voor de plaatsing 
Hoogachtend 

November 100<S. 
Uw dn. 

X . 

L e e s t a f e l . 

Bouw knullig Weekblad X». 47. M e d e d e e l i n g e n van 
Int Hoofdhe-tuur tier Mij. t. b. d. B. 

Rege len voor de berekening en uitbetaling van het 
II o n o r a r i u in v au A r c h i t e c t e n. 

Ins t i tuut tot onderwijs van b l inden (met 
afbeeldingen. I 

B r i e v e n uit d «MI Haag. 1I< t Rgksarcbiefgebouw, 
niet afbeelding. 

Een s c h o o r s t e e n m a n t e l van Xavery (niet af
beelding. 

I 
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V e r s l a g e n van v e r g a d e r i n g e n . Afdeeling 
's-Gravenhage II Nov. 190S. 

Architectura No. 47. M e d e d e e l i n g e n van het Ge
nootschap 

V e r s l a g van de 1249ste Genootschapsvergadering van 
18 November 190'. 

T e c h n i s c h Gedeel te . Verwarming en ventilatie 
door Ing. H. Korting, naar het Duitsch door K. F. van der 
Heijden (vervolg). — Ken en ander over het gebruik dei-
slakken afkomstig van hoogovens in verband met het 
fabriceeien van kunststeen. — Verbinding van twee metalen 
door aluminiumlasch. 

De Bouwwereld No. 48. Echo's VIII. Nieuw-oude 
kasteelen in Duitschland. 

Het R a a d h u i s te Zeist . Architect .1. Stuivinga, 
met afbeeldingen. 

De Ingenieur No. 47. E. A. J. H M o d d e r m a n c.i. 
Necrologie met portret. 

l00en-60 tons drijvende kranen „Puerto de la 
Capital" Nos 2 en 3 door P. M. Dekker en A. C. Weve, met 
afbeeldingen. 

G e c o m b i n e e r d e Rek- en bochtmeters . Meet
toestellen, waardoor men, bij de beproeving van stoomtoe-
stellen, de spanning in het materiaal kan bepalen en onzicht
bare scheuren in klinknaden kan opsporen, (loor 1). Okliuizon 
w. i. imet afbeeldingen.) 

V e r g a d e r i n g van de Vakafdeeliug voor Bouw- en 
Waterbouwkunde van het Kon. Inst, van Ingenieurs van 
14 November 1905. 

Ingezonden s tukken. Raad van arbitrage voor de 
bouwbedrijven door W. J. Burgersdijk c. i. 

Technisch Weekblad <». r.T.) No. 47. Uit de Afdeelingen. 
— Van Week tot Week. — Ingezonden. — Verslag Congres 
Wettelijke Ouderdomsverzorging (Vervolg.) — Lucht en olie 
of vet in voedingwater. 

De Aannemer No. 47. Het tweede I n t e r n a t i o 
naai Congres voorde Bouwbedrijven te Parijs I. 

De S t a a t s c o m m i s s i e voor den Middenstand II. 
Een gun stig teeken. 
De p lannen der R e g e e r i n g inzake Sociale Ver

zekering. 

De Nederlandsche Klei Industrie No. 21. Bevi iezingsproe-
ven met baksteenen en kalkzandstecneu (Vervolg). Brand
proeven in de Vereenigde Staten van Amerika. — Tentoon
stelling te Brussel in 1910. — De geschiedkundige ontwik
keling van de steenfabricatie (Vervolg). - Aan allen, die 
in metselsteen belang stellen | ingezonden). 

Deutsche Baiihiittc No. 47. H e i in i s c h e B a u w e i s e 
in Sachsen und Nordböhmen, door C. R. Helmold met 
afbeeldingen. 

Vom Dom zu Minden i. VV., door Wilfried Baiini-
gar ten, met afbeeldingen en lossse plaat. 

G r u n d r i s s f r a g e n b e i m A r b e i t e r h a u s , bij ont
werpen van Th. Wieth te Dresden en Hecker te Magdeburg-

E i n i ges ü b er Innenausbau, d >or F. Rud. Voge'. 
bij schetsen van Schutte en Vollmer te Bannen op losse plaaat. 

De Nutuur, uitgave van I. G. Broese te Utrecht bevat 
in Afl, 11. 

Het gebruik van „verloren licht'": D. S. S. — Konrad 
Gesner- J. .1. Hof. De fabricage van geel bloedloogzout uit 
gasreinigingsmassa; en wat er bij Kehoort (slot): E. C. 
Sutherland. - Schetsen van de Canarische Eilanden; Mimosa. 
— Een nieuwe Teleobjectief: Dr. R. C. Rijkens. — Twee 
instrumenten uit Rusland: Dr. Z. P. Bouman. — Iets over 
Acoustiek (slot): Jan de Ncijer. — Gaai en Ekster: R. 
Tepe. — Standaard Meters: Dr. J. G. van Deventer. — 
Kunnen wij de omwentelingssnelheid der aarde vergrooten? 
J. A. Kerkhoven. — Sterrenkundige mededeelingen voor 
den winter van 1908—19..9: L. Y. — Eenvoudige proeven. 
De vlam: een braudendc kolomlichtgas: Dr. A. J. C. 
Snijders. — Boekaankondiging. — Korte Mededeeling. — 
Correspondentie. — Maandelijksch Weerbericht: C. L. de Veer. 

Moderne Bantonnen (M. J Gradl) uitgave van Julius 
Hoffmann te Stuttgart, geeft in all. tl van dezen jaargang 
het vierde „Dresdener Künstlerheft" en is in hoofdzaak ge
wijd aan werken van Hans Eilwein en Martin Dülfer. Van 
den eerste trekt het meest de aandacht diens ontwerp 
tot ombouw van de Theaterplatz te Dresden, zooals allen, 
die Saksens hoofdstad kennen, weten een barer merkwaar

digste pleinen nut de karakteristieke Schlosskinhe nis 
domineerend monument. Van Dülfer is hier het winkelhuis 
Schneider aan de Kirchgasse te Wiesbaden afgebeeld, een 
tamelijk pretentieus bouwwerk, druk en hier en daar over
laden, zooals men dit wil van een modemagazijn, een 
architectuur die ons op het laatst zal gaan vervelen. Ten 
blijke dat hij ook wel iets voor eenvoud voelt, is hier van 
denzelfden architect een interieur van een villa gegeven, dat 
bij het vorig werk noijal sterk afsteekt. 

De overige afbeeldingen hebben betrekking op bouw
werken, beeldhouwwerken en glasschilderwerken van minder 
beteekenis, allen evenwel van Dresdener kunstenaars. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

'S-GKAVENHAGE. Iu de Bestuurskamer van de Nederland
sche Kantwerkschool te 's-Gravenhage had dezer dagen 
de najaarsvergadering plaats, waarin de begrooting voor 
1909 werd vastgesteld, verdere bijzonderheden voor het 
volgende jaar werden geregeld en de Commissie vooi het 
nazien der rekeningen van 1908 werd benoemd. 

Door den Voorzitter, Jhr. Ernest van Loon werd de 
mededeeling gedaan dal in 1909 de eerste cursus is afge 
loopen en dat voor de leerlingen die den geheelen cursus 
hebben gevolgd, een diploma beschikbaar zal worden 
gesteld, mits zij aan de eischen welke staande de verga
dering werden vastgesteld, kunnen voldoen. 

Er werd tevens een Comité benoemd dat de werkstukken 
zal beoordeelen bestaande uit de dames: Mevrouw Hoeufft 
van V< lsen, Mejuffrouw Booms, 's-Gravenhage, Mejuffrouw 
van der Kaay, ond« rwijzeres aan de Industrieschool voor 
meisjes te Rotten! im, Mejuffrouw Beydals, Directrice der 
Industrieschool voor meisjes te 's-Gravenhage en den Heer 
E. A. von Saher Directeur der School voor Kunstnijverheid 
te Haarlem als adviseur. 

ROTTERDAM. De gemeenteraad van Maassluis deed inder
tijd door prof. W. K. Behrens te Delft een plan ontwerpen 
voor een nieuwe haven. De toegang daartoe zou gelegen 
zijn bewesten de tegenwoordigg naven 

Het Rijk deed deze week aanbesteden, het maken van 
strekdammen in de rivier, welke dammen zoo geprojecteerd 
zijn. dat het havenplan niet alleen waardeloos wordt, maar 
Maassluis niet meer in de gelegenheid zal zijn ooit een 
haven te maken. 

In verband met een en ander besloot de raad advies in 
te winnen bij prof. Behrens en daarna den minister te ver
zoeken, rekening te houden met de belangen van Maassluis 

HAARLEM. De bouw van het nieuwe provinciale krank
zinnigengesticht „Duineiibosrh" te Castricum is niet naar 
wensch verloopen. 

Hoofdgebouw en paviljoenen werden geraamd op 1̂ 15.000 
en bij openbare aanbesteding gegund aan den laagsten in
schrijver voor f831.000; evenwel niet dan na lange aarze 
ling, omdat dc eerstvolgende inschrijving f922.681 beliep. 
De laagste inschrijver, hoewel herhaaldelijk op de gevolgen 
eener mogelijke misrekening gewezen, handhaafde echter 
zijn aanbod en daar van vertrouwbare zijde aan Gedep. 
Staten werd verzekerd, dat hij elders betrekkelijk groote 
werken tot tevrenheid der directie had opgeleverd, besloot 
het college, hem den bouw op te dragen 

De goede naam, dien de aannemer had, bleek ten volle 
verdiend, en de hoofdingenieur verzekerde herhaaldelijk, 
dat het werk op behoorlijke wijze werd ondernomen en 
uitgevoerd; maar de man verkeerde al zeer spoedig bij 
voortduring in groote financieele moeilijkheden, die ten
slotte van dien aard werden, dat Gedep. Staten er toe 
hebben moeten overgaan, zicli op 1 April tot ontbinding 
van het contract bereid te verklaren. 

Toen was aan tei mijnen en voorschotten betaald en van 
krediteuren overgenomen voor f 830.000, doch de waarde 
van het geleverde werk plus de materialen bedroeg slechts 
f 719.000, zoodat er op het werk een tekort was ontstaan 
van 111.000 

Gedep. Staten zetten den bouw in eigen beheer voort. 
Ook op de exploitatierektming verwachten Gedep. Staten, 

wegens de geleidelijken ingebruikneming, die in den aan
vang van 1909 zal beginnen aanvankelijk een tekort, dat 
op niet minder dan f80.00H geraamd wordt. Uit de berichten, 
omtrent deze zaak in de dagbladen voorkomende krijgt men 
eenigszins den indruk, dat het geslicht veel te groot is 
aangelegd in verband met de onmiddellijke behoefte, of al
thans, dat het beleid bij de oprichting wel wat te wenschen 
heeft overgelaten. 
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DORDRECHT. Naar de Dordt. Ct. tot haren grooten spijt 
verneemt, is het zitbankje met misericordium, behoorende 
tot het prachtige koorgestoelte van Jan Terwen in de 
Groote Kerk te Dordrecht, maar daaruit vóór jaren op on
naspeurlijke wijze verdwenen en later in het bezit gekomen 
van ds. L. Schouten te Utrecht, uit wiens nalatenschap het 
kort geleden op de veiling van antiquiteiten enz. bij G. 
Theod. Bom en Zoon te Amsterdam onder no. 30 onder 
den hamer kwam, ondanks de poging van een Dordtenaar, 
om het voor Dordrecht en de kerk te behouden; aange
kocht door den heer Frederiks, als directeur van het Museum 
van Kunstnijverheid te 's Gravenhage. 

Onze stadgenoot had zeker geen vrijheid een bod te d«en 
royaal genoeg, om het op zoo verdachte wijze verdwenen 
bankje terug te krijgen. Het geval moge een les zijn om 
voortaan dergelijke overblijfsels goed te bewaren. Ér zijn 
hier wel meer rare dingen gebeurd o. a. onlangs met oude 
gildenstukken. Wat het bankje betreft kan men zich echter 
troosten met de gedachte, dat het in goede handen is en 
wel niet verloren zal gaan of aan een Amerikaan verkocht 
worden. 

STEKKWI.IK. De toren der groote kerk alhier een dei-
fraaiste bouwwerken in Overijssel, begint teekenen van 
verval te vertoonen. De heer Te Riele architect te Deventer, 
heeft een opmeting van den toren gedaan, waaruit men 
hoopt te mogen afleiden, dat het Rijk zich deze zaak zal 
aantrekken. 

P e r s o n a l i a . 
— Voor de benoeming van een opzichter voor het bouw

en woningtoezicht zijn door B. en W. van Alkmaar aanbe
volen : G Vos, Leiden; A. S. Lanjouw, Deventer, en J. C. 
Leich, Apeldoorn en voor 2n opzichter bij de gemeente
werken : D. Hartog. Deurne; A. Tip, Eindhoven, en H. de 
Vries, Amsterdam. 

— De heer De Jongh, directeur van gemeentewerken te 
Rotterdam, is — naar de „N. R. Cl." verneemt — benoemd 
tot commandeur in de kroonorde van Italië. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Twee teekenaars , zie adv. in dit No. (1) 

— O n d e r w ij z e r voor het timmeren, rechtlijnig- en 
vakteekenen en materialenkennis. Jaarwedde f 800. 

Onderwijzer voor het huisschilderen en materialenkennis. 
Jaarwedde f 800. 

Onderwijzer voor handvak- en vormteekenen. Jaarwedde 
f 120n, allen aan de ambachtsschool te Middelburg. 

Indiensttreding 1 April 1909. Stukken in tc zenden vóór 
10 December 1908 aan den directeur der School. (1) 

— E en onder w ij z e r voor het vormteekenen aan a. s. 
Metaalbewerkers aan de Ambachtsschool te Utrecht Instrue 
ties en salarisrcgcling ter inzage in het schoolgebouw. In
zending van stikken vóór 2 Dcc. 1908 bij den Directeur dei-
school, die 's morgens tusschen 10 en II uur te spreken is. 

— Ingen ieur praktisch en theoretisch bekend met 
gewapend beton, voor de uitvoering van betonwerken. Br. 
onder No. 1140 aan den boekhandel G. Mosmans Zoon 
te 's-Bosch. (2) 

— Jong m e n s c h bij een aannemer goed bouwkundig 
teekenen en rekenen. Aanbiedingen onder No. 37441 
aan het bureau van het Alg. Ned. Advertentieblad te 
's-Gravenhage. . (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RuiJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur icderen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 0 tot 8 uur. 

30 Bouwk.Opz.-teek., 22—50 j . , ƒ 00 
12 BouwkOpz.-Uitv., 23—50 j . , ƒ05-

9 Bouwk. Teek. 22—33 j . , ƒ45-
6 Waterb. Opzr. 20 -44 j . , / 60 -
1 Décoratie-teekenaar -30 j . . ƒ 
1 Teek. voor kunst-industrie—30 j . , ƒ 
0 Chef-machinisten 26—33 j.,f 80-
4 Werkmeesters 26—34 j . , /' 100-
5 Werktuigk. Teek. 18—30 j . , ƒ35-
0 Electrotechniker 20—34 j . , ƒ 35 
1 Scheepsteekenaar 21 j . , 

- / 1 2 ö 
- ƒ 1 2 0 
- / T 2 0 
-if125 

ƒ125 
ƒ125 

-ƒ130 
-ƒ130 
-ƒ 90 
- ƒ 1 3 0 
f < 

p.m. 

.in. 

i.) 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 30 November. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het gem.-
best.: 1. het bouwen van een meterhuis, 
2. het bouwen van een regulateurgebouw, 
3. het bouwen van een kantoor voor de 
opzichters; een en ander op het terrein 
der Zuidergemeentegasfabriek in den 
Groot-Duivendrechtschen polder (gein. 
Ouder-Amstel); het bestek en voorw. te 
verkrijgen ter Stadsdrukkerij. Inlicht, 
alle werkdagen van 9 tot 12 uur, aan 
het Directiegebouw der Zuidergasfabriek 
de week die aan de aanbest. voorafgaat; 
aanw. gehouden. 

Winschoten ten 6 ure. Door het Gem.-
bestuur ten Stadhuize: het maken van 
een overdekte speelplaats, kolenberg
plaats en privaten bij de school aan den 

Gassingel; bestek en teek. verkrijgb. ter 
Gein. secretarie. 

DINSDAG 1 December. 

VHertogciibosch ten 10 ure. Door de 
genie in café de Leeuw: bestek no. 177, 
het weder opbouwen van een afgebranden 
stal te 's-Hertogenbosch en bijkomende 
werkzaamheden (lste gedeelte) raming 
f 25.200; liet bestek ligt ter lezing ter 
bureele der genie en al laar verkrijgb. 

Sneek. Door de commissie van beheer 
der gemeentereiniging: het maken en 
leveren van I. 75 sluks geheel nieuwe 
privaattonncn, groot model, II. 225 stuks 
privaattonnen, groot model, in oud beslag 
met 225 stuks bijbehoorende deksels, 
III. 50 stuks geheel nieuwe privaattonncn, 
klein model, alles van gegalvaniseerd 
plaatijzer; bestek en voorw. ter inzage 
ten kantore van de gem. reiniging. 

Boxmeer 11.30 ure. De arch. Karei 

Muller te Amsterdam in liet hotel De 
Boomgaard: het bouwen van een zomer
verblijf Het groote Slink, tusschen Box
meer en Gemcrt, nabij St.-Anthonis; be
stek en teek. bij den adj.-houtvester der 
Nederl. Heide-Mij. te Gemert. 

Woensdag 2 December. 

's-Gravenhage, ten 2 ure. Het Hoodf-
bestuur der Posterijen en Telegrafie in 
het lokaal Parkstraat: het bouwen van 
een Bijpost en Telegraafgebouwtje op 
gemetselde fundeering op het Stations-
emplacement te Hoek van Holland. (Zie 
adv. in dit no). 

Enschede ten 12 ure. Door het bestuur 
der Vereen. De Volkswoning ten Ge
meentehuize : leiiet bouwen van 92 wonin
gen in 40 blokken aan den Kuipersdijk 
2e het glas- en verfwerk der hovenge 
noemde woningen, 3e. de gas- en water
leidingen der genoemde woningen; be-
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Marmeren Schoorsteenmantels. 
Vraag album en prijzen. (i) 

stekken en teekeningen verkrijgbaar bij 
den arch. G. Beltman A.Gzn. 

DONDEliDAU 3 December. 

aan de Gemeentewerf alwaar de be
stekken verkrijgbaar zijn. 

DONDERDAG 10 December. 

'••Gravenhage, ten 2 ure, door het ge
meentebestuur; het ophoogen van de 
Laakhaventerreinen; aanw. 30 Nov. loos 
te elf uren aan de Gemeentewerf alwaar 
de bestekken en de teekeningen ver
krijgbaar zijn. 

Hanrlem, 'ten 11 ore, door het dep. van 
waterstaat aan het geb. van het prov-
bestuur: het maken en leveren van beton-

Assurantie "Maatsch. tegen 

schade op het Leven 
„DB Nederlanden" 

Brand-

an 1815. 

Middelburg, ten 11 ure, door hel dep. 
van waterstaat aan het geb. van bel 
prov. best,: het maken en inhangen van 

•houten deuren voor de kleine sluizen van 
het kanaal door Zuid-Beveland; het be
stek ter lezing aan het dep. van water
staat en aan de gebouwen der prov. 
besturen en te bekomen bij de Gebr. van 
Cleef Den Haag; inl. bij den hoofding.-
dir. Calami te Middelburg, den arrond.-
ingen. van Vlissingen te Goes en den 
opz. Huitema te Hansweert. 

Middelburg, ten 11 ure. door het dep. 
van waterstaat aan het geb. van het 
prov. best.: het aanbrengen van boek
blokken van graniet aan de groote schuts-
sluizen te Hansweert en Wemeldinge; 
bestek ter lezing aan het dep. van water
staat en aan de gebouwen der prov. best., I 's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
en verkrggb. bij de gebr. van Cleef den Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
Haag: inl. bij den hoofding. dir. Caland j plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
te Middelburg, den arrondiss.-ing. van (Beursplein). — BREDA, Prinsenkade.— 
Vlissingen to Goes en den opz. Huitema | HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
te Hansweert. hoek Gedempte Oude Gracht. — N1JME-

Haarlem, ten 11 ure, doorliet dep. van GEN, In de Betoustraat 8. — GRON1N-
waterstaat aan het gebouw van het prov. GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
best.: het leveren van gecreosotcerde 
palen, ten behoeve van de werken tot 
verdediging van de Noordzeekust in de 
prov. N.-Holland, raming f4000;best.no. 
•228 ter lezing aan het dep. van water
staat aan de lokalen der prov. besturen 
en te bekomen bij gebr. van Cleef te 
's-Gravenhage; inl. bij den hoofding.-dir. 
Wortman te Haarlem en den ingenieur 
de Groot te Alkmaar. 

's-Gravenhage, ten 2 ure. door het 
gem.bestuur: de levering van Waal- en 
Rijnstraatklinkers en van inronhricks in 
het jaar 1909 in 12 perc. aanwijzing alle 
werkdagen van 0-12 uur V.m. en vau 
2—4 uur n.m., aan de Gemeentewerf al
waar de bestekken verkrijgbaar zijn. 

»»• Gravenhage, ten 2 ure, door het ge
meentebestuur: lo. het afbreken van de 
gebouwen Noordwal no. 24 25 en 26 en 
Breedstraat no. 144 en het maken van 
een schutting: 2o. het leveren, ten dienste 
van de gem. werken, de openbare reini
ging, de gcm. telefoon en de gem. plant
soenen van verschillende materialen, ge
reedschappen enz.; 'lo. het onderhouden 
van de kachels met toebehooren; 4o. het 
leveren van steenkolen ten behoeve van 
stoomgemaal van het A voerkanaal, van 
het hoofdgemaal der rioleering, van het 
geb. voor de inrichting tot het vernietigen 
van dierenlijken in de Westduinen en 
van de stoomgemalen aan de Lijnbaan, 
de Duinstraat en de Badhuiskade. in 2 
perc aanw. 30 Nov. a. s. te twee uren 
aan de Gemeentewerf alwaar de voor
waarden ter lezing liggen; deinschrijvings-
biljetten moeten bezorgd zijn ter Ge
meentesecretarie, afd. O.W. kamer no. 4 
uiterlijk twee uren voor het uur van aan
besteding: aanw. 2o, 3o en 4o alle werk
dagen van 0—12 uren en van 2—4 uren 

Uitslag van Aan
bestedingen. 

Utrecht. Door de Mij. tot Expl. van 
S. S. in het Moreelsclie Park ; bestek no. 
230; de levering van stalen platen. Comm. 
Venn. V. A. Hellen en Co., Utrecht f 109 
102000 stuks stalen hellingplaten: f 119 
000 stuks eindplaten; f 119 48000 stuks 
stalen onderlegplaten; prijs per 1000 K.G. 
S. A. des Forges et Lamjnoirs de'Banme, 
Hajnè St. Pierre f92 162000stalen helling-
platen; f 110 (500 stuks eindplaten; f 92 
46000 stuks stalen onderlegplaten; prijs 
per 1000 K.G. S. A. John. Cockeriïl, 
Seraing f87.80 1(120(0 stuks stalen helling-
platen; f 98.20 600 stuks eindplaten; f88,55 
45000stuks stalenomlerlegplaten; pvijsper 
10U0 K.G. S. A. John. Cockerill, Seraing 
f 102X0 163000 stuks.stalen hellingplaten; 
prijs per 1000K.G. L. A.desAciériesd'Ang-
leur, Telleur bij Luik f87.50162000 stuks 
stalen hellingplaten; f 98 600 stuks eind
platen; f 88,50 45000 stuks stalen onder-
legplaten; prijs por 1000 K.G. S. A.dcs 
Aciéries d'Angleui-, Telleur bij Luik f 102 
162000 stuks stalen hellingplaten; prijs 
per 1000 K.G. Stahlwerks Verband A. 
O.. Dnsseldorf f 82'50 102000 stuks stalen 
hellingplaten: f 03 OOO stuks eindplaten; 
f 83.50 45000 stuks stalen omlerlegplaten. 
prijs per 1000 K.G. Stahlwerks Verband 
A.G.. Dnsseldorf f 97 162000stuks stalen 
hellingplaten; prijs per 1100 K.G. 

straat. ZUTPHEN.IJselkade.-ZWOLLE. 
Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 

CAREL HENNY, Directeur; 
Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 

G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 
Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND - LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
1'reiiiiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

blokken voor de golfbrekers van de haven-
hoofden te IJmuiden, raming f8000; het 
bestek no. V35 ter lezing aan het dep., 
aan het geb van het prov. bestuur en 
te bekomen bij gebr. van Cleef Den 
Haag; inl. bij den hoofdingenieur dir. 
Wortman Haarlem, den ing. Marinkelle 
te Amsterdam en den ing. Schlingeinanii, 
te IJmuiden. 

OI» 

Maandag 7 December 1908, 
IN HET 

Timmerhuis te Botterdam, 
naar de LEVERING van 

Melaphyr-Keien, 
in 5 perceelen. 

Dc voorwaarden liggen, op de ge
wone dagen en uren, ter lezing op 
bet bureau voor de Plaatselijke Wer
ken, enz., in het Timmerhuis, en zijn, 
tegen betaling van 10 cents, verkrijg
baar bij Wed. P. V A N W A E S B E R G E 
EN ZOON, Boekdrukkers, aan den 
Houttuin no. 73. 

Proefstation voor Bouwmaterialen^ 

KONING & BIEN FAIT, 
Dacostakade 104, Amsterdam. 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stepbensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar It Jan.—31 Dec 
voor het binnenland. . . . . 

te voldoen 
a. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
b. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dec) wordt 
beschikt. 

Voor België • 6.50) 
Voor de overige landen der Postunie, met / 

inbegrip van Nederl. Indië en Zuid-Afrika . • 7.50; : = 1 -

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem, /onder plaat • 0.15 

Advertentiën 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 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 van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

P r a c t i s c h e S c h o o n h e i d s l e e r . 
(Vervolg van 

Stijl is ongetwijfeld een belangrijk element voor 
de kunstwaarde van eenig voortbrengsel van men-
schenhand, maar stijl en schoonheid zijn twee af
zonderlijke begrippen, terwijl ook de begrippen 
schoonheid en kunstwaarde niet synoniem zijn. 

In een practische schoonheidsleer is een definitie 
van stijl zeer zeker op zijn plaats, maar men heeft 
gevoeld, dat men hieraan niet genoeg bad. Van
daar dat de meeste beoefenaars der practische 
schoonheidsleer zijn begonnen te trachten een prac
tische definitie van bet begrip van schoonheid te 
vinden en te onderzoeken, wat daarvan de ken
merken zijn. Bij de beschouwing van bet schoon
heidsbegrip kan men niet vermijden, tevens zijn 
aandacht te wijden aan de begrippen goed en waai
en hiermede komt men vanzelf op het gebied dei-
bespiegelende wijsbegeerte terecht. 

Een kleine excursie op dit gebied zal nu den 
practischen beoefenaar der kunst geen kwaad doen. 
maar het is hem toch niet geraden zich te ver 
daarop te begeven, en de denkende kunstenaar 
moet wel behoefte gevoelen, zich rekenschap te 
geven van zijn doen en laten en hij kan dit, wan
neer hij zich grenzen weet te stellen, waarbuiten 
bij zich niet waagt. 

De beoefenaars van den redegevende!) stijl stelden 
zich deze grenzen te eng. Men heeft hen vaak ver
weten, dat zij blinde aanhangers van een dogma 

blailz. 347.) 

waren en de groote meester Viollet le Due weid 
daarbij dan als vader van dit dogma voorgesteld. 
Een dergelijk verwijt heeft ook Bötticher. den 
kenner en bewonderaar van de tektoniek dei-
Hellenen, en Semper, den voorstander van het 
beginsel der bekleeding in de bouwkunst, getroffen 
en toch waren zij geen van allen zulke verstokte 
dogmatici als degenen, die het niet met bun theo
rieën eens waren, wel verkondigden. Men kan 
Semper en Viollet le Due in vele opzichten als 
tegenvoeters beschouwen, niettemin zou men in hun 
werken verscheidene plaatsen kunnen aanhalen, 
waaruit zou blijken, dat er op vele punten over
eenstemming in hun denkbeelden bestond. Het 
groote verschil zat bij hen meer in de toepassing 
der theorie, dan in de theorie zelf, en dan moet 
men bij een vergelijking ook niet uit het oog ver
liezen, dat de een als Duitscher veel meer als 
gevoelsmensch dacht en oordeelde, dan de als 
scepticus bekende Franscbman, bij den een veel 
meer de dichterlijke philosoopli, bij den ander meel
de scherpzinnige raisonneur op den voorgrond treedt. 

Stellen wij, om het verschil te doen uitkomen, 
tegenover Viollet le Due's vroeger aangehaalde 
definitie van stijl, Semper's definitie van schoon
heid; zij luidt: 

„De bekoring, die door de kunst in hare meest 
verscheidene wijzen en uitingen op het gemoed 
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werkt, zoo tint dit gelieel door liet kunstwerk ver
vuld wordt, liect schoonheid, die niet zoozeer 
e i g e n sc Iiap van liet laatste als wel een w e r 
k i n g is, waarbij de meest verscheidene momenten 
in en buiten liet voorwerp, waaraan de schoonheid 
wordt toegekend, gelijktijdig werkzaam zijn," 

„Deze momenten moeten, wanneer zij niet van 
het schoone voorwet]) zeil' uitgaan, zich toch daarin 
weerspiegelen, zijn bijzondere gestalte bepalen." 

„Bovendien moeten deze momenten uit de natuur 
voortkomen en daarmede in overeenstemming zijn, 
want ofschoon de kunst slechts met den vorm en 
den schijn, en niet met het wezen der dingen te 
doen heeft, zoo kan zij toch niet anders dan volgens 
datgene, wat de natuurverschijnselen haar leeren. 
hare vormen scheppen, zij het ook slechts door 
opvolging van de algemeene wet. die in alle rijken 
der natuur geldend is. terwijl zij hier onontwikkeld, 
ginds in ontwikkelden vorm te voorschijn treedt." 

„Het duidelijkst en overzichtelijkst treedt deze 
analogie tusschen de algemeene vormingswet in de 
natuur en in de kunst te voorschijn in datgene, 
wat de speculatieve aesthetica de vormelementen 
der zuivere schoonheid noemt." 

Wijst Viollet le Due er op, dat wij bij het schep
pen van kunstvormen bij de natuur in de leer 
moeten gaan, wij zien uit het bovenstaande, dat 
Semper geheel dezelfde meening is toegedaan; 
bovendien is het aangehaalde te beschouwen als 
een voorbeeld van een practische definitie van het 
schoonheidsbegrip. De speculatieve wijsbegeerte wordt 
aan het slot wel even aangeroerd, maar Semper 
begeeft zich niet verder op haar gebied. Voor zijn 
doel, een verhandeling over practische schoonheids
leer (als zoodanig toch wil hij zijn werk „der St i l" , 
waaraan het aangehaalde ontleend is, beschouwd zien) 
is deze definitie als uitgangspunt volkomen voldoende. 

Semper onderstelt bij zijn lezers de kennis van 
de algemeen gangbare begrippen van schoonheids
leer en roert die slechts in het kort aan. voor
namelijk om de eigen opvatting, die hij van sommige 
zaken heeft, uiteen te zetten. 

Voor velen is het echter nog altijd een vraag, 
wat men onder algemeen gangbare begrippen van 
schoonheidsleer te verstaan heeft. Het gevoel speelt 
hierbij den hoofdrol en wanneer men in aanmerking 
neemt, hoezeer dit afhankelijk is van ontwikkeling, 
temperament, opvoeding, stemming enz. bij het 
individu, wordt het twijfelachtig of er wel van 
algemeen gangbare begrippen gesproken kan worden. 

Voor de practische schoonheidsleer moet men 
echter een uitgangspunt kiezen en eenige begrippen 
vooropstellen, die, zoo al niet in volstrekten zin 
algemeen gangbaar, toch zoo eenvoudig zijn, dat 
men er op kan rekenen, dat zij door menschen van 
gemiddelde ontwikkeling en beschaving begrepen 
en aangenomen zullen worden. 

Dit is beproefd door Rudolf Redtenbacher in zijn 
„Tektonik". een studie, waarin hij de beginselen 
naging, die ons moeten leiden bij het ontwerpen 
van kunstvormen voor die voortbrengselen van 
nienschenhand, welke behooren op het gebied van 
architectuur, van de ingenieursvakken en van de 
kunstnijverheid, Deze studie heeft, althans hier te 
lande, niet de aandacht getrokken, die zij verdiende, 
niet zoozeer om den inhoud, dan wel om de bedoe
ling waarmede zij geschreven werd. Wanneer men 
den titel leest, springt het veelomvattende van de 
taak, die de schrijver op zich heeft genomen, duide
lijk in het oog en denkt men onwillekeurig aan 
een teveel. En uit den inhoud blijkt ook, dat de 
schrijver niet alles geeft, wat men verwachtte, dat 

zijn betoog vaak zeer schetsmatig is, en zich bepaalt 
tot een suggestie, een wenk. op vele punten, waar 
men gaarne een dieper ingaan op de zaak zou 
hebben gewenscht. Het onderwerp is niet „erschöpft", 
zooals de Duitschers dat noemen, maar moge daarom 
deze wat vluchtige studie achterstaan bij het tot 
in de technische détails uitgewerkt en gedocumen
teerd betoog van Semper's Stil , in de vlot neer
geschreven stellingen van Redtenbacher is zeer veel, 
dat ons te denken geeft. Dat zij vaak niet voldoende 
bewezen worden, dat zij onvolledig worden uit
gewerkt, is juist een aanleiding, dat men ze niet 
zoo grif aanneemt, maar tot eigen onderzoek geprik
keld wordt, wat in veel mindere mate het geval is 
bij andere schrijvers, die met oen overvloed van 
bewijsgronden en een schat van geleerdheid den 
lezer verbijsteren ol' door een boeienden schrijftrant 
inpalmen. 

Redtenbacher kie-st als uitgangspunt, aan de hand 
van Fechner's „Vorschule der Aesthetik" de vol
gende grondbegrippen". 

„Elk aesthetisch oordeel spreekt een behagen 
of mishagen uit. dat wil zeggen met andere woorden, 
het drukt uit, dat iets genot (Lust) of tegenzin 
(Unlusi) opwekt. Het gevoel van genot of tegenzin 
is niet het behagen of mishagen zelf. maar deze 
begrippen zijn overwegingen, voorstellingen, die 
door dat gevoel te voorschijn geroepen worden."*) 

„De begrippen genot en tegenzin zijn afgetrokken 
denkbeelden, d. w. z. algemeen begrippen, die in 
werkelijkheid nooit op zich zelf bestaan, maar waar
toe wij alle gewaarwordingen van genot of tegenzin 
rekenen, uit welk<- bron zij ook mogen voorkomen". 

Redtenbacher leidt hiervan dan de volgende alge
meene definitie van schoonheid af: 

„Schoon iu den ruimsten zin des woord is alles, 
wat onmiddellijk, niet door overwegingen en zonder 
inachtneming van welke gevolgen ook, behaagt, en 
wel in onderscheiding van het aangename der ge
waarwording, slechts datgene, wat door de hoogere 
zinnen, die wij te zamen als aanschouwing (Anschait-
uug) aanduiden, behaagt Schoon heeft betrekking 
zoowel op het zien als op het hoorei), niet op het 
ruiken, proeven of voelen, het heeft betrekking 
zoowel op natuurverschijnselen, als op kunstvoort
brengselen. De uitdrukking schoon is steeds in den 
zin van genot verwekken gebruikt hetaesthetische 
he kan ook tegenzin \ervvekken, b.v. overweldigend, 
verschrikkelijk, ontzettend zijn. dus in den zin 
van een positief voordeel; een schoonheidsleer zou 
dus te constateeren hebben: lo . wat schoon is, en 
te verklaren, 2o. waarom het schoon is, zij zou dus 
het feit en de wetten te onderzoeken hebben van 
dat genotwekkende, dat wij met schoon hebben aan
geduid. Schoon is een algemeen begrip voor vele 
vormen der schoonheid, als liefelijk, bevallig, grootsch, 
overweldigend, aangrijpend, roerend, enz., waarin 
hij zich vertoont." Voor een practische schoonheids
leer is deze definitie te algemeen, daarvoor moet 
men het begrip niet nemen in den ruimsten, maar 
in meer beperkten zin en daartoe moeten wij tot 
de begrippen genot en tegenzin, de uitgangspunten 
dus, terugkeeren. 

(Wordt vervolgd). 

• | In het oorspronkelijk, moeilijk woordelijk te vertalen 
Duitsch. is wellicht voor menigeen de bedoeling duidelijker : 

Jedes asthetisehe Urtheil spricht een Gefallen oder Miss-
fallen au*, das heis>t mit anderen Worten, es sagt aus, 
dass Etwas Lust oder Unlust erregt. Das Lust- odor Un-
lustgelühl ist nicht das Gefallen oder Missfallen selbst, 
sondern diese Begriffe deN Gefallens oder Missfallens sind 
Reflexionen, Vorstellungen. welche durch jene Gefühleher 
vorgerufeu werden. 
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Het R a a d h u i s te ' s - G r a v e n h a g e . 

Zooals wij reeds in ons vorig nummer mededeelden, 
heeft de commissie van deskundigen in zake het 
Raadhuisvraagstuk, in haar rapport den weg aange
wezen, waarlangs men tot de gewenschte monu
mentale oplossing aan de zijde van de Groenmarkt 
zou kunnen geraken. Zij stelt daartoe eenige vrij 
belangrijke wijzigingen in het gemeenteplan B voor, 
waardoor bovendien in het algemeen een beter 
geheel kan worden verkregen. 

Wij geven thans een reproductie van een dei-
schetsen, door de commissie bij het rapport gevoegd, 
waaruit bij vergelijking met de vroeger in dit blad 
afgedrukte plattegronden van Plan B, de beteekenis 
der voorgestelde wijzigingen duidelijk wordt. 

wettigen. Zoo ligt er reeds een moeilijkheid in 
den scherpen hoek, dien de gevellijn aan de 
Groenmarkt maakt met de rooilijn van de Groote 
Halstraat en verdient de vraag overweging, ol' het 
wenschelijk en mogelijk zal zijn dien hoek minder 
scherp of recht te maken. 

Wanneer de rooilijnen in het programma van 
een eventueele prijsvraag verbindend worden ge
steld voor de mededingers, vervalt, bovenstaande 
vraag, maar blijven misschien goede oplossingen 
in de pen. Aan deze en dergelijke vragen dachten 
wij, toen wij den wensch te kennen gaven, dat men 
de mededingers niet te veel aan banden zou 
leggen. 

V E R K L A R I N G . 

I. Groenmarkt. 

II. Groote Halstraat. 

III. Kerkplein. 

IV. Plein (vroeger Drie

hoekjes). 

V. Annastraat. 

rt. Raadzaal. 

b. Vestibule. 

c. Voorportaal. 

d. Portiek. 

e. Bureaulokalen. 

/'. Doorgangen. 

g. Uitbreiding aan de over 

zijde van de Groote 

Halstraat. 

1'I.AK BEGANEGRONi). Schaal 1 : 700. 

Wat nu de architectonische oplossing van het 
vraagstuk betreft daarover heeft de Commissie, 
zooals bekend is, zich wijselijk bepaald tot alge
meene beschouwingen en ook over het stijlkarakter 
heeft zij geen bepaalde meening uitgesproken. 
Wanneer men het schetsplan aandachtig beschouwt, 
dan ziet men, dat de oplossing nog tal van moei
lijkheden kan opleveren, althans genoeg, om het 
denkbeeld van een ideeën-prijsvraag ten volle te 

Wij ontveinzen ons de moeilijkheden niet, die 
met de vervulling van dezen wensch gepaard zouden 
gaan. Waar men in een prijsvraag-programma 
vrijheden toestaat, is vaak het bepalen der grenzen 
ondoenlijk en mocht men daarmede in dit geval 
op bezwareu stuiten, dan geven ook wij de voor
keur aan duidelijke, bindende voorschriften en 
onverbiddelijke uitsluiting van mededinging bij 
overschrijding daarvan. 

file:///ervvekken
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V e r e e n i g i n g e n . 

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 . 

Dinsdagavond 24 Nov. heeft in de vereeniging 
Bouwkunst en Vriendschap de heer C. A. Huggen. 
ingenieur, alhier, een voordracht gehouden over 
centrale verwarming. 

Het was spr. een genoegen, zoo zeide hij, voor de 
vereeniging te spreken over een onderwerp dat 
tegenwoordig zoozeer de aandacht trekt. Niet altijd 
toch is aan het vraagstuk van verwarming en ven
tilatie die aandacht geschonken, die het als weten
schappelijk onderwerp, en uit een hygiënisch oog
punt bezien, verdient. Nog zoo heel lang niet ge
leden werd de man, die zich met het vraagstuk 
in ernst bezig hield, als een idealistische droomer 
beschouwd. Het was de tijd van omstreeks 1870. 
toen wij op de H . B . S. bet leerboek der proef
ondervindelijke en toegepaste natuurkunde van A. 
Ganot gebruikten, en we daarin in zes bladzijden 
het geheele vraagstuk der verwarming behandeld 
vonden. De hoogte waarop toen de verwarmings
techniek stond, blijkt het best uit de zinsnede in 
dat hoofdstuk, luidende: „Het is niet moeilijk het 
getal en de grootte der waterkachels te bepalen, 
indien men een gegeven ruimte wil verwarmen, wan
neer men slechts deze, door ervaring en theorie be
vestigde waarheid kent, dat 1 kan water voldoende 
is om de noodige warmte aan 3200 kannen lucht 
mede te deelen. Twee dezer kachels kunnen ge
durende de vorst 600 a 700 kubieke ellen lucht op 
een temperatuur van 15 graden houden." Dit naïeve 
recept, waarbij geen sprake is van de transmissie-
leer, noch van de mate van koude en vorst, dat 
recept, dat voor alles helpt, of de wanden dik of dun 
zijn, van hout of van steen, met of zonder ramen 
en deuren, in één woord voor alle omstandigheden 
geldt, evenals de Pink Pillen van dr. Williams, 
schijnt thans nog in eere bij sommige bouwkundigen: 
blijkende uit de herhaalde door hen gedane aan
vragen om per omgaande een prijsopvraag voor een 
centrale verwarming voor een gebouw van zoo of 
zooveel kubieke meters te doen ; en waarop de vraag 
om nadere inlichtingen dikwijls het antwoord volgt 
dat de aanvrage „reeds voorzien is", moet men wel 
tot de overtuiging komen dat er ook installateurs 
gevonden worden, die op dergelijke aanvragen ingaan, 
daarmede het bewijs leverend, dat zij niet ernstig 
liet „vak" beoefenen. Verwondering kan dit ook 
weer niet baren, daar tot vóór 1907 aan de opleidings
inrichtingen voor de architecten en zelfs aan de 
Technische Hoogeschool te Delft niet of slechts 
terloops hygiëne en verwarmingstechniek werden 
geleeraard. 

Op het tijdperk der geheele verwaarloozing der 
verwarmingstechniek is er een gevolgd waarbij wel 
aandacht aan dat onderwerp werd besteed, doch 
waarin het toch niet voldoende wetenschappelijk 
werd behandeld en ondergeschikt gemaakt aan 
allerlei eischen van zoogenaamde» welstand, enz., 
die voortvloeiden uit de gebrekkige inzichten, die 
allerwege op dit punt golden. Dit tijdperk waarin 
angstvallig alles wat op de installatie van centrale 
verwarming betrekking had, aan het gezicht ont
trokken werd, kan het tijdperk van de nauwe pijp 
genoemd worden, met al de daaraan klevende ge
breken. Tegelijkertijd deed de luchtverwarming, die 

in 't buitenland veel toepassing vond, zijn intrede. 
Doch waar de daar gebruikelijke dikke muren het 
inbouwen van de luchtkanalen mogelijk maakte 
moesten deze hier te lande evenals de nauwe pijpen 
weggemoffeld en tusschen vloeren worden aange
bracht en aanleiding geven tot het vormen van 
verzamelplaatsen van stof en andere ongerechtig
heden, die de daardoorheen strijkende ^verwarmde 
lucht verontreinigden. 

Geen wonder dat de architect van toen op ge
spannen voet stond met den verwarmingsinstallateur, 
omdat de eerste geen vormen .had. waarin hij de 
utiliteits-voorwerpen als de onderdeden eener cen
trale verwarming zijn, kon kleeden en de andere 
niet in staat was een behoorlijke installatie te maken 
die geheel aan het gezicht was onttrokken. Doch 
gelukkig is dat tijdperk verdwenen en is tegen
woordig elk architect doordrongen van het nut en 
wenscheltjkheid van centrale verwarming en van de 
noodzakelijkheid om architectonische vormen te 
zoeken voor de in het gezicht komende onderdeelen 
daarvan. Toch is het nognietallescouleurdero.se; 
daarvoor wordt er nog veel te veel op het gebied 
van verwarming en ventilatie geliefhebberd door 
niet deskundige tusscbenpersonen die beweren een 
eigen en bizonder systeem te hebben, waarbij alle 
andere systemen het afleggen. Dit DU is niet veel 
anders dan onzin. 

Evenals vóór 1870, de tijd van Ganot's hand
boek, beeft men thans nog slechts in hoofdzaak 
verwarming door stoom, door heete lucht en door 
rondloopend warm water. Nieuw is slechts de elec-
trische verwarming, maar zoolang de productiekosten 
van de electriciteit niet tot een derde van tie tegen
woordige worden teruggebracht, zal deze geen al
gemeene toepassing kunnen vinden. Elk dezer syste
men kan op zijn beurt het meest aanbevelenwaardig 
zijn voor een of ander geval. De waarde van het 
stysteem ligt in de juiste keuze voor zulk een 
geval en verder in de kennis, de ondervinding, de 
deugdelijkheid van materialen en in de bekwaam
heid en geschiktheid van ingenieurs en monteurs, 
die het werk uitvoeren. 

Om echter een goede keuze van systeem te kunnen 
doen, is het noodig vóór tot den bouw wordt over
gegaan, die keuze te doen, opdat daarmede bij den 
bouw rekening zal kunnen worden gehouden. Is 
eenmaal de bouw in gang, dan is de keuze van 
systeem dikwijls n i e t vrij en kan niet bet beste 
systeem voor da t geval gekozen worden. Dit wordt, 
dikwijls te veel uit het oog verloren, doch wordt 
verklaard door de haast, die veelal met den bouw 
moet gemaakt worden, zoodat er geen tijd is voor 
voorafgaand overleg. 

Spreker gaat nu na aan welke eischen de bouw 
heeft te voldoen bij elk der bovengenoemde syste
men, om daaruit te bewijzen dat dit voorafgaand 
overleg toch noodzakelijk is om tot een goed resul
taat te kunnen komen. Spr. noemt verschillende 
gevallen, waarin dit gemis aan overleg zich bij den 
bouw heeft gewroken en tot onaangenaamheden, 
kosten, enz., heeft aanleiding gegeven. Van de ge
noemde systemen is wel het meest verbreid en zal 
in de meeste gevallen toegepast kunnen worden 
de lagedruk-stoomverwarming. Doch de aanleg daar
van is niet ieders werk en waar vele dier installaties 
door niet-zaakkundigen zijn gemaakt cm dus gebreken 
vertoonden, worden die gebreken als daar zijn, ge-
druisch, droogte en niet-regelbaarheid, dikwijls als 
inhaerent aan het systeem beschouwd. Toch is niets 

minder het geval dan dat. Een goed gemaakte 
lagedruk-stoomverwarming is absoluut geruischloos, 
heeft slechts matig verwarmde verwarmingsopper
vlakte en is volkomen regelbaar, zoo in het ketel
huis als in ieder verwarmd vertrek naar gelang de 
buitentemperatuur. Behalve voor verwarming is 
echter ook de lagedruk-stoomleiding dienstbaar te 
maken aan tal van andere behoeften, als luchtvel'-
versching, warmwatervoorziening, voor badinrich
tingen, kokerijen, wasscherijen, droogiurichtingen, 
sterilisatie, enz. 

Daarbij is de inrichting wegens de lage spanning 
van den stoom beslist gevaarloos, en kan den stoom 
niettegenstaande zijn lage spanning en op groote 
afstanden van zijn geboorteplaats nuttig effect doen, 
door afgifte van zijn latente warmte, waaromtrent 
spreker in een uiteenzetting treedt. Met behulp van 
lichtbeelden verklaart spreker nu alle onderdeelen 
eener lagedruk-stoomverwarming en de toepassing 
op de bovengenoemde inrichtingen, om daarna in 
't bijzonder stil te staan bij tie verwarmingsinstal
latie voor de in aanbouw zijnde uitbreiding van 
het beursgebouw, hier ter stede, die met warme 
lucht zal werken. De versche lucht wordt hiertoe 
door ventilators naar binnen gezogen en na ver
warmd te zijn, in groote kanalen onder den vloer 
geperst, vanwaar ze door in de wanden aangebrachte 
kanalen omhoogd gevoerd en ter hoogte van 0 M . 
boven den vloer in de beursruimte stroomt, terwijl 
op dezelfde hoogte de verbruikte lucht wordt afge
zogen eu buitendaks wordt afgevoerd. De op die 
wijze aan te voeren lucht bedraagt gemiddeld 50,000 
M s . per uur. doch kan tot 70,000 M s . per uur op-
ge voertl worden. Dezelfde inrichting kan in den 
zomer dienst doen om gedurende den nacht de 
versche, koele lucht in het gebouw te doen circu-
leeren en het daardoor af te koelen, terwijl ook 
gelegenheid is de ingevoerde lucht door ijs op lage 
temperatuur te brengen. Verder kan door het af
koelen der sheddaken door middel van langsstroo-
mend water nog verlaging van temperatuur ver
oorzaakt worden. Na nog in 't bizonder alle on
derdeelen dezer installatie en hun werking te hebben 
verklaard, eindigt spreker zijn leerrijke voordracht. 

P r i j s v r a g e n . 

Door de Vereeniging V . V. V. te Zaandam wordt 
een Prijsvraag uitgeschreven voor het Ontwerp van 
een Verplaatsbare Muziektent. 

Art. 1. Er wordt verondersteld dat de tent zal 
geplaatst worden op een open plein. 

Art . 2. De kosten voor het maken, leveren en 
stellen mogen met begrip van schilderwerk de som 
van 1000 gulden niet te boven gaan. De vloer moet 
voor 40 zitplaatsen worden berekend en van 1.50 
tot 2 M . boven den beganen grond liggen. 

Art . 3. Zij moet gemakkelijk uitneembaar en 
zonder veel kosten verplaatst kunnen worden. 

Art . 4. Verlangd worden: 
a. Plattegrond, opstand en doorsnedeteekening, 

alles in lijnen op een schaal 1 a 50. (Perspectief' 
niet verplichtend) en de voornaamste détails op 
schaal 1 a 10. 

b. Een gedetailleerde Begrooting met Memorie 
van Toelichting. 

Art . 5. De volgende prijzen worden beschikbaar 
gesteld : 

Een eerste prijs a f 50.—. Een tweede prijs a 
f80. . Een derde prijs a f20.— . 

Art. 6. De ingezonden Ontwerpen worden in 
handen gesteld van een Jury bestaande uit de Heeren 
J . C. Francken, A. Beerends, S. Franco, allen te 
Zaandam. 

Art. 7. De Jury heeft het recht, wanneer eenig 
antwoord niet ter bekroning kan worden voorge
dragen aan de Vereeniging V. V. V . een andere 
verdeeling of een gedeeltelijke toekenning der prijzen 
voor te stellen. 

Art. 8. De bekroonde Ontwerpen blijven het eigen
dom der Vereeniging. 

Art. 9. De Vereeniging behoudt zich het recht 
voor van gunning voor de uitvoering. Wanneer een 
van de prijswinners de uitvoering wordt opgedragen 
ontvangt hij daarvoor bovendien 7 °/u. 

Art . 10. De antwoorden worden, niet opgerold, 
uiterlijk 15 Februari 1909, 's namiddags 12 uur 
franco ingewacht bij den Secretaris van bovenge-
noemden Vereeniging. 

Art . 11. De in te zenden stukken moeten gemerkt 
zijn met een motto en vergezeld van een naambrief, 
waarop van buiten hetzelfde motto voorkomt en 
tevens een correspondentieadres. 

Art. 12. De uitslag der beoordeeling zal terstond 
na de uitspraak der Jury worden bekend gemaakt 
in de voornaamste Vakbladen en de ingekomen 
plannen zullen in 't openbaar worden tentoongesteld. 

Het Bestuur van V. V. V. 
P. V A N H E I J N S B E R G E N . Voorzitter. 
J . C. S C H O E N , Secretaris. 

I n g e z o n d e n s t u k k e n . 

Mijnheer de Hedacteur. 

Hoogst aangenaam was 't mij dat U niet alleen 
het door mij geschreven stuk onder den titel 
„Werkeloosheid" in uw blad hebt willen overnemen, 
doch nog meer omdat U de daarin behandelde 
punten gewichtig genoeg vondt om er een uitvoerige 
en zaakkundige beschouwing aan vast te knoopen. 

Naar aanleiding van de door U , op de meeste 
punten, zeer juist gehouden beschouwing, moet ik 
echter opmerken bedoeld stuk niet geschreven werd 
voor een technisch tijdschrift, doch voor een blad 
dat, zoo men 't noemt, door bet groote publiek 
gelezen wordt: in dit geval het „Rotterdamsch 
Nieuwsblad", een van de twee groote dagbladen 
die in Rotterdam uitkomen. 

Het moet dus „hu grossen ganzen" genomen 
worden. Dat een technicus het zou gaan analiseeren 
lag dus voor de hand en verwondert mij dan ook 
niet. Daar echter Ingenieurs, Achitecten, Bouw
kundigen enz. dikwijls in de gelegenheid zijn onze 
nationale nijverheid te bevoordeelen, werd aan de 
Redactie van Architectura verzocht dit stuk over 
te willen nemen. 

Verder zij hier aangemerkt dat een en ander mij 
iu de pen gegeven werd. doordat bij het debat ge
voerd in de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
over de werkeloosheid zich slechts één lid t. w. 
de Heer De Waal Malefijt, uitliet over de slechte 
gewoonte oin onze eigen nijverheid voorbij te gaan. 

Vergun mij vervolgens op eenige punten van uwe 
gewaardeerde beschouwing even terug te mogen 
komen. 

http://nognietallescouleurdero.se
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Het ingrijpen van de Regeering was door mij er 
wel wat dik opgelegd, doch verschoonbaar door de 
impulsie van het oogenblik. Dat echter het voor
gaan van de Regeering alleen reeds van veel in
vloed kan zijn, is gebleken op eene andere wijze 
n.ni. toen wij een Christelijk Kabinet hadden gal' 
dit alleen reeds aanleiding dat velen meer onge
dwongen voor hunne godsdienstige begrippen uit
kwamen. Wanneer het voorgaan der Regeering voor 
het eene van invloed is zal dit voorgaan met be
trekking tot iets anders ook wel van invloed zijn. 

Dat U het requestreeren van buitenlanders aan 
een onzer ministers kunt billijken is alleen daaruit 
te verklaren, dat wij ei' nu eenmaal aan gewoon 
zijn geraakt om door anderen de kaas van het brood 
te laten eten; mijne opvatting is echter dat buiten
landers zich hierdoor al te vrijpostig gedragen en 
in hun geval verplicht zijn door middel van hunnen 

. consul ot' gezant hunne bezwaren aan onze Regee-
ring kenbaar te maken. 

Daar hebben we zoo waar weer eens het zoo 
geliefd»; woord „vrijhandel". Vrijhandel is zeer 
schoon en in veler oogen het „alleen zaligmakende". 
Wanneer ieder uit zich zelf deedt zooals hij doen 
moest, dan kon ieder vrij gelaten worden, doch 
daar dit niet het geval is, zoude eenige beperking 
niet onnuttig zijn. Voor onze industrie geldt ten 
zeerste in haar volle groot»; waarheid de zinspreuk: 
„wie niet met mij is, die is tegen mij." 

Dat een buitenlandsch fabrikaat dikwijls • meer 
vertrouwen verdient dan een binnenlandsch, wil ik 
voor 't oogenblik gaarne toegeven; dc oorzaak hier
van zult 0 ook wel weten, doch dit behoeft toch 
niet zoo te blijven. Zooveel te meer reden is er om 
onze industrie te steunen. 

Dat onze vaderlandsche industrie, uit den aard 
der zaak op kleiner schaal ingericht, in vele be
drijven bij de buitenlandsche moet achterstaan, kan 
ik in zooverre toegeven wat de quantiteit betreft 
doch niet met betrekking tot de qualiteit; daar 
komt nog bij dat alles wat hier gefabriceerd wordt 
hier niet behoeft te blijven, er kan ook geëxpor
teerd worden, zie maar eens naar België, dat ook 
een klein land is, doch een groote. bloeiende indu
strie heeft en veel exporteert. 

Het commissieloon van Nederlanders, die buiten
landsche firma's vertegenwoordigen, werd door mij 
klein genoemd, omdat dit slechts gering is te be
schouwen in verhouding tot de winst en arbeids-
loonen die iu het land waren gebleven wanneer de 
artikelen hier gemaakt waren. Maken echter al de 
procenten uitgekeerd aan commissieloon zooveel uit 
dat vele, groote firma's hierin een ruim bestaan vinden, 
dan geeftfzooiets toch wel te denken, daar hieruit 
blijkt welk een groote omvang de overrompeling 
doorjjbuitenlandsclie firma's op onze industrie-markt 
bereids verkregen heeft. Ik voor mij wensch deze 
commissionairs nog een betere positie toe, doch dan 
in dienst van onze eigen nijverheid. 

Dat het publiek zelf het slachtoffer is van zijne 
handelingen in deze, is door U zeer juist gezien: 
wanneer 4wij*ons'eigen land bevoordeelen dan be-
voordeelen wij middellijk ons daar zelve mede; ten 
opzichte van industrie zou men de bovenaangehaalde 
zinspreuk dan ook nog zoo kunnen lezen: „wie niet 
niet mij is, die is tegen zichzelf." 

Dat Duitschland en Bismarck door mij werd aan
gehaald, bedoelde ik niet hiermede uit te spieken dat 
van onze Regeering het zeilde verwacht moet worden, 
andere tijden andere wetten, doch was alleen dienstig 

om aan te toonen dat het heusch geen overdaad 
zou zijn wanneer de Regeering zich de belangen van 
onze nijverheid wat meer aantrok. 

Dat wij veel meer een handelsvolk dan een in
dustrievolk geweest zijn leert ons zeker de geschie
denis, doch dat wij thans nog met enkel handel 
er zouden kunnen komen, die goede tijden zijn 
voorbij. Dat was in den goeden ouden tijd, dat onze 
vermaarde compagnieën alles voor een appel en een 
ei weghaalden en niet grove winst konden ver-
koopen. de tijd, die ons de rijkdommen gebracht 
heeft waarop nu nog word tgeteerd. Geloof me, 
wanneer we niet oppassen dan gaan ten slotte nog 
anderen met die bijeengegaarde rijkdommen strijken. 

Dat U in uwe opvatting, dat handel de hoofdzaak 
is, niet alleen staat, bewijst de bezorgdheid die uien 
heeft om den handel iets, hoe gering ook, in den 
weg te leggen, doch of de industrie benadeeld wordt, 
hierom bekommert men zich zeer weinig, terwijl 
men niet bedenkt, dat een bloeiende industrie ook 
den handel bevordert. 

Ten bewijze dat thans nog handel bovenaan staat 
en industrie bijzaak is, wensch ik hierbij op te 
merken, dat er in onze havens wel droogdokken ge
vonden worden groot genoeg om de grootste zee-
stoomers te dokken, doch er in geheel ons land 
geen enkele scheepshelling bestaat om dergelijke 
groote schepen te bouwen, terwijl een dok toch heel 
wat duurder te staan komt dan een helling. Voor 
deze tegenstrijdigheid zijn natuurlijk wel diverse 
redenen aan te voeren, doch aan de zaak op zich 
zelf verandert het toch niets. 

Het was niet mijne bedoeling Koloniën en Ge
meenten een zware druk op'te leggen; doch wanneer 
men nu maar eens gedaan kon krijgen, dat de ge
woonte, om alles zooveel mogelijk van buiten te be
trekken, veranderd werd in de gewoonte om zooveel 
als mogelijk is bij onze eigen industrie ter markt 
te gaan, dan was ik al dubbel en dwars tevreden: 
goed voorgaan doet goed volgen. 

Het recente voorbeeld van de Mij. „Zeeland" be
wijst dat het jammer is dat de Regeering bij het 
verleenen van haar subsidie voor het postvervoer 
niet de betaling er aan heeft verbonden dat de voor 
ons postvervoer benoodigde booten in ons land 
moesten worden gebouwd, dan was deze Mij. tevens 
ontheven geworden om vast te houden aan de be
palingen die voor onze werven onoverkomelijk waren. 
Het is wel treurig te moeten constateeren dat een 
dergelijke bepaling hoog noodig was geweest en 
dat nog wel voor een Mij. die zich Koninklijke 
Nederlandsche noemt, doch het is nu eenmaal zoo. 
en is hiermede tevens bewezen dat dergelijke be
palingen niet onzinnig doch noodzakelijk zijn tot 
tijd en wijle men zich aan een gezonde gewoonte 
heeft aangepast. 

Was het gewoonte dat alle Nederlandsche schepen 
op Nederlandsche werven werden gebouwd, dan 
maak ik mij sterk genoemde onoverkomelijke be
palingen voor onze werven niet onoverkomelijk waren 
geweest. 

Dat Duitschland ook de noodzakelijkheid vau 
woningwetten heeft moeten aanvaarden is niet iets 
bizonders: elk beschaaft! land heeft zijn woning
wetten, doch wanneer men de woningtoestanden 
van Duitschland met de onze vergelijkt, dan vallen 
deze zeer ten voordeele van Duitschland uit. 

Dat onze woningwet door mij er werd bijgehaald 
was alleen om te bewijzen dat de Regeeringszorg 
zich hier niet heeft doen gelden om de algemeene 

welvaart Ie doen stijgen, doch wel andersom, en 
dat door zich te doen golden tot opvoering van de 
algemeene welvaart de woningtoestanden zich dan 
van zelf voor het grootste gedeelte zullen verbe
teren, waardoor onze woningwet wel een andere 
dan de huidige zou geworden zijn. Het staat bij 
mij vast dat de eerste plicht van een Regeering is 
de welvaart der inwoners te bevorderen, al het 
andere komt daarna, terwijl verscheidene quaesties 
zich dan bereids van zelf nebben opgelost om vele 
bezwaren alsdan om de Regeering zijn weggenomen. 

Dat wij alleen in klagen en om bescherming 
roepen ons heil zoeken wordt toch grootendeels 
weerlegt door de aanwezigheid van een industrie 
die wij dan toch hebben, die zich reeds aardig ont
wikkelt heeft en naar ik hoop zich nog verder zal 
ontwikkelen, niettegenstaande zij van weinig zijden 
steun mocht ondervinden. Het wekt voor den ern-
stigen beschouwer waarlijk verwondering, dat onze 
industrie zich zoo tegen alles in nog zoo heeft 
kunnen ontwikkelen, dit pleit toch ten zeerste voor 
de ondernemingsgeest en volharding van onze in-
dustrieëlen, doch een beetje steun van bovenal' en 
ook vau terzijde zou haar waarlijk niet schaden. 

Met verwijzing voor het overige naar de 2e en 
3e alinea van dit schrijven wensch ik hiermede te 
sluiten na U nogmaals dank gezegd te hebben voor 
de attentie die U mijn stuk bewezen hebt. 

Voorstander van onze 
Nationale Industrie. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 48. Adres aan het Hoofd
bestuur der Maatschappij t. b. d. B. betretfende maat
regelen tot beteugeling van de ontsiering van stad en land. 
ingezonden door S. de Clerq. Hern, van der Kloot Meijhnrg 
en J. H. W. Leliman. 

Het R a p p o r t in zake de Raadhu i s -ve rbou 
w i n g (te 's Gravenhage) 

Het B e e t h o v e n hu is. 
De A r c h i t e c t u u r van het B e e t h o v e n huis. 
Bezoek van de Afd. A m s t e r d a m van de M. t. b. 

d. H. aan het nieuwe kantoorgebouw der Labouchère Ovens 
& Co's Rank a. d. Singel en Spuistraat te Amsterdam. 

Ingezonden Stuk keu. Honorarium-Tabel door .1. 
Limburg, met naschrift —kandidaatstelling voor het Hoofd
bestuur. Eene overrompeling? door VV. van Veen. — Obern-
kirchener zandsteen door Ferd. Engers — Am allen, die in 
metselsteen belangstellen, door de Vereeniging van Neder
landsche Kalkzandsteenfabrikanten. 

Architectura No. 48. Verslag van de Vergadering 
van 25 November 1908, belegd ter behandeling van de quaestie 
tusschen de heer Weissman en de Redact ie van Architectura, de 
heer Kromhout nam in deze vergaderingontslag als voorzitter. 

Ann den heer A. W. VV e i s s m a n. door A. van Baaien 
T e c h n i s c h Gedeel te . Fundeciingsmethoden. — Uit

voering van werken in beton. — Duroline een nieuw artikel 
ter vervanging van glas. — Examens voor Bk. Opzichter 
en leekenaar. 

De Bouwwereld No. 49. De T u i n «t a d 1 e n t o o n-
s t e l l i n g , door 1. H. W. Leliman b. i. 

Afbee ld ingen . Villa Oldeberm te Bussum arch, van 
der Groot & Kruisweg. — Amerikaansche woonhuizen. — 

De Ingenieur Xe. 4S. M. C. J. P i epers . Levensbericht 
met portret, door J. I . Cluysenaer c i. 

V e r b e t e r i n g van de v a a r w a t e r s en van de 
haven toestanden van Soerabaja. door I. Pb. Ermeling. met 
een plaat. 

Gecombineerde Rek- en bocht ineters Il(slot) 
djom D. Okhui/.en w. i. met afbeeldingen. 

A m s t e r d a m s c h e tijd door Hk. J. Heuvelink e. i. 
V e r g a d e r i n g van de Afdeeling voor Werktuig- en 

Scheepsbouw van het K"ii. Inst, van Ing. van 21 November 1908. 

Te kabel Weekblad (It. v.T.) Xo. 1*. Uit do Afdeelingen. 
— Van Week tot Week. Ingezonden. —Vei slag Congres 
Wettelijke Ouderdomsverzorging (slot). 

De Aannemer No 4S. H e I T \v e e d e I li t e r n a t i o n a a 1 
C o n g r e s voor de Bouwbedrijven tc Parijs II. 

Onze M. T. Schoo l . 
A f d e e l i n g H v er s 1 a g e n. Groningen 2''. November 

l « K 

De Nedei la id-uli klei Industrie Xo. 22. Bevrieziiigsproeven 
niet baksteenen en Kalkzandsteenen. (vervolg). - Inpregneer-
melhode vo r kleiwaren van A. listerstag. — Tentoonstel ing 
te Brussel in 1910. — Iets over drijfwerk. 

Deutsche Baiihül I e No. 48. Inge n i e u r s k u u s t I. 
door Josef Aug. Lux. 

Ueber L a u d h a u s b a u t e n V door E. Banernfeind, 
met albevhlingea. 

V' o n K l e i n e n Mo n u in r n t a l b a u t e n, door F. Rud. 
Vogel, met afbeeldingen 

Ein L a n d s c h n 1 h a u s, door H. A. Waldner. bij een 
ontwerp van K. Fischbach te Frankfurt a. M. 

B e t o n g i • ü n d u n g e n i n S a n e rn B o d e n, door Karl 
Heindle. 

Losse plaat. Details van hekwerken door Chr. Schneider 
te Heutlingen. 

V a r i a 

N U M E E G S t ! H K U N S T A A R D E W E R K . 

Niet alleen in de provinciën Holland, Utrecht en 
Friesland legt men zich thans toe op de vervaardi
ging van kunstaardewerk, maar sedert korten tijd 
ziet men in de voornaamste winkels ook uitgestald 
de producten van de potterij „Rembrandt", welke 
door de heeren Oor & Kohier sedert April te 
Nijmegen gevestigd is. 

Reeds lang te voren hebben deze kunstnijverheid-
beoefenaars daar gewerkt alvorens met hun producten 
voor den dag te komen. 

De heer Oor, beeldhouwer van Roermond en de 
heer Kohier, die zich jaren lang op het kunstaarde-
werkvak heeft toegelegd, hebben de handen in el
kaar geslagen, om te Nijmegen een tak van kunst
ambacht te beginnen, die te oordeelen naar de 
eerste resultaten, veel voor de toekomst belooft. 
Zij hebben zich de medewerking verzekerd van den 
teekenaar Van der Hoef, van wiens smaakvollen 
arbeid reeds proeven bekend zijn in het werk dei-
aardewerkfabriek „Amphora" te Oegstgeest. 

Menig '"artikel van de potterij „ Rembrandt" 
herinnert aan die van „Amphora": maar er is hier 
veel meerjverscheidenheid en meer partij getrokken 
van de mooie natuurkleuren der verschillende klei-
soorten. die door een met zorg gekozen en ver
nuftig toegepast glazuur soms fraaie effecten geven, 
o.a. in het warme roodbruin, het stille olijfgroen, 
en een eigenaardig goudgewolkt bruin, dat aan 
Japansch goudlak doet denken. 

Daarbij zien we hier een nieuw procédé in toe
passing gebracht, namelijk intarsiën van een be
paalde kleisoort op een ondergrond van andere klei. 
Die intarsiën bieden gelegenheid tot een veel fijner 
en strakker versiering dan met beschildering uit de 
hand verkregen kan worden, wat vooral uitkomt bij de 
uit zuiver wiskunstige figuren bestaande ornamenten 
der langhalzige vaasjes. 

Een ander verrassend effect wordt verkregen door 
het opbrengen en relief van randen, ornamenten 
en opschriften in klei van andere kleur dan de 
ondergrond, toegepast op wandschotels. 
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Behalve dc intnrsiën on <le rol» 
oude behandeling mot het penseel aangewend. Het 
best geslaagd zijn in dit opzicht de vazen met diepe 
donkere tinten, doch ook in lichte kleuren met dol' 
of mat glazuur zijn goede resultaten verkregen. 

De vormen zijn over het algemeen goed gekozen 
en sierlijk: door enkele uit de hand geboetseerde 
onderdeelen is daaraan nu en dan nog oen eigen
aardig cachot gegeven. 

De potterij vervaardigt ook geglazuurde wand-
tegels, over welker qualiteit door het proefstation 
Koning & Bienfait een zeer gunstig rapport werd 
uitgebracht. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

D" Haarlemmerhout. 

Thans is openbaar gemaakt het aan den Haarleinschen 
Gemeenteraad ingediende lang vetheide rapport in zake 
het onderzoek naar de veranderingen in den Hout. volgens 
het plan-Springer, hetwelk ter beoordeeling was opgt dragen 
aan de heeren J. P. van Lonkhuyzen, adjunct-directeur cn 
chef der afdeeling Behosschingswezen van de Nederlandsche 
Heidemaatschappij, te Utrecht; .1. J. Denier van der Gon, 
opzichter der plantsoenen te Utrecht; en G. C. Spengler. 
oud-leeraar aan dc Boschbouwschool te Frederiksoord. thans 
te Tilburg: 

Het rapport is verdeeld iu hoofdstukken, le weten: lo. 
den Hout, 2o. de Bolwerken. 80. de overige beplantingen 
en plantsoenen. 

Het onderzoek in zakt; den Hout is daarbij nog afzon
derlijk ondergebracht in lo algemeene opmerkingen, 2o de 
toestand en behandeling van den Hout uit een oogpunt van 
boschcultuur; 3o grond voorbereiding, 4o onderplanting, 5o 
keuze van houtsoorten, <io uitbreiding der onderplantingen, 
7o hervorming van het hakhout, So snoeien en verwijderen 
van dood hout, 9o gesteldheid van het gebruikte plantsoen 
en kweekerij, l()o de toestand en behandeling van den Hout 
uit een oogpunt van boschschoonheid, Ho gewenschte toe
stand, 12o wegen en voetpaden, 13o gt enslijnen der beplan
tingen. l4o keuze van onderhout en bosciiflora, lBo mos, 
lOo open plaatsen, en aan het eind van het rapport de 
„conclii-ies en resumé". 

De commissie heeft niet alleen een nauwkeurig onder
zoek ingesteld naar den toestaud der oude hoornen en be
plantingen en dien van de jongere boomgroepen, maar ook 
eenige grondboringen verricht, om daardoor bekend te wor
den met de geaardheid van den bodem op verschillende 
plekken. 

De „conclusies en resumé" der commissie luiden: 
lo. In liet algemeen geeft de toestand volstrekt geen 

reden tot klagen, doch deze kan veeleer goed genoemd 
worden. 

2o. Van de onder-plantingen in den Hout wordt de bodem 
terecht diep en vol bewerkt. Teruggave van minerale voedings
stoffen, door het hout en het blad aan het bosch onttrokken 
is gewenscht 0111 het bosch zoo goed mogelijk in stand te 
houden. 

3o. Bij de keuze der aan te planten houtsoorten wordt 
terecht gelet, op een goede combinatie van onderhout en 
opgaand hout. Vooral worde er voor gezorgd de heesters 
voor dit laatste in voldoend aantal tijdig en op jeugdigen 
leeftijd aan te planten. 

4o. De westzijde van den Hout moet zoodra mogelijk 
dichter worden geplant dan thans het geval is. 

5o. Op lichte plekken moeten de geplante groepen zoo
veel mogelijk een gesloten geheel vormen en op zulke 
plaatsen geen breede grasranden langs de paden worden 
gehouden. 

60. Het hakhout moet worden hervormd in opgaand hout 
door aanvulling en uitdunning van het bestaande. 

7o. Het snoeien zou iu enkele onderdeelen eenigszins 
anders moeten worden uitgevo» rd. Dood hout en takstompen 
moeten zooveel mogelijk verwijderd worden. 

So. Het is dringend noodig een flinke eigen kweekerij aan 
te leggen. 

9o. Uit een aesthetisch oogpunt is op enkele plaatsen 
eeu kleine wijziging in de grenslijnen der beplanting ge
wenscht. 

l O o . Het aanwezige mos moet bestreden worden. 
Ho. Enkele goed begrensde open plaatsen kunnen in den 

Hout behouden blijven. 
12o. De wijze van hervorming der beplanting op de Bol

werken heeft geheel de instemming der commissie. 
13o. De overige beplantingen en plantsoenen worden in 

het algemeen goed behandeld. 
14o. Voor zoover daarover thans nog te oordeelen valt, 

meent de commissie omtrent het snoeien der boomen op 
den Zijlwtg van gevoelen te moeten verschillen met het 
beheer dei plantsoenen. 

I60. De op- en aanmerkingen, betrekking hebbend op 
den Hout, worden voor een groot deel veroorzaakt door den 
onvoltooiden toestand, waarin de herstelling van wat vroeger 
verwaarloosd was nog verkeert. 

KSo. Het is de eommissie bij een uitgebreid grondig onder
zoek gebleken, dat de richting, waarin de architect voor 
den Hout en de plantsoenen, de heer Springer, de reorgani
satie leidt, hare goedkeuring kan wegdragen. Zij durft dan 
ook met vertrouwen het Gemeentebestuur aanbevelen hem 
op den ingeslagen weg te doen voortgaan. 

De commissie heeft nog opgemerkt, dat de heer Springer 
zeer terecht van den Hout een bosch tracht te maken. Die 
toestand is nog niet bereikt en was er ook te voren niet. 
Vóór de reorganisatie verkeerde de Hout in een staat van 
verwaarloozing, zoodat wel geducht moe«t worden inge
grepen. Ligt het echter in de bedoeling den Hout te laten 
dienst doen als eene imitatie van verwilderd of natuur -
bosch, of zelfs een oerwoud, dan komt het de commissie 
voor, dat deze vorm in het geheel niet op zijn plaats is. 
Zooiets zou alleen mogen en kunnen bestaan op zeer grooten 
afstand van een stad, en de tegenwoordige Hout heelt 
trouwens nooit die bestemming gehad. Hij was, en moet 
ook blijven, een rij- en wandelbosch 

Aan het rapport heeft de Raadscommissie voor den Hout 
en de plantsoenen o. a. nog toegevoegd, dat het werk van 
den heer Springer, ondanks de daartegen ingekomen adressen, 
hare volle instemming wegdraagt. 

P e r s o n a l i a . 

— Aan den heer W. H. Kam. is met ingang van 1 Juli 
1909, eervol ontslag verleend als gemeent«-architect van 
Amersfoort met toekenning van pensioen, onder dankbe
tuiging voor de langdurige en bijzondere diensten aan de 
gemeente bewezen. 

— Jhr. C. J. A. Reigersman, onderdirecteur van Publieke 
Werken te Amsterdam, is benoemd tot ingenieur van den 
Provincialen Waterstaat van Noord-Holland. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Teek en aar tegen 1 Jan. as. voor calqueeren en 
uitwerken van ijzerconstructies: aanbiedingen onder letters 
A. P L., Nijgh en van Ditmar. Algemeen Advertentie-Bureau 
Rotterdam. 

B o u w k u n d i g O p z i c h t e r direct of tegen 1 Januari, 
bekend met Cement-IJzerwerken. Br. lett. L, Westenburg'i 
Bkh., Joh. Verhulststr. 85, Amsteidam. 

— Twee teeke naars, zie adv. in No. 48. 12) 

— Onderwijzer voor het timmeren, rechtlijnig- en 
vakteekenen en materialenkennis. Jaarwedde f 800. 

Onderwijzer voir het huissehildereii en materialenkennis. 
Jaarwedde f 800. 

Onderwijzer voor handvak- en vormteekenen. Jaarwedde 
f 120", allen aan de ambachtsschool te Middelburg-

Indiensttreding I April 1909. Stukken in te zenden vóór 
10 December 1908 aan den directeur der School. (2) 

B e l e e f d V e r z o e k . 
Aan disgenen onzer a b o n n é s , die de abonnement*-

quitanties over het tweede halfjaar 1908 onbetaald 
terug lieten gaan, richten wij het beleefde verzoek, 
ze bij wederaanbieding te willen voldoen. 

D E ADMINISTRATIE. 

5 December. Bijlage vau „1>JE O P M E R K E R " . No. 49. 

T H. van Heemstede Obelt's Sanitair Technisch Bureau. 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = = 
Hoofdkantoor en MasazUn: Dc Ruyterkade 10+100-151 Filiaal en Monsterlokaal: llauritskade 35 

AM STERDAM. 's-(JRA VEN RAGE. 
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 BAD-, C L O S E T S - en URINOIR-inrichtingen. 
Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en Koudwater vercorging. Triumph Deurdrangers. Kampioen Ventilator onder tiarantie. 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 0 tot 8 uur. 

30 Bouwk.Opz.-teek., 
12 BouwkOpz.-Uitv., 

2 2 - 50 j . , / -00 - ƒ 1 2 5 p.m. 
23— 50j. , / ï!5—ƒ120 -

9 Bouwk. Teek. 
6 Waterb. Opzr. 
1 Décoratie-teekenaar 
1 Teek. voor kunst-indu? 
0 Chef-machinisten 
4 Werkmeesters 
5 Werktuigk. Teek. 
0 Electrotechniker 
1 Scheepsteekenaar 

22-
20-

trie-
26-

2 6 -
18-
20 

-33 j . , f45-/120 ] 
-44 j . , ƒ ( ) ( ) -ƒ 125 
- 3 0 Ï . , / ƒ125 

30 j . , ƒ ƒ125 
-33 j . , ƒ80—ƒ130 
34 j . , n 0 0 - ƒ130 
-30 j . .ƒ35—ƒ 90 
- 3 4 j . , ƒ 35—ƒ130 

21. h ƒ 65 

.in. 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAAN DAG-7 December. 

Amersfoort, ten 11 ure, door de arch. 
Herm. Kroes in de herberg van G. van 't 
Klooster: het bouwen van het gesticht 
Leo's Oord met̂ kapel en schoolgebouw 
nabij de]R K. kerk; teekeningen en be
stek ter inzage in genoemde .herberg en 
te bekomen bij den architect. 

Diiiirswoiidc, ten 2 ure. door het be
stuur der geref. school vereeniging: het 
afbreken-van een-kerk en het bouwen 
eener nieuwe school en verbouwen van 
een woonhuis te Wijnjeterp; bestek en 
teekening te bekomen bij O. Oftïinga te 
Haulerwijk. 

Breda, ten 11 ure, door de architect 
J. A. van Dongen in het koffiehuis Beurs 
van Breda: het bouwen van een woon
huis, met werkplaats aan den Academie-
singel; bestek en teekening ter inzage 
in genoemd koffiehuis. 

Arnhem, ten 11 ure, door het bestuur 
der woningvereeniging, in het (Vntraal-
gehouw: het bouwen van twee blokken 
arbeiderswoningen elk van 4 woningen 
aan de Alexander- en Anna Paulowna-
straten; bestek en teekeningen en verdere 
inlichtingen bij den arch. W. G. Welsing. 

Rotterdam door het bestuur van het 
timmerhuis: de levering van Melaphyr-
keien in 5 perc. (Zie adv. in no. 48). 

Amsterdam, ten 2.30 ure: door de arch. 
A. Jacot en W. Oldcwelt in het American-
Hotel: het bouwen van een pakhuis 
Brouwersgracht no. 138; bestek met 3 
teekeningen verkrijgbaar ten kantore der 
architecten. 

Amsterdam, ten 1.30, door de directie 
der H. IJ. S. M. in het centraalstation, 
bestek no. 1127: het maken van grond-1 

werken; verhardingen, afsluitingen eu, 
een haltegebouw met privaatgebouwtje.; 

het leggen van den bovenbouw, het 
naken van de Ballastafdekking met bijbe-
hoorende werken, voor den stoomtram
weg Bergen—Bergen aan Zee; het bestek ; 
met 5 teekeningen verkrijgbaar aan het'. 
administratiegebouw der Maatschappij 
Droogbak, Dienst van Weg en Werken, 
kamer 150: aanw. als in het bestek ver
meld. 

DON DEK DAG 10 December. 

's-Gravenhage, ten 2 ure. door het ge
meentebestuur; het ophoogen van de 
Laakhaventerreinen; aanw. 30 Nov. 1908 

te elf uren aan de Gemeentewerf alwaar 
de bestekken en de teekeningen ver
krijgbaar zijn. 

Haarlem, ten 11 ure, door het dep. van 
waterstaat aan het geb. van het. prov-
bestuur: het maken en leveren van beton
blokken voor de golfbrekers van de haven
hoofden te IJmuiden. raming f 8<KX); het 
bestek no. 285 ter lezing aan het dep., 
aan het geb van het prov. bestuur en 
te bekomen bij gebr. van Cleef Den 
Haag; inl. bij den hoofdingenieur dir. 
Wortman Haarlem, den ing. Marinkelle 
te Amsterdam en den ing. Schlingeniann. 
tc IJmuiden. 

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

«DE vau 1 * 1 5 . 

'sGRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM. Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade.— 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge 
straat, ZUTPHEN,IJselkade. ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.Directcur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1900 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
1'reiiiiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

Haarlem ten 11 ure, door het dep. van 
waterstaat aan het gebouw van het prov. 
best.: het afhreken van de bestaande en 
het bouwen van eene nieuwe Rijkskeet 
op Terschelling: raming f 6600; bestek 
No. 229, lezing aan het Dep. van water
staat, aan de lokalen der prov. besturen 
en verkrijgb. bij de gebr. van Cleef te 
's Gravenhage; inl. bij den hoofding.-dir. 
Wortman te Haarlem, den ing. de Blocq 
van Kuffeler en den opzichter Jonker te 
Terschelling. 

Haarlem, ten 11 ure, door het dep. van 
waterstaat aan het geb. van het prov. 

best.: het bouwen van een seininrichting 
nabij de groote schutsluis te IJmuiden. 
tot het aangeven van den diepgang, ra
ming f 400H; bestek no. 234 ter lezing 
aan het dep. aan de lokalen der prov. 
besturen en verkrijgbaar bij gebr. van 
Cleef Den Haag: inl. bij den Jioofding.-
dir. Wortman te Haarlem, den ing. Marin
kelle te Amsterdam, den ing. Schlinge 
ïnann en den opz. van Langeveld te 
Umuiden. 

ZATERDAG 12 December. 

Tilburg, ten 11 ure, door het gem.-
bestuur: de levering van een gashouder 
van 4000 M 1 . inhoud; voorw.. teek. en 
inlicht, verkrijgbaar ten kantore der 
Gem.-gasfabriek. 

Uitslag van Aan
bestedingen. 

Utrecht. Door de Mij. tot Expl. vau 
S. S. in het Moreelsche Park ; bestek no. 
1130; het uitbreiden van sporen en wis
sels met bijkomende werken op het 
emplacement Oudewater. Begrooting 
f 46000. 32 Inschrijvingsbiljetten. A. Oos
ters. Willemstad f 44777; C. ter Horst. 
Zwolle f 44197; J. A. Stelwagen, Rotter
dam f 43180: II. M. Muskens .Izn., Arnhem 
f 49*85; H. J. Eijkelboom. Apeldoorn 
f42857 :C. L. de Wilde Amersfoort f41800; 
Gebrs. de Vries. Wolvega f 41300; J. J. 
Duym. Gouda f 40900; M. Bos, den Haag 
f 40878: G. Wegerif Azn., Apeldoorn 
f 40834; J. I). A. Craayenveld, Hilversum 
f 40109; J. Kraavcuveld en E. v. Noordenne. 
Sliedrecht f 4O100; G. Hovink. Zwolle 
39870: J. L Kros. Utrecht f 39804; D..1. 
van Wagensveld Barneveld f39500; P. de 
Vos, Berg-Ambaclit f38983:.!.U.Krachten. 
Utrecht f 389S3; II. J. te Siepe, Winters 
wijk f 38945: E. Wienhoveii. den Haag 
f 38734: J. A. Verheul. Rotterdam f 38000: 
F. van Balen Gzn . Oudenrijn f 38598: 
G. B. W. de Blècourt, Nijmegen f38547; 
D. Spijker en .1. de Wreng, Amsterdam 
f 38190': J. van Harpen. Amersfoort f :*7563: 
P. Boks. Amersfoort87849; W. v. Splunder. 
Ridderkerk f 30914 : C. den Besten. Amer-
stol f 30840; F. de Herder en N. M Bolle. 
Zwolle en Utrecht f 36473: II .T. Neder-
horst Jr., Gouda f 36413: I'. C. Stuy, 
Utrecht f 36253; J. H van Berchem Jr.. 

| Utrecht f 85435; C. P. Stuv, Roosendaal 
; f 3404S. 

Utrecht. Door de Mij. tot Expl van 
| S. S. in het Moreelsche Park; bestek no. 
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MARTIN & Co., Amsterdam. Ministerie van Waterstaat. 
ACHTEROOSTEINDE 2—4—6. bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Houten Parquetvloeren t2) 
in ASPHALT, MASSIVE en PARQUET-TAPIS. 

Worden door ons uitsluitend gelegd door werklieden van de fabriek. 
Houten Hoofd- en Tusschenbalusters. 

1163; het maken van eene wachters 
woning W. P. 33 en het afbreken der 
bestaande wacht cis woning bij W. P. 32 
A. met bijbehooi ende werken ï abij het 
station Susteren. Begrooting f 6150. In-
schrijvingsbiljctten. H. Janssen, Venlo 
f 6840; J van üroenrndaal. Venlof 6800; 
J. Lcusen, Venlo f 6068; Th. van Boek-
bolt, Venlo f 5800; J. Limburg, Venlo 
f f>650; H. H. J. Lemmens, Roermond 
f 5630; J. van Avezaath, Blerik f5305; 
W. Verstraelen, St. Odiliënberg f 5380; 
H. Weegels, Weert 5100; .1. Turlings, 
Echt f T085; J. l.andy, Sittard f 4080. 

Utrecht. Door de Mij. tot Expl. van 
S. S. in het Moreelsche Park ; bestek no 
1166; het maken van twee seinhuizen op 
het station IJsclmonde. Begrooting f 6800. 
Inschrijvingsbiljetten. A. den Ou len Moer-
capelle f 69',0; P den Toom, Rotterdam 
f 6735; J. Moerman, Hotterdam f 6600; 
P. ;van der Net. Dordr.cht f 6044; A 
Oosters, Willemstad f0587;rf. .1. Varekamp, 
Rotterdam f 6585; II. Langbroek. Rotter
dam; 6363; J. A. Verheul, Rotterdam 
f 6350; W. van Splunder. Ridderkerk, 
f «272; J. C. M. Barel, Zevenbergen 
f 5949; J. J. Kanters, Rotterdam f'5875: 
H. J. Nederhorst Jr., Gouda f5650; J. H. 
Nieuwenhuizen. Rotterdam f 5385 

JALOUSIE SPIJZMLIFmV 
ROLLUIKEN ZONBLINDEN 
SERREBEDËKklJVe MARKIEZEN «KANEN 

IS. BRUIGOM. Arnhem. 

Gewapend Beton. 
Uitvoering van alle voorkomende werken. 

INGENIEUR-BUREAU : 

H. H. SCHRODER, v li. l . W . FINKE, 
Leeuwarden, Nieuwestad 123. 

* N I E U W E • 

Glasdecoraties 
voor Plafonds en Wanden. 
Bijzonder Weerstands vermogen. 

Hoogste Pronk. 
Monsterteekeningen met prijscourant 

en photografieè'n van uitgevoerde werken 
o|i aanvrage gratis en franco. 

H. CONEN, 
Venlo. 

Noordoosterlokaalspoorweg-
Maatschappij. 

Aanbesteding. 
Op Vrijdag den I8en December 

1908, des namiddags ten Twee ure 
plaatselijke tijd) zal door den Direc

teur der Noordüosterlocaalspoorweg 
Maatschappij aan het kantoor dier 
Maatschappij te Zwolle, (Badhuiswal 8), 
openbaar worden aanbesteed: 

Dc levering van 127,000 M \ eiken 
wissel limit, 1,454 M ' . eiken liggers 
voor eene kruising en 1850 stuks 
eikenhouten dwarsliggers. 

(BESTEK No. 41) 

Het Bestek ligt ter inzage aan 
genoemd kantoor en is op franco 
aanvraag aldaar te bekomen tegen 
betaling van f 0.50 per exemplaar. 

Inlichtingen worden mede t< n 
kantore der Maatschappij gegeven. 

L A N D S G E B O U W E N . 

Neuchatel Asphalte Co. 
Oudste .tsphalt-firma in .Vderlawl. 

Levert Comprimé en Mastiek Vloeren van 

— > tl 

Aanbesteding. 
Op Woensdag S3 December 1908, 

des voormiddags ten 11 ure, zal, onder 
goedkeuring van den Minister van 
Waterstaat, aan het gebouw van zijn 
Departement, te 's-Gravenhage, wor
den aanbesteed: 

Het onderhoud en herstel van de 
Landsgebonden te 's-Gravenhage, 
gedurende 1009. 

Raming f37200. 
Het bestek No. 78 ligt na 9 December 

1908 ter lezing aan het gebouw van 
het Ministerie van Waterstaat, aan 
liet bureel van den Rrjksbomymees 
ter in het 2de district, NassiiiOdrjck 
straat no. 59 te 's-Gravenhage, aan de 
lokalen der Provinciale Besturen, en is 
voorts op franco aanvraag, tegen be
taling der aan den voet daarvan ver
melde kosten, te bekomen bij de lirma 
Gebroeders VAN CLEEF, boekhandelaars, 
Spui no. 28a te 's-Gravenhage, en door 
hare tusschenkomst in de voornaamste 
gemeenten des Rijks. 

Inlichtingen zijn te bekomen hij 
voornoemden Rijksbouwmeester en 
bij den Opzichter de Landsgebou-
wen H. E. VAN DE WATER, Binnen 
hof te 's-Giavenhogc. 

'S-GKAVENHAGE, 1 December 1908. 

cc 

tot concurreerende prijzen, voor alle 
mogelijke doeleinden. 

Kantoor: Fabriek: 
Damrak 74. Roggeveenstraat 65. 

A M S T E R D A M . 

P. Dolk & Zoon 
ROTTERDAM — DORDRECHT. 

= Cloisonné-Glas,= 
P a a r l g l a s , Mozaïek. 

r A m s t e r d a m s c h e Jalousiênfabriek. 
Speciale Fabriek voor ZONNCHKRNEN, 

Marqulaen, Tochtschermen en Serrcbedekktng. I 
R O L L U I K E N 

J. F. KRONER & Zonen. 
HOFLEVERANCIERS. 

Spuistraat 246, 248, 250, 
AMSTERDAM. 

««schilderde Winkelgordünen. 
TUINTENTEN en TUINPARASOLS 

met en zonder Tafel. 
GLASJALOUSIËN, enz 

Eenig Adres voor: 
Houten Parket Tappen. 
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O U W K U N D I G 6 W E E K B L A D . 

Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKRR", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar il .lun.—31 Dec.) 
voor het binnenland. . . . . . f 5.— 

te voldoen 
m. hij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van het 

abonnementsjaar, of 
ft. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar 

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 Jan.—31 Dee.) wordt 
beschikt. 

Voor België • 6.50i 
Voor de overige landen der Postunie, met / 

inbegrip van Nederl.-Indië en Zuid-Afrika • 7.50 J 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat / 0.26 

Idem, idem, zonder plaat • 0.15 

Advertentiën 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 hij opgave van drie 

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

aanvrage toegezonden. 

Opgaven Tan Advertentiën moeten om zeker te zijn van plaatsing In liet Zaterdag verschijnend nummer, uiterlijk des 
VRIJDAGS VOORMIDDAUS aau ons burean zijn bezorgd. 

Bij latere inzending kunnen wij niet voor de plaatsing instaan, doch geven in overweging toezending, per expresse aan 
«ie Administratie van „De Opmerker" ter drukkerij van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

D e G e m e e n t e l i j k e T e c h n i s c h e S c h o o l te M a n c h e s t e r . 

(Met een plaat). 

De gemeentelijke school voor technologie te 
Manchester is een direct resultaat van het Instituut 
voor Werktuigkundigen (Mechanics' Institution). 
De gelegenheid, die laatstgenoemde instelling bood, 
was gedurende ongeveer tachtig jaren van de 
negentiende eeuw, in hoofdzaak, het eenige middel, 
waardoor de ambachtsstand en een groot deel van 
de middelklasse in staat gesteld werden, bun op
leiding voort te zetten, ol' de groote ontoereikend
heid aan te vullen, voortkomende uit de ellendig 
onvolledige inrichting van het gewone dagschool-
onderwijs, die de jaren kenmerkte, welke vooraf
gingen aan de groote, wettelijke regeling der 
onderwijsaangelegenheden in 1870. 

De verlichte en vooruitziende philantropie \an 
mannen als Dr. Birkbeck, Lord Brougham en anderen, 
aan wier pogingen men de oprichting dankte van 
de Instituten voor Werktuigkundigen in de eerste 
jaren der negentiende eeuw, was in werkelijkheid 
de ziel 'en de voorlooper van de groote beweging 
voor Technisch onderwijs, waarvan wij later getuige 
zijn geweest. 

Zij beproefden en volbrachten de taak van de 
oprichting van Instituten voor Werktuigkundigen 
over het geheele land, en ofschoon het eerste te 
Londen werd gesticht in 1820, nergens hadden zij 

zooveel succes, nergens schoten zij beter wortel eu 
ondervonden zij zooveel steun, als in het Noorden 
van Engeland, voornamelijk in het centrum der 
groote nijverheidsdistricten van Lancashire en 
Yorkshire. 

Onder de vele voorbeelden van voorspoed en 
bloei, nam dat van Manchester een eervolle plaats in. 

Mannen, die in hun tijd bekend waren als voor
aanstaand in de vooruitstrevende beweging zooals 
Benjamin Heywood, Will iam Fairbairn, George 
Will iam Wood en Richard Roberts, stichtten het 
Instituut voor Werktuigkundigen te Manchester in 
1824 en richtten een gebouw op (het eerste, dat 
opzettelijk voor dit doel ontworpen werd) in Cooper-
street, welk gebouw nog bestaat. 

De invloed van het Instituut op de ontwikkeling 
van de stad was groot en blijvend, daar vele baret 
voornaamste burgers hun geheele opleiding en ont
wikkeling dankten aan zijne verschillende middelen 
tot intellectueele oefening en studie. Het was de 
voorlooper en baanbreker van menige belangrijke 
beweging, zooals cursussen van populaire lezingen 
over wetenschap en litteratuur, waarin het de mede
werking inriep van vele mannen van naam; nijver
heidstentoonstellingen en kunsttentoonstellingen: 
volksconcerten van een verfijnd en hooger soort: 



en pogingen om zijdelings tot de verbetering van 
liet gewone dagschoolonderwijs bij te dragen. 

Het succes was van dien aard, dat na drie-en-
dertig jaren van volhardende pogingen, het Instituut, 
als resultaat van de overweging, dat zijn nuttige 
werking nog vergroot kon worden, in 1857 ge
vestigd kon worden in een nieuw gebouw in David-
street thans Princessstreet. In dit gebouw en andere 
daarbij getrokken aangrenzende gebouwen was de 
Technische School van 1883 tot 1902 gehuisvest. 

In spijt van den ontwijfelbaar heilzamen invloed 
door de Instituten voor werktuigkundigen uitge
oefend als middel tot volksopvoeding en voortgezet 
onderwijs, moet toch worden toegegeven, dat het 
voornaamste doel hunner oprichters en bevorderaars 
gemist werd, namelijk de technische opleiding van 
den ambachtsstand in kunst en nijverheid. 

Dit kwam voornamelijk voort uit de groote ge
brekkigheid van de middelen en gelegenheden voor 
lager onderwijs, zoodat de Instituten, in plaats van 
zich te kunnen wijden hoofdzakelijk aan onderwijs 
in wetenschap en kunst, toegepast op de nijverheid, 
verplicht waren lessen te geven in de allereerste 
beginselen aan volwassenen. Het hoofddoel der 
Instituten bleef daardoor onbereikt en onbereikbaar. 

Zelfs in 1870, verklaarde nog W . E. Forster bij 
de inleiding van de Lager-Onderwijssvet van dat 
jaar in het. Parlement, dat „er lOOOt) kinderen in 
Manchester waren, die in het geheel geen school 
bezochten, terwijl er in Liverpool niet alleen 20000 
in dezelfde conditie waren, doch nog eens 20UO0 
die wel scholen bezochten, waar het onderwijs 
echter niets waard was." 

Omstreeks 1880 begon de uitwerking van de wet 
van 1870 voelbaar te worden. De maatregelen, 
ingeleid, voornamelijk op initiatief van Prins Albert, 
na de Londensche Tentoonstelling van 1851, voor 
de instelling van een Departement van Wetenschap 
en Kunst in verband met liet onderwijs, deed een 
nieuwen geest ontwaken en daarbij den ernstigen 
wensch naar een beter inzicht in wetenschap en 
kunst in bare toepassing op nijverheid en handel, 
met het doel daarvan voor de vermeerdering van 
welvaart partij te trekken. Men begon ook in te 
zien, dat de mededinging van buitenlandsche nijver
heid en handel steeds grooter werd en voorzichtig
heidshalve niet langer onopgemerkt mocht blijven. 

Een Koninklijke Commissie van onderzoek, waar
van Sir H . E. Roscoe en John Slagg, beiden van 
Manchester, deel uitmaakten, werd naar het vaste
land gezonden, om de oorzaken te onderzoeken van 
de toenemende buitenlandsche mededinging en dit 
onderzoek werd ook uitgestrekt tot de Vereenigde 
Staten, met het resultaat, dat als voornaamste 
oorzaak de meerdere deugdelijkheid van buiten
landsche middelen en methoden van opleiding moest 
worden aangewezen. 

Een stelsel van technologische examens was reeds 
ingesteld door de City en de gilden van Londen 
en door deze corporaties werd hulp aangeboden 
voor het instellen van onderwijscursussen en onder 
de eerste instellingen, die deze gelegenheid aan
grepen, was ook het Instituut voor werktuigkun
digen te Manchester. 

Onmiddellijk werden maatregelen genomen, om 
de ruimte, de middelen en de werkkracht van het 
Instituut als Technische School te vergrooten. Een 
som van 80Ü0 pond sterling werd beschikbaar ge
steld, waartoe de City en gilden van Londen in 
ruime mate bijdroegen: er werd een nieuw be

stuurslichaam gevormd en de naam van het Insti
tuut werd veranderd in dien van Technische School. 

Met de vorengenoemde middelen werden speciale 
cursussen voor dagleerlingen ingesteld in scheikunde, 
ingenieurswetenschap en textielindustrie en het is 
van belang te vermelden, dat terzelfder tijd in 
dezelfde; inrichting de eerste ernstige poging in 
Engeland werd gedaan om voor jongens tusschen 
13 en 15 jaar een afdeeling voor Handarbeid in 
het leven te roepen, geschoeid op de leest der 
Amerikaansche Handarbeidscholcn. 

De vooruitgang in de middelen en gelegenheden 
tot technische vorming zou echter niet zoo snel 
geweest zijn, wanneer niet in 1889 een wet op het 
Technisch Onderwijs ware tot stand gekomen, vrucht 
van den arbeid der zooevengenoemde Koninklijke 
Commissie, welke wet aan de plaatselijke over
heden de macht gaf om het technische onderwijs 
naar goedvinden in te richten; Manchester was de 
tweede stad in het rijk, die van deze bevoegdheid 
gebruik maakte. En van niet minder invloed was 
de wet van 1890, waarbij de plaatselijke overheden 
de beschikking kregen over een keizerlijk subsidie 
van nagenoeg 800.000 pond sterling per jaar ter 
bevordering van de uitvoering van de bovenge
noemde wet op het Technisch Onderwijs. 

Reeds was in Manchester een beweging begonnen, 
om, uit een legaat van Sir Joseph Whitworth, over 
te gaan tot de stichting van een Witworth-Inslituut 
voor kunst en industrie, waarvan de Technische 
School en de Kunstschool dan deel zouden uitmaken. 
Toen evenwel de straks genoemde wetten tot stand 
gekomen waren besloten de bestuurders van dit 
nieuwe instituut, om deze beide inrichtingen am 
de Gemeente over te dragen, welke overdracht in 
1892 plaats vond 

De Jubileumstentoonstelling van 1887 droeg ook 
veel bij tot de stappen die genomen werden, om 
het technisch onderwijs in de stad tot ontwikkeling 
te brengen. Het was de bepaalde bedoeling van de 
bevorderaars dezer tentoonstelling, waaronder Sir 
Joseph C. Lee de voornaamste was, de opbrengst 
te besteden aan de aanmoediging van kunst en 
industrie en met dit doel werd een bedrag van 
meer dan 43000 pond overhandigd aan de nieuw 
opgerichte Whitworth-stichting. Van deze som werd 
20000 pond bestemd voor de stichting van een 
Museum, sedert verrezen in Whitworth-park, 10000 
pond tot uitbreiding van de Kunstschool en het 
overschot circa 14000 pond als een bijdrage tot de 
oprichting van een nieuwe Technische School. Bij 
de aanneming van de wet van 1890 werden de 
sommen, bestemd voor de Kunstschool en de Tech
nische School door het Instituut aan de Gemeente 
overgedragen, die van hare zijde op zich nam een 
nieuwe Technische School te bouwen. 

Een commissie van onderzoek had reeds ten 
behoeve van het Instituut het vasteland bezocht en 
later na de overdracht der school werden nog twee 
excursies gemaakt ter bestudeering van de voor
naamste instellingen en hare inrichting en uit
rusting voor technische vorming. 

In 1898 bezocht de directeur J . H . Reynolds 
de Vereenigde Staten met hetzelfde doel. Rapporten 
van deze bezoeken werden opgemaakt en een ruime 
verspreiding daarvan bleef niet zonder invloed. 

Ter verdere bevordering van de vestiging dei-
nieuwe Technische School gaven de erfgenamen 
van Whitworth, die reeds tevoren de school voor 
Textielindustrie in Peter-street gegrondvest eninge-
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richt hadden, een som van 5000 pond en eon stuk 
land, gelegen in Sackvillestreet en vroeger in beslag 
genomen door de machinefabrieken van Joseph 
Whitworth & Co., 5350 M 2 groot, waaraan de 
gemeente nog een stuk van 750 M 2 toevoegde. In 
Jul i 1895 was met den bouw der nieuwe school 
begonnen en van dien tijd tot het einde van 1902 
was de bouw van het hoofdgebouw en het gereed
maken van zijn uitrusting onderhanden. Tijdens 
den bouw trad reeds de noodzakelijkheid op den 
voorgrond, om de inrichting voor de ingenieurs
wetenschappen uit te breiden, om te voorzien in 
de productie van electriciteit voor licht en kracht 
en om een afzonderlijk gebouw op te richten ten 
dienste van sommige takken van toegepaste schei
kunde als ververij, bleekerij, drukkerij en appre-
teeren van geweven stoffen en het fabriceeren, 
verven en afwerken van papier. Dit gebouw was 
voltooid in 1903 en werd in Jul i van dat jaar 
door den Lord Mayor geopend. 

Toen de nieuwe school hare voltooiing naderde, 
trad hare verhoogde belangrijkheid in het licht, die 
wel voornamelijk te danken was aan de uiterste 
zorg besteed aan de inrichting en uitrusting van 
alle onderdeelen, aan het hoogere peil, waartoe 
dientengevolge het onderwijs kon worden opge
voerd en aan den meer gevorderden leeftijd van 
de beter onderlegde studeerenden. In 1901 ver
anderde de gemeenteraad den naam der inrichting 
in ^Municipal School of Technology" en verleende 
hij aan de hoofden der meer belangrijke afdeelingen 
den titel van Professor of Directeur. 

Op 15 October 1902 werd het nieuwe gebouw 
geopend door den eersten minister Sir Arthur 
Balfour in tegenwoordigheid van een uitgelezen 
gezelschap. In zijne openingsrede zeide hij o.a. van 
de school: „Dit gebouw is wellicht de grootste 
vrucht in hare soort, de grootste vrucht in deze 
soort van gemeentelijke ondernemingsgeest in dit 
land niemand kan dit gebouw doorwandelen, 
zijn inrichting gadeslaan en zelfs op de meest 
vluchtige wijze kennis nemen van de zorg die er 
aan besteed is, zonder te gevoelen dat het bestuur 
van deze groote stad een voorbeeld heeft gesteld, 
de plaats waardig die zij inneemt in Lancashire, de 
plaats waardig, die zij inneemt in Groot-Brittannië". 

De school is bestemd tot bevordering van de 
werktuigkundige, electrotechnische en sanitaire 
industrie, de chemische en de textielnijverheid, de 
bouwkunst en de bouwbedrijven, de drukkunst en 
andere vakken. 

Het is een ernstige poging onï een instituut ter 
beschikking van de Engelsche industrie te stellen, 
ingericht naar hare behoeften en haar beteekenis 
en dat, wat uitrusting betreft, de vergelijking niet 
de groote inrichtingen van het vasteland en van 
de Vereenigde Staten kan doorstaan. 

De waarde van de terreinen, opstallen en inrich
ting van de twee gebouwen is op meer dan 300000 
pond sterling te schatten en Manchester, doet thans, 
wanneer men daarbij tevens het oog vestigt op 
Owens College voor wetenschappelijke vorming en 
op de gemeentelijke Kunstschool met haar Kunst-
nijverheidsmuseum, wat betreft de inrichtingen 
voor opvoeding en onderwijs in wetenschap en 
kunst en toepassing daarvan op nijverheid, naar 
verhouding voor geen tweede stad in het Ver-
eenigd Koninkrijk onder. 

Er kan echter niet met genoeg nadruk op worden 

gewezen, dat het werkelijke nut en succes van 
deze inrichtingen geheel afhangt van een goede 
organisatie van het lager of voorbereidend onder
wijs, zonder hetwelk geen voldoende wetenschappe
lijke, technische of artislieke opleiding, speciaal 
voor hen, die later als leiders in de nijverheid 
moeten optreden, mogelijk is. Hét is verblijdend 
op te merken, dat de natie eindelijk tot de over
tuiging komt, dat de organisatie van het lager 
onderwijs een ernstige en dringende behoefte is, 
en dat zij sterker wordt in de overtuiging, dat een 
voorspoedige mededinging op industrieel en han
delsgebied en een hoog peil van industrieel voort-
brengingsvermogen, veel meer afhankelijk is van 
een aan de behoefte evenredige vorming van leiders 
en directeuren in onze nijverheids- en handelsonder
nemingen, dan van de vorming der ambachtslieden, 
hoezeer ook een doelmatige opleiding en vorming 
van deze laatste» voor hunne verschillende ambach
ten, al naar hunne middelen en omstandigheden 
geenszins uit het oog mag worden verloren, maar 
integendeel de meest zorgvuldige verzorging en 
de meest ernstige aanmoediging verdient. 

Met de „Edueation Act" van 1902 is een stap 
gedaan in de richting van een meer volledig en 
beter geregeld stelsel van opleiding van alle klassen 
onder het beheer der Gemeentebesturen, die tevens 
daarvoor de beschikking hebben gekregen over 
evenredige inkomsten ter bestrijding van de kosten 
van inlichting en instandhouding. 

Met de vestiging eener Universiteit te Manchester, 
zal in deze stad ook voorzien zijn in de behoefte 
aan hooger onderwijs ook in de technologische 
vakken. 

• 

Nu het Technisch Onderwijs hier te lande reeds 
zoolang en nog steeds een onderwerp van den dag 
kan worden genoemd, meenen wij. dat velen onzer 
lezers belang zullen stellen in het boven medege
deelde uit de geschiedenis van een der belangrijkste 
technische scholen in Engeland, die te beschiuiwen 
is als een hoofdstuk uit de ontwikkelingsgeschie
denis van het. technisch onderwijs in het algemeen. 

Men is daar vrij wat meer overtuigd van het 
groote belang der zaak, dan hier te lande nog het 
geval schijnt te zijn, dit blijkt wel uit de groote 
opofferingen, die zoowel liet Kijk. als de Gemeente 
en particulieren zich hebben getroost, om haar tot 
ontwikkeling te brengen. Bij de ruimere middelen, 
die daar ten dienste stonden, kan men deze op
offeringen wellicht naar verhouding geringer achten, 
maar daartegenover staan moeilijkheden, die hier 
te lande, dank zij ons beter gewoon lager en 
middelbaar onderwijs, veel minder te duchten zijn 
dan in Engeland. 

In een volgend artikel wenschen wij over de 
inrichting der school te Manchester en hare verschil
lende afdeelingen nog een en ander mede te deelen. 

Van het zes verdiepingen hooge gebouw geeft onze 
plaat een denkbeeld. Het heeft twee binnenplaatsen, 
waaraan de corridors gelegen zijn, terwijl de leei-
lokalen en laboratoria allen aan de straatzijden zijn 
gelegen. De hoofdingang en vestibule zijn aan Sack-
ville-street gelegen, terwijl de groote gehoorzaal zich 
op de eerste verdieping bevindt. Bouwmeesters waren 
de Londensche architecten Spalding & Cross, terwijl 
de bouw werd uitgevoerd door de firma R. Neill év 
Sons te Manchester. 
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B e r o e m d e B o u w m e e s t e r s . 
II. 

Een andere bekende mythische figuur in de oudste 
geschiedenis der bouwkunst is D a e d a l os den 
tijdgenoot van Theseus eh Minos. Gesproten uit 
het Atheensche koningsgeslacht der Erechtheïdeu, 
dat als alle gedistingeerde families van bet oude 
Hellas van goddelijke afkomst was, moest hij uit 
Athene vluchten, omdat hij uit jaloezie zijn neef en 
leerling Talos, uitvinder van de'pottenbakkersschijf 
en draaibank, gedood had. Hij begaf zich toen naar 
Kreta, waar destijds Minos regeerde en kwam bij 
dien vorst, wegens zijn groote bekwaamheden, in 
hoog aanzien. 

Hij wordt genoemd als bouwmeester van het 
labyrinth bij Knossos, van den tempel van Artemis 
Britomarte, van een dansplaats voor Ariadne, de 
dochter van Minos, en andere bouwwerken. 

Men veronderstelt, dat het labyrinth was bestemd 
of althans bestemd werd, tot verblijf voor den 
Minotaurus, een der meest smakelooze voortbreng
sels van de fantaisie der oud-Grieksche zangers, 
die evenwel een belangrijke rol speelt in de Theseus-
inythe. Daedal os was degeen, die Ariadne op het 
denkbeeld bracht, Theseus een draad te geven, 
waarmede hij zich veilig in het labyrinth kon wagen. 
Minos nam hem dit hoogst kwalijk en sloot hem
zelf met zijn zoon Ikaros iu het labyrinth op. 

Het verhaal meldt, dat de gevangenenen over 
zee wisten te ontsnappen door middel van vleugels, 
die Daedalos had uitgevonden. Ikaros kwam echter 
in zijn vlucht te dicht bij de zon, verschroeide zijn 
vleugels en viel jammerlijk in de zee, die daarom 
naar hem genoemd werd'. Daedalos zelf bereikte 
echter behouden Sicilië. 

Op grond van dit verhaal willen sommigen 
Daedalos voor den uitvinder der scheepszeiïen 
houden, tegenwoordig echter zou men zeggen dat 
hij meer recht had, uitvinder van de aeroplane 
genoemd te worden. Hoe dit zij, op Sicilië werd 
hij met open armen ontvangen door koning Kokalos, 
maar Minos achterhaalde den vluchteling, wat hem 
evenwel slecht bekwam, want de dochters van 
Kokalos doodden Minos en toen kon de bouw
meester zich weer rustig aan de uitoefening van 
zijn kunst wijden. Het geval zal hem wellicht ge
leerd hebben, zich niet met politieke aangelegen
heden in te laten, vooral niet. wanneer vrouwen 
daarin een rol spelen. 

Onder de werken door Daedalos op Sicilië tot 
stand gebracht, wordt genoemd het Colyinbethra 
of reservoir bij Megaris, terwijl hij tevens als de 
bouwmeester geldt van de Apoilotempels te Capua 
en te Cumae in Ital ië; ook wordt een met leeuwen 
versierd altaar op de Lybische kust aan hem toe
geschreven. 

Volgens sommigen stierf Daedalos op Sicilië, 
maar maar anderen verhalen, dat hij met Theseus 
naar Athene terugkeerde en de stamvader werd 
van het geslacht der Daedaliden, waaruit Socrates 
afstamde. 

Bij de Grieken werd zijn naam in hooge eer ge
houden en gold hij als uitvinder van tal van ge
reedschappen en hulpmiddelen voor bouw- en beeld
houwkunst. 

De historische critiek heeft zijn levensgeschiedenis 
naar het rijk der fabelen verwezen en ziet in hem 
de mythische verpersoonlijking van het ontwaken 

der kunst in Attika en Kreta en de daarmede ge
paard gaande beschaving. 

Ons een helder beeld van de werkzaamheid van 
de bouwmeesters der oudheid te vormen is ons nog 
niet mogelijk, ook daar waar hunne namen ons als 
historisch zijn overgeleverd. We l zijn wij, zij het 
ook langzaam, op weg de beginselen, waarnaar zij 
te werk gingen beter te leeren begrijpen, hun 
kunst beter te leeren verstaan, maar omtrent hunne 
personen, leeren ons ook de nieuwste ontdekkingen 
van scherpzinnige onderzoekers nog maar weinig. 
Zoo is het bijvoorbeeld gesteld met C t e s i p h o n 
(of Chersiphron) en M e t a g e n e s , die in de zesde 
eeuw voor onze jaartelling genoemd worden, als de 
bouwmeesters van den beroemden tempel van Diana 
te Ephesos, bekend als een der zeven wereld
wonderen. Ctesiphon was van Kreta afkomstig en 
begon met den bouw, die door zijn zoon Metagenes 
voortgezet werd. Dat de zoon den vader opvolgde 
in de uitoefening der kunst is dus niets nieuws. 
Metagenes wordt genoemd als de man, die de geheele 
constructie detailleerde en de machines uitvond, 
om de enorme marmerblokken, die bij noodig had, 
te vervoeren en op hun plaats te brengen. Het ging 
met den bouw evenals later in de middeleeuwen 
met de kathedralen, hij duurde 200 jaren en werd 
voltooid door Demetrius bijgenaamd „de slaaf van 
Diana'' en Panonius van Ephesos. 

Aan dezen tempel is de naam van Herostratos 
verbonden, die hem iu 356 v. C. in brand stak. 
men zegt. in den nacht, waarin Alexander de Groote 
geboren werd. Bekend is het doel van deze daad 
van Vandalisme, die algemeene verontwaardiging 
verwekte. 

Een smadelijke dood was het loon voor de mis
daad en bovendien stelden de Joniërs de doodstraf 
op het uitspreken van den naam des daders, maar 
deze maatregel heeft daaraan juist de onsterfelijk
heid verzekerd ; zoo was het doel volkomen bereikt 
en zoo is Herostratos geworden de vader van de 
reclame, die geen middelen ontziet, voor wien men 
in de Nieuwe Wereld misschien nog wel eens een 
standbeeld zal oprichten. 

Het heiligdom werd later herbouwd door Deino-
krates en de herbouw werd door een groot aantal 
vorsten en staten van Griekschen stam krachtig 
bevorderd. 

In latere eeuwen verviel het wonderwerk door 
verwaarloozing en plundering, voornamelijk in de 
derde en vierde eeuw onzer jaartelling, maar de 
overblijfselen zijn er nog en op grond daarvan en 
aan de hand van berichten uit de oudheid is her
haaldelijk beproefd den tempel op het papier te 
reconstrueeren. Het was een acht/.uilige dipteros, 
ter lengte van ongeveer 398 voet en ter breedte 
van ongeveer 193 voet. De tusschenruimten tusschen 
de zuilen waren 2 l / i zuildiameter, hieruit kan men 
zich van de afmetingen der zuilen een denkbeeld 
vormen. *) De afmetingen der cella waren 245 bij 
53 voet. 

Uit het verhaal van den brand heeft men afge
leid, dat de eerste bouw voor een groot deel uit 
hout was samengesteld, wellicht bekleed met edel 
metaal en andere kostbare materialen en daarop 
veronderstellingen gebouwd omtrent het karakter 
van het bouwwerk, dat wellicht hemelsbreed ver-

*) Deze moei circa 8 voet geweest zijn. 

schilde van dat van den lateren bouw, waarvan 
althans overblijfselen voor ons zyn bewaard ge
bleven. Het behoeft wel niet gezegd te worden, dat 
deze veronderstellingen niet meer dan gissingen zijn. 

Zijn er in het voorafgaande wellicht enkele namen 
genoemd, die niet van algemeene bekendheid zijn, 
wie heeft niet de namen gehoord van I k t i n os, 
K a l l i k r a t e s en Mnes ic l e s , namen onafscheidelijk 
verbonden aan de roemrijke eeuw van Pericles. Nog 
verheft zich op den Akropolis te Athene de bouwval 
van het Parthenon, het werk van beide eerstgenoem-
den, dat ook wel haast ieder bouwkundige uit afbeel
dingen bekend is. Nog steeds geldt dit heiligdom 
eenmaal aan Pallas-Athene en Poseidon gewijd als 
een der hoogste uitingen van de Dorische kunst 
en hoezeer ook geschonden en van een groot deel 
van zijn luister ontdaan, kan het ons toch nog een 
denkbeeld geven van de hoogte die de Grieksche 
kunst in Pericles tijd bereikt had. 

Ook als constructie is deze tempel een door 
weinig andere bouwwerken geëvenaard meesterstuk 
van monumentale kunst. Tot 1677 toch stond het 
nog vrijwel ongeschonden overeind, al hadden de 
Turken er de onwaardige bestemming van kruit
magazijn aan gegeven. 

In dat jaar, bij de beschieting van Athene door 
de Venetianen, viel een bom in het kruitmagazijn 
en dit had de verwoesting van het grootste deel 
van den tempel tengevolge. 

Later zijn de puinhoopen vele malen omgewoeld 
en doorzocht en hebben o. a. de Engelschen de 
nietopen en friezen, meesterwerken van beeldhouw
kunst naar hun vaderland gevoerd, waar /.ij tot 
heden wel op waardige wijze zijn opgesteld en be
waard, maar toch is op die wijze de plaats, waar 
zij bebooren, waarschijnlijk voorgoed ervan beroofd. 

ïktinos wordt ook genoemd als bouwmeester van 
den tempel van Demeter en Proserpina te Eleusis, 
het grootste tempelgebouw van geheel Grieken
land, met een reusachtige cella, die volgens oude 
berichten 30000 personen kon bevatten. Dat deze 
berichten overdreven zijn hebben latere onderzoe
kingen bewezen, maar zij zijn daaruit te verklaren, 
dat dit heiligdom het tooneel was van de beroemde 
Eleusinische mysterieön, godsdienstige feesten, vol
gens de overlevering, door Demeter (Ceres) zelf 
ingesteld en eerst ten tijde van Alarik in onbruik 
geraakt. 

De naam van Mnesicles is verbonden aan het 
poortgebouw van den Atheenschen Akropolis, be
kend als de Propyleeën, eveneens gesticht door 
Pericles. 

Zijn de drie hiergenoemde bouwmeesters te be
schouwen als de hoofdvertegenwoordigers van den 
Dorischen stijl, later ontwikkelde zich op Jonischen 
bodem de elegante en verfijnde .Ionische bouwwijze 
en daarnaast de z.g. Kortinthische, die eigenlijk niet 
in Griekenland tot geheele ontwikkeling is gekomen, 
ofschoon zonder twijfel daar ontstaan. 

Als een Korinthisch monument kent men den 
zoogenaamden Toren der Winden te Athene een 
der oudste voorbeelden van een openbaren tijd- en 
windwijzer, zooals men ze thans, weliswaar in minder 
monumentalen vorm, op onze stadspleinen kan vinden. 

Als bouwmeester van het Atheensche monumentje 
wordt genoemd A n d r o n i k o s geboortig van Ceresta 
in Macedonië. Hij was naar men verhaalt een der 
eerste meteorologen en uitvinder van de windroos, 
die hij in acht windstreken verdeelde. Ter demon
stratie zijner denkbeelden stichtte hij den achtkan-
tigen marmeren toren en bracht hij op de acht 
zijden bas-reliefs aan met zinnebeeldige voorstel
lingen, op de winden betrekking hebbende. 

Het gebouwtje werd bekroond door een beweeg
bare bronzen triton, die als windwijzer dienst deed. 
wellicht het oudste voorbeeld, dat wij kennen. De 
toren deed ook dienst als compas en bovendien 
had Andronikos van den achthoekigen vorm partij 
getrokken, om door zonnewijners op elke zijde aan
gebracht de uren van den dag aan te wijzen. Wel 
wees natuurlijk iedere zijde achtereenvolgens slechts 
enkele uren aan, maar aan de nauwkeurigheid der 
aanwijzing valt niet te twijfelen. 

Ofschoon als kunstwerk niet zeer hoog gesteld, 
behoort dit monumentje toch tot de merkwaar
digste van het oude Athene. 

Aan den Korinthischen stijl is ook den naam van 
C a l l i m a c h o s verbonden een Korinthiër, als bouw
meester, beeldhouwer en schilder bekend en door 
de Atheners Catalechos bijgenaamd, wat zooveel 
beteekent als de eerste kunstenaar in zijn soort. 

Van Callimachos vertelt men. dat hij op het 
denkbeeld van het Akanthus-kapiteel kwam, door 
een korf, die hij aantrof op het graf van een jong 
meisje. Die korf door de voedster van het kind 
daar geplaatst en gevuld met versnaperingen en 
snuisterijen was afgedekt met een tegel en een 
akanthusplant was na eenigen tijd op zoo sierlijke 
wijze daaromheen gegroeid, dat de kunstenaar er 
door getroffen werd en onmiddellijk het nieuwe 
motief in toepassing bracht. 

Wanneer het verhaaltje verzonnen is, dan is het 
toch aardig genoeg verzonnen, om het hier even in 
herinnering te brengen. 

P a r t i e e l e b e s t e d i n g van b o u w w e r k e n . 
Men meldt uit Rotterdam: 
De Kamer van Arbeid voor de bouwbedrijven 

hier ter stede besloot een onderzoek in te stellen 
naar de voor- en nadeelen en in verband daarmede 
de al of niet gewenschtheid der partieele besteding 
van bouwwerken, waaronder verstaan wordt het 
uitvoeren van werken in dier voege, dat de ver
schillende onderdeelen onmiddellijk door den bouw
meester op afzonderlijk bestek worden uitbesteed. 

Zij achtte een onderzoek naar deze materie, welke 
in den laatsten tijd weder zoozeer de aandacht 
trekt, van groot belang en ook overeenkomstig 
haar wettelijke taak, mits slechts bij haar op den 
voorgrond stonden deze beide vragen, vooreerst, 

op welke wijze het algemeen belang van den arbeid 
in casu van de bouwbedrijven het best zou worden 
gediend, ongeacht en met voorbijzien van de bij
zondere standsbelangen van enkele groepen, en 
voorts daarnevens, in hoeverre bij dit vraagstuk 
betrokken waren de belangen van patroons en 
werklieden in hunne onderlinge samenwerking, 
welke de Kamer volgens de wet op de Kamers van 
Arbeid behoort te bevorderen. 

De Kamer wenschte haar onderzoek aan te vangen 
met het raadplegen van alle haar bekende vak-
vereenigingen van patroons en van werklieden, 
welke geacht mogen worden, over deze zaak eene 
zienswijze te kunnen uitspreken. Zij formuleerde 



daartoe een zevental vragen, die zij ter overweging 
en ter beantwoording wenscbt aan te bieden. 

Na ontvangst der verschillende antwoorden zal 
de Kamer overwegen, óf, en zoo ja op welke wijze 
zij haar onderzoek verder zal moeten voortzetten 
en of zij na het bekomen van een gedocumenteerd 
inzicht in deze aangelegenheid verdere stappen zal 
behooren te doen, dan wel zich zal moeten bepalen 
tot het openbaar maken van het resultaat van haar 
onderzoek. X.R.Ct. 

V e r e e n i g i n g e n . 

O P Z I C H T E R S - E X A M E N , M. t. b. d. B. 

Wij lezen in het „Bouwkundig Weekblad": 
Naar aanleiding van de bekende ingekomen kennis

geving aan het Hoofdbestuur, dat een inrichting 
geopend was tot opleiding van Bouwkundige Op-

. zichters, enz., met aanbevelingen van den Voorzitter 
van het Opzichters-Examen, den Heer Ouëndag, 
den Secretaris van de Maatschappij, den Heer 
Gratama, den Heer Molkenboer e. a. is daarvan 
melding gemaakt in het Bouwkundig Weekblad. 

Het blijkt nu, dat reeds bestaande inrichtingen 
en personen, welke zich daar óók mede belasten, 
dit beschouwd hebben als een reclame voor bedoeld 
Instituut en zich onaangenaam voelden getroffen, 
te meer daar velen hun sporen op dit gebied ver
diend hadden. 

Dit was allerminst de bedoeling geweest. -
Daarop werd buiten voorkennis van den Voor

zitter in liet Weekblad de aandacht gevestigd op 
enkele dezer Heeren (tevens examinatoren) hetgeen 
begrijpelijkerwijze omgekeerd bij velen een indruk 
heeft achtergelaten, welke veel te denken geeft, 
zonder in nadere bijzonderheden te treden en zou 
het jammer zijn, dat de waarde van het Diploma 
daardoor geschaad werd. 

Tijdens zijn veeljarige deelname als examinator
en voorzitter van bedoeld examen wist de heer Salm, 
dat enkele heeren in sommige vakken onderricht 
gaven, doch ook tevens, voor zoover hem althans 
bekend, dat een candidaat nimmer door zijn eigen 
onderwijzer werd ondervraagd of deze de waarde 
van zijn cijfers bepaalde. Wanneer daaraan de hand 
wordt gehouden gaat alles zoo eerlijk mogelijk en 
valt daar niets op te zeggen, doch daaromtrent 
moet dan openbaarheid gegeven worden bij de in
deeling van de examinatoren (onderwijzers) en candi
daten en door den Voorzitter van het examen daar
mede rekening worden gehouden. 

In allen geval moet het geschokt vertrouwen zoo 
spoedig mogelijk worden hersteld! 

Door den Voorzitter van deExainen-Commissie werd 
nadrukkelijk verklaard, dat het regel is dat de exami
natoren niet hun eigen kweekelingen ondervragen. 

Het is juist daarom, dat hoewel daaraan groote 
kosten verbonden waren, voor alle vakken telkens 
2 heeren zijn benoemd om zoodoende in de gelegen-

' beid te zijn gesteld elkaar te kunnen vervangen, 
terwijl daarenboven, wanneer door omstandigheden 
toch datgene zou gebeuren waarvoor schijnt gevreesd 
te worden, hem steeds werd verzocht tegenwoordig 
te zijn bij het ondervragen, of, wat ook voorkwam, 
werd aan hem verzocht de cijfers zelf in te vullen. 

Na deze toelichting zij men gerust, terwijl in het 
vervolg op meer officieele wijze daarvan aanteekening 
zal worden gehouden. Ook is het verwijt gemaakt, 

dat Heeren examinatoren in het bezit zijn van de 
cijfers der geëxamineerden. 

Deze staten zijn evenwel niet anders dan dupli
caten gebruikt onder het examen; het origineel 
berust in het archief van de Maatschappij. 

Nog werd besloten, dat op de a.s. bijeenkomst 
van het Hoofdbestuur een lijst zal worden opgemaakt 
van uit te noodigen heeren tot het afnemen van 
het Examen in 1909. 

P r i j s v r a g e n . 
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 in dit jaar door de Vereeniging 

Bouwkunst en Vriendschap uitgeschreven prijs
vragen, bestaande uit de heeren A. Salm G.Bzn.. 
architect te Amsterdam, K . Sluyterman, hoogleeraar 
te Delft, J . A . G. van der Steur, architect te 
's-Gravenhage, J . P. Stok Wzn. en Alb. Otten. 
architecten alhier, kende de navolgende onder
scheidingen toe: 

a. Voor een gebouw voor een bibliotheek. Eerste 
prijs niet toegekend ; tweeden prijs bronzen medaille 
en f 30 aan het ontwerp, motto: Ein gutes Bud 
sich stets erweist, als eines Hansen guter Geist. 
inzender de heer II. G. Krijgsman, architect te Zeist, 
een verhoogden derden prijs, getuigschrift en f 35 
aan elk der motto's Hibou en Enfin, van welk 
laatstgenoemd motto de ontwerpen bleken te zijn 
de heeren A. A. van Nieuwenhuizen en C. Hoogen-
dijk, architecten te Rotterdam, terwijl van den ont
werper van motto Hibou geen toestemming verkregen 
werd den naambrief te openen. 

b. voor een monumentalen ingang voor een park. 
Den gedeeltelijken eersten prijs: bronzen medaille en 
f 84 aan het ontwerp motto: r Lich t " , inzender de 
heer J . Crouwel Jr. te Amsterdam, den gedeelte
lijken tweeden prijs, getuigschrift en f 15, aan het 
ontwerp motto: „Labora", inzender de heer C. 
Keyser, leeraar aan de Academie van beeldende 
kunsten te 's-Gravenhage, en den derden prijs, ge
tuigschrift, aan motto Entree, waarvan de ontwerper 
geen verlof gaf zijn naambrief te openen. 

c. voor een pen- of potloodteekening van een oud 
gebouw, den eersten prijs, bronzen medaille en f 15 
aan motto: „Uit "t Maartensgat". inzender de heer 
J. Gouwetor te Dordrecht, den tweeden prijs aan 
het ontwerp motto: „28912", en een eervolle ver
melding aan motto; „28911", beide door den heer 
J . C. Meischke alhier ingezonden. 

De ontwerpen zullen in de week van 25 tot 31 
December worden tentoongesteld in een der zalen 
van de Academie aan den Coolsingel te Rotterdam, 
waarbij het juryrapport ter inzage zal liggen. 

P R I J S V R A A G S L A C H T H U I S . 
Van ingezonden ontwerpen voor de prijsvraag van 

goedkoope en doelmatige slachthuizen werd, be
halve de reeds vroeger vermelde bekroonde ont
werpen, een drietal door de jury tot aankoop voor
gesteld. Thans deelt het „Bouwk. Weekbl." mede, 
dat de minister goedgevonden heeft de volgende 
motto's aan te koopen: X . Y . Z. (type A), ontwer
pers P . M . A. Huurman, arch, te Groningen; W . 
Stok, arch, te Rotterdam: P. D. Beunders, direc
teur openbaar slachthuis te Groningen; Oü? en Qui? 
(type A), ontwerper H . Bonda, arch, te Amsterdam, 
en Holland (type A), ontwerper A. J . Th. Kok, 
bouwk. te Rotterdam. 

L e e s t a f e l . 

Hourrkundig Weekblad No. 1!». Mededee l ingen van 
het Hoofdbestuur der Mij. t. b. d. B. en Verslag van de 
Vergadering vau het Hoofdbestuur van 1 December 1906. 

Hoog-M o e r 8 bergen door P. A. Weeldenhurg, met 
afbeeldingen. 

80 Sche t sen van Boerenhuizen in Nederland. 
Boekbeschouwing niet afbeelding. 

Architectura No. 4». V e r s l a g van de 1260ste Genoot-
schapsvergadering van 2 December 190?. 

De R a ad h u i s k w e s t i e in den Haag. 
T e c h n i s c h Gedeel te . Verwarming en Ventilatie 

door Ingr. Joh. Korting naar het Duitsch door K. F. van 
der Heijden. (Vervolg). — Fuiideering.-methuden.(Vervolg). 

De Itoutv wereld Xo. 50. De T u i n s t a d t e n t o o li
ft t e l l i n g door J. H. W. Lehman b. i. met afbeeldingen 
(Vervolg). 

De Ingenieur No. 49. De v e r n i e u w i n g van de 
W e s t e 1 ij k e V i a d u c t te Amsterdam, door <'. Leemans 
e. i. niet afbeeldingen. 

De i n v l o e d van k e i e i s t e e n en andere weer
standen op dt! warmte transmissie bij stoomketels, door 
Chr. Muller w. i. met afbeeldingen. 

V e r g a d e r i n g van het Koninklijk Instituut van Inge
nieurs van Ü8 November 190,s. 

Ingezonden s tukken. Raad van Arbitrage voor de 
Bouwbedrijven. 

Technisch Weekblad (It. v. T.) Xo. 41». Bestuursberichten. 
— Kort verslag B.B. Vergadering. — Uit de Afdeelingen. 
— Ingezonden. — Middelbaar Technisch Onderwijs. — 
Basaltgroeven. 

De Aannemer Xo. 4». Onze M i d d e l b a r e Tec h-
n i s c h e School . 

Onze Bond s-S e e r e t a r i s g e h u l d i g d 
Een g u n s t i g teeken iingezonden) door W. C. Dee-

nik Zzn. 
Het Tweede I n t e r n a t i o n a a 1 C o n g r e s voor de 

Bouwbedrijven te Parijs III. 

De Nederlandsen» Klei Industrie Xo. 23. Kalkzaudsteen. 
— Afsluiting en drooglegging der Zuiderzee. (Ingezonden). — 
Strijdvragen bij de kostenberekeningen iu steenbakkerijen. I. 
— Hoeveel brandstof gebruikt gij? — Iets over drijfwerk 
(Slot). 

Deutsche Hauhiitte No. 49. Z u in S t u t t g a r t er 
T h e a t e r b a u I. door F. Rud Vogel. 

V o m L a n d h a u s O s t m a r k e r Hof, door Jos. Aug. 
Lux. met afbeeldingen. 

Von den P r o p o r t i o n e n in der A r c h i t e k t n r , 
door Gerhard Heyden. 

K l e i n e r e R e i h e u h a u s e r door M. Heeren, bij ont 
werpen van Breuhaus te Düsseldorf en Strube te Bielefeld 

E n t w u r f z u e i n e ni Internat , door P. Rose, bij 
een ontwerp van J W (1st ling te München. 

Der A r c hite k t in der k l e i n e n S t ad t, door 
Sielken. 

Deutsche Knust und Oekoration, No. 3 van den twaalfden 
jaargang van Alexander Koch's maandschrift opent met een 
artikeltje van Robert Breuer getiteid: „Schönheit als Weltan
schauung' terwijl Emil Utitz een nabetrachting levert op 
de Müiichener tentoonstelling van 1008. Van Jos. Aug. Lux 
volgt dan een betoog over Ingenieurs-aesthetiek, waarin 
voor de zooveelste maal een poging wordt gedaan, om ons 
te doen gelooven, dat de vormen van de ingenieurs-techniek 
als de kunstvormen van onzen tijd moeten worden be
schouwd. Lux houdt evenwel de begrippen, stijl en schoon
heid niet al te best uit elkaar en bovendien opent zijn 
betoog geen nieuwe gezichtspunten. Over openbare ver
zamelingen van Moiierne kunst ontwikkelt E. W. Biedt te 
München zijn denkbeelden in een artikel „Moderne Kunst 
— und der Staat" terwijl de aflevering besloten wordt met 
een stukje Tan Georg Muschner „Kunst und Welt". 

Behalve de afbeelding van Metzners standbeeld van tien 
volksdichter Stelzhamer, bevat dit nummer afbeeldingen 
van interieurs o. a. van de „Fledcrmaus" herberg te Weenen 
en overigens voornamelijk van voorwerpen van kunst
nijverheid, meubelen «u veel metaalwerken, waarbij groote 

overlading met ornament afwisselt met zno ver mogelijk 
gedreven eenvoud. 

Welke van de twee zal ten slotte de overhand behouden? 
vraagt men daarbij onwillekeurig. 

V a r i a 

E E N E N I E U W E U I T V I N D I N G . 

De techniek heeft weer eene nieuwe overwinning 
behaald op tijd en ruimte: door een in Engeland 
uitgevonden z.g.n. telewriter is het mogelijk tele
fonisch geschreven boodschappen te verzenden. Door 
deze uitvinding is het mogelijk, woorden, getallen, 
en zelfs teekeningen per telefoon over te brengen. 
Het apparaat is zeer eenvoudig: het bestaat uit een 
„afzender" en een „ontvanger", die aan elke telefoon 
kunnen worden aangesloten. Het „opbellen" heeft 
op de gewone wijze plaats. Daarna kan men zich 
bedienen van een aan de telefoon aanwezig potlood, 
en daarmee de te verzenden boodschap opschrijven. 
Door electrisch contact wordt aan het andere einde 
der lijn door een potlood het verzondene opge
schreven. De voordeelen van dergelijk telefoon
gesprek" zijn duidelijk. Zaken, die men niet monde
ling kan, of wil behandelen, kunnen op deze wijze 
worden afgedaan. Is hij. die men wil spreken, op 
't oogenblik niet aanwezig, dan kan de boodschap 
hem toch bereiken. 

In Engeland, Schotland en Ierland zal een over
eenkomst worden gesloten, waardoor telegrammen 
direct van 't telegraafkantoor naar den geadres
seerde op deze nieuwe wijze zullen kunnen worden 
overgebracht. In groote handelshuizen moet de tele
writer reeds met goed gevolg zijn ingevoerd. 

Na ongeveer een eeuw, schijnt het dus thans ge
lukt de denkbeelden van Casselli practisch in toe
passing te brengen. 

M E T S E L A A R S V A N D E Z E V E N T I E N D E E E U W . 

Luiheid schijnt een kwaal, waaraan niet alleen 
twintigste eeuwsche, doch ook de Oud-Amster-
damsche metselaars nogal eens leden. Althans in 
van Santen's „Lichte Wigger" (1617) wordt op de 
volgende wijze over hen gesproken: 

de Stee-metselaers zijn lui in 't veld: 
Die doen veel werek voor een cleinen daghuir. 
Want sy metselen soo v veel in een uir. 
Dat het wonder is om te seggen, 
En om 't werek wel te doen, besien sy de stien 

wel 10-niael eer syse leggen, 
En speelen met haer trouwel als een Aesack-

speelder. 
Maar dat is lang geleden. Met het verbeteren 

van den „kleinen daghuir" zijn immers ook de 
menschen verbeterd. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B I N N E N L A N D . 

'S-ORAVENHAGE. Naar wij vernemen wordt de bouw van 
het Vredespaleis onder leiding van den architect-ingenieur 
v. d. Steur met bekwamen spoed voortgezet en is de fun
deering bijna gereed. 

De hoektoren eischte een speciale voorziening zoodat deze 
fundeering gescheiden is van het overige gedeelte, — een 
gedachte, die vooral in de Byzantijnsche architectuur veel
vuldig toepassing heeft gevonden. Bevatte het oorspronkelijk 
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bekroonde ontwerp van Cordonnier vier torens, met het oog 
op de groote kosten zjjn, zooals bekend, hiervan drie 
vervallen, terwijl getracht is evenwicht te maken bji de 
hoofdfacade door een toren en een topgevel, waarachter 
zich dan de groote zaal bevindt. 

Ook de platte grond onderging eenige wijzigingen, o.a. 
is de bibliotheek naar achteren verplaatst en het geheel in 
details vereenvoudigd, zoodat het thans ontworpen plan meer 
aan de eischen van den dienst beantwoordt. 

Bij den bouw zijn drie ingenieurs uil Delft werkzaam, 
waarvan één speciaal met de studi.s der interieurs is 
belast. Cordonnier kan nu verder wel wegblijven. 

Hond van Waterbouwkundige Ambtenaren in Zeeland. — 
Het Bestuur van genoemden Bond maakt bekend, dat in de 
maand April 1909, een Examen voor PoMeropzichter van 
wege den Bond zal worden afgenomen. Hun, die aan de 
gestelde eischen hebben voldaan, wordt een diploma van 
voldoend afgelegd examen uitgereikt. Zij, die aan het 
examen wenschen deel te nemen, kunnen zich hiertoe vóór 
1 Februari 1900 bijondergeteekendeaanmelden.Ter bestrijding 
der te maken kosten wordt den Bond door iederen Candidiaat, 
bij de aanmelding een bedrag van tien gulden en door 
ieder gediplomeerde bovendien een bedrag van vijf gulden 
uitgekeerd. 

Programma's a f 0.2"> en nadere inlichtingen verschaft 
tevens de Secre ar is der examen-commissie A. van Rooijen, 
te Anna Jacobapolder. 

HAARLEM. Het gerechtshof te Amsterdam heeft be
vestigd het vonnis der rechtbank te Haarlem, waarbij de 
Vereeniging tot uitbreiding van de verzameling van kunst 
en oudheden in het gemeentelijk museum te Haarlem iu 
het ongelijk werd gesteld in verband met de rechtr-geldig 
heid van het legaat, ten bedrage van een half million] 
gulden, door wijlen jhr. Druyvestyn te Parijs ten gunste 
van genoemde vereeniging vermaakt, welke rechtsgeldig
heid door de erfgenamen werd ontkend, op grond dat de 
vereeniging de Koninklijke goedkeuring niet bezat en dei-
halve niet was rechtspersoon en dus niet kon erven. 

ÏIEL. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de 
plannen tot waterverversching der stadsgrachten — waar
toe reeds op 8 December 1900 in beginsel was besloten, 
doch waarvan de raming van ruim f20.000 thans is ge
stegen tot ongeveer f 20.000 — na langdurige bespreking 
met 7 tegen 6 stemmen een motie aangenomen van den 
heer Blom, waarin de Raad aan Burg. en Weth. verzocht, 
alvorens tot stemming over te gaan, vroegere of andere 
behoorlijk uitgewerkte plannen voor te leggen. 

B. en W. hadden deze motie ontraden en hun voorstel 
gehandhaafd. 

Aangenomen werd het voorstel van B. en VV. tot stichting 
van een nieuwe school op het onlangs aangekochte terrein; 
de kosten zijn geraamd op f 35.804.44'/s. 

AMSTERDAM. Naar aanleiding vau een in Maart ingediend 
adres hebben Bnrg. en Weth. van Zaandam een voorstel 
ingezonden tot uitgifte van gemeentegrond iu erfpacht aan 
de woning vereeniging „Zaandam's Belang", voor den bouw 
van 50 arbeiderswoningen. 

In verband daarmede vragen Burg. en Weth. tevens een 
crediet van f18.000 voor het aanleggen van straten. 

— De vanwege de afdeeling Amsterdam van de Maat
schappij tot bevordering der bouwkunst georganiseerde 
Tuinstad-tentoonstelling is 27 November j 1. geopend met 
een inleidend woord van den heer J. H. W. Leliman. 

De tentoonstelling zal dagelijks van 9 tot 4 uur toegan
kelijk zijn en geopend blijven tot 16 December. 

LEIDEN. Bij den Gemeenteraad van Lisse is dezer dagen 
de tweede aanvraag om concessie voor eene waterleiding 
ingekomen 

ZIERIKZEE. Hier ter steede heeft zich een comité gevormd 
tot het stichten eener nieuwe concertzaal, welke tevens in
gericht zou worden tot het houden van de Graanbeurs, 
openbare verkoopingen, vergaderingen enz. 

Voor het benoodigde kapitaal f 30,000 is reeds meer dan 
f 20.000 ingeschreven. 

E e n s t a p a c h t e r u i t 
i 'Ingezonden/. 

Het Handelsblad meldde dezer dagen: 
„12 Nov. vergaderden te Amsterdam eenige aan

nemers, ter bespreking van het vormen van een 

trust, ten doel hebbende eenige percentage op de 
aan te nemen werken te zetten, zoowel bij Publieke 
als onderhandsche bestedingen, tot dekking voor 
hun onderling gemaakte kosten. Den 2den December 
zal te Utrecht in het Gebouw voor Kunsten en 
Wetenschappen de 2de vergadering plaatshebben 
tot het vaststellen der statuten". 

„De Controleur'' merkte hierbij sarcastisch op: 
„Zoo zal dus een vriendelijk oud gebruik, dat in 

verschillende groote plaatsen reeds bestond, in 
deftiger vorm worden vastgelegd". 

„Natuurlijk zullen de opcenten vooral op 
rijks- of gemeentelijke aanbestedingen nooit meer 
bedragen dan de onvermijdelijke onkosten". 

Ook uit Utreeht kwam een bericht van een ver
gadering met hetzelfde doel. 

Ik zal mij van sarcastische opmerkingen onthouden 
en bij deze berichten alleen aanteekenen, dat het 
mij voorkomt, dat de aannemers die in hun Bond 
in sommige zaken, werkelijk op den goeden weg 
schijnen te zijn, hier bezig zijn een stap achteruit 
te doen, die op nadeelige gevolgen kan uitloopen. 

Ik herinner mij niet, in het orgaan van den Bond. 
iets over deze aangelegenheid te hebben gevonden, 
misschien is het mij ontgaan, misschien was het 
verscholen in een berichtje of plaatselijke mede
deeling. 

Officieel weet de Bond er dus wellicht niets van, 
maar in werkelijkheid zal hij er wel alles van weten 
en als dit zoo is dan zou ik het Bondsbestuur wel eens 
ernstig in overweging willen geven zich niet die 
zaak te bemoeien en het tot stand komen van 
zulke „trosten" te stuiten. 

In dit blad zijn dikwijls stemmen opgegaan tegen 
het misbruik der opzetjes. Het zou m. i . in het 
belang van den aannemersstand zijn wanneer de 
Bond, zich krachtig verzette tegen en min of meer 
sanctionneeren van dit misbruik en zich ook in zijn 
orgaan daarover op besliste wijze uitsprak. 

TITUS. 

P e r s o n a l i a . 

— Tot opzichter der gemeente Steenwijk is benoemd de 
heer G. J. Roes. te De Steeg. Op de aanbeveling stonden 
nog de heeren P. J. van der Laan te Baarderadeel, M. B. 
van Dorth te Almelo en J. W. van Santé Jr te Haarlem. 

— Den heer D. A. N. Margadant, architect bjj de 
H. IJ. S. M. is met ingang van 1 Maart 1909 eervol 
ontslag verleend. 

— Tot inspecteur der volksgezondheid is benoemd de 
heer R. O H. Schüugel, b.i. thans tijdelijk te 's-IIertogen-
bosch, eii hem als ambtsgebied aangewezen de provinciën 
Noord-Brabant, GelderLwd Limburg, en bijzonder belast 
met het toezicht op de handhaving der wettelijke bepalingen 
omtrent volkshuisvesting. 

— Aan de vakteekenschool te Ten Boer zijn benoemd: 
R. W. van der Molen, aldaar, tot directeur-leeraar en T. Hof, 
te Groningen, tot leeraar. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— T e e k e n a a r tegen 1 Jan. as. voor calqueeren en 
uitwerken van ijzerconstructies: aanbiedingeu onder letter* 
A. P L., Nijgh en van Ditmar, Algemeen Advertentie-Bureau 
Rotterdam. (2) 

B o u w k u n d i g O p z i c h t e r direet of tegen 1 Januari, 
bekend met Cement IJ zei werken. Br. lett. L, Westenburg's 
Bkh , Joh. Verhulststr. 35, Amsterdam. (2) 

12 December. Bijlage van „ D E O P M E R K E R " . No. 50. 

T H . van Heemstede Obelt's Sanitair Technisch Bureau. 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. ===== 
Hoofdkantoor en Magazijn: De Ruyterkade 104/106-161 

AMSTERDAM 
Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 

SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, C L O S E T S - en URINOIR-inrichtingen. 
Central* Verwarming, Ventilatie. Warm en Koudwatcr venorging. Trinmnn Denrdrangers, Kampioen Ventilator onder «arantie. 

Fi l iaa l en Monsterlokaal: Mauritskade 35 
' s - G R A V E N H A G E . 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RniJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van (J tot 8 uur. 

9 Bouwk. Teek. 22 
6 Waterb. Opzr. 20 
1 Décoratie-teekenaar 
1 Teek. voor kunst-industrie1 

30 Bouwk.Opz.-teek., 22 
12 BouwkOpz.-Uitv., 23-

-50 j . , ƒ 6 0 - - ƒ 1 2 5 p.m. 
- 5 0 j . J 6 5 - / 1 2 0 „ 

6 Chef-machinisten 26 
4 Werkmeesters 36V 
5 Werktuigk. Teek. 18-
6 Electrotechniker 20 
1 Scheepsteekenaar 

-88 j . , ƒ45-
- 4 4 , / Ö O -
-30j . , f 
- 3 0 j , f 
-33j . ,A80-
84 j . , ƒ100-
-30 j . , f35-
- 3 4 j . , f 3 5 

21j-, 

-ƒ120 p.m. 
-ƒ125 „ 
ƒ125 „ 
ƒ125 „ 

-ƒ130 „ 
-ƒ130 „ 
-ƒ 90 „ 
- ƒ 1 3 0 „ 
ƒ 85 „ 

Aankondiging van 
Aaiil»e*te<l ingen. 

MAANDAG 14 December. 

Utrecht, ten 2 ure, door het dep. van 
waterstaat aan het geb. van het prov. 
bestuur: het bouwen van een blok dienst
woningen voor acht brugknechten nabij 
de schipbrug te Vreeswijk en eenige 
verdere werken, raming f21410; het be
stek r.o. 23'> ligt ter lezing aan het dep. en 
aan het geb. van het prov. bestuur en 
te bekomen bij gebr. van Cleef Den Haag; 
inl. bij den hoofding.-dir. Castendijk te 
Arnhem, den arrond.ing. Steijn Parvé te 
Utrecht en bij den opz. Kuiler te Vreeswijk. 

Amsterdam ten 1.3u ure. Door de dir. 
der H. IJ. !*. M. in het Centraalstation: 
bestek no. 1128; het maken, leveren, op
stellen en volledig afwerken van de meta
len perronoverkappingen op het station 
Zandvoort begrooting 1' 48500 Het be
stek met drie teekeningen verkrijgbaar 
aan het Administratiegebouw Droogbak, 
Dienst van Weg en Werken, Kamer 150 
Aanwijzing op het terrein 8 December I 
10,15 (Spoortijd). 

Amsterdam ten 12 ure. Door het gem. 
best. het sloopen en in vaste bruggen 
ombouwen van de basculebrug no. 2471 
over de Singelgracht voor het Oost einde 
en van de basculebrug no. 77 over de 
Achtergracht aan den Amstel. Bestek en 
voorwaarden te verkrijgen ter Stads
drukkerij. 

Utrecht ten 2 ure. Door de dir. der Mij. 
tot Expl. van s. S. in het Moreelse park: 
bestek no. 1165, het maken van drie 
seinhuizen en een wachthuis op de lijn 
Zutphen—Deventer en van een blokpost 
op de lijn Zutphen— Pruissische grens. 

Lang /traag. Door het bestuur van de 
coop, vereeniging stoomzuivelfabriek: het 
verbouwen en belangrijk uitbreiden der 
kaas-en roomboterfabriek te Langezwaag; 
bestek en teekening te bekomen bij R. de 
Roos. 

DINSDAG 15 December. 

Amsterdam, ten 11 ure, door de Genie 
in het gebouw Patrimonium: bestekken 
uos. 183, 184 en 185: het maken«an bom
vrije gebouwen met toebehooren in de 
forten aan de Dracht, bij Ui hoorn en 
Waver-Amstcl 2e gedeelte; bestekken 
verkrijgbaar op het bureel alwaar inl. 
zijn te bekomen. 

Asien, ten 1.30 ure, door het gemeente
bestuur: de levering van a. buizen wijd 

0.25 M., 0.20 M. en 0.15 M.. met de ver
eischte bocht- en kruisstukken: b. plm. 
450 M'. rood zand, plm. 200 M» rood 
zand of gemengde grond o zwarte grond; 
c. 100 M 3 harde puin voor trol toiraanleg; 
d. 20 M 3 lijne riviergrint; e. 30000 le 
soort vlakke klinkers; monsters ter in
zage in het bureau van gemeentewerken. 

Assen, ten 12 ure. door het departe
ment van binnenlandsche zaken aan het 
gebouw van het prov. bestuur: het bouwen 
van een rijks-hoogere burgerschool met 

Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

„DE van 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN.IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . , 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer lil 11 ij ke 
l'reiniën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

conciërgewoning en bijbelioorende werken 
te Coevorden, raming f 66.600; het bestek 
ter lezing aan het dep., a ui het geb. van 
het prov. best. en te bekomen bij den 
boekh. M. NijhofT Den Haag; aanw ge
houden; inlichtingen bij den rijksbouwk. 
voor de onderwijsgebouwen. 

Ciilemborg, ten 2 ure, door de arch. 
S. de Vries in het café De Nieuwe Bak: 
bet bouwen van een landhu s; bestek en 
teekeningen verkrijgbaar bij den architect 
L. de Vries te Helmond. 

Nijmegen, ten 2.30 uie, door het gem. 
best.: het leggen van ongeveer .2570 
Meter Riool van aarden buizen, in de 
Smidstraat, de Kannenmarkt, de Groote 

Markt, de Lange Hezelstraat, de Park
straat, de Hessenberg en omliggende 
straten.met bijkomende werken; bestekken 
me' teekeningen verkrijgbaar ter Ge
meentesecretarie: inl. ten kantore van 
den Directeur van Gemeentewerken. 

Nijland, door de arch. IJ. J. Timmen-
ga: het bouwen van 2 arbeiderswoningen: 
bestek en teek. verkrijgbaar bij aanbe
steder. 

Zuid-Beierland, door de arch. And». 
Bongers te Numansdorp in het Wapen 
van Zuid Beierland: het weder opbouwen 
van een bouwmanswoning met graan
schuur en wagenkeet; bestek en teek. 
ter inzage in voornoemde herberg en 
verkrijgbaar bij aanbesteder. 

Utrecht, ten 2.15 ure, door de Mij. tot 
Expl. van Staatsspoorwegen aan het 
Centraalbureau voor rekening van de ge
meente Arnhem, bestek no. 1164: het af
breken van de bestaande poort, het maken 
van hulpbruggen, het wijzigen van sporen 
enz. ten behoeve van den bouw eener 
• ieuwe Zijpendaalsche Poort teAinhem, 
begrooting f 78000. fZie adv. no. 48). 

Vaasseu, ten S ure, door de bouwk. 
P. H. Versteijne te Apeldoorn in hotel 
de Cannenbuig: het afbreken van een 
huis en wederom opbouwen van een 
woon- en winkelhuis; bestek en teeke
ning te bekomen bij gen. bouwkundige. 

Arnhem ten 12 ure. Door het dep. van 
waterstaat aan het geb. van het prov. 
bestuur: het inwendig verbouwen van de 
wachterswoningen aan de Suikerbrug en 
aan dc Manenbergerbrug te Wapenveld, 
gem. Heerde. ben. het bouwen van een 
steenen schuurtje bij elk dezer woningen, 
raming f 2500;'bestek no. 245 lezing aan 
het dep. en aan de lokalen der prov. be
sturen en te bekomen bij gebr. Van Cleef 
Den Haag: inlichtingen bijdenhoofdingen.-
dir. Castendijk te Arnhem, den ingen. 
van Heyst tè Zutphen en den opzichter 
van der Made te Apeldoorn. 

Nijmegen ten 2.30 ure. Door het gene 
best : lo. de levering van 000.000 eenigs. 
getrokken bij voorkeur blauwe straat
klinkers. 2o. 1500 M. rechte en 150 M. 
gebogen trottoirbanden van hardsteen 
(petit granit) 40.000 grèskeien van de 
Ourthe en 100.000 straatkeien van Nieder-
mendiger basall-lava, 3o. het bezorgen 
van karvrachten, 4o. het onderhoud der 
pompen, 5o, levering van het hout voor 
het veer te Lent, 6o, de levering van 
steenkolengruis, anthraciet en turf, 7o. 
de levering van petroleum, 8o. het onder
houd der kachels in de gemeente gebou
wen. 9o. het verrichten van verf en wit-
terswerken. Bestekken verkrijgbaar ter 

• 



400 

bekroonde ontwerp van Cordonnicr vier torens, met het oog 
op de groote kosten zijn, zooals hekend, hiervan drie 
vervallen, terwijl getracht is evenwicht te maken bij de 
hoofdfacade door een toren en een topgevel, waarachter 
zich dan de groote zaal bevindt. 

Ook de pratte grond onderging eenige wijzigingen, o.a. 
is de bibliotheek naar achteren verplaatst en het geheel in 
details vereenvoudigd, zoodat het thans ontworpen plan meer 
aan de eischen van den dienst beantwoordt. 

Bij den bouw zijn drie ingenieurs uil Delft werkzaam, 
waarvan één speciaal met de studie der interieurs is 
belast. Cordonnier kan nu verder wel wegblijven. 

Bond vau Waterbouwkundige Ambtenaren Iu Zeeland.-
Het Bestuur van genoemden Bond maakt bekend, dat in de 
maand April 11)1 fc). een Examen voor 1'ohleropzichter van 
wege den Bond zal worden afgenomen. Hun. die aan de 
gestelde eischen hebben voldaan, wordt een diploma van 
voldoend afgelegd examen uitgereikt. Zij, die aan het 
examen wenschen deel te nemen, kunnen zich hiertoe vóór 
I Februari 1909bijondergeteekeudeaanmeldan.Terbestrijding 
der te maken kosten wordt den Bond door iederen Candidiaat, 
bij de aanmelding een bedrag van tien gulden en door 
ieder gediplomeerde bovendien een bedrag van vijf gulden 
uitgekeerd. 

Programma's a I' 0.25 en nadere inlichtingen verschaft 
tevens de Secre aria der examencommissie A. van Rooijen, 
te Anna Jaeobaj older. 

IIAAHI.F.M. Het gerechtshof te Amsterdam heeft be
vestigd het vonnis der rechtbank te Haarlem, waarbij de 
Vereeniging tot uitbreiding van de verzameling van kunst 
en oudheden iu het gemeentelijk museum te Haarlem in 
het ongelijk werd gesteld in verband met de rechtsgeldig 
beid van het legaat, ten bedrage van ecu half millioen 
gulden, door wijlen jhr. Druyvestyn te Parijs ten gunste 
van genoemde vereeniging vermaakt, welke rechtsgeldig
heid door de erfgenamen werd ontkend, op grond dat de 
vereeniging de Koninklijke goedkeuring niet bezat en der 
halve niet was rechtspersoon en dus niet kon erven. 

TIEL. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de 
plannen tot waterverversching der stadsgrachten - waar
toe reeds op 8 December 1906 in beginsel was besloten, 
doch waarvan de raming van ruim 1 20.000 thans is ge
stegen tot ongeveer t' 29.000 — na langdurige bespreking 
inet 7 tegen •! stemmen een motie aangenomen van den 
heer Blom, waarin de Raad aan Burg. en Weth. verzocht, 
alvorens tot stemming over te gaan, vroegere of andere 
behoorlijk uitgewerkte plannen voor te leggen. 

B. en W. hadden deze motie ontraden eu hun voorstel 
gehandhaafd. 

Aangenomen werd het voorstel van B. en W. tot stichting 
van een nieuwe school op het oidangs aangekochte terrein: 
de kosten zijn geraamd op f 35.804.44'/J. 

AMSTERDAM. Naar aanleiding van een in Maart ingediend 
adres hebben Bnrg. en Weth. vau Zaandam een voorstel 
ingezonden tot uitgifte van gemeentegrond in erfpacht aan 
de woningvereeniging „Zaandam's Belang'-, voor den bouw 
van 50 arbeiderswoningen. 

In verband daarmede vragen Burg. en Weth. tevens een 
crediet van f 18.000 \oor het aanleggen van straten. 

— De vanwege de afdeeling Amsterdam van de Maat
schappij tot bevordering der bouwkunst georganiseerde 
Tuinstad-tentoonstelling is 27 November j 1. geopend niet 
oen inleidend woord van den heer .1. H. W. Leliman. 

De tentoonstelling zal dagelijks van 9 tot 1 uur toegan
kelijk zijn en geopend blijven tot 16 December. 

LEIDEN. Bij den Gemeenteraad van Lisse is dezer dagen 
de tweede aanvraag om concessie voor eene waterleiding 
ingekomen 

ZIERIKZEE. Hier ter steede heelt zich een comité gevormd 
tot het stichten eener nieuwe concertzaal, welke tevens in
gericht zou worden tot het houden van de Graanbeurs, 
openbare verkoopingen, vergaderingen enz. 

Voor het benoodigde kapitaal f 30,1)00 is reeds meer dan 
I 20.000 ingeschreven. 

E e n s tap a c h t e r u i t 
Ingezonden I. 

Het Handelsblad meldde dezer dagen: 
„12 Nov. vergaderden te Amsterdam eenige aan

nemers, ter bespreking van het vormen van een 

trust, ten doel hebbende eenige percentage op de 
aan te nemen werken te zetten, zoowel bij Publieke 
als onderhandsche bestedingen, tot dekking voor 
hun onderling gemaakte kosten. Den 2den December 
zal te Utrecht in het Gebouw voor Kunsten en 
Wetenschappen dé 2de vergadering plaatsJhebben 
tot het vaststellen der statuten". 

„De Controleur" merkte hierbij sarcastisch op: 
„Zoo zal dus een vriendelijk oud gebruik, dat in 

verschillende groote plaatsen reeds bestond, in 
deftiger vorm worden vastgelegd". 

„Natuurlijk zullen de opcenten vooral op 
rijks- of gemeentelijke aanbestedingen nooit meer 
bedragen dan de onvermijdelijke onkosten". 

Ook uit Utrecht kwam een bericht van een ver
gadering niet hetzelfde doel. 

Ik zal mij van sarcastische opmerkingen onthouden 
en bij deze berichten alleen aanteekenen, dat het 
mij voorkomt, dat de aannemers die in hun Bond 
in sommige zaken, werkelijk op den goeden weg 
schijnen te zijn, hier bezig zijn een stap achteruit 
te doen, die op nadeelige gevolgen kan uitloopen. 

Ik herinner mij niet, in het orgaan van den Bond. 
iets over deze aangelegenheid te hebben gevonden, 
misschien is het mij ontgaan, misschien was het 
verscholen in een berichtje of plaatselijke mede
deeling. 

Officieel weet de Bond er dus wellicht niets van, 
maar in werkelijkheid zal hij er wel alles van weten 
en als dit zoo is dan zou ik het Bondsbestuur wel eens 
ernstig in overweging willen geven zich met die 
zaak te bemoeien en het tot stand komen van 
zulke „trusten" te stuiten. 

In dit blad zijn dikwijls stemmen opgegaan tegen 
het misbruik der opzetjes. Het zou m. i . in het 
belang van den aannemersstand zijn wanneer de 
Bond, zich krachtig verzette tegen en min of meer 
sanctionneeren van dit misbruik en zich ook in zijn 
orgaan daarover op besliste wijze uitsprak. 

TlTÜS. 

P e r s o n a l i a . 

— Tot opzichter der gemeente Steenwijk is beuoemd de 
heer G. J. Roes. te De Steeg. Op de aanbeveling stonden 
nog de heeren K. J. van der Laan te Baarderadeel. M. B. 
van Dorth te Almelo en .1. W. van Santé .Ir te Haarlem. 

— Den heer D. A. N. Margadant, architect bjj de 
H. 1.1. S. M. is met ingang van 1 Maart 1909 eervol 
ontslag verleend. 

— Tot inspecteur der volksgezondheid is benoemd de 
heer R. C. H. Schüngel, b.i. thans tijdelijk te 's-Hertogen
bosch, en hem als ambtsgebied aangewezen de provinciën 
Noord-Brabant, Gelderland Limburg, en bjjzonder belast 
met het toezicht op de handhaving der wettelijke bepalingen 
omtrent volkshuisvesting. 

— Aan de vakteekenschool te Ten Boer zyu benoemd: 
R. W. van der Molen, aldaar, tot directeurleeraar en T, Hof, 
te Groningen, tot leeraar. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— T e e k e n a a r tegen 1 Jan. a s. voor calqueeren en 
uitwerken van ijzerconstructies: aanbiedingen onder letter* 
A. P L., Nijgh en van Ditmar, Algemeen Advertentie-Bureau 
Rotterdam. (2) 

B o u w k u n d i g O p z i c h t e r direct of tegen 1 Januari, 
bekend met Ceinent-IJzei werken. Br. lett. L, Westenburg's 

Bkh.. Joh. Verhuhitstr. 35, Amsterdam. (2) 

12 December. Bijlage van „ D E O P M E R K E R No. 50. 

T H . van Heemstede Obelfs Sanitair Technisch Bureau. 
= Mem. San. Inst. London. SANITARY ENGINEER, AMSTERDAM. = 
Hoofdkantoor en Magazijn: De Boy terkade 104/106-151 Filiaal en Monsterlokaal: Manritskade 35 

AMSTERDAM 's-GRAVENHAGE. 
Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 

SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 
Centrale Verwarming, Ventilatie. Warm en koudwater verzorging. Triumph Deurdrangers, Kampioen Ventilator onder liiirantie. 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RUIJSCIISTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van ('» tot 8 uur. 

30 Bouwk.Opz.-teek., 
12 BouwkOpz.-Uitv., 

22— 5 0 j . , / 6 0 - / 1 2 5 p.m. 
23— 30).,f05—f 120 „ 

9 Bouwk. Teek. 22-
6 Waterb. Opzr. 20-
1 Décoratie-teekenaar 
1 Teek. voor kunst-industrie-
0 Chef-machinisten 26-
4 Werkmeesters 20-
5 Werktuigk. Teek. 18-
6 Elcctrotechniker 20 
1 Schcepsteekenaar 

-33 j . , / ' 4 5 - / 1 2 0 p.m. 
- 4 4 j , fW-f 125 „ 
- 3 0 J V f125 „ 
-30j.,f ƒ125 ,. 
-38 j . , / -80- /130 „ 
34j. , /100 ƒ130 „ 
-3<>j,/-35-f 90 „ 
- 3 4 j . , p 3 5 - / 1 3 0 „ 

2 i . i , f 65 „ 

Aankondiging van 
Aniil)PNte<l i n ge II . 

MAANDAG 14 December. 

Utrecht, ten 2 ure. door het dep. van 
waterstaat aan het geb. van het prov. 
bestuur: het bouwen van een blok dienst
woningen voor acht brugknechten nabij 
de schipbrug te Vreeswijk en eenige 
verdere werken, raming i'214(0; het be
stek ï.o. 23'i ligt ter lezing aan het dep. en 
aan het geb. van het prov. bestuur en 
te bekomen bij gebr. van Cleef Den Haag; 
inl. bij den hoofding.-dir. Castendijk te 
Arnhem, den arrond.ing. Stcijn Parvé te 
Utrecht en bij den opz. Kuiler te Vreeswijk. 

Amsterdam ten 1.80 ure. Door de dir. 
der H. IJ. M. in het Centraalstation: 
bestek no. 1128; het maken, leveren, op
stellen en volledig afwerken van de meta
len perronoverkappingen op het station 
Zandvoort begrooting f 48500 Het be
stek met di ie teekeningen verkrijgbaar 
aan het Administratiegebouw Droogbak. 
Dienst van Weg en Werken, Kamer 150 
Aanwijzing op het terrein 8 December 
10,15 (Spoortijd). 

Amsterdam ten 12 ure. Door het gent. 
best. het sloopen en in vaste bruggen 
ombouwen van de basculebrug no. 247 
over de Singelgracht voor het Oosteinde 
en van de basculebrug no. 77 over de 
Achtergracht aan den Amstel. Bestek en 
voorwaarden te verkrijgen ter Stads
drukkerij. 

Utrecht ten 2 ure. Door de dir. der Mij. 
tot Expl. van s. S. in liet Moreelse park: 
bestek no. 1105, het maken van drie 
.seinhuizen en een wachthuis op de lijn 
Zutphen—Deventer en van een blokpost 
op de lijn Zutphen—Proissische grens. 

Lang zwaag. Door het bestuur van de 
coup. vereeniging stoonizuivelfabriek: het 
verbouwen en belangrijk uitbreiden der 
kaas-en roomboterfabriek te Langezwaag; 
bestek en teekening tebekomenbijR.de 
Roos. 

DINSDAG ló December. 

Amsterdam, ten 11 ure, door de Genie 
in het gebouw Patrimonium: bestekken 
nos. 183, 181 en 185: het maken «an bom
vrije gebouwen met toebehooren in de 
forten aan dc Dracht, bij Ui hoorn en 
Waver-Amstel 2e gedeelte; bestekken 
verkrijgbaar op het bureel alwaar inl. 
zijn te bekomen. 

As-en, ten 1.30 ure, door het gemeente
bestuur: de levering van a. buizen wijd 

0.25 M., 0.20 M. en 0.15 M.. met dc ver-
eischte bocht- en kruisstukken; b. plm. 
450 M'. rood zand, plm. 200 M' rood 
zand of gemengde grond o zwarte grond; 
c. 100 M:' harde puin voor trot toiraanleg; 
d. 20 M 3 fijne riviergrint: e. 30000 le 
soort vlakke klinkers; monsters ter in
zage in het bureau van gemeentewerken. 

Assen, ten 12 ure. door het departe
ment van binnenhuidsche zaken aan bet 
gebouw van het prov. bestuur: het bouwen 
van een rijks-hoogere burgerschool met 

'Maatsch. tegen 

schade op het Leven 
„DE van 1*15. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkadc.— 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischniarkt 40, hoek Haddinge-
straat. -ZUTPHEN.Uselkade. ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY. Adj. Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.400,00 
BRAND • LEVEN - INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'remicn, zonder Inleggcldcn of Na 
betalingen. 

conciërgewoning en bijbehoorende werken 
te Coevorden, raming f 66X00; het bestek 
ter lezing aan het dep., a ui het geb. van 
het prov. best. en te bekomen bij den 
boekh, M. Nijhoff Den Haag; aanw ge
houden: inlichtingen bij den rijksbouwk. 
voor de onderwijsgebouwen. 

(Hl cm borg. ten 2 ure, door de arch. 
S. de Vries in het café Dc Nieuwe Bak: 
het bouwen van een landhu s; bestek en 
teekeningen verkrijgbaar bij den architect 
L. de Vries te Helmond. 

Nijmegen, ten 2.30 me. door het gem. j 
best.: het leggen van ongeveer. 2570 
Meter Riool van aarden buizen, in de 
Smidstraat, de Kannenmarkt, de Groote 

Markt, de Lange Hezelstraat, de Park
straat, de Hessenberg en omliggende 
straten.met bijkomende werken; bestekken 
me' teekeningen verkrijgbaar ter Ge
meente-Secretarie: inl. fen kautore van 
den Directeur van Gemeentewerken. 

Nijland, door de arch. I J . J . Timinen-
ga: het bouwen van 2 arbeiderswoningen: 
bestek en teek. verkrijgbaar bij aanbe
steden 

Zuid-Beierland, door de arch. Andrs. 
Bongers te Numansdorp in het Wapen 
van Zuid Beierland: het weder opbouwen 
van een bouwmanswoning met graan
schuur en wagenkeet; bestek en teek. 
ter inzage in voornoemde herberg en 
verkrijgbaar bij aanbesteder. 

Utrecht, ten 2.15 ure, door de Mij. tot 
Expl. van Staatsspoorwegen aan het 
Centraalbureau voor rekening van de ge
meente Arnhem, bestek no. 1104: het af
breken van de bestaande poort, het maken 
van hulpbruggen, het wijzigen van sporen 
eii/.. ten behoeve van den bouw eener 
lieuwe Zjjpendaalsche Poort te Arnhem, 
begrooting f 78000. (Zie adv. no. 48). 

Vaavseii, ten 5 ure, door de bouwk. 
P. H. Versteijne te Apeldoorn in hotel 
de Cunnenbuig: bet afbreken van een 
huis en wederom opbouwen van een 
woon- en winkelhuis; bestek en teeke
ning te bekomen bij gen. bouwkundige. 

Arnhem ten 12 ure. Door het dep. van 
waterstaat aan het geb. van bet prov. 
bestuur: het inwendig verbouwen van de 
wachterswoningen aan do Suikerbrug en 
aan de Manenbergerbrug te Wapenveld, 
gem. lieerde, ben. het bouwen van een 
steenen schuurtje bij elk dtzer woningen, 
raming f 2500; bestek no. 245 lezing aan 
het dep, en aan de lokalen der prov. be
sturen en te bekomen bij gebr. Van Cleef 
Den Haag: inlichtingen bij den hoofdingen.-
dir. Castendijk te Arnhem, den ingen. 
van Heyst te Zutphen en den opzichter 
van der Made te Apeldoorn. 

Nijmegen ten 2.30 ure. Door het geur 
best : lo. de levering van 600.000 eenigs. 
getrokken bij voorkeur blauwe straat
klinkers. 2o." 1500 M. rechte en 150 M. 
gebogen trottoirbanden van hardsteen 
(petit-granit) 40.000 gréskeien van de 
Óurtlie en 100.000 straatkeien van Nieder-
mendiger basalt lava, 3o. het bezorgen 
van karvrachten, 4o. het onderhoud der 
pompen. 5o, levering van het hout voor 
het veer te Leut, Oo, de levering van 
steenkolengruis, anthraciet en turf, 7o. 
de li vering van petroleum, 8o. het onder
houd der kachels in de gemeente gebou
wen. !to. liet verrichten van verf en wit-
terswerken. Bestekken verkrijgbaar ter 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

W A N D T E G E L S . 
Enorme voorraad fijnste Engelsche combi na ivs 

riuatsiiig door hckuiime werklieden. 
Ontwerpen en begrootingen op aanvraag gratis. [3] 

Gemeente Secretarie. Inlichtingen bij don 
Directeur der Gemeentewerken. 

WOENSDAG l« December. 

Middelburg ten 11 ure, door het dep. 
van waterstaat aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het maken van eene beton-
glooiing tot verdediging van den duinvoet 
tusschen en wederzijds de strandhoot'den 
Nos. 14 en 15 van de rijkszeewering aan 
de Oude Hoeve aan dc noordzijde van 
het eiland Schouwen raming (11000; het 
bestek No i'37 ter lezing aan het dep. 
en aan het gebouw van het prov, bestuur 1 

en te bekomen bij gebr. van Cleef Den 
Haag; inl. bij den hoofding-dir. Caland 
te Middelburg, den arrondiss.ing. van 
Vlissingen te Goes cn den opzichter 
Enthoven te Zierikzee. 

Wolphaartsdijk, ten 2 ure, door de arch. 
W. Sterk te Schore in de consistoriekamer 
der geref. gemeente te Wolphaartsdijk; 
het sloopen van het perc. Wolphanrtsdijk 
sectie A. No. 1186 en het bouwen van een 
pastorie, een orgelgaanderij, platvorm cn : 

voorlezersbank in de geref. kerk; aanw. 
14 December ten 10 ure; bestek en teek. 
verkrijgb. bij den aanbisteder. 

's-Gravenhage, ten 2 ure, door het Min. 
van Waterstaat aan het geb. der post. en 
Tel.: de bouw van een postkantoor met 
directeurswoning te Halfweg: (Zie adv. 
in No. 48.) 

DONDERDAG 17 December. 

's-Gravenhage ten 2 ure, door het gem.-
best.: het bouwen van een openbaar 
slachthuis ten Z. W. van den Rjjswijksche 
weg. en ten Z. O. van de Laakhaven; 
aanw. 23 November ten twee ure aan de 
Gemeentewerf. daarna ter plaatse. De 
bestekken zijn en de teekeningen verkrijg
baar aan de Gemeentewerf. 

's-Gravenhage, ten 2 ure, do r het 
gem.-best.: het leveren van verschillende 
houtwaren benoodigd ged. het jaar 1009, 
in 4 perc. Aanw. alle werkdagen van 
9—12 uren en van 2—t uren aan dc 
Gemeentewerf alwaar de bestekken ver
krijgbaar zijn. 

Schiedam ten 12 ure, door het geni.-
best.: het maken van een hoofdgasgemaal 
voor de rioleering; bestek en teek. zijn 
verkrijgb. ter Gem.Secretarie. 

Oostcrend, door het best. der coöp. 
vereeniging tot stoomzuivelbereiding 
„Oosterend en Omstreken": het verbou
wen en vergrooten van het fabrieksgebouw; 
bestek en teek. ter inzage bij R. Heeringa 
en verkrijgb. bij Jacobus Timmenga.aanw. 
14 Dec. te II ure aan de fabriek. 

Rotterdam, door de dir. van het Tim 
merhuis; de levering van materialen en 
benoodigdheden. (Zie adv. in No. 48). 

Zwolle, ten 2 ure, door de dir. der 
Noord-ooster lokaal spoorweg Mij aan het I 
kantoor dier maatschappij; bestek No. 41; 
het leveren van eiken wisselhout, eiken 
liggers voor eene kruising en eikenhouten 
dwarsliggers, (Zie adv. in No. 49). 

Uitslag van Aan-, 
bestedingen. 

Utrecht 8 Dec. Door de Mij. tot Expl. 
van S. S. in het Moreelsche Park; bestek 
no. 1160; het maken van eenige wijzi
gingen en uitbreidingen op het stations-
emplacement Delfzijl. Begrooting f27500. 
16 Inschrijvingsbiljetten. .1. Zeldenrust, 
Warll'iim f '30900: .1. Vcrsteegh, Groningen 
f 29900; H. Huisman. Groningen I'29760; 
A. II. Huitzinp. Obergum I' 29700; H. 
Moorman, Bedum f 29090; R. .1. Jansen, 
Groningen 29 50: .1. C. Schotel. Dordrecht 
f 29285; C. Pot, Stedum f29200: E Ubels, 
Assen 28901; S. Ubels. Bedum f 28879: 
B. Jansen, Groningen f 2*85; H. F. de 
Jong, Groningen f 27416: G. Struivenga. 
Warffum f 268'.6; .1. Rietema, Delfzijl 
f 268SS; J. H. v. Berghuin .Ir.. Utrecht 
f 2)723; C. Lerk en S. van der Zaag. 
Leeuwarden f 25188. 

Utrecht 8 Dcc. Door de Mij tot Expl. 
van S S. in het Moreelsche Park; bestek I 
no. 1167: hét maken van twee seinhuizen 
A en C op het Station Harmelen. Be-1 
grooting (4*20. 14 Inschrijvingsbiljetten. i 
M. G. Krommenhoek. Harmelen f 4999. { 
J. II de Wilde. Gouda f 4893; J. P. Boot. 
Waarder f 4679: H. Peek. l.Iselstein i 
f 4<U0: J. Vermeer. Utrecht (4040;Cv. 
d Grift, Harmelen f 4541: A, H.deKoff, 
Utrecht f 4504 41: J. Paling. Woerden 
f 4443; W. S. van der Sterre, Harmelen 
f 4400: .1. .1. Duym. Gouda f 4378; B. 
Wassink. Woerden f4331 : A. .1. Nieuwen-
huijs, Utreeh' f 4282; A. van den Berg, 
Woerden f 40S0; II .1. Nederhorst Jr., 
Gouda f 8960. 

Antiquariaat van de „Opmerker" 
SLOET EN FI.IN.IE. Beschrijving van j 

don Watervloed in Gelderland in 
Maart 1855, met4 kaartenen 12schet
sen, Arnhem 1856. . . . 1.— 

J . B. PEETERS. De vervaardiging van 
Kunstvuurwerken ter opluistering van 
openbare en bijzondere feesten. Gouda 
G. B . van Goor 1867. Met 3 uit
slaande platen f 1.— 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

ippij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

Op Dinsdag den 29sten December 
1908, des namiddags ten 2 ure {locale 
tijd), aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in het Moreelse Park te 
Utrecht, van: 

Bestek Xo. 1171. 
Het maken van een nieuw hoofd

gebouw en bijkomende werken 
te SIM PEL VELD. 

Bcgrootiiig fSSMMIO.—. 
Üe besteding geschiedt volgens §99 

van het bestek. 
Het bestek ligt van den tlden 1 lecem-

ber 1906, ter lezing aan liet Centraal
bureau in het Moreelse Park en aan 
het bureau van den Sectie-Ingenieur 
A. V A N LISBERGEN te Maastricht 
en is op franco aanvraag (per brief) 
aan genoemd Centraalbureau (Dienst 
van Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van f 3. . 

inlichtingen worden gegeven aan 
het Centraalbureau (Dienst van Weg 
en Werken) en door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal 
geschieden den 22sten December 1908 
ten 11 ure voormiddag (West Euro
peesche tijd). 

UTKECIIT, den Ssten December 1908. 

• i 

5 
i 

Kunstaardewerk. 
POTTERIJ „REMBRANDT", 

Jan van (jalciistraat, N I J M E G E N . 
F a i e n c e — T e g e l s — T e g e l t a b l e a u x 

G E W A P E N D D E T O N . 
UITVOERING van alle werken, begrootingen en plannen kosteloos. 

Koninklijke Kotterdainsehc CENENTÜTEEKFABRIEK. 
Voorheen VAN WANING & Co., Rotterdam. — Enschede. 
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Redacteur: P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

f 5 . -
Abonnementsprijs per jaar (1 Jan.—31 Dec, 

voor het binnenland. . . . . 
te voldoen 

«. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 
abonnementsjaar, of 

h. in twee termijnen, elk groot f 2.50, waar 
over op 1 April 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-Afrika • 7.50; 

- °1 

Afzonderlijke nummers, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat . • 0.15 

Advertentiën van 1 tot en met 5 regels . . • L— 
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. 

Opgaren van Advertentiën moeten om zeker te zijn vau plaatsing in hef Zaterdag verschijnend iinmmer, uiterlijk deo 
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 van „Eigen Hulp" Jacob v, d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

D e G e m e e n t e l i j k e T e c h n i s c h e S c h o o l te M a n c h e s t e r . 

Alvorens over het onderwijs te spreken dienen 
over de inrichting van het gebouw nog enkele bij
zonderheden te worden medegedeeld. 

Behalve de hoofdingang zijn er twee ingangen 
met trappen, hydraulische en electrische liften, uit
sluitend ten gebruike der studenten. 

Door den hoofdingang betreedt men een vestibule 
van 370 M 2 . oppervlakte met marmeren tegels 
belegd, waar eenige copieën van fraaie antieke 
beelden zijn opgesteld en die onmiddellijk naar de 
hoofdtrap leidt. Links vindt men dan de bureaux 
voor de administratie, de kamers van den directeur 
en de conferentiekamer. De geheele verdere opper
vlakte van den beganen grond wordt ingenomen 
door klasse-lokalen en laboratoria voor natuurkunde 
en de textiel-afdeeling. Op de eerste verdieping is 
de reeds genoemde groote gehoorzaal het voor
naamste vertrek, daaraan grenzen de bibliotheek-
en leeskamers, een zaal voor wetenschappelijke 
vergaderingen en verder laboratoria, klasse- en 
leeszalen voor wiskunde en voor electrische, werk
tuigkundige en sanitaire ingenieurswetenschap, als
mede een gemeenschappelijke kamer voor de leeraren. 

De tweede verdieping bevat ruime leer- en teeken
zalen en laboratoria voor de ingenieurswetenschap, 
de bouwkunst en de bouwbedrijven, de photographie, 
het drukkersbedrijf en de electrotechniek. 

Een modelbakkerij en een gezelschapszaal en 

restaurant voor de studeerenden zijn ook op deze 
verdieping geplaatst. 

De laboratoria voor organische en anorganische 
scheikunde, de groote gehoorzaal voor scheikunde, 
de laboratoria voor metallurgie en brouwerij en de 
werkplaatsen voor houtbewerking, loodgieterswerk 
en sanitaire toestellen bevinden zich op de derde 
verdieping. Op de vierde zijn ingericht de labora
toria voor de ververij, een modelbrouwerij, door een 
raadslid-bierbrouwer geschonken, een weïuitgeruste 
gymnastiekzaal, een werkplaats voor huisschildercn 
en decoreeren en vertrekken voor de boekbinderij 
en de steendrukkerij. Het astronomisch observa
torium, boven de vierde verdieping geplaatst aan 
den Noordoosthoek van het gebouw, is voorzien van 
een equatoriaal-telescoop, eveneens een geschenk. 

Het souterrain of demi-souterrain, zooals men 
't noemen wil , is geheel ingericht tot werkplaatsen 
en laboratoria voor spinnerij en weverij en voor 
werktuigkunde en electrotechniek, daar vindt men 
proefmotoren en dynamo's, stoom- en gasmacliines. 
hydraulische werktuigen en machines voor be
proeving van materialen. De verwarming en venti
latie van het gebouw zijn gemaakt volgens liet 
Plenuin-systeeni van de bekende „Sturtevant Engi
neering Co." Er zijn twee groote ventilators in hel 
onderhuis en de lucht wordt, voor zij daar intreedt, 
gefiltreerd en gereinigd en wor.lt dan door dc 
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ventilators door stoomverhitters gejaagd, welke 
dienen, om haar op de voor de verschillende ver
trekken vereischte temperatuur te brengen. 

De gevels van het gebouw zijn uitgevoerd in 
Accrington baksteen en terracotta en de daken zijn 
gedekt met groene Tilberthwaite leien. 

Het gebouw waarin de afdeeling voor bleekerij, 
ververij, drukkerij en appreteeren van geweven 
stoffen en voor de vervaardiging, verving en af
werking van papier geïnstalleerd is staat afzonderlijk 
achter het hoofdgebouw aan Whitworthstreet '*) 
Het is, behalve met technische laboratoria, uitgerust 
met omvangrijke proef inrichtingen, volgens Engelsche 
en vreemde systemen, tot het nemen van werk-
proeven op groote schaal in al de onderdeelen van 
ile bovengenoemde bedrijven. Dit gebouw is uitge
voerd naar de plannen van den architect Cross te 
Manchester en van een speciaal ventilatie-systeem 
voorzien tot afvoer der in genoemde bedrijven veel
vuldig voorkomende schadelijke dampen. 

Omtrent bet doel van de school en de beginselen, 
waarop bet onderwijs gebaseerd is, stelt de directie 
de volgende punten voorop, die in het algemeen, 
waar sprake is van de vorming van teehnini, wel 
overweging verdienen. 

„Het doel van do „Municipal School of Tech
nology" is, zooals ik' naam aanduidt, liet geven 
van onderwijs en oefening in de beginselen van 
wetenschap in hare toepassing op de industrieele 
kunsten, met het oog op een goed begrip van de 
grondslagen, waarop deze kunsten berusten, en het 
bevorderen van hare gezonde ontwikkeling." 

„Het slagen in zijn werkkring hangt voor een 
studeerende voor een zeer groot deel af van zijn 
voorafgaande algemeene opvoeding, want slechts 
wanneer deze grondig en oordeelkundig geweest is. 
kan hij voldoende vorderingen maken in een der 
afdeelingen van de school." 

„Het vermogen om zicli taalkundig juist te 
kunnen uitdrukken en de grondige'kennis van de 
elementen van wiskunde, natuurkunde en beschrij
vende meetkunde zijn beslist noodig voor een vrucht
bare studie van de toegepaste wetenschappen. Het 
voornaamste oogmerk van alle voorbereidend onder
wijs zou dus moeten zijn een effectieve oefening 
van hel denk- en opmerkingsvermogen". 

„Het is onmogelijk vooreen leerling om ten volle 
van het onderwijs te profiteeren zonder een even
redige voorafgaande voorbereiding". 

„Zuivere belangstelling in de proefnemingen, of 
in bewegende machines, of zelfs de bepaalde aan
wezigheid van handigheid en scherpzinnigheid, 
zonder een grondig begrip van de bovengenoemde 
fundamenteele zaken, zijn van weinig waarde, wan
neer het de bedoeling van den student is om ernstige 
vraagstukken in ingenieurswetenschap, natuur- of 
scheikunde ter hand te nemen en zich voor te 
bereiden voor een verantwoordelijke positie in de 
nijverheid." 

De bovenstaande stellingen verdienen zeker de 
aandacht om bare algemeene strekking, alhoewel 
de school meer speciaal is ingericht op de indu
strieele behoeften van Zuid-Oost-Lancashire, waar
van Manchester het commercieel middelpunt is. 

Dit blijkt ook uit de indeeling van de verschil-

•i Op de plaat hij ons vorig nummer is het aanzicht ge
n o m e n van de z i j d e van Whitworth street, het hierbedoeldu 
bijgebouw i»> echter in tie afbeelding niet te zien. 

lende dag-cursussen, welke elk drie jaar duren, 
namelijk: 

1. Werktuigkundige Ingenieurswetenschap. 
2. Electrotechniek en Technische Natuurkunde. 
8. Gemeentelgke en Sanitaire Ingenieursweten

schap. 
4. Algemeene en Industrieele Scheikunde. 

a. Papierfabricage. 
h. Brouwerij. 
C. Bleekerij, ververij, drukkerij en appreteeren 

van geweven stoffen. 
tl. Metallurgie. 

5. Fabricatie van geweven stoffen. 
6. Photographie en drukkerijbedrijven. 
7. Bouwkunst en de bouwbedrijven. 
Er is een verplicht toelatingsexamen voor deze 

dag-cursussen en aan ben. die hierbij niet voldoen 
wordt aangeraden een daartoe ingerichten voor-
bereidingscursus van een jaar te volgen. 

Voor het eind-diploma wordt geen bepaald 
examen gevorderd, maar moet de leerling in een 
der afdeelingen met vrucht den driejarigen cursus 
hebben doorloopen, wat uit een aan het eind van 
elk jaar gehouden examen moet blijken. 

Ook worden aan de school uitgebreide avond
cursussen gegeven, meer bepaald voor hen, die in 
de stad of iu haren omtrek in een of ander vak 
werkzaam zijn. Voor de toelating wordt geen bepaald 
examen voorgeschreven, maar toch streng opgelet, 
dat geen slecht voorbereide leerlingen worden toe
gelaten en de candidaten zijn, zoo dit verlangd 
wordt verplicht, zich in geval van twijfel aan een 
examen te onderwerpen. Voor goede voorbereiding 
kan van verschillende gelegenheden gebruik werden 
gemaakt. 

Beneden den zestienjarigen leeftijd wordt geen 
leerling tot een der cursussen toegelaten, behalve 
tot de voorbereidingscursussen. 

De studeerenden zijn aan strenge reglementen 
onderworpen, wat betreft de lesuren en het ver
zuimen van lessen, de orde tijdens de lessen, het 
opbergen van boeken en benoodigdheden, bescha
diging ol verlies van zaken, aan de school b( hoo-
rend, enz. 

Het schoolgeld is nogal hoog en bedraagt 15 
guineas, dat is f 189 voor elk compleet cursusjaar 
maar men krijgt ook heel wat waar voor zijn geld; 
met-genaturaliseerde vreemdelingen moeten bet 
dubbele betalen. 

Verplicht of zoo goed als verplicht voor de leer
lingen is het lidmaatschap van de „Athletic Union" 
of sportvereeniging. Typisch Engelsen, zal men 
zeggen, maar daarom toch niet af te keuren. E r is 
zelfs voor de leerlingen des Woensdagsnamiddags 
een veld in de „Manchester Athletic Ground" te 
Fallowfield gereserveerd en er wordt bepaald op 
gelet, dat zij hiervan gebruik maken en aan de 
sportwedstrijden deelnemen; ook is in het gymna
stieklokaal in het gebouw gelegenheid tol lichaams
oefeningen onder bevoegde leiding en toezicht. 

Veel vrijen tijd hebben de leerlingen niet, want 
de schooluren zijn van 9.15 uur 's morgens tot 5 
uur 's avonds met slechts drie kwartier tusschen-
ruiinte en in de avonduren moet huiswerk gemaakt 
worden, dat bij de examens van invloed op de 
cijfers is. Het is dus zeker niet onverstandig van 
het schoolbestuur, om eenige dwang uit te oefenen 
en op te letten, dat lichaamsoefening niet geheel 
verwaarloosd wordt. (Slot volgt). 
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B r i e v e n van P ie t v a n D iever . 

vin. 
1̂ m ice Redacteur! 

Wij naderen met rassche schreden het doode 
punt, ik bedoel den kortsten dag en, voor wij die 
bereikt hebben en de spoedig daarop volgende 
jaarwisseling is ingetreden, wil ik toch nog een 
teeken van leven geven. Gelukkig behoef ik niet 
naar de dagbladen te grijpen, om er stof uit te 
putten, want de koningin der aarde schijnt ook 
ongeveer op baar doode punt te zijn aangeland, 
het is gewoon treurig, zoo weinig belangrijks zij 
ons in den laatsten tijd te vertellen heeft. Ook in 
de politiek schijnt een soort malaise te heerscben 
en nu trachten de heeren journalisten wel, ons het 
gemis aan belangrijk nieuws te vergoeden door 
uitvoerige verslagen van schandalen en ongelukken 
en door verzinsels over zaken, waarvan niemand 
het rechte weet, maar dit alles is op den duur 
vervelend om te lezen, men wordt er niets wijzer 
of beter van en men verliest er niets bij, als men, 
zooals ik, zijn kranten eens een paar weken on
gelezen laat en zich alleen tot de vakbladen bepaalt, 
al lijdt de inhoud daarvan ook blijkbaar onder den 
druk der tijden. 

Men kan zoo zien. dat er weinig omgaat in de 
bouwkunst, wanneer men waarneemt, hoe vaak men 
in verschillende vakbladen hetzelfde leest, iets wat 
trouwens ook daaraan is toe te schrijven, dat ei-
te veel zijn voor ons kleine land en ik verwonder 
mij er wel eens over. dat gij in Uw Opmerker 
meestal nog wat anders en wat oorspronkelijks 
weet te geven ; dat moet dunkt mij een lieele toer zijn. 

Voor een paar weken kon men geen vakblad ter 
hand nemen of men lus weer over die vervelende 
kalkzandsteenquaestie. Ik vond bet eerst wel vreemd, 
dat de Opmerker daar nu geen woord meer over 
gerept heeft, maar na Uwe opheldering begrijp ik 
dit volkomen. *) 

*l Bij herhaling heeft men ons van verschillend tl zijden 
de vraag gedaan, waarom wij de kalkzandsteenquaestie in 
den laatsten tijd geheel onaangeroerd hebben gelaten (ook 
onze geachte vriend P. v. D. deed ons die viaag). Sommige 
lezers hebben ons zelfs hun verwondering te kennen gegeven, 
dat wij niet de verdediging van een lid onzer Redactie 
i waarmede dan de heer Weissman bedoeld was) op ons 
hebben genomen, enkelen zelfs hebben ons dit kwalijk 
genomen. 

Ter verklaring van een eu ander diene, dat, toen wij 
indertijd het debat over de kalkzandsteen sloten, ons vaste 
voornemen was er niet op terug te komen, voordat het 
rapport der Rijkscommissie verschenen zou zijn. Alle verdere 
discussie over de zaak kwam ons volkomen nutteloos voor 
en in deze meening zijn wij bovenmate versterkt door den 
inhoud der stukken, door partijen in de laatste weken weder 
tegen elkaar uitgewisseld. In de opname van bovenstaanden 
brief moet men dan ook velstrekt geen afwijking van het 
standpunt zien, dat wij integendeel wenschen te blijven 
innemen, tot tijd en wijle er zich eenige kans zal openen, 
om tot een soort van oplossing van het vraagstuk te 
geraken. Wat P. v. D. aanvoert raakt de quaestie eigenlijk 
uit t en daar wij absoluut zeker weten, dat hij er volkomen 
onpartijdig tegenover staat, was tegen de opname van zijn 
brief o. i. geen 't minste bezwaar. 

Verder zij hier vermeld, dat de heer W. nimmer lid van 
onze Redactie, maar wel geruimen tijd een onzer mede
werkers was. Het is bij ons zeer de vraag, of het hem 
aangenaam zou zijn, wanneer wij ongevraagd zijn verdediging 
op ons gingen nemen, een taak, waarvoor wij hein trouwens 
zelf best berekend achten en die wel door hem ter hand ge. 
nomen zal worden, wanneer hij de tijd daartoe gekomen acht. 

RED. 

Gij hebt gelijk, een heropening van de vijandelijk
heden kan nu in het bijzonder al heel weinig effect 
.sorteeren, vooral wanneer uitsluitend direct belang
hebbende of bij de zaak betrokken personen aan 
het woord zijn. Ik sta er geheel builen en heb er 
niet 't minste belang bij. de strijdende partijen een 
van beide of beide te verdenken van opzettelijk 
verkeerd voorstellen van feiten, maar ik ben toe
vallig in de gelegenheid Uwe lezers even een denk
beeld te geven van de waarde der argumenten, die 
in dezen strijd gebezigd worden en wel nu in liet 
laatste stuk van den heer van de Loo, dat in ver
schillende bladen beeft gestaan. 

Laat men daar nu niet uit opmaken, dat ik aan 
de zijde der kalkzandsteenfabrikanten sta. want in 
hunne artikelen komen ook genoeg onbewezen be
weringen voor. 

De lieer van der Loo heeft bet over het, tiaar 
zijn beweren, niet hechten vau pleisterwerk aan 
kalkzandsteen en raadt zijn tegenpartij aan eens naar 
bet Israëlitisch Krankzinnigengesticht te Apeldoorn 
te gaan, waar het pleisterwerk van de kalkzand-
steenmuren afvalt. 

Wat beteekent dit nu echter, vraag ik, voor de 
beoordeeling van de deugdelijkheid van de kalk
zandsteen. wanneer men weet. dat de bepleistering 
aan de buitenzijde er niet afvalt en aan de binnen
zijde evengoed van dc baksteen als van de kalk
zandsteen loslaat. Daaruit is toch af te leiden, dat 
het aan de specie ol' aan de bewerking ligt. hier 
waarschijnlijk voor een deel aan het niet voldoende 
bevochtigen, voor de bepleistering, van de in dezen 
drogen zomer gemetselde muren. 

Verder spreekt de beer van de Loo van dezelfde 
treurige verschijnselen, die zich te Apeldoorn voor
doen, gelijk indertijd aan het Gymnasium te Grune-
wald en bedoelt bier hoogstwaarschijnlijk het ont
staan van scheuren Het lijkt mij wel wat gewaagd, 
om deze verschijnselen maar dadelijk aan het steen-
materiaal te wijten; volgens mijne ervaringen is de 
oorzaak in 99 van de 100 gevallen te zoeken in zettingen 
of verzakkingen. Bij het onderzoek van de scheuren 
in de Beurs is er immers ook geen oogenblik aan 
gedacht de oorzaak in dat materiaal te gaan zoeken 
en ik zie hier te minder reden om dit te doen. 
omdat ik toevallig weet, dat hier in dit trevnl kalk 
zandsteen uit Gorincbem is gebruikt, die in zijn 
soort zeer goed was en een hooger drukvastheid 
bezat dan boerengrauw ol rood. 

Maar als een bouwwerk slordig is uitgevoerd dan 
is hardsteen en graniet zelfs niet tegen zettingen 
bestand en die uitvoering heeft veel te wenschen 
overgelaten; en slordig is hier nog een te zachte 
uitdrukking, want er bestaat grond voor liet ver
moeden, dat hier ergerlijk geknoeid is. Ook van de 
plafonds zijn stukken afgevallen en zelfs van met 
haringgraatstaal gewapende monierwanden. Meer
malen moet veel te oude P. C. mortel verwerkt 
zijn. die door de stttcadoors dan nog door toevoeging 
van pleisterspecie werd verbeterd (?) 

Men spreekt dan ook van een proces, dat aan
hangig gemaakt zal worden en van een beroep van 
den aannemer op arbitrage, niet de bewering, dat 
de gebreken zijn toe le schrijven aan het te fijne 
zand uit het bouwterrein. 

Mij dunkt, wanneer de beer van de Loo met al 
deze détails bekend geweest was, zou hij wel met 
een waardiger voorbeeld voor den dag gekomen zijn. 
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want hij zal 't niet mij eens zijn, dat men over 
zulk een bouwwerk beter doet maar te zwijgen. 
Baurat Grassmann mocht anders eens naar Apeldoorn 
komen, dan zou toch de geheele Nederlandsche 
bouwkunst geblameerd zijn en ik vind het nu al 
voldoende, dat deze terecht onverkwikkelijke ge
schiedenis in het Genootschap Architectura aan
leiding heeft gegeven tot een Voorzitters-crisis, 
men was daar vond ik, nu juist weer zoo goed op 
gang. terwijl het in andere vereenigingen in vele 
opzichten nog maar sukkelen is. Als ik het Bouw
kundig Weekblad lees. wordt het mij af en toe 
wel eens wee om 't hart. Als stuurman aan den 
wal zal ik maar voor mij houden, wat ik denk van 
het beleid van de stuurlieden, die thans in de 
Maatschappij aan het roer staan, maar ik kan niet 
verzwijgen, dat ik zeer benieuwd ben naar hetgeen 
er gebeuren zal, wanneer die zoogenaamde reorgani
satie van de Maatschappij in werking zal zijn ge
treden. 

Misschien gebeurt er wel niets en baart de berg 
een muis, dat zou dan niet de eerste bevalling van 
dien aard zijn. 

Van den Architectenbond hoorde ik weinig in 
den laatsten tijd, daar wordt aan gewerkt, zal ik 
maar denken, maar aan de fusie tusschen den Bond 
van Technici en dien anderen met dien langen naam. 
ik bedoel van de Opzichters en Teekenaars, met 
een martelaar als Voorzitter, wordt niet meer ge
werkt, want, toen men sprak over fusie, kreeg men 
inplaats daarvan ruzie en thans is de verhouding 
tusschen de beide bonden weer zoo miserabel als 
men dat maar denken kan en brengen hun „Organen" 
weder, als van ouds, allerlei valsche tonen en wan
klanken te voorschijn, hetgeen dc; sympathie voor 
het bondsleven niet bevordert. 

„Zeg heb je het ook gehoord ?, vroeg iemand mij 
•lezer dagen, Willem Hutschenruyter heeft het 
Vredespaleis van Berlage gehuurd, om het in te 
richten tot Beethovenhuis". Ik herinnerde mij zoo 
gauw geen Vredespaleis van Berlage, maar ja toch. 
later kwam mij het ontwerp en het verschopte; 
modelletje, dat ik indertijd in den Haag gezien had 
in de gedachte, maar ik begreep de aardigheid 
niet dan toen mij verleden Zondag het nummer 
van Architectura in handen kwam en toen vond ik 
het een lumineus idee en zeer practisch, vooreerst 
omdat de arbeid van den ontwerper, die anders 
wellicht voorgoed in portefeuille gebleven zou zijn. 
nu niet als verloren beschouwd behoeft te worden 
en ten tweede met het oog op de werkverschaffing, 
waarmede men allerwege zoo sukkelt. 

Ik hoop dan ook van harte, dat de musicus gauw 
de benoodigde fondsen bij elkaar gemusiceerd zal 
hebben, om tot verwezenlijking van zijn denkbeeld 
over te kunnen gaan. Ik meen gehoord te hebben 
dat het ergens op de hei geplaatst zal moeten 
worden en als dit zoo is, dan kan ik hem de Drentsche 
hei bepaald recommandeeren. 

Als hij mij de eer van een bezoek zou willen 
bewijzen, dan zou ik gaarne een wandeltocht met 
hem ondernemen, om een mooi terrein uit te 
zoeken, mooi en goedkoop, dat vindt je in Amsterdam 
zoo maar niet. 

Het is dan toch niet waar geweest, wat ik 
vroeger heb hooren vertellen, dat Berlage zijn 
Vredespaleis-ontwerp aan de Vereeniging voor 
Lijkverbranding had verkocht. Nu ik vind zulk 
••en Beethovenhuis dan ook iets prettigers om op 
te kijken dan een crematorium en 't zal bepaald 

hier in het land van hei en struiken, dat toch 
wel eens somber kan zijn. een goed effect maken. 

„Piet, ik geloof niet, dat je heel erg best be
grijpt, wat er eigenlijk met dat Beethovenhuis 
bedoeld wordt" hoor ik U al zeggen. Het kan 
wel zijn, dat ik op het oogenblik niet erg vatbaar 
ben voor verheven indrukken, dat komt nergens 
van als van die ellendige kalkzandsteen-quaestie. 
die zelfs tot een kluizenaar in dit afgelegen oord 
is doorgedrongen. 

Gegroet t. a. v. 
PIET VAN DIEVER. 

V e r e e n i g i n g e n . 

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 15den December heeft in de vereeniging B o u w 
k u n s t en V r i e n d s c h a p Prof. K . Sluijterman 
een voordracht gehouden, getiteld: „ D o o r N o o r d -
F r a n k r i j k . " Per spoorweg tot Dinant gekomen 
zijnde, heb ik. zeide spreker, den tocht verder per 
rijwiel gemaakt, waardoor ik in de gelegenheid was 
om allerlei niet aan de groote spoorwegen gelegen 
kleinere plaatsen, die evenzoo goede kunstschatten 
berbergen als de grootere steden, te bezoeken en 
zonder aan spoortijd of vaat-gelegenheden gebonden 
te zijn, mijn bezoek te verlengen of verkorten, 
naar de omstandighehen dit wenschelijk maakten. 
Langs de Maas ging de tocht langs Charleville, 
Mezières en verder op Rheims aan, langs een dei-
door de Romeinen aangelegde straatwegen. Het 
eerste monument dat in 't oog valt is een Ro
meinsche poort, hoewel van zijn attiek beroofd en 
door den tijd aangevreten, toch nog in goeden staat: 
en vermoedelijk een der poorten van de Romeinsche 
sterkte ter plaatse van het tegenwoordige Reims. 
Het hoofdmonument in Reims is de Kathedraal in 
het begin van de dertiende eeuw gesticht, een 
schitterend voorbeeld van de Fransche vroeg-gothiek 
doch door brand van zijn torens beroofd die nimmer 
herbouwd werden, overdekt met een schat van 
ornamentale versieringen en beeldwerken, van on
gekend schoone bewerking, en waarvan sommige 
in de drapeering in sterke mate aan Romeinsche 
beelden doen denken. Naast de Kathedraal kan de 
St. Remy genoemd worden, gedeeltelijk Romaansch 
gedeeltelijk uit latere perioden met eene eigenaardig 
palmvormig flamboyant bovenlicht boven een dei-
deuren in de zijportalen en prachtige glazen uit de 
11e en 12e eeuw, die de portretten der Fransche 
Koningen bevatten, welk glas, niettegenstaande zijn 
hoogen ouderdom, nog in een volkomen gaven toe
stand verkeert evenals het lood waarin het gevat is. 

Van Reims ging de tocht naar Laon in vroeger»' 
eeuwen een sterke, Romeinsche nederzetting waarvan 
nog aanzienlijke overblijfselen in den vorm van sterke; 
wallen zijn overgebleven. Gebouwd op een heuvel
plateau steekt de kathedraal hoog boven het om
ringende landschap uit. Ook deze kerk uit het begin 
van de 13e eeuw is een merkwaardig voorbeeld 
van Fransche vroeg-gothiek, en heeft de eigenaardig
heid, dat het schip niet als gewoonlijk door een 
koor, doch door een vlakken gevel met een groot 
venster is afgesloten, waardoor zij vooral inwendig 
een geheel anderen indruk maakt dan de gewone 
kathedralen. Midden op een hoogvlakte in Picardië 
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op den weg naar Soissons ligt de ruïne van Coucy 
le chateau, een slot uit de dertiende eeuw, waarvan 
de overblijfselen den reusachtigen omvang nog doen 
zien. In nog bijna ongeschonden staat, slechts van 
zijn houten dak en weergangen beroofd, staat nog 
te midden der muren en hoektorens de buitengewoon 
groote donjon die een middellijn van 30 M . heeft. 
Van het overige van het slot, de eigenlijke woon
vertrekken en die voor de bezetting, die tot 1000 
man bedragen kon, is veel in puin gevallen, doch 
ook nog genoeg aanwezig om een denkbeeld van 
den omvang van het geheel te geven. In Soissons 
is het weder de kathedraal die de aandacht vraagt, 
en in 12e en 13e eeuwsche vormen gebouwd, een 
Inzonderheid vertoont door eene absidiale afsluiting 
van een der transepten, waardoor ook deze kerk 
bij het eerste binnentreden een eenigszins vreemden 
indruk maakt. Merkwaardig in Soissons is ook de 
ruïne van de oude abdijkerk van Saint Jean de 
Vignes waarvan alleen de voorgevel met de beide 
torens in nog tamelijk goeden staat aanwezig zijn. 

Een prachtige weg door het Aisnedal voert van 
Soissons naar Compiègne met zijn door Lodewijk X V 
gebouwde Koninklijke slot, en in zijn vormenspraak 
herinnerende aan de vorstelijke paleizen te Versailles, 
en evenals deze met een prachtigen parkaanleg er 
omheen. In Compiègne wordt ook een der zeld
zame Fransch gotbische stadhuizen gevonden en 
wel e n dat als een schitterend voorbeeld daarvan 
kan gelden met een toren van bijzonder fraai silhouet 
en een in mooie verhoudingen geordonneerden en 
van sierlijk beeldhouwwerk voorzienen gevel. Nabij 
Compiègne ligt het gerestaureerde Kasteel Pierre
fonds omstreeks 1400 gesticht door Louis I 
d'Orléans, in de 17e eeuw ontmanteld, daarna ver
vallen en vernield en door Napoleon I voor den 
Staat aangekocht en door Viollet le Due gerestau
reerd. Hoewel een uiterst merkwaardig bouwwerk, 
maakt het door de nieuwheid van het materiaal 
der restauratie een eenigszins nuchteren indruk, en 
vervult het ook inwendig de verwachtingen van den 
beschouwer niet. Op de binnenplaats van het kasteel 
staat een prachtig ruiterstandbeeld in brons van 
den stichter van Pierrefonds, Louis d'Orléans. Na 
Pierrefonds volgde het allerinteressantste stadje 
Senlis met een mooie kathedraal uit de 12e tot de 
14e eeuw die zeer eigenaardige flamboyant vormen 
vertoont, een toren met slanke spits en de 
eigenaardigheid heeft, dat het tynipau boven den 
ingang niet met beeldhouwwerk maar met een 
getraceerd raam is bewerkt. Een andere merkwaar
dige kerk de St. Pierre eveneens met prachtige 
flamboyant vormen, doet dienst als markthal en 
verkeert in vervallen staat. Verder ging de tocht 
naar Chantilly, het slot der Condé's in 16e eeuwsche 
renaissance gebouwd, in de 10e eeuw gerestau
reerd, en door den Hertog van Aumale met al de 
daarin verzamelde kunstschatten geschonken aan 
den Staat. 

In Amiens is het wederom een der prachtige 
kathedralen, niet ten onrechte „La Reine des cathé-
drales" genoemd, die de aandacht vraagt. In het 
bijzonder zijn de portalen van groote schoonheid 
met hunne rijke symbolische beeldhouwwerken, die 
het ongeletterde volk beter dan welk boek ook de 
bijbelgeschiedenis leeren, en dan ook de „ Bible 
d'Amiens" genoemd worden. Na Amiens volgde 

Beauvais, met zijn onvoltooide kathedraal, waarbij 
de constructie zoo licht en sierlijk is, dat de geheele 
samenstelling, vooral van binnen gezien, eer een 
luchtig kantwerk dan een bouwwerk gelijkt Her
haaldelijk zijn dan ook bij den bouw, die in 't begin 
van de 13de eeuw begon, de gewelven ingestort, 
en eerst door het herbouwen met behulp van ijzeren 
versterkingen is het voltooide deel van het gebouw 
intact kunnen blijven. Hoog boven het stadje uit
stekende en overal zichtbaar op een afstand is de 
kathedraal echter zoodanig ingebouwd, dat van 
dichtbij slechts enkele onderdeelen als dè portalen 
te zien zijn. Van opmerkelijke schoonheid zijn de 
in 16e-eeuwsche renaissance uitgevoerde deuren in 
het hoofdportaal en hoewel omgeven door gotbische 
vormen is er toch een volkomen harmonie tusschen 
deze vormen uit verschillende stijlperioden te bewon
deren. Van Beauvais leidde de weg naar Les Andelys. 
waar het Norniandische grondgebied betreden werd . 
en een typische vakwerkbouw veelvuldig voorkomt. 
Merkwaardig is bet Hotel du Grand Cerf. in 16e-
eeuwsche renaissance gebouwd, waar Antoine de 
Bourbon, de vader van Hendrik IV, overleed en 
welks prachtige, groote schouw door Victor Hugo 
bezongen werd. Van Les Andelys naar Rouaan 
met zijn in zeer verschillende stijlperioden gebouwde 
kathedraal met een ijzeren spits uit de 19e eeuw. 
voorzien van een lichtbaak ten dienste der op de 
Seine varende schepen, en zijn schitterende graf
monumenten uit de renaissanceperiode in het in
wendige. 

Niet minder interessant is de St. Ouen uit de 
14e eeuw met zijn prachtigen toren op het Kruis 
die ten volle den naam van „la couronne de Nor-
mandie" verdient. Van den profaanbouw is te 
noemen het Palais de Justice in laat gothiscben stijl 
met uiterst teere en rijke dakvensters als bekroning 
van een prachtigen met beeldhouwwerken en tra
ceeringen versierden gevel. 

In Jumièges vraagt een ruïne van de uit de 
elfde eeuw dagteekenende Romaansche abdijkerk 
Notre Dame de aandacht. Hoewel van al wat hout 
was beroofd, en ofschoon alle gewelven verdwenen 
zijn, maakt toch het overgebleven deel door zijn 
schoone verhoudingen en den gaven toestand waarin 
het verkeert een machtigen indruk. Ook Caen 
heeft merkwaardige overblijfselen uit vroegere 
eeuwen aan te wijzen, waarvan de Saint Etienne in 
Romaanschen stijl met zijn 9 torens een van de 
belangrijkste is, en ten slotte Bayeux. welks kathe
draal weder alle stijlperioden van de 9e tot de 19e 
eeuw vertoont, en waar het vermaarde „tapisserie 
de Bayeux" wordt bewaard, een linnen lap van 70 
M . lengte bij een halven meter breedte; door la 
Reine Mathilde, de gade van Willem den Veroveraar 
geborduurd met de geschiedenis van Harold. 

Van Bayeux ging de tocht verder naar Havre en 
per boot terug naar het vaderland. Slechts vluchtig 
eindigde spreker heb ik stil kunnen staan bij de 
verschillende gebouwen die ik op mijn tocht bezocht, 
terwijl elk hunner wel een geheelen avond voor 
zich zou vragen, om toch nog slechts oppervlakkig 
gekend te worden. 

Een reeks van <S() lichtbeelden helderde bet ge
sprokene op . . . . en voor vulde het oog aan wat in 
woorden niet uitvoeriger kon behandeld worden. 
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Het R a a d h u i s te s - G r a v e n h a g e . 

De Haagsche Courant wijdt in haar nummer van 
14 dezer een hoofdartikel aan ,,'t Stadhuis'', be
schouwingen bevattend over het bekende rapport 
• Ier drie deskundigen. 

De schrijver meent, dat het advies van die heeren 
niet tot een bevredigende oplossing zal leiden, om
dat zij wel spreken van een verre toekomst, maar 
daarmede overigens in hun rapport geen rekening 
houden. Hij brengt dan de in alle groote steden 
voorkomende quaestie van concentratie van den 
dienst in één gebouw, oi' verdeeling over twee of meer 
gebouwen, nog eens ter sprake en geeft daarbij blijk 
geen voorstander van het eerstgenoemde denkbeeld 
te zijn. 

Het idee van de verre toekomst heeft, zooals 
dat wel meer gebeurt, den schrijver eenigszins van 
de wijss gebracht, want het is de vraag of wij. bij 
het bezigen van die uitdrukking, direct aan steden 
als Weenen moeten denken, maar overigens geeft 
liet artikel zeer zeker de meening van een deel der 
in de zaak belangstellende Hagenaars weer, waar 
wij lezen: 

..Er moet worden gekozen of gedeeld. Of ergens 
elders een geheel nieuw Stadhuis, inderdaad be
rekend op den verren tijd vóór ons, en dan een 
andere bestemming voor een deel van het bestaande. 

óf het bestaande verbouwd tot zetel van het 
Gemeentebestuur, alleen met de hoogiioodigste 
bureaux onder één dak, gecombineerd met het 
.Museum in het parterre-gedeelte en het Archief in 
een zijvleugel, en dan elders in de stad (bv. op 
het eerlang vrijkomende terrein van het krank
zinnigengesticht, groot 4400 M - . of wel aan de 
Markt) de bureaux te zamen". 

„Dit laatste schijnt ons nog altijd veel aanlokke
lijker en afdoender". 

„Dan toch is er ruimte beschikbaar aan de 
Groenmarkt, zonder dat men het aanhangsel ei' 
aan behoeft te haken, om. voor wat wij daareven 
noemden, werkelijk practisch „bevredigende" op
lossingen te vinden". 

„Dan kan - met o! zonder prijsvraag, dat is 
om 't even een gebouw aan het 10e-eeuwsche 
„meesterwerk der Nederlandsche architectuur" 
worden verbonden, dat, met een gevel in denzelfden 
stijl, eeu „waardig kunstsynibool eener gemeente 
van zoo hooge afkomst" (woorden der commissie) 
zou vormen''. 

„Want dan kan (tok inplaats van den onregel-
niatigen vijfhoek, die er door meer of minder 
srnakelooze aanbouwen in den loop der eeuwen 
van is gemaakt, herbouw geschieden op een vier
kant san p.m. 45 M . aan elke zijde, waaraan dan 
naar 't ontwerp der commissie, tegenover de 
Gravenstraat (aan de verruimde Groenmarkt) met 
afschuining een imposante facade ware aan te 
brengen". 

„Ter zijde, waar nu het onregelmatige plein is, 
zou in verband daarmede dan óók een betere toe
stand zijn te verkrijgen". 

„De Halstraat, die de commissie weer op 14 M . 
wil terugbrengen, zou op 1(5 M. breedte zijn te her
stellen, schuin uitloopende op de Oude-Molstraat, 
zoo dat het hoekhuis waarin nu de fietsenzaak is 
nog aan het plein zou blijven, met 't oog op een 
latere verbreeding van de Molstraat als uitweg 
naar Nobelstraat Prinsestraat. Een aardig stuk 
grond blijft dan te verkoopen". 

„Werd dan van den Stadhuishoek tegenover het 
assurantiegebouw een raambreedte afgenomen, dan 
zou deze regeling een regelmatig geheel kunnen 
opleveren, tevens met een oplossing voor het thans 
onoplosbare vraagpunt, hoe de tram door die engte 
in of uit de Halstraat te brengen. Wij voorzien, 
dat men hiertegen zal aanvoeren dat wegnemen 
van zulk een strook van 't iSe-eeuwsche stuk de 
verhouding van gevel en dak zou verstoren; maar 
in eeu groeiende stad stelt het verkeer nu eenmaal 
zijn onverbiddelijke eischen ; en bovendien spreekt 
de commissie ten aanzien van dien zijgevel van 
„middelmatige architectuur", zoodat er niet zoo 
héél veel aan verloren zou zijn ; zelfs niet als men 
hem bij verbouwing afbrak en door een lOe-eetiw-
schen verving". 

Het spreekt vanzelf, dat de schrijver, waar hij 
aan een verre toekomst denkt, zich ook niet veree-
nigen kan met de breedte van de Halstraat, zooals 
de Commissie die voorstelt en daarop wijst hij nog 
eens met nadruk in het slot van zijn artikel, dat 
luidt als volgt: 

..De commissie, die in dc inleiding van haar 
beschouwing vooropstelt, dat „thans om het Raad
huis tal van nauwe straten sanienloopen", zal immers 
óók op dal woordje „thans" wel den nadruk willen 
leggen en erkennen, dat, als het Raadhuis „tot in 
verren tijd" een „voornaam centrum der Residentie" 
moet kunnen blijven, afdoende maatregelen zullen 
noodig zijn, onvermijdelijk noodig. om met name 
aan de in de Halstraat samenloopende Graven- en 
Veenest raten een ruimeren afvoerweg te verschaffen 
naai- het Westen, dat voortdurend van meer be
teekenis wordt. Rekenende dat maar de helft van 
het Veenestraat-verkeer er door moet, hebben we 
voor Veene- en Gravenstraat samen nu al een 
afvoerweg van méér dan 14 M . noodig (waarbij 
dan nog een tramlijn komt). Voor de hand ligt dus, 
dat het een zeer onvoorzichtige politiek zou zijn, 
blind zells voor een niet verre toekomst, indien men 
nu de Halstraat op de onvoldoende breedte van 
slechts 14 M . zou gaan brengen en voor altijd 
vastleggen". 

„Dat kan. maar ondei één mits: dat men van 
plan is. de Groenmarkt langzamerhand, van „voor
naam, centrum", tot een „gesloten stadsbeeld" iu 
een achterafhoek te maken". 

„En dat zal toch wel de bedoeling niet zijn: ook 
van de commissie niet". 

„Maar dan moeten wij dus óók om deze reden 
den toestand niet nog bedenkelijker maken dan hij 
reeds is en overigens, wat Raadhuis en admini-
stratiebureaux betreft, een afdoende beslissing 
nemen, tot ontbinding van een gemeenschap, die 
op den tegenwoordigen voet onbestaanbaar is 
geworden". 

P r i j s v r a g e n . 

D I R E C T I E V A N D E N L A N D B O U W . 
De Directeur-Generaal van den Landbouw brengt 

ter algemeene kennis, dat van af Zaterdag 19 Decem
ber tot en met Maandag 2<S December a. s in het 
voormalige archief-gebouw, Plein 23, te 's-Graven
hage, van 10 uur v.m. tot 4 uur a.m., bezichtigd 
kunnen worden de antwoorden op de prijsvraag voor 
hel ontwerpen van goedkoope, eenvoudige en doel
matige slachthuizen, zonder en met kunstmatige 
koelinrichtingen. 
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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 . 

Ter aanvulling en verbetering van het bericht, 
omtrent de prijsvragen dezer vereeniging, in ons 
vorig nummer kan nog het volgende dienen. 

In prijsvraag a. werd een verhoogde derde prijs, 
getuigschrift en f 35 toegekend aan elk der motto's 
Hibou en Enfin van welke respectievelijk de ontwer
pers bleken te zijn de heeren Charles Estourgie, 
architect te Amsterdam en A . A. van Niéuwen-
huizen en C. Hoogendijk Architecten te Rotterdam. 

In prijsvraag 6. werd de derde prijs, getuigschrift, 
toegekend aan motto: Entree, ontwerper de heer J . 
H. Schmidt te Rotterdam. 

L e e s t a f e l . 

Ito uw kundig Weekblad No. 50. M e d e d e e l i n g e n van 
de Maatschappij t. b. d. B. 

liet Administrat iegebouw der Ned. Indische 
Spoorweg Mij. te Seinarang, door .1. F. Klinkhamer en 
B. J. Oiiëndag, Arch met afbeeldingen. 

T u i n s t a d - T e n t o o n s t e l l i n g , door P. .1. W. .1 
v. d. Burgh. 

Ingezonden s tukken betreffende een artikel van 
de nieuwe honorariumtabel van de heeren A. Salm G.B.zu 
en .1. Limburg. 

V e r s l a g e n van V e r g a d e r i n g e n . Afd Amster
dam 27 November 1908. — Afd. 's-Gravenhage 4 December 
1908. — Afd. Utrecht 2 December 1906. 

Architectura No. 50. Mededee l ingen betreffende 
het Genootschap 

Het B e e t h o v e n h u i s door Willem Hutschen Ruyter 
met teekeningen naar het ontwerp van H. P. Berlage Nzn. 

De T u i n s t a d -Tentoon.stelling door .1. Roosing Jr. 
T e c h n i s c h Gedeel te . Verwarming en Ventilatie 

door Ing. Joh. Korting, naar het Duitsch door K. F. van 
der Heijden (Vervolg). — Fundeeringsniethoden (Vervolg). 
— Snippers, over het verleden van een hoek in drie gelijke 
deelen. 

De Bouwwereld No. II. De T n i n s t a d t e n t o o n -
s t e l l i n g door J. H. W. Leliman b. i. met afbeelding (Slot). 

De Ingenieur No. 50. P r o v i n c i a a l G e n e e s k u n d i g 
G e s t i c h t „Duin en Bosch" te Castricum (provincie Noord-
Holland) door J. Scholtens, met afbeeldingen. 

R i c h t i n g s k e u z e van jonge ingenieurs door A. Ham s.i. 

Technisch Weekblad (B. v. T.) No. 50. Bestuursbei ichten. 
— Uit de Afdeelingen. — Van Week tot Week. — Basalt
groeven (Slot). — Vaknieuws. 

De Aannemer No. 50. M e d e d e e l i n g e n van het Be
stuur van den Ned. Aannemersbond. 

Het Tweede I n t e r n a t i o n a a l C o n g r e s voor de 
Bouwbedrijven te Parijs IV (Slot). 

De S t a a t s c o m m i s s i e voor den Midden-
tand III. 

Een p a r t i e e l e a a n b e s t e d i n g . 
Afdee l ings vers lagen . Groningen 8 December 1008. 

De Neuerlaudache Kléi-Industrie No. 24. Het aflossen de r 
stokers. — Gewapend beton. — Twee branden. — Groote 
productieve werken. (Ingezonden*. — De wrerking van 
chroomoxid in zinkhoudend i glazuren. — Het Terranigra 
vaatwerk. — Steen uit hoogovenslakken. De geschied
kundige ontwikkeling der steenfabricatie. (Vervolg). 

Deutsche Bauhtttte No. 50. Z u in S t u t t g a r t e r 
T h e a t e r b a u, door F. Rud. Vogel. 

Ueber L a n d h a u s b a u t e n , VI. door E . Bauei nfeind, 
mei afbeeldingen. 

I n g e n i e u r s k u n s t II, door Josef Aug. Lux. 
E v a n g e l i s c h e k irche , door J F. Lux bij een 

ontwerp van Karpenstein Arch, te Düsseldorf. 

Moderne Baufvrmen van M. J. Gradl, uitgave van Julius 
Hoffmann te Stuttgart Xo. 12. 

„Het Criterium van den bouwstijl in historischen zin is 
de algemeene geldigheid van bepaalde vormen en verhou
dingen voor een zeker tijdperk. Wij leven in de eeuw der 
individualiteiten, die wild en koen daarheen stormen, de 
middelmaat ver achter zich latend. Op vele wegen ijlen zij 
een nieuwe schoonheid tegemoet, een schoonheid, the wij 
zeer in het bijzonder zoeken moeten, omdat wij een tijdlang 
den rechten Weg gemist hebben en in een slop waren 
geraakt. Het is heden moeilijk om te beslissen, welke van 
de vele individualiteiten, diegene, die niet zeil een padvinder 
is, volgen moet welke richting hij moet inslaan. In iedere 
werkkamer, waar de ernst van den zelfstandigen geestes 
aibeid heerscht. speelt zich dus een kleine strijd af, een 
strijd om stijl, een strijd, waarbij ieder zich het zijne op 
nieuw moet veroveren'. 

Met deze woorden wordt in deze aflevering Hugo 
Kb er hardt ingeleid en gezegd, dat ook hij met zichzelf 
heeft moeten voeren dezen strijd, waarvan de resultaten te 
zien zijn in de afbeeldingen zijner werken, die nagenoeg 
het geheele nummer in beslag nemen. 

Feu der belangrijkste werken daaronder is de „Kaufudger 
und Kurfürstenscliiile" te Frankfurt a. M. en nog verschei
dene andere schoolgebouwen daar ter stede, waaronder het 
ontwerp van een op het „Roederberggelande" de aandacht, 
trekt door de wijze, waarop hier van een schilderachtige 
situatie partij getrokken is. Vermelding verdient ook de 
„Schillerschuie". die in vele prenten zoo uit- als inwendig 
is afgebeeld, evenals verscheidene grootere en kleinere 
landhuizen. Uit al deze werken spreekt een typisch Duitsch 
karakter, een streven naar eenvoud, zonder de overdrijving, 
waarin velen in dit opzicht zijn vervallen, een eenigszins 
rijkere opvatting, waar die op naar plaats is. gepaard aan 
een oordeelkundig aanbrengen van versieringsvormen. 

G e m e n g d n i e u w s . 

B U I T E N L A N D. 

Dat na het slechten van Antwerpen's wallen, de stad eene 
uitbreiding zal nemen zooals de grootste optimisten nauwc-
lijks durven voorzien, is boven allen twijfel verheven Een 
der hoofd punten, dat bij de toekomstige stads vergrooting 
niet ui het oog mag verloren worden, is zeker de archi
tectuur der nieuwe te scheppen stadswijken. De meest 
bekwame vaklieden in stads-, provincie- en staatsdienst 
werken grootsche plannen uit, en alles doet voorzien dat 
de aanleg der nieuwe stad prachtig zijn zal 

Hoe zaj het echter zijn. wanneer de vrijgekomen gronden 
aan de bouwnijverheid en de speculatie overgelaten worden. 
De onverschilligheid en onwetendheid op architecturaal 
gebied kunnen tot misstappen leiden en de nieuwe wijken 
loopen hierdoor gevaar geheel ontsierd en bedorven te 
worden. Om dezen Philisujnen-geest te keeren heeft, naar 
wij vernemen, de Kring voor Bouwkunde besloten eene 
publiek-ondenvijzende tentoonstelling te houden, om een 
ieder in te wijden in de geheimen der moderne bouwkunst, 
het publiek bouwkunde te leeren waardeeren en naar juiste 
waarde te schatten. (H. v. A.) 

In den Dom te Keulen heeft men bij het herstellen van 
het beroemde kooraltaar de ontdekking gedaan dat een oud 
werk door overschildering geheel bedekt en onkenbaar 
geworden is. Na zorgvuldig schoonmaken kwamen er echt 
gotische teekeningen iu (raaien vorm voor den dag. Het 
bleek dat er verschillende .schilderingen over elkaar lagen, 
zoodat er opeens zes armen van den Christus tegelijls te 
voorschijn kwamen. Hetgeen hier ontdekt s, wordt volgens 
deskundigen beschouwd als het beste en schoonste wat de 
Duitsche schilderkunst, in de volle got hick omstreeks 1370, 
vermocht te leveren. De oud Keulsche schilderschool komt 
hiermede aan de spits als baanbrekend voor geheel 
Duitschland. 

B I N N E N L A N D . 

ENSCHEDE. De raad dezer gemeente heeft bjj de behan
deling der gemeentebegrooting voor 1900 I' 100.000 uitge
trokken voor den bouw van een Textielschool en voor den 
te benoemen directeur dier inrichting f 4000. 

WORKUM, Op last van kerkvoogden der Ned. Herv. Gein. 
te Workiru is de dikke verf- en vernislaag, die, gelijk op 
zoovele werken der oudheid, ook in het kerkgebouw 
van genoemde gemeente overal op het kunstig snijwerk 
was aangebracht, thans verwijderd, zoodat de verschillende 
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kunstwerken nu nicer in hunne oorspronkelijke gedaante 
te zien zijn. Verschillende tafereelen, aan de Bijbelsche 
geschiedenis ontleend, en dateerende uit het begin der 18e 
eeuw, trekken hier de aandacht en doen i'e vaardige hand 
van den werkmeester bewonderen. („Ned.") 

OIRSCHOT. Op 12 December, j.l. was het vier jaar geleden 
dat <le bekende toren van Oirschot |N.-Br.) instortte. Het 
herstellingswerk, uitgevoerd door den beer Klappers, aan
nemer, onder leiding van den heer Van GiN, architect, is 
thans zoover gevorderd, dat op dien gedenkdag voor het 
eerst de vlag van den ton n wapperde. 

Deze voor het dorp zeo gedenkwaardige dag ging gepaard 
met verschillende feestelijkheden. De beroemde klokken, 
welke ondanks hun val behouden bleven, deden weder voor 
het eerst na vier jaren van uit den toren hunne klanken 
hooren. 

TIEL. Dezer dagen stortte een groot brok muur in van 
het overblijfsel van het kasteel „Wadensteiii" te Herwijnen. 
Eeuwen geleden werd dit kasteel gebouwd, maar sinds 
menschenheugenis werd het geheele gebouw aan zijn lot 
overgelaten, en nu zal er wel spoedig alleen een puinhoop 
van over zijn. 

'SGRAVENHAGE. In de jongste ledenvergadering van de 
• Ned. Ver. voor Ambachts- en Nijverheidskunst zijn dooi
den voorzitt.r mededeelingen gedaan, aangaande de inschrij
vingen voor deelname der leden aan de eventueele collec
tieve inzending ter tentoonstelling te Brussel in 1910, waarbij 
bleek dat o.a. zeventien geheel complete afgetimmerde 
kamers gemeubileerd zullen worden ingezonden. Verder een 
ruime collectie metaal-en edel metaalwerken, p jtterij, druk-, 
illustratie- en bindwerken, weefwerken, batiks, enz. 

De gewijzigde statuten der Vereeniging werden goed
gekeurd. Door een dezer wijzigingen is het nu mogelijk dat 
ieder belangstellende tegen betaling van een betrekkelijk 
lage contributie lid der Veiveuiging kan worden, ontvangt 
daardoor gratis het rijk geïllustreerde tijdschrift der Veree
niging en steunt tegelijk een mooie beweging op ons nieuwe 
kunstnijverheidsgebied. De tuinbouw, landbouw en veeteelt, 
machine- en andere groepen van kunstnijverheid gaan met 
even volledige plannen voor collectiefsgèwijze inzendingen 
voor de tentoonstelling te Brussel rond. 

Men hoopt, dat nu de Tweede Kamer goedgunstig op de 
te verwachten nieuwe voorstellen van de regeering zal 
beschikken en dus de Nederlandsche afdeeling officieel op 
de tentoonstelling komt. 

Het eindrapport der loodwitcommissie zal vermoedelijk 
in de eerste helft van 1909 worden uitgebracht. 

Tengevolge van misrekeningen ten opzichte van den bouw 
der Ambachtsschool — misrekeningen, die zeggen B. en W. 
van 's-Gravenhage, bij eiken bouw kunnen voorkomen, — 
is het noodzakelijk: het door den gemeenteraad voor de 
verbouwing en uitbreiding der school verleende voorschot 
van f 220.000 met f 32,*25 te verhoogen. 

Een daartoe strekkend voorstel is door B. en W. bij den 
gemeenteraad ingediend. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Gemeente-Architect te Amersfoort. Zie adv. in dit 
nummer. (11 

Teekenaar P. G., op een Technisch Bureau bekend 
met werktuigkundig teekenen en rondschrift. Brieven 
onder No. 2077, bureau van de Haagsche Cnurant te 
'sGravenhage. (i) 

— Onderbaas bekend met spoorwerken en stoommachines. 
Brieven onder No. 37(j07 aan het bureau van het Alg. Ned. 
Advertentieblad te 's Gravenhage. (1) 

— Werktuigkundige, tegen 1 J.niuari 1909 bekend met 
ketel-, scheeps- en ijzeiconstructie. Brieven onder No. 39044 
aan het bureau der N. Bott. Courant. (1) 

— Twee electrotechnikers op een electr. Bureau bekend 
met ontwerpen voor licht en kracht. Br. onder No. 2152, 
a. d. boekh. M. M. Couvée. Den Haag. (1) 

P e r s o n a l i a . 

— Op de aanbeveling voor opzichter van de Gemeente 
Weststellingwerf (van de 136 sollicitanten) zijn geplaatst de 
heeren: 

W. Hoekstra te Holwerd (Pr.), W. Noorman te Epe en J. 
W. Boltje te Apeldoorn. 

— De heer H. J. de Vries, le opzichter bij de gemeente
werken te Alkmaar, herdacht onlangs 40 jaren dienst bij die 
gemeente. Door B. en VV. is hem namens de gemeente een 
gouden horloge met inscriptie aangeboden. 

De heer de Vries heeft tegen 1 Januari pensioen verkregen. 

— Tot hoofdopzichter bij de Justitiegebouwen is benoemd 
de heer W. C. van der Eem, thans opzichter. 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RtlIJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 

32 Bouwk.Opz.-teek., 
12 BouwkOpz.-Uitv., 
10 Bouwk. Teek. 
6 Waterb. Opzr. 
1 Décoratie-teekenaar 
1 Teek. voor kunst-industrie 
0 Chef-machinisten 
4 Werkmeesters 
0 Werktuigk. Teek. 
0 Electrotechniker 
2 Scheepsteekenaars 

p.m. 

tot 8 uur 
22 -50 j . , / 6 0 - / 1 2 5 p.m. 
23—50 j . , ƒ65—ƒ120 „ 
22—33 j . , / 45—ƒ120 
2 0 - 4 4 j . , / 6 0 — ƒ 1 2 5 

30 j . , / /125 
30 j . , / /125 

26—88j.,/80—/130 
26—34 j . , /100—/130 

18-30j.,/35—f 90 
2 0 - 34j . , /35 -ƒ130 

21— 22 j . , ƒ 6 5 - / 70 

T H. van Heemstede Obelfs Sanitair Technisch Bureau 
Hoofdkantoor en Magazijn: De Ruvterkade 104/104} 151 

AMSTERDAM 
Filiaal en Monsterlokaal: Manritskade 35 

's-GRAVENHAGE. 
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 Ventilator onder garantie. 

19 December. Bijlage yao „ D E O P M E B K E B " . No. 51. 

Aankondiging; van 
Aanbested ingen. 

MAANDAG 21 December. 

Utrecht ten 2 ure. Door het Min. van 
Waterstaat aan het geb. van het j>rov. 
best.: het bouwen eener nieuwe dienst
woning voor den brugwachter bU, de di aai-
brug nabij den Doorslag te Jutphaas, 
begrooting f 6720; bestek no. 246, ter 
lezing aan gen. Min. aan de lokalen der 
pr. best. en te bekomen bij Gebr. v. Cleef 
den Haag; inl. bij den' hoofding.-dir. 
Castendijk te Arnhem, den arrond.ing. 
Steyn Parvé en bij den opz. Ritmeester, 
beiden te Utrecht; de nota van inl. 14 
Dcc. ter inzage bij den opz. voorn. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het gem. 
best,: liet maken van i en spoorbaan met 
voetweg langs de Nieuwe Vaart en den 
mond van het Merwedekanaal en het 
agaliseeren van bet terrein tusschen het 
Oosterkanaal en het Merwedekaal. Be
stek en voorwaarden te verkrijgen ter 
Stadsdrukkerij. Inlichtingen ten kantore 
van den Ingenieur, der Havenwerken ten 
Gemeentehuize, kamer No. 151, van 10 
tot 12 uur, de drie laatste werkdagen 
der week, welke aan de aanbesteding 
voorafgaat. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het gem. 
best.: het bouweu van een openbare 
school voor lager onderwijs met 14 loka
len aan de Nieuwe Looierstraat, bestek 
en voorwaarden te verkrijgen, ter Stads
drukkerij. Inlichtingen ten kantore van 
den Architect, der Publieke Werken ten 
Gemeentehuize, kamer No. 148, van 2 tot 
4 uur, de drie laatste werkdagen vóór 
den dag der aanbesteding. 

Stadskanaal ten 4.30 ure. Door het be
stuur van het Waterschap Vledderveen 
in het hotel Dopper; bet graven van het 
kanaalgedeelte F. G. ten lengte van 1315 
M., en het leggen van een duiker bestek 
en teek. ter inzage in gen. hotel en ver
krijgbaar bij den secretaris-penningui. ; 
inl'ichtiiigen versterkt do aren. O Linie}; 
aanw. 21 Dec. 

Donkerbroek. Door de arch 0- M. Meek: 
het bouwen eene boerenbehuizinge 
voor Gebr. Mulder; bestek en teek. ver
krijgbaar bij den arch. 

DINSDAG 22 December. 

Harlingen, ten 8 ure, door het gem.-
bestuur ten gemeentehuize: liet dempen 
van een gedeelte stadsgracht nabij den 
Vossebult en het maken van een petro-
leumbergplaats; aanw. gehouden; bestek 
ter inzage ter Gemeentesecretarie en al
daar verkrijgbaar. 

Oisterwijk, ten 10 ure, door de arch'. 
A. v. Liempt in het koffiehuis van Iersel' 
het bouwen van een villa nabij het sta' 
tion; bestek en teekening verkrijgbaar 
bij den architect. 

Lelden, ten 11 ure, door de dir. van de 
Kon. Ned. Gro'smederij in Den Vergulden 
Talk: het opruimen van een dwarshelling j 
het maken van een steenen wal op paal - j 
fundeering cn het bouwen van een werk-
plaats met bijbehoorende werken; aanw. 
gehouden; bestek en teekening zijn te 
verkrijgen ten kantore van den architect; 
W. C. Mulder. 

Heerlen, door het bestuur der staats-; 

mijnen: de levering van bezaagd dennen-
en vurenhout ten behoeve van destaats-
mijnen gedurende 1909; voorwaarden van 
levering verkrijgbaar bij de Bouwaf-
deeling der Staatsmijnen te Heerlen, al
waar prijsaanbiedingen moeten zijn inge
diend vóór 21 December a.s. 

Utrecht, ten 2 ure, door de Mij. tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen in het 
Moreelse Park, bestek no. 1159: het uit
breiden der goederenloods, het wijzigeu 
van het 2c perron, het maken van de 
grondwerken, het opbreken en weder 
leggen van sporen en wissels en bij
komende werken op het station Heeren-
veen. (Zie adv. in no. 49), 

Assen ten 1.30 ure. Door het gemeen
tebest: de levering van 165000 le soort 
eenigszins getrokken straatklinkers 45000 
le Soort vlakke straa'klinkers, 500' le 
soort vlakke metselklinkers, 30000 le 
soort vlakke Utrechtsche straatklinkers, 
alles waalvorm, benevens fcO M' harde 
steenpuin: monsters van 5 steenen in te 
zenden aan het bureau vangem. wei ken. 

Assurantie- Maatsch. tegen 

schade op bet Leven 
„DE Nederlanden" van 1*15. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood, 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN.IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.-Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.304.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND • LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'remlën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

bestekken nos. 188,189 en 190: het maken 
van bomvrije gebouwen met toebehooren 
in de forten aan de Drecht, bij Uithoorn 
en Waver Amstel; bestekken verkrijgbaar 
op het bureel der Genie, Nieuwe Heeren-
gracht No. 11; inl. aldaar tot en met 2l 
December van 9—12 uur. 

Amsterdam, ten 11 ure, door de genie 
in het gebouw Patrimonium: het uitbreiden 
van het centraal magazijn van kleeding 
en uitrusting (le gedeelte), raming f6800). 
bestek no. 191; grond- en he.werk en bij
komende werkzaamheden; bestek te ver
krijgen op het bureel der Genie. 

Dordrecht ten 2 ure, door het Ge
meentebestuur ten Baadhuize. a. het 
bouwen van eene school voor Lager 
Onderwijs aan het Geldeloo/.c pad; b. het 
leveren cn opstellen van de meubeler 
voor deze school; bestekken en teeke 
ningen ter inzage aan het bureau der 
gemeentewerken en aldaar verkrijgbaar; 
aanw. voor sub. a. op 21 Dcc. 2 ure; bil
jetten in te leveren ter Secretarie. 

Werkendam, ten 12 ure, door deontv. 
der registratie: het maken van een dam 
met verharden rijweg door het Gat van 
den Hardeahoek'onder Werkendam van 
den Bandijk langs de Nieuwe Merwede 
naar Sehrams Hardenhoek en de Ooijc-
vaar; de inschrijvingsbiljetten moeten 
uiterlijk daags voor de besteding worden 
ingeleverd bij den ontvanger; aanw. 21 
December 190», 11 uur; bestek en teeke
ning verkrijgbaar bij genoemden ont
vanger cn door tiisschenkomst van 
iederen ontvanger der registratie en do
meinen. 

's-ftravonhage ten 2 ure-Door het gem. 
bestuur: lo. het maken van een brug 
over het afvoerkanaal bij de Chasséstraat 
en een kaaimuur langs een gedeelte van 
de Newtonstraat; 2o, het leveren van 
meubelen voor de school aan de Vinke-
steijnstraat: 3̂ . het onderhoud, de schoon
maak, enz. van Gemeentescholen en ge-

! bouwen, enz. te Sein veilingen gedurende 
11909. Aanwijzing 21 December te 11 uren 
| twee uren en I l 1/* uren aan de Gemeente-
i werf alwaar de voorwaarden verkrijg-
j baar zijn. 

Roodkerk. Door de heer G. Schaafsma 
ten huize van J. D. v. d. Meer: het bouwen 
van een stelphuizing te Wijns! bestek en 
teek. verkrijgb bij aanbesteder. 

WOENSDAG 23 December. 

Deventer ten 7 ure. De arch. M. van 
Harte in café van Eede; het bouwen 
van een villa te Diepenveen; bestek en 
teek. verkrijgb. bij aanbesteler aanw. 
gehouden. 

's-Oravenhagc ten 11 ure. Door he dep. 
van waterstaat aan het gebouw van het 
departement: het onderhoud en herstel 
van de Landsgebouwen te's-Gravenhage, 
raming f 372O0. (Zie adv. in no. 49) 

Wiuterswijk ten 12 ure. Door de arch. 
J. .1. Post in het café Srheffer: het af
breken van een pakhuis in do Ralumsche-
Straat en het bouwen van een woon- en 
winkelhuis; bestek en teek. ter inzage in 
voorn. café. 

DONDERDAG 24 December. 

Amsterdam, ten 11 ure, door de genie 
in het gebouw Patrimonium in drie perc. 

Antiquariaat van de „Opmerker" 
Tijdschrift v h . K o n i n k l . Instituut v. 

Ingenieurs. 

Verhandelingen: 1855 - '77 22 deelen 
met platen 4o 1855—'75 in 12 h. led. 
bdn. 75—77 in afleveringen. 

Notulen: 1848 '50. '55—'56, '57—'68, 
'09—77,22 deelen met platen 1848- '68. 
8o. '60—77, 4o. in 3 h. led. bdn. 

Register 1847—74 3 stkn. 

Uittreksels uit vreemde tijdschriften 
1855 '68 13 dln. m. plu. ' lo in 7 h. 
led. bdn. 

Te zamen —i 12 
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kunstwerken nu meer iu hunne oorspronkelijke gedaante 
te zien zijn. Verschillende tafercelen, aan de Bijbelsche 
geschiedenis ontleend, en dateerende uit het begin der 18e 
eeuw, trekken hier de aandacht en doen • e vaardige hand 
van den werkmeester bewonderen. („Ned.") 

OIBSCHOT. Op 12 December, j.1. was het vier jaar geleden 
dat de bekende toren van Oirschot (N.-Br.) instortte. Het 
herstellingswerk, uitgevoerd door den heer Klappers, aan
nemer, onder leiding van den heer Van GiN, architect, is 
thans zoover gevorderd, «lat op dien gedenkdag voor het 
eerst de vlag van den tort n wappt rde. 

Deze voor liet dorp zeo gedenk waardige dag ging gepaard 
met verschillende feestelijkheden. He beroemde klokken, 
welke ondanks hun val behouden bleven, deden weder voor 
het eerst na vier jaren van uit den toren hunne klanken 
hooren. 

TIEL. Dezer dagen stortte een «root brok muur in van 
liet overblijfsel van het kasteel „Wadenstein" te Herwijnen. 
Eeuwen geleden weid dit kasteel gebouwd, maar sinds 
mensclienheugenis werd het geheele gebouw aan zijn lot 
overgelaten, en nu zal er wel spoedig alleen een puinhoop 
van over zijn. 

's GRATKNUAUIC. Iu de jongste ledenvergadering van de 
Ned. Ver. voor Ambaehts- en Nijverheidskunst zijn dooi
den voorzitter mededeelingen gedaan, aangaande de inschrij
vingen voor deelname der leden aan de eventueele collec
tieve inzending ter tentoonstelling te Brussel in 1910, waarbij 
bleek dat o.a. zeventien geheel complete afgetimmerde 
kamers gemeubileerd zullen worden ingezonden. Verder een 
ruime collectie metaal-en edel metaalwerken, p dterij. druk-, 
illustratie- cn bindwerken, weefwerken, batiks, enz. 

De gewijzigde statuten der Vereeniging werden goed
gekeurd. Door een dezer wijzigingen is het nu mogelijk dat 
ieder belangstellende tegen betaling van een betrekkelijk 
lage contributie lid der Vereeniging kan worden, ontvangt 
daardoor gratis liet rijk geïllustreerde tijdschrift der Veree
niging en steunt tegelijk een mooie beweging op ons nieuwe 
kunstnijveilieidsgebied. De tuinbouw, landbouw en veeteelt, 
machine- en andere groepen van kunstnijverheid gaan met 
even volledige plannen voor collectiefsgewijze inzendingen 
voor de tentoonstelling te Brussel rond. 

Men hoopt, dat nu de Tweede Kamer goedgunstig op de 
te verwachten nieuwe voorstellen van de regeering zal 
beschikken en dus de Nederlandsche afdeeling officieel op 
de tentoonstelling komt. 

Het eindrapport der loodwitcomniissie zal vermoedelijk 
in de eerste helft van 1900 worden uitgebracht. 

Tengevolge van misrekeningen ten opzb-hte van den bouw 
der Ambachtsschool --• misrekeningen, die zeggen B. en W. 
van •s-Gravenhage. bij eiken bouw kunnen voorkomen, — 
is het noodzakelijk: het door den gemeenteraad voor de 
verbouwing en uitbreiding der school verleende voorschot 
van f 220.0110 niet f :ï2.*2ï> te verhoogen. 

Een daartoe strekkend voorstel is door B. en W bij den 
gemeenteraad ingediend. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— Gemeente-Architect 
nummer. 

te Amersfoort. Zie adv. in dit 
(II 

leekenaar P. G., op een Technisch Bureau bekend 
met werktuigkundig teekenen en rondschrift. Brieven 
onder No. 2077, bureau van de Haagsche Cnurant te 
s-Gravenhage. t\) 

— Onderbaas bekend met spoorwerken en stoommachines. 
Brieven onder No. 3T(i07 aan het bureau van het Alg. Ned. 
Advertentieblad te 's Gravenhage. (l) 

— Werktuigkundige, tegen I J..nuari 1<J09 bekend met 
ketel-, scheeps- en ijzerconstructie. Brieven older No. 39044 
aan het bureau der N. Rott. Courant. (1) 

— Twee electrotechnikers op een elect r. Bureau bekend 
met ontwerpen voor licht en kracht. Br. onder No. 2152, 
a. d. boekh. M. M. Couvée. Den Haag. (1) 

P e r s o n a l i a . 

— Op de aanbeveling voor opzichter van de Gemeente 
Weststellingwerf (van de 130 sollicitanten) zijn geplaatst de 
heeren: 

W. Hoekstra te Holwerd (Fr.). W. Noorman te Epe en J. 
W. Boltje te Apeldoorn. 

— De heer H. .1. de Vries, le opzichter bij de gemeente
werken te Alkmaar, herdacht onlangs tO jaren dienst bij die 
gemeente. Door B. en W. is hem namens de gemeente een 
gouden horloge met inscriptie aangeboden. 

De heer de Vries heeft tegen I Januari pensioen verkregen. 

— Tot hoofdopzichter bij de Justitiegebouwen is benoemd 
de heer W. C. van der Eem. thans opzichter. 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INKOKMATIK-BUHIJAL: VAN DEN BONO VAN TKCHNICI 
RIUIJSCHSTRAAT 94, A M S T E R D A M . 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 0 tot 8 uur. 

32 Bouwk.Upz.-teek., 
12 BouwkOpz.-Uitv., 
10 Bouwk. Teek. 
6 Waterb. Opzr. 
I Décoratie-teekenaar 

22 -50 j . , /00 / 125 p.m. 
23—50 j . , ƒ05—ƒ120 „ 
22—33 j . , ƒ 45—ƒ120 p.m. 
20 44 j . , ƒ 60—ƒ125 „ 

30j., f / 125 „ 
1 Teek. voor kunst-industrie—30j., f / 125 
6 Chef-machinisten 26 -33 j . , ƒ 80- ƒ130 
4 Werkmeesters 
0 Werktuigk. Teek. 
0 Electrotechniker 
2 Scheepsteekenaars 

2 0 - 3 4 j . , ƒ 100 ƒ 130 
1 8 - 3 0 j . , ƒ 3 5 — ƒ 90 
20 - 34 j . , ƒ35 ƒ130 

21— 22 j . , ƒ65—ƒ 70 

TH. van Heemstede Obelt's Sanitair Technisch Bureau 
Hoofdkantoor en Magazijn: De Km terkade 1 0 4 1 0 0 1 5 1 

AMSTERDAM 
Filiaal en Monster/lokaal: Mauritskade 35 

'S-GRAVENHAGE. 
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 COMPLETE BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 

Centrale Verwarming, Ventilatie, Warm en Koudwater verzorging Triumph 
Deurdrangers. Kampioen Ventilator onder garantie. 

19 December. Bijlage van „ D E O P M E R K E R " . No. 51. 

Aankondiging van 
A anlwNted ingen. 

MAANDAG 21 December. 

Utrecht ten 2 ure. Door het Min. van 
Waterstaat aan het geb. van het prov. 
best.: het bouwen eener nieuwe dienst
woning voor den brugwachter by" dediaai-
brug nabij den Doorslag tc Jutphaas, 
begrooting f 0720: bestek no. 240, ter 
lezing aan gen. Min. aan de lokalen der 
pr. best. en te bekomen bij Gebr. v. Cleef 
den Haag; inl. bij den' hoofding.-dir. 
Castendijk te Arnhem, den arrond.ing. 
Steyn Parvé en bij den opz. Ritmeester, 
beiden te Utrecht; de nota van inl. 14 
Dcc. ter inzage bij den opz. voorn. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het gem. 
best,: het maken van < en spoorbaan met 
voetweg langs de Nieuwe Vaart en den 
mond van het Merwedekanaal en het 
agalisceren van het terrein tusschen het 
Oosterkanaal en het Merwedekaal. Be
stek en voorwaarden te verkrijgen ter 
Stadsdrukkerij. Inlichtingen ten kantore 
van den Ingenieur, der Havenwerken ten 
Gemeentehiiize, kamer No. 151, van 10 
tot 12 uur, de drie laatste werkdagen 
der week, welke aan de aanbesteding 
voorafgaat. 

Amsterdam ten 12 ure. Door het gem. 
best.: het bouwcu van een openbare 
school voor lager onderwijs met 14 loka
len aan de Nieuwe Looierstraat, bestek 
en voorwaarden tc verkrijgen, ter Stads
drukkerij. Inlichtingen ten kantore van 
den Architect, der Publieke Werken ten 
Gemeentehiiize. kamer No. 148, van 2 tot 
4 uur, de drie laatste werkdagen vóór 
oen dag der aanbesteding. 

Stadskanaal ten 4.:t0 ure. Door het be
stuur van het Waterschap Vledderveen 
in het hotel Dopper: het graven van het 
kanaalgedeelte F. G. ten lengte van 13tr> 
M., en hel leggen van een duiker bestek 
en teek. ter inzage in gen. hotel en ver
krijgbaar bij den secretaris-penningm, ; 
inlichtiiigen versterkt do arch. OLiuzel; 
aanw. 21 Dec. 

Donkerbroek. Door de arch O. M. Meek: 
het bouwen ^an eene boerenhehuizinge 
voor Gebr. Mulder; bestek en teek. ver
krijgbaar bij den arch. 

MISDAG i'2 December. 

Ballingen, ten 8 ure, door het gem.-
bestuur ten gemoentehuize: 'aet dempen 
van een gedeelte stadsgracht nabij den 
Vossebult en het maken van een petro-
leumbergplaats: aanw. gehouden; bestek 
ter inzage ter Gemeente-Secretarie en al
daar verkrijgbaar. 

UisterwUk, ten 10 ure, door de arch! 
A. v. Liempt in het koffiehuis van Iersel' 
het bouwen van een villa nabij het sta 
tion; bestek en teekening verkrijgbaar 
bij den architect. 

Leiden, ten 11 ure. door de dir. van de 
Kon. Ned. Gro'smederij in Den Vergulden 
Turk: het opruimen van een dwarshelling 
het maken van een steenen wal op paal-
fundeering en het bouwen van een werk
plaats met bijbehoorende werken; aanw. 
gehouden; bestek en teekening zijn te 
verkrijgen ten kantore van den architect 
VV. C." Mulder. 

Heerlen, door het bestuur der staats

mijnen: de levering van bezaagd dennen-
en vurenhout ten behoeve van de staats
mijnen gedurende 1909; voorwaarden van 
levering verkrijgbaar bij de Bouw af
deeling der Staatsmijnen te Heerlen, al
waar prijsaanbiedingeri moeien zijn inge
diend vóór 22 December a.s. 

Utrecht, ten 2 ure. door dc Mij. tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen in het 
Moreelse Park, bestek no. 1159: het uit
breiden der goederenloods, het wijzigen I 
van het 2e perron, het maken van de 
grondwerken, het opbreken en weder 
leggen van sporen en wissels en bij
komende werken op het station Heeren-
veen. (Zie adv. in no. 19). 

Assen ten 1.80 ure. Door het gemeen-
tebest: de levering van 165000 le soort 
eenigszins getrokken straatklinkers 45000 
le Soort vlakke straa klinkers, f.00 i lel 
soort vlakke metselklinkers, 300(H) le 
soort vlakke Utrechtsche straatklinkers, | 
alles waalvorm, benevens t>0 M 3 harde 
steenpuin: monsters van 5 steenen in te 
zenden aan het bureau van gem. werken. 

Assurantie "Maatsch. tegen Brand-
schade op het Leven 

,DE 1*15. 
's-GRAVENHAGE, Kerkplein, hoek 

Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
{Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood. 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In dc Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40. hoek Huddinge-
straat. ZUTPHEN,IJselkade. ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY, Adj.Directeur. 
G. TEER1NK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1900 . . . . „ 32.717..»00,00 
BRAND - LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'reinién, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

bestekken nos. 188,189 en 190: het maken 
van bomvrije gebouwen met toebehooren 
in de forten aan de Drecht, bij Uithoorn 
en Waver Anistel; bestekken verkrijgbaar 
op het bureel der Genie, Nieuwe Heeren 
gracht No. 11; inl. aldaar tot en met 21 
December van 9—12 uur. 

Amsterdam, ten 11 ure, door de genie 
in het gebouw Patrimonium: het uitbreiden 
van het centraal magaziju van kleeding 
en uitrusting! le gedeelte), raming f(58O0). 
bestek no. 191: grond- en he,werk en bij 
komende werkzaamheden; bestek te ver
krijgen op het bureel der Genie. 

Dordrecht ten 2 ure, door het Ge
meentebestuur ten Raadhuize: a. het 
bouwen van eene school voor Lager 
Onderwijs aan het Geldelooze pad: b. hel 
leveren en opstellen van de mcubeler 
voor deze school: bestekken en teeke 
ningen ter inzage aan het bureau dei 
gemeentewerken cn aldaar verkrijgbaar; 
aanw. voor sub. a. op 21 Dcc. 2 ure;bil
jetten in te leveren ter Secretarie. 

Werkendam, ten 12 ure, door deontv. 
der registratie: het maken van een dam 
met verharden rijweg door het Gat van 
den Ilardenlioek onder Werkendam van 
den Band ijk langs de Nieuwe Merwede 
naar Schrams Ilardenlioek en de Ooije-
vaar: de inschrijvingsbiljetten moeten 
uiterlijk daags voor de besteding worden 
ingeleverd bij den ontvanger; aanw. 21 
December 19ÓS, 11 uur; bestek en teeke
ning verkrijgbaar bij genoemden ont
vanger cn door tusschenkomst van 
iederen ontvanger der registratie en do
meinen. 

's-Gravenhage ten 2 ure- Door het gem. 
bestuur: lo. liet maken van een brug 
over het afvoerkanaal bij de Chasséstraat 
en een kaaimuur langs een gedeelte van 
de Newtonstraat; 2o. het leveren van 
meubelen voor de school aan de Vioke-
steijnstraat: 3̂>. het onderhoud, de schoon
maak, enz. van Gemeentescholen en ge
bouwen, enz. te Schi veilingen gedurende 
1909. Aanwijzing 21 December te 11 uren 
twee uren en 11'/'uren aan de Gemeente
werf alwaar de voorwaarden verkrijg
baar zijn. 

Roodkerk. Door de heer G. Schaafsma 
ten huize van J. D. v. d. Meer: het bouwen 
van een stelphuizing te Wijns: bestek en 
teek. verkrijgb bij aanbestede!-. 

WOENSDAG 23 December. 

Deventer ten 7 ure. De arch. M. van 
Harte in café van Eede: het bouwen 
van een villa te Diepenveen; bestek en 
teek. verkrijgb bij aanbeste Ier aanw. 
gehouden. 

's-Uravenliago ten 11 ure. Door he dep. 
i van waterstaat aan het gebouw van het 
.departement: het onderhond en herstel 
van <le Landsgebouwen te 's-Gravenhage. 
raming f 37200. (Zie adv. in no. 49) 

Wiuterswük ten 12 ure. Door de arch. 
J. J. Post in het café S.heffer: het af
breken van een pakhuis in dc Ratumsche-
Straat en het bouwen van een woon en 
winkelhuis: bestek en teek. ter inzage in 
voorn. café. 

DONDERDAG 24 December. 

Amsterdam, ten lt ure. door de genie 
in het gebouw Patrimonium in drie perc. 

Antiquariaat van de „Opmerker" 
Tijdschrift v h. Koninkl. Instituut v. 

Ingenieurs. 

Verhandelingen; 1855 '77 22 deelen 
niet platen lo 1855—75 in 12 h. led. 
bdn. '75 '77 in afleveringen. 

Notulen: IS4S '50. '55—'50, '57—'OS, 
'09 '77,22deelennietplatenlS4.S '68. 
8o. '60—'77, 4o. in 3 li. led. bdn. 

Register 1S47—'74 3 stkn. 

Uittreksels uit vreemde tijdschriften 
1855 '6S 13 tl 1 ii. in. pin. 4o in 7 h. 
led. bdn. 

Tc zanien — f I-
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Sngclsche en fransche Vloertegels. 
Vraagt leekeiiingeii en prijzen. *) 

Tijdschrift u i i g . door de Nederl Maat
schappij ter Bev. der Nijverheid. 

1872—76 en '80—1906 32 jaargan 
gen in afl. 

On br. 1872 afl. 1—2, '82 titel en in
houd '88 inhoud "99 titel en inh. 
1906 afl. 7. 

Te zamen . . . , . . .f7.— 

' SLOET EN FLIKJE. Beschrijving van 
den Watervloed in Gelderland in 
Maart 1855, met 4 kaarten en 1 '2 schet
sen, Arnhem 1856. . . . 1.— 

J. B. PEETERS. De vervaardiging van 
Kunstvuurwerken ter opluistering van 
openbare en bijzondere feesten. Gouda 
G. B . van Goor 1867. Met 3 uit
slaande platen ƒ 1 .— 

DR. W. BODE Geschichte der Deut-
schen P l a s t i k . Elegant geb., vroeger 
ƒ 1 5 - f3.60 

LACROUX. L a Brique Ordinaire. 2de 
Serie. 80 platen in portefeuille/" 18.— 

M . H . A . J , VAX MEURS. Aanwijzi-
ging bij het Topographiseh Teekenen, 
met atlas van 24 platen. Breda Broese 
& Co. 1889 f2.— 

L. KROOK. Architectur der Nieder-
lande, 60 platen, Monumenten van 
Oud-Nederlandsche Bouwkunst (vroe
ger f 21.60) f 6.— 

KARL ZETZSCHE. Zopf & E m p i r e . 
Facaden, poorten, deuren, vensters, 
arhitectonische détails en binnen-
decoratie in Barock- en Empirestn'l. 

I. Fassaden aus der E m p i r e - Z e i t . 30 
platen in portefeuille . . . ƒ9.— 

II. HaustUre, Tore und Fenster. 30 
laten in portefeuille . . . ƒ9.— 

A r c h . D e t a i l s und E i n r . d. innern 
Ausbaus. 30 platen . . . . ƒ 9 — 

I, II en III te zamen . . . f 21.06 
Serie IV. Fassaden der Zopfzeit ver
schijnt later. 

An. BURR. Photographsche R e i s e l -
aufnahmen aus England u F r a n k r e i c h 
1904. 160 motieven op 80 platen, 
vroeger f 13.— . . . . . . ƒ4.50 

Te koop: 
de volgende, gebonden en zoo goed 
als nieuwe boekwerken. 

le. U. J. van der Veen. IJzercon-
structie's. 

2e. L. A. Sanders. Het cementijzer. 
3e. Bau- und Kunstdenkmaler von 

Westfalen. met fraaie platen. 
Allen te samen voor f20.— 
Brieven onder letter F Bureau v. d. 

Opmerker. 

O 

HL 

N I E U W E P 

Glasdecoraties 
voor Plafonds en Wanden. 
Bijzonder Weerstandsvermogen. 

Hoogste Pronk. 

Moiistertekeningeii met prijscourant 
en pliotogiafieeii van uitgevoerde werken 
oi» aanvrage gratis en franco. 

H. CONEN, 
Venlo. 

JULIUS NORDENBURG. Die Ventilatoren 
find deren Anwendung auf praktischen 
Zwecke. Weimar 1860. Met 117 tekst-
nregn en 11 uitslaande platen, ƒ 1.—. 

BADON GHIJBEN en H . STROOTMAN. 
Beginselen der Stelkunst. Breda. Broese 
A Co. 1873 ƒ0.65 

F . C. D. BAUER. Berigtcn en W a a r 
ueiniugen betrekkelijk den Water
vloed in Gelderland in January en 
February 1861. Met kaarten, Nijmegen 

KAKI. A . ROMSTORFER. Die Bautisch-
l e r e i . Leipzig. Karl Scholtze 1882. Met 

figuren in den tekst . . /" 1.50 

Neuchatel Asphalte Co. 
Oudste Asplialt-lirnia in Kederland. 

Levert Comprimé en Mastiek Vloeren van 
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>> tl Sammiung a l t e r B a u w e r k e Deutsch-1 
l a n d . 50 platen in lichtdruk f 10.80! 

• | tot concurreerende prijzen, voor alle 
Tegen toezending van het bedrag \ m o i e i i i k e doeleinden. 

per postwissel aan de Administratie' Kantoor: Fabriek: 
van de Opmerker, worden de boeken Damrak; 74 
franco aan elk 
toegezonden. 

binnenlandsch adres Roggcveensrraat 65. 
AMSTERDAM. 

en Arnhem 1S63 f 0.75 

BILLING. Architekturskizzen. 48 platen 
en portefeuille ƒ6.— 

A . MESSEL. Der Wertheimbau. 30 
platen in portef. (ƒ15.—) . . ƒ4.50 

J . BOUWMAN. Bedijking, Opkomst en 
B l o e i van de Beemster met portret en 
kaarten, in 4 afleveringen. Purmerende 
1856. Exemplaar op zwaar papier. 
(Belangrijk voor de kennis van den 
»vaterstaatkundigen toestand van 
Noord-Holland) ƒ 1.50 

Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft 
lus' allatiehnrean 

Amsterdam, Keizersgracht 121. 
Telephoon 5112. 

Alleen vertegenwoordiging der\M. Herlijn, voor het leveren en in st allee ren vau 
E l e c t r i s c h e M a c h i n e s en A p p a r a t e n in Nederland. 

A A N L E G VAN C O M P L E T E 

Electrische Kracht- en Licht-lnstallatiën, 
Begroot ingen en Ingenieurs-advies kosteloos. 

Filiale: HAAG, Spui No. 10. 
NIJMEGEN, Hezelstraat No. 1 
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PMERKER 
O U W K U N D I G 6 W E E K B L A D . 

Redacteur. P. H. SCHELTEMA. 
Adres voor Redactie en Administratie: Bureau „DE OPMERKER", Stephensonstraat 92, 's-Gravenhage. 

Abonnementsprijs per jaar il Jan.—31 Dec) 
voor het binnenland . . . . . . ƒ 5.— 

te voldoen 
«. bij vooruitbetaling vóór 15 Jan. van hel 

abonnementsjaar, of 
h. in twee termijnen, elk groot / 2.50, waar

over op 1 April en 1 October van het 
abonnementsjaar (1 .Tan.—31 Dec.) wordt 
beschikt. 

Voor België - 6.601 a g j 
Voor de overige landen der Post-Unie, met 

A f zonder I ij k e nu ni m e r s, uitsluitend bij voor
uitbetaling per postwissel of in postzegels, met 
plaat f 0.25 

Idem, idem, zonder plaat - 0.15 

I.-

ïnbegrip van Nederl.-Indië en 

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, 
osi-unie, met / g » a Tarief voor Annonces bij abonnement wordt op franco 
Zuid-Afnka . - 7.60; 9 aanvrage toegezonden. ' 

Opgaren v.in Advertentiën moeten om zeker te /ijn van plaatsing i" het Zaterdag veisehijtieml nummer, uiterlijk des 
VRIJDAGS VOOKMIDDAGN 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 „»e Opmerker" ter drukkerij van „Eigen Hulp" Jacob v. d. Doesstraat 103, 's-Gravenhage. 

D e G e m e e n t e l i j k e T e c h n i s c h e S c h o o l te M a n c h e s t e r . 
(Slot. 

Voor het 
voor allt 

eerste schooljaar is het programma 
gcursussen hetzelfde. Het omvat de 

wiskunde, de Êngelsche en Duitsche talen, meet
kundig-en machine-teokenen, werktuigkunde, natuur-
en scheikunde en houtbewerking. Het onderwijs in 
het Duitsch wordt vooral noodig geoordeeld voor 
hen, die de electrotechniek en de scheikunde be-
studeeren. omdat bet zonder kennis van die taal 
bijna niet mogelijk is zich van de vorderingen dezer 
vakken op de hoogte te houden. 

In de vakken van werktuigkunde, natuur- en 
scheikunde wordt veel gewicht gehecht en veel tijd 
besteed aan laboratorium-arbeid en de cursus in 
houtbewerking is ook in hoofdzaak practisch en 
behandelt het maken van uitslagen, de behandeling 
der gereedschappen en van de draaibank en ten 
slotte het modelmaken. 

In het tweede jaar heeft de splitsing plaats in 
de afdeelingen op bladz. 402 onder 1 tot 7 ge
noemd. De studie der vakken hierboven voor het 
eerste schooljaar genoemd, wordt in de volgende 
schooljaren voortgezet, doch voor de werktuigkun
dige ingenieurs het onderwijs uitgebreid met toe
gepaste mechanica, met i n b e g r i p van kinematiek 
en Dynamica, Constructieleer, met inbegrip van 
graphostatica en niaterialenkennis, theorie van 
stoom-, gas-, olie- en heeteluchtmotoren. compres
sors en koelmachines en electrotechniek. 

Het derde jaar is eigenlijk een uitbreiding van 
het tweede met toevoeging van de hydromeclianica, 
terwij] daarin bet laboratorium-werk nog meer uit
breiding erlangt. In dit jaar worden ontwerpen 
van machines gemaakt, terwijl de tbeorethische 
lessen zooveel mogelijk verband houden met de 
practische oefeningen. 

Een denkbeeld van de inrichting der laboratoria 
voor deze afdeeling geeft bet volgende. 

Het laboratorium voor beproeving van materialen 
is voorzien van een 25tons trekbank, een 30tons 
drukmacbine en een SOtons buigmachine voor bal
ken tot een lengte van 4,25 M., voorts een SOtons 
horizontale trek- en drukmacbine, die proefstukken 
van 2,75 M. lengte kan opnemen en een speciaal 
geconstrueerde pers, die een maximum vermogen 
van 900 ton kan ontwikkelen, voor het verbrijzelen 
van gemetseld»' pijlers en dergelijke. Deze laatste 
machines werken niet waterdruk; verder is er een 
compleete inrichting voor beproeving van Portland-
Cement. 

Het hydraulisch laboratorium bevat drie turbines 
van de systemen van Girard, Thomson en Francis, 
elk van 20 paardenkrachten; voor deze turbines is 
boven in het gebouw een reservoir van 00 M 3 

inhoud geplaatst. Het door de turbines verbruikte 
water wordt vervolgens door nieetbakken geleid en 
daarna door een cent rif ugaalpomp weder naar bet 



reservoir gepompt: op deze wijze kan een der 
turbines verscheidene uren aan den gang gehouden 
worden. Verder zijn hier inrichtingen tot het be-
studecren van den loop van water door kanalen en 
huizen, een pompinstallatie voor het bestudeeren 
van de werking van verschillende soorten van kleppen, 
inrichtingen voor proeven niet water onderdruk, enz. 

Het laboratorium voor machine-beproeving is 
voorzien van toestellen tot het bestudeeren van 
wrijving en het beproeven van regulateurs, dynamo
meters, drijfriemen en andere transmissie-inrich
tingen. 

Bijzonder belangrijk is het speciale stoommachine-
laboratorium. Daar vindt men een horizontale stoom
machine van 400 paardenkracht, naar het ontwerp 
van Dr. Nicolson. het hoofd van de afdeeling, ge
bouwd door James Carmichael & Co. te Dundee. 
De cylinders van deze compound-machine hebben 
11 '/* cn 20 Eng. duimen diameter en een slag van 
3 Eng. voet. De hoogedrukcylinder heeft Corliss-
kleppen en de Lagedrukcylinder een cylindrische 
schuif met Meyers expansietoestel. Bij deze machine 
zijn twee waarlooze cylinders, die in de plaats van 
dc andere gesteld kunnen worden, waarvan er een 
geleverd is door de Gebr. Sulzer te Winterthur. 
A l deze cylinders zijn er speciaal op ingericht, 
daarmede proeven te nemen betreffende stooniver-
deeling, stoom verlies, afkoeling, enz. 

Behalve deze machine is er nog een. volgens 
Anierikaanscli systeem gebouwde, stoommachine 
van 60 paardenkrachten en een compressiemachine 
van 10 paardenkracht, gedreven door een .electro
motor, die ook dienst doet voor de reeds genoemde 
centrifugaalponip. ter bediening van het water
reservoir. 

In het laboratorium voor gas- en oliemotoren 
vindt men een Crossley-Otto gasmachine van 20 
paardenkrachten, die een blaasmachine in beweging 
brengt, om aan de andere motoren afgepaste hoe
veelheden lucht toe te voeren, verder nog een 
„National" gasmotor en twee olieinotoren van ver
schillende systemen. Een verplaatsbare Crompton 
dynamo kan aan al deze motoren gekoppeld wor
den. Ook vindt men bier twee koolinrichtingen, 
een werkend met koolzuur en een met ammonia, 
elk in staat per dag een ton ijs to produceeren. 
Natuurlijk zijn al deze machines nok weder zoo 
ingericht, dat daarbij allerlei waarnemingen kunnen 
worden gedaan. 

Het Centraalstation voor electrische energie voor 
de school levert in de zomermaanden een eenige 
gelegenheid op voor uitgebreide demonstraties en 
proeven op machines en ketels, zijnde hier drie 
typen van moderne ketels en vijf typen van stoom
machines opgesteld, allen verschillend. 

Het laboratorium voor mechanica is uitgerust 
met een volledig stel toestellen ter demonstratie 
van de beginselen van statica, dynamica, elastici-
teitsloer, hydraulica en bevat bovendien een uit
gebreide verzameling modellen ten dienste van 
het onderwijs. 

In het laboratorium voor technische natuurkunde 
is een Whitehead lucht-compressor met installatie 
voor vloeibare lucht: verder toestellen voorde 
bestudeering van verdamping en condensatie, warmte-
transmissie en de eigenschappen van de vloeistoffen 
en de calorische waarde van de brandstoffen, 
waarvan de werktuigkundige iu zijn vak partij trekt. 

De werkplaats voor houtbewerking is voorzien 
van de meest gebruikelijke houtbewerkingmachines 
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on draaibanken, allen electrisch gedreven en de 
noodige schaafbanken. 

De ingenieurswerkplaatsen zijn uitgerust met de 
nieuwste gereedschappen van Engelsch en Ameri-
kaansch fabrikaat en er is een speciale gereed
schapskamer met fijne slijpmachines en andere 
fijnere gereedschappen voor werk, waarbij groote 
nauwkeurigheid vereischt wordt, volgens moderne 
methoden. 

De smederij heeft een stoomhamer, elf smidsen 
en een groote haard, de gieterij is ingericht tot 
het gieten van kleine stukken in koper en lood. 

Wij zouden te breedvoerig moeten worden, wan
neer wij van elke afdeeling het programma dei-
lessen nagingen en een beschrijving gaven van de 
inrichtingen, die men hier, ten dienste van de 
practische oefeningen heeft geïnstalleerd. De labo
ratoria voor electrotechniek zijn niet minder vol
ledig ingericht, dan de hoven beschrevene, maar 
wij gaan die hier met stilzwijgen voorbij, om liever 
nog even stil te staan bij de belangrijke afdee
ling voor Gemeentelijke en Sanitaire Ingenieurs
wetenschap. 

In de afdeeling worden behandeld: de kennis 
der materialen, die meer speciaal in dit vak ge
bezigd worden, de beginselen van rioleering en 
afvoer in gebouwen, de rioleering van steden, de 
behandeling en zuivering van afval- en fabrieks
water, de watervoorziening voor alle doeleinden, 
de ventilatie en verwarming van gehouwen, de 
beginselen van de constructie van badinrichtingen, 
waschhuizen, arbeiderswoningen, markthallen, abat
toirs, koelinrichtingen en dergelijke gebouwen, de 
kennis van de gezondheidswetten, de beproeving 
van materialen en toestellen voor sanitaire doel
einden gebruikt, het ontwerpen en begrooten van 
inrichtingen, het landmeten en waterpassen,opnemen 
en in kaart brengen van terreinen en het uitzetten, 
voorts behoort tot het programma het bezoeken 
van voltooide werken ol' werken in uitvoering. 

Voor de practische oefeningen beschikt deze af
deeling over een laboratorium en een wel ingerichte 
loodgieterswerkplaats met banken voor 132 studenten 
voorzien van gasfornuizen, oxy-hydrogeentoestellen 
en alle noodige gereedschappen. Een verzameling 
afgemaakte werkstukken ontbreekt evenmin als een 
verzameling monsters van materialen. 

Voor huisrioleering worden kleine installaties in 
elkaar gezet, zoodat de werking van alle onderdeden 
daaibij kan worden beproefd en nagegaan, terwijl 
verschillende typen van sanitaire inrichtingen com
pleet zijn opgesteld en steeds in werking te demon-
streeren. 

Wat betreft watervoorziening worden de ver
schillende systemen door plannen, teekeningen en 
modellen duidelijk gemaakt, verschillende soorten 
van filters zijn voor proefnemingen beschikbaar en 
een uitgebreide collectie kranen, hydranten, water
meters en andere benoodigdheden. 

Voorziening van gebouwen inet heetwater voor 
huishoudelijke en andere doeleinden kan door middel 
van in werking aanwezige toestellen volgens En
gelsche en Amerikaansche systemen worden bestu
deerd, ook voor verwarming en ventilatie wordt, 
nevens teekeningen en modellen, zooveel mogelijk 
van proefinstallaties gebruik gemaakt, terwijl de 
verwarming en ventilatie der schoolgebouwen zoo 
zijn ingericht, dat zij aan het onderwijs dienstbaar 
gemaakt kunnen worden. 

De vierde afdeeling ten dienste der scheikundige 
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nijverheid beschikt voor hare vier onderafdeelingen 
eveneens over ruime en welvoorziene laboratoria. 
Vermeldden wij reeds de complete brouwerij-instal
latie, veel uitgebreider zijn de hulpmiddelen voor 
de bleekerij, ververij, drukkerij, enz. van de geweven 
stoffen. Voor allerlei wijzen van bewerking zijn daar 
machines voorhanden en daardoor is men in staat 
vergelijkende proeven met verschillende procédés 
te nemen, op dezelfde schaal, als dit in de praktijk 
geschiedt en beter dan het in de fabrieken, waar 
slechts naar een enkel procédé gewerkt wordt 
mogelijk is. 

Bovendien beschikt zeker niet elke stoffen ververij 
over een electrisch-licht installatie van een vermogen 
van 30000 kaarsen, ter beproeving van de kleur
vastheid der verfstoffen tegen de inwerking van 
geconcentreerd licht, dat aan het zonlicht nabij komt. 

Evenals liet laboratorium voor papierindustrie 
een volledige papierfabriek omvat, zoo geven de 
laboratoria voorde textielindustrie volledige spinne
rijen en weverijen voor linnen, katoen en zijde te 
zien en de zesde afdeeling voor photographie en 
drukkersbedrijven een volledig photographisch atelier 
en van alle benoodigdheden voorziene werkplaatsen 
ter practische beoefening der verschillende druk-
procedés. 

In deze laatste afdeeling wordt veel gewicht 
gehecht aar. een grondige beoefening der scheikunde, 
als even noodig voor hen, die hier opleiding zoeken 
voor portret-, landschap- of architectuurphotograaf 
als voor hen die later in de drukkerijen een werk
kring zullen vinden en niet het minst voor hen. 
die zich wenschen toe te leggen op de fabricatie 
van benoodigdheden voor de photographie, die zich 
alreeds tot een afzonderlijke industrie heeft ont
wikkeld. 

De cursus is in zes onderafdeelingen gesplitst, 
namelijk: zuivere photographie, photo-niechanische 
photographie met inbegrip der photogravure, photo-
graphische technologie, boekdrukkerij, lithographie 
en boekbinden. 

Tot de dagcursussen behoort ook die voor op
leiding van architecten en bouwkundigen tot den 
graad van Associate van het Royal Institute of 
British Architects en verder behooren daartoe cur
sussen voor handarbeid in hout- en metaalbewerking 
speciaal voor gewone schoolonderwijzers en andere 
personen, die zich hiervoor aanmelden en cursussen 
voor vrouwelijke leerlingen in kleedermaken, een
voudig en kunstnaaldwerk en costuuumaaien. 

Heeft al het bovenstaande betrekking op de dag
cursussen, de uitgebreide avondcursussen omvatten 
dezelfde vakken en gaan zelfs in sommige onder
deden, o. a. wat de bouwbedrijven betreft, nog 
verder. Natuurlijk kan hier aan practische oefeningen 
niet zooveel tijd worden besteed, wat ook niet noodig 
is voor leerlingen, die overdag in de practijk werk
zaam zijn, maar toch wordt ook hier zooveel mogelijk 
partij getrokken van de vele hulpmiddelen, die de 
school aanbiedt. 

De leerlingen in de bouwkundige vakken worden 
voorts verwezen naar de gemeentelijke kunstschool, 
die met haar kunstnijverheidsmuseum een afzonder
lijke instelling vormt. Zij is ingericht, zooals men 
dit van een moderne kunstschool verwachten kan. 
maar het verdient vermelding, dat er practische 
cursussen zijn ingericht voor marmerbewerking, 
glasbi anden en emailwerk, metaaldrijfwerk, borduur
werk en houtsnijwerk Tot deze cursussen kunnen 
alleen toegelaten worden zij, die naar het oordeel 

van den directeur genoegzaam bedreven zijn in 
handteekenen en modcllceren, om zelf de ontwerpen 
voor hun werkstukken te kunnen maken. 

A l is de Gemeentelijke Technische School te 
Manchester ook gesticht voornamelijk met het oog 
op de behoeften van een betrekkelijk klein district, 
zoo ligt het toch voor de hand, dat een dergelijke 
instelling in wijden kring nut kan stichten en van 
invloed kan zijn. Manchester is een der groote 
industrieele centra van Engeland en daarom is een 
dergelijke centrale school daar zeker op haar plaats. 
Aan dit centraal karakter, dankt zij zeker voor het 
grootste deel hare grootsche inrichting en uitrusting 
en het is de vraag ol zelfs de Centrale Middelbaar 
Technische School voor Nederland, die een vorig 
minister te Haarlem had willen vestigen wel op 
zoo royalen voet had kunnen worden ingericht, wij 
hadden ons wellicht, althans aanvankelijk, niet veel 
minder moeten tevreden stellen. Men bedenke 
echter, dat ook deze school uit een klein begin. 
eer*t na een reeks van jaren geworden is, wat zij 
nu is, maar door het technisch onderwijs jaren lang 
te verwaarloozen, zijn wij nu zoo ten achteren 
geraakt, dat van een heel klein begin geen sprake 
kan zijn, als wij niet al te lang willen wachten tot 
er op eenig resultaat te rekenen zal zijn. Houdt 
men het denkbeeld eener centrale school vast, dan 
moet die toch aan zekere eischen voldoen, waar 
beneden men niet gaan kan, maar ook dan nog 
schrikken velen terug voor de kosten, temeer daar 
een centrale school, uit den aard der zaak. slechts 
aan een zeer beperkt aantal leerlingen ten goede 
zal kunnen komen. Dit laatste argument is het 
krachtigste, dat door de tegenstanders eener centrale 
instelling vooropgezet is. 

Wanneer men den stand der zaak van het tech
nisch onderwijs hier te lande nagaat, dan staan de 
kansen voor het oprichten van meerdere kleinere 
scholen, ontstaan uit particulier initiatief veel gun
stiger, te meer daar de tegenwoordige regeering 
wel geneigd blijkt, daartoe medewerking te ver
leenen, getuige het aardig subsidie, dat aan den 
Nederlandsche Aannemersbond voor zijne school 
is toegezegd. Maar wil men zich niet tol uitsluitend 
theoretisch onderwijs bepalen, wil men bij de mid
delbare technische school de eischen der practijk 
recht laten wedervaren en de afdeelingen voor 
practische oefeningen zoo inrichten, dat zij niet in 
knutselen en spelen vervallen, dan zullen ook kleine 
plaatselijke instellingen groote kosten van inrichting 
vorderen en dan voorzien wij voor de oprichters 
een tijd van langdurig en vaak ontmoedigend ge
sukkel, voordat deze scholen gebracht zullen zijn 
op een hoogte, waarbij zij geacht zullen kunnen 
worden te voldoen aan de eischen des tijds. 

Welk een lijdensgeschiedenis hebben niet de 
meeste ambachtscholen door moeten maken, eer 
hun bestaan goed verzekerd was'? 

Wanneer het vraagstuk in bouwkundige kringen 
besproken wordt heeft men natuurlijk meestal slechts 
de behoefte aan middelbaar technische opleiding 
voor bouwkundigen op het oog. maar zoo men het 
goed nagaat is die behoefte in veel grooter en veel 
bedenkelijker mate aanwezig voor technici in ver
schillende takken van nijverheid, die hier te lande 
worden uitgeoefend. Wij bezitten een school voor 
textiel-nijverheid en een cursus voor suiker-industrie, 
maar waar vindt men middelbare cursussen inge
richt voor machine- en motoren-industrie, voor 
electrotechniek, voor papierfabricatie, voor ververij. 
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voor scheepsbouw, voor photographie, voor de 
drukkersbedrijven, voor steenbakkerij en ceramiek, 
voor glasfabricatie en meer andere industrieën, die 
lang niet zonder beteekenis zijn in ons land. som
mige zelfs van groote beteekenis? 

In de practijk dezer vakken is van opleiding geen 
sprake, de school moet dus voor een deel het gebied 
der practijk betreden, aan dien eisch is niet te 
ontkomen, maar voor kleine inrichtingen zal dit, 
met het oog op de kosten, steeds een groot bezwaar 
opleveren want in sommige gevallen zal men moeten 
komen tot inrichtingen, die meer het karakter van 
opleidingswerkplaatsen of opleidingsfabrieken heb
ben, dan van scholen. In beginsel bestaat hiertegen 
geen bezwaar, want wij hebben immers ook oplei
dingsschepen voor zeelieden cn opleidingsbatterijen 
voor artilleristen, maar het is te voorzien, dat 
inrichtingen, zooals wij hier bedoelen, langzamer
hand ontstaan zullen aan die plaatselijke scholen, 
welke dr>or hare ligaing als aangewezen zijn, om 
zich op enkele vakken van industrie meer speciaal 
en zoo volledig mogelijk in te richten. Dan zal de 

behoefte aan een centrale school wel niet meer 
gevoeld worden, maar het bezwaar, dat wie iu de 
steenbakkerij wil studeeren b.v. van Alkmaar naar 
Arnhem moet komen, toch tenslotte blijven be
staan. Men eischt echter het onbereikbare, wanneer 
men de gelegenheid voor opleiding voor ieder in 
de stad zijner inwoning wil hebben en ook wanneer 
men die geheel kosteloos verlangt. Beter is het de 
instelling van studiebeurzen te bevorderen. 

Tc Manchester zijn talrijke studiebeurzen beschik
baar gesteld. Onze voorvaderen hebben indertijd in 
dit opzicht een. goed vooi beeld gegeven en nog 
profiteeren veel studenten in de theologie aan onze 
universiteiten van hun vrijgevigheid. Van het thans 
levend geslacht mag gevergd worden, dat het dit 
voorbeeld volgt voor de technische opleiding, die 
indien zij goed is, hem die er vau profiteeren kan 
een eervolle positie kan verzekeren en tevens bij
dragen, om het vaderland, zij het ook geen eerste 
plaats, toch eveneens een eervolle plaats in de 
Europeesche nijverheid te doen innemen. 

O v e r B e t o n en G e w a p e n d Beton . 

Onlangs kwam in het „Zentralblatt der Bauver-
waltung" de volgende mededeeling voor. 

„ H o e w e r k e n , u i t g e v o e r d i n c e m e n t 
en b e t o n z i c h h o u d e n i n v e e n a c h t i g e n 
b o d e m . Gevaar voor cement- en betonwerken 
bestaat slechts dan. wanneer de veenachtige bodem 
zwavelkies (ijzerkies) bevat. Zwavelkies wordt lang-
saam ontleed, bij inwerking van de lucht in ijzer-
sulfaat en vrij zwalvelzuur. Bederf van beton kan 
tengevolge daarvan op twee manieren worden ver
oorzaakt: 1. Er vormt zich vrij zwavelzuur, dat 
door het grondwater wordt uitgeloogd. Dit zwavel
zuur vernielt het beton in zeer korten tijd. 

Een dergelijk geval is waargenomen is Ósnabrück. 
Het beton daarvoor te behoeden door er iets bij 
te doen, belooft weinig kans van slagen. Weliswaar 
is het zeer waarschijnlijk, dat stoffen, als b.v. 
moeilijk ontleedbare silicaten e. d. de vernietiging 
kunnen vertragen, maar op den duur zullen ook 
die stoffen door het met het grondwater steeds 
weer opnieuw toegevoerde zwavelzuur worden ont
leed. Het beste middel tegen deze wijze van ver
nieling i s : de isoleering van het geheele muur
werk (zoowel vloer als muren) met asfalt. 

2. In Frankfort a.M. is ook een aantasting ge
constateerd bij kanalen die liggen in een veen
achtigen bodem die zwavelkies bevat. Maar hier 
gaat de vernieling anders in haar werk. De veen
achtige bodem is rijk aan carbonaten. Het door 
oxydatie uit zwavelkies in den grond ontstane 
zwavelzuur, treedt niet op in vrijen toestand, maar 
wordt gebonden aan de koolzuiir-zouten, waardoor 
het koolzuur wordt vrijgemaakt. Het gevolg daar
van is, dat het grondwater een buitengewoon hoog 
gehalte aan sulfaten en een aanzienlijk gehalte vrij 
koolzuur verkrijgt. Dit vrije koolzuur en ook de 
sulfaten werken ontledend in op de kalk en de 
magnesium-silicaten van het cement en brengen 
teweeg, dat het beton in een brijachtige massa 
overgaat. Deze wijze van vernieling kan door toe
voeging van bepaalde bestanddeelen aan het beton 
worden bestreden of tenminste aanzienlijk worden 
verminderd. Om dus te kunnen beoordeelen, of een 

bepaalde veenachtige bodem gevaren oplevert voor 
eventueel daarin uit te voeren betonwerken, en 
ook om te beslissen w e l k e middelen van voor
zorg in zulk een geval zijn aan te bevelen, is het 
ontegenzeggelijk noodzakelijk, een zorgvuldig schei
kundig onderzoek van den grond en het daarin 
voorkomende grondwater te doen verrichten en op 
grond daarvan zijn maatregelen te nemen". 

Ofschoon geen direct verband met het boven
staande houdende, zij hier vermeld, dat in het 
hegrootingsdobat in de Tweede Kamer ook het 
Gewapend beton ter sprake is gekomen. 

Bij art. 49 (zee en oeverwerken in Noordholland) 
bepleitte de heer van Foreest het gebruik maken van 
gewapend beton bij zee- en oeverwerken op Texel. 
Per M 3 . kost het gewapend beton f 5. d. i . de helft 
minder dan het gebruik van klei en rijs. Te Ouden-
hoef is het gewapend beton toegepast met groot 
succes. Waarom nu de proeven op Texel en elders 
tot het oneindigde voortgezet? Er schijnt een „stille 
kracht", tegen de toepassing van gewapend beton 
te werken. Het gewapend beton heeft in een reeks 
van jaren getoond dat het van de inwerking van 
zeewater niets te duchten heeft. 

Slechts kan erkend worden dat er nog niet ge
noeg ondervinding is over de aanwending van gewa
pend beton voor onderzeesche oevers. Maar spr. 
meent dat ook daar met bekwamen spoed proeven 
moeten worden genomen. Er kan een enorme be
sparing verkregen worden door de toepassing van 
gewapend beton. 

De Minister beantwoordde dan alleen den heer van 
Foreest, die inconsequent was. Bij Waterstaat zou 
een „stille kracht" werken tegen het gebruik van 
beton, en juist in deze streek is voor f 11,000 
werk aan gewapend beton uitbesteed. Proefnemingen 
zijn nog noodig. In zijn vorige betrekking heeft de 
minister bij bruggenbouw ondervonden, dat zelfs 
zoet water nog wel inwerkt op gewapend beton. 
Het gebruik daarvan schijnt niet overal aanbeveling 
te verdienen. Ten betooge daarvan citeert de minister 
uit een tijdschriftartikel van een deskundige. 

„De deugdelijkheid van gewapend beton voor 
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onderzeesche werken is allerminst gebleken, integen
deel"; zoodat het van wijs beleid getuigt nog eerst 
eenige proeven te nemen. 

Bij artikei 50 (Hondsbossche zeeweringen) vraagt 
de heer Van Foreest de hoofden op het strand te 
maken van gewapend beton. D<-/.e kosten l / i van 
gewone strandhool'den en zijn reeds met groot 
succes gemaakt bij de Hondsbossche zeewering. 
Voorts meent de spr. dat het rijk de kosten moet 
dragen van de verbetering van de kustverdediging 
tusschen Kamp en Petten. 

Wij weten niet op welken grond de heer Van 
Koreest een „stille kracht" bij Waterstaat meende 
te moeten veronderstellen. 

Die stille kracht zal wel bij de vertegenwoordigers 
der basaltgroeven gezocht moeten worden, die het 
wel met leede oogen moeten aanzien,dat de ingenieur 
de Muralt. alweer een nieuwe eenvoudige oever
verdediging zonder basalt heeft uitgevonden. 

P r i j s v r a g e n . 

R A P P O R T D E R COMMISSIE, 

benoemd ter bcoordeeling van de antwoorden 
op de prijsvragen, uitgeschreven dooi - de vereeniging 

„Bouwkunst en Vriendschap" te Rotterdam. 

lste Prijsvraag. 

(>nderwerp: B i b l i o t h e e k . 
Ingezonden 31 ontwerpen. 
Zoowel bet aantal dei- inzendingen als de aard 

van deze getuigen van grooten lust tot ernstige 
studie, er is interessant werk geleverd, jammer 
echter dat velen het programma niet goed hebben 
gelezen en daardoor buiten mededinging geraakten, 
— zij hebben uit bet oog verloren dat begane grond 
en eerste verdieping afzonderlijk bereikbaar en te 
gebruiken moesten zijn. Bij de beoordeeling bleken 
de navolgende ontwerpen aan de eischen ven het 
programma te voldoen. 

B en V . — 15 X 30. Jacoba. Au coin de 
la rue. Algemeen belang. Hibou. Esperanto. 

15 Nov. Bin gutes Bnch etc. Enfin. — 
Herfst. A . Library. 

Bij nadere beschouwing bleek, dat over het alge
meen de plattegronden beter bestudeerd zijn dan 
het karakter der gevels: na zorgvuldige schifting 
hielden wij over de ontwerpen onder de motto's 
Hibou, Ein gutes Buch etc. en Enfin, als hebbende 
de beste kwaliteiten. 

Wij betreuren te hebben moeten besluiten aan 
geen ontwerp den eersten prijs toe te kennen daar 
óf de plans óf de gevels daartoe niet voldoende 
waren. Eenparig was de commissie van oordeel dat 
het ontwerp „Ein gutes buch" in doorsnede de 
grootste waarde heeft en dat van de beide andere, 
het eene door den plattegrond, het andere door den 
gevel als gelijkwaardig zijn te beschouwen. 

In willekeurige rangschikking volgen de op de 
verschillende ontwerpen gemaakte bemerkingen: 

B . en V . De ligging der hoofdvertrekken is goed. 
de tentoonstellingszaal is door de overstekende 
leeszaal als zoodanig niet te gebruiken. 

De WC's zijn niet goed gelegen, de garderobes 
zijn onvoldoende van afmeting, een gebrek van verre
weg de meeste ontwerpen. De gevels zijn niet zonder 

verdienste, de détails zijn echter zwak. De teeke
ningen zijn slordig. 

15 X 30. Ingangen en vestibules zijn veel te 
bekrompen evenals de trap naar de le verdieping; 
de tentoonstellingszaal is niet dan door de boeken
bergplaats te bereiken; de hoek is misbruikt door 
plaatsing van ondergeschikte lokaliteiten. 

De muur groote bovenzaal wordt niet door een 
onderstaanden muur gedragen. De trappen zijn veel 
te steil; de ontwerper schijnt geen begrip te hebben 
van de eischen waaraan een trap in een dergelijk 
gebouw moet voldoen. De gevel is onrustig dooi
de raamverdeeling: aan de détails is veel zorg be
steed; het teekenwerk er van is vrij goed. 

J a c o b a . De vestibule, voor de hoofdtrap ont
breekt: de trap komt niet mooi boven. De ingang 
begane grond is te smal cn de nooduitgang dei-
vergaderzaal naast den hoofdingang is misplaatst. 

De Hall , boekenafgifte en de gang naar de garde1 

robe missen het noodige licht. De leeszaalmuren 
staan niet geheel op het benedenplan. De gevelarchi
tectuur is zwak. Het teekenwerk is vrij goed. 

A u c o i n de l a r u e. De tentoonstellingszaal 
is onaangenaam van verhouding, de trap naar de 
le verdieping zeer slecht van compositie. Boven is 
de verbinding tusschen vestibule en leeszaal niet 
gelukkig en de studiezaal wat smal. 

De gnrderobe beneden is donker en het hebben 
van kleurlichten voor WC's is af te keuren. De 
gevels zijn zwak het teekenwerk matig. 

A l g e m e e n b e l a n g . De plans geven geen aan-
genamen indruk. De bestemming van den toonbank 
is niet begrepen, het publiek staat niet rustig; de 
groote bovenzaal kon beter zijn, er is iets gezochts 
in den vorm, vooral in de kolossale onnoodige 
pijlers aan den gevel. De conciërgewoning is wat 
ruim opgevat. De gevels zijn onbeduidend. Het 
teekenwerk is goed. 

H i b o u . Een goed plan. waarin de hoofdtrap 
ruimer zou kunnen zijn en de boekenbergplaats 
beter zou kunnen zijn bestudeerd. 

De gevels zijn belangrijk minder, hebben te veel 
villatype en drukken de gioote zalen niet uit; het 
détail van het interieur had met meer zorg be
handeld kunnen zijn, het teekenwerk is goed. 

E s p e r a n t o . Geeft door de entresols een ge
compliceerd plan te zien: de tentoonstellingszaal 
is niet gunstig van vorm, de Hall kon beter zijn 
verlicht. De entree van den beganen grond is te 
klein in verhouding tot den ruimen Hal l . In den 
smallen gevel springen onconstructief groote muur
brokken vooruit: evenzeer zijn de erkervormen 
van den langen gevel niet gelukkig en onconstruc
tief; de architectuur is door eenvormigheid een
tonig en door de vele kleine raampjes onrustig. 
Het teekenwerk is goed. 

15 N o v . De toegangen zijn niet voldoende ge
scheiden, de gevels zijn niet zonder verdienste 
doch de terugsprong in den langen gevel op de 
le verdieping heeft geen zin, bet middendeel van 
dezen gevel heeft geen verband niet de aanslui
tende vleugels: de détails zijn zwak: het teeken
werk is goed. 

E i n g u t e s B u c h e t c . Het plan maakt een 
gunstigen indruk, tie Hall zoowel als het trappen
huis le verdieping zijn somber; de W.C.'s. van 
dames en heeren konden meer gescheiden zijn; de 
Hallmuur le verdieping staat niet op het beneden-
plan. 

Nog ernstiger bedenking vindt de groote toren 
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van den langen gevel wiens muren niet uit het 
plan voortkomen. 

De gevels drukken heel weinig de bestemming 
uit, zijn wat druk en doen te veel aan een raadhuis 
denken. Het interieur groote zaal is het beste der 
ingezondene. Het teekenwerk is verdienstelijk. 

E n f i i i . Een onaangenaam plan dat niet vol
doende bestudeerd is en een groot contrast vormt 
met de goede gevels, waarvan vooral de midden-

artij van den langen gevel zeer goed is geslaagd. 
)e diensttrap neemt de mooiste plaats in, de gang 

naar de leeszaal is somber. Ue binnenplaats is 
onbereikbaar; de gevels behooren tot de best inge
zondene. De gevels zijn goed ge teekend. 

H e r f s t. De toegang tot de vergaderzaal is niet 
mooi, de Hall is onnoodig groot en de hierin aan
gebrachte loggia is doelloos; boekenuitgifte, dienst
trap en W.C. zijn donker. De gevels zijn zwak het 
teekenwerk is matig. 

A. Geeft een zeer goed plan met zeer zwakke 
gevels. De hoofdvertrekken zijn goed gelegen, de 
kolommen in den Hall konden worden gemist en 
de garderobes zouden licht kunnen en moeten 
krijgen. Doorsneden en détails zijn matig, het 
teekenwerk goed. 

L i b r a r y . De trap naar de 1ste verdieping 
ligt niet goed ten opzichte van den H a l l ; de ten
toonstellingszaal kon beter verlicht zijn, ramen op 
erfscheiding zijn niet aan te bevelen, de studiezaal 
is wat lang van vorm. in den gevel komen de 
trappen niet voldoende tot uitdrukking. De gevels 
zijn matig; de constructie der bekapping van 'de 
leeszaal is bedenkelijk : de interieurs zijn overigens 
vrij goed. 

M a r i e . Vergader- en tentoonstellingszaal zijn 
slechts door het trappenhuis der 1ste verdieping 
te bereiken; vestibule en Hall konden wat ruimer 
zijn en door verplaatsing van den ingang begane 
grond naar de as van den langen gevel is het ge-
wenschte type van plan te verkrijgen; de hoofd
vertrekken zijn goed gelegen en goed van vorm. 
De gevels hebben een gewoon onbelangrijk woon-
huiskarakter, het teekenwerk is goed. 

L i b r a r y (2). De afzonderlijke toegang tot de 
lste verdieping ontbreekt; de ruimte voor boeken-
afgifte is te ver naar achter gelegen; de expositie
zaal zoomede een vestiaire ontvangen te weinig 
licht. In den langen gevel zijn trappen en dienst
vertrek architektonisch niet goed uitgedrukt; de 
doorsnede is goed, de détails onbelangrijk, het 
teekenwerk is zeer goed. 

B o e k e r ij. Heeft slechts één toegang, die nog 
hekrompen i s ; de hoofdtrap is te klein van op
vatting; de zaal voor tentoonstellingen is niet ge
lukkig van wandopporvlakte; de gevels zijn vrij 
goed doch de groote zalen komen niet tot uiting. 
De détails zijn onbelangrijk. 

D i n s t e r (geteekend). Dit ontwerp is in elk 
opzicht onvoldoende, het onderwerp is voor den 
inzender veel te zwaar. 

K w a d r a a d me t d i a g o n a l e n (geteekend). 
Heeft ook slechts één toegang; de ruimte voor 
boekenafgifte springt onnoodig terug; de vestibule 
le verdieping heeft een onaangenamen vorm; de 
conciërgewoning is slecht ingedeeld. De gangen 
laten aan verlichting te wenschen over De archi
tectuur is droog, het teekenwerk matig. De teeke
ning van het interieur is blijkbaar alleen bijge
voegd om aan het programma te voldoen, is zeer 
onbeduidend. 

T. M . Slechts één toegang, de vergaderzaal is 
sober verlicht, de boekenlift ontbreekt op bedenke
lijke wijze, een zwaar belast punt; de leeszaal is 
wat groot, de zaalmuren rusten niet voldoende op 
de onderinuren. Het détail van het intérieur geeft 
veel beter teekenwerk te zien dan de overige 
teekeningen. De gevels zijn matig. 

S. D. M . De totaal indruk is gunstig, de toe
gangen loopen inéén; de Hal l is wat ruim doch 
zeer somber; W . C s en garderobes bekrompen. 
De gevels zijn eenvoudig en goed behoudens de 
hoekoplossing der le verdieping. De teekeningen 
vooral de détails zijn goed uitgevoerd. 

U t r e c h t G. Het'ontwerp gaat boven de krachten 
van den inzender en laat in alle deelen veel te 
wenschen over. 

J . D. A . Heeft ook .slechts één toegang. In de 
Hall is te veel ruimte; het balcon aan den korten 
gevel heeft geen zin. Overigens heeft het plan wel 
verdienste. De gevelcompositie is zwak, de uiteen-
loopende laamvorinen weiken onrustig. Het teeken
werk is goed. 

Z. Heeft als velen het terrein geheel volgebouwd 
en verkrijgt daardoor te veel ruimte, zoo is de 
afgifte boeken veel te groot en is eene dienstkamer 
op de verdieping niet gevraagd. De ligging van 
W . C s aan den langen gevel is verkeerd. De gevels 
zijn «arm en zwak van conceptie, het teekenwerk 
matig. 

P l a t o . Een goed geteekend ontwerp met vrij 
goed plan en goede gevels. Het is te betreuren dat 
tegen bet programma is gezondigd. Het licht bij 
den toegang der hoofdtrap kon beter wezen evenals 
de ligging der privaten, de vestiaires ruimer. 

77. Het plan is in onderdeelen wel bestudeerd 
doch in zijn geheel niet gelukkig geslaagd; de 
wachtruimte boekenbergplaats is alleen te bereiken 
door de vestibule der le verdieping. 

De begane grond vestibule is donker, de garde
robe is te klein, de dames WC's niet goed geplaatst, 
en hebben niet het noodige licht en lucht: de lees
zaal der le verdieping is wat groot en bestaat 
feitelijk uit 2 zalen, hetgeen echter niet als een 
bezwaar wordt aangemerkt. Het plan bevat ver
schillende kleine, niet gevraagde vertrekjes. In de 
gevels komt gewapend beton-constructie wat sterk 
uit, het resultaat is dat de indruk meer die van 
een utiliteits gebouw wordt dat men liever niet op 
den hoek van twee flinke straten zou zien gelegen; 
de poging om iets in deze richting te zoeken vond 
bij de concessie wel waardeering. 

Het geheel is goed geteekend. 
B i b l i o t h è q u e . Afgezien van den ontbrekende!) 

tweeden toegang is dit een goed plan waarin de 
vorm der hoofdvertrekken echter gunstiger kon zijn. 
De conciergetrap is niet direct bereikbaar, de WC's 
dames en toilette hebben licht noch lucht. Gevels, 
doorsneden en détails zijn zwak. 

H . en W . De hoofdzalen zijn goed gelegen. De 
dienstkamer op de le verdieping is te groot en 
niet gunstig gelegen. De gevels zijn sober doch 
goed van verhouding; niet gewenscht wordt de 
wijze van verdeeling der bovenlichten ramen le 
verdieping. Het teekenwerk is heel goed. Het gevel
détail is zwak. 

R i e n s a n s p e i n e . G. eft een slecht plan, de 
benedenzalen zijn ongunstig van vorm, die voor 
tentoonstellingen kan slechts bereikt worden dooi
de vestibule der le verdieping óf door de vergader
zaal; gevels en doorsneden zijn zwak. 

A. et A . Heeft de fout der voorgaande ontwerpen, 
de variant geeft aanleiding tot de minste bemer
kingen ; de hoofdtrap c. d. is slechts van conceptie; 
de boekenbergplaats is alléén te bereiken door de 
vestibule der le verdieping; de hoofdzalen zijn góed 
gelegen doch de tentoonstellingszaal kon beter vel
licht zijn. De gevels zijn droog en eentonig van 
vorm. de doorsneden zijn .smakelijk geteekend. 

T o t s t u d i e . Een zwak plan met slechts l toe
gang; de plans staan niet logisch op elkander, de 
conciërgewoning is bepaald slecht. Het teekenwerk. 
vooral die der détails is goed. Het verschil in 
qualiteit tusschen plan en détails doet vermoeden 
dat deze niet van één ontwerper afkomstig zijn. 

D. E . Te betreuren is dat ook dit ontwerp moest 
worden ter zijde gelegd; de WC's op den beganen 
grond konden wat ruimer zijn en beter gelegen: 
de schuine hoek aan tentoonstellings- en leeszaal 
is in het plan niet fraai; de gevels behooren tot 
de beste der ingezondene. het teekenwerk is goed. 

Een monumentale ingang voor een park. 

2de Prijsvraag. 

Ingekomen 7 ontwerpen. 
De commissie van beoordeeling is van meening 

dat de inzenders te weinig doordrongen zijn van de 
wetenschap dat een monumentale ingang is een 
meer of minder rijk hek tusschen twee flinke pijlers, 
welke laatste door hunne afmetingen en vormen 
veel tot den indruk van monumentaliteit bijdragen. 
De pijlers zijn te veel als ondergeschikt behandeld, 
vandaar dat o.i. niet een enkele monumentale ingang 
werd verkregen. 

L a b o ra. Is goed geteekend; pijlers en borst
wering zijn te sober, het verdeelen van ieder dei-
draaiende vakken in tweeën verbreekt de soliditeit, 
de lantaarns zijn te pretentieus; het gebruik van 
een gestyleerd natuurmotief valt te loven: de 
rechte bovenlijn van hekken en deuren is arm. 

Teekenwerk is niet onverdienstelijk. 
L i c h t . Geeft het meest den indruk van monu

mentaliteit ofschoon lang niet voldoende, aan de 
pijlers is te weinig gedacht. De bovenlijn der hekken 
en deur is goed. de aanhechting der deuren aan 
de pijlers is zwak: de onderhelft der deuren is te 
open en verbreekt daardoor de harmonie tusschen 
onder- en bovendeuren. De verlichting laat te wen
schen over, het. licht verspreidt zich niet. 

Het teekenwerk is verdienstelijk, behalve de door
snede, die slordig behandeld is. 

E n t r e e . Hetzelfde gebrek der hoofdpijlers; de 
hekken missen rhytmische verdeeling, de verbinding 
der verlichting op de pijlers is te arm: het vergulden 
van hardsteen is niet aan te bevelen. 

P a x i n t r a n t i b u s . Pijlers en borstwering veel 
te arm, de bemerkingen op het vorig ontwerp 
gemaakt zijn ook op dit ontwerp van toepassing. 
Ongewenscht wordt het bevestigen van alle stijlen 
in het hardsteenwerk. 

D e l f s h a v e n . Hier is geen harmonie tusschen 
hoofd- en tusschenpijlers; de namen op de pijlers 
zijn te onbeduidend en te laag geplaatst, de pijler-
yerlichting is niet geslaagd; de hekvormen bieden 
m strijd met hunne bestemming een laddervorm 
aan ter vergemakkelijking van het overklimmen. 
De punten die het overklimmen belemmeren en 
decoratief zoo goed kunnen werken worden hier 
geheel gemist. 

De aanhechting der hekken op de borstwering 
moet heter bestudeerd worden. 

C i s c a . Heeft niets monumentaals, is veel te 
arm. — De wijze van verlichting is geheel onvol
doende. 

H . B. De inzender wil met de moderne vormen 
mededoen doch blijkt hiervoor de noodige bekwaam
heden voorloopig ie missen: de conceptie is be
langrijk en klein van opvatting; de draaiende hek 
ken zijn bijzonder nuchter en de hierin aange
brachte stangen doen den dienst van scharen, 
hetgeen in strijd is met den aard van het materiaal 
Het teekenwerk is slordig. 

Op grond van bovenstaande bemerkingen stellen 
wij voor geen eersten prijs toe te kennen doch de 
bronzen medaille en f35.— uit te reiken aan den 
vervaardiger van het motto „Licht", het getuig
schrift met f 15. . aan den vervaardiger van het 
motto „Labora" en een getuigschrift aan den ver
vaardiger van het motto .Entree". 

8de Prijsvraag. 

Pen- of potloodteekening van een oud gebouw. 
Ingekomen 6 inzendingen waarvan één niet vol

doet aan de vereischte afmetingen. 
Van de andere stelt de commissie voor de zilveren 

medaille en I' 15. toe te kennen aan den ver
vaardiger van het motto „Uit 't Maartensgat". het 
getuigschrift en f 10. aan den vervaardiger van 
het motto „28912" en eene eervolle vermelding aan 
den vervaardiger van motto „28911". 

De Commissie van beoordeeling: 

A. S A L M G.Bzn. 
K . S L U Y T E R M A N . 
J . A G . V A N D E R S T E U R . 
A L B . O T T E N . 
J . P. S T O K Wzn. 

Rotterdam, December 'OH. 

De namen der bekroonde ontwerpers zijn reeds 
in een vorig nummer bekend gemaakt. 

L e e s t a f e l . 

Bouwkundig Weekblad No. 51. M e d e d e e l i n g e n van 
het Hoofdbestuur der Maatschappij t. b. d. B. 

B o t e r m a r k t 25 te Haarlem door J. v, d. Bau Pz. 
met afbeelding. 

De A r c h i t e c t u u r van het B e e t h o v e n huis 
V e r s l a g e n van V e r gad e r i ng e n. Afdeeling Arn

hem Vergadering van de architect-leden van 9 Dec. 190». 

Architectura No. 51. M e d e d e e l i n g e n van het Ge
nootschap. 

V e r s l a g der 1251ste Genoot*chapsvergadering van 10 
December 1908. 

J a a r v e r s l a g van het Genootschap A et A. 
J a a r v e r s l a g van de Redactie van „Architectura". 
J a a r v e r s l a g betreffende hei plaatwerk „de Architect". 
R e s t a u r e e r e n en nog wat. 
T e c h n i s c h Gedeel te . Verwarming en Ventilatie 

door Ing. Joh. Joh, Korting naar het Duitsch door K. F. 
van der Heijden (Vervolg) — Teekenakten — Enquéie 
over Menie-

In gezond en s tukken . Werk loosheid door H. 
Habets. 
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Dc Ingenieur No. 51. S p ij k e r g 1 o o i n g voor talud-
v e r d e d i g i n g , door R. R. L. de Muralt. c. i. met afbeel
dingen. 

Het bepalen van het rendement en de tempé-
ratuiirsverhooging van gelijkstroom-machines met parallel-
wikkeling, door Dr. W. Lulofs, met afbeeldingen. •" 

Inv loed van hel v e r s c. h i 1 i n s o o r t e 1 ij k g e-
w i c h t van zout en zoet water op strooming en verplaat
sing van vaste stoffen in benedenrivieren, door J. J. Cantor 
Cremers c. i., met afbeeldingen. 

Ce men t-q ze ren dak met vrijdragend plafond in 
de Amstelbierbreuwerij te Amsterdam door D. W. Gijswijt 
w. i., met afbeeldingen. 

De i n v l o e d van ke te l s t een en andere weer
standen op de warmte-transmissie bij stoomketels. Na
schrift door Chr. Mulder w. i. 

Technisch Weekblad (It. v. T.) No. 61. Uit de Afdeelingen. 
Mag ik mij laten verzekeren? — Scheeve Tongewelven.— 

De Aannemer No. 51. De S t a a t s c o m m i s s i e voor 
den M i d d e n s t a n d (Slot.). 

Ui t e igen kring . Een aannemerstrust. — Weinig 
belangstelling. — Partieele aanbesteding. 

Een be langr i jke v e r g a d e r i n g in zake partieele 
aanbesteding. 

A f d e e l i n g s v e r s l a g e n . Amsterdam 18 Dec. 190S. 

De Nederlandsche Klei-Indiistrie No. 25. Bevriezingsproe-
ven met baksteeenen en kalkzandsteenen. — De glazuren 
en hun kleuren in de Middeleeuwen en ten tijde der 
Renaissance. — Uzer in beton. — Het onderzoek en de 
eigenschappen van kalkzaudsteeuen. — De geschiedkundige 
ontwikkeling der steenfabricatie. (Vervolg). 

Deutsche Itauhiilte No. 51.' Zur F rage ei nes 
ni o d e r ii e n S a k r a I s t i 1 s, d oor M. E s c h e r i c h. 

Ueber die o eu e Synagoge in H a m b u r g. do.>r 
F. Gerstner, niet afbeeldingen. 

Ueber die F o r m e n b i 1 d u n g des Z o p f '• u n d 
E m p i r e s t y l s, met afbeeldingen. 

Die A r c h i t e k t u r d e s F a b r i k g e b i i u d e s door 
Erich Schwtnghammer, met afbeeldingen van een mijnge-
bouw te Kupl'erdreh, architect Pinnekanip te Bochum. 

Ranch. Russ und B.uiwerke. door H. Hillig. 

De .Natuur, uitgave van .1. G. Broese te Utrecht, bevat 
in art. 12. 

Ysbekers . A. Slol. — Een nieuwe soort beweegbare brug: 
.1. H. E. Rückert. Gaai en Ekster (slot): R. Tepe. — 
De ontwikkeling der aluminiumindustrie: Dr. A .1. C. 
Snijders. — Wilde ganzen: J. Daalder Dz. — Installaties 
voor spoel vulling in het Rnhrkolenbekken: A. van der Ham.— 
Beantwoording van de vraag betreffende het wijzigen van 
de omwentelingssnelheid der aarde: .1. A. Kerkhoven. 
Eenvoudige Proeven. De scheikundige procc-sen in de vlam: 
Dr. A. .1. C. Snijders. — Korte Mededeelingen. — Boekaan
kondiging. — Correspondentie.— Maandelijksch Weerbericht: 
C. L de Veer. 

Van («eudt'S Bouwkalender 1901), uitgave L. J. Veen te 
Amsterdam. De 39ste jaargang van het overbekende zak
boekje ligt voor ons. in vorm gelijk aan vorige jaargangen, 
maar toch alweder vermeerderd en verbeterd. Aan het 
Technisch Memorandum is niet veel te veranderen of te 
verbeteren, zou men zeggen, dit kan grootendeels onver
anderd uit den eeuen jaargang in den anderen overgaan, 
maar toch zijn er enkele wijzigingen ingebracht en b. v. 
op hladz. 28 en verder in de tabellen, betreffende toe te 
laten spanningen en aan te nemen belastingen, welke nu 
in plaats van uit de Berlijnsche Bouwverordening uit de 
Amsterdamsche zijn overgenomen. Geheel verschillend is de 
inhoud natuurlijk wat betreft de Regelen voor dc bereke
ning en uitbetaling van bet Honorarium van Architecten, 
teiwijl men in de Aanteekeningen omtrent het Postwezen 
zooals vanzelf spreekt, de onlangs in werking getreden 
bepalingen vindt. 

De rubriek Personalia eischt van de bewerkers jaarlijks 
zeker den meesten arbeid en uit alles blijkt, dat zij zich 
veel moeite geven, deze rnbliek zoo volledig en nauwkeurig 
mogelijk en zooveel doenlijk tot het eind van het jaar bij
gewei kt te ge>en; ook in dit opzicht mag dus de Bouw 
kalender een betrouwbare gids worden genoemd, waaraan 
een geregeld toenemend debiet verzekerd is. 

G e m e n g d n ieuws . 

B I N N E N L A N D . 

De Landsgebouwen te s-8ravenhage. 

In de vergadering der Tweede Kamer van 18 December 
zijn de Landsgebouwen ter sprake gekomen en wij lezen 
in het verslag daarover het volgende: 

Bij de afdeeling Landsgebouwen <ieelt de heer Lely een 
en ander me Ie over den arbeid der Huishoudelijke Com . issie 
in zake de opdracht der Kamer met betrekking tot ver
grooting van het Kamergebouw. De aandacht van den 
minister is gevestigd op de wenschelijkheid v.m aankoop 
of onteigening der terreinen aan de zuidzijde van den Hof
singel. De commissie meende, dat dit wellicht voor een uit
breiding in de verre toekomst wenschelijk zou zijn. De 
minister heeft zich bereid verklaard dien aankoop of die 
onteigening te bevorderen. 

De minister zal goed doen spoed met de z >ak te maken, 
omdat er kans bestaat, dat, na den aanleg van den nieuwen 
veikeersweg door de gemeente, kostbare opstallen op de 
terreinen zullen worden geplaatst. Legt men nu op deze 
terreinen de hand, dan kan men den Hofsingel afsluiten en 
heeft men het in eigen hand te voorkomen, dat er hinderlijke 
ondernemingen komen: bedrijven of inrichtingen voor 
publieke vermakelijkheden. Spr. zal geen stemmiug uit
lokken: hij weet te spreken namens de meerderheid dei-
Kamer. De minister diene dus een voorstel >ot aankoop of 
oneigening van deze terreinen in. 

De heer De Stuers wil misverstand vooi komen. De minister 
heelt geen voorstellen gedaan voor betere huisvesting van 
Kamer en departementen. Slechts gaf de min. een „voor
woord"; enkele „vage" denkbeelden. De Kamer moet wel 
overlegde, goed toegelichte en geïllustreerde plannen hebben. 
Intusschen sluit spr. zich bij den heer Lely aan. De hand 
moet gelegd worden op de aangrenzende terreinen vau het 
gebouw der Kamer. Dat zal zeer verstandig zijn. De min. 
trachte voorts alle dien-ten die thans in huurgebouwen 
zijn ondergebracht, in definitieve gebouwen te brengen. 

Voor de bouwkundigen van justitie en binnenlandsche 
zaken dient ook huisvesting te zijn. De min. .orge voorts 
vo'r de instandhouding van het huis van Groen van 
Prinsterer aan den Vijverberg. Dat is een juweel van een 
huis. Het wordt thans misbruikt nu er bureaus in geves
tigd zijn. De reg. bestemme dit huis voor ambtswoning 
van den minister van buitenlandsche zaken, de eenige min. 
die moet recipieeren, en die niet maar overal kan gaan wonen. 

De Minister heeft in zijn Mem. v. Antwoord eenige denk
beelden ontwikkeld in aansluiting aan de plannen van zijn 
voorganger. 

Hij vertrouwt tot een behoorlijk plan van huisvesting te 
kunnen komen. De vraag rest. hoe met de zaak zal worden 
begonnen De Min heeft de hand gelegd op de terreinen 
aan de zuidzijde der Kamer voor f 275,000. De min. heeft 
de terreinen tot 1 Februari in handen. De Kamer heeft 
zich dus slechts uit te spreken en de min. kan dan een 
voorstel aan de Kanier doen. De min. wilde aan de eige
naren der terreinen. I Siemens en Halske) geen enkele zeker
heid geven, omdat hij wilde weten, of er in de Kamer 
tegenspraak kwam. 

De min. zal ook zorgen voor huisvesting van de rijks
bouwmeesters, door den heer De Stuers bedoeld. De huur
woningen zullen in de plannen des ministers verdwijnen. 
Komen die plannen er, dan komt het huis van Groen van 
Prinsterer van zelf leeg. Wil de Kamer het dan bestemmen 
voor ambtswoning van den minister van buitenlandsche 
zaken, dan heeft de min daarentegen geen bezwaar. 

De heer De Stuers repliceert. 
De heer Lely stelt een amendement voor, <<m een nieuw 

artikel in te lasschen luidende; Aankoop van terreinen aan 
de zuidzijde van den Hofsingel . . . Memorie. 

De Miüster neemt het amendement over 
Het debat wordt gesloten. 
Bij artikel 110 (onderhond enz. van de laudsgebonwenl 

wijst de heer De Stuers opnieuw op het bederven van de 
Eerste Kamervergaderzaal door de ijzeren tribunes. Reeds 
25 jaar geleden gaf de Kamer het geld, om die tribuneste 
verwijderen en ze zijn er nog. Het betcheid van den min. 
is onvoldoende De min. dringe bij de Eerste Komeropeen 
solutie aa . Spr. rekent op de medewerking van die Kamel
en hoopt te zullen beleven, dat de monsters zullen verdwijnen. 

De Minister zal niets liever, dan die verdwijning zien. 
Maar de bezwaren der Huishoudelijke Commissie zijn niet 
ongegrond. Verdwijnen de tribunes, dan moet er gelegenheid 
komen om publiek en pers te plaatsen. Iu de kleine loges 
langszijde van de zaal is dat niet mogelijk 
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T H. van Heemstede Obelt's Sanitair Technisch Bureau. 
Hoofdkantoor en Magazijn: De Buy ter kade 104/106 

AMSTERDAM. 
151 Filiaal en Monsterlokaal: Mauritskade 35 

's-GRAVENHAGE. 
Hoofdagent voor Nederland en Koloniën van SHANKS & Co., te Barrhead, 

SPECIALITEIT voor de levering van C O M P L E T E BAD-, CLOSETS- en URINOIR-inrichtingen. 
Centrale Verwarming, Ventilatie, Warm en Koudwater verzorging Triumph 

Deurdrangers. Kampioen Ventilator onder garantie. 

's-GRAVENHAGE. Naar wij vernemen is het Ontwerp Uit
breidingsplan van den architect Berlage dezer dagen bij 
het Gemeentebestuur ingeleverd. 

AMSTERDAM. De Maatschappij van Bouwkunst en Archi
tectura et Amicitia hebben besloten het verzoek van de 
Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst tot de 
Regeering gericht, om een prijsvraag uit te schrijven voor 
een Nederlandsch paviljoen op de Brusselsche tentoon
stelling, niet te steunen. 

TILBURU. Omtrent de tentoonstelling „Stad Tilburg" — 
1909 deelt de N. T. C. mede, dat wanneer in die plannen 
geen wijziging wordt gebracht, op het terrein, dat 60.000 
vierkante meter groot is, komen: 1 gebouw voor nijverheids
producten. 1 voor machines, motoren, enz., 1 voor diverse 
machines voor groot- en kleinindustrie, waar vooral de 
textiel-, de schoen- en metaalindustrie goed vertegenwoordigd 
zullen zijn, benevens vele inzendingen voor kleinere bedrijven 
als voor slagers, bakkers, smeden, timmerlieden enz. Verder 
1 gebouw voor verschillende kunsten, waaraan verbonden 
wordt eene tentoonstelling van werken van levende meesters 
zoowel van Holland als van België. 

Als een aantrekkelijkheid wordt op de tentoonstelling 
ingericht een Turksch plein, met talrijke winkeltjes, restau
rants, theehuizen, enz. Verder wordt een volledige kermis 
en een groot sportterrein ingericht. 

ROTTERDAM. De Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap 
zal gedurende de Kerstvacantiedagen in de Academie een 
drieledige tentoonstelling houden, namelijk van de on
geveer vijftig antwoorden op hare prijsvragen van dit jaar, 
van de antwoorden op de Dam-prijsvraag en van de Garten-
stadt-tentoonstelling. 

De Academie zal dus veel te zien geven. De tentoon
stelling zal wedeiom van korten duur zijn. Elke Kerstmis 
pleegt de Academie baar eigen toepassing te hebben van 
de woorden: kort en goed. Maar dit jaar duurt de tentoon, 
stelling toch iets langer dan andere jaren, nameluk tot 3 
Januari. Donderdagmiddag opening voor leden en genoodig-
den. Van Zaterdag af vrije toegang voor iedereen: alleen 
op Nieuwjaarsdag voor niemand. 

V a c a n t e B e t r e k k i n g e n . 

— A s s i s t e n t bij de Gemeentewerken te Meppel. (zie 
adv. in dit nummer). (1) 

— B o u w k u n d i g t eekenaar (aankomend), tegen 
1 Januari op een bouwwerk te Scheveningen. Brie en lett. 
Z 417, aan Terneden's boekhandel. Rot'erdam. (1) 

— Ingen ieur goed bekend met het bouwvak en zeer 
goed vertrouwd met cement-ijzer constructies. Brieven 

onder lett. W. aan B. van der Land's boekhandel, Rem-
brandtplein 18, Amsterdam. 

— Twee a a n k o m e n d e t e e k e n a a r s bij Allan en 
Co.. fabriek van rollend materieel, te Rotterdam. (1) 

— Gemeente-Architect te Amersfoort. Zie adv. in dit no. 
(2) 

— Teekenaar P. G., op een Technisch Bureau bekend 
met werktuigkundig teekenen en rondschrift. Brieven 
onder No. 2077, bureau van de Haagsche Cnurant te 
's-Gravenhage. (2) 

— Onderbaas bekend met spoorwerken en stoommachines. 
Brieven onder No. 37t;07 aan het bureau van het Alg. Ned. 
Advertentieblad te 's-Gravenhage. (2) 

— Werktuigkundige, tegen 1 Januari 1909 bekend met 
ketel-, scheeps- en ijzerconstructie. Brieven onder No. 39014 
aan het bureau der N. Rott. Courant. (2) 

— Twee electrotechnikers op een electr. Bureau bekend 
met ontwerpen voor licht en kracht. Br. onder No. 2152. 
a. d. boekh. M. M. Couvée, Den Haag. (2) 

D i e n s t a a n b i e d i n g e n . 

INFORMATIE-BUREAU VAN DEN BOND VAN TECHNICI 
RuiJSCHSTRAAT 94, AMSTERDAM. 

Spreekuur iederen Woensdag- en Vrijdagavond 
van 0 tot 8 uur. 

22 32 Bouwk.Opz.-teek., 
12 BouwkOpz.-Uitv., 
12 Bouwk. Teek. 
5 Waterb. Opzr. 
1 Décoratie-teekenaar 

50j.,/"60-/"125 p.m. 
23—50j . , /65—ƒ120 „ 
22—33j . , / - 45-/120 p.m. 
20—48j.,/T>0—/125 „ 

-30 j . , / /125 „ 
1 Teek. voor kunst-industrie—30j.,f f125 
7 Chef-machinisten 2 6 - 3 4 j . , / 8 0 — ƒ 1 3 0 

26—34 j . , / " 80—ƒ 130 
18—30j.,/35—f 90 
20— 31 ].,f 35—f130 

21— 22 j . , / 6 5 - / 70 

6 Werkmeesters 
7 Werktuigk. Teek. 
4 Electrotechniker 
2 Scheepsteekenaars 

Aankondiging van 
Aanbestedingen. 

MAANDAG 28 December. 
Driel ten 11 ure. Door het gem. best-: 

het sloopen van de bestaande school met 
onderwijzerswoning te Hoenza-Driel en 
het bouwen van twee lokalen met onder
wijzerswoning. Aanwijzing 21 December 
ten 10 ure. Inlichtingen bij den Architect 
G. G. Lodder te Zalt Bommel. Bestekken 
met teekeningen verkrijgbaar bij den 
Architect. 

Amste dam ten 12 ure. Door het Gem. 
Best. ten Gemeentehuize. Het leveren 
van verglaasde Ijzeraarden Buizen, ge
durende het jaar 1909 Bestek en voor
waarden te verkrijgen ter Stadsdrukkerij. 
Inlichtingen ten kantore van den Ingen. 
van liet Onderhoud der Publieke Werken 
ten Gemeentehuize, kamer No. 139, van 
10 tot 12 uur, de drie laatste werkdagen 
der week, welke aan de aanbesteding 
voorafgaat. 

Dongen ten 1.30 ure Door de arch. J. 
de Vries te Buxtel in den huize O verdook: 
het bouwen eener bij/., school voor O. L. 

onderwijs in 4 klassen, speelplaatsen enz. 
alsmede een gebouw met slaap- en eet-

! zalen em. voor de Eerw. Broeders; bestek 
! en teek. verkrijgb. bij aanbesteder. 
, Groningen ten 12.45 ure. Door het gem. 
| bestuur: het bouwen van een wagenbal 
| met directiegebouw, eene stapelplaats, 
i eene smederij enz. ten behoeve van de 
j electrische tram bij de Noorderstation 
I straat, bestek no. 32! bestek en voorw 
Iter inzage ter secretarie en aid. verkrijgb 
inlichting aan het bureau der gemeente 
werken; aanw. gehouden. 

Hallam. Door het best. der bijz. school 
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MARTIN & Co., Amsterdam. 
ACHTER-OOSTEINDE 2—4—6, bij het Paleis voor Volksvlijt. 

Marmeren Schoorsteenmantels. 
Vraag album eu prijzen. i n 

ZATERDAG 2 Januari. 

Tenvlspel, De heer R. Dragstra te 
Tijnje: het bouwen van een kerkje te 
Tijnje; inl. te bekomen bij aanbesteder: 
bestek en teek. ter inzage bij Velde. 
Kerkbuurt, te Terwispel. 

MAANDAG 4 Januari. 

van een nieuw hoofdgebouw en 
komende werken te Simpelveld 
f82500. (Zie adv. in no. 5n). 

Utrecht, ten 2 ure, door de Maat
schappij tot Expl. van staatsspoorwegen 
in het Centraalbureau der Mij : het wijzi
gen en uitbreiden van het hoofdgebouw 
te Oisterwijk, bestek no. 1170, begrooting 
f 3(IU0; (zie adv. no. 40). 

Assurantie "Maatsch. 

schade op het L.6V6I1 
tegen Brand-

„DE van 1*15. 

het bouwen eener school met 4 lokalen; 
inl. bij den bouwk. R. Jansma bij wien 
bestekken en teekeningen te bekomen zijn. 

Nijezyl. De conp. vereen. De Hem: het 
verbouwen der kaas- en roomboterfabriek: 
bestek en teek. te bekomen bij W. I). 
de Jong arch, te Sneek. 

Neede ten t ure. Door de arch. T. 
Broekhuizen in het café Hondelink : het 
bouwen van een woon- en winkelhuis: 
bestek en teekening ter inzage in voorn, 
café; aanw. op den dag der besteding 
Om 8 ure nam. 

Zundert ten 2 ure. Door de opzichter 
A. van Meer Adrz. te Oosterhout in hotel 
Wapen van Nassau: het sloopen van een 
huis en het bouwen van een woonhuis 
met verdieping voor den heer P. J. Pel 
lens Kerremans bestek en teek. verkrijgb. 
bij voorn, opzichter. Het metselwerk is 
niet in de aanbesteding begrepen. 

DINSDAG 29 December. 

Borne, ten 3 ure, door de directie der 
stoomspinnerij en weverijen voorheen 
S. J. Spanjaard in het café Banis: het 
bouwen van 2 verdiepingen op eenige 
fabrieksgebouwen (bebouwd oppervlak 
plm. 1760 M2.), vaneen watertoren (hoog 
30 M.) en van een portiershuis met 
bovenwoning: bestek en teekening ver
krijgbaar bij den architect G. Beltman 
AGzn.; aanwijzing op den dag der be
steding 12 uur. 

St. Annaparocliie, door de architec J . ; 

Winters Jz.: het bouwen van 8 werkmans
woningen aan den Kondovv g onder St. 
Jacobiparochie; bestek en teek. ter in
zage in de herberg van P. Snijder. 

Oostenneer, de heer C. Tjeerdsma: het 
bouwen van een stelphuizinge met 8 
koestallen; bestek en teekening te be
komen bij den besteder. 

Oostervvolde, door de arch. O. M. Meek 
te Donkerbroek: het bouwen van een I Hu ameer, door de arch. J. S. Veenstra 
woonhuis; bestek en teek. te bekomen | te Bergum: het bouwen van eene school 

I voor christelijk onderwijs met het meu-
jbilair: bestekken en teek. te verkrijgen 
i bij aanbesteder. 

's-GRAVENIIAGE, Kerkplein, hoek 
Prinsenstraat. — AMSTERDAM, Sophia-
plein. — ROTTERDAM, Zuidblaak 24 
(Beursplein). — BREDA, Prinsenkade. — 
HAARLEM, Groote Houtstraat 71 rood. 
hoek Gedempte Oude Gracht. — NIJME
GEN, In de.Betoustraat 8. — GRONIN
GEN, Vischmarkt 40, hoek Haddinge-
straat.-ZUTPHEN,IJselkade.-ZWOLLE. 

Hoofd-Directie te 's-Gravenhage: 
CAREL HENNY, Directeur; 

Mr. J. J. HENNY. Adj.-Directeur. 
G. TEERINK, Alg. Procuratiehouder. 

Kapitaal f 4.000.000,00 
Reservefonds uit. 1907 . „ 1.301.200,00 
Betaalde Brandschaden 

tot uit. 1906 . . . . „ 32.717.500,00 
BRAND - LEVEN • INBRAAK. 

Verzekering tegen vaste en zeer billijke 
l'remiën, zonder Inleggelden of Na
betalingen. 

Amsterdam, ten 1.30; door de H. U.S. M. 
in het centraal station bestek No. 1131; 

| het maken van den onderbouw voor eene 
.. . draaischrijf op het stationsemplacement 
."'•)• '. Kesteren raming f 90Ö0; het bestek met 

raming i ( , , e k ] t e bekomen aan het centraal-admi-
nistratiegebouw der Mij. te Amsterdam; 
aanw. 30 Dec. 12.15 spoortijd. 

Alkmaar, ten 1 ure, door het gemeente
bestuur: de levering van 168500 stuks 
straatklinkers, waalvorm: het bestek ver 
kriigbaar ter gemeentesecretarie. 

Wilneliiiiiiadorp, ten 1 ure, door het 
gemeentebestuur van Kattendijke ten 
gemeentehuize te Wilhelminadorp: het 
bouwen eener Lagere school met onder
wijzers woning te Wilhelminadorp; bestek 
ter inzage ter secretarie er aldaar ver
krijgb.; aanw. 30 Dec. van 10 tot 12 ure; 
inlichtingen bij den arch. J. Nieuwdorp 
Wz. te Goesche Sas. 

'«•Gravenmoer ten 11 ure. Door het 
gem. bestuur ten koftiehuize van Jac. 
Kuijpers : het bouwen van een gemeente
huis met politiewoning aid. bestek en 
teek. ter inzage in gen. koffiehuis en ver
krijgbaar ten gem. huize; aanw. 29 Dec. 
2 ure inlichtingen geeft de arch. C. A. 
Oomen Azn. te Oosterhout. 

Warga. Door de arch. G. Alberda te 
Grouw; de bouw eener burgerhuizinge 
aan den Stationsweg te Grouw bestek en 
teekening te bekomen bij den besteder. 

WOENSDAG 30 December. 

bij aanbesteder. 
Delft, ten 11.30 ure, door het gemeente-

best uur: bestek 1. de levering van 
250.000 Waalklinkers, 30.000 trottoir-
klinkers en 10000 blauwe Rijnklinkers, 
Waalvorm; bestek 8: het verrichten van 
straat- en andere onderhoudswerken aan 
den Haagweg, de Brasserkade en de Weg 
naar 't Haantje, onder de gemeente Rijs
wijk, Vrijenban en Hof van Delft gèd. 
19u9. 1910 en 1911, begrooting f 10700; 
(zie adv. in no. 51. 

Hiliegom ten 12 ure, door het gem 
best.; het rioleeren van verschillende 
wegen en straten tot een gezamenlijke 
lengte van plm. 4000 meter, alsmede het 
bestraten van eenige wegen tot eene ge
zamenlijke lengte van plm. 2250 M*., in 
drie perc. en in massa; bestek en teeke
ning zijn verkrijgbaar ter Gemeente
secretarie. Inlichtingen ten Gemeente
huize, kamer Gemeenteopzichter, 5 werk
dagen, aan de besteding voorafgaande 
van 9 tot 12 uur. 

Utrecht, ten 2 ure, door de directie 
der Mij tot Expl. van S. S. in het Mo
reelsche Park, bestek no. 1171: het maken 

DONDERDAG 31 December. 

's-Gravenhage ten 2 ure. Door het 
hoofdbestuur «ter post. en tel. in een der 
lokalen aan de Parkstraat: het verbouwen 
tot bijkantoor van Int voormalige post
en telegraafgebouw aan de Hezelstr. te 
Nijmegen; (zie adv. in No. 51). 

DINSDAG 5 Januari. 
's-Hertogei>bosch ten 11 ure. Doorliet 

gemeentebest.: het gedeeltelijk sloopen 
van verschillende perceelen aan de Zuid-
Willemsvaart en den Noord wal en het 
inrichten van een gemeente-slachthuis: 
inlichtingen door den arch, belast met 
den slachthuisbouw eiken werkdag van 
9—12 en 1.30—4 uur: bestek met teeke
ningen verkrijgb. ten stadhuize. De in
schrijvingsbiljetten moe'en ten stadhuize 
worden ingeleverd uiterlijk dm 4 Januari, 
voor 's namiddags 3 uur. 

Antiquariaat van „de Opmerker" 
BILLING. Architekturskizzen 48platen 

en portefeuille /"6.— 

Sammiung alter Bauwerke Deutsch-
land. 50 platen in lichtdruk f 10.80 

Tegen toezending van het bedrag 
per postwissel aan de Administratie 
van de Opmerker, worden de boeken 
franco aan elk binnenlandsch adres 
toegezonden. 

Proefstation voor Bouwmaterialen. 

KONING & BIENFAIT, 
Dacostakade 104, Amsterdam. 
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