HET NIEUWS VAN DEN DAG.
Paardenkeuringen.

Vanwege het bestuur van Het Drentsche Paardenttamboek zijn keuringen uitgeschreven voor driejarige
en andere merries ter opneming in hot stamboek.
Deze zullen gehouden worden: i Mei te Meppel en te
5 Mei te Dalen en Sleen;
6 Mei te
Hoogeveen;
Beilen en te Diever brug; —28 Mei te Vaithermond
2j Mei te Gieten en te Assen; —en
on te Buinen;
30 Mei te Peize en te Zuidlaren.

—
—

—

Spoorwegplannen voor het Westland.
De commissiën te VVatoriugen, Kwintsiieul en
Honselersdijk, gevormd ter bespreking van de spoorwegplannen voor het Westland, hebben in een
vergadering to Kwintsheul (bij Wateringen) het
verslag vaa verleden week der commissie van ontèexzoek besproken (zie „N. v. d. D." van 15 April).
De vergadering was eenstemmig van oordeel, dat
dit verslag in zijne slotsom onjuist is, voor zoover daarin wordt uitgesproken, dat de Zuiderlijn (Hoek-van-Holl-ma—De Licr—Delft—Zoetermeer) den steun verdient van het Westland. Breedvoerig werd betoogd, dat deze lijn van y_ tot 1
uur Zuidelijk van hot centrum van hot tuinbouwdistrict loopt en dit alleen nadert te Westerlee,
bijna i[-_ uur Zuidelijk van Naaldwk. Daar moet
alles voor Engeland en Duitschland geladen worden,
wat eerst per schuit of train is aangevoerd. Dit

vervoer zal dubbele transportkosten veroorzaken,
zrtïB woor Naaldwijk, .dat dez© laadplaats het
dichtst nadert.
's-Gravenzandc, Monster en Poeldijk blijven te
water 1
1% uur gjaans v_jn Westerlee verwijderd; per as kunnen deze belangrijke teeltplaatsen
even snel of sneller over Den Haag de groote
spoorlijnen bereiken. Wateringen, Kwintsheul en
de geheele Oosthoek, een groot en dicht bevolkt
xuinbouwdistrict, liggen te water 2 uur en meer
van dio laadplaats, en kunnen beter te Delft aanvoeren, dat een uur verwijderd is. Per tam kan
tJeze streek de spoorlijn niet bereiken, terwijl op
do voorgestelde tramlijn Loosduiten—Wateringen—:
Den Hoorn niet valt to rekenen.
Het personenvervoer van en. naax de Westlandsche
dorpen naar _m van de groote markten kau door
de Zuiderïijn niet tot zijn recht komen. Rotterdam
bijvoorbeeld, ds groote marktplaats voor het Westland, zal te Delft geen. aansluiting op de nieuwe
lijn krijgen.
Voorts stelt de vergadering vafet, dat Delft^ de
oude marktplaats voor het Westland, door de Zuiderïijn geen aansluiting met de Westkündsch© dorpen vcrkrij._t. Veeleer" :__. de. tam dit doen, ai
is het langs een omweg.
De bewering in het rappoti, _a£ het Westland
ook volgens alle. spoorweg-autoriteiten een grooten
spoorweg noodig- heeft voor den afvoer van zijne
producten, sluit de aanbeveling van de Zuiderlijn in de ontworpen'richting ten stelligste uit,
wijl zij geen lijn voor hot Westland is. Aan de
uabuurschap van een gi-O-eti spoorweg, door het
erglag a__ngep_-z_eE, Recht de vergadering krachtens do ervaring geen waarde. De Hollandsche
Spoor ligt een half mtr van Wateringen, en zij
beteekenu .niets, voor het £E_da__.nve-ryoo . dezer
I i
streek.
De vergadering- was eenstemmig viasa oordeel, dat
_lleen ©on spoorweg langs de Westlandsche dorpen over Wateringen en Naaldwijk waadde heeft
voor de streek. De Zuiderïijn kan door een weinig
bezwaarlijke ombuiging langs Wateringen de richting verkrijgen, welke voor het Westland zoo gewenscht is. Zij loopt dan. langs Kwintsheul,
Sonselersdijk en Naaldwijk,. *ipgf.^ëS%,_ dichtberolkte, teeltrijke streek.
De vergadering besloot: -;.-.-,——-<-la uit do betrokken pjööféj-tó _____-_-_e_i_t tei zenfen aan den Mi_aisb_r van Waterstaat, met verLeek, alleen concessie te verleenen aan een spoorlijn Van den Hoek over N__aMwjjk—-Wa.teringen-_:
Delft naar het Staatsspoor.
„West20.. Het hoofdbestuur des- Vereeniging
laad'' uit 'to noodigiaa zich ook in dien geest
i .
i .
uit te spreken.
30. To Delft propaganda; vOör doze z_a_: 'te maften, daar deze stad alleen door bedoelden spoorweg in de verhouding tot de Westlandsch© dorpen
s.omt, welk© vóór 20 jaareo. bestond.

_
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SCHOOLNIEUWS.
Naar aanleiding van eenschrqven van
den Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de
'laad der gemeente Dokkum, die 20,000 Rrjks-subsidie
van eene school
'iad aangevraagd voor het bouwen
besloten, overeenkomstig een der
roor m. u. 1.
Douwplannen, door den Minister toegezonden, het
"jouwplan zoodanig te wijzigen, dat de kosten vrij
rvat minder zullen bedragen.

’

Mei. A. M. Oosterhuis te Groningen heeft
aan de
bedankt voor de benoeming tot onderwijzeres
school van de Ger. Schoolvereeniging te Meppel,
De Heer Charbo, onderwijzer aan de
openbare lagere school te Lobith, heeft met 1 Mei
eervol ontslag aangevraagd.

GEMENGDNIEUWS.
Met zekerheid wordt ons medegedeeld, dat de kolonisten der Internationale
Broederschap te Blaricum voornemens zijn de
aan deze gemeenschap toebehoorende gronden
te verkoopen, om zich in een andere streek,
eveneens in de provincie Noord'koo mogelijk vestigen.
Holland, to
De gewezen predikant' Ds. Kijlstra, die tot
-Le kolonie behoqrt^ 2,oek_>

-daartoe

grond to

sioopen..

vierTe Wadding-3" v-een "(Z.-H.) !___
jarig zoontje van Deins, dat gewoonlijk zijn
vader aan de meubelfabriek eten bracht, op
den terugweg onopgemerkt in de Gouwe gevallen. Men vond het knaapje drijvende; alle pogingen, om de levensgeesten weder op te wekken, bleven helaas yruchteloos.
1

De „Groote Sociëteit" te Zutphen
heeft haar 140-jarig bestaan gevierd met eene
receptie, een maaltijd en een café-concert. De
bedienden waren v__a: deze gelegenheid JA .18c.euwsche kleedij.
j
Weekbladen.

j*De Nederl.' Spectator: «Potgicter's Brieven, Deel III. «
$.o_r

—

W. G. van Nouhuijs;
»Een decadent« («Irisa
van. G. O. van 't Hoog), door J. L. Walch;
Ziel
■sn drempel» (Couperus, «Lichtende drempelsa), door

yvolfgang_; .-

—

Whigmaxert»! door -'lancï-lover Ame-
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Plaat: «Een oude snoeper»(Koning Eduard,
rika");
die Frankrijk tracht' over te halen tot een snoepreisje
naar Macedonië; «Dat zou je wel willen«, zegt
de Czar).
Eigen Haard geeft het slot van het artikel van Mr.
W. H. de Beaufort over Thorbecke; een levensschets
van. Melchior Treub den directeur van 's Lands
Plantentum te Buitenzorg, door Dr. J. P. Lotsy.
Voorts o. a. een artikel over «Een merkwaardig

niet ver van het midden der stad bevinden, behoort,
naar het oordeel der Raadscommissie, de nieuwe
school in het Zuid-Oostelijk deel van de gemeente
gelegen te zijn. Op die wijzeverkrijgt men drie centra,
die vermoedelijk voorloopig in de behoefte aan
ambachtsonderwijs zullen voorzien. Dit laatste zal
echter
meent de Raadscommissie — alleen het
geval kunnen zijn, indien elke school zoodanig wordt
stadhuis en een merkwaardig schilderij,» door Jhr.
ingericht, dat daar,behalve ook m metselen, les gegeven
B. W. F. van Riemsdrjk (nl. over Hasselt.)
De Amsterdammer Weekblad voor Nederland bevat wordt in de vier vakken, welke gewoonlijk aan
artikelen over »Do Raad vanN. S.«; Wetskennis door ambachtsscholen worden onderwezen, t. w.: timmeren,
W. A. W. Moll; »De historische Francois Villona, smeden, meubelmaken en schilderen. Aan den toestand,
door K. de Hartogh; het vervolg van «Houtgravudat op de eene school enkel houtbewerking, aan de
res en litho's van J. Aarts,- door L. Lacomblé, andere enkel ijzerbewerking onderwezen wordt, zou
waarbij platen: »Derk Haspe)s«, door J. H. Rössing
de Commissie een einde gemaakt willen hebben.
en één over Frans Hals.
De plaat vertoont de wraak van koningin Draga Hiertoe zoude zij, behalve tot de oprichting van
(Servië), waarover ook een artikel.
eene derde ambachtsschool, tot vergrooting
De Kroniek heeft een artikel «Over Tactiek,« door van de bestaande ambachtsscholen besloten willen
P. L. Tak en verder schilderkunst «Kleine Vagebonzien, terwijl dan aan de school op do Weteringschans
dages door Duitschland» door Jan Veth.
De Wereldkroniek geeft weer vele plaatjes uit de ook nog gelegenheid zou moeten worden gegeven
stakingsdagen. Portretten, o. a. van wijlen G. C. tot het ontvangen van onderricht in koper-, zink- en
Daum, P. A. L. van Ogtrop, kolonel Rijnen en majoor tinbewerking. Avondcursussen, als waartoe de Comvan den Bussche. Voorts van gouverneur C. A. Kroemissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs het
sen en prof. Van Romburgh.
zouden
meent de CommisDe Week geeft o. a. (oovendien) een portret van denkbeeld opperde,
de
bezwaren,
Inspecteur daarsie
zonder
welke
de
generaal Boetje, den leger-commandant in Indië.
De Prins geelt vole kiekjes van de staking en o. a. tegen opperde, kunnen worden gehouden in de
een reeks portretten van prinsessen bij een artikel, lokalen van de Hoogere Burgerscholen met 3«Welke bruid zoudt gij kiezen voor den Duitschen jarigen cursus op de Weteringschans en in de
kroonprins ?«
Marnixstraat, en later die op de Mauritskade,
De Aarde en haar Volken geeft het vervolg van de
reis langs de Zambesi, «hetgoudland uit de oudheid.» welke scholen gelegen zijn in de nabijheid van eene
der bestaande ambachtsscholen en van de op te
Het Weekblad voor Muziek geeft een stukje met africhten ambachtsschool.
beelding over een nieuwe, hermetisch geslotenvioloncelkist, door I. Mossel. Voorts o. a. «een laatste
Met deze denkbeelden in kennis gesteld, deed het
groet aan A. J. Gaülard.a door R. F. Bokelman.
bestuur van de Maatschappij voor den Werkenden
De Huisvrouw geeft een levensbeschrijving van MaStand nadere mededeelingen omtrent hetgeen het in
dame de Staël.
deze thans wenschelijk en uitvoerbaar achtte. Het
Belang en Recht bevat o. a. s »De vrouwenbond te
Groningen,» «Maatschappelijk werk en. de opleiding bestuur is van gevoelen, dat aan eene uitbreiding
daartoe«, door C. P. van Asperen van de Velde; van de bestaande ambachtsscholen de stichting van
«Zorg voor het behoeftige schoolkind in België,» door een derde ambachtsschool, en wel in het Zuid-OosAug. Gittée; «Kinderleotuura (slot).
deel der stad en voor 500 leerlingen ingericht,
Het Tijdschrift voor Armenzorg en kinderbescherming telijk
omdat, indien deze laatste het
moet
voorafgaan,
geeft weder een vervolg «De ongevallenwetdoor Jhr.
Mr. H. Smissaert; voorts: «Vereeniging Armenzorg onderwijs zoowel in hout- als in ijzerbewerking zal
omvatten, nadat deze in werking zal zijn getreden,
te Zetten»; door M. G. J. Kernpers.
Het Bouwkundig Weekblad geeft platen van intede alsdan nog bestaande behoefte, zoowel wat omrieurs door de firma Serrurier te Luik.
vang als soort van onderwijs betreft, beter zal kunDe Opmerker heeft een dubbele plaat met afbeeldingen van het physisch laboratorium te Groningen nen worden overzien. Deze derde school zou dan
en het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Bovendien tevens dienst kunnen doen voor eeneavondschool van
een reproductie van het titel-vignet, geteekend door 600 leerlingen. Voor de stichting is, naar het bestuur
Jan de Quack voor het album aan den Heer Van mededeelt, een terrein-oppervlakte van circa 3000 M 3
Lokhorst aangeboden.
noodig. De bouw wordt geraamd op een bedrag van
Archüectnra geeft een stukje van H. P. Berlage over
161,000, de kosten van inrichting op f 50,700.
hem
Leipzig,
het gebouw van »de Algemeene» te
door
B.
en W. verklaren, dat ook h. i. de bouw van eene
uitgevoerd, waarbij een plaat; voorts o.a. eenartikel
met platen over vergelijkende proeven met cement
derde ambachtsschool als het meest dringend noodijzeren balken, door L. A. Sanders.
zakelijke beschouwd moeten worden, en dat het
De Smid en Koperslager bevat o. a. »De projectiewenschelijk is, dat ook deze school kome onder het
leer voor den koper-, lood-, en zinkbewerkera; «Hoe beheer van dezelfde Maatschappij, die ook de beide
het water te ontijzeren .«; «Het kleuren van metaal.« andere scholen op zoo voortreffelijke wijze beheert.
Het Tooneel bevat de jaarverslagen van het Ned.
Tooneelverbond en stukjes over wijlen Derk Haspels Zij achten 't wenschelijk, den bouw en de inrichting
en over Mej. Marie Kalff.
door en voor rekening van de gemeente te doen geHei Ned. Tuinbomoblad Sempervirens bevat een artischieden, terwijl dan de voornoemde Maatschappij
kel over »prohficatie« door H. Witte; en o. a. een voor het gebruik van het aldus ingerichte gebouw
aibeelding van Iris Kaempferi in Japan.
De Vélabode bevat o. a. «Intensieve en extensieve eene jaarlijksche huur zou betalen, hoog genoeg, dat
daaruit door de gemeente de rente en aflossing van
bijenteelt», door H. Groustra; «Is de konijnenfokkerij
het voor den grond, den bouw en de inrichting van
voordeelig?« door X. von Wersch; »Goud-wyandottes; door denzelfde; «Het planten is niet voldoende;«
het gebouw benoodigde kapitaal kunnen worden
door H. de Greeff.
bestreden.
Het GerïlX. WeekU. voor Fotografie geeft een plaat
Besluit de Raad tot den bouw van een derde am«Naderend onweer» naar een negatief van M. C. bachtsschool,
dan zal de «Maatschappij voor den
Buckmann.
zoodra de school voltooid is, de
Stand»,
Het Medisch Weekblad beschrijft »Twee gevallen van Werkenden
jaarlijkschekosten daarvan moeten bestrijden, behalve
knieschijfbreuk in korten tijd genezen door omsnoering met zilverdraad», door Dr. J. A. Voorthuis.
uit de schoolgelden, uit subsidiën van het Rijk, van
Die Deutsche Wochenztg. i. d. N. geeft een artikel de gemeente, van de provincie en van particulieren.
met verklaring van de Strafwetnovelle.
Uit eene voorloopige bespreking is gebleken, dat de
jaarlijksche uitgaven, met inbegrip van dekosten der
STADSNIEUWS.
huur van het gebouw, op rond ’90,000 geraamd
kunnen worden, zoodra namelijk de school over al
Ter Seoretaire zijn ter lezing gelegd: de klassen geheel bevolkt zal zijn. Het komt B. en W.
wenschelijk voor, dat de gemeente in die kosten bijBenoeming Lid Burgerlijk Armbestuur.
drage eene gelijke som, als waartoe het Rijk zich
Ter voorziening in de vacature in het Burgerlijk
zal verklaren en wel tot een masimum van
bereid
Armbestuur, ontstaan door het aan den Heer H. P.
's jaars.
42,500
volgende
Berlage Nzn. verleend eervol ontslag, is het
van
der
Pek,
IngenieurJ.
E.
opgemaakt:
dubbeltal
Adres-Onderwijzeressen School voor
architect j W. 0. Deenik Zzn., timmerman en maM. U. L. O.
kelaar.
Door B. en W. wordt voorgesteld, afwijzend te beVerkoop van eene sloot aan de Johannes
schikken op het verzoek van Mejuffrouw A. C. A.
Verhulststraat.
Bruyn c.s., onderwijzeressen aan de school voor meer
Door B. en W. wordt aan den Raad voorgelegd aan uitgebreid lager onderwijs met 3-jarigen cursus voor
H van de Verordening tot
P. van Exter, C. Boendermaker en aan W. de Vlugt meisjes, om aan art. 9 B Lager
Onderwijs, zoodanige
van
regeling
Openbaar
het
aangeduide
Domhof
te
de
nader
verkoopen
en B.
der aan die
diensttijd
dat
de
interpretatie
geven,
te
gedeelten van de poldertochtsloot aan de Johannes
school
onderwijzeressen
ga,
verbonden
niet
verloren
zijn
gelegen
aan
Verhulststraat, welke gedeelten
maar gerekend wordt aangevangen te zijn op den
weerszijden van de brug in die straat.
datum, waarop zij aan deze school in dienst zijn
Na demping van de sloot zal de grond worden
getreden.
aangewend als bouwterrein.
Benoeming OnderwijzendPersoneel.
Art. 14 der Verordening op het Bouwen
No. 406 Voordracht van B. en W. ter benoeming
en Sloopen.
Lr. 0.,
Door B. en W. wordt voorgesteld toestemming te van een onderwijzer aan de school der 2eklasse
WesBon,
Honselaarsdijk;
H.
J.
P.
Vries,
de
te
S.
verleenen tot het met ongeveer 2 Meter overschrijden
alhier.
terhof,
beiden
het
voor
de
hoogte
de
van
Buitenmaximale
van
No. 107 id. voor een onderwijzer in de gymnastiek
landsche Bankvereeniging ontworpen gebouw op het
de school der 2e klasse Lr. I : J. J. van Hilten,
aan
perceelen
Damrak
terrein, thans ingenomen door de
Bach, S. C. de Hoop, allen alhier.
C.
G.
81.
80 en
No. 4uB ld. van eene onderwijzeres aan de school
Verkoop der Fortuinengang.
der le klasse No. 12: Mejn. W. C. Zimmer, E. C.
B. en W. stellen den Raad voor, aan L. C. Trip Breijer, G. de Boer, allen alhier.
te verkoopen de gedeeltelijk overbouwde F'ortuinenNo. 409 ld. voor id. aan No. 34.- Mejn. J. Borgman,
gang, ingaande tusschen de perceelen Nieuwe Leliete Groningen; W. Spaander, M. S. van Ven, beiden
straat 91—95.
alhier.
No. 410 ld. van een onderwijzer in de gymnastiek,
Oprichting 3e Ambachtsschool.
aan de school der le klasse No. 101.- J. J. van Hilten,
Het van Gemeentewege gesubsidieerd ambachtsonderwijs wordt tot dusver gegeven in twee ambachtsC. G. Bach, S. C. de Hoop, allen alhier.
No. 411 ld. aan de school der 2e klasse, Lr. W.
scholen van de Maatschappij voor den Werkenden
Mejn. R. L. Kalkoene, A. P. Smitt, B. C. Advokaat,
§tand, waarvan de eene, gelegen aan de Weteringschans, onderwijs verschaft in timmeren, schilderen, allen alhier.
No. 412 ld. van eene onderwijzeres aan de school
meubelmaken en draaien, en de andere, gelegen in
de Westerstraat, in smeden en bankwerken. Aan beide der le klasse No. 25: Mejn. G. de Boer, S. M. M. van
scholen zijn bovendienavond-teekcnscholen verbonden. van Ham, E. Cornelisse, allen alhier.
Reeds gedurende eenige jaren is de toeloop naar
Ver. ter behartiging der Belangen van Jonge Meisjes.
deze scholen zóó groot, dat vele candidaten wegens
gebrek aan ruimte moeten wordenafgewezen. In 1900
Afd. Amsterdam,
reeds gaf het bestuur der Maatschappij voor den WerWilhelmina, Prinsengracht 675).
Koningin
(Tehuis
kenden Stand als zijn gevoelen te kennen, dat in de
Informatie-Bureau.
Woensdag, spreekuur van 10—12 uur.
bestaande behoefte op de meest afdoende wijze zou
Gezellig samenzijn voor Amsterdamsche
kunnen voorzien worden door den bouw van eene derde
dienstmeisjes, die een eigen tehuis missen. Eiken
Ambachtsschool, bestemd èn voor dag-onderwijs in Zondagavond,
van 7—lo uur.
hout- en ijzerbewerking, èn voor avond-teekenonderwijs.
Samenkomst van meisjes, die in winkel of
gehoord
de Commissie voor
Over dit plan werden
atelier werkzaam zijn. Eiken Maandag te 71 uur.
Eiken Woensdag van 7—lo uur: Samenkomst van
toezicht M. 0., den Inspecteur M. 0., in het bijzonder
es uit de sta d, tevens gelegenheid
dienstmeisj
de
op
Ambachtsen
industriemet
toezicht
het
belast
naaien,
te
leeren
mazen enz., 10 ets. per avond.
om
scholen en de Raadscommissie voor Onderwijszaken.
ontbijt, allo dagen van
2e
Gelegenheid
tot
Deze laatste bleek zich te kunnen vereenigen met 12—li, behalve des Zondags, tegen matig tarief.
de plannen van de Maatschappij voor den Werkenden
Leesbibliotheek: Van HoU., Fransche, Enen Duitschewerken. GeopendelkenDinsdagmidStand en van den Inspecteur, die ook uitbreiding
ag
ambachtsscholen
aanbeveelt.
van
4r—s uur. Leesgeld 2£ et. per deel en per week.
de
twee
bestaande
van
Zcmrf__awm_,
\te_ voor dienstboden van
De
Waar de bestaande scholen zioh ia het Westen en

—

.

—

’

’

felsche

—
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buiten hier gekomen, gezelligsamenzijn. Eiken Zon^
dag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag van7—lo uur,
Dag- en avondcursussen van koor2Ëi-,g, slöjd (hout
snijden, boekbinden, carton-slöjd) en fraaie en nuttig<
handwerken.
Meerdere deelname en spoedige aanmelding gei
wenscht.
Inlichtingen " te bekomen Tehuis Koningin Wilhel
mina of bij Mevrouw Schuller tot Peuisum, Willemsr
parkweg 141.
Toevlucht voor Onbehuisden.
Bloemgracht 90.

In de week van 10 tot en met 16 April heeft H. M.
de Koningin Hare sympathie betoond voor net
der Vereeniging, door haar een gift te schenken vaa
Verder zijn in dank ontvangen .- van den Heel
fM.200.
H. G. ten C.
2.5uen van den Heer W. A. v. di
B. diverse kleeding.
Totaal van 1 October 1902 (aanvang van het looi
pende boekjaar) tot en met 16 April _’5500.06»
gedurende welk tijdvak aan 7559 mannen en 2631
vrouwen en kinderen (onbehuisden) huisvesting en
voeding verleend werd, terwijl bovendien tegen geringe betaling aan 10239 mannen nachtverblijf werd
verschaft.

’

Gemeentevischhal.

20 April. Dit de hand verkocht: een partij versche
Zuiderzee-bokking p. mand 80 et. è. ’1.40; een partij
harde bokking p. mand ’1.75.

BEELDENDE KUNST.
TENTOONSTELLING IN ABTI.

I,

Deze voorjaars-expositio maakt geen ongtuM
stigen indruk. Natuurlijk zijn de meesterwerken
schaarsoh, als op elke tentoonstelling van le-i
vende meesters. Wanneer de tijd eenmaal zijhi
schiftingswerk heeft volbracht, zal er
lijk niet veel overblijven. Maar de moderne
kunst spreekt ons van onzen eigen tijd en dajtj
geeft er iets aantrekkelijksl aan.
Een degelijk, doorwrocht portret is dat vaj_(
Jan Veth, voorstellende Amsterdams oud-BurJ
gemeester, den Heer Vtoing-Meinesz. Het geiaat is met veel relief gemodelleerd en vol
intime uitdrukking. Veth heeft zijn groot ta*
lent als portretschilder alle recht laten wedervaren. Met prijzenswaardige uitvoerigheid is de
stof van het bejaarde vleesch afgebeeld. Am,
stel's burgervader is voorgesteld in de Raads-J
kamer. Het fond vertoont een paar schilderijen
en een paar groene trijpen stoelen, waarvan
één het Amsterdamsche stadswapen te zien
geeft. Vele zorgvolle jarenliggen tussohen dezq
afbeelding en die, welke indertijd door DJosselin de Jong voor Rotterdam geschilderd
is en die men op het museum Boymans kaji
zien.
Het portret van Dr. Vos, door Th. Sóhwaxtze,;
is, hoor ik, een treffende gelijkenis, doch dei
kleur vind ik door zekere blauwheid in de
gelaatstint niet aantrekkelijk.
Het meisje, dat zich „Voor den spiegel" rdeï
paaxlen tooit, wordt benadeeld door de formatie van den nek.
Warm van kleur ia „Reisje met hoed". Met
veel talent zijn de groene, roode en zwarte
tinten harmonisch te zamen geschilderd. Het
modelé van het kopje en de 'uitdrukking de_j
oogen geven iets boeiends aan de voorstelling.;
Paul RirLkV portret eener grijze dame heeft'
veel verdienstelijks, doch is niet genoeg „ui.'
de verf". De oogen geven veel leven aan de
gelijkenis en fraai is de sohilderirtg van het!
paarse jijden kleed.
„Wimmigjen" is een a-l_ra____igst landelijK
meisje, dat door Kleintjes met veel smaak
en talent gemodelleerd en geschilderd ia. Da
gelaatskleur en de toonvoll© schaduwen maken het tot een der beste schilderijen der ver:"
verzameling.
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Spoor heeft als portretteur van kinderen zijn]
reputatie wel verdiend.;
Het „Spelend kindje", dat zich met' domino.
steenen bezighoudt, is een allerliefst portretje.
Nog trekken op het gebied van portret de
aandacht een glunder dienstmeisje van LizzV;
Ansingh, „Onze Christien"; een paar Sious."
Indianen door Hubert Vos, van wien wij niet
lang geleden in de bladen lazen, dat hij dei
koningin van een der Zuidzee-eilanden getrouwd
had. Misschien zijn het een paar leden zijne!
tropische hofhouding!
Als gobelin behandeld is het portret eenei
mondaine dame door H. Luns, te Brussel/
Als mmiatuurportretje heeft Heyberg_ wak;
kere „Jonge Soldaat" zeer zeker verdienste^
meer nog dan zijn goed getypeerde kazerne-,
tooneel: „Het nummeren van soldatengoed". j
Men hoort te Amsterdam veel spreken van 1
den figuurschüder J. H. Jurres, wiens „Barmhartige Samaritaan" door keuze en bewerking
onze oude schilderschool in herinnering brengt,
doch nog niet uitmunt door de degelijkheid
en kleurengloed dier oude meesters- Maar hes
wakker streven verdient reeds» -_____deering.
Nieuw voor mij is de komst van J. Dooyewaard, een jong Amsterdainsohaxtdst, die, mijns
inziensi, als figuurschüder veel belooft.
Zijn „Interieur", een kelderkeuken, heeft iets
van de pittigheid van wijlen. J_ H. Weissen:
bruch.
Liefde voor toonvolle," warme kleur boeit
ons aan „Meisje bij piano",, en een dametje
:
„Op 't punt van uitgaan."
Geestig voorgesteld heeft Van. der !Waay eert
„Concert-pauze" in een tuin.
„Studie", naar een meisje in rood gekleed^
is mede een degelijk figuurtje door dien talent*;
vollen leeraar.
De matrozentypen "op „Troec-boer", eenige'
Jantjes, die zach in het jassen verdiepen, is;
een aardige zedenschets uit het zeemansleven
door Krabbé, wiens kuns* men altijd gaarne
ziet, om de humcnri^asche opanecldngsgave, dié.
er uit spreekt.
i
Wat is de „Vrouwenrug" van Ives Browne
pittig en glansrijk geschilderd! Daarentegen
kwam. zijn „Moestuin in 't voorjaar" mij dos
en ing-schoiten voor. Het s,tuk kon wellicht
gunstiger verlicht zijn dan toen ik het zag.
Met genoegen zag ik weer het mooie Maes'.
achtige spinnende oudje door "Willy Ma_ter_3>'
zoo vet en van. licht vervuld geschilderd; vrij
wat aantrekkelijker dan de figuurtjes „Bij de
put", dat tot een minder gunstige periode van
Martens schijnt te behooren.
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