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GERICHT. 
De Administratie v a n het Weekblad « D e 

O p m e r k e r " maakt bekend, d a t n a l j a n u -

ar i 1877 over het bedrag van abonnemen

ten en advertentien uitsluitend door haar 

zal worden beschikt en dat de rubriek 

a d r e s s e n , tot dusverre achter de adver

tentien geplaatst, in den twaalfden jaar

gang niet meer zal worden opgenomen. 

M e n wordt beleefdelijk verzocht alle 

stukken aan het Bureau van D u O p 

m e r k e r " te A r n h e m te adresseeren. 

D E VERONTREINIGING VAN DE SEINE NA H U 
PARIJS EN D E MIDDELEN OM DIE 

TEGEN TE GAAN. 
D i ' quaestie vau «Ie verontreiniging van den Uidem 

en van de oj>enhare wateren, vooral van oii/i* giwte 
steden, duor de menschelijke uitwer|-seleii, is bij ons 
thans nan de onle. Veel is daarover geschreven en 
gewreven, nochtans /ouder een afdoend resultaat op 
te leveren. Men is in den laatsten tijd gewoon op 
Kngelsche en Duitsche toestanden te wij/en en op 
ile middelen, dit- men iu die landen tot bestrijding 
van het kwaad heeft aangewend of voorgesteld. In 
l'rankrijk, mei name in zijn hoofdstad, wordt even
wel aan deze quaestie een niet minder groote be
langstelling gewijd. Aange/ien de bcuvrkundlgen 
aldaar op dit gebied ten onzent minder algemeen 
bekend schijnen te zijn, kwam het inij nuttig voor 
daaromtrent eenige bijzonderheden mede tv deeli'ii, 
ontleend aan de jongste gost brillen, over dat onder
werp verschenen. 

Parijs telt omstreeks 1,800,000 inwoners, gehuis
vest in 83,963 huizen met '230,.124 privaten. der
halve ongeveer 3"J/S per luns. Het meereiideel der hui
zen Ive/il gemetselde waterdichte kuilen. In een vrij 
grool aantal huizen zijn tonnen, gewoonlijk vun schei
dingen voorzien. De vloeibare deelen worden hier, 
meestal met zinkvitriool, gtilesinhVtecnl en dun 's nachts 
in de sti-.iatgotcn gepompt, of sa vloeien eenvoudig, 
zoodra ze in de zeefvorniige diehwurs van de vaste 
bestanddelen zijn gescheiden, door s|ieriule kleine 
huisriolen in de straatrioli'll. Zoo geschiedt dit al
thans in verschillende openbare gebouwen. De vaste 
stollen «orden afgevoerd. Een betrekkelijk klein ge
deelte der huizen is van waterclosets voorzien; om
streeks 13,000 buizen zijn bestemd otn door zooda
nige werktuigen aan de groote straatriolen aange
sloten te worden. Voor dit doel moeten echter aan 
de 660 kilometers bestaande kanalen nog '.HM toe
gevoegd won len: berekend naar ISO Ir. per strek-
kenden meter, zal dit eeu uitgaaf van 48 millioen 
fr. voixleren. 

In genoegzaam alle huizen won It vooral 's zomers 
een privaatluelit waargenomen. In de woningen 
der armere klasse zijn de privaten zeer onzindelijk, 
hoofdzakelijk wegens het verbod om ze door te s|me-
len. Als de kuil vol is komt de ruimer met zijn 
zwaren wagen, die op zijne beurt de straten met 
zijn onaangename lucht bezwangert. 

Uit de kuilen wordt tegenwoordig door 1*2 mant-
schappijen jaarlijks ongeveer 750,000 M s fecale 
stoffen (uit 308,000 tecreetpijpen) weggevoerd en 
wei tegen era prijs vun 7—9fr. p. M ' . De burgerij 
betaalt hiervoor jaarlijks omstreeks 5,700,000 fr. 
Bovendien betaalt de stad Parijs nog 500 ,000 fr. 
jaarlijks voor de exploitatie barer riolen en die van 
Üondy. Van deze stoffen nu komen 

« 0 , 0 0 0 M 1 in de mesiphiats van La Villette, 
040,000 » * B Seine, 

30,000 » 1 eenige privaatinrichtingen, 
750.UOO M \ 

D e mestplaats (villorijj zou reeds in 1810 van Mout-
faiicon nanr Hondy verlegd worden, de nsuistwuners 
der laatstgenoemde plaats hielden het tot 1828 tegen. 
De inhoud der kuilen, die daarheen gebracht werd, 
bedroeg in 1701 nog slechts 51 M n daags, in 1810 
250, in 1828 300 eu thans, na aftrek van de in 
de kanalen uitgestorte vloeistoffen, 2000 M 1 daags. 

Om het daardoor ontstane ongerief weg te nemen, 
schreef de {mliticpi viert Curlier een vuorloopige des
infectie voor en hiel' daarvoor 1 1/ 4 Ir. per M-1 1'e-
caalstof. Later. na de invoering vau de scheiding*-
tonnen, wen! de desint'eclie grootendeels opgegeven; 
de vaste su.ffen bleven terug, maar de stikstof ging 
voor een goed deel verloren. 

Dehalve de stolTen, die in Ln Villette en Bondy 
een plaats vinden, komen nog in aanmerking de 
aanzienlijke hoeveelheden, die de groote verzamel-
kanalen van Asnières en Suint-Ouen in de Seine 

uitstorten. Deze kunaalstroom levert tegenwoordig 
elk jaar 100 millioen M a , en nadat de werken vol-
tooid zullen zijn, 150 millioen H a rioolwater. Die 
desinfecteerende stroom werd een schrik voor de oever-
bewonen* beneden Parijs. 

Tusschen Clichy en het eind van het eiland St.-
Denis Iwven Argenteuil is het Seinewater in den 
arm, die het verzamel ka naai opneemt, ten eenemale 
ongtwehikt VOOr elk huishoudelijk gebruik. Het be
vat gist ingslic hui uen, die in een staal verkeeren om 
in retting over te gaan en hun vergift verder te 
verspreiden. Tusschen Argenteuil en Marly, aan den 
linkerarm, wordt het water zuiverder en voor het 
gebruik geschikt. Zonder nu juist voor drank on
geschikt te zijn, is het arm aau lucht en bevat 
veel minerale en stikstoflioudende stoffen. Achter 
Mtulv wonlt het steeds bitier; bij Omflans is het 
voor elk doel geschikt en bij Heulen goed. 

De vaste stoffen, in het rioolwater bevat, dat 
nauvvlijks tot de hoofdkanalen stroomt, heeft een 
gewicht van 150,000 tons, hetgeen een slihmassa 
van 200,000 tot 300,000 M 1 In-draagt, welke tot 
slilihanken zich ophoopt, die jaarlijks van uitbagge
ring 180,000 fr. kosten, waardoor slechts 00,000 
tot 88,000 M* wonlt opgeruimd. 

Om daaraan perken te stellen, beproefde uien die 
vuile vloeistoffen tot lievloeüng aan te wenden, na
dat men eerst getracht hevft ze door aluinaarde te 
desintecteeren. Het rioolwater wonlt wel geklaard 
door aluin, maar niet voldoende gezuiverd. Het 
veroorzaakt meer eeu mechanische dan scheikundige 
Werking: de vaste stollen worden aan elkaar ge
kleefd en zinken naar den lx>dem van het bassin; 
de opgeloste en de daarin bevatte rottende organi
sche stoffen blijven in het helden* water aanwezig. 
Dit bevat */, van de stikstof' van het kanaalwa
ter en van de vluchtige, meestal organische 
stoffen. Het is uls zoodanig voor huiselijk gebniik 
ongeschikt. Als hevlWiingsmiddel beeft het echter 
evenveel waarde als akkergrond van goede hoeda
nigheid. De kosten van rlesinfectie worden echter 
niet liest reden door de waarde van de verkochte 
meststof. 

Haar de U-vloeiing goede resultaten opleverde, stelde 
de gemeenteraad van Parijs in 1872 ter lieschikking 
»/., van de 87,500 M 1 , die de stad dagelijks als 
maxiiiiiim over de gronden van I iennevilliers zou uit
storten, onder voorwaanle, hiervoor 400 hektoren 
woeste gronden te bezigen. Aangezien echter I hek-
tare j aarlij kl met vrucht niet meer dan 12,000 tot 
15,000 M 1 water kun opne n, inplaats van de 
03,500, zooals de ondernemers zich vooi-stellen , zoo 
waren de ingenieurs van plan, de jaarlijks overbBj-
vetide 75 millioen M"1 \ loeislollen zoolang volgens 
bet zooeven genoemde chemisch proces te liehandelen, 
totdat ze tet verdere bevloeiing kunnen worden ge-
Itezigd Itij zulk een heperkii.̂  der hoeveelheid water 
zouden de voor de otidernemei-s afgestane hoeveelheden 
2030 hekuiren vereischt won len; maar reeds komen 
de bevfOneri van (iemievilliei-s over deze overstroo-
ming klagen ('). 

Wat valt er onder zulke omstandigheden te doen.' 
De Société des s*tndea (') stelt voor. dat men, na 

de voltooiing van het kunaalstelsel en na voldoende 
watervoorziening, al de daarin opgenomen stoffen 
naar zee moet voeren, om op deu weg daarheen 
de naburige landerijen daarmede te bevloeien. Er 
worde derhalve een van Parijs tot dicht onder l.ou-
aan loopend kanaal aangelegd, waardoor al dat 
vuile water, in zoover het niet tot bevloeiing van na
burige ges* hikte gronden strekt, door middel van een 
bassin, van 51)0,000 H 1 inhoud, bij het begin van 
de eb in zee wordt uitgestort Het kanaal, het
welk achtmaal in een syphon de Seine oversteekt, 
zou een lengte van 144 kilometers krijgen, daarvan 
moeten 48,050 M. als geul in den bodem, 58.550 
M. als gemetselden dam, 55,000 als overwulfde 
galerijen en 20(1-0 M. als svphons aangelegd worden. 

De gezamenlijke kosten worden op ?0 millioen 
IV., waarvan I2 millioen voor de syphons, berekend. 
Aan intrest met aflossing (0 pCt.), aan onderhoud 
en reinhoudiiig vun het kanaal 6,000,000 fr.; de 
Opbrengst wonlt geraamd op 8,317,000 Ir., waar
van 7,003,200, door een belasting van 30 fr. 
's jaars voor elke chute, privaatzitliiig, 638,200 Ir. 
vergoeding voor het Iwvloeiingswuter (tegen 80 fr. 
per bektare en 12.778 bektaren in bewerking) en 
eindelijk 075,000 fr. voor hetgeen vun 225.000 
tonnen in de kunalen vloeit tegen 3 fr. per' ton. 

(1) Nadere bijzonderheden daaromtrent, alsmede omtrent 
dc uitkomsten der bcvloeii naproeven in Engeland en Duitsch
land, ziju tc vinden iu Geigel's Handboek der openbare ge-
•onttkeidiTegthntj, naar de behoeften eu de wetgeving voor 
Nederland bewerkt door IX S. S'. Curuncl, Mkeina, 1876. 

•'' Aisaisunnewent de Paris. Deseauxd'égo i i t et des vidanges, 
leur ut i l i sa tün a l^uriculture par irrigation sona leur parcours 
jiuqu'a la mar. Meuiuire. Paris, Société des études, 1876. 

Voorwaar een grootsch project, dat echter vrij 
overbodig; schijnt, als men zeer nabij Parijs 12.000 
hektoren Iwloeüiigsveld vindt. 

Een commissie, door den Minister van 0[**nbare 
Werken in 1874 benoemd en samengesteld uit de 
eerste specialiteiten op technisch, landbouwkundigen 
scheikundig gebied, heeft daarom, na eene zorgvul
dige enquête omtrent de verontreiniging van de 
Seine en de resultaten van de lievloeiing (s), de vol
gende Vooretellen gedaan om het kwaad te verhelpen : 

1". Algemeen verbod, om onreinheden of welk 
vuil ook, die het rivierwater ongezond en voor huise
lijk gebruik ongeschikt maken, in de Seine te 
werpen. 

2". liet werkzaamste, spaarzaamste en bruik
baarste middel, om de verontreiniging der Seine 
door het water der Piirijsche riolen weg te nemen, 
ligt tn bel gebruik vau het water tot bevloeiing van 
lichte gronden; verschillende grondprodiicten, in
zonderheid moesgroenten, vinden in dit water de 
vochtigheid en mest, die zij behoeven. De in de 
vlakte van GenneviUiers genomen proeven hebben 
voldoende bewezen niet alleen, dat de bevloeiing een 
weligen plantengroei veroorzaakt, maar ook dat zij 
voor de gezondheid van de bewoners der omgeving 
van de lievloeiingsvelden niet nadeelig is, en dat bet 
door den grond gedrongen water als grondwater 
geheel gezuiverd iu de rivier terechtkomt. Voorts 
is bewezen. dat de zwevende stoffen in de Iwvenste 
laag van den bevloeiden bodem worden terugge
houden. 

3°. De commissie is van oordeel, dat al het 
kan~nlwater der stad Parijs, betgeen na voltooiing 
van de waterleiding van La Valine jaarlijks omstreeks 
100 millioen M 1 zal bedragen, over een vlakte van 
ongeveer 2000 hektoren kan verspreid worden, 
waarvoor het schiereiland van Gennevilliers zeer 
hruikhiar moet geacht Worden. Niettemin kan het 
nuttig en noodig zijn, een deel van het kanaalwa
ter over andere gronden te leiden, en voor dit ge
val komt dat deel van bet stooL«domein van St.-
Germain, dat aan de Seine grenst, als het meest 
geschiktste voor. 

4". Wat betreft de reiniging langs chemischen 
weg en inzonderheid door aluin, zoo is het gevoe
len der commissie, dat daonloor het bezwaar niet 
afdoende kan wonlen opgeheven. Zij kan slechts 
tijdelijk, op be|«erkte schaal en onder bijzondere om
standigheden, plaatl hebben. De kosten van reini
ging langs dien weg zouden jaarlijks 1 millioen fr. 
beloopSn, of bet vijfde gedeelte van het aanlegkapi-
taal van het geheele be vloeiingsstelsel. 

5". Het water, dut uit de niestver/ameling van 
Bondy komt, is de hoofdoorzaak van de schadelijk
heid van liet hoofdkanaal, dat te St.-Denis in de 
Seine uitloopt. Het is daarom dringend noodig. 
dat die inrichting veranderd worde. Voorshands 
kan echter het afvloeiend vuil zonder groote kosten 
alleenlijk door verval naar de vlakte van Gennevil
liers gehracht worden. 

De Minister van Ojienbare Werken heeft zich in 
het vorige jaar met die conclusiên vereenigd . en 
de hand aan den ploeg geslagen tot voltooiing van 
dit grootsche werk. S. S*. C. 

(*j Assaisonucincnt dc Ia Seine. Hajiport fait au nom dc 
la cum mission charge dc proposer les mesures a prendre 
puur remi'ilii-r a I infection dc la Seine aux abords de Pa
rit, HI \ | . Durand (Jlayc, iugéuicur des ponts et cbaussécs, 
12 Uccembrc 187&. 

P R I J S V R A A G , 
BESTAANDE IN HET MAKEN VAN EEN ONT

WERP VOOR EEN GEIJOUVV BESTEMD VOOR 
EEN SOCIËTEIT VAN t- 600 LEDEN TEN 

DIENSTE DER VEREENIGING DE GROOTE 
SOCIËTEIT T E ARNHEM. (') 

Art. 1. Het terrein voor het nieuwe gebouw is 
gelegen te Arnhem aan de Koningstraat. — Het 
nieuwe gebouw mag vrij op zich zelf staan of aan 
beide of een van beide belendende |>erceelen aansluiten. 

Art. 2. Het gebouw kan op staal gefundeerd 
worden en zal moeten bevntten: 

o een watervrije Ik'iiedenvei.liepmg; 
b een beganen grond, hoogstens ter hoogte van 

één meter boven het peil vun de Koningstraat; 
c een bovenvenlieping 
Met betrekking tot de iudeeling van het gebouw 

wonlt verlangd, dat aanwezig zijn; 
a in de watervrije benedenvenlieping: 
een bierkelder voor minstens 6 vaten en een bier-

pomp ; 
een wijnkelder voor minstens 40 anker; 

(*) Bij het procramma, op franco aanvrage bij de boek
handelaren G. W. vau der Wiel en Co. te Arnhem te be
komen, is «ent schets van het tarrein op de schaal van 1 è 
600 gevoegd. 

een provisiekamer; 
een bergplaats voor leege flesschen , manden , vaten; 
BSO bergplaats voor brandstoffen; 
6 op den beganen grond: 
een vestibule met aangrenzende ruime garderobe; 
een suite vun twee of drie convei-satiekamers, niet 

door middel van deuren verbonden; 
een ruime speelzaal; 
eeu leeszaal met aangrenzende bibliotheek kamer; 
een biljartzaal voor drie biljarten; 
een bulfet met aangrenzende buffetkamer; 
een vertrek met vvuschtafels en daarin uitkomende 

privaten en urinoirs; 
privaten eu urinoirs voor de bedienden, 
c op de bovenverdieping: 
een directiekamer voor vergaderingen van 12 per

sonen ; 
een eetzaal voor hoogstens 30 personen , met aan-

reehtkamer; 
een vertrek met privaten en urinous. 
In het gebouw moeten verder behalve de noodige 

gangen en kasten aanwezig zijn : 
een woning voor den kastelein , bestaande in ruime 

keuken met bijkeuken, een woonkamer, twee slaap
kamers, zolder niet meidenkamer, privaat; 

een hijschtoestel, reikende van de benedenverdie
ping tot den zolder. 

In den tuin moet een ijsliergplauts worden ge-
bouwd. 

Art. 3. Hij het ontwerp mix'ten de leidingen voor 
gas en water, zoo ook de wijze vau verwarmingen 
ventilatie, wonlen aangegeven. Een eu ander moet 
in de begrooting vnn kosten zijn opgenomen. 

Art. 4. Dij het ontwerp moet daarop gerekend 
worden, dat men vóór het gebouw gelegenheid 
wenseht te hebben om te zitten, en dat een ruime 
tuin moet overblijven. 

Art 5. De kosten van den bouw zullen hoogstens 
65 mille mogen bedragen. 

Art. 6. Men verlangt: de plattegronden van kel-
dervenlieping, beganen grond en bovenverdieping; 

de rqtstonden van den voor- eu achtergevel en der 
zijgevels ; de doorsneden over de lengte en de breedte, 
alles op de schaal van 1 centimeter per meter, be
nevens «H'ii korte omschrijving en liegrooting der 
kosten. 

Art. 7. De teekeningen moeten als schetsen be
handeld wonlen; de lijnen in inkt gezet. 

De muren moeten iu doorsnede gekleurd worden , 
maar overigens mogen geen kleuren , schaduwen, of 
arceeringen wonlen aangebracht 

Art. 8. De ontwerpen met de daarbij hehoorende 
stukken moeten vóór of op den Isten April 1877 
vrachtvrij wonlen Ingezonden aan den Secretaris van 
de Directie der Sociëteit, Dr. J. II. Zilver Rupe, 
Velperwog te Arnhem, 

Art. 9. De in te zenden stukken zullen met een 
spreuk of een merkteeken geteekend en vergezeld 
moeten zijn van een verzegeld briefje, waarop van 
buiten dezelfde spreuk , benevens een kennelijk teeken 
tot terugvonlering, en van binnen de naam, qiiah-
teit en woonplaats van den ontwerjier vermeld staan. 

Art. 10. De toelichtende beschrijving, de begroo
ting cn het lettei-schrift op de teekeningen moeten 
door een andere hand dau die van den ontwerper 
geschreven zijn; zoo het blijken mocht, dat hij in 
dezen anders gehandeld of zich op eene of andere wijze 
als vervaardiger kenbaar gemaakt heeft, blijft het 
ontwerp van den prijs versteken, al mocht daaraan 
de prijs zijn toegekend. 

Art 11. De beoonlwling geschiedt door een Com
missie bestaande uit: 

de Directie der Gioote Sociëteit; 
drie gewone leden, door de Algemeene Vergadering 

van leden te benoemen; 
drie deskundigen, door de Directie daartoe uit te 

noodigen. 
De sub 2 en 3 genoemden zullen de betrekking 

niet eenier kunnen aanvaarden dan na de verklaring 
te hebben afgelegd, dat onder hun leiding of mede
werking geen antwoord op de prijsvraag is uitgewerkt. 

Art. 12. . Het rapport van beoordeeling wordt, 
den SMdedingers naarden prijs. In afschrift of afdruk, 
bij de teruggave, der stukken toegezonden. 

Art. 13. Ds antwoorden worden rm voorafgaande 
bekendmaking, gedurende minstens 14 dagen voor 
de leden der Sociëteit tentoongesteld. De tentoon
stelling heeft na de uitspnuik der Commissie plaats 
en het rapport ligt daarbij ter visie van belangstel
lenden. 

Art. 14. Het bekroonde ontwerp blijft het eigen
dom der Sociëteit, waarbij door de Directie der Sooie-
teit uitdrukkelijk bedongen wordt, dat zij vrijheid 
heeft, ingeval dit ontwerp wonlt uitgevoerd, het 
geheel of ten deele te veranderen; zoo ook om de 
directie over de uitvoering aun dsvvjen op te dragen. 
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Art. 15. Aan het best gekeurde ontwerp, waarbij 
aan de gestelde eischen voldaan is, wordt een prijs 
van 6Ü0 gulden toegekend. 

Art. 16. Mocht de algemeene vergadering van 
gewone leden een ander1 ingezonden ontwerp voor de 
uitvoering beter geschikt achten, dan het bekroonde, 
dan zal de Directie het recht hebben, ook dit plan 
met bij behoorende stukken te naasten voor de som 
van 300 gulden, endaarviui venier gebruik te maken 
op dezelfde wijze, als in Art. 14 is omschreven. 

Art. 17. Ue niet*bekroonde ontwerpen zijn van 
15 Mei—15 Juni 1877 Ier beschikking voor dein
eenden, ten huize van den voornoemden Secretaris, 
behoudens de bepalingen in Art. 16 vervat. 

.Vomens de Directie der Groote Sociëteit. 
Nl. J. H. ZILVER RUPK, 

Secretaris. 

VRAGEN, DOOR HET BESTUUR DER MAAT
SCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER BOUW

KUNST AAN DE LEDEN TER BEANT
WOORDING VOORGESTELD. 

Het Bestuur der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst heeft voorgesteld de onderstaande vragen 
te behandelen op de 30e Algemeene Bijeenkomst, 
te houden in Mei van het jaar 1877, Óp een nader 
te bepalen dag. Schriftelijke antwoorden worden in
gewacht bij den Secretaris, aan het Bureau der Maat
schappij, Wijde Kapelsteeg, 2, te Amsterdam. 

1. Wat leeren de theorie en de practijk omtrent 
de wijze, waarop eene voldoende dagverlichting ver
kregen kan worden in lokalen, die bun licht ont
vangen uit de tweede hand, h. v. uit bovenlichten, 
uit met glas (.verdekte binnenplaatsen, enz.? 

2. Wat leert de ondervinding omtrent het gebruik 
van timmerwerk, dat muehinual hew*crkt is? 

3. Wat is te doen tegen de minder humane be-
oordeeling van bouwwerken door bouwkundigen on
derling; zou eene meer lumgename liesproking of 
meer toegeeflijke critiek aan de Ixiuwkunst niet meer 
bevorderlijk zijn en het publiek opwekken UU meer
dere belangstelling? 

4. Wat heeft de ondervinding geleerd omtrent 
ijzeren geljouwen, vooral die van groote afmetingen, 
waar de uitzetting van het materiaal aanzienlijk is? 
Waarop moet gelet worden om sterk eu waterdicht 
werk tc maken, vooral als glasbedokking gebezigd 
wordt? Waarop moet gelet worden bij de construc
tie der goten en den waterafvoer, bij de aansluiting 
der gevels tegen de dnkbedeMüngen? 

5. Wat is de beste, overal aan te wenden manier 
tot Inchtverversching eener woonkamer en zaal, waar 
gestookt wordt en gaslicht of' petroleum brandt.' 

6. In de laatste jaren zijn, om kostbare fundee-
ringen te vermijden, Innen de waterlijn gelegen fun
deeringen gemaakt van gecreosotecnl hout. Wat leert 
de ondervinding omtrent sterkte en duurzaamheid 
daarvan ? 

7. Welke zijn dc beste regelen en uitwendige vor
men voor den keuken- en karnersehoorst^nbouw, opdat 
deze belangrijke ondenleelen volkomen ann hun doel 
beantwoonlcn ? 

8. Wat leert de ondervinding omtrent het gebruik 
van kunststeen, zooals deze hiertelande wordt aan
gewend in de natste jaren? 

9. Meermalen wordt de bouwmeester geroepen tot-
het beoordeelen van prijsdingende ontwerpen, opge
vraagd door (rnrticulieren of corjioratien. Zou het 
niet billijk zijn. dat bij zich voor die tijdroovende 
en veelal ondankbare werkzaamheid liet betalen en 
is het niet wenschelijk, dat te dien opzichte alge-
meene voorwaarden werden vastgesteld? 

10. Bij het aanzienlijk boutverbrtuk van de laatste 
tijden is het niet mogelijk om hout te leveren, dat 
behoorlijk is uitgedroogd, gelijk sulks in vroegere 
tijden plaats vond. Op welke wijze kan men het 
hout kunstmatig voor de bewerking tegen krimpen 
beveiligen? 

Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 

s-Gravenhage Bij Koninklijk besluit zijn met 
ingang van den lsten Januari 1877 bij dc Rijks
telegraaf benoemd: tot telegrafist der 1ste klasse 
G. de Mooy, J. Vis, R. Knuppe, G. Monna, G. J. 
Stokkers, II. Elbrink, F. van der Drift, F. E. 
Pieren en F. W. Johanningmeijer, allen thans tele
grafist der 2de klasse; tot telegrafist der 2de klasse, 
W. B. Feenstra, thans leerling-telegrafist en D. 
van de Rotte, W. G. Jeekel, W. H. M. de Veer 
en F. W. van Meurs, allen thans telegrafist der 
3de klasse; tot opzichter der 2de klasse, P. J. Dicta, 
thans lijnwachter. 

— Bij den Waterstaat en 's Lands openbare wer
ken in Nederbuidsch Oost-Indie zijn benoemd tot ad spi
rant-ingenieur, J. W. O. H. Bueninck en H. II. van 
Kol, daartoe gesteld ter beschikking; tot opzichter 1ste 
klasse, de opzichters 2de klasse G D. van der Swaagen 
M. J. Userman en de opzichter 3de klasse J. de Vink; 
tot opzichter 2de klasse, de opzichun-s 3de klasse J . 
L. P. Lapra en J. E. Scheller, A. de Baat, G. van 
Kleef, C. Doesberg, J. VV. F. van Brussel, O. B. 
Berkhout en G. C. J. Bruins, met ln-paling dat de 
opzichter Van Brussel hij het Deiiartcinent der Ma
rine gedetacheerd blijft eu hij zijn korps blijft ge
voerd d la suite; tot opzichter denle klasse M. 
Donk, J. van Balgooij, J. A. C. Hainelton, G. J. 
La Uastide, C. J. Koster, W. A. Harte, W. H. 
Van Poeteren, D. Monjé en J . M. Lel he, daait.>e 
gesteld ter beschikking. 

Overgeplaatst: van Bezoeki naar Poerworedjo de 
ingenieur 1e klasse A. M. S. Hogerwaard; van 
Batavia naar de directie de ingenieur le klasse J . 
Schalv; van de directie naai Sarnarang de ingenieur 
le kliihse M. J. van Boss.!; van Sninarang naar Pn>-
bolingo de ingenieurs 2e klasse C. S. van Geuns; 
van Uiuidjamegaia naar Bandong de architect le 
klasse N. C. Erauz; van Goi-ontaht naar Randjar-
negara de opzichter Ie klasse J. Wilhelmus; van 
Batavia naar Banjoewangi de opzichter 2e klasse 
1. R. Lemon; van Batavia naar Bandong de opzich
ter 3e klasse J. de Vink. 

Aangesteld: bij den spoorweg-aanleg Soerabaia— 
Pasoeroean — Malang, als opzichter 2de klasse, de 
opzichter 3de klasse, E. H. W. Cavelius; als op
zichter 3de klasse, H. J . Tak: als betaulnie-wter, 
de klerk op het bureau van den sectie-ingenieur 
J. E . Drill |i. 

— De Gouverneur-Generaal van Nederlandseh 
Oost-Indie heeft den 22 November, vergezeld van 
een gnmt gedeelte der hooggeplaatste ambtenaren en 
officieren, benevens de leden van de rechterlijke 
macht en den handelsstand van Batavia, een uit
stapje naar lirt eiland Amsterdam gemaakt, ten
einde daar het van staiiel loopen van een reusachtig 
dok bij te wonen. De intentie van de Neilerlandsch-
Indische Droogdokm:iatse.happij is echter niet bereikt, 
daar het dok niet van sta|>c1 wilde loopen. 

— De onteigening der benoodigde perceelen voor 
den spoorweg Leiden—Woerden is thans geheel af-
gcloopen. In deze maand zal, naar men verneemt, 
reeds de aanbesteding der aardebaau. bruggen enz. 
plaats hebben. 

Leiden. De heer P. A. van Aken, ingenieur bij 
de stoomvaart-maatschappij Nederland, is benoemd 
tot ingenieur-administrateur bij de onlangs geprojec
teerde waterleiding alhier , om later als directeur op 
te treden. 

Groningen De jaarlijksche tentoonstelling van 
voorwerpen, vervaardigd door de leerlingen der Prac 
tiscbe Ambachtsschool, is de voorgaande week in de 
Harmonie geopend. Men vindt er het werk van 
eerstbeginnenden — houten nagels , eenvoudige bout-
verbindingen enz., — naast en tusschen dut der 
meergevonlerde leerlingen. Men ziet er liuistnipjes, 
schoorsteenmantels, dnwgrckjes, eenvoudige vuren
houten en keurig bewerkte mahoniehouten tafeltjes, 
WiLschtafels, theebhideii, kortom een Uil van zaken, 
die uitmunten door netheid van bewerking en getui
gen van den ijver en den aanleg der leerlingen en 
van ile lrokwanmheid der onderwijzers. De toegang 
is vrij en men wordt beleefd ontvangen door eeu of 
meer leden van 't bestuur, die steeds,aanwesjgZIJ n. 

— Wij ontlecnen het volgende aan de N.H.C.: 
In de Schoonhovensche Courant van 31 De

cember jl. kwam het volgende bericht voor: »Wij 
meenen onzen lezers geen ondionsl te doen door de 
mededeeling, dat wij van goederhand zijn onder
richt, dat de (Compagnie des Bassins Hoiiillers" te 
Brussel, die, gelijk liekend is, een der grootste aan
deelhouders was in de Rotterdam—Munster S|KKII-
wegniaatschuppij, reeds eenigen tijd geleden ban
rechten en verplichtingen te dier zake heeft overge
dragen tan eent fuiaiiciéele instelling, te Parijs ge
vestigd. Dat wij, niet het oog op den thans too 
hachelijken toestand der eerstgenoemde Maatschappij, 
ivib'ii lii'lil.ru om ons over die substitutie te ver
blijden, zal wel geen betoog behoovon.*' 

Dit bericht word vrij algemeen door de dagbladen 
overgenomen, door sommigen met de blijdschap die 
de Schoonhovensche Courant lietuigde over die 
substitutie er bij. 

Wij ncliten het onzen plicht iu betrekking tot 
deze hoogst gewichtige spoorweg-aangelegenheid het 
volgende te melden: 

In het verslag van den Raad van adminittmtie 
van de llanque branco-Hallandaisc te Pariji, uit
gebracht in de gewone algemeene vergadering van 
aandeelhouders, den 7den September 1876 gehou
den, leest men op pag. 16 het volgende: 

» Duiten onze s|*>orwegmaatsehappijeii (de Fran
sche n. I.) is onze eenige debiteur de Compagnie 
Hes Rassins-Houillcrs du Hainaut. 

tVoor het einde van dit dienstjaar zal het saldo 
dat deze maatschappij ons schuldig is geheel afge
daan zijn. 

pDoor de cessie van het aandeel van de Société 
des Bassins llouillers in den spoorweg Rotterdam— 
Munster..." enz. 

In de Ned. Staatscourant van 8 December 
1875 zijn de statuten opgenomen van de naamlooze 
vennootschap • Rotterdam-Munster Spoorwegmaat
schappij" en daaruit blijkt, dat het kapitaal dezer 
vennootschap, strekkende voor de lijn van Rotterdam 
lot de Pruisische grenzan in de richting van Mun
ster, wordt bepaald op / 14,400,000. verdeeld in 
60,000 aandeelen, mier groot / 240, uitnnkende 
vijf seriën elk van 12,000 uandeelen. De 12,000 
aandeelen van de le serie zijn ingeschreven door 
de oprichters der Maatschappij, waaronder de Com-
pagnie des Chemins de fer des Bassins-Houillers 
du Hainaut voorkomt voor 10500 aandeelen. De 
overige vier seriën zullen uitgegeven worden zoodra 
de Raad van Bestuur dit noodig oordeelt, doch uiter
lijk binnen vier jaren na den dag waarop de con
cessie definitief is geworden. 

De financieele instelling, te Parijs gevestigd, die 
de Schoonhovensche Courant niet noemde, nldus 
wel geene andere zijn dan de Ban que Franco-Hol-
landaïse. Wij brengen daarom in herinnering het
geen wij omtrent deze instelling, waarvan nok de 
beer Pbilippart president-directeur is, mededeelden 
in ons nommer van 31 December, onder Frankrijk, 
welke mededeeling geput was uit de Times, eu dan 
zal men liegrijpeu, dat wij in de vreugde, die de 
Schoonhovensche Courant, en met haar eenige an
dere bladen, ojiuii haarde, niet deelden. Dat bet 
lierieht in de lime* volstrekt niet ovenlreven was 
is thans bewezen, want de Banque Franco-Hollan-
daise is den 2den December door de rechtbank van 
koophandel U> Parijs failliet verklaard. 

Hoewel mi dit vonnis bij vei-stek gewezen is, en 
er vau de zijde der Bank verzei is aungeteckend , 
meenen wij, dat het voor de verwezenlijking van de 
lijn Rottenlam—Munster nl bitter weinig uitmaakt 
of de Compagnie des Bassins-Houiilers, of de 
Banque Franco-Hollandaise aansprakelijk is voor 
de 10,500 aandeelen der lata larie van aandeelen 
in de Rottenlum—Munster S|ioorwegiiiuutschappij. 
Gaat toch de faillietverklaring vau de Banque Franco-
Hollandaise niet donr, dau zal zij vrijwillig liqui-
deeren ; althans een algemeene vergadering vau aan-
deelhoudei-s is belegd, om over de liquidatie te be
raadslagen en de liquidators benoemen. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Haan dag, 9) Jan. 

Oedem* vaart, te 11 uren, bij Wed. Jan Mulder: 
het bouwen van een winkelhuis voor Jacob Krikke, 
in do Krini aan de Kibbolwijk, gem. (irambsberden. 

'•-Haar, te 1 uur, door bet gemeentebestuur: het 
leveren, leggen en her leggen van hardstccnen trottoir
banden eu het leveren vau bekapte Straatkeien. 

K a l i u m , te 1 uur, door het gemeentebestuur van 
Kolluiiierlaiid : liet bouweu van een vaste brug, in 
den nieuw *an te leggen kunstweg langs de Triemen. 
Aanw. te 10 uren. 

• Hearh, tc 2 ureu, door de comm. van admini
stratie over de gevangenissen : de levering, ten be
hoeve van den arbeid iu de gevangenis voor veroor
deelde vrouwen, vun ruim 2500 KG. verschillende 
wollcu en katoenen breigarens; voorts wollen stoffen, 
naaigaren», knoopen, stop-, brei- en naai naalden, band, 
veter» cue. 

KnMiulsen , door burg. en weth.: de levering vau 
238,400 stuks Luiksebo straatkeien, 14 X 1G c.M.op 
den kop en IJ C.M. hoog, en 20S.OOO stuks paarden-
klinkers. 

Hltiadag, • Jan . 
Wllaum, te 10 uren, door burg. en wetli.: lo. bet 

bouwen eener school voor p. m. 120 leerlingen in ge
noemde gem elite j 2o. hot leveren van het benoodigde 
ameublenien or die school. Aanw. '•' Jan,, te 12 
uren. 

Alkmaar , te 12 uren, door burg. en wetli.: lo. het 
onderhouden van ulle ge mee ntege bouwen, scliolou, 
bruggeu. riolen en verJcro gemeentewerken, benevens 
liet uitvuerun vnn eenige vernieuwingen aau die ge
bouwen; 2o. eenige vernieuwingen aau bruggeu; 3o. 
het leveren en vervoeren van dc benoodigde materia
len voor de buitenwegen, voetpaden enz.; 4n. bet ver
nieuwen van eenige gedeelten wal in u u r; 6o. het on
derhouden van dou lioc verschelp weg enz.; Co. het 
sloopen der Bokkesiuis, het vernieuwen der hoofden 
en het maken en stellen van eene ijzeren ophaalbrug, 
bestaande uit ba lansgebint, balans, val eu leuningen, 
benevens wachters huisje. Raming gezamenlijk ƒ86,711. 

Kwelle, te 3 uren, door bei bestuur over de gast
huizen, in ie bestuurskamer vau het binnengasthuis : 
het voltooien van de verbouwing van liet buitengast
huis aldaar. Aauw. 3 Jan., te 10 ureu. 

Waenadag, IO Jan. 
Haatenbi»ek . tc 10 uren, door Berend Knul: het 

afbreken eu herbouwen van zijn boerenwoonhuis op 
de Oude Wetering. Bestek ligt bij ü. Kragt. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van bic-
nenl. zaken: lo. het doen vau herstellingen ea vei-
nieuwiugeu nau do Uijksrivierwerki-u op het Zwarte 
Water in Overijsel, met het onderhoud dier werken 
en de afbakening van bet vaarwater ged. '77. Kaïnjug 

ƒ 2370; 2o. het maken vnu eeu gebouwtje met toe* 
leidingsgeul enz. voor eenc zeifregislreereuile peilschaal 
aau de Boveu-Moas nabij de schipbrug te Hedcl. 
Raming / 2710; 3o. het oiiderboudt-u van- en het 
doen van herstellingen en vernieuwingen nnn de schut
sluis te St.-Anitries, met dc daartoe behoorende wer
ken, van 1 Jan. '77—31 Dec. '79. 

'•-Hage, te 1 uur, door het gemeentebestuur: bet 
éénjarig onderhoud vau gebouwen, wacht- en brautl-
spuitbuizen enz. 

Leeuwarden, bij L . van der Zaag: het verfwerk 
van i woonhuizen bij de Gouden Bal, 

Lemmer, door bet dijksbestuur van bet waterschap 
Zeven-Grietenijen-en-Stail-Slooten: lo. het onderhoud 
voor 1877 van de wegen, in S perc; 2o. bet verwer
ken van strooiaarde over rauwe gedeelten van den 
Nieuwendijk nabij de Schotereijl; 3o. werkeu en leve-
rantien aau bet westuuidc van den Wieldijk cn ten 
oosten vaa Laaxuni; -lo. dn leveriug vuu palen eu 
gordingen voor 1877, iu 0 perc. 

Lemmer, door bet waterschap De Lemstersluis, hij 
den secretaris: het amoveeren van dc i.cstaaude- eu 
bet bouwen eeuer niouwo buereuhuizing op de zal he 
van N. J. Koopman, te Echten. 

Honderd»! , II Jan. 
Hijdrerht, te 12 uren. door het gemeentebestuur: 

het bouwen van een raadhuis, met post- cn telegraaf
kantoor voor de gemeente. 

« leende ran , te 1 uur, door den rentmeesier van 
het burgerweeshuis: bet docu van eenige vernieuwin 
gen en herstellingen aau de bouwmanswonmg l>c 
Oosterbroeken onder Steeuderen. Bilj. iuz. 10 Jan. 

Xlerlksee, te 1 uur, door het dagelijksch bestuur 
van hot waterschap Schouwou: het met bzinkstukkeu 
verdedigen vaa den oever, tusschen de dijkpalen 33 
en 35 aun bet district Flauwers van het waterschap 
Schouwen. Aanw. 3 dagen voor dc besteding. 

M kimn-parechle, bij A. Wiglaina : bet afbreken 
eener kleine schuur op de zathe Veldzoig en liet 
bouwen vau eene huizing met schuur, on een nieuw 
terrein, te St.-Anna-parochie. Inl. bij den architect 
R. Feikema, te Dronrijp. Aanw. li Jan., le 11 uren. 

Vri jdag, IS Jan. 
Nlcuwerkerk (Zeeland), te 3 uren, bij A. vau d a 

Vlugt: bet bouwen van een woouliuis voor S. vau 
't Hof. Aanw. te 12 uren. 

Zaterdag, I S JaU. 
L M t a u l n e n , te 12 uren, door burg. cu weth.: lu. 

bet uitdiepen der l̂ oosduiusche Vaart; 2o. het maken 
van een ijzeren brug mot steenen hoofden over die 
vaart; 3o. liet vernieuwen van circa 224 M . dorpsstraat, 
gemiddeld 6 M. breed. Aanw. 9 Juu., te 11 uren 

Haarlem, te 1 uur, iu Do Korenbeurs: het bouwen 
van eene Noordhollnndsctie bouwmatiswotiïag, laug 
33.85, breed 16.16 M., bij bet Kruisdorp iu de Haar
lemmermeer. Inl. bij den aannemer 5, W. de iicy, 
aan het Kruisdorp. 

VcMhavan, voorde Maatschappij van Welstand, 
bij Klesseus: het bouwen van oen huis, stal en schuur 
aldaar. Annw. tc 9 uren. 

Maandag, IS Jan. 
Amaterdam, te 12 uron, door burg- en weth.: het 

leveren van bezaagdo en onbczuagde eiken;, granen-, 
vuren- en dennen houtwaren; smeedijzer; vijlen; spij
kers; steenkolen; ijzerkramerijen: zink; koper; koper
en ijierdraad; poetskaloen, enz. 

'a-Hage, te 1 uur, door burg. eu weth.: lo. bet 
onderhouden en gedeeltelijk vernieuwen van destrout-, 
griut-, schelp- en puinwogcu; 2o. bet verhoogcu cu 
bestraten van een gedeelte der Falckstraat en de 
daarmee evenwijdig loopende naamlooze straat van 
het Oranjeplein. Aauw. U Jan., te 11 uren. 

Zau-u.mmri, te 1 uur, door bet gcmecatebcst.: 
het ontgraven, ophoogen en metselen van een gas-
bouderkuip eu afsluitput, met bij behoorende werken; 
liet maken eener stokerij, kolenloodi, smederij, zuiver-
huis, meter- en regulateurkamer, kantoer en woniug, 
teer- eu privaatput, oven, fundamenten, enz. Aauw. 
13 Jsn., te 11 uren. 

• U r u m , te 3 uren, door het gemeentebestuur: het 
bouwen «ener school te Losdorp Aauw. te 11 uren. 

Rsi terdam, ten kantore der Rotlcrdamsebc Han-
delsverecusing: de bovenbouw vau een pakhuis op 
den bestaaudeu onderbouw aau dc noordzijde vaa de 
Entrcpotliaveu op Fijenuord. 

Dlaadag, 18 Jan. 

tprifioorn, tc Ij uren. door Jhr. Tcding van Berk
hout, iu bet logement De Moriaan i het bonwen eener 
villa in het Oranjepark- Inl, bij den bouwmeester 
P. J . de Bruin. 

'a-llage, door liet departement van koloniën: aau-
bieding van een schip voor den overvoer van : nsar 
Atjeli : 15,000 vloertegels (zwaarte circa 500,000 KG.) 
en 55,800 KG. plaatijzer, nokbedekkiug enz.; naar 
Padang: 110,000 verglaasde dakpunucn (wicht oncev. 
275,000 KG.) 

Waen»dag, 17 Jan. 
Mm wond, te 12 uren, door bet gemeentebestuur 1 

bot amoveeren der bestaande oudcrwijzerswouing met 
raadkamer en bet bouweu van een nieuw raadhuis, 
met onderwijzerswoniug aldaar. 

Medentblik, te 12 ureu, door dijkgraaf en heem
raden der Vier Noorder-Koggeu, in bet Kogjgenhllis! 
het 3jarig onderhoud van de straatwegen behoorende 
aan het Ambacht, ter lengte van 53,175 M. Aanw. 
12 Jau., te 'J uren, te Almerdorp. 

Lerwwarden, ten kantore van notaris Z. S. de Haan: 
het vernieuwen van de huizing en schuur, bewoond 
door A. M. Andriuga, op hel Nieuwlaud ouder Corn-
juni Aanw. 18 Jan., te 12 uren. 

Handerdag, IN Jan. 
Haarlem, tc 2'/i uren, door het ministerie van 

binnenl. zake-, aau bet gebouw van het prov. best.: 
bet onderhoud van de heide Icidammen van bet Krab-
hersgat bij Eukbuizcn. Aanw. 13 Jan. Raming/5550. 

Zaterdag , 10 Jan. 
Walvega, te 12 uren, door het gemeentebestuur 

van Wcststellingwcrf: het bouwen van een postkan
toor met directeurswoning te Wolvcgn. 

Maandag, 12 Jan. 
VHage, te 1 uur, door burg. cn wclh.: dc leve

ring van schelpkalk, tras, Stokholmer teer, IJselondor-
stcen, ijzerwaren, ten behoeve der gemeentewerken. 

Illn.dag , 23 Jan. 
Arnhem, te 11 uren, voor rekening van J. Oomens, 

bij De Bruin aan de Rijnbrug: het houwen van een 
winkelhuis met bovenhuis cn 8 woningen aan de Otide 
Kraan aldaar. Inl. bij den architeet J. W. Boer
booms, aldaar. 

l t r ech t , te 'i uren, door de maatschappij tot Expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het Centrnalbureuu: lo. 
uitbreiding vau sporen en eenige verdere werken op 
de stations Wouw , Wocusdreght, Krrtbbendijke, 
Kruiuingen, Biezelinge, 's-Hoer-Arcndskerke cu Arne-
tnuiden, ten behoeve van den spoorweg Itosendaal — 
Vlissiugen. Aanw. B Jan. Raming /" 12,760; 2o. uit
breiding van s[ioren eu eenige verdere werken op de 
stations Nucoen-Toniielrc, Deurne, Tegelen, Swaimen, 
Echt, Sittard en Beek-Elsloo, ten behoeve van den 
spoorweg Eindhoven—Maastricht. Aanw. 6 Jaa. Ra
ming ƒ20,400. 

HaUward, door het dijksbestuur van Wonseradecls 
Ziiider-Zccdijken, bij dun secretaris J. Binkes: de le
vering van 500 grenen palen, van 62 d.M. lengte; 
510 dito vnn 53 dito; 560 dito vnn 355 dito; 25 
zwart- eiken gordingen; 25 lichte dito; 80oiulermaat-
scbe dito; 200 stère grove gewassclion rivier- of 
zeegrint. 

Nnaek, bij W. '1'. vau derMolon: het bouwon nBMr 
stelphuizinge te Hommerts. Aanw. 20 Jan., ie 10 uren. 

Danderdag, SS Jan. 
Oudrhaake, te 11 uren, door het beduur van den 

Haskerveenpolder, bij M. J. Klompmaker-, het graven 
van ettelijke opvaarten of wijken voor de droogmaking 
van waterplassen te Oudeliaske eu llaskcrborne. Aauw. 
23 en 24 Jan., telkens |e 10 uren. 

'a-Hage. te 12 uren, door het ministerie van bin
neul. zaken, ten dienste der Staatsspoorwegen: liet 
verrichten van baggerwerk nabij de iu aanbouw zijnde 
brui: over deu Rijn nabij Arnhem en liet maken van 
ecu gedeelte der grond- en metselwerken in de Betuwe 
voor don spoorweg Arnhem—Nijmegen. Aanw. 16 en 
ÏS Jan., tc 12' , uren, aanvangende bij bet zuidelijk 
laudhoofd. 

'•-Hage. te 12 uren, door het ministerie van ko
loniën : de levering vau stalen spoorstaven met ijzeren 
eindverbindingen, onderlcgplaten en huakhnuton, ten 
behoeve der havenwerken voor Baluvia. Inl. bj den 
hoofdingenieur bij de Staatsspoorwegen J . W. \\ itsen 
Elias, te Vllage. 

Halaward, bij deu secretaris vaa Wonseradecls Zui
derzeedijk en i de levering van verschillende palen en 
gordingen en 200 stère grove, ge waaseben rivier- of 
zeegrint. 

Vrijdag, tS Jan. 
• -Hoi r i i , te l ' i 1 , uren, door het ministerie van 

binuenl. zakcu, aau het gebouw van liet prov. best: 
bet opruimen van een op de Zuid-Willemsvaart, onder 
de gemeente Erp, gezonken vaartuig. Aanw. 22 cn 
23 Jan. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
bet opruimen vau ondiepten in het vaarwuter van 
Makkum uaar Bulsward. Aanw. IS Jau. 

t tartisdag, 31 Jan. 
Lemmer, door het dijksbestuur van het waterschap 

Zeven-Grieteaijcn-enStail-Slocten, ter secretarie van 
bet dijksbestuuri het houwen op zee van eeu steenen 
dam of kapwerk langs liet Lcmslerhop, over de lengte 
van 5400 M. Inl. bij den opzichler K. S. van Au-
dringn, tc l*emmer. Raming ' .">jU,608. 

Vt«en«dag, 3 Febr. 
Wllhelmlnadarf), tc 12 uren, doorliet dijksbestuur 

van den Wilhelmiuapolder; bet bouwen van ecu stee
nen snaliesluis iu deu zeedijk van genoemden polder, 
in de nabijheid van bet Kalsclic Veer. Aanw. 31 Jan-, 
van 12—1 uur. 

Katerdag, 14 Febr. 
l i r e r l i t , te 1 uur, door burg. en weth.: dc leve

ring van 240.000 H L . Eugelschc gaskolen, ten behoeve 
der gemeente-gasfabriek. 

Op later le bepalen datum 
Leeuwarden : het bouwen eener buizingc aan 

Noordersingel aldaar. Inl. bij den architect * 
Stoett Fs. 

Vllonp van Aanbestedingen. 

ii den 
H . 1 , | 

%n*ia-Paiilowua-|ioldi>r , 20 Der. het innoveer cn 
van de boerderij het Oude Veer, en het terselfde 
plaatse bouwen vau een geheel nieuwe bunrderr,, 
ingek. 8 bilj., als: 
C. Blom, te Nieuwe Niedorp, / 8245 
O. U. van Diest, „ Koudekerk, „ 8100 
C. N. Vlaming, „ Schagen, „ 8000 
W. de Joag Jr., „ Aniia-Paulowoapolder, „ 7780 
A. v. d. Plas, „ Dea Helder, „ 7310 

M- F. Wallin, te Anna-Paulownapolder, / 7300 
P. Duinker, „ Den Helder, „ 7277 
P. Wilms, „ Anna Paulownapolder, „ 7200 
gegund. 

Urlebergen, 21 Dec: de verbouwing van het loge
ment; ingekomen 11 biljetten, als i 
G- Boeschoten, te Doorn, f 9900 
T. Meerdtnk, „ Langbroek, „ 9780 
F. J . Gerritsen, „ Doorn, „ 9687 
Ü. Bremer, „ Werkhoven, „ 9279 
A. Bons, „ Utrecht, „ 8779 
A. Groenendijk, „ idem „ 8743 
W. van Zoelen. „ idem „ 8300 
De Leur, „ idem „ 8150 
B. J. van Baarcu, „ idem „ 7995 
H. J . de Vos, „ idem „ 7720 
A. Gronert, „ idem „ 7395 
gegund aan H. J . de Vos. 

'« i t u x r h . 22 Dcc.: eenige werken ann den prov. 
weg Ruipenhiltschedijk-Halsteren, met zijtak naar 
Rosendaal, met bijbclioorende kunstwerken, beplan
tingen euz., benevens het driejarig onderhoud; minste 
inschr. was V. Nicssen, te Roermond, voor f 31,545. 

Purmerend, 22 Dec: bet éénjarig onderhoud der 
stedelijke publieke werken; ingekomen 5 bilj., als: 
M. Worp, te Purinorend, / 4462 
A. Eisenbergen, ,. idem „ 4285 
G. Honnk, „ idem „ 4258 
H. F. Westervcld, „ idem ,> 4239 
J. Plas, „ idem „ 4031 
gegund. 

Hedemivanrt, 22 Dec.: het bouwen eener villa; in
gekomen 4 bilj., als: 
Hukkert, te Dedemsvaart, ƒ 32,800 
C. Kckhard, „ Almeloo, „ 28,394 
J. H . Vos, „ idem -, 88,888 
D. Limpcr. „ Baarn, . 27,414 
gegund. 

Hreda, 23 Dec: het verbctcreu van de kloostcrka-
zerne te Breda; ingek. S bilj., als: 
A. J. Wierci, te Breda, / 120,000 
J. B. Raaymakers, „ Wouw, „ 119.000 
C. J . Sonnoveld, B Willemstad, „ 111,000 
C. D. Klein, „ Moerdijk, „ 103,500 
C. J . Marijncn, „ Breda, „ 98,640 
A. van Glabbeek. „ idem „ 95,900 
B. Verlegh, „ idem ,. 94,922 
J. A. Mol, „ idem „ 93,200 

Maaraen, 27 Dec.: het zesjiirig onderhoud van deu 
scheprad watermolen me.t alle verdere werken van het 
waterschap Maarseiibroek; geguud aan W. van Hulst, 
te Uaarseveea, voor r*248 per jaar. 

Zwalle, 27 Dec: de leveriug der in 1S77 benoodigde 
materialen voor de gemeenicfnbriknge. als: 1. olie, 
verfstoffen, glas, enz.: B. Meibcrgen, a 9 pet ben. tar.; 
2. gesmeed ij «er: W. Jansen, a 9 pet bov. tar.; 3. 
spijkers, .sloten, hengen en ander gemaakt ijzerwerk 
enz.: L . van Einbden, tt 22 pet ben. tai.; 4. steen, 
kalk, cement, dakpannen, vloeren, estriken, enz.: geeu 
inschrijvers; 5. lood, zink, soldeersel, leien enz. met 
loodgieters- cu leidekkers arbejdsloonen : J . W. Beijer 
en Zu., u 12 pet ben. tar.; 6. eiken-, «renen-, vuren
hout enz: firma Schaapman cn Kusaela ü 10 pet ben. 
tarief. 

GarreUweer, 27 Dee.: liet üfbroken der oude eu 
het bouwen eoner niouwe pastorie; ingckomcu 6 bil
jetten , als: 
J. II. Groencboom, te Loppersum, J 9600 
K. Nieland, „ Wirdum, * 8800 
B. Korthuis, „ Zeerijp, „ 9128 
F. I-Vltmnn, idem „ 8850 
h. Pastoor, „ Stedum, M 8550 
P. Mulder, „ Groningen, „ 8500 
geguud. 

Halaward. 27 Dec: bet doen van eenige herstel
lingen aau- en vernieuwittgen van binnen eu buiteu 
du gemecule gelegen eigendommen en tot do gemeente 
i uleilioinl behooreude werken met bel éénjarig 
onderhoud, iu perc.: 

Perc 1, bel jaagpad van Bolsward nanr Pijphorne, 
met bruggen, rolpalen, duiker», spoorwcgleuuingen 
enz.; minste inschr. was S. S. Sieeusma, te Hartwerd, 
voor / 697. 

Porc. 2, dc aan het jaagpad staande gehouwen met 
de tolhekken, nis huizen en herbergcu, Iloptille en 
lluilkensteiii, het tolhek to Burgwerd eu deu paarden
stal bij Bolsward; miuste inschrijver was deze'fde, 
voor /6S5. 

1'etc 3, strntcn, wallen, riolen, straatpompen, inde 
gemeente gelogen, voor zoover in ouderhoud bit de 
genieeulo: minsle inschr. was J . 1>. Mulder, te Bol-
IWard, voor ƒ 3 6 7 2 . 

Perc 4, bruggen met landhoofdcn, leuningen, strijk-
paleii enz., biuneu en buiten dc gemeente gelegru; 
minste iiisehrtjvcr was dezeil'dc, voor ƒ 5 9 6 . 

Pcrc. 5, gebouwen biuneu de gemeente; min-te 
inscbr. was R. K. Feenstm, tc Bolsward, voor ƒ600. 

Perc 6, huis eu herberg de Mjezijl, met sluis cu 
brug; in in • i e inscbrij ver was J. S. Oostcrbaau, le 
Bolsward, voor ƒ 135. 

Perc 7, huis eu herberg de Exmorraztjl, met wal
len, draaibrug en stekken; minste iuschr. wus R. K. 
Feenstra, le Bolsward, voor ƒ 7 0 . 

'a-Hage, 2S Dec: liet uitvoeren van werken aan het 
cellulaire huis vun arrest tc Amsterdam; ingekomen 
13 bilj-, als: 
De Zwaan Jr. en Koper, te Amsterdam, ' 48,487 
J. J. Boek holts. „ idem „ 44,600 
P. Brugman, ,, Alkmaar, „ 43,880 
W. J. van Berkum, „ Amslcrdam, „ 48,980 
A. Anlders, „ idem „ 42,750 
C. J. Maks Js., „ idem „ 42.420 
1>. Hoijink, „ idem „ 42,249 
L. C. bchaade, „ idem „ 41,919 
ll . J. Meekers, „ idem „ 40,990 
J. J. Visser, .i Nieuwer-Amstel, „ 40,848 
L. Slaap, Amsterdam, „ 39,874 
J. B, Hauet, „ idem „ 39,800 
J. C. v. d. Kleij, „ idem „ 39,647 

Beverwi jk , -.'s Dec: bet maken van een straatweg 
in den Zuiawijkcrmeerpolder, Inng ongeveer 1860 
ingekomen 11 bilj., als: 
H. Klaver, lo Ilpendam, ƒ 13,000 
11. Dinkla, „ Buiksloot, „ 13,000 
M. Gijzelaar, „ Medemblik, „ 11,500 
H. Verheul, „ Charlois, 11,490 
H. Poppen, „ Heer-Hiigowaard, „ 11,265 
J. de Vlies, ,, Purmerend, „ 10,760 
K. Bijman, „ Wognum, „ 10,600 
W. Blokland, „ Neder-Hnrdinksveld, „ 10,400 
ff. van Zon, „ Schiedam. „ 10,200 
•I. Sehreuder, . Wiukcl, M 9,453 
V. Ph. Braun, „ Beverwijk, 9,000 

l ' i r e t h i , 28 Dec: het msken van voorzieaingen in 
het Rijks hospitaal tc Utrecht; minste inschr. was H. 
Leemans, te Utrecht, voor ƒ5540. 

Zwalle , 28 Dec: bet verbouwen van het winkel
huis van lirtna W. E. J . 'i'jecnk Willink aim de Groote 
Markt-, miuste iuschr. wns J. Willigbagcn. te Zwolle, 
voor ƒ5192. 

Hampen, 28 Dec: het bouwen van 44 arbeiders, 
woningen, ingek. 8 bilj., als: 

/ 90,400 
„ 78,900 
„ 74,000 
„ 70,000 
„ 68,500 
„ 68,190 

m 65,120 

„ 58,370 

f 17,850 
„ 15,997 
., 15,800 
„ 14,995 
„ 14,973 
. 14,890 
. 14,800 

W. H. Gijs'oerts, te Amersfoort, 
E. Kuipers, „ 't Meer, 
Bruins eu Blocks, „ Zwolle, 
H. van Werven, „ Kampen, 
A. Beltman, „ Deventer, 
ti. J . Averdijk, „ Wijlie, 
J. Boos, „ Grootebroek, 
A. v. il. Wetering en 

H. vun Dijk, „ Kampen, 
XJeuw-Scbeemda, 28 Dec: het bouwen van eene 

bebuiziug met schuur eu bijschuur; ingekomen 7 bil
jetten, als: 
H . Vos, te Sappemeer, 
J . V Kruizinga, „ Blijham, 
I! Kunst, „ Scheemda, 
H. S. van Houten. „ Nieuw-Scbeemda, 
H. Dik, „ Winschoten, 
H. Olthof, , Noordbrook, 
E. J . Brons, „ Wagenborgen, 

O o . i c r t . n r e i i . 28 Dec: het bouwen van eeu uieuw 
voor- cn iniddelgebouw; ingek. 8 bilj., als: 
J. Holscher, te Kloosterburen, ƒ 7616 
H. Ridder, „ Stedum, „ 6999 
T. Westcrdijk, „ Uithuizen, . 6995 
A. Pasloor, „ Stedum, * 6600 
J. Zeldenrust, „ Warffum, „ 6550 
11. Marisseu, „ Zuidwolde, „ 6539 

J. Beukema. „ Stedum, „ 6490 
J. Pot, „ idem .. 5945 
gegund. 

'a-llage, 29 Dec.: het onderhonden ged. '77: lo. 
van de schoolgebouwen, woningen cn scboolmeubclcn; 
minste inschr. waren: Latijnsche school, M. J . van 
Zanten, te 's-Hnge, voor ƒ 1 5 ; middelbare scholen, W. 
P. Teen wisse Jr., idem, voor ƒ1020 ; lagere scholen 
('s-Hagc cn Sclieveningen), dezelfde, voor ƒ12,700; 
verdere scholen, J , van Lith Jr., te 's-Hage, voor 

ƒ 3 3 5 0 ; scholen tc VHage gezamenlijk, W. P. Teen* 
wisse Jr., ƒ 1 5 , 0 0 0 ; idem tc Scheveningen idem, J. 
van Lith Jr., f 3000. 

Amaterdam, 29 Dec.: bet bouwen vau een stal, 
koetshuis en koetsiers woning tc Baarn, voor rekening 
van J. C. Teixcira dc Mattos, ondor beheer van dea 
architect T. Sanders; miuste inscbr. was A. Groenen
dijk, te Utrecht, voor / 15,900. 

Z w a l l e , 29 Dec.: lo. bet 2e en 3e pere. vau het 
onderhouden der aarde- en verdïepingswerken van de 
Dedemsvaart eu hare zijiakken over '77. 2c perc was 
minste inschr. H. Appelo, te Avcrcest, voor ƒ 3590; 
3c pere. geen inschrijvers. 

2o. het uitvoeren van vernieuwingen en herstellin
gen en van ccuig verf- en teerwerk aan de kunst
werken, gebouwen enz. van de Dedemsvaart en hare 
zijtakken, iu '77, in 5 perc; minste iuschr. waren i 
le perc. K. A. Hakkert, te Avercest, voor f S275 ; 
2e, Se en 4c pere. J . Katerberg, tc Averecst, voor 
ƒ2180 , / 1490 eu ƒ1092; 5e perc. K. A. Rakkert, tc 
Avereesl, voor ƒ2133 . 

Aaaen, 29 Dcc.: lo. het vierjarig ouderhoud vande 
Hoofd-, Boiler- en Oostermoersebe vaarten van 1 Jan. 
'77 -81 Dec. '80; minste inschr. was F. Aberson, te 
Steen wijk, voor ƒ11,222 per jaar. 

2o. het maken eener afsnijding iu de Kolonievaart 
hein deu en van een zijkanaal uaar het Ie gesticht der 
kolonie Veeuhuizen boven de in '76 gebouwde sluis, 
met eenige daarmede in verband slaande werken; 
ingek. 2 oi'j., als: 
J. N. Kruiziuga, te Blijham, ƒ 43,880 
G. P. van Balen, „ Nieuwcschans, „ 41,900 
Voorts kwam staande de besteding eene aanbieding 
in van J. Wietsc de Vries, te Smilde, um bet werk 
uit te voeren voor / 29,547. 

Granlngea, 29 Dcc: het onderhouden van onder
scheidene wegen in de prov. Groningen met aanhoo-
ren, ged. de jaren 1876 tol en met '79, in 17 perc. 
en 5 afdeelingen. 

Afd. 1 (zijnde de perc. 4, 8, 15 en 17); ingekomen 
3 bib., als: 
11. J . Volkerts, te Oldeliovcn, ƒ 68,994 
W. B. Harkema. „ Warfliuizen, „ 68,260 
II. J. Kroon Jz., „ Groningen, „ 64,990 

Afd. 2 (zijnde de perc. 2, 5, 14 cn 16); ingekomen 
4 bilj., als: 
II. J. Kroon Jz., te Groningen, ƒ 49,140 
J. Veldkamp, H Bedum, „ 46,845 
II. J. Sijdses, „ Farmsum, „ 46,333 
W. B. H'aik. ma, „ Warfliuizen, ,, 44,670 

Afd. 3 (zijnde dc perc. 1, 3, 11 en 13); iagekomcu 
4 bilj., als: 
H. J . Kroon Jz., te Groningen, ƒ 54,995 
J. J. Sijdses, „ Farmsum, „ 54,1)57 
J. Veldkamp, „ Bedum, „ 53,946 
W. B. Harkema, „ Warfhuizen, _ 50,223 

Afd. 4 (zijnde de perc. 10 en 12); ingekomen 3 
bilj., als: 

te Delfzijl, ƒ 48,270 
„ Farmsum, „ 45,289 
„ Blijham, „ 48,880 

de perc. ii, 7 en 9); ingekomen 5 

R. K. van Buuren. 
J. J. Sijdses, 
J. N. Kruizinga, 

Afd. 5 (zijnde 
biljetten, als: 
J . l i . Dijkhuis, 
J. G. Sluiter, 
J. N. Kruiziuga, 
It. 1 lav inga , 
11. Dik, 

te Oudeschans, ƒ 66,613 
„ Bellmgwolde, „ 66.565 
„ Blijham, „ 59,630 
„ Winschoten, „ 59,200 
„ idem „ 58,843 

Middelburg, 29 Dec: l a bet onderhoud ged. '77 
der Rijkszeewerken op de binuenreode van Broawers-
hnven en het peilhuisje van het zelfregistreereud 
getijwerktuig aldaar; minste inscbr. was J. Vink, tc 
Brouwershaven, voor ƒ689. 

2o. het herstellen en gcd. 6 maanden onderhouden 
van deu «rintweg van den Nicuwlandsehen molen tot 
aau den Hoofd plust polder; minste iuschr. was I. van 
Male Dz., te Breskens, voor ƒ3069 . 

Amaterdam, 30 Dec: bet maken van een oprit, 
begrintnn en hardmaken van 2 dwarswegen in deu 
Upolder; minste inschr. was J. Oldenburg, te Bergen, 
voor ƒ 36,448. 

Arnhem, 30 Dec; l o . het wegbreken van stoepen, 
goten enz. cn bet leveren en leggen van trottoirs met 
banden van Mendigersteeo, in de Bakkerstraat enz.; 
ingek. 3 hilj., als: 
G. J. Mongers, te Arnhem, 6 pet ben. tarief 
A. W. Lensink en 

G. II. v.d. Heijden, „ idem 8', ,, „ 
H. G. Knoops cn 

I. Hassclbach, „ idem ° , „ „ „ 
2o. bet vernieuwen en onderhouden van de bestra

tingen; ingek. 6 bilj., als: 
II. van de Sand, te Arnhem, ƒ 33,811 
M. B. Bouderij, „ idem „ 28,600 
A. Beaming, „ Nijmegen, „ 23,485 
A. Vale, „ Arnhem, „ 23,475 
N. van der Heyden, „ idem „ 23,300 
A. W. Lensink ea 

G. H. v. d. Heyden, „ idem ,, 22,900 
gegund nan de minsle inschrijvers. 

Apeldaorn , 30 Dec: hot bouwen van eene hoogere 
burgerschool, met afzonderlijk gymnastiekgebouw en 
conciërgewoning in het Oranjepark; minste inschrijver 
was C. Emmiag, te Alpeldoorn, voor ƒ 48,999.99; geg-

Utrarht, 30 Dec.: het driejarig onderhond van de 
Kijks-groote wegen le tl. io de provincie; minste 
inscbr. was H. G. Rekker, te Arnhem, voor ƒ61,420 
per jaar. 

l"tre«iu, 30 Dec: de materialen, benoodigd voor 
de stedelijke gasfabriek; minste inschr. waren: getruk-
ken-ijteren pijpen, fittings, enz.: R. S. Stokvis eo Zn., 
te Rotterdam, voor ƒ 1836.97'; smeedijzer enz.: B. A. 
van Kuijven, te Amersfoort, ƒ 1800.98; gegoten pij
pen: J . Göpfert, te Rotterdam, ƒ31; gietijzer: Van 
Oppen ea De Beaumont, te Maastricht, ƒ1390.50; 
glaswerk: L. Masion, te Dordrecht, ƒ225.25; lampe-
glazen : J. Göpfert, te Rotterdam, ƒ85; kalk, tras ens. 
Erven 11. Trip, te Utrecht, ƒ 3098.50; verfwaren: R, 
W. Stem,idem, ƒ410.30; borstelwerk: J.van Hattem: 
idem, ƒ151; leder: Fi. Wessels ea Zn., ƒ 174; patent
olie : It W. Stern, idem, ƒ 178 ; poetskatoen i Serphas 
en Zonen, te Enschedé, ƒ68; touwwerk: Joan Trip, 
te Utrecht, ƒ243.80; saveraard: C. Schnell, idem, 
ƒ523.25; steenen: Erven H. Trip, idem, ƒ520; hout: 
H. van Trigt, idem, ƒ628.95. 

'a-Hate, 2 Jan.: lo. bcstratingswerken; minste in
schrijvers waren: vlakke Waalklinkers: J . van Meel, 
te Nijmegen, a ƒ20.19; halfgetrokken grijze Waal
klinkers: 250,000 stuks Gebr. De Ridder, te Ame-
rongen, a ƒ18.64, 250,000 stuks Wed. Post, te Gorin
chem, k ƒ 19.49, 250,000 stuks H. van Wijk, te He-
teren, .ƒ20, alles per 1000 stuks. 

2o. het leveren van 10 nieuwe baikoetscu: 5 stuks 
G II. van Diest, te Voorschoten, ƒ17.70, 5 stuks 
Mcijs, tc Scheveningen, ƒ17.70 per stuk. 

80. het leveren van een nieuwen tentwagen: Meijs. 
te Scheveningen, voor /574. 

4o. het herstellen der bestaande badkoetsen: G. H . 
van Diest, te Voorschoten, voor ƒ3195. 

Ratterdam, 2 Jan.: de levering aan de gemeente 
van verschillende materialen, als: 

Perc, 1, getrokken Waalklinkers; N. van Heukelum, 
te Nijmegen, ƒ 18; J . Hellendooru, te Indoornik, ƒ18.46; 
Van Noorden en Scbwerzel, te Rotterdam, ƒ 18.45 
per 1000 stuks. 

Perc. 2, idem: Van Noorden en Schwcrzel, ƒ 19.70; 
W. G. van Heukelum, to Doornenburg, ƒ 17.84 per 
1000 stuks. 

Perc. 3, vlakke Waalstraatklinkers: Van Noorden 
en Schwerzel, f*19.70j E. van Holst, te Arnhem, 
f 18.94; Gebr. De Ridder, te Amerongco, ƒ 17.94; W. 
G. van Heukelum, f 17.84; Wed. D. van Lange en Zn., 
te Dordrecht, ƒ18.84 per 1000 stuks. 

Perc. 4, vlakke Wualkliukers: Wed. I). van Lange 
en Zn., ƒ 18.34; J . Vcrwaaijen Dz. en Co., te Arnhem, 
ƒ17.84; E. van Holst, ƒ18.94; N. van Heukelum, 
ƒ18; Van Noorden eu Scbwerzel f 19.50 per 1000 
stuks. 

Perc. 5, kleurige Waal-hardgrauw: Gebr. De Ridder, 
ƒ20.45; J . Verwaaijen Dz. en Co.. ƒ19.141',; N. van 
Heukelum, ƒ18: E . van Holst, ƒ18 94; Van Noorden 
en Schwerzel, /20.25; C. E. Dulry van tlaeflen, tc 
Waardenburg, ƒ 16.49 per 1000 stuks. 

Perc. 6, Wual-boerehgrauw: \\ i, van Heukelum, 
ƒ14.08; Gebr, De Ridder, ƒ 15.42; J . Verwaaijen Dz. 
en Co., ƒ 15.68; Wed. 1). van Lauge en Zn., ƒ16.83; 
J. Hellcudoorn, ƒ15.46; Vau Noorden en Schwerxel, 
ƒ13.675; E. van Holst, f 15.94; N. van Heukelum, 
ƒ14.90; C. F;. Dutry van Haeften, ƒ 15.98 per 1000 
stuks. 

Perc. 7, Uselstraatsteen: L . F. Mijnlieff Az., te 
Niouwerkcrk a/IJscl, /6.8S; Schaly en Bekker, te 
Schoonhoven, ƒ 6.84 per 1000 stuks-

Perc. 8, idem-. J . Mijnlieff Fz., te Krimpen a IJ., 
/7.47; G. W. Uns, te Capelle a/IJ., /"7.60; L . F. 
Mijnlieff Az., ƒ7.38; Schaly eu Bekker, /"6.79 per 
1000 stuks. 

Perc. 9, Usel-ondersteen : Schaly en Bekker, ƒ6.34; 
L. F. Mijnlieff A z , ƒ6.73; Van Noorden en Schwer
zel, ƒ6.79 per 1000 stuks. 

Perc. 10, trottoirbanden: F. J . Smits Jz., te Dor
drecht, ƒ3.23; V. d. Steenhoven en Gips, idem, ƒ3.33; 
L. Sabelis Jr., te Haarlem, ƒ 3.52; Victor Fort ems, te 
Oudenbosch, /3 20; V, Noorden cn Schwerzel ƒ 3.26s; 
Luvten en Bulterman, te Rotterdam, ƒ 3.71 per M '. 

Pere, 11, Luikscho kluitknlk: Van Noorden ea 
Schwerzel, ƒ 1222.50; Erven H . Trip, te Utrecht/Rot-
lerdnm, ƒ 13̂ 0; V. d. Wallen en Co., te Kralingen, 
ƒ1192.50; J . F. de Vogel, te Rotterdam, ƒ 1215, in 
massa, 

Perc. 12, Quenastkeien: Kloos en Van Lïmburgh, 
te Rotterdam, ƒ97; Erven H . Trip, /"99.75; Van 
Wapeningen en Keijzer, te Dordreent, / 106.9S per 
1000 atuks, 

Pcrc, 13, bazaltkeien: Van Noorden en Schwerzel, 
ƒ64.65; F. J . Smits Je., ƒ61.36; Erven H . Trip, 
ƒ57.80 per 1000 stuks. 

Perc. 14, eikenhout: J. en A van Vollenhoven, te 
Rotterdam, / 1962.27; A. van Stolk en Zn., te idem, 
ƒ1970.60, in massa. 

Perc. 15, eiken roeden: A. van Stolk en Zn., ƒ2500; 
J. un A. van Volleuhoveu, /"2500, iu massa. 

Porc. 16, grenenhout: J. eu A. van Vollenhoven, 
ƒ4604, in masoa. 

Pcrc. 17, dennenhout: B. Loos en Zn., te Blokzijl, 
MUS.50; A. van Stolk eu Zn , ƒ + 2 3 1 . 5 . J . en A. 
van Vollenhoven, ƒ4118.70, in massa. 

Perc. 18, vurenbout, cuz. enz.: B. Loos eu Zoon, 
f 4990.60; A. van Stolk cn Zn., ƒ4895.50; J . en A. 
vau Vollenhoveu, ƒ5028, in massa. 

l'erc 19, Noordsche hulsems: B. Loos en Zoon, 
ƒ 825; A. vaa Stolk en Zn., /*S70, ia massa. 

re. 20, straat-syphons ea berrieraaden i G. Beu
mers, te Rotterdam, /*3642; D. A. Schretleo en Co., 
Leiden, ƒ3519; J . L . Nering Bogel eo Co., te De
venter, ƒ 3950 ; Nederl. Sloom bootinaatschappij, te 
Rotterdam, ƒ3594; Dc Prins van Oranje, te VHage, 
ƒ2940; Bakkeren Co., te Ridderkerk, ƒ3660, in massa. 

Vaea, 2 Jan.: de verbouwing van het Gasthuis; ingek. 
5 bilj. als: 
W. de Beste, te Goes, ƒ30,000 
W. J , van der Weert, „ idem „29,960 
A. de Beste en 

A. den Boer, „ idem „29,920 
D. Klemkcrk, „ idem „28,260 
P. Buitendijk, „ idem „26,762 
gegund. 

Amiterdam, 4 Jan.: het éénjarig onderhoud, als
mede het doen vin herstellingen en vernieuwingen 
aan de door de Vereeniging ten behoeve der Arbei
dersklasse gebouwde woningen; minste inschr was 
11. Mulder, te Amsterdam voor ƒ4047. 

Utrecht, 4 Jan.; het leveren van geschilde mastea 
afrosteriugpalen , in 7 perceelen i 

C. van Es, te Maartensdijk, 5e pero. 32 o. p- st. 
P. Rijnders, te Valkenswaard, 5e perc ƒ 754. 
J. Pafs, te Made, 6e perc ƒ 1945, 7e perc. ƒ2625. 
H. Eggink, te Enschedé, 2e perc. ƒ660 , 3e perc 

/900. 
M. Naaktgeboren, te VGravendeel, 6e perc. ƒ825. 
K. Schut, tc Kampen, le perc. ƒ245, 2e perc. 

ƒ1056. 
J, W. ten Braak, te Zutfen, lepere, ƒ210, 2e perc. 

ƒ689. 3e perc ƒ945. 
F.CIerex, te Boxtel, 5e perc. ƒ750, 6e perc. ƒ660, 

7e perc. ƒ699. 

P. van Riel, te Boxtel, 6e perc. 17 et. p. st, 6e 
perc. 16 ct. p. st., 7e perc 17 cl. p. st. 

P. v. d. Plas, te Udenhout, 4c perc. ƒ 7 3 0 , 6e perc. 
ƒ 0 4 0 . 

L. Spierings, te Boxtel, lepere, ƒ 2 9 4 . 5 0 , 2eperc. 
/1229. 8e perc. ƒ1600 , 4e perc. ƒ758 , 5e perc. ƒ684 , 
6e perc. 561, 7e perc. ƒ680. 

Q. Laumans, te Tegelen, 6e perc. 560 , 7e perc. 
t 645-

J. Steegh, te Horst, 7e perc. f 674.50. 
J. Meeuwissen, tc Oud-Gastel, 4e pere. ƒ 8 4 4 , 5e 

pcrc ƒ 1 1 4 8 , 6e perc /*897, 7o perc. / 1148. 
D. v. d. Watering, te Bergen op Zoom, 4e perc. 

ƒ 2 1 p. 100 st. 
P. van Westreenen, te Ingen, 5c perc. ƒ 7 3 8 , 6e 

perc. '748, 7e perc. f 1000. 
P. H. Dekkers, te Rosendaal, 4e perc. ƒ 7 9 0 . 
C. van Melich, te Gebroek bij Roermond, 6e perc. 

23 ct. p. st, 7o perc. 16 ct. p. st. 
G. J. Wiggers en Zn., te Warnsveld, 2e perc 

ƒ 7 3 3 . 
C. J. v. d. Breuk, te Lochem, 3e perc ƒ1045. 
A. Willaert, te Boxtel, lc perc. r^OO, 2e perc 

ƒ1250, 3e perc. ƒ1580 . 4e perc ƒ 860, 5e perc./639, 
6e perc ƒ 5 0 7 , 7o pcrc. ƒ 690. 

J. W. te Strske, te Dieren, 3e perc ƒ 9 1 4 . 
W. Schmeitz, te Echt, 7e pcrc. ƒ 720. 
J. de Koek, te Eist, 3e perc ƒ 973. 
G. J . v. d. Schoot, te Oirschot, 5e perc. ƒ 6 7 4 , 6e 

perc. ƒ 527, 7e perc. ƒ680 
A. Daverveldt, te Wpouw, 4e perc. ƒ 8 6 0 . 
B. H . Clcrcx, te Boxtel, 5c perc, 18 c. p. s, 6e perc. 

17 c. p. st., 7e perc. 17* c p. s. 
VHage, 4 Jan.: het vervaardigen, ineenzetten, 

weder uit-elkandor-nemen en naar dc plaats van in
scheping vervoeren van den metalen bovenbouw voor 
40 bruggen, ton behoeve der Staatsspoorwegen op 
Java; iugek. l3 bilj. (waarbij 2 van onwaarde), als: 
F. Kloos en Zonen, te Alblasserdam, ƒ 64,000 
H. Dalhuiscr, . Kampen, „ 61,405 
„Gutehoffnuugshütte" Ac-

tieu-Vereiu lür Bergbau 
und Huttenbetrieb, „ Oberbausen II, „ 61,100 

D. A. Schrctlen en Co., „ Leiden, ^ „ 60.610 
Eugèue Rolliii en Co., „ Braiue-le-Comte, „ 55,800 
Kölniscbe Muschincnbau 

Actien-Gesellscbaft, „ Bayenthal, „ 52,900 
Actieu-Gesellschaft für 

Eisen-Industrie und 
Brückeubau vorm. J-
C. Harkort, „ Duisburg, „ 51,800 

Bcllefoid en Levèque, „ Heisteerbij Luik,,, 51,500 
Maschiuenfabrik Deutscb-

land, „ Dortmund, „ 49,890 
Société Anonyme de Con

struction et des Ateliers 
de Willebroeck. „ Brussel, „ 44,056 

Th. Paris-lsauc, „ Marchionnes 
(België), „ 44,000 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

Leeuwarden. Blijkens kennisgeving van de 
Commissie voor de in 1877 alhier te houden histo
rische tentoonstelling van Friesland, is voor het ver
eisehte waarborgfonds van ƒ 1 0 , 0 0 0 reeds meer dan 
tot dat bedrag ingeschreven. 

Zait -Bommel . Er bestaat uitzicht, dat de 
toren der St.-Maartenskerk zal worden gerestaureerd. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft toege
zegd, dat hij eene aanvrage om hulp van rijkswege 
zal overwegen. Thans heeft de Gemeenteraad den 
heer I. Gosschalk opgedragen, de noodige teeke
ningen in orde te brengen. Zijn deze gereed, dan 
zullen zij uaar de Regeering worden opgezonden, 
opdat deze kunne beoordeele of er termen zijn den 
toren — een van de beroemdste in Nederland — 
met staatshulp, onder toezicht van de Commissie 
vau Rijks-adviseurs, te herstellen. 

Onzes inziens heeft de Gemeenteraad zeer wijselijk 
besloten het doen der opmetingen aan een der hee
ren adviseurs op te dragen. Zonder twijfel wordt daar
door de geleidelijke gang der zaak bevonlenl. 

— Het Heiligerlee-monument verkeert in slech
ten toestand. Het Hbl. verhaalt nu, dat prof. 
Stracké indertijd herhaaldelijk heeft gewaarschuwd, 
de goedkoope steensoort, waaruit het is vervaardigd, 
niet te gebruiken; men deed 't toch en — ziet nu 
de gevolgen. Ten behoeve der •Alcmaria Victrix" 
udviseerde prof. Stracké met meer succes; ook voor 
haar wilde men weder dienzelfden steen kiezen, maar 
het aannemen van een andere grondstof stelde onze 
beeldhouwer bepaald als voorwaarde voor zijn mede* 

larkjng; men gaf toe, en het Alkmaarsche beeld 
is bewaard voor een lot als dat, 't welk aan het 
Heiligerlee-moniiinent ten deel valt. 

Arnhem. Het programma voor de prijsvraag 
van een sociëteitsgebouw te dezer stede, komt in 
dit weekblad voor. Blijkens dit stuk en de veran
derde redactie der advertentie wordt alsnu een prijs 
van ƒ 600 voor het b»>st gebeurde ontwerp uitge
loofd. 

Het trekt, de aandacht dat de beoordeeling opge-
Iragen is aau eene commissie, hestaiinde uit het 
Bestuur, drie gewone leden en drie deskundigen. 
Volgens deze redactie van het programma der pr\js-
vraag hebben de deskundigen de minderheid en zou 
het in het welbegrepen liehiug der iMiuwkiindigen 
zyn om het zoover te leiden, dat door de deskun
digen afzonderlijk rapport werd uitgebracht. Doet 

in dit niet, dan loopt uien gevaar dat een ver
dienstelijk ontwerp door de doodende ineenlerheid 
vau stemmen wordt ter zijde gesteld. 

— Het beeld van de Rtivter, dat eenige maan-
len laug op bet binnenplein van het Oiiile-inannen-
huis te Aiustenlam gestaan heeft, is by het ver
plaatsen door het breken van een touw gevallen en 
beschadigd, doch niet zóó, of het kan hersteld wor
den. Vermoedelijk wordt het bij het Zeemanshuis 
geplaatst. 

Correspondentie. 

Aan het adres vau: »Het bureau van De Opmer
ker, adres den heer D. A. Thieme te Anihem" ge
werd ons aan briefkaart, tar achterzijde oningevuld. 
Zij draagt het poststempel vau 31 Dermnbar uit 
Groningen. De afzender wordt verzocht zyne be
doeling aan de Redactie mede te deelen. 
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ADVERTENTIEN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

Redactie 
van genoemd Weekblad. 

T o t V i ' i j « l i i t r -«VOINI n o f g e n u r e n 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentien, 

AANBESTEDING. 
DE BURGEMEESTER KN W E T H O U D E R S DER 

GEMEENTE Z A L T - B O M M E L , zullen op Maandag 
den 15 Januarij 1877, des namiddags ten 1 ure, 
in het Openbaar op het Gemeentehuis aldaar, bij 
enkele inschrijving 

A A N B E S T E D E N : 
Het ontgraven, ophoogen en metselen 

van een Oashouderkuip of Afsluit-
put, met bijbehoorende werken; 

het maken eener Stokerij, Kolenloods, 
Smederij, Zuiverhuis, Meter-en Re
gulateurkamer, Kantoor en Woning, 
Teer- en Frivaatput. Oven, Funda
menten enz., met bijlevering van al 
het daarbij benoodigde materiaal, 
enz. 

Bestek en voorwaarden der aanbesteding liggen 
ter inzage op de Secretarie dezer gemeente, alwaar 
verkiijgbaar zijn: liestekkeri voor fi.— per exem
plaar, doortrekken der teekeningen, voor zoover de 
voorraad strekt, a f 6.— per stel. 

Nadere inlichtingen zijn tc bekomen bij de Hee
ren J. PAIJENS, Directeur der Gemeentelijke Gas
fabriek te Ny megen cn A. M. A. GULDEN, Ge-
meente-Architect tc Zalt-Bommel, door wie op Za
turdag den IS January 1877, dei voormiddagsten 
11 ure, aanwijzing in loco zal worden gedaan. 

Alleen de Op zegel geschreven en door den in
schrijver en zijne borgen onderteekende inschrijving-
biljetten, kunnen in aanmerking komen. 

"AANBESTEDING. " 
ROTTERDAMSCHE 

H A N D E L S V E R E N I G I N G . 
B e s t e k N . 2 8 . 

Tot het, maken van tien bo
venbouw van een Pakhuis, op 
den bestaanden onderbouw aan 
de Noordzijde vun de Entrepot-
haven op Feijenoord, worden 
vóór of op den Xaden Januari 
1877 inschrijvingen ingewacht, 
ten Kantore der Itotterdamsche 
Handels vereeniging', Boompjes, 
>o. 49, te .Rotterdam. 

De bestekken en teekeningen 
zijn aldaar te verkrijgen tegen 
betaling van ƒ'2.50. 

D E DIRECTIE. 

AANBESTEDING. 
Wegens het Vernieuwen van de Huizingc 

en Schuur c. a., bewoond door A. H . ANDRINGA 
op het Niciiwland onder Cuinjum. 

Aanwijzing in loco op Zaturdag den 13 dezer, 
de.- middags 12 uur, eu de itischrijvingshJijetten in 
te leveren vóór fop den 17 daaraanvolgende, ten 
kantore van den Notaris Z. S. UK HAAN te Leeu
warden. 

Dc teekeningen liggen ter inzage hij den Archi
tect J. DOUMA tc Leeuwarden en gedrukte be
stekken ziju verkiijgbaar bij den Boekdrukker H. 
OE GROOT uldaar, tegen betaling van ƒ 0.75 per 
exemplaar. 

TE KOOP. 
Twee KOETSPOORTKOZIJNEN, een breed 

3.53 M. en hoog 3.32 M. cn een breed 2.53 M. 
en boog 3.57 M., duginaut, met zeer net bewerkte 
mnhonijhoiiten deuren en toebebooren. 

Te bevragen bij II. J. MONDT, Architect, Kerk-
plein 19 te 's Gravenhage. 

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

Het DIJKSBESTUUR van den WILIIELMISA-
POLDEJI zal 

op Woensdag den 7 Februari 1877, 
des voormiddags tc 12 uren, iu liet Gemeentehuis 
te Wilhelminadarp, trachten aan te besteden; 

Het bouwen van een steenen S U A T I E -
S L U I S in den zeedijk van genoem
den polder, in de nabijheid van het 
Katsche Veer, 

waarvan het bestek met teekening van beden af in 
het Gemeentehuis tc Wilhelminadorp ter inzage 
ügt tot op den dag der Ix-steding. 

De aanwijzing in loco zal geschieden op Woens
dag den 31 Januari 1877, des middags van 12 
tot 1 uur, terwijl inmiddels nadere inlichtingen 
kunnen verkregen worden hij den heer J. H. HAN-
N1NK, Architect te Goes. 

Bestekkon zijn na 3 Januari tegen betaling van 
fi,— d contant, of tegen overmaking van een post-
wissel, groot f 1,05, verkrijgbaar bij F. KI.II ; -
WENS & ZOON, te Goes. 

Het Dijksbestuur voornoemd. 

G. J. VAN DEN BOSCH, Dijkgraaf. 

E. VAN DEN BOSCH, Ontvanger-Griffier. 

W A T E R S C H A P 
de Zeven Grietenijen en Stad Sloten. 

Het DIJKSBESTUUR van genoemd Waterschap 
zal bij enkele inschrijving aanbesteden: 

Het bouwen op zee van een STEENEN 
DAM of KAP WERK, lange het Lera -
sterhop over de lengte van 5400 
Meter, begroot op een kostenbedrag 
van ƒ 550.608 00 

Inlichtingen en aanwijzing van liet werk kunnen 
dagelijks worden verkregen hij den Opzigter K. S. 
VAN ANDRINGA tc Lemmer. 

Gedrukte exemplaren van bet liestek zullen van 
uf den 0 Januarij 1877 verkrijgbaar zijn ter Secre
tarie vun het Dijksbestuur te Lemmer, alwaar ook 
de iiisclirijvingsbilletten franco moeten worden Inge
leverd vóór of op 31 Januarij 1877. 

LEMMIH, den 1 Januarij 1877. 

Het Ilijksbesluur voornormd, 

M. VAN HELOMA, Voorzitter. 

II. DE K O E , Secretaris. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 15 
Januarij 1877, ten 12 ure des middags, op het 
Raadhuis, in het openbaar en bij enkele inschrij
ving doen aanbesteden : 

Het leveren van bezaagde en onbe-
zaagde eiken, greenen, vuren en 
dennen Houtwaren; Teer en Pik; 
Smeedijzer; Vijlen; Spijkers; Steen
kolen; IJzerkramerijen; bereide en 
onbereide Verfwaren; Touwwerk ; 
Schoonmaakgereedschappen; Zink; 
Koper; Koper- en IJzerdraad; Kal-
faatwerk; Emmers en Putsen; Be
zems; Manden; Olie en Traan; Reu
zel ; Talk; Kaarsen en Zeep; Poets-
katoen; Kurk en zak ken en Strook-
dweüen , ten dienste der Gemeente
werken gedurende de jaren 1377, 
1878 en 1879. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uitslui
tend te verkrijgen ter Drukkerij der gemeente te
gen betaling vun 60 cents, en liggen voorts ter 
inzage in een der lokalen van de Secretarie (afdee
ling I*ublickc Werken), tijdelijk kantoor houdende 
in de lokalen van het voormalige Oudcmanhiiis. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden aan 
genoemde afdeeling en aan het bureau van den 
Heer Stads Architect It. DE GREEF Jz., aan den 
Stads Tiinmertuin, des voormiddags van 10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

Amsterdam, DEN TEX. 

3 Januarij 1877. De Secretaris, 
DE NEUFVILLE. 

B. HOLSBOER te Arnhem. 
FAHHIKK en MVGA/.IJN van Instrumenten 

voor wetenNcha|ipelyk gebruik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers. Veld-, Marine- en 
Theaterkijkers. Briefbalansen, ent. enz. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 

DE JONl.II £ Co, (Jiv. Ing. 
te O U D E W A T E R . 

Vervaardigen verbeterde STEEN- en TEGEL-
VORM MACHINES, voor paarde, en «tooni-
Itracht. 

H . E . S T J Y V E R 
berigt, dij nul primo Januarij ls77 opgehouden heeft lid te zijn van <)e Firma 
SUY\ liK, H K . JONKER & Z N . , en van af dien datum \oor eigen rekening zich 
gevestigd heeft al» Frabrickant van Stoomketel! en Werktuigen, in de 
Groote Bickerstraat (Hollandsche Tuin), 20 en 22. 

Hij beveelt zich beleefd aan tot het maken en repareren van alles wat lot 
dat vak behoort. 

AMSTERDAM, 1 Januarij 1877. 

SUIJVER Hk. JONKER. &, ZOON, 
STOÜMKKÏBLMAKERS te A M 8 T Ë B D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

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

lliiunaiuf! 23 Ja „ij 1877. de» voormiddag* 
ten t l ure, znl in het Kolifljlinis van J. HE BRUIN 
aan de Kynlirug, \,«>r rekening van den Heer J. 
OOMENS worden aanbesteed: 

Het bouwen van een WINKELHUIS 
met BOVENHUIS en 8 WONINGEN 
aan de Oude Kraan te Arnhem. 

Teekeningen en bestek liggen van af' 15 Januarij 
in bovengenoemd Kotïijbuis ter inzage, terwijl Be
stekken ii f 0.50 te verkrijgen zijn by den Boek
handelaar J . J. VAN MASTRIGT aldaar. Nadere 
inlichting geelt de Architect J. W. BOERBOOMS. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Kiirenaars van Zuilen- en Talêlbazall-groeven 

in RUNPRUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland Cement, 
KALK, BIUJIMSTEEX, VOUKVASTE STEENES, ENZ. 

iVïeuiee/iaeen N.zijdc 55, R o t t e r d a m . 

PRIJSVRAAG. 
Dc DIRECTIE der Groote Sociëteit te Arnhem 

looft bij deze eene som vnn ZES HONDERD 
GULDEN uit. voor bet best gekeurde plan van 
het houwen eener nieuwe Sociëteit iu de Koning
straat te Arnhem. 

Het programma met den platten grond van bet 
terrein is o[i franco aanvrage te bekomen bij 
0. VV. VAN DER WIEL & C°., Boekhandelaren 
te Arnhem. 

Arnhem, Dec. 187C. 

H E T O R N A M E N T , 
of de leer der versiering in de theorie en de 

praktijk van de Nijverheid, met 41 platen, 
DOOR 

H. Ii. BOERSMA, 
Directeur der Ambachtsschool te 'x dravenhage. 

Compleet in 10 a 11 afleveringen ad 90 cent, 
terwijl in geen geval meer dan 10 afleveringen 
in rekening worden gebracht. Eerste afleverin
gen en prospectussen zijn bij dc meeste Boekhan
delaren verkrijgbaar. 

Uitgave van A. AKKERINGA te Amsterdam. 

VOOR BOUWKUNDIGEN, 
vau T H . J . D O B B E . te Tutrecht. 

Calqueerlinnen 1 kwaliteit 
Calqueerpapier. 
Papier toile. 
Papier quadrille au millimetre. 
Wit papier saus fin. 
Getint > > 1 
Putjes papier in roUen en vellen. 
Détailpapier. 
Whatmann'. dubb. Olypt 

enz. enz. 

O. I. Inkten. 
Ackermann's verwen. 
Verwen in Tubes. 
Penseelen. 
Verwpotten. 
PoUooden. 
Pistolets. 
Pinaises. 
Passerdoozen. 

enz. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

V-A.JTL. 3DE3 T R A V E R S , 
geeft berigl dal door luur tot eenige A H E N T E N voor den 

iSaaCiS"" " v.rkooi. van ASPHALT in brooden zijn aangesteld : 

FOLKERS & C*>. te Amsterdam en 
DE LINT & C°. le Rotterdam. 

eggen, van Vloeren inlichtingen worden verstrekt eu orders voor geheel 
p gelijke voorwaarden all aan de Fabriek. Heilweg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

door wie ook tot het 
Nederland aangenomen 

Onderlinge (ilasveî ekeringniaalselijiiipij. 
GovostiKd te Amsterdam. 

COMMISSARISSEN: Mr. W K. van der Breggen, Jhr Mr. B. de Bosch Kemper, 
W. E. Matthes en H. J . de Bi j l l Nachenius. 

DIRECTEUR: P. Schleijer. Kantoor Lcidschcgracht, N ' . 25. 
Het doel dezer Maatschappij is wederkeerige verzekering der Deelnemers, naar evenredigheid van 

ieders deelneming, tegen alle schade door het breken van Spiegelruiten, Spiegels en groote ruiten, 
veroorzaakt dooi ongeluk, kwaadwilligheid, straatrumoer, OPROER, of andere ongevallen. 

De voorwaarden van Verzekering, in het Prospectus vermeld, zijn met de noodige inlichtingen 
gratis verkiijgbaar ten Kantore der Maatschappij en hij de Agenten. 

PRIMA 
levert op keur tot lage prijzen 

A U G U S T OSTBR, 
G l a s h a v e n 1 2 , R o t t e r d a m . 

Yernii iHl iTde Pr i j zen . 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 
W i j n s t r n o t R o t t o r d a m 

LOCOMOBILEN 
S T O O M H E l M A C H I N E S 

CEN TUI FUG A A LPOM PEN 
en alle Aannemers-materieel 

P O R T L A N D C E M E N T . 

Heden ziel bij C. L. BRINKMAN, te Amsterdam, het licht: 
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I)E KUNST TEN PROOI VAN DE WETENSCHAP. 
Daar zal wel geen beschaafde maatschappij wor

den minnet rollen , waarin geen contrasten bestaan. 
Hij d ne zijn hel rijkdom en armoede, hij de 
andere bandelen nijverheid cn bij wederom een an
dere zijn het de kunsten cn vveten*chiip|ieii, die in 
ontwikkeling hemelsbreed van elkaar verschillen. 
Het zijn de laatste, die vooral hiertelnnde tegen
woordig een lielungrijken >:rijd voeren , waarin ech
ter de wetenschap nwh menige nverwiiining be
haald I ft 

Hij de heerschende voorliefde voor de oudheid
kunde, die wel niet het minst door de veelvuldige 
tentoonstellingen vim den laatsten lijd is toegeno
men, hebben tal van letterkundigen bun woorden* 
rijkheid tcbaat genomen om in dc imitatie van 
het verledei n redmiddel aan te wijzen voor dc 
zoozeer verwaarloosde hedendaagse he kunst, en in
derdaad zijn zij in bun pogen w lergoed geslaagd. 

Zoo zien wij 1 billis de Regeering-op een dwaal
spoor geleid, doordien eenige letterkundigen cn oud
heidminnaars haar de taak van hel behoud harer 
reeds bestaande nioiniineriiale kunstgewrochten ver
lichten, en voor hel kunstkarakter der nieuw tc 
stichten gebouwen met ou verflauwden en maar zel
den gecveiiaardeii ijver waken. 

Dc heeren DeStuers en AJberdingk Tbijm, beiden 
mannen wier voornaamste werkkring steeds dc be
oefening «Ier letterkunde was, en die zich daarbij 
als voorst anders van oudheidkunde hebben doen ken
nen, zijn het vooral, die in den Laatsten tijd de 
schrijfpen hebben opgevat om tc bewijzen, dat de 
,)i'lin'i;11k<• stout MMT* ln'.li-ini.i.iy M-II.' houwkunst 
allen verlielering kan verwachten vau de imitatie 
van hel oude. 

Niet dal. wij zullen ontkennen, dat dc hedendaag
sche manier van IMHIWOII hiertelaiide over bet al
gemeen bijzonder eervol is voor onze natie, en tijden 
cn omstandigheden altijd in aanmerking geruimen, 
geen gelijken tred houdt met het verleden; doch 
zijn zij , die door een vaardige sclirijf[X'n dat verle
den zoo hemelhoog weten aan te prijzen, nu juist 
de bevoegde mannen om verbetering aan de hand 
te doen voor bel tegenwoordige? Wij zouden toch 
meenen, dat voor zulke Maugrijke adviezen alleen 
bevoegde vakmannen kunnen geboord worden, cn 
de woordenpraal van eenige letterkundigen-oudheid
minnaars, hoe verblindend schitterend ook voor het 
publiek, hier de goede zaak alleen kan schaden in-
plaats van dienen. 

Wanneer twee rechtageleenlen over een rechts* 
quaestie disputeeivn en eeu geneesheer mengt zich 
li. v. in deu strijd, dan kan toch liet advies van 
den laatste hoegenaamd geen gewicht iu de schaal 
leggen. Bovendien , wint niet dc Regeering h. v. 
over hondelsaangclegenheden informatien iu bij de 
Kamers vau Koopbaiidel, en over wetenschappelijke 
zaken bij daarvoor U'voegd erkende lichamen i 

Daarom mag het een zeer irrationeel beginsel ge
noemd worden, dat een Commissie als tegenwoordig 
van Regeeringsvvege vverkzaain is, de officieele uiarht 
wordt toegekend om der Kunst een weg aan tc wij
zen. Üe artikelen vun deu heer Dc Stuurs in den 
strijd met den heer Kallf in Het Nieuws van den 
Dag en later in Het Vaderland, zoo ook het ar
tikel vau den heer AHierdingk Tliijm in hetHandels
blad over het nieuwe museum, bevestigen dit nader. 

/ul uien dc staatsinniiswijslieid van ecu Hugo de 
Great, OUenbarneveki, de De Witten en laatstelijk 
nog vnn een Thorbecke in eere houden , dim belmore 
men de logica voorop le stellen en zieh af te vra
gen, wie met mogelijkheid bevoegd kan zijn hier 
een oordeel uit te spreken, maar niet hen aau te 
stellen, die door 8MD vlneiendeii stijl 6U een veilei-
delijken woordenvloed dc aandacht op zich weten 
tu vestigen, en het publick in den waan brengen, 
dat juist ry en niemand anders de rechte mannen 
op dc rechte plaats zijn. 

Sedert geruimen tijd zag dc hedendaagsche bouw
kunst uit naar verlielering in haar lot en wendde 
zich herhaaldelijk tot de Regeering. Doch de srlirijf-
pen vim ccnigc letterkundigen was haar tc vlug en 
vandaar, dat de Regeering meende verbetering aan 
Ie brengen als zij feitelijk het kwaad verergerde. 

ilo[>cu wij, ilal de Minister Heemskerk, die toch 
persoonlijk eerelid is van de Maatschappij tot In
vordering der Houwkunst, dat liehunm beter zal wil
len wuardeeren en zich niet vimier zal laten mee-
sleepcn op den weg, waarop de letttrkunde hem 
geleid heeft, daar toch dc ndviseerende Commis
sie voor de monumenten van G i Manleden is eu Kunst, 
aan wier tank de beoordeeling der nieuw uit te 
voeren i'jjksboiiwplaiiiieii verbonden is , gevoeglijk kan 
woitleu iugekmiiipeii tot een drie- ol' viertal be
kwame cu onpartijdige architecten met een ii twee 
oudheidkundigen. Een onderzoek naar de beoefe

ning der schoone kunsten in het buitenland zal hel 
rationeel.' van dezen maatregel ongetwijfeld nader 
toelichten. Bovendien, als men eens nagaat hoe 
Z. M. du Koning tegenwoordig o. a. de belangen 
der toonkunst behartigt, ontwaart men daarbij een 
hemelsbreed verschil met de wijze, waarop van Re
geeringsvvege de bouwkunst wordt bejegend. 

IETS OVER DE RIJKSADVISEURS EN HET 
VERLEENEN VAN SUBSIDIE VUOR 

PASTORIEeN, 
Wij ontleenen liet onderstaande opstel uan dc 

Kerkelijke Courant van 0 Januari 11.: 

Te Andijk ondervinden ook de kerkvoogden der 
Hervormde Gemeente, dat de C issie van Rijks
adviseurs, met deu heer V. ile Stoers aan het hoofd 
en eenige andere lieden in ziju gevolg, hure. be-
krompen eenzijdigheid nog niet heeft weten af Ie 
leggen. Dc Commissie wil namelijk, gelijk uien in 
onderscheidene Mailen lezen kou, de kerkvoogden 
dwingen dc nieuwe pastorie, die daar met subsidie 
gebouwd zal worden, te voorzien van e e n «trapjes
gevel", ter handhaving van den loogenaamden oud-
Kollandscben stijl, den eenigen, dien de Commissie 
kent cn dien zij voor den ullcenzuligmukemlcii stijl 
houdt. 

Met dank baarheid voor het goede en gepaste 
woord brengen wij hier onder de oogen onzer lezers, 
wat de In-er Tediiig van Berkhout in de Tweede 
Kamer, bij dc discussie over het Hoofdstuk Eere-
dienst, n.ui' aanleiding van den werkkring der 
Commissie van Rijksadviseurs heeft gezegd. 

»Hij dc Minndeling van de begrooting van Itin-
nenlandscbe /aken en naar aanleiding van hetgeen 
door deu Minister was gezegd in de Memorie van 
Beantwoonling betreflende het bouwen van pastorieën 
voor dc Ncdcrdiiitsehe Hervormde gemeenten, werd 
door mij aangevoerd, dat én de Regeering èn de 
Commissie van Rijksadviseur gevaar liepen het doel 
van de oprichting dier Commissie voorbij tc stivven. 
De Minister antwoordde dat die zaken den Minist.tr 
van Financiën aangingen, betgeen ik erkende, zoo
dat ik gezegd bad bij de behandeling van Hoofd-
sink V I I tl daarop le zullen terugkomen. Ik zeide 
toen, gevallen in txmereto te zullen mededeeJen, 
welke zouden liewijzen de juistheid van het aange
voerde omtrent hel vragen van advies tuin de Com
missie van Rijksadviseurs cn de gevolgen van dien 
voor de betrokken gemeenten. 

"Ik noem ten eerste Lith in Noord-Brabant. Een 
bouwplan voor ccne nieuwe pastorie was gemaakt, 
voor welks uitvoering de Synode had toegestaan 
ƒ 3000 en de gemeente bij het Rijk aanbevolen 
had voor eene subsidie van J' '2000. Men vernam 
weldra, dat door den ambtsvoorganger van den te-
genwoordigen Minister van Kinaiuien het bouwplan 
iu handen was gesteld van de Rijksadviseurs. Deze 
heblieii toen cen ander plan gegeven , dat aan het 
kerkbestuur te Lith schooner en doelmatiger voor
kwam. Toen vanwege dc Commissie van llijksad-
viseurs gesegd was, dat de begrooting zeer weinig 
zou verschillen van die van het eerste [dan. werd 
door de gemeente eu de synodale Commissie daar
mede genoegen genomen. Volgens de begrooting van 
het eerste plan zouden de kosten bedragen hebben 

ƒ 5 8 5 0 , en volgens die voor het tweede plan (bij 
welke begrooting ecu volledig bestek was gevoegd) 
f 588"), een niet noemenswaardig verschil. .Maar 
bij de uitbesteding vun het werk was de laagste in
schrijving / 7.170, hetgeen een verschil opleverde 
van / I 185. Daardoor was het Kerkbestuur in moei
lijkheden gebracht, cn dit temeer daar zooveel te 
kennen gegeven was, dat het uitzicht op subsidie 
vanwege het Rijk geheel scheen weggenomen te zijn. 

•tiaar wat gebeurt? Terwijl het Kerkbestuur en 
de synodale Commissie onderhandelen over eene ver
booging vnu de subsidie uit de synodale fondsen. 
wordt cen telegram ontvangen van den secretaris 
van de Commissie vun Rijksadviseurs, waarbij werd 
te kennen gitgeven. dat de heer Lungelanr te IViii-
cenhage, die, zooals later bleek, het plan had be
zorgd , deu bouw van dc pastorie kon aannemen 
voorde Ixigrootingssom. -Dus", werd er bijgevoegd, 
"herbesteden pf onderhands aan hem." Toen het 
Kerkbestuur met dien heer l.angelaur in nadere be
spreking kwuiu, bleek, dat die heer zulke bezwa
rende voorwaarden aan het bouwen van de pastorie 
verbond, dat dc kosten nog ƒ' 1000 hooger zonden 
komen dan dc eerste i-aiuitig. Men adresseerde zich 
weder tot den Minister, eu nu bleek hét, dat buiten 
voorkennis van den Minister de Commissie van 
Rijksadviseurs met het Kerkbestuur gehandeld 

had. Terwijl gelukkig reeds tijdig een Koninklijk 
besluit was uitgelokt, waaitloor het op du Staats-
begrooting uilgetrokken bedrag behouden bleef, gaf 

de Minister verlof urn nu het ccrslgvmaukt** plan 
te volgen. Men vindt het verslag dezer zaak iu de 
Handelingen der Synode 1875, in de bijlagen, Hij-
lage A , btadz. 20—36. 

iHet tweede voorbeeld. Te Vrouwepolder op 
Walcheren moes, eeue pastorie worden gebouwd. Er 
was IH'II plan gemaakt door een bouwkundige, die 
in 's Rijks dienst was. Dc raming was nagenoeg 
/"70oo. Door de Synode werd toegestaan f3000 
cn de gemeente bij dc Regeering aanbevolen voor 
een subsidie tot gelijk bedrag. Het bouwplan werd 
in handen gesteld van dc Rijksadviseurs, die bet 
noch soliede, noch doelmatig vonden, en zij bevalen 
aan hel plan dat voor de gemeente Lith had moe
ten dienen , cn dat door den Minister was terzijde 
gelegd. 

»De kerkvoogden verklaarden zich bereid om de 
opgaven van de Kijksaih'iseurs te benuttigen en gaven 
den wensch le kennen, dat alsdan op het oorspron
kelijk plan de verwachte subsidie vau ƒ 3000 mocht 
worden toegekund, al nioelil het worden toegegeven, 
dat het oorspronkelijke plan in sierlijkheid moest 
onderdoen voor het tweede plan. Daarop werd even
wel geantwoord tloor den Minister van Financiën, 
dat het van het volgen ean het advies der Com

missie van Rijksadviseurs zou afhangen of subsi

die kon worden toegestaan. De begrooting van 
het plan van de Rijksadviseurs In-droeg / 1200 meer 
dan de begrooting die voor hut eerste plan was 
ingeleverd. De zaak is nu gevonden. De Minister 
verklaarde zich niet ongezind om uit 's Rijks kas 
een subsidie voor te dragen van hoogstens f 2000, 
d.\t 'w cen bedrug van f 000 meer dan was aan

gevraagd door of vanwege de Synode, terwijl uit 
dc synodale fondsen behalve dc toegestane f 3000, 
nog J 000 is bijgepast. Zie 'le bijlagen tol de 
Handelingen der Svnoile van 1870 , bijlage A , 
hladz. 22—24. 

• landelijk vestig ik de aandacht op de kleine ge
meente Zunderdorp, bestaande uit 450zielen, gele
gen iu Waterland. In de plaats van de houten pas
torie, die afgekeurd was, moest eene nieuwe pastorie 
gebouwd worden. Nu legt die gemeente zich alle 
mogelijke lasten op om de kosten voor een derde 
gedeelte tc dragen, maar desniettemin ontbreekt er 
nog f 5500. Dc Synode zegt een subsidie toe van 
ƒ 2800 en beveelt de gemeente bij de Regeering aan 
voor een subsidie van ƒ 2 7 0 0 . Het bouwplan wordt 
medegedeeld aan den Minister, en door dezen opge
zonden nan dc Commissie van Rijksadviseurs; de 
Minister geeft te kennen, dat hij geen vrijheid vindt 
de subsidie uit 's Rijks kas te verleenen , wan

neer niel gcvoigd wordt een door de adviseurs 

opgemaakt plan, dat toegezonden wordt. 
»Die zaak is nu nog niet ten einde, maar wij 

weten toch zooveel, dat de begrooting van liet plan 
van de adviseurs bad raagt ƒ 0 0 0 meer dan die van 
het eerst opgemaakt plan. De arme gemeente, die 
zich reeds zoo vele lasten getroost heeft, wil er nu 
f 300 bijleggen, terwijl de Synode verzocht wordt 
baro bijdrage met / ,'U)0 te verhoogen. Zal van 
Rijkswege nu ook een met f 300 verhoogde subsidie 
verleend woiilen? 

• Uit deze concrete gevallen blijkt duidelijk, dat de 
Commissie van Rijksadviseurs zich niet heeft kunnen 
nederleggen bij de plans aan haar ter beoordeeling 
toegesonden, zich niel bepaald heeft tot adviseeren, 

maar nieuwe plans gemaakt, en dal de Minis
ter van Financiën aan het opvolgen dier nieuwe 

plans het verleenen van subsidie verbindt. 

• De M inister vuu Hinnenlnndsche Zaken zeide 
laatstelijk betrekkelijk die Commissie van Rijksadvi
seurs bet volgende: 

i>»Men verwijt der Commissie dat zij , baro roeping 
van adviserende commissie te buiten gaande, plans 
heeft geleverd en daarnaar is gebouwd. Er is geen 
enkel gebouw of gebouwtje aan te wijzen, dat op 
die wijze is tot stand gebracht; de beschuldiging be
rust dus op niets. Du Commissie van Rijksadvisums 
beeft somtijds haie adviezen toegelicht met eene 
schets, maar nimmer cen ontwerp gemaakt om naar 
te werken." {Bijblad, blz. 033). 

o Uit bet medegedeelde, gnxttendeen getrokken 
uit dc Hijlugeii tot de Synodale Handelingen over 
1875 en 187G, die hier inde bibliotheek der Kamer 
tc vinden zijn, blijkt, dut dc bewering van den Minis
ter minder juist was. Ik neem hem dit niet kwa
lijk: «non omnis possumus omnes." Dc Minister is 
met zaken overladen , eu dit onderwerp behoort meer 
eigenaanlig bij hut Dujiartement van Financiën tehuis 

•Gaat dc Regeering nu niet te ver, en speciaal 
dc Minister vuu Financien, en streeft hij het doel 
der instelling eener Commissie vau Rijk sad viseui-s niet 
voorbij , wanneer hij deze advies laat uitbrengen om 
trent eenvoudige pastoiïegebouwen van Nederduitsche 
Hervormde gemeenten'r* 

o Blijkt uil de aangehaalde feiten niet duidelijk, dat 
die Commissie van hare stelling gebruik maakt om 
haar gevoelen te doen zegevieren, bare plans, nieuw 
opgemaakte plutis, te laten uitvoeren/ 

»lk acht het een ongelukkig en treurig verschijn
sel voor de arme noodlijdende gemeenten, en hjogst 
onaangenaam tevens voor dc bestuurders der Her
vormde Kerk. 

»De Synodale Commissie heeft er zich dikwijls over 
beklaagd eu is herhaaldelijk met tien Minister in con
ferentie en correspondentie geweest en heeft bij her
haling er over geklaagd, dat baar bezwaar tegen de 
adviezen der Commissie daarin is gelegen, dat die 
adviezen meer benogen sierlijkheid vun stijl dan de
gelijkheid cn doelmatigheid van inrichting. 

»>Vroeger leverde het voorafgaand onderzoek door 
ambtenaren vun deu Waterstaat of andere bouwkun
digen geiioegzuine waarborgen op. 

"Doch tie Minister schijnt aan den Commissie 
meer bevoegdheid toe Ic kennen, en acht het zelfs 
noodig dat die Commissie ook op de soliditeit vuu 
den voorgenomen bouw acht zul slaan. Muur is de 
Commissie dan uiet ingesteld met het uitgedrukt 
doel om te adviseeren ninlivni il<> instandhouding der 
Ircstaande monumenten en hei oprichten van monu
mentale gehouwen / Behooren hieronder pastorieën.' 
Wanneer eene noodlijdende gemeente, dus niet rijk 
bedeeld met eigen middelen, herstelling vraagt van 
kerk of pastorie, en daarvoor toelagen erlangt, 
brengt zij eerst haar verzoek in bij, of vvoiilt liet 
in handen gesteld van dc Commissie vuu Toezicht in 
dc provincie waar zij behoort, die dau het ingele
verde plan kan laten onderzoeken of ook wel een 
bouwplan kan laten opmaken. De gemeente is der
halve in 'tu opzicht niet zonder toezicht. Waarom 
dan nu nog du gemeenten in hare bouwplans on
der controle gesteld van de Commissie vau Rijksad
viseurs? 

»Waarom dezen Rijksadviseurs om advies gevraagd, 
tin bij herhaling gebleken is, dal zij niel alleen ad
vies geven, maar ook bouwplans laten opmaken, 
mijns inziens tegen de strekking van het Koninklijk 
besluit, dat niel eene bouwcommissie iu het leven 
geroepen heeft? 

iWaarom uan bet opvolgen dier bouwplans het 
verleenen van de subsidie verbond .'ii 1 

.Waarom alzoo met de eene huud geven, met de 
andere huitd ontnemen, bij de beperking, ju eigen
lijk de vernietiging van het recht van vrije keuze, 
welke volgt uil de administrutieve regeling.' Is het 
niet ontnemen , wanneer de Regeering door het voor
schrijven van ecu duurder plan nieuwe lasten of 
verhoogde lasten uan de gemeenten niet alleen, 
maar ook uun de administratie der synudale fond
sen oplegt? 

Ik -'in lu derhalve met het beleefd verzoek aan 
den Minister, om ernstig un gezet te willen over
wegen of de herstelling en de bouw vau eenvoudige 
pastorieën (waarbij ik ook den bouw vun kleine een
voudige kerken zou willen voegen) van Neilerlandscho 
Hervormde gemeenten niet buiten de bemoeiingen 
van de Commissie van Rijksudv iseurs gesloten kun
nen worden " 

De heer Van der Heim, Minister van Financiën, 
antwoordde: nik zal gaarne in overweging nemen 
de vraag die de geachte afgevaardigde uit (iorkum 
tot mij gericht heeft, un mijn antwoord later aan 
de Kamer mededcelen." 

't Is waarlijk te hopen, dat wanneer de heer Van 
der Hetm zijn antwoord aan de Kamer mededeelt, 
dut van meer zelfstandigheid zal getuigen, dan de 
huur Heemskerk tegenover de alvermogende Com
missie aan den dag weet te leggen. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING UEtt 
HOUWKUNST. 

A i'111 1.1 isii AUSTtatUH. 
Vergadering van 5 Januari 1877. 

De Afdeeling Amsterdam van de Maatschappij tot 
Bevordering der Houwkunst hield Vrijdag 5 Janu
ari 11. eenu vergadering, waarin o. a. het stuk van 
duu beur J. A. Albeitlingk Tbijm uit hut Handels
blad van 30 Deoember werd iMsprnfcen en van eenige 
onnauwkeurigheden weid gezuiverd door den heer 
Leliman, die er op wees, dat dc Maatschappij voor 
Houwkunst, waartegen tic heer 'l'hijiu het ditmaal 
hud geladen, niet bestaatj dat dc Moatst-liuppij tot 
bevordering der Houwkunst in Nederland, die ZEd. 
zeker op het oog had en waarvan hij een der oudste 
leden is, iu 18,2 gesticht, niets hoegenaamd niet 
het verzoek aan de Staten-(ienorual over 't Museum 
gericht en l« lezen iu 'l Handelsblad van 10 De
cember j l . , uit te staan luid. 

Daardoor viel het onhebbelijk oofdeol over 900 
van de 1000 leden dezer Maatschappij, zonder recht 
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of bewijs door den beer Thijni uitgesproken, bitter 
in 't water, en hadden de 22 leden rler Afdeeling 
Amsterdam, allen deskundigen, die den 14 Decem
ber vergaderden, zirh dergelijke onuivuse aantijging 
niet aan te trekken; temeer omdut de heer Thijm 
geen bouwkundige is en er dus ohne Meinung be
hoort te blijven. 

Over het stukje zelf wenschte de spreker niet 
in discussie te treilen. Alleen komen hem de gron
den, waarop de heer Thijm den doorrit verdedigde, 
zeer zwak voor. Geen der door hem uit het buiten
land binnengesmokkelde motieven mocht hier gelden. 

Spreker noemde de wording van het Museum, tot 
hier, van zeer ongevvonen en gcheinizinnigeri aard. 
Alles scheen in 't geheim te zijn klaurgemaakt. Op 
15 December jl. moesten de heeren Jotickhloel en 
Van Kerkwijk den Minister uitnoodigeri aan de Kamer 
de Museum-ontwerjien en het Kap|M>rt van beoordee
ling over te leggen en 16 December werden de hei
werken aanbesteed Spreker zag uit naar meer licht 
in dezen, en daar deze zaak uu niet aan de orde was, 
hoopte hij dat er later beter gelegenheid zoude zijn, 
dat ook de deskundigen meer van zich zouden doen 
hooren. 

Dit gevoelen werd door den Voorzitter en de Ver
gadering gedeeld; weshalve de heer Cuyjiers namens 
de Afdeeling Amstenlam zal worden uitgenoodigd , 
het Museum in dc vergadering tentoon te stellen. 

Na deze liespreking wen! overgegaan tot de ver
kiezing van 2 bestuursleden, tot vervanging van de 
aftredende bestuurders de heeren |. Gosschalk en 
E. Scheltema Hlizn. De meeste stemmen weiden 
uitgebracht op de heeren J . L. Springer en H . Mo
lemans, waarvan dc eerste, aanwezig, de lienoe-
mïng aannam, cn den tweede, die afwezig was, 
door den Secretaris zoude worden kennis gegeven 
van zijne verkiezing. 

De heer I. Gosschalk, aftredend Voorzitter, dankt 
de leden voor hel vertrouwen gedurende 10 jaren als 
Bestuurslid genuien en hoopt de Afdeeling door nut
tig samen werken tot grooten bloei te zien geraken. 
Ook de Vto*Voortitter. de heer Scheltema, sluit zich 
geheel aan den geuiten dank cn wenschen van den 
Voorzitter aan. 

Aan beide heeren werd nu vanwege de Vergade
ring dank gebracht voor den grooten ijver, waarmede 
zij gedurende hun werkkring de belangen der Af
deeling hebben behartigd. Men hoopte, dat zij ook 
na hunne aftreding, waar het pas gaf, als vroeger 
de belangen der Bouwkunst en harer beoefenaren 
zouden verdedigen, waartoe lieide heeren gaarne 
hunne medewerking beloofde». 

Vervolgens werden de werkzaamheden aan de orde 
voortgezet, cn iu behandeling genomen dc wijze van 
beantwoording der vragen van de Maatschappij voor 
de algemeene bijeenkomst in Mei a. s. In afwij
king van vroeger, werd door een lid voorgesteld de 
10 vragen stuk voor stuk in discussie te brengen, 
teneinde voor die vragen , welke meeiiiuiv belang
stelling schenen op te wekken, uit dc aanwezige 
leden (Joinmissién te benoemen, wier taak het zoude 
2ijn, met het gesprokene als basis, de vraag tot een 
bepaald punt van studie te maken cn diuirvnn een 
zakelijk rapport uit tc brengen. Als proef werd be
gonnen met vraag I, luidende; • Waf leeren de theorie 
en dc practijk omlrent de wijze , waarop eene vol
doende dagverlichting verkregen kan worden in 
lokalen die hun licht ontvangen uit de tweede hand, 
b. v. uit bovenlichten, uit met glas overdekte bin
nenplaatsen enz.?" 

Hierover werd door de heeren Huibers, ï-eliman, 
Laarman, .1. L . Springer en Scheltema het woonl 
gevoerd. Algemeen werd dergelijke verlichting als 
hinderlijk voor goede ventilatie afgekeurd, en alleen 
in hoognodige gevullen getolereerd. Hoewel eenige 
bouwiuiN'sters in de toepassing soms gelukkig waren 
geweest, pleiten andere en groote inrichtingen, waar
onder het Raadhuis van Herlijn cn ook cen publiek 
gebouw hierterstede, weder ten nadeele van dit 
stelsel, hetwelk vun allerlei bijomstandigheden, als 
daar zijn: lengte cu breedte der overdekte plaatsen, 
hoogte der omringende gebouwen, diepte der te 
verlichten vertrekken, ligging ten opzichte der wind
streken, sneeuwbedekking, reflectie of schaduw enz. 
enz. geheel afhankelijk is. 

Daar deze «raag niet vatbaar scheen om, zonder 
voorafgaande ernstige studie, onmiddellijk iu formu
les te worden opgelost, werd zij te-t nadere bespre
king aangehouden en de discussie daarover gesloten. 

Ten laatste werd door een lid de wensch geuit, 
om van de handelingen der Afdeeling maandelijks 
verslagen te geven iu Oe Opmerker en eenige 
dagbladen. De Vergadering schonk nan dit voorstel 
hare volle adhaesie , waarna zij, niets meer uan de 
orde zijnde, uiteenging. 

Amsterdam. 10 Jan. 1877. 
P. F. LAARMAN, Secreturis. 

D E L E I VOOR SCHOOLGEBRUIK. 
Over de lei, uit een hygiënisch standpunt be

schouwd, schrijft dr. S. Sr. Coronel in Hot School' 
blad het volgende: 

Door de Redactie uit nood igd de vraag omtrent de 
nadoelen vun het gebruik der lei, ui n*. 3 van liet 
Schoolblad geopperd , te beantwoorden, voldoe ik 
daar te gcreeder aan, omdat ik daardoor in dc ge
legenheid gesteld word ul de grieven op te sommen, 
die mij sinds lung op het hurt liggen bij het ondoel
matig gebruik van dczeschoolbchoefte. Uit ervaring 
bij mijnu eigen kindeivn heb ik die meer van nabij 
leeren kennen. 

De lei is in menig opzicht uit een hygiënisch oog
punt af te keuren, en wel om de volgende redenen. 

Vooreerst om hare zelfstandigheid. Lei en grif
fel , beide bard, sassen niet op den duur voor de 
zwakke, ongeoefende hand van het jonge kind. Het 
kind moet ulle ong.-oefei.de spiergrwpen zijner drie 
voorste vingers te veel inspannen. Vandaar een stijf
heid in vorm en gebrek aan schakeering der letten.. 
Die groote inspanning noodzaakt hot kim! tot ecu 
abnormale houding van arm cn romp. Die zelfstan
digheid is vaak zeer ongelijk: nu beeft men harde, 
dan zachte leien, cn de aanvankelijk harde en gladdo 
lei wordt na eenig gebruik kraasig en bros. Kunst

leien van metaal of karton lijden aan dezelfde ge-
breken. 

Ten tweede ds kleur. Gruuw schrift op een 
zwarten of grauwen grond is niet bevorderlijk voor 
het nog ongeoefende gezichtsvermogen van dun eerst-
beginner, Hoe langer dc lei wordt gebruikt, boe 
grauwer eu krnssiger zij wordt, des te onduidelijker 
het schrift. 

Ten derde de vorm. Hel gewone langwerpig vier
kant is ongeschikt voor de meeste, kinderen. Gewoon
lijk wordt ze in ile overlurigscln* afmeting gebruikt 
err is dun voor vele kinderen te boog. Men ziet ze 
dan in den regel door dc kinderen met de linkerhand 
omvat, halverwege vun de tafel opgeheven of zoo 
schuin geplaatst worden, dut dc beide tegenover
staande hoeken recht tegenover elkander komen te 
liggen. Daarmede guut natuurlijk eene verdraaiing 
vun den romp cn van het hoofd gepuurd. 

Ten vierde de temperatuur. De temperatuur van 
de lei-zelfstandigheid is gewoonlijk tegenover dc om
geving zoo laag, dnt waterdamp er als water op 
wordt weggeslagen. Het kind, dut meestal voorover 
gebogen en met half geopenden mond zijn n n ver
richt, bewasemt dit zoo, dat bet moeite hecYt zijn 
schrift of cijfers te onderscheiden. 

Ten laatste het onderhoud. Behalve do reeds 
genoemde afslijting cn ruwheid, die de lei hij lung 
gebruik ondergaat, wordt zij ongeschikt hij ecu 
onzindelijk gebruik. Zij wordt In-dekt met een laag 
bnidsmeer en met. de vetbastanddeelen van het speek
sel. Daardoor wordt ze glunzig en onvatbaar om 
den indruk vun dc grilfcl op te nemen, 

M e n verge te niet, dat aan het gebruik van de 
lei ook verbonden is dat vun de griflei, die meestal 
tc klein of tc dik en dan te zwaar, nu eens stomp, 
dan eens krassend cn scherp gebruikt wordt. Dut 
maakt dat de letters ongelijk vau vorm worden. 

De gemakkelijkheid, eindelijk, «aarmede liet ge
schrevene uitgevvischt kan worden, geeft ook aan
leiding tot onoplettendheid en oiionlelijkheid. Die 
gewoonte kan bij sommige kinderen tot een erger
lijk gebrek stijgen. Zij kunnen geen woord schrijven 
of zij vegen cr een paar letters van uit Men zou 
het stotteren op dc lei kunnen noemen, zoo vaak 
worden de letters herhaald, alvorens het woonl dui
delijk is neergeschreven. Dat herhaaldelijk vegen 
muakl vet- of grijze vlekken, naar gelang met de 
bedmmelde of droge ringens wordt uitgevvischt. 

Wanneer wij nu een en ander resumeeren, dun 
luidt de conclusie niet gunstig voor de lei. 

Ik wensch daarom de lei ook tot het uiterste be* 
perkt te hebben: om er op te cijferen. 

Niet beter voor den aanvanger, dun helder zwart 
op helder wit; schrijftuig en schrijfblad beide half 
zucht, «enigszins veerkrachtig, 'k zou daarom uan-
raden: lont de eerste oefeningen vuu het kind op 
glad, tamelijk dik, heider papier, una een half-zacbi 
|H>tlood verlichten , om dit spoedig tc vervangen door 
c e n veerkrachtige |ien met gitzwarte, dolle, dunne inkt. 

Het spreekt vanzelf, ihit zoowel hij het gebruik 
vnn dc lei uls vun pupier voldoend licht, vooral geen 
rechtstreekse!) zonlicht in aanmerking komt. 

Ziedaar mijne inzichten omtrent dit punt. Dat de 
heer Dek kor, de redactie cn anderen er genoegen 
mei nemen, hoop ik van harte; adder's zal gemo
tiveerde tegenspnuik mij aangenaam zijn. 

Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. Bij koninklijk besluit zyn be
noemd met ingang van I Februari 1877: lo. tot 
lid en Voorzitter der permanente militaire •poorweg-
cominissie, de gewezen Minister van Oorlog Jhr. G. 
J. G. Klaren; 2o. tot leden dier oonunissw, de heer 
M. C. J. Piepers, lid vun den nuut van toezicht op 
de spoorwegdiensten, de generaal •majoor der artil
lerie II. E. VV. Rodi de Loo, tlianssecretaris-gene
raal bij bet Departement van Oorlog, en de kolo
nel der genie II. J . Enderlein; .lo. tot secretaris 
dier commissie, de kapitein der artillerie II. A. Perk, 
thans kapitein-adjudant bij hot 3e regiment vesting
artillerie. 

— Het Staatsblad no. 255 behelst de wet van 
den lOden Deoember 1870, houdende hek car h t ig i n g 
van de bij koninklijk besluit van 18 Mei 1870 
(Staatsblad no. 105) bepaalde aanvulling van art. 
2, sub V , der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad 
no. 95), tot regeling van het toezicht hij het op
richten van inrichtingen, welke gevaar, schade of 
hinder kunnen veroorzaken. 

— De Kamer van Koophandel te Crefcld heeft 
onlangs eeue verga, lering gehouden met het Comité 
voor eeno kanaal verbinding tusscbeu dun Rijn en de 
Maas, benevens euti uun tul handelaars, industrieelen 
en ambtenaren vau openbaar bestuur. Iu <h*r.o ver
gadering , waaraan ook de Begeerings-piwnaent uit 
Dusseldoii'deelnam, ïs inzonderheid gewezen op hel 
groote nut vun eeno verbinding tussehen dc beide 
genoemde rivieren en werden nadere toelichtingen 
gegeven omtrent het plan vau prof. Hciiket, te 
Delft, met betrekking tet de technische uitvoer
baarheid uu ile ui.imischc voouleclcn vuu dut ont
werp. De Regecrirrgs-prv-sident legde voor het plan de 
grootste belangstelling uan don dag en verklaarde , hut 
Comité in ulle opzichten te zullen oudei-stcun.ui. Nu 
afloop der verguderiiig begaven dc aanwezigen zich 
gczutuelijk naar lluheiibiidlierg, om {te plaatselijke 
gesteldheid up tc nemen van hel gepnyecteerde punt 
voor de aansluiting vuu het kuuual met den Rijn. 

's-Gravenhage. Door den Gouveraeur-Genaraal 
van Noderlandsch-lndie is verleend: een tweejarig 
verlof naur Nederland, wegens ziekte, aan den op
zichter 3de klasse hij den Waterstaat en 's Lands 
burgerlijke openbare werken J . J . Klavcrstijn. 

— De heer C. J. W, Nuijs, te Middelburg, is be
noemd Uit leeraar in het teekenen aan du am
bachtsschool alhier. 

— IMmioest'm de Socrabaija Courant.: Door een 
onzer inguzetenun is concessie gevraagd un is deze 
hem verleend, tot den aanleg van een vast dok op 

Madoera, waarin de grootste stoom- en zeilschepen 
zullen kunnen worden opgenomen. Du grondborin
gen zullen geschieden voor rekening van het Gou
vernement, Ue kaart vair de kust is reeds, op last 
van den vice-admiraal, door de Marine voltooid. 
Hul plan is : twee dokken naast elkander tc plaat
sen, van 500 voet lengte; misschien nog langer. 

— In 1875-70 werd door den Geneeskundigen Ruud 
van Zuid-Holland een zeer nauwgezet onderzoek in
gesteld naar de kazernes in deze provincie. 

Dit onderzoek geschiedde door den geneeskundi
gen inspecteur of den adjunct-inspecteur, op een 
puur uitzonderingen na vergezeld vun een lid of 
plaatsvervangend lid vuu den Geneeskundigen Ruud, 
cn daaruit blijkt: dat van dc 17 luuernes 4 _ I. 
9 voldoende en 4 (nl de kazerne Prinsenhof te 
Delft, de Tolkazerne te GoiJrichcm. de tredcriks-
kazerne iu Den Haag, en die hij de vroegere Witte* 
pooit te Leiden) onvoldoende of slecht worden ge
acht. 

Wat de ruimte betreft, blijkt dut meestal 12 — 
16 M 1 ruimte! per man is op de zalen. Men vindt 
echter ook kazernes wsar minder is; tot zelfs 2.0 
M s toe! (nl, in twee zalen iu dc kazerne bij dc 
Moi-schpoort te Leiden.) Daarbij moet in aanmerking 
genomen worden, dat de ruimte, die door de krib
ben wordt ingenomen, niet is afgetrokken en het 
beschikbaar volumen lucht dus minder is dau de 
opgegeven ruimte. 

lu enkele kazernes zijn de zalen zeer hoog vb. v, 
7.20 M.) en loopt lungs den muur eene galerij 
waarop eene tweede rij kribben staat. |)c daar ge
plaatste soldaten hebben dus de uttering dicht bo
ven zich, en voor hen is derhalve het zeer hooge 
vertrek in een zeer laag veramlenl. Dc lucht, die 
zij inademen, is slechter dan die, welke de beneden-
shpenden hebben. Het verdient bovendien opmerking, 
dat zulke hooge vertrekken /eer moeilijk voldoende 
zijn te verwarmen. 

Zeker is hel dut ook duur, waar in gewone tij
den de beschikbare ruimte voldoende scheen, In bui
tengewone tijden, wanneer de miliciens onder de 
wapenen komen, de ruimte niet voldoende is. 

Omtrent dc ruimte, die in eene kazerne op de 
zalen vereischt wordt voor ieder man, zijn de ge
voelens verschillend. Veel hangt daarbij af vnn de 
hoeveelheid veixche lucht, die door daarvoor aan* 
wezige inrichtingen Wordt verschaft. De eischen wis
selen af van 12 tot 32 M s , afhankelijk vau de ver
nieuwing der voorhanden lucht. 

Bepaling vnn een minimum ruimte per man ware 
zeker wel noodig. Het grootste aantal bedden, dat 
iu ieder vertrek mug worden geplaatst, behoorde 
dun o p de deur vnn 't vertrek te zijn geschilderd. 
Tegen overschrijding van dit getal zou streng moe
ten worden gewaakt. Op minder dun 20 M ; zoo 
dut minimum wel niet moeten worden liepuuld, wan
neer men bedenkt, dat in onze kazernes de man
schappen iu de zalen wonen, eten un slai-uii. Daarbij 
zouden dun voorschriften omtrent de luchiverver-
sching moeten worden gegeven. 

Dat vooi' luchtverversching niet voldoende zorg 
wordl gedragen en somtijds dc voorbanden ventüa* 
licmiddelen ongebruikt worden gelaten (in dc ku-
zerne ti> Woerden werden zelfs dc ramen vastgespij
kerd gevonden!), moet zeker tot het geven vun goede 
voorschriften daaromtrent aansporen. Dc voorhan
den gelegenheid tot ventilatie hlcck ook niet ovcnil 
op doel treilende wijze aangebracht. 

Ten aanzien der reinheid is uit hut onderzoek ge
bleken dat, wanneer men de wandluizen buiten 
rekening laat (maar die zijn bijna overal en veel 
ook), dc reinheid overal voldoende was. 

Dagelijkschc dcsinftctie der privaten en urinoirs 
ware intusschen zeer uun tc bevelen. Du stank vuu 
sommige wus vrij hevig. 

Plaatsing vun urinetonnen in de gangen gedu
rende den nacht behoorde algemeen te worden iuge-
voenl. 

Dat dc provoosten dikwijls slechte verblijfplaatsen 
zijn, met weinig licht en lucht, mug zeker niet ul 
te hoog worden nailgwlagflll Het zijn strafplaat
sen. Maar de eisch is toch wel niet te hoog, dut 
het ook in die strafplaatsen niet stinken moet, ge
lijk in sommige het geval WILS. Ook verdient het 
opmerking, dnt in geene enkele provoost gelegenheid 
wonlt gevonden tot verwarming. 

De gelegenheid voor de iiianschupjieii om zich te 
wasschen is in vele kazernes slecht, liet vvasscberi 
in de lucht uun eene pomp is althans in den 
winter zeker af tc keuren en gevaarlijk. Waar 
maar ccne iiomp is voor dc geheele lievolking der 
kuzerne, is bovendien die gelegenheid niet slechts 
qualitatief. muur ook quantitatief onvoldoende. De 
inrichting te Gouda, waai' in den Singel een vlon
der is uitgebouwd, met latwerk betiininenl, waarop 
de soldaten zich in het singel water wasschen mou
ten , terwijl de wind vrijelijk door 't latwerk henen 
op dc ontbloote lichaamsdeelen blaast, is zeker al 
tc primitief. Dat althans in den winter, wanneer 
voor die zoo noodzakelijke reiniging ecu bijt wordt 
gehakt, menig soldaat zich aun het vvusschen aal 
onttrekken, kan men onderstellen. 

Slechts in enkele kazernes zijn afzonderlijke enn-
tïnes. Wanneer men bedenkt, hoe eene goede can-
line het voortdurend verblijf op de zalen doet af
nemen en het besoek van kroegen vermindert, is 
zeker de wensch, dut eene behaaglijke cunline in 
geene kazerne mocht ontbreken, niet onbillijk. 

In de meeste kazernes is drinkwater vun voldoende 
hoedanigheid lieschikliaar. Enkele maken daarop 
uitzondering en — al kan men den soldaat niet 
onder dc grootste waterdrinkers rekenen — men mag 
er zeker ur op nundringen, dat daarin voorzien 
worde. 

Eindelijk mag de opmerking niet achterwege 
blijven, dat hut wonen der soldaten boven stallen 
moet veroordeeld worden. De stank der stollen ver
vult dan onvermijdelijk de woonvertrekken. 

Groningen. Gedepntearde Staten hebben bij be
sluit vun den 5dun dezer uan de heeren Buising en 
Ter Spill concessie verleend tot liet voeren van een 
stoomsleepdienst op het Eemskanual. (<>'- '•• 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Haandag, l.t Jan . 
i rnt.tr ni MUI , tc 12 uren, door burg. cn weth,: het 

leveren van beznagdo en onbeziagdc eiken-, granen-, 
vuren- en dennen houtwaren; smeedijzer; vijlen; spij
kers; steenkolen: ijzerkramerijen: zink; koper: koper
en ijzerdrund; pontskuloon, enz. 

'a-llage, tc I uur, door burg. cn weth.: lo. liet 
onderhouden cn gedeeltelijk vernieuwen vnn de straat-, 
grint-, schelp- cn puinwegen; 2o. het verhoogen eo 
hesl-atcn van cen gedeelte der Falckstraat en de 
daarmco evenwijdig loopendc naamloozc straat vaa 
liet Oranjeplcin. 

Za l l -Bammr l , te 1 uur, door liet gcniceiitebcst.: 
het ontgraven, ophoozen en metselen van ecu gas* 
boudcrkiiip en afsluitnut, met bijbelioorende werkeu; 
liet maken eeuer stokerij, kolenloods, smederij, zuiver-
huis, mfter- en regiilulcurkanier, kantoer cn woning, 
teer- en privaat put, oven, fundamenten, enz. 

l l r r s c j k . tc 2 uron, door liet gemeentebestuur: 
het bouwen eeutr school en ondcnvijzcrswoniiur. 
Aanw. te 12 uren. 

Hif-rum, le 3 uren, door hut gemeentebestuur: het 
bouwou ccner school te J,osdorp. 

•Ui ten tam, len kantore der Rotterdamsche Han
delsvereniging • de bovenbouw van cen pakhuis op 
den bcstaandeu onderbouw aau de noordzijde van do 
Batrepothavea op Fijenoord. 

Aprldaarn, door den bouwondernemer C Emming: 
eenig vervorswerk. 

Dlnadag, IS Jan. 

"ilruw-llcterland, le 11 uren, door dc besturen van 
de polders Niéuw-Beierland cn Nicuw-Picrslnl, bij J. 
Troost, aan het Brakslsohe Veer: lift bouwen vau cen 
woonhuis voor den machinist van het stoomgemaal 
vuu gemelde polders, naast dat stoomgemaal. 

KeMr (gem. Gorssd), te 2 uren, bij W. Meukvcld, 
landbouwer: hel timmerwerk vun cen nieuwe boeren
woning, met bijleveriug vno het grenen- cn vurenhout. 

P i e l e n j l , te 4 uren, bij J. Meijer: het afbreken 
der oude- eu het wederopbouwen eeuer voorhuizinge. 
Aanw. tc 10 uren. 

Apeldoorn, te fi uren. door Jlir. Tediug van Berk
hout, in bet logement Do Moriaan : het bouwen ccner 
villa in liet Oranjepark. Inl. bij den bouwmeester 
P. J . de Bruin. 

V H a g e , door bet departement van koloniën: aan
bieding van één schip voor deu overvoer van-, naar 
Atjcli : lü.tMJO vloertegels (zwaarte circa öOd.OOOKG.) 
en 55.S0O KG. plaatijzer, nokbedekking enz.; naar 
Padang: 110,000 verglaasde dakpannen (wicht ongev. 
275,000 KG.) b 

Rotterdam, in het Timmerhuis: dc levering van 
Is partijen iepeahouten brogstrooken voor rntroeringen, 
samen bevattende 2551 stuks. 

••totawlor, bij K. W. Kloosterman: het bouwen 
eener burgerhuizing te M.tslawicr. Inl. bij Wed. Vaa 
der Veen, aldaar. 

Wocnadag, 13 Jan. 
Hldwaud, te 12 uren, door het gemeentebestuur: 

het Mnoveereu der bestaande onderwyserswoniog met 
raadkamer en liet houwen van cen nieuw raadhuis, 
met onderwijzers» oning aldaar. 

Medemblik, le 12 uren, door dijkgraaf cn heem
raden der Vier Noordcr-Koggon, iu het Koggcnhuis: 
bet 3jang onderhoud van dc straatwegen b.diooronde 
aan het Ambacht, ter lengte van 53,175 M . 

Oldenxaal, te 1 uur, voor L. G. Hive, in het loge
ment bij IL Mulder: het verbouwen cu vergrooten 
van hel woouhuis eu het bouwen ran een koetshuis 
en stalling, op liet erve Klicvcrink bij Oldenzaal. 

Katleval le , Ie 2 uren, door dc Doopsgezinde ge
meente, bij A. K. Veenstra: een belangrijke aan- en 
verbouw der pastorie, eenige vertimmer!ngen aau de 
kerk cn liet bouwen ecm-r arbeiderswoning voor die 
gemeente. Inl. bij den architect D. Duursma, tc 
Drachten. Aanw. te 12 uren. 

Leeuwarden , ten kantore van notaris Z. 8. dc Haan; 
hel vernieuwen vau de huizing en schuur, bewoond 
door A. M. Andringa, op bet Nieuwlaud ouder Corn-
jnm 

l londrrdag, IN Jan. 

Franeker , vóór 12 uren: het verhouwen cn restau-
ree ren van de Groote kerk, aldaar. 

Amsterdam, tc 12 uren, inliet Vo«je: liet houwen 
van ecu landhuis tc Baum voor J. E. Teixeira dc 
Mattes. Inl. bij deu architect T. Sanders. Aauw. 16 
Jan., te O1,, ureu. 

«.materdam, tc 1 uur, door het bestuur van de 
Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklus-c te Am
sterdam, iu De Roode Leeuw: hel bouwen vaa 04 
woningen, op eeu terrein dier Vereeniging in de 
W'illcmstraat, tussehen dc Lijn baan sgraeht ea Tweede 
Goudsbloemdwarsstraat aldaar. Iul. bij de architecten 
Hamer. 

Middelburg, te 2 uren, door het poldcrhestiiur van 
Walcheren, iu dc Abdij: lo. Int maken vau buitenge
wone verdedigingswerken aan de Noord-, Oost- cn 
Weslwalcring van dien polder; 2o. do levering vaa: 
a. masthouten palen, b. rond- cn beslagen eikenhout, 
c. wormnagels cn staaf- en plaatijzer. 

Haarlem, te 2'/, uren, door het ministerie van 
binnenl. zake-, aau liet gebouw van bet prov. best.: 
het onderhoud van de beide leidnmmen vau hot Krab 
bersgat bij Eukliuizeu. Raming ƒ 5550. 

Vrijdag, I » Jan. 
Iiranlngen, 's avonds S uren, door den steenhouwer 

Fred. Keugers, hij Juursem:», buiten de Apoort: het 
afbreken der tegenwoordige- eu het bouwen eener 
nieuwe werkplaats, kantoor eu hovenwouing. lal. bij 
den architect K. Hockzemn. Annw. 15 Jan., te 9 
uren. 

Zaterdag, SO Jan. 

Walvega, te 12 ureu, door liet gemeentebestuur 
van Wcsistellingwerf; het bouwen van een postkan
toor met directeurswoning te Wolvegn. 

Klieder.teeg. tc 1 uur, door burg. en weth. vaa 
Rheden: het bouwen van een bramlspttitliuia en ccne 
bewaurplaats vour rustverstoorders te Velp. Inl. bij 
den gemceuteopzicliter M. K. Smit, to Dieren. 

Maartdag, tl Jau. 

tbhrkrrk, le 11 aren, door Jb. deJong, ten huize 
van 8. Nieuwboer: hut bouwen vnn een nieuw woon
huis aldaar, 

iiordrerht . te 12 uren, ter secretarie: het maken 
van eene loods van gecreosoteerd dennenhout op het 
terrein van liet nieuwe sickeutiuis aldaar. Annw. 20 
Jan.. te 2 uren. 

v in-.te r<l MUI , te 12 uren, door burg. cu wot li.; lo, 
het maken van eene vaste brug over de Singclgracht 
tusscbeu de Leidsche- ea Weteringpoorten; 2o. hel 

mnkon vaa eenige werken ia de Muidergracht bij dnn 
|1 uri us Botanicus; 3o. het houwen van eene hoogere 
burgerschool met driejarigen cursus voor jongens op 
de Weteringschans hoek Nieuwe-Vijzelsïraat; 4o. het 
bouwen van 2 kademuren enz. langs het vroegere 
Oponliavenfront tussehen de Kraans-waterkeering en de 
Ivieu webrug. 

VHage, te 1 nur, door burg. en weth.: de leve
ring van schelpkalk, tras, Stokbolnier teer, IJselonder-
atecn, ijzerwaren, tea behoeve der gemeentewerken. 

'•-Hage, te 1 nur, door burg. en weth.: het op
ruimen der Loosduinscho brug en het daarvoor in 
dc plaats bouwen eener vaste steenen brug. Aanw. 
18 Jan., te 10 uren. 

Hanrioo. te 3 urm. door het kerkbestuur der pa
rochiale kerk, in het schoollokaal: bet bouwen van 
het tweede gedeelde der kerk eu het omklecdcu vun 
den ouden toren, ter hoogte van het bestaande muur
werk, met gedeeltelijke hijlevcring van niateriuleu. 
Aanw. te 1 uur. Biij. iuz. tussehen 2 en 3 uren. 

Mommens, bij Striiikinans: het boowen vau fi ar
beiderswoningen aldaar. Inl. bij P. dc Jong Jz., al
daar. Aanw. 20 Jan., tc 10 ureu. 

IHiMdag, S3 Jan. 
Arnhem, te II ureu, voor rokeuing van J. Oomens, 

bij Dc Bruin aan de Rijnbrug: het bouweu van eeu 
winkelhuis met bovenhuis ca S woningen aan de Oude 
Kraan aldaar, lui. bij den architect J . W. Boer
booms, aldaar. 

L*iigerah, te 12 uren, door C. Vuik, ten herberge 
van II. van Es: het bouwen van een boerenhuis met 
schuur aldaar. 

L'lrreht, tc 2 uren, door de maatschappij tot Expl. 
van Staatsspoorwegen, aau het Centraalbureau: lo. 
uitbreiding van sporen cn ccnigc verdere werken op 
de stations Wouw, VVoensdreoht, Krabbeudijku, 
Kruisingen, BieSSlinge, 's-lleer-Arendskerke cn Arnc-
::uiili'ii, ten behoeve van dca sjioorwcg Roscndaal — 
Viissingon. Iteming f 18,760; SO. uitbreiding van spo
ren en eenige verdere werken op de stations Nuenen-
Tongelré, Deu roe, legelea, Swabnen, Echt, Sittard en 
Itt-ek-Elsïoo, ten behoeve van den spoorweg Eind
hoven-Maastricht. Iteming / 20,400. 

/.mille, 's avonds G ureu, door het bestuur overdc 
gasthuizen: het voltooien vuu dc verhouwing van hel 
Buitcngasthuis alduar. Aanw. 17 Jan., te 10 uren. 
(Hcrbcsleding.) 

H s l i w a r d , door het dijksbestuur vnn Wonseradecls 
Zuider-ZeedÜken, bij den secretaris J, Binkes: de le
vering van 500 grenen palen, van fi2 d.M. lengte; 
510 dito vau óli dito; 560 dito van 35s dito; 25 
zware eiken gordinieu; 25 lichte dito; 30ondennaat-
lohe dilo; 200 stère grove gewasschen riviur- of 
zeegrint. 

BSMeh , hij W. T. van der Molen: het bouwen ccner 
stelphuizinge te Hnmmerts. Aanw. 20 Jan., telt) uren. 

Gauw, bij den udm. kerkvoogd H. A. Jellcmu: het 
amoveeren ccner oude hoeren huizing eu het opbouwen 
eener nieuwe itelphuialng op de Kcrkczathe, uldnur. 
Bestek en teekening ligt bij A. J. van Dijk. Inl. bij 
Roilsmn, beiden aldaar. Aauw. 18 Jnn., tc 10 uren. 
i....-ij. • merken letter G. 

Uanderdag, SS Jan. 
Otidehaiike, tc 11 uren, door het bestuur van den 

Haskerreenpolder, bij M. J. Klompmaker: het gmveu 
vau ettelijke opvaart cn of wijkca voorde droogmaking 
vau waterplassen tc Oudchaske en Haskcrborne. Aanw. 
23 cn 84 Jan., telkens tc 10 uren. 

'•-Hage, tc 12 uren. door het ministerie van bin
nenl. zakeu, ten dienste der Staatsspoorwegcu: lo. het 
verrichten van baggi-rwtrk nabij dc in aanbouw zijude 
brug over den Rijn nabij Arnhem cn het muken van 
een gedeelte der grond- en metselwerken in dc Betuwe 
voor den spoorweg Aruhem—Nijmegen. Annw. 10 eu 
IS Jas-, te 19'/. uren, iisnvnugendc bij het zuidelijk 
laudlioofd. Raming/168,000 ; 2o. het iukepon uu be
reiden met chloorziuk van grenen dwarsliggers cu de 
levering van het noodige chloorzink. lui. bij den 
eerstaanw. ingenieur tc Hottcrdam. 

- . •Huge, tc 12 uren, door het ministerie van ko
loniën: de levering van stalen spoorstaven met ijzeren 
eindverbindingen, nndcriegplatcn en haukboutou, ten 
behoeve der havenwerken voor Batavia. Iul. bj den 
hoofdingenieur bij de Staatsspoorwegen J . W". Witsen 
Elias, tc 's-llage. 

Haarlem, to -" . uren, door hel ministerie van 
binnenl. zaken, aan het. gchouw vnn het pruv. best.: 
de levering van 8,400,000 gebakken metselsteenen voor 
het Rijksmuseum tc Amsterdam. (Herheslediug.) 

Vrijdag, te Jan. 
•-linsrh, te 101/, uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het opruimen van een op de Zuid-Willemsvaart, onder 
de gemeente Erp, gezonken vaartuig. Aanw. 22 en 
23 Jan. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het opruimen van ondiepten ui bet vaarwater ran 
Makkum unar Bolsward. Aanw. 18 Jan. 

Zaterdag, W1 Jan. 
i ' in-r i i t , tc 2 uren, door het prov. bestuur: het 

onderhouden van lift zand- cn jaagpad tusscbeu Breu
kelen en Ouderkerk met al de gehouwen, bruggen, 
schociingen enz. lot het zaad- en jaagpad behoorende, 
vaa 1 Jan.—31 Dec. '77, in 3 perc. Aanw. 23 SB 14 
Jan., telkens te 'J uren. 

Haandag, SS> Jan. 
*mer-f<toM. te 11 ure, ten raadhuize: de levering 

van S3000 gewone Niedcrincnnicher lava Straatkeien. 
Inlichtingen bij den gemeente-architect. 

IMnidag, SO Jan. 
Amaterdam, te 12 ureu , door het kerkbestuur der 

Nederl. Israel. Hoofdsynagoge: het bouwen vim ccne 
godsdienstschool, op cen terrein grenzende aan de ver 
gutterzaal op bet Jouas-Daniel-Meijorplein. Teekening 
ligt bij den architect I. Gosschalk. 

« r s n l n g e n , tc 12 ureu, door burg. cn weth.: het 
graven van cen kanaal van het uiteinde van liet Ter-
Apelerkanaal door do pronden van Ter-Ape] tot de 
zuidelijke grensscheiding van Groningen en Dieotc, 
met de bijbehooreudc kunstwerken. In', bij den in-

icnr der stadsvenen tc Stadsknnaal. Aauw. 22 
Jan., te 11 uren. Bij inz. 29 Jan. 

Waenadag, 31 Jan. 
'a-Hage, tc 11 uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken i het verrichten vnn grnaf- en baggerwerk 
in den nieuwen Maasmond aan den Hoek vnn Hol
land voor dc verbetering van den waterweg van Rot
terdam naar See, Aanw. 24 eo 2G Jan. Raming; 
pcre. 1 /*400,000, perc. 2 /"lOO.OOO. 

Lemmer , door het dijksbestuur van het waterschap 
Zcvcn-G rieten ij en-en-Stad-S loeten, ter secretarie van 
bet dijksbestuur: het bouwou op zee van een steenen 
-•in of kapwerk langs het Leinsterhop, over de lengte 

van 5400 M. Inl. bij don opzichter K. S. vaa Au-
uriugn, tc Lemmer. Raming / 550,608. 

Uanderdag, 1 Febr. 
Legemeer, te 10'/t uren, door het dijksbestuur van 

bet waterschap Zeveu-GrieteuijeD-enStad-Slooteu, op 

bel Huis ter Heide: de levering van 360 slère rivier
grint (waaronder 40 stèro middelsoort, 200 stère kalk-
keizcl, 30 stère verbrijzelde keien en 40 stère brik), 
in onderscheidene perceelen. 

Waenadag, 7 refer. 

Wilhelmlnader*., te 12 uren, door het dijksbestuur 
vaa den Wilbelminapolder i hot bouwen vau een stee
nen suatiesluis in den zeedijk van genoemden polder, 
in de nabijheid van bet Katschc Veer. Aanw. 31 Jau., 
vaa 12—1 uur. 

Katardag, 24 Febr. 

l ' trerht, te 1 uur, door burg. cn weth.: de leve 
riag vnn 240,000 H L . Engelsche gaskolen, teu behoeve 
der gemeente-gasfabriek. 

• p laf-r te bepalen datum. 

Franeker: het bouwen van 12 woningen voor de 
spaarbank te Fraucker. Inl. bij' den timmerman Hof-
slra. Teekening ligt bij L . Lolcama. 

Leeuwarden: het grootcndocls amoveeren en weder
opbouwen der huizing Lt. H, no. 89, iu de (irootc-
Hoogslraat aldaar. Inl. bij dea architect J. D. Bruns. 
Aanw. 12 Jan., te 11 uren. 

Rln«umageeat , ter secretarie van Daotumadecl: 
het doca eener herstelling en vernieuwing ia dentorca 
te Dautumawoude. Aauw. 23 Jau., te 11 uren. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Merkelbeak, 27 Dec: het bouwen eeoer kerk en 
pastorie; ingekomiu 7 hilj., als: 
J. Lammens, te Bentonen, / 22,800 
W. Vcrslraelen, „ St.-Odilienbcrg, „ 21,871 
J. Klyn, „ Maastricht, „ 21,500 
J. H. H. Lemmcns, „ Kerkrede, „ 21,200 
J. Uhachs, „ Nieuwstad, „ 20,049 
kt Pollaerd, „ Maasnicl, „ 20,600 
J. van Groeuendacl, „ Nunhem, 20,375 
gegund. 

Drangelrn, 2S Dcc.: eenige herstellingen en ver
nieuwingen aan het rechthuis aldaar; minste inschrijver 
was J, v. d. Meijs, te Bcsoijen, voor / " " ó ; geguni. 

Ferwerd , 28 Dcc: het bouwen eener ouderwijzers-
woning; iugek. 4 bilj., als: 
J. Ram, te Ferwerd, / 5991.70 
J. K. Jansma, „ Hallum, „ 5581. 
E. llicmslra, „ idem „ 5553. 
D. W. v. d. Heide, „ idem „ 5397. 
gegund. 

Lufjcgaat, 29 Doftj het amoveeren der oude- en 
het stichteu eener nieuwe kerk; ingekomen 7 bil
jetten, als: 
Z Cuperus, te Marum, / 13,075 
E. W. Wietsema, „ Grouingen, „ 11,419 
II. Eidoring, „ Suameer, „ 11,347 
J. Kiikstrs, „ Bergum, „ 10,837 
B. W. Leeuw, , Hardegarijp, „ 10,333 
lt. Zecff, „ Aduard, „ 10,189 
J. Pijnakker, „ Kollum, „ 8,970 
gegand. 

Hreda, 30 Dec: het bouwen van een benedenhuis 
met bovenverdieping \ 

Timmerwerk . ingek. 4 bilj , als: 
A. v. d. Akker, te Breda, / 3000 
A. Maas, „ idem „ fc940 
I'. J . Maas, „ idem „ 2954 
G. Kessel, „ idem „ 8799 
A. Klaasseo, „ idem „ 25fil 
A. Verhagen, „ idem „ 2439 

.Metselwerk; iugek. 6 bilj., als: 
K. Wien, te Breda, / 3125 
A J. Wierx, „ idem „ 3082 
J- Mol, n idem „ 2750 
T. Kessel, „ idem „ 2575 
T. Erkelijos, „ idem „ 2280 
P. Rtjppaart, „ idem „ 2210 

Massa; ingek. 5 bilj, alt: 
F. Eligh, te Breda, / 5fi95 
P. J . Maas, „ idem „ 5705 
T. Kessel, „ idem „ 5375 
A. Klaassen, „ idem „ 4471 
G Joris, „ idem „ 4301 
geguud aan C. Joris. 

Arnl iem , 30 Dec: het veranderen en repareeren 
van het gebouw Moscowa; ingek. 6 bilj. als • 
J. II. de Vries, te Arnhem. f 675 
J. Degens, „ idem „ 5 4 3 
W, van Dalen, „ idem „ 464 
J- Post, „ idtm „ 370 
G. J. Wostervelt. „ idem „ 3C5 
M. F. Pruijn, „ idem „ 289 
gegund. 

Rheden, 30 Doe.: het bouwen vaa eeu woonhuis 
aan den Hsvelaudscheaweg aldaar; iagekomen 5 bil> 
je'ten . als: 
W'. Wclsing, te Brummen. ƒ 4fiSfi 
J . Maandag, „ Dieren, „ 4469 
II. Gerritsen, „ Steog, „ 4233 
G. J . Jacobs, „ Rheden, „ 4213 
B. Slotboom, „ idem „ 4087 
gegund. 

ftfheemda, 30 Dcc: hel maken van een bestrating 
op den Diepswal aldaar; ingek. 4 bilj , als: 
A. G. Crol, te Scheemda, / 2S90 
H. Dik, „ Winschoten, „ 2638 
J. N. Kruizinga, „ Blijham, „ 2598 
R. Hnviaga, n Winschoten, „ 2530 

«..iriiMiieiu, 2 Jan : hot vierjarig onderhoud van de 
kerk der Herv. gemeente; ingek. 16 bilj., als: 
P. Treffers, te Gorinchem, / 1683 
J Exalto, „ idem „ 1480 
H. vnn Droger. „ idem „ 1325 
J. Hoorfbriun, „ idem „ 1320 
A. de Pater, „ idem „ 1380 
Verhoeven, „ idem „ 1212 
L. de Gr*nf, „ idem „ 1187 
T. W. Wappcrom, „ idem „ 1180 
J. Opstelten, „ idem „ 1 1 0 0 
Hagen, „ idem „ 1081 
C. J . Verwey, „ idem „ 1080 
gf*Wun- „ idem „ 90S 
*• Kuyl, u idem „ 989 
C. Muylwijk, „ idem „ 974 
11. J . Bollee, „ idem „ 900 
A. G. de Pater, „ idem ,, 873 

K j i i r rkerk , 3 J , , n . : het aanleggen eener bestrating; 
ingek. 9 b ü j . als: 
W! T. v. d. Veer, te 

Marsum, / 5 0 5 c zijtok / 697 
J. G. Schaafsma, te Beers, 5240 690 
K. van Tongeren, te 

Heerenveen, &H0 640 
P. Plukker, te Iieenwarden, 4920 610 
G. Pra-imstra, te Veenwouden, 4891 640 
1). K. Palstra, te Franeker, 4864 S60 
P. W. Kroes, to Garijp, 4801 623 
A. de Groot, tc Hergum, 4545 600 
K. de Vos, te Oudkerk, 3699 644 

Grenlngen , 4 Jan.: lo. het vernieuwen van eeu 
gedeelte der stoep voor hot raadhuis-, minste inschr. 
was P. H. Korst, te Groningen, voor / 5599. 

2o. het maken en leveren van vier pompen en 
pnmpkasteD; minste inschr. wnren Eagelmaun en Van 
Slimm. te Kampen, voor /"3G8. 

/ut reu, 5 Jan.: de ver- ca ophouw vaa een huis op 
het Oude Want: ingekumen 7 bilj., als: 
H. J . Bessom, te Zutfen, / 26S9 
A. Garvelink, ,. idem „ 2668 
H W. Houwes, „ idem „ 2650 
W. Uiterwijk, „ idem „ 2533 
L. Ezernmn, „ idem „ 2500 
H . J . Havtink, „ idem „ 2315 
L . Ntjiand, „ idem „ 2300 

Graningen, 5 Jan.: hot onderhouden van wegen ca 
kanalen in de prov.Groniagen, god. 1877—'79: afd. 1, 
kunstweg van Groningen uaar Slroohos, grintweg van 
de Poffert naar de Friesche palon, grintweg over 
Aduard, Oldehove en Konrnerzijl naar Niezijl en kunst
weg van de Bril over Groolcgast naar de Friosche 

Bn-nzen; ingek. 3 blij., als: 
I. J . Polken, te Oldehovo, f 66,000 

P. H. Dopheide, „ Groningen, „ 64,938 
II. J . Kroon Jz., „ idem „ 64,880 

Afd. 4, grintwegen vau Appingedam naar Nonrd-
Droek rn van Appingedam uaar Oostwolderpoldcrzijl; 
ingek. 4 bilj.. als: 
P. H. Dopheide, te Groningen, / 43,790 
l>. Kreitcr, „ Midwolde, „ 43,704 
J. N. Kruizinga, „ Blijham, „ 43.5S7 
H. J . Sijtzes, „ Farmsum, „ 43,330 

l ' trerht, Q Jan.: het bouwen van cen gymnastiek
lokaal, en het verrichten van eenige werkzaamheden 
ten dienste der openbare gemeenteschool aan dc 
Lnngo-Nieuwstraat; minste inschr. was l i . Fnjlink, 
te Utrecht, voor ƒ8998. 

Mlddelatum , 6 Jan.: het bouwen eener school te 
Huizingc; ingok. 12 bilj., als: 
L. Dijkslra, te Bedum, / 4308 
A. Pastoor. „ Stedum, „ 4300 
FL Nieland. „ Wnrffum, „ 4200 
11. Marissen, „ Zuidwolde, „ 4189 
J. Hnvinga, „ Usquert, „ 4150 
J . Pot, „ Stedum, „ 4000 
W. A. Klei, „ Middelstem, „ 3993 
T. K. Westerdijk. ,. Uithuizen, „ 3890 
J. Beukema, „ Bedum, „ 3800 
B. K. Dijk, „ Kantens, „ 3647 
G. van Dijken, „ Stedum. „ 3515 
H. Ridder, „ idem „ 3512 

'a-Hage, 8 Jan.: lo. het leveren, leggen en herleg-
gon van hardsteenen trottoirbanden; minste inschrij
vers waren : trottoirbanden. H. J. Stoffels, te Roer
mond, ii /2.90 per str. M.; leggen en herlcggen, L. 
Philip, te 's-Hage. resp. i» ƒ 0.S5 en ƒ 0.50 per sir. M. 

2o. het leveren van bekapte keien; minste inschrijver 
was Urban, te Brussel, ii ƒ 5 1 en / Ï 6 . 5 0 per 1000 
stuks 

Alkmaar , 9 Jan.: de verschillende ondorhouds- en 
vernicuwiiigswerkcn eu leveringen aan gemeente-
eigendommen ; minste inschrijver was F. Verster, te 
Alkmair, voor /38,740. 

W l l i u m , 9 Jan.: het bouwen ccnor school voor p. 
in. 120 leerlingeu; hoogste inschr. was J . van der 
Werf, tc Kampen, voor ƒ 8 6 3 9 ; miuste inschr. W. ten 
Have Jr., tc Hat tem, voor f 5690. 

Hage, 10 Jan.: lo. het doen van herstelliugcu en 
vernieuwingen aan do Rijksrivierwerken op het Zwarte 
Water in Overijsel, met het onderhoud dier werkeu 
en dc afoakening van het vaarwater ged. '77; minste 
inschr. was W. Arntz, te MÜIigen, voor r*2770. 

2o. het muken vau een gebouwtje met toclcidings-
geul enz. voor eene zelfregisircorcnde peilschaal aan dc 
Boven-Maas nabij de schipbrug te Hedel; minste 
inschr. was F. E . A. M ecu wissen, te 's-Bosch, voor 
/ 2700. 

3o. het Onderbonden van- en het doen vao herstel
lingen en vernieuwingen aan do schutsluis te St-An-
dries, met de daartoe behoorende worken, van 1 Jan. 
'77—31 Deo. '79; slechts 1 hilj. ingek. van H. vnn 
Anrooy, te Nieuwaal, voor ƒ 6 1 1 4 per jaar. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 

'8 Gravenhage. Z. M. heeft benoemd tot hoofd
directeur der afdeeling Rijkstelegraaf aan het De
partement van Financien , W. C. A. Staring, thans 
referendaris. 

— Z. M. heeft met 20 Jan. e.k.; 
lo. aan den heer .1, dc Vos Jbz., op versoek, 

eervol ontslag verleend nis lid van den raad van 
bestuur van 's Rijks Museum tc Amsterdam, met 
dankbetuiging voor de vele diensten door hem in 
die betrekking bewezen; 

2o. ingpti-okken het Kon. besluit van 1 Mui 1847, 
no. 85; 

80. ingesteld een commissie van hoogstens vijf 
leden, belast met het gewoon toezicht op het beheer 
van 's Rijks Museum vun Schilderijen en van 's Rijks 
Prentenkabinet te Amstenlam; 

5o. tot leden dier commissie benoemd de heeren : 
L. H. Beds, van Heemstede; C. Cunaeus, G. A. 
Ilcincke, jhr. W. van Loon en jhr. dr. J . P. Six, 
allen te Amstenlam. 

— In de Flandre libérale leest men het vol
gende bericht: 

«Men znl zich herinneren dat toen de Nederlund
sche Volksvertegenwoordiging in 1H73 beslissen moest 
over een ontwerp van wet tot aankoop van de lijnen 
Roscndaal— Breda cn Rosendnal—Moerdijk, toebe-
hoorende aun dc Maatschappij Grand Central Itelge, 
zij wel erkende het groote nut van dien aankoop, 
maar weigenie het contract tusscbeu de Regeering 
cn de Maatschappij gesloten goed te keuren, omdat 
de som van ƒ 7 , 0 0 0 , 0 0 0 in du overeenkomst bedon
gen te hoog scheen. Dc meerderheid was van ooi-
deel dat men wachten moest Uit 1870, op welk 
tijdstip de Staat zich het recht had voorbehouden 
bedde lijnen over tc nemen volgens de bepalingen, 
opgenomen in dc voorvvnanlen van concessie. (De 
Staat heeft dat recht reeds •adert Mei 1875, n. I. 
twintig jaar nu dat de spOOTWCg geopend is.) Vol
gens die voorwaarden echter kan de Nederlandsche 
Regeering dit recht niet doen gelden zonder zich 
vooraf met de Belgische Regeering tu hebben ver
staan, en dc Maatschappij is tot den afstand van 
haar lijn niet verplicht, tenzij de twee Regeeringeii 
tegelijkertijd dc gedeelten die op haar eigen grond
gebied liggen overnemen. 

pMen verzekert ons dat de Nederlandsche Regee

ring genoemde lijnen, die de communicatie met Vlis
singen belemmeren , verlangt over te nemen en daar
voor de hulp der Belgische Regeering inroept om 
uitvoering te geven aan dc statuten van du Maat
schappij Antwerpen—Rotterdam, welke statuten in 
1852 in Den Haag en te Brussel zijn goedgekeurd. 

«Hiertegenover zou du Nederlandsche Regeering 
aan België het recht geven tc zijnen koste het Ka
naal van Terneuzen te venüepen en te verbreeden 
op Nederlundsch grondgebied, zonder eenige vcidere 
voorwaarden." 

— Den lOden dezer heeft te Parijs de jaarlijksche 
algemeene vergadering van aandeelhouders in het 
Suez-kanaal plaats gehad, en aan dc vergadering is 
de overeenkomst voorgelegd, die de beer De Lessens, 
als voorzitter de Maaatscliappij, met kolonel Stokes, 
gemagtigde van de Engelsche Reguering, heeft ge
sloten In die overeenkomst wordt o a. eene nadere 
regeling aangaande den kanaal tol getroffen. De heer 
De Lcsseps verbindt zich van de Maatschappij goed
keuring te verkrijgen op de stappen, tu Konstanti-
nopel gedaan ten opzichte der quaestie van de ton-
nenmaat dei- schepen ter bepaling vun het tarief, 
overeenkomstig bet enid-rapport. door de internatio
nale Commissie den 18 December 1873 uitgebracht 
en dat dn Ports heeft aangenomen. 

Dc Engelsche Reguering verbindt zich daarentegen 
onderhandelingen te openen, met hut doe) om de 
legen woord ige bepalingen aangaande de vermindering 
van het tarief te vervangen door eene schikking, 
waarbij de eer-ste vermindering van f>0 centimes in 
werking zal treden met I 'niiuuri 1877; de tweede, 
insgelijks van 50 c , met 1 Januari 1879; de derde 
met 1 Januari 1881; de vierde met 1 Januari 1882; 
du vijfde met i Januari 1883; de zesde met 1 
Januari 1884; zoodat met laatstgenoemden termijn 
het verhoogde tarief komt te vervallen en het maxi
mum van den tol bepaald blijft op 10 fr. per ton, 
zonder meer. 

De vergadering heeft deze overeenkomst met bijna 
eenparige stemmen goedgekeurd. 

Amsterdam. Bij de afdeeling Openbare Wer
ken hierterstede ziju plannen in bewerking voor cen 
openbare slachtplaats mdeSteta-Rtetlanden, met by* 
behoorende stallen voor de berging van vee. In ver
hand met die plannen, is verplaatsing van de vee
markt uaar de onmiddellijke nabijheid der slachtplaats 
niet onwaarschijnlijk; de tegen woonl ige veemarkt zou 
uls bouwterrein eeu gewenschte uitbreiding kunnen 
geven aau deu aanbouw achter de Sarphatistraat; 
een veepark zal waarschijnlijk voorloopig uan den 
Westen lok si lijk worden aangelegd. 

— Door tiisschenkoiiist onzer Regeering, ontving 
het Hoofdbestuur van de in dit jaar te Amsterdam 
te houden Internationale Tiiinbouvv-Tentoonstelling de 
mededeeling, dat de Minister van Koophandel, te 
Herlijn, De Koninklijke Direct jen der Staatsspoor
wegen gemachtigd heeft voor de genoemde tentoon
stelling ingezonden voorwerpen, die onverkocht blij
ven, een zeer belangrijke vracht vermindering toe 
te staan. 

Allerwegen in het buitenland ondervindt deze ten
toonstelling de meeste belangstelling, hetgeen 0 a. 
blijkt uit dc berichten, die daarover in de voornaam
ste buitenlandsche dagbladen sn tijdschriften gelezen 
worden. 

Omtrent het tuin bouw program ma schrijft de Pos* 
het volgende: »Wij moeten bekennen, dat het een 
der best bewerkte stukken is, die van dien aard 
ooit verschenen zijn. Elders dan in Nederland, zou 
uan zulk een programma geene zoo groote uitbreiding 
gegeven mogen worden, en wel omdat de tuinbouw 
aldaar niet slechts is eene algemeen verbreide lief
hebberij , maar er zelfs een belangrijken tak van 
handel uitmaakt. 

o Vooral dc wetenschap]ijk juiste indeeling en de 
volledigheid zou men behooren na te volgen. Dat 
men 002 nummers kan tentoonstellen, toont dc hoogte 
der ontwikkeling aan, waartoe men het gebracht 
heeft, en enkele nummers in het bijzonder bewyien 
welke veelvuldige toepassing de tuinbouw in Neder
land vindt" 

Volgens gemeld programma, worden meer dan 
1000 medailles uitgeloofd (groote gouden, dubbele 
gouden, gouden, groote zilveren, zilveren en bron
zen), benevens een aanzienlijk getal eere-diploma's en 
getuigschriften. 

Het programma is in de Hollandsche, Kransche, 
Duitsche en Engelsche talen uitgegeven en wordt op 
aanvrage verzonden door den Algemeenen Secretaris 
der tentoonstelling, den heer H. Groenewegen, Oete-
walarweg ü , te Amsterdam. 

— De heeren A. Kaptijn en Dr. J. H. Gentis 
nebben, naai- wij vernemen, nau den Minister van 
Biimenlandsche Zaken verzocht, de toekenning te 
bevorderen van een Rijkssubsidie van vier miilioen 
voor de spoorwoglijn I lai lingcri—Salzbergen , van 
het verleenen van welke subsidie de firma Lescarine 
Penloin te Parijs hare verbintenis tot di*n aanlag 
cu dc exploitatie der lijn afhankelijk heeft gesteld. 
Genoemde heeren roiïpen thans de medewerking in 
vun alle gemeenten, autoriteiten en corporation, dia 
overtuigd zijn van 't greote belang dezer onderne
ming voor Friesland en Drente, om hunne pogingen 
bij de Hooge Regeering te steunen. (P. 1>. C.) 

— In dc laatst gehouden vergadering van het 
Hoofdbestuur der Maatschappij voor Tuinbouw en 
Plantenkunde, heeft de heer Krulage het Voorzit
terschap overgedragen aan den heer W. A. Viruly 
Verbrugge. De heer Mr. D. Visser van Hazerswoude 
is tot Ondervoorzitter benoemd. 

Rotterdam. Donderdag 4 dezer heeft op Fijen-
oonl de beproeving plaats gehad vnn de spoorbrug 
over het Mallegat en van den metalen bovenbouw 
der beide poorten in den spoorvvegdam tussehen het 
Mallegat en de Koningshaven, Dit werk heeft de 
meest gewenschte resultaten opgeleverd. In den loop 
dezer maand volgt de beproeving van den bovenbouw 
der brug over dc Maas cn van den spoorweg tot 
SM de Binnenrotte. 

Zwolle. De algem.'euu vergadering der Schip-
persvereeniging »Schuttevaei'" zal alhier gehouden 
wonlen op Dinsdag 30 dezer. 
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Z. K. H. Prins Hendrik, die in 't vorig jaar het 
beschermheerschap bereidwillig beeft op lich geno
men, /al dooi' 't Hoofdliestuiir tol het hijwonen der 
vergadering wonlen uitgenoodigd. 

Er zal een bestuurslid moeten gekozen worden 
voor den heer J . A. van Uosien, te Hoogeveen, 
die als zoodanig heeft IxHlankt. De heer 11. Meij-
boom, te Meppel, zal als vice-president aan de ver
gadering wonlen voorgesteld. 

Men hoopt den grijzen stichter der Vereeniging, 
den heer W. J . Schuttevaér, die op 17 dezer zijn 
79e jaar intreedt, ter vergadering te zien. De heer 
heer VV. U. de Jong, van Bolsward, zal het pre
sidium voeren. 

—• Door da ltijtis|HH>rweguiaatschnppij zijn, naar 
het Algemeen Handelsblad mededeelt. de luieren 
H. J . Augustijn en C. L. J . Hos, Burgemeester en 
Secretaris der gemeente Soeternieer, aangesteld tot 
hare gemachtigden voor het schutten en onderhan
delen wegens den aankoop van de jH-rccelen , bent»* 
digd voor den aanleg der verbindingsbaan tusschen 
den Hijnspoorweg en de Staatss|nKjrwegwerken te 
Amsterdam. Binnenkort kan de tweede visie der 
onteigeiiitigsU-st beiden tegemoet gezien worden. 

Arnhem. Op het verzoek van den beer J. F. 
van Leeuwen alhier, is de koninklijke bewilliging 
verleend ann de akte van oprichting der naamlooze 
vennootschap: iPrauwmaatschapptj van het eiland 
Amsterdam." Zij wonlt aangegaan voor een tijd
vak van ruim 30 jaren, eindigende 31 December 
1896; zij heelt haren hoofdzetel te Amsterdam en 
kiest een domicilie te Batavia. Het doel der Ven
nootschap is: het zich aanschaffen of inhuren van 
prauwen en het verhuren of tegen genot van vracht 
bezigen dier prauwen tot het vervoer van personen, 
gelden en goederen, in de eerste plaats tusschen de 
eilanden Middelburg en Amsterdam en de n>ede van 
Batavia en voorts van, naar en tusschen zoodanige 
andere plaatsen als de Directeur, in overleg met 
Commissarissen, nader mocht In-palen. Het maat
schappelijk kapitaal is vastgesteld op / 60,000 ver
deeld in zestig aandeelen elk van duizend gulden , 
die alle zijn genomen. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor Ue Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

n odact lo 
van genoemd Weekblad. 

T o t Vri|€lnn:-i»voii<l n e ^ - n u r e n 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentien. 

AAKBESTEDING. 
De B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S van 

AMEBSFO0BT, zullen op Maandag, den 29 Ja
nuari 1877, 's voorniiddags le Elf ure, ten raad
huize in het openbaar bij enkele inschrijving aan
besteden: de levering van 83000 gewone 
Niedermennicher lava Straatkeien 

De voorwaanlen liggen alle werkdagen, van 10 
tot 1 uur, op de Secretarie ter lezing. 

Inlichtingen zijn hij den Gemeente-A reh it eet ver
krijgbaar. 

De Secretaris van Amersfoort, 
W. L. SCIIELTUS. 

WATERSCHAP " 
de Zeven Grietenijen en Stad Sloten. 

Het DIJKSHESTUUR van gc.rn.cmd Waterschap 
tal bij enkel.' inschrijving aanbesteden: 

Het bouwen op zee van een STEENEN 
DAM of KAPWERK, langs het Lem-
sterhop over de lengte van 5400 
Meter. begroot op een kostenbedrag 
van ƒ650,608.00. 

Inlichtingen en san wij sing van het werk kunnen 
dagelijks worden verkregen bij den Opzigter K. S. 
VAN ANDRINOA te Lemmer. 

Gedrukte exemplaren van liet bestek /allen van 
af den u' Januarij 1877 verkrijgbaar zijn ter Secre
tarie van het Injksl.wtuur te Lemmer, alwaar <wk 
de inscbrijvingsbilletlen franco moeten wonlen inge
leverd vóór of op 31 January 1877. 

I.EMUEtt, deu 1 Januarij 1877. 
Het Dijkshestuur voornoemd, 

II. VAN 1IELOMA , Voorzitter. 
H . DE K O E , Secretaris. 

A a n b e s t e d i n g . 
Het DUKSBESTUUI! den WILHEl.MINA-

POLDER zal 

op Woensdag den 7 Februari 1877, 
des voorniiddags te 12 uren, in het Gemeentehuis 
te W<ï/ie/im»a</or//, trachten aun te besteden: 

Het bouwen van een steenen SUATIE-
SLUIS in den zeedijk van genoem
den polder, in de nabijheid van het 
Katsche Veer, 

waarvan het bestek met teekening van heden al' in 
het Gemeentehuis te Wilhelminadorji ter inzage 
ligt tot op den dag der Imsteding. 

De aanwijzing in loco zal geschieden op Woens
dag den 31 Januari 1877, des middags van 12 
tot 1 uur, terwijl inmiddels nadere inlichtingen 
kunnen verkregen wonlen hij den heer J . II. 1IAN-
N1NK , Architect te Goes. 

Bestekken zijn na 3 Januari tegen betuling van 
f 1 ( (icontoni, of tegen overmaking van een post
wissel, groot f 1,05, verkrijgbaar bij F. KM II 
WENS Sc ZOON, te Goes. 

Het Ihjkslvstuttr voornoemd, 
G. J. VAN DEN BOSCH. Dijkgraaf. 
E. VAN DEN BOSCH , Ontvanger-Griffier. 

DIJKGRAAF EN HOOG HEEMRADEN VAS DE 
UIT WATERENDE SLUIZEN ts KEMMER-
LASD SM WESTFRIESLAND maken le

kend, dat tengevolge van liet door dm architect-
landmeter bij het Hoog Heemraadschap ingediende 
verzoek, om eervol ontslag, die Intrekking met 1 
Mei e. k. komt te vaceren. 

Sollicitanten worden uitgenoodigd om zich met ge
zegeld adres, onder overlegging van hunne beschei-
den tot aanbeveling, in j>ersoo!i hij den Dijkgraaf 
aan te melden vóór of op den 1 Maait aanstaande. 

Alkmaar, 9 Januarij 1877. 
Dijkgraaf en Hoog Heemraden voornoemd, 

A. MACLAINE PONT, Dijkgraaf, 
Mr. D. F. VAN L E E U W E N , Secretaris. 

"DÏJKSOPZIENER. 
Sollicitanten naar de betrekking viui D Ï J K S O P 

ZIENER van H'ijmbritseradeels e. o. Contribu
tie '/.eedijken , opengevallen door het overlijden van 
deu Heer J. D. DUIF. wonlen uitgenoodigd zich vóór 
den I Februarij e. k. in |-ersooii o)' bij franco brieven 
aan te melden bij den ondergeteekende te Nijland, 
onder overlegging van limine lievvijzen van bekwaam
heid en geschikt heiil. 

|)e voordeelen aan die Uitrekking verbonden, be
staan in eene vaste jaarwedde van /"II00, en vrije 
woning in het ConuibutiehuÏH Schuilenburg onder 
Hinilelnnpen. 

De overige voordeelen en de verpligtingen van 
den Dijksopziener zijn omschreven in de instructie, 
die voor de l>ela ng hehl «enden ter inzage zal liggen bij 
den Secretaris der Contributie te Sneek, van des 
voormiddags 9 tol des namiddags I uur. 

Sneek, den 9 Januarij 1877. 
De Dijkgraaf der Contributie voornoemd , 

A. J . BREEUWSMA, 

INSCHRIJVING 
op Dinsdag 16 Januari 1877, in het Timmerhuis 
te Itotterdam, naai

de levering van achttien partijen 
IJPENHOUTEN BRUGSTROOKEN 
voor rijvoeringen, te zamen bevattende 
2551 stuks. 

De voorwaarden liggen, op de gewone dagen en 
uren, ter lezing op het Bureau voor de Plaatselijke 
Weiken enz., in het Timmerhuis en zijn, voorden 
prijs van 10 cent, verkrijgbaar bij Wed. I'. VAN 
WAESBERGE F.N ZOON , Doekdrukkers in den Hout
tuin No. 73. 

AANBESTEDING" 
Dingsdag 33 Januarij 1877 hij H. VAN ES, te 

Lar.gerak, bez./de Lek, van 
Het bouwen van een BOERENHUIS 

en SCHUUR voor den Heer C. Vuik 
aldaar. 

Aanwijzing Vrijdag 19 Jan. a. s. cn inlichtingen 
te bekomen bij den Heer WM. VERIIEV te Ameide, 
uitgezonderd op Zondag, bij wien tevens, op franco 
aanvrage, ad 60 cents. Bestek en Voorwaanlen te 
verkrijgen zijn, zooi le bij de IWkliandelaren S. Sc 
W. N. VAN NOOTEN, te Schoonhoven. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER cn WETHOUDERS o'er ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 22 
Januarij 1877, ten 12 ure des middags, op het 
Raadhuis, in het openhaar hij enkele inschrijving 
doeu aanbesteden : 

a. Het maken van eene VASTE BRUG 
over de Singelgracht tusschen de 
Leidsche- en Weteringpoorten; 

b. Het maken van eenige WERKEN in 
de Muidergracht bij den Hortus Bo
tanicus; 

o. Het bouwen van eene HOOGERE 
BURGERSCHOOL met driejarigen 
cursus voor Jongens op de Wetering
schans hoek Nieuwe Vijzelstraat; 

d. Het bouwen van TWEE KADEMU
REN enz. langs het vroegere Open-
havenfront tusschen de Kraans Wa
terkeering en de Nieuwebrug. 

De voorwaanlen dezer aanliestedingen zijn uitslui
tend te verkrijgen ter Drukkerij der gemeente, te
gen betaling van: 
voor die sub a met bijbehoorende teekening / 1.—, 

n » » II » o '> • 1- — , 
l i • e i • teekeningen • 2.50, 
, , i d i0.25, 

en liggen voorts ter inzage ten kantore van de af
deeling Publieke H'erken , tijdelijk gevestigd in het 
voormalig Oudematihuis. 

Inlichtingen worden gegeven des ochtends tusschen 
10 en 12 ure vooi- de werken sub a en b ten kan
tore van den Piiecteur der Publieke Werken, in 
het voormalig Oudemanhuis; 

voor die sub e teu kantore van den Stads Ar
chitect . aan den Stads Timmeituin; 

voor die sub d ten kantore van den Stads Inge
nieur, aan het gebouw genaamd Zeeregl. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
Amtterdam , DEN TEX. 

9 Januarij 1877. De Secretaris, 
DE NEUFVILLE. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Kiicriuars van Zuilen- rn Talélliazall-|/roeveii 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, BliUINSTEEX, VUURVASTE STEENES, ESZ-

Xieuwehaven S.zijde 55, l l o t t i ' r d n m . 

A A N B E S T E D I N G . 
R O T T E I i D A M S C H E 

lANBELSVEBEENlGlNR 
B e s t e k N . 2 8 . 

Tot het maken van den bo

venbouw vnn een Pakhuis, op 

tien bestaanden onderbouw aan 

de Noordzijde van de Entrepót-

haven op Feijenoord, worden 

vóór of op den loden Januari 

I877 inschrijvingen ingewacht, 

ten Kantore der Uotterdamsche 

Handelsvereniging, Boompjes, 

No. 49, te /{otterdam. 

De bestekken en teekening-en 

zijn aldaar te verkrijgen tegen 

betaling van / 2 50. 

ÜE DIRECTIE. 

FABRIEK en MAGAZIJN van Waterpas- en 
Hoekmcet instrumenten. alle soorten van 
Equerres. Bakens, gejjkte Meetkettingen. 
Teekengereedschap, enz. en*. 

Marmeren SCHOORSTEENMANTELS 
dito WASCHTAFELS. TAFELBLAD 1 : 
BADKUIPEN, TOONBANKEN, WINKE] 
PU U E N enz. 

(i. & J. c'OOL, Fabrikant) 
IIV TTHIt DA SI, A SIS TERDA SI 

Willemskade 12. Bloemgracht 77 

Fabriek „de Hollandsche IJssel, 

DE JONtiH k Co, (Jiv. Ing. 
te O U D E W A T K R . 

Hevelen zich aan tot het inrigten van Pabri 
ken en liet (reven van Consulten, voor inri, 
tingen tot uitvoering van Publieke Werken en 

HENRI CUYLITS & C°, 
R O T T E R D A M . 

FABRIEKANTEN van Z I N K - e u L O O D W E ] 
K E N , Zinken D A K B E D E K K I N G E N , L O O I 
W E R K E N , O R N A M E N T E N in gegoten 
Kalleven Zink, V E N T I L A T I E cn V E I 
W A R M I N G ) vnn Huizen. Serres enz W l 
T E R L E I D I N G enz. 

Agenten voor Engelsche Stalbenoodigdheden 
Heeren Loodgieters genieten korting. 

Verwarming- en Ventilerhij 

VAN GEBOUW EN. 
De Ondergeteekenden bevelen zich aan voor h< 

leveren van VlSRWARMINOS - . -NR iaT INQE] 
door middel vun warme lucht, warm water 
stoom. 

CHARLES REMY & BIENFA1Ï 
lloompjes, nieUW nommer 54, 

R O T T E It II \ II. 

SUIJVER Hk. J O N K E R &, ZOON, 

STOOMKETELMAK1-0RS te AMSÏEUDAM, 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

H. E. SUYVER 
beiijit, dal hij nul primo Januarij IS?? opgehouden heeft Iul lo zijn vnn de Firn 
S U ï V E R , I I K . JONKER & Z N . , en vnn af dien datum voor eigen rekening zit 
gevestigd heeft uls Fabriekant van Stoomketels en Werktuigen, in . 
Groote Bickerstrait (Hollandsche Tuin), '211 en 2'Z. 

Hij beveelt zich lieleefd win tot l » l maken en repareren vnn ulles wal I 
dnt vak behoort. 

AMSTERDAM, 1 January ls77. 

PRIMA 
levert op keur tot lage prijzen 

A U G U S T 
Glashaven 12, Rotterdam. 

Onder l i nge (jlasveiVjekeiiiigiiiaalscliiippi). 
Gevestlsd te Amsterdam. 

C O M M I S S A R I S S E N : Mr. W E . van der Breggcn, Jhr Mr. B. de Bosch Kempt 
W. E. Matthes en H. J . de Bij 11 Nachenius. 

D I R E C T E U R : r. Schleijer. Kantoor Leidichegracht, W . 25. 
Het doel dezer Maatschappij is wederkeerige verzekering der Deelnemers, naar evenredigheid 

ieders deelneming, tegen alle schade d'>or hel breken vau Spiegelruiten, Spiegels en groote ruit 
veroorzaakt door ongeluk, kwaadwilligheid, straatrumoer, O P R O E R , of nndere ongcvalle 

De voorwaaiden van Verzekering, in het Prospectus vernield, zijn niet de noodige inlichting-
gratis vcrkiijgbaar ten Kantors der Maatschappij en bij de Agenten. 

VOOR BOUWKUNDIGEN, 
van T H . J . D O II II1] . te Utrecht. 

Calquecrlinnen 1' kwaliteit. 
Calqueerpapier. 
Papier toile. 
Papier quadrille au millimetre. 
Wit papier sans fin. 
Getint • > > 
Futjes papier in rollen en vellen, 
nétailpapier. 
Whalmann's dubb. Olypt 

enz. enz. 

O. I. Inkten. 
Ackermann's verwen. 
Verwen in Tubes 
Penseelen. 
Verwpotten. 
Potlooden. 
Pistolets 
Pinaises. 
Fasserdoozen. 

enz. 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

Twaalfde jaargang. H"0. 3. Zondag 21 Januari 1877-

DE OPMERKER 
W E E K B L A D 

VOOR 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JOz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Vtr.L-hij.it Zondag.. Prij . per 3 maanden f 1.6». Men .boaaeert zich roor 

een jaargang. Afzonderlijke Bommen bij .ooruitbeatellinir 16 eenU. 

A l l e stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 

Van 1—6 regelt / 1.—, verder voor eiken regel plaatsruimte 20 cents en 10 centi 

roor een nommer van het blad. Advertentien voor bet buitenland 25 cen'a per regel. 

V . A . T - . 3 D E i TRAVBR.S , 
treeft betigt dnt door hnar tot eeltige A G E N T E N voor d 

verkoop vnn ASPHALT in brooden zijn aangesteld 

FOLKERS & C°. te Amsterdam en 

DE LINT & C°. te Rotterdam, 
door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geh1 

Nederland aangenomen ou gelijke voorwaarden nis aun de Fabriek, Beltweg N» 3 , te Amsterda 

D E D I R E C T I E . 

Gedrukt bij G. VV. VAN DLH WIEL & C* t* Arnhem — Alle stukken en advertentien te adreimeeren aan tien Redacteur F. VV. VAN GENDT JG*n. te Arnhem. — Uitgave van l>. A. THIEMF. 

LEZINGEN OVER VENTILATIE. 
I. 

Mant own breath n h i i greatr-st enemv. 

Voor de letten van het Frunkliu-Institute te Phila
delphia werden enkele jaren gleden zeven voordrach
ten gehouden over ventilatie door den lieer Lewis 
VV. Leeds uit New-York, die later deze voontmeh-
ten in een hoekdet-1 u-ivatw-ld heeft, zonder den 
oorspronkelijke!! vorm uil het oojr te verliezen. 

Hier vohrt de eerste lezing: 
Philadelphia is een vun de gezondste rieden in 

de Vereenigtle-Staten en wellicht van de geheele 
wereld. Dit is niet alltvn het gevolg van de gezonde 
ligging, maar voor eon groot deel van de toevallige 
goede ventilatie in een groot gedeelte der stad, Wij 
/uildi'ii verkeerd doen , hiernil ut' te leiden, dat ile the
orie tier ventilatie hier beter begrepen wordt dan overal 
elders, want volgens de l>este statistische gegevens 
komen wij tot de conclusie, dat iD percent van ulle 
-It-rlgevalleii te Philadelphia voortkomen uil de in
ademing \ati bedorven lucht: dit is minder d in in 
New-York, waar hel aantal sterfgevallen door die 
oorzaak lot 50 percent van het geheel stijgt; toch 
komen wij lot ren cijfer van 6808 sterfgevallen, 
te stellen op rekening der bedorven lucht. De ge-
ii.rslut-i-eii rekenen gemiddeld vijl' en twintig tot 
dertig dagen ziekte op elk sterfgeval, en de reke
ning is dus niet moeilijk, waaruil volgt, dat onge
veer 200,00(1 dagen ziekte te Philadelphia jaarlijks 
het gevolg der inademing van bedorven lucht ziju. 

Behalve pijn en angst givt't ziekte aanleiding tot 
enorme onkosten; Dr. Hutchinson te Londen schat 
het verlies, dat daar gehtlcii wordt tengevolge van 
te voorkomen ziekte- en st«:iÏKevullon , op 4 0 ii *J0 
millioen' gulden jnnrlijkw, en de heer Mansfield he-
groot het verlies wegens dezelfde oorzaak iu het ge
heele koninkrijk Groot-Brittaiije en Ierland op 500 
ii 0 0 0 millioen. 

Mocht men «(enken, dal te Philadelphia dezellile 
uimoodige uitgaaf niet voorkomt, ik wijs de hoor-
ders op het rapjxnt der gezondheidscommissie, waar
uit blijkt, dat longkwalen veelmeer dan eeuige an
dere ziekte de lievolkiiig teisUTen. 

Tering is hij nu uitsluitend bet gevolg van het 
inademen vau bedoi*vei) lucht, en evengoed uls 
dronkenschap le voorkomen is door het uitsluitend 
gehrnik van kond water, zoo is «Mik tering le voor
komen door het uitsluitend gebruik van zuivere lucht. 

Keu grool aantal tabellen, die ik hier voor mij 
heb, bevatten analyses van lucht op alle plaatsen 
der wereld. Zij behooren hij een rapport uan het 
Congres nover de verwarming en ventilatie van hei 
kn pi tooi te Washington' , eu zijn samengesteld door 
in:imieti van alle natiën. IV ontlede lucht was ge
nomen op de t"|i|-epi van Itergen en van uil lucht
ballons, uit valleien, op het midden vun deu oceaan 
eu hel vasteland, iu steden en op liet platteland, 
in winter en zomer, hij nacht en hij dug, en geven 
alzoo de vergelijkende analyse vun lucht buiten- en 
bin muishui*. 

ln deze tabellen is uls maatstaf voor de onzuiver
heid der lucht aangenomen de percentsgewijze hoe
veelheid koolzuur, die er iu voorkomt; wel kunnen 
andere oorzaken eenigszins mede werken lot ontreiiii-
King vau den dampkringi maar toch is het iu hoofd
zaak de boeveelheid kooliuur, die in zekere bekende 
verhouding in zuivere lucht voorkomt, en eveneens 
in bekende hoeveelheden door ademhaling en ver 
branding gevormd wonlt, die de hoedanigheid van 
den dampkring aangeeft in betrekking tot zijn in
vloed op het dierlijk leven. 

De belangrijkste les, die uil de studie deter ta
bellen kan geput wonlen. is deze, dat de damp
kring buitenshuis overal in de wereld, zelfs in 
groote sleden, niet belangrijk onzuiver is. Het tref* 
fentt is dit op te merken uit de ontleding der lucht 
ui de stad Manchester Niettegenstaande hier 2 
uiillioen tons steenkool per jaar verbrand wonlen, 
••..••••I. de 'In'.Mi U id'towns commission", die haar 
onderzoek naar dien geheimzinnige!! invloed der 
hieh tont reiniging, waardoor de helft onzer bevolking 
**<'!i onlijdigeii dood vindt, het allereerst in deze 
stad begon, en daarvan hel meerite hoopte, lila 
nauwkeurige studie verklaren, dat de invloed vun 
fabrieken eu van de industrie in hel algemeen van 
••èr onbeduidend helang is bij de infectie der 
luchtzee, 

In acht en twintig ontledingen der lucht vun 
Maiiili.-ster komen 3 gevallen voor, waarin meer 
dun tien deelen koolzuur op 10,000 deelen lucht 
aanwezig zijn, ééns 10, ééns 12 en ééns 15, en 
er is waarschijnlijk geen enkele stad in de geheele 
wereld, waar deze verhouding zich herhaalt. Het 
gemiddelde gehalle koolzuur in de luebt van Man-
chesi„ r is 7»/, deel op 10,000; de hierdoor ont
stane ontreinigiug is merkbaar, daar in taivere 

lucht 4 a i ' 1 deel koolzuur voorkomen, en toch, 
aanzienlijk als tie bijgebrachte hoeveelheid koolzuur 
op hel oog schijnt, is zij niet meer, dan in een 
kamer van 4.50 meter in het vierkant en 3.50 
meter hoog in zeven minuten tijd zou ontslaan ten
gevolge der uitademing van vader. moeder en drie 
kinderen, zittende bij een gaslicht. Toch geeft dit 
voorbeeld vun Manchester waarschijnlijk de gmotste 
ontreinigiug aan, die door kunstmatige middelen iu 
den dampkring ontstaat. 

Letten wij nu op de tabellen, die de hoeveel
heden koolzuur in buizen bevuilen. In een oranje
rie vinden wij *s avonds volstrekt geen, 's morgens 
slechts een spoor van koolzuur; planten, zooals he
kend, slorpen koolzuur op, eu geven zuurstoflerug, 
terwijl dieren het tegenovergestelde doen; dit leidl 
vanzelf tot de stelling, dat het plaatsen van planten 
in een woonvertrek goede uitwerking op de gezond
heid moet hebben. Maar geduld! spoedig zal zich 
bet koolzuur veitoonen: Iu de leeskamer van Al. 
Dumas vinden wij hij het begin der lezing 42.5, 
bij het einde 07 op 10,000, in een slaapkamer 52. 
iu een andere 'Al, in een school 30, d°. 50, opéra-
i-omiipie, parterre 15, galerij 28. hospitaal iu Ma
drid 30, tl", d". 43, lucht eener slaapkamer na het 
opstaan 48, d°. ua twee uren ventilatie JO.spiMji-
vvegvvaggoii 34, werkplaats te München 19, volle 
kamer id. 22, leeskamer S3, Uenalon 49, en het 
ergste vnn allen een welgevulde schoolkamer: 72 
deelen kattaiur op 10,000 deden lucht. 

Hier zijn wij op het spoor van de oorzaak der 
luc.hUiiitreiniging, eu komen van zelf tot de conclusie, 
dal onze eigen uitademing onze grootste vijandin is. 

De leden der oheulth of towns commission", die 
hun iiusporiiigen onder allerlei soorten van werk
lieden en in verschillende werk plaat sen hadden be
gon ueu, en einih'lijk bij de riool werkers hel maxi
mum vnn sterfte meenden te winden, waren zeer 
verwonden) door de ontdekking, dat onder de laat
ste klasse minder ziekte en sterfte voorkomt dau 
bij velen, die een zeer zindelijk beroep hebben, 
doch genoodzaakt zijn, dit binnenshuis) in plaats van 
in de open lucht uit te oefenen. 

De genezing van teringlijders, door hen in koe
stallen op te nemen, heeft «Ie verbazing van velen 
opgewekt, en toch is de oorzaak dier genezing niet 
le zoeken in de nabijheid der koeien, doch in het 
zeer eenvoudige feil, dat de lucht in koestallen min
der verontreinigd is dun die in onze woon- en slaap-
kamers; een overzicht onzer tabellen, waarin ook 
de analyse vuu lucht uit stallen is opgenomen, doet 
zien, dal in deze betrekkelijk weinig koolzuur inde 
lucht voorkomt. 

Meu U-vordcrl de gezondheid, door in hei hei-te 
jaargetijde hetzij huiten, aan zee of in hetgebsrgtS 
te wonen, doch bel onderscheid tusschen de buiten
lui ht buitenshuis in een slad of op hrt land is veel 
geringer, dan dal der lucht iu een slaapkamer vóór 
en weinig minuten nadat de familie er zich in heeft 
ter ruste gelegd. 

De reden, waarom bet wonen in dichtbevolkte 
sleden veel ongezonder is dau op bet la'nd, ligt dau 
ook niet in het feit, dat de lucht in de steden on
reiner is, maar daarin, dut door bet dicht opeen 
bouwen der woningen iu rieden de lucht van de 
straat niet in en door de huizen kau stroomen, eu 
zoodoende geen nutuurlijke ventilatie ontstaat. Ik ge
loof dan ook. tlat eeu familie, die ,,, 4)0 meest be
volkte straat onzer stad woonde, doch zorgdroeg, 
dnt er een onafgebroken luchtstroom uit die straat 
nacht en dag iu haar huis doordrong, gezonder zou zijn 
onder overigens gelijke omstandigheden, dan een fu-
milie. die den winter in het gezondste decider stad 
doorlirachl in een goed gesloten huis, en den zomer 
buiten, vooral dan, wanneer in hel laatste huisgezin 
altijd mei ile meeste angstvalligheid zorggedragen 
wordt, dat de »«cftMucht buiten tie kamei-s blijft. 

Ik zog noeAtlucht; ongelukkig is ereenunnoodig 
vooroonieel tegen wat meu noemt nachtlucht, of: 
frisse he buitenlucht in tie donkere uren ua zonson
dergang. 

Oni aan te toonen, dat inijii overtuiging op dit 
punt niet uiet nieuw is, wil ik «enige regels aanha
len uit een brief van den beroemden man , naar wien 
dil Instituut genoemd is, iemand, die nu nog als 
een autoriteit op hel gebied vun verwarming en ven
tilatie beschouwd wonlt: ik bedoel Benjamin Frank
lin. Hij schrijft uan Dr. Iugeiiliaus, lijfarts van den 
Keizer te Weenen: 

oWaiil sommigen aijn even bang voor versche 
allicht, sk personen , lijdend.' aan hydrophobia (hunds-
mlolheid), voor t'risch water. Ik zeil' huil vrooger dit 
Dvooi-oordeel, den aerophobia, zooals ik het nu noem, 
»en daar ik de voorendei-stold«>g«viiarlijke uitwerkselen 
• van koude lucht vreesde, beschouwde ik ze als een 
• vijandin, en sloot met de uilerate zorg mijn zitkutner. 

«Maar tie ondervinding heeft mij van mijn dwaling ge-
snezen Ik beschouw versche lucht nu als een vriendin 
•en slaap zelfs met o|>en raam, daar ik overtuigd 
cben, dat geen buitenlucht zoo ongezond kun zijn 
•als de luebt in een gesloten kamer, die door de 

• ademhaling vemiitreinigd is. Hetzelfde is het ge-
• val niet vochtige tucht; ik hield den invloed duar-
nvan op de gezondheid vroeger voor schadelijk . maar 
•nu niet meer, en wen) daartoe geleid door deop-
winerking, hoe weinig de vloeistof iu de lucht be-
• teekent bij de enorme boeveelheid water, die, son-
it der di' gezondheid te Iwnadeelen, op en in het 
«lichaam kun wonlen verbruikt, eu hot; ik twee-
• niaal per week eeu luid neem, waarbij het lichaam 
• toch zeker in aanraking komt met een vochtiger 
•slof, dan de lucht ooit kan zijn. Nooit ondervond 
sik van de zoo toegepaste vochtigheid eenig nadeel, 
•wel het tegenovergestelde, en ik vrees dan ook 
wuift meer een vochtigen dampkring. 

• Uwe geneeskundigen hebben kort geleden gelukkig 
•ontdekt, dat frissche en koele lucht goeddoet aan 
•perspoen, lijdende aan [tokkeii en koortsen, eu ik 
rtboop, dat luimen een paar eeuwen zal worden uit-
ugevonden, dat dezelfde lucht ook voor gezonde inen-
sscheii niet slecht is, Maar om op vochtige, lucht 
«terug te komen: ik schrijf deze regelen van een 
"schip, waarop ik mij sedert zes weken met meer 
•dan 40 personen bevind . wij hadden ul dien tijd 
«niets anders in te ademen dan vochtige lucht, en 
szijn toch allen even gezond, als men metmogelijk-
11 beid op de Zwitsersche bergen zijn kan. Naar mijn 
• lueeniug zal alleeu tiaar, waar de lucht liezwan-
Bgenl is met vergiftige dampen uit stinkende moe-
«rassen, zooals bet geval is bij stilstaand water in 
• lage •tréken, de inademing dezer lucht schadelijk 
szijn. Een dergelijke oorzaak maakt de lucht in 
•kamers Z<M> onrein, en bezorgt ons een ziekte, die 
•vaak ten onrechte koude werd genoemd, in de 
• meening, tlat zij ontstaan is door het gaan uit de 
«kamer, inplant" van. zooals hei geval is, door er 
tin te zijn " 

Om nu uan le toonen, dat de hoop van Franklin 
nog niet geheel verwezenlijkt is, hoewel bijna een 
eeuw is verlooiden , ledert hij het bovenstaande schreef, 
zal ik eenige regelen aanhalen uit de voorschriften 
van ile gezondheidscommissie, de hoogste geneeskun
dige autoriteit iu deze stad, gegeven tijdens de 
cholera-epidemic vim 180G. 

» Ventilatie. Zorg voor behoorlijke luchtzuivering 
• iu uwe woningen, meer bijzonder in slaapkamers 
»en kelders. M I bel huis open eil de ramen op-
«geschoven, hij goed weder van Oen uur 'svoormid-
•dags tot vier uur 's namiddags, lUMlat liet zonlicht 
•kan binnentreden en eeu vrij»; chvulutie van zuivere 
• lucht ontsta. Houd gedurende tic overige uren 
0vati den dag cn den geheelen nacht de ramen 
«gesloten. Zorg hij kiMd en regenachtig weder voor 
•een vuur in huis, om de vochtigheid te voorkomen." 

Op pag. 9 lezen wij.- •draag zorg voor goede 
nklc-ding overeenkomstig het jaargetijde ; vermijd de 
y nachtlucht zooveel mogelijk; wanneer ge u daaraan 
•Uootatelt, trek een kleedingstuk meer uan. en ga 
•niet in de nachtlucht als gij verhit zijt." 

Terwijl dus over hel algemeen de groote waards 
van luchtverversching erkend wonlt, wonlen tie meest 
(M'paalde voorschriften gegeven, om die bij nacht 
too veel mogelijk tegen te gaan. De menigvuldige 
aanlievelingeu , om nachtlucht te vermijden , zijn niet 
anders dan zoovele raadgevingen, mu te trachten, 
gestikt te worden; de vuile, bedorven lucht uit onze 
longen kau toch niet uit de kamers verwijden! wor
den, zonder door nachtlucht verplaatst te worden, 
en er is 's nachts geen andere vei-sche lucht dan 
nachtlucht, 

Dc raad. om bij koele dagen een vuur le branden, 
is uitstekend; evenxoo die, om ons warm te Ueeden 
en om plotselinge afkoelingtii te vermijden; zij zijn 
evengoed toepasselijk op dag- als op nachtlucht, 
eu iiistincmutig beseft zoowel meusch nis heest, dat 
bet rasjdaaam is , om zicb tegen de plotselingetem-
poniluursver.uideriug na zonsondergang te wapenen. 
.Maar het kwaad zit iu het feit, dut etui zoo ont
wikkeld lichaam uls de gezond lieidscom missie te 
Philadelphia dit doel tracht te bereiken, door de 
groote natuurwet te dwarslvoomen van onophoude
lijke luchtstlooming eu -vervtvrsching, itiplauts van 
eenvoudig uan te radeit, 0111 bij toeneming van 
koude meer Ueedefon aan te trekken, tfmeer brand-
stof bij bet vuur te werpen, miuiriorh ongehinderd 
dc dampkringslucht zoowel bij nacht als hij dag te 
tloeti iiistrooiiu-ti 

Er is niets te zeggen tegen het branden vaneen 
vuur in eon̂ goed geveutileenle kamer, en een kleine 
kamer, met een kachel ol' een open vuur, en ge-
o|M*ude ramen, is eeu veel gezonder verblijf, dau 
een groote kamer zonder luebtopeniugen, niet eeu 

koude atmosfeer. Een eenvoudige proef leert ons dat: 
in eeu kleine buis, van hoven open, zal een knars 
beider branden, maar ouder een groote klok, al is 
zij twintigmaal grooter, zal de kaars spoedig flau
wer branden, eu weldra geheel ophouden, licht te 
geven ; zij vertegen woon! igt geheel de verminderende 
levenskracht in een voor de buitenlucht gesloten 
kamer. 

Inplan ts dnt hel vermijden der nachtlucht een 
voorbehoedmiddel tegen cholera zou zijn, leert de 
ondervinding juist hel tegendeel. Een van de tref
fendste voorbeelden hiervan, en misschien een van de 
meest verbazingwekkende genezingen, in decholera-
epidemiecii bekend, is dat van het werkbuis op I lack-
well's Island in New-York. De cholera woedde hier 
slechts negen dagen, maar sleepte iu dien lijd van 
de 800 iM'woners 132 ten grave. Ik bezocht bet 
gebouw met Dr. Hamilton den darden «lag na de 
verschijning der ziekte; liet hospitaal bevatte toen 
zestig of zeventig patiënten, en reeds waren er in 
24 uren vijf en twintig tot dertig gestorven. Dr. 
Hamilton schreef tie snelle toeneming en den nood-
lottigen afloop tier ziekte voornamelijk toe aan dc 
opeen hooping van menschen iu de inrichting. Hij 
nurlvte op, dat verscheidene dagen de cholera al
leen ouder de vrouwen woedde: nu hadden dezen de 
kleinste vertrekken, en waren meest in gn>oter ge-
lal iu haar cellen werkzaam, terwijl de mannen öf 
iu de werk plaats.-n der inrichting öf buitenshuis ar
beidden. 

Di- geneeswijze van den dokter bij deze gelegen
heid is, hoewel zeer kort en eenvoudig, leerrijk. 
Er werd een kleine verandering in dieet gemaakt; 
desinfecleerende middelen werden aangewend; als 
geneesmiddel werd alleen toegepast 15 druppels tinc
tuur van Spuansche-pe|jcr met een weinig whiskey, 
uls opwekkend voor den mirht. Maar het groote 
middel, waarop tie geneesheer vertrouwde, was zui
vere lucht den geheelen dag. 

Alle ramen wei-den nacht en dag opengezet, en 
hoewel in het midden van den zomer, werd ler be
vordering van meer volkomen ventilatie vuur ge
brand , en zes dagen na de invoering van deze een
voudige hygiënische maatregelen was de epidemie 
geheel geweken. 

De ongesteldheden en ziekten, voortkomende uit 
te snelle afkoeling van bet lichaam na zonsonder
gang, hebben zonder twijfel aanleiding gegeven tot 
dut dwaalbegrip, —uan alle klassen van menschen., 
zelfs uau die, welke goede opvoeding genoten en een 
gezond verstand hebben, gemeen, — als zoude er eenig 
bijzonder vergif ol' een bnin van ongezondheid des 
nachts in de lucht aanwezig zijn, waarvan de ilag-
lucht vrijblijlï. Een nader onderzoek van de tabel
len, die ik in het begin dezer lezing aanhaalde, 
doet zien, dat er geen merkbaar ondei-scheid iu de 
samenstelling der lucht hij nucht en bij dag te vin
den is. De talrijke proefnemingen vnn Mené met 
de lucht in Parijs bewijzen, dat er 's nachts minder 
koolzuur in aanwezig is dan bij dag; hetzelfde blijkt 
uit de ontledingen van lucht boven den Atlanlischen 
Oceaan op 1000 mijlen van de kust door Lower, die 
dit toeschrijft aan de inwerking der zon op den 
oceaan, waardoor tie gassen, die daarin zijn opge
lost , wonlen vrijgemaakt. Kortom, alle nasporin-
gen leiden tot de slotsom, dat de nachtlucht even 
zuiver en gezond is als de daghieht. 

Wij hebben dus den geessl der bedorven lucht in 
OOM huizen, en meer bijzonder in onze slaapkamers 
te smeken; de vraag is nu, met welke middelen het 
kwaad legen te gaan. Onderzoeken wij daartoe 
eerst, taai de lucht vergiftigt, en in welk gedeelte 
der kamer het vergil' te zoeken is. 

Een eenvoudige proef met dc vlam oener kaars 
leert, welk doodelijk vergif tic adem bevat; in een 
glazen pijp, aan heide einden open, een gewoon 
limpnglsi. brnudi eeu kaars lliuk, muur zoodra, 
nadat de kaars is uitgenomen, het glas met adem 
wonlt gevuld, zal na weder inzet ten de kaars wor
den iiitgebhiscbt. Zoo gaat het ook met dieren: 
sommigen sterven plotseling, anderen worstelen lan
ger; de meusch wel zeer lang, eu zal een nacht 
kunnen doorbrengen iu een gesloten vertrek, maar 
ook hij bezwijkt tip den duur bij gebrek aan lucht
verversching, zooals de voorbeelden leeren van men
schen, die bij stormweder benedendeks waren opge
sloten. Op dezelfde wijze zijn de 202ti personen 
omgekomen, die verletten jaar als slnchtotVers der te
ring vielen. 

Lmit ons 1111 zien, in welk gedeelte der kamer 
het doodelijk vergif van den adem het meest te vin
den is. Het is een algemeen denkbeeld, dat, daar 
het lichaam, en gevolgelijk de adem, warmer is dan 
de gewone kamertemperatuur. de adem naar den 
solder zou opstijgen eu zich daar opboo|M>n. N&ar 
deze theorie zijn, indien eenige aandacht aan bet 
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onderwerp is geschonken, de meeste onzer gehouwen 
geventileerd; maar de theorie is onjuist, en hijge
volg alle daarop geliaseerde Inpassingen verkeenl. 
De n t l f i in welke richting de uit het lichaam voort
komende lulem ricfa verspreidt, is in de laatste ja-
ran veelvuldig besproken, en bet is zeer moeilijk, 
om hierin tot een afdoende eouelusie te geraken, 
maar eenige /.eer eenvoudige proefnemingen /uilen 
toch Ueht geven. 

Wanneer men b. v. in een glazen buis, van 2 
voet lengte en 1'/, inch diameter (de schrijver ver
toonde hij deze en andere gelegen betten de proef 
zelve), die aan de eene zijde gesloten is door een 
schijfje rubber, waardoor een klein pijpje is I n-
gestoken, en uan de andere zijde geojiend is, met 
een beetje rook den adem inblaast, ziet men dezen 
aan het geopend einde bijna als water uit de buis 
vallen; door het gesloten einde der buis omhoog te 
lichten, verdwijnt de ingeblazen adem geheel uit de 
buis, en door het andere einde op te helfen, valt 
hij in de buis terug; ondanks dus de groote warmte 
van den adem, is hij zwaarder dan de atmosfeer, 
en bevindt zich dus in een gewone kauiei met een 
temperatuur van 60* tot 70° op den vloer; dit is 
het gevolg van de in de uitgeademde lucht voorko
mende koolzuur cn vochtigheid. 

Door deze proef op verschillende manieren te her
halen , met kleine huizen, en door de uitgeademde 
lucht door water van verschillende temperatuur te 
doen heengaan, en in kamer* van verschillende tem
peratuur, verkrijgt men over het algemeen dezelfde 
resultaten. Wanneer de temperatuur der lucht ver
mindert, neemt de neiging van de uitgeademde gas
sen , om op ti? stijgen , toe; bij de proef moet men 
intusscheii zeer zorgvuldig te werk gaan, om zoo
veel mogelijk plaatselijke liichtstroouien in de kamer 
te vermijden. 

Het feit, dut met deze proef is aangetoond, is 
zeer belangrijk; toch gebeurt het onder zekere om
standigheden, dat de bedorven lucht zich hoofdzake
lijk bovenin de kamer bevindt. Wij komen hierop 
later terug. 

Om het onderwerp nader toe te lichten, nam de 
beer Leeds venier een glazen huisje, met dito schoor
steen en gesloten schoorsteenopeiiingeii in de eerste en 
tweede verdieping. Hij plaatste op den benedenvloer 4 
kaarsjes van verschillende grootte, roorstellende 2 kin
deren met vader en moeder, en vormde koolzuur, door 
eenige stukjes marmer met zwavelzuur te besproeien. 
Het koolzuur vertoonde zich weldra, langs den vloer 
heen-en-weer vloeiende, op dezelfde wijze, uls kool
zuur, dat uit de stnmtriolen iu de huizen komt, zou 
doen, en Uuachte successievelijk de kleinste kaars, 
dan de daaraanvolgende in grootte, en het laatst de 
allergrootste uit. Hij bracht dit voorbeeld in ver
band met het feit, dat in 1805 zooveel kinderen 
in Philadelphia stierven, en schrijft dit toe aan de 
groote vrees van moeders en bakers, om den kin
deren luchtverversching le bezingen. Hadden de 
families wat meer van ventilatie geweten, en hunne 
door mooi beschilderde paneelen gesloten schoor-
steenopeningen opengezet, een groot gedeelte der 
kinderen zou van den dood gered zijn. Hij licht dit 
weder toe met zijn glazen huisje, waarin nu van de 
schoorsteenopeningen het stereotype Iteschildenle 
paneeltje wordt verwijderd, soodat in het schoor
steentje, waarin een zeer klein kaarsje wordt ge
zet, een trek ontstaat, en men ziet nu alle kaars
jes helder doorbranden. 

Hieruit volgt, hoe wenschelijk het is, om, wan
neer men in zijn kamer een schooi-steenopeniiig 
heeft, deze niet door een paneel af te sluiten. Dit 
is ongeveer even ongerijmd, als de maatregel zou 
zijn, om de twee openingen in de neusvleugels door 
nette stukjes pleister te sluiten, vertrouwende op 
de geregelde opening en sluiting vun den mond, uls 
voldoende voor de inademing der versehe lucht, 
teneinde het gezicht te verfraaien door het stop
pen van twee leelijke gaten. 

In het voorgaande behandelde geval was een niet 
gesloten schoorstoenopening of een opening bij den 
vloer voldoende voor ventilatie, maar er komen ook 
gevallen voor, waar dergelijke maatregel niet af
doende is, b. v. in kamers, waar de lucht veront-
reinigd wordt door het branden ran lampen of gas
pitten , en waar da versehe lucht, die de kamer 
binnentreedt, kouder is dan die in de kamer zelve. 
Dit geval wordt door den schrijver verduidelijkt. 
door onder een glazen klok, van Onderen geheel 
geopend, an dus toegankelijk gemaakt voor de damp
kringslucht, kaarsen te branden. Nu wordt van de 
grootste het eerst het lichteffect venninderd, en 
men ziet, door de vlam te vergelijken met die van 
een buiten de klok staande kaars, hoe deze laat
ste meer licht geeft; m-Jilervolgeiis gaat eerst de 
grootste kaars in de stolp uit, en successievelijk 
volgen de minder groote, tot het laatst de kleinste 
bezwijkt. Uit dit voorbeeld blijkt, dat, wanneerds 
lucht verontreinigd is door het branden van knar
sen of door gaslicht, de vuile lucht zich hoofdzake
lijk bovenin de kamer bevindt, vooral, wanneer 
de versehe lucht kouder is dan de kamerlucht; de 
kaarsen zullen echter alweer branden, lang voor
dat de temperatuur in de stolp even laag is als 
die der kuuier; want langzamer hand zijnde producten 
der verhraiiding, evenals dier ademhaling, zwaar
der dun de gewon.- atmosfeer. beiiedenin de klok 
gekomen. Zulks is steeds het geval, wanneer de 
verontreinigde lucht niet, terwijl zij nog zeer warm 
is, door openingen in bet plafond is verwijdenl 
zij moet anders met de uit de ademhaling voorko
mende bedorven lucht uit de henedenopeningeii in 

de kamer verdwijnen. 
Is door het voorafgaande het groote belang ge

bleken van versehe lucht, tevens is duidehjk aan
getoond, dat niet in alle gevallen dezelfde regelen 
lijn toe te passen ter bereiking van hel groote 
doel der ventilatie. De wetten der luchtverversching 
zijn dikwgls gecompliceerd genoeg, en niet zeer ge
makkelijk to vinden. Niettemin zijn zij even on
wrikbaar als die van het op- en ondergaan der zon, 
en kunoen met eeuige zorgvuldige studie gevonden 
wsrdoa, zuoals later zal blijken. 

WINTERVERGADERING DER VEREENIGING 
VAN LEERAREN EN ONDERWIJZERS AAN-

EN VOORSTANDERS V A N AMBACHTS
S C H O L E N , TE AMSTERDAM. 

De vergadering werd Vrijdag 20 Itccember jl. 
in het lokaal 't Vosje te Amsterdam gehouden eu 
te 11 uren door den Voorzitter, den heer M. O. 
Snoer. geopend. 

De notulen werden gelezen eu goedgekeurd, Tot 
nieuwe leden traden toe de been'it Grooteiidorsl, 
Aalderink en Hes. Voor het nazien van de reke
ning en verantwoording vau den Penningmeester 
werden de heeren P. D. van den Rilt en A. Hutl-
nagel benoemd, Na de [muze werd door do com
missie dankgezegd aan deu Penuiiigiin-ester voor 
diens zuinig beheer en mededeeling geditan, dat thans 
in de spaarbank van bet Nederlundsch Onderwijzers
genootschap ten name der Vereeniging kon gestort 
wonien de som van ƒ 117.79 plus de renten over 
bet ufgeloopeii jaar. 

Daar da Vereeniging nu drie jaar had hestaan , 
moest er volgens art. 10 van het reglement eene 
wetsherziening plaats hebben. Voorstellen daartoe 
waren bij het Bestuur niet ingekomen, waarom de 
Voorzitter de wijzigingen, die het Bestuur noodig 
achtte, ter tafel bracht. Allereerst wenl voorge
steld den naam der Vereeniging to wijzigen en baar 
te noemen »Vereeniging ter bevordering run het 
onderwijs aan Ambachtsscholen", 

Verder wenl besloten in BTt 2 op te nemen bet 
oprichten van Afdeelingcn, met eigen beheer, doch 
ouder bepaling dat zij dooi' de Algemeene Vereeni
ging zouden erkend worden, indien bare reglementen 
niet in strijd werden bevonden met bet Algemeen 
Reglement. 

Nu achtervolgens de verschillende artikelen behan
deld te hebben werd het geheel gewijzigde Regle
ment met algemeene stemmen op één na aange
nomen. 

Aun de vergadering weid daarop kennis gegeven 
dat eene Alilceling Amsterdam is opgericht, ouder
bestuur van de heeren M. G. Snoer, Voorzitter, 
A. Ilulfnagel, Secretins, en P. van Voornveld, Pen
ningmeester. 

Rottenlum werd gekozen als plaats voor de Zomer
vergadering. 

De Voorzitter, de heer M. G. Snoer, moest vol
gens art. 7 van het reglement aftreden eu was niet 
terstond herkiesbaar. In zijne plaats wenl geku/en 
de heer J. J. H. Conieltssen, door welke benoeming 
di- In-trekking vau Secretaris openkwam. De heer 
A. Ilulfnagel wenl als zoodanig gekozen. Belde 
heeren namen de betrekking aan, soodat het Be
stuur thans bestaat uil de heeren J . J. H. Corne-
lissen, Voorzitter, H. L. Boersma, Virc-VoorzitU-r 
eu Penningmeester en A. Hullimgel, Secretarial 

Hoor een der leden werd gevraagd of de Vereeui-
ging als rechtspersoon was erkend; zoo niet, dnu 
stelde hij voor daartoe de noodige stupjieii te doen. 
Na eenige discussion ward het Bestuur door de ver
gadering hiertoe gemachtigd. 

Be huishoudelijke werkzaalnheden waren hiermede 
gei-indigd. 

Nn eene korte pauze gehouden te hebben, deelde 
de Voorzitter aan de vergadering mede, dat bang
heden hein elders rie|«n en verzocht hij den Vice-
Voorsitter, deu beer I L L . Boerama, de leiding der 
vergadering op zich te willen nemen. Spreker her-
innenle, dut hiermede ook zijne werkzaamheden als 
Voorsitter een einde nemen, en bracht bij het nader* 
leggen zijner betrekking de vergadering dank voor 
bet in hem gestelde vertrouwen en de bewijzen vim 
vriendschap eu achting , die hij steeds had mogen 
ondervinden ; bij bedankte zijne iiicdebe*tuuiders voor 
de vriendsehapjielijke wijze, waarop zij hem in het 
vervullen zijner laak steeds trouw hadden terzijde 
gestaan. 

Ken der leden bracht namens de vergadering hulde 
aan den aftndeudeii Voorsitter voor de aangename 
wijze en den tact, waarmede hij steeds de vergade
ringen geleid heeft, terwijl hem ook dien dank nog 
bijzonder vanwege zijne medebestuu niers wenl ge
bracht. 

De Vice-Voorzitter nam de hem opgedragen taak 
aan, en deelde een en ander mede Ix-trelfende de in 
bewerking zijnde • Woordenlijst ven technische be
namingen". Uit de daarop gevolgde besprekingen 
mag men de hoop koesteren, dat daaromtrent in de 
iuinsbuuide Zomervergadering afdoende voorstallen 
zullen gedaan woiden. 

Volgens den heschrijvingshrief wns toen aan de 
orde de bespreking van de t wee navolgende punten: 

I' over orde en tucht op Ajattachtescholen, vooral 
met het oog op de prac.tisc.he lessen; 

2' «kan het practisch onderwijs aau Ainbiwhtsscho-
len ook methodisch onderwezen worden, zoo ja, -
welke methode dient men dan te volgen?" 

Punt 1 werd wel in liehiuiduling genomen, doch 
aangezien de inleider van dit onderwerp lierirhl 
gezonden had, verhindenl te zijn tor vergadering te 
komen, weiden de besprekingen hierover niet ver 
uitgestrekt. 

Wegens het vergevordenle uur en de belangrijk
heid van bet sub 8 genoemde onderwerp werd be
sloten , de behandeling van dit punt aau to houden 
lot de aanstaande Zomervergadering. 

Hierop werd de vergadering gesloten. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

A !• HEELING ZWOLI.K. 
Vergadering van 12 Januari 1877. 

De Voorzitter opent de Vergadering met een har
telijk welkom aan de leden bij den aanvang van 1877, 
eu spreekt den wensch uit, dat de bijeenkomsten 
mogen leiden tot den bloei der Bouwkunst in het 
algemeen en der Afdeeling Zwolle in het bijzonder, 
en roept daartoe de hulp en medewerking in van 
alle leden. 

Overgaande tot de werkzaamheden, woidt tot lid 
der Afdeeling voorgesteld de heer A. de Lange, 
steenbakker en landeigenaar alhier, en met alge
meene stemmen aangenomen. Verder is aan de orde 
het benoemen eener Sub-cumnussie van Redactie voor 

het tijdschrift der Maatschappij; aangezien een der 
leden, die over deze zaak gehoon) dient te wonien, 
niet ter vergadering is. wonlt de benoeming van 
bedoelde Commissie uitgesteld UM de eerstvolgende 
biji-cn komst. 

Door een lid van het Bestuur wonlt de prijs
vraag voor een nieuw te houwen krankzinnigenge
sticht te Deventer ter tafel gebracht, om hierdoor 
zou mogelijk de leden tot incited inging uau te moe
digen. 

Het 14 folio's rijke programma, hoewel uitgebreid 
genoeg, wordt in ziju geheel voorgelezen. 

Wel voorziet, volgens het oordeel der leden, de 
opsomming der verschillende kamers (Singelrooms i*J 
euz., in alle behoeften van eeu dusdanig gesticht, 
maar de schikking eu plaatsing ervan in de prijs
vraag laten den medediugeiidcn architect niet ge
noegzaam vrij, om eene geheel andere en misschien 
betere samenvoeging te ontwerpen, dan volgens hel 
liestauude plan geoorloofd schijnt. 

Het resultaat dezer opmerkingen was, dat geen 
der leden lust noch moed toonde, aan de beantwoor
ding van liedocldc prijsvraag mede te werken. 

Nadat nog eenige huishoudelijke zaken, alleen 
voor de Afdeeling van behing, wonien besproken. 
geeft de heer M. Mesdag aau de vergaderde le
den de aangename verzekering, dat bij iu de eerst
volgende bijeenkonisr, m de maand Februari, zal 
spreken over de meer eu meer iu gebruik komende 
machinale keien, uit de fabriek van den heer l l . F. 
Onderwater to Dordrecht 

Nog eenige leden verklaren zich bereid tot bet 
houden eener spreekbeurt. 

Aangezien voider niets aan de orde was ging de 
vergadering uiteen. 

Berichten eo mededeelingen. 

D I N N E N L A N D. 

'S-Gravenhage. Bij beaobJaJüng van 12 Janu
ari 1877, no. 78, afdeeling XII, is aan 'f. 11. J. 
M. Verwaaijen te Arnhem, tot wederopzegging, ver
gunning verleend voor een stoomsleepdienst op de 
stroomcii, rivieren en kiuialen iu acht provinciën. 

- Uit het vei-slag, door de Eerste Kamer over 
de Staatsbegrooting uitgebracht, schijnt men te 
mogen opmaken, dat ook hij dit lichaam liedenkin-
gen bestaan tegen de wijze, waarop de Commissie 
vau Adviseurs hare ta.ik opvat. Hoewel men baar 
ln'langloo/eii ijver iu zaken betreffende de gedenk
tekenen onzer geschiedenis eu kunst waardeert, 
zouden toch vele leden gaarne zien, dat deze Com
missie haren ijver in zooverre matigde, dut zij zich 
Itcpaulde tot dat, wat hare oorspronkelijke roeping 
i», eu zij bij bare, voorliefde tot restauratie ofbehoud 
vun gei len kt eekenei i steeds te nule ga nu-t de finuii-
cieele krachten van ons land en de verantwoorde
lijkheid Itesefle, die er verbonden is uau het uitgeven 
ol' adviseereu lot uitgaven dei- gelden, door de be
lastingschuldigen o|igebracht. 

Wul lietreft de stichting vnu nieuwe geitouwen, 
vele lillen vertrouwen, dat de Minister diuirhij in 
de eerste plants te rade zul gaan met bet doel waar
voor die getttUWWa worden opgericht, eu waken zul, 
dat zij zoo uiterlijk als innerlijk van die bestemming 
blijk geven. De schoonheidszin behoeft daarbij niet 
te wonien gekwetst; doch soberheid, eenvoud ( ont 
houding van weelde of eeuzijdigeii Imiiwtraut moe
ten in acht genomen wonien. 

't Is te h'>|n'ii, dut de Commissie vuu Adviseurs 
zich naar de gegeven wenken sal weten te gedragen. 

— Men verneemt, dat den heer II. W. Boer, 
landbouwkundige to Warnsvehl, tegen 1 Februari 
ii. s. de leiding der werkziiaiuludeii in het Haagse In
disch en iu de Rijksdiiinen is mingeboden. 

— In het Mai lover/ie bl van de Java-bode leest men : 
De Kamer vau Koophandel eu Nijverheid te Bata

via heeft een schrijven gericht tot de Regeering, 
waarin zij alsnog lu.tr bezwaren te kennen geeft 
tegen den aanleg eener haven te Taiuljong-Priok ; 
diutrhij is overgelegd een nota van haar ouder-voor
zitter Mr. N. P. van den Betg. presidenl van de 
Javasche Bank. 

De missive der Kamer heeft ons aan leid ing gege
ven tot het uitspreken vau den wensch. dat zij, die 
reeds vroeger, ongeveer i y a jaar geladen, de vraag 
der Regeering, »of de aanleg der haven te Tandjong-
Priok urgent weid geoordeeld," in hepnalil ont-
kenneiiden zin beantwoordden, zich nu bij de Kamer 
van Koophandel eu Nijverheid zullen aansluiten, om 
le overwegen, welke middelen zouden kunnen worden 
aangewend ter bereiking van het beoogde doel, ter 
vervulling van zoo veler wensch; het niet* aanleggen 

van bedoelde haven en bet aanwenden der voor dien 
aiinleg toegestane gelden voor den ooverwijlden bouw 
vun spoorwegen op Java. 

De beschouwingen van den heer Van den Merg 
in haar geheel latende, zullen wij geen argumenten 
toevoegen aan die, welke hij tegen een haven te Tan-
djong-Priok en voor bes|K>edigdoii houw van spoor
wegen aanvoert, doch ernstig dringen wij er op aan, 
dut Regeering en Op|«rbestuur zoo mogelijk gehoor 
geven ann den bijna algemeenen en op ondubliel-
zinnige wijze uitgesproken wensch: dat deonnoodige 
en waarschijnlijk onnuttige haven te Tandjong-Priok 
niet worde aangelegd, dat de uitgetrokken gelden 
voor spoorwegen wonien hesiiwd en de Bataviasche 
huvenquaestie nailer onderzocht wonle. 

H o o g B v e e n . Naar men verneemt, zal onder 
voorzitting van den heer Mr. A. Slingeuberg, notaris 
Ie Koevelden, binnenkort eene vergadering plaats heb
ben , teneinde te henuulslugcii wat er gedaan moet 
wonien om den aanleg to bevorderen vun de ont
worpen ujioorweglijii Harlingen—Salzliergeii (conces-
sie-Kaptijn ei) Gentis), in welke lijn eeuige Drent -
sehe gemeenten zijn opgenomen. Zóoals men woel, 
hebben de Provinciale Staten van Drente daarvoor 
een subsidie van ƒ 50,000 toegestaan; de gemeente 
Dalen nam deel voor ƒ 1 5 , 0 0 0 , Koevenlen voor 
ƒ 12,000 en Hoogeveen voor ƒ 1 0 , 0 0 0 . Ofschoon 
deze Gemeente in de ontworpen lijn niet is of kan 
worden opgenomen, is het totstandkomen daurvau 
evenwel ook voor haar van belang. 

Uiikniiiligiiiiri'ii van \anhpstetlin<reii. 

Maandag, IS Jan. 

Ahbeherk, le II uren, door Jb. deJong, ten huize 
van S. Nicuwboer: het. bouwen van con nieuw woon
huis aldaar, 

i i o r i i n i i i . te 12 uren, ter secretarie: het maken 
van enne loods van georeosoteerd dennenhout op bet 
terrein vau bel nieuwe ziekenhuis aldaar. 

ksaséoiwam. te 12 uren, door burg. on weth.) lo. 
het maken van eene vuste brug over de Singclgracbt 
tusschen de Lenlsche- eu W'eteriugpoortou; 2o. het 
maken van eenige werken in de MuiiWgrncht bij den 
Hortus Botanicus; Ito. bet bouwen vnu eene hoogere 
burgerschool nat driejarigen cursus voor jongens op 
de Weteringschans hóek Nieuwe-Vijzelstraat; 4o. het 
bouwen van 2 kademuren enz. langs bet vroegere 
Openhavenfront tusschen de Kra-nu'-wutcrkeeringen de 
Nieuwebrug. 

firanlnien, le 12"! uren, dour burg. en Weth.: het 
bc-traten van het oostelijk gedeelte van de Baresteeg 
buiten de Hecrepoort 

'a-llage, te 1 uur, door burg. cu weth.: de leve
ring van schelpkalk, tras, Stokholmer teer, Uselonder-
•teea, ijzerwaren, ten behoeve der gemeentewerken. 

V H a g e , te l uur, door burg. cn weth.: bet op
ruimen der Ijoosdiiinsche brug eu het daarvoor iu 
de plaats bouwen eener vaste steenen brug 

njOSMla», Ie 3 uren, door bet bestuur der waterkee-
rinir van den polder Nieuwc-Neiizen, in Het Ncder-
leudseh Logement : lo. bet maken vau een zeedijk 
ter lengte vnu 079 M.: 2o. hel maken v i n werken tot 
oeververdediging. 

l i . i tr l i . i . te 3 urcu, dour bet kerkbestuur der pa
rochiale kerk, in hel schoollokaal : bet bouwen vau 
het tweede gedeelde der kerk en het omkli-edeu Van 
den ouden toren, ter hoogte vau het bestaande muur
werk, niet gedeeltelijke bijlevering van materialen. 
Aanw. Ie I uur. Bilj. inz. tusschen 2 en 3 uren. 

Veeudam , te 6 uren, door bot gemeentebestuur: 
dc levering van de ged. '77 door de gemeente be
noodigde bouwmaterialen. 

Zwolle 's avonds 7 ureu, door het gemengd arui-
bt si uur der Nederd.-Uerv. geineciite, ter Armenkanier : 
de levering voor bet oude-mamieu-en-vrouwenhuis, iu 
3 perc,, van: 100 stoelen; 10 tafels en 35 kastjes; 35 
ijzeren ledekauU-u. » 

Hummen», bij Struikmaus: bet bouwen van f» ar
beiderswoningen uldaar. Iul. bij P. de Jong Jz., al-
danr, 

Hli i idas . 13 Jan. 

trtilirm, ie 11 uren, voor rokeuing van J. Oouiens, 
bij De Bruin ann de Rijnbrug: bei bouwen van een 
Winkelhuis met bovenhuis en 3 woningen aan de Oude 
Kraan aldaar. Inl bij den architect .1 W. Boer
booms, tildnar. 

Laiigrrak, te 12 ureu, door O Vuik. ten herberge 
van II. van Es: hel bouwen van ecu boerenhuis niet 
schuur aldaar. 

Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij lot Expl. 
van Stiiitsspoorwcgcn. aan het Cent ran [bureau: lo. 
uitbreiding vau sporen cn eenige verdere werken op 
de stalions Wouw. Woensdreoht , Krabbcndijke, 
Kruiuingeu. Biezelinge, 's-lleer-Aremlskerke en Arne-
m u id en, ten behoeve van den spoorweg Rosendaal — 
Vlissiugen. Itaming f 12,7GO: 2o. uitbreiding van spo
ren en eenige verdere wrrken op de stations Nuenen-
Toueelré. Dournc, Tegelen, Swalmen, Echt, Sittanlen 
Beek- KlsliK), Ion behoeve van den spoorweg Eind
hoven—Maastricht Ramiug ƒ20,400. 

7 wol la, 's avonds (ï ureu, door het In-stuur over de 
nsthuiicn: het voltooien vau de verbouwing van het 
Buiiengnsthuis aldaar. (Herbcsieding.) 

U « ui pen: het bouwen van een woonhuis bij de 
Koorumarklapoorl. Inl. hij den opzichter II. du Graaf. 

n«i«w..r.i door bet dijksbestuur vau Wonseradccls 
Zuidrr-Zceilijkcu, bij den secretaris .1. Binkes: de le
vering vnu 500 grenen palen, vau 69 d.M. lengte; 
510 dito van 53 dilo; 660 dito van 355 dito'; 25 
/.ware eiken gordiu-en; 25 lichte dito; 30 onderinnat-
sebe dilo; 200 stère grove gewasschen rivier- of 
zeegrint. 

« m e r k . bij \V. T. van derMolou: hel bouwen eener 
stelpbuizinge te Hommer! s. 

f.iaiiu , bij deu adin. kerkvoogd H. A. .lellen.a . het 
aanvoeren eeuer oude boerenhuizing en bet opbouwen 
eener nieuwe stelphiiizing op de Kerkezathe, alduar. 
Bestek cn teekening ligt hij A. J. van Dijk. Inl. bij 
Reitsma. lauden aldaar. Briefjes merken letter G. 

Ilnmlrrdas . SA J a » . 

«"«"•ii, te 11 ureu, door de comm. van administra
tie over dc gevangenissen: de levering vnninacbiniial-
gospouiicu weefgareus en licroid borstelhaar, voor den 
arbeid der gevangenen in '77. 

• i i d r h a a k r , te |] uren, door bet bestuur van den 
Haskervecupolder, bij M. .1. klompmaker: het graven 
vau ettelijke opvaartcu of wijken voor de droogmaking 
van wnlerplnssen le < >udebaske en Haskerhorne. Aanw. 
23 en 24 Jan., telkens te 10 uren. 

'•-Ilatce. le 12 uren, door hel ministerie vnu bin
nenl. zaken, len dienste der Staatsspoorwegen: lo. bet 
verrichten van bnggerwerk nabij de in imnbouw zijnde 
brug over den Rijn nabij Arnhem eu bet maken van 
eeu gedeelte der grond- en metselwerken in de Betuwe 
voor don spoorweg Arnhem—Nijmegen. Raming 
ƒ166,000; So, bel inkepen eu bereiden met chloorzink 
vnn grenen dwarsliggers cn de levering van het noo
dige chloorzink. Inl. hij den eerstaanw. ingenieur 
In Rotterdam. 

'a-llagr. te 12 uren, door het ministerie van ko
loniën : de levering van stalen spoorstaven met ijzeren 
ciudvorhiudiugeii, onderlegplaten en hnakbouton, ten 
behoeve der havenwerken voor Balnviu. Inl. bij den 
hoofdingenieur bij de Staatsspoorwegen J. W. Witsen 
Elias, te 's-Hage* 

vni - icr i iam te 12 uren, door L. Vlasnian: de 
schilder- en glaswerken, met al de leverantién daar
voor, van 230 arbeiderswoningen, aau de Schans, tus
scheu de Raam- en Zaagmolcnoariiéres, te Amster
dam, in 3 pcrc. Inl. eiken werkdag, tusschen 8 en 
4 ureu, aan liet terrciu. 

Haarlem, te 2'/, uren, door bet ministerie van 
binnenl. zaken, nau het gebouw vau bet prov. best-
de levering van S,400,000 gebakken inetselsteoucn voor 
het Rijksmuseum te Amsierdam. (Herbestcding.) 

Leeuwarden, bij L . van der Zaag: bei behangers-
werk van 7 woonhuizen. 

tmsterdam. door J. Fischer: het bouwen van een 
woonhuis in de Sarphatistraat. Inl. bij den architect 
G. B. s,dm. 

vrijdag, 10 Jan. 

'a-Batrh, te 10',, uren, door het minisierie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van bet prov. best.; 
het opruimen van een apde Zuid-Willcinsvaart, onder 
de gemeente Erp, gezonkeu vaartuig. Aanw. 28 en 

Leeuwarden, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het opruimen van ondiepten in het vaarwater van 
Makkum naar Bolsward. 

Haarlem, te 1' . uren, door bet bestuurder Haar-
lemsche Bouwvercemging, iu bet lokaal Weten cn 
Werken : lo. het maken cn stellen van ijzeren hekken 
op steencn voetingtnurcn; 2o. bet maken eu steller, 
van ijzeren bekken zonder voetingmuren; 3o. het met
selen van afslnilninren; alles tot afscheiding der ter
reinen van de iu aanbouw zijnde woonhuizen in liet 
florapark nldaar. Aanw. door den architect A. van 
der Steur Jr., op den dag der besteding, vun 10—11 
uren, bij wien ook nadere inlichtingen te bekomen ziju. 

Kui lenburg , door het gemeentebestuur : de levering 
van 15,000 le soort Steuzelberger straatkeien met 
vlakke koppen, 14 bij 16 c.M.; 15,000 vlakke straat
klinkers Waalvorm. 

Zaterdag. 17 Jan. 

uorkuiti, te 12 uren, door het gemeentebestuur: 
de levering van 200 stère riviergrint. 

l'irei'ht, te 2 uren, door hel prov. bestuur: het 
onderhouden vau het zand- en jaagpad tusscheu Breu-
kclen en Ouderkerk met al de gehouwen, bruggen, 
schoeiingen enz. tot het zand-eu jaagpad behoorende, 
van 1 Jan.—31 Dec. '77, in 3 perc. Aanw. 23 en 24 
Jan., telkens te fJ ureu. 

KUet lnge , te B'fc uur, door burg. eu weth.: eenige 
vernieuwingen eu onderhoudswerken aau dc onder-
wijzerswouing dier gemeente. Iul. bij deu architect 
D. de Koning, te Goes. Aanw. 24 Jan., te 2 uren. 

Haliward i het afbrekoti van ecu bestaand pakhuis 
in dc Witheercnsteeg, aldaar eu het daarvoor in de 
plaats bouwen van een uieuw pakhuis. 

Maandag, 2W Jan. 

Amcmfaart, te 11 ure, tcu raadhuize: de leveriug 
van 83000 gewone Niedennunniger lava straatkeien. 
Inlichtingen bij deu gemcente-architoct. 

vmiijk, tc 11 ureu, door kerkvoogden cn nota
belen der Herv. gemeente, iu de herberg De Krimper, 
bij Wr.l. Burger: het atbreken van een oud gebouw 
en bet bouweu eeuer nieuwe pastorie, met verder 
daarbij behoorende werkzaamheden. 

l lardrerbt, tc 12 ureu, ter secretarie: het maken 
vun 2 stel schooltafels eu banken eu van 10 stuks 
langworpig-vierkantc talels, voor de middelbare meis
jesschool aan dc Slee go versloot. Aanw, 27 Jan., tc 2 
uren. 

'•-Hage, Ie 1 uur, door burg. en wetli.: lo. bet 
leggcu van rioolleidingen, tot vuortzettiug der riolee
ring tc Scheveningen; 2o. het verlengen van het trot
toir langs dc Wassenaarsehuslraat te Schevciiingeu. 
en bet verbeteren van dat laugs den Bezuidenbout-
scliewcg le 's-Hagc. Aanw. 25 Jan., van no I te 12, 
van 2 te 10 uren. 

LeruMarden , te I uur, door de comm. vuu admi
nistratie over de gevangenissen: de levering van ma
chinaal gesponnen vlassen-, bieden-, wollen eu katoe-
uen weefgareus, ged. '77. 

Ill ii «dag , 30 Jan. 

Aniiilerdam, le 12 uren, door bet kerkbestuur der 
Nederl. Israel. Hoofdsynagoge: het bonwen vnn eenc 
godsdienstschool, op eeu terrein grenzende aan dc ver
gaderzaal op het Jotias-Daniol-Meijerplciu. Teekening 
ligt bij den architect 1. Gosschalk. 

i.i-iniintfcn, tc 12 uren, door burg. en weth.: bet 
graven van een kanaal van het uiteinde vau bet Ter-
Apelerkanaai door de gronden vau Ter-Apel tot de 
• .• i i :._ki- ftrensscheiding van Groningen eu Dientc, 
met de bijiieboorende kunstwerken. Inl. bij den in-
gcuieur der stadsvenen te Stadskanaal. Aanw. 92 
Jan., te 11 uren. Bilj. inz. 20 Jan. 

Kaeverden , te 12 uren, door burg. en weth.: het 
maken van 2 nieuwe bruggen over bet Loodiep. 

Hiddrlkjurg, te 1 uur, door de Commercie com-
pagiiio. te haren kantore: het bouwen en inrichten 
vau eene werkplaats, dienende tot smederij en ketel
makerij, benevens daaruangronzend kantoorgebouw. 
Teekeningen liggen op genoemd kantoor. Inl. bij den 
gemeente hou wmecst er le Middelburg. Aanw. 21 Jan., 
van 1—3 ureu. Bilj. iuz. vóór 12 uren. 

Helder, 'sav. 7 uren, door bet bestuur van hel 
algemeen weeshuis: het bestraten van wegen en voet-
naden in het vroegere weiland „Breewater". Bestek 
ligt bij den gomceuteboiiwmeester, 

VTapimdug, 31 Jan. 

Zocnrniecr- , te 10 uren, door het bestuur van den 
Zoeternleerschen of Nieuwdroggemaakten polder, bij 
M. H. Begeer: bet slichten der gebouwen en bet ver
richten van aardewerken euz. gevorderd voor een 
stoomgemaal aldaar. 

Idahenhulsen, Ie 10 uren. bij Wed. Brinksma; bet 
aanleggen vau eeu zandweg, van den weg van Lege
meer uf tol aan de landen onder Tero le, Ier lengte 
van p. m. (J17 M Inl. bij den gemeenteopzichter E. 
U. Meijer, tc St.-Nikolaasga. Aanw. tc 8', uren langs 
het terrein. 

'•-Hage, le 11 uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken: bet verrichten vau graaf- en baggerwerk 
m den nieuwen Maasmond aan don Hoek van Hol
land voor de verbeter.ng van den waterweg van Rot
terdam unar zee. Aunw. 24 eu 20 Jan. Raming -
perc. 1 f 400,000, perc. 2 /100,000. 

naetlnehem, tc 2 uren, in 't Zwijnshoofd: hel bou
wen van eene villa in het Boscbje buiten de Heeze-
poort. Bestek en teekeningen in genoemd koffiehui*. 
Inl. bij de architecten G. J. van Goudt en ('. M. G. 
Nieraad, te Arnhem. Aauw, to 11V, uren. 

Lemmer door bel dijksbestuur van het waterschap 
Zeven-Grietenijeii-en-Slad-Slooten, ter secretarie van 
het dijksbestuur: het bouwen op zee van eeu steenen 
dam of kapwerk langs het Lemstcrbop, over de lengte 
van 5400 M. Inl. bij den opziehler K. S. van An-
driuga, tc Lemmer. Rnming f 550,60S. 

Handerdag, 1 Febr. 

Legemerr, te 101/, uren, door het dijksbestuur van 
het waterschap Zevon-Grietenijen-en-Slad-Slooten, op 
hel Huis ter Heide: de levering van 360 stère rivier
grint (waaronder 40 stèro middelsoort, 200 stère kalk-

| keizei, 30 stère verbrijzelde keien en 40 stère brik), 
ui onderscheidene perceelen. 

Vri jdag, 1 Febr. 

Hardrerhl , tc 11 uren, door het bestuur vau bet 
waterschap Mijnslicereiiland-van-Moerkerken, in hot 
caléZahn: het nfbreken der bestaande bouten ophaal
brug, niet het makon van den onder- en bovenbouw 
JpOT een metalen draaibrug te Maasdam, in 2 pcrc. 
Bilj. inz. tot 10 uron bij den dijkgraaf Jantzon van 
hrffreutcn van Babyloniëiibroek, te Dordrecht 

Maandag, B Febr. 

'••Hage, te l l ' / i uren, door het ministerie van 
binnen!, zaken, aau bet gebouw van het prov. best: 
het opruimen van do bestaande houten- en het maken 
eeuer ijzeren biug op steeacu landhoofden over de 

Waal te Rijsoord in den Rijksweg van Katendrecht 
naar Zwijr.dreeht. Aanw. 31 Jan. Raming ƒ9136. 

ami te rdam, te 11 •, uren, door dc Holl. IJzeren-
spoorwegmaatschappij , in het stationsgebouw: het 
maken van eeu goederenloods met bijkomende werken 
op het station te Schagen van den Noord hol landschen 
Staatsspoorweg, lui. op het bureau van den ingenieur 
van den weg, te Amsterdam. 

Wceoidag, 3 Febr. 

Wllhelmlnadarp, te 12 uren, duor bet dijksbestuur 
van den Wilhehninapolder \ hot bouweu van een stee
nen suatiesluis in den zeedijk van genoemden (volder, 
in de nabijheid van het Kalscbe Veer. Aanw. 31 Jan., 
van 12—1 uur. 

Vri jdag . » febr. 
Leeuwarden, te 10 uren, door deu burgerm. rau 

Leeuwardenideel: de levering van 1200 stère grove 
gewasschen riviergrint, ten behoeve der gemeente
kunst wegeu. 

Zaterdag. I l l Febr. 

. f leeuwijk, te 12 uren, door bet gemeentebcst van 
Dewerkcn en Sleeuwijk, in bet Veerhuis, bij J . A. 
Spreuger: bet bouwen van een schoollokaal te Sleeu
wijk. Inl. bij P. Verschoor, te Sleeuwijk en A. Smits, 
te Rijswijk. Aauw. 7 Febr., te 10 uren. 

Maandag. Febr. 
Lelden , Le 12 uren, door burg. en weth.: het ver-

uieuweu der dubbele ophaalbrug over den Rijn, ge
naamd Kraaiersttaatsbrug, met bovenbouw in ijzer-
constructie. Inl. bij den gemeentearchitect. Aauw. 7 
Febr., van 10—4 uren. 

Donderdag, IS Febr. 

'•-Hage, ic 12 uren, door het ministorie van bin
nenl. zaken, ten dienste der Staatsspoorwegen; het 
maken van eeu tijdelijk stationsgobouw en verdere 
werkeu op het stalionsemplacement Zwaluwe. Inl. bij 
den hoofdingenieur te Arnhem en den hoofdopzichter 
te Willemsdorp. Aanw. 8 en 10 Febr., telkens te 
1 uur, 

Zaterdag, 14 Febr. 

l ' l recht , te 1 uur, door burg. eu weth.: de leve
riug vau 240,000 H L . Engelsche gaskolen, ten behoeve 
der gemeente-gasfabriek. 

e>i> later te bepalen datum. 

Klniumageei t , ter secretarie van Dantumadecl: 
het doen eener herstelling en vernieuwing in den toren 
te Dantumawonde. Aanw. 23 Jan., te 11 uren. 

Leeuwarden: bet grootendecls amoveeren en weder-
opbouweu der huizing Lt. H, no. 8lJ, in de Groote-
Hoogstraat aldaar. Inl. bij den architect J . D. Bruns, 
aldaar. 

Eenrum, door kerkvoogden der Herv. gemeente, 
op nader te bepalen plaats: het bouwen van cene 
onderwijzenwoniug. Bestek ligt bij Wed. J. Mulder, 
aldaar. 

J o r u r r d ; bet bouwen eener bewaarschool en van 
4 woningen. Teekeningen en inlicht, bij den architect 
V. Swart, te Sneek. 

Haard: bet giootendeels amoveeren en wedcrop
bouwen vau cene herberg met doorreed en stalling 
voor O. P. Sierdsmn, aldaar. Bestek en teekeningen 
liggen iu gemelde herberg. Inl. bij T. Spoelslra, te 
Tzummarum. Aanw. 24 Jan., te 11 uren. 

Alloop van Aanbestedingen. 

E i i k i i u i i . - i i , $ Jan.: lo. de levering van 123,000 
stuks Luiksche keien; ingekomen 6 bilj., als: 
Krasme Gillard, te Luik, a f 120. 
C. Touglett, „ Enkhuizen. „ „ 114.55» 
Sabelis, „ Haarlem. „ „ 108. 
Louis Goffin, „ Luik, „ „ 103.48 
T. J. Smits, „ Dordrecht, „ „ 101.93 
Erven H. Trip, „ Utrecht, „ „ 100.91 
per 1000; gegund. 

2o. 208,000 stuks puardenstrant klinkers ; gegund aan 
L. van Waglrndonk, te Enkhuizen, a ƒ 2 2 per 1000. 

K a l i u m , 6 Jan.: bet makon van een vaste brug in 
den aan te leggen kunstweg naar de Triemen; iugek. 
9 hilj., als: 
D. Palstra, te Franeker, ƒ 1425 
M. Zijlstra, „ Ee, „ 139S 
.1. Pijnakker, „ Kollum, „ 1295 
H. B. Meersma, „ idem „ 1278 
J. H. Bos, „ Twijzel, „ 1108 
J. Bakker, „ Kollum, „ 1159 
A. v. d. Werf, „ Dokkum, . 1139 
J. Spaan, „ Kollum, „ 1107 
P. Schaafsma, „ Westergeest, „ 1096 
gegund. 

'•-Hage, 10 Jan.: bel onderhouden van eenige ge
bouwen, wacht- en bnudspuithuizen eu brandladders: 

gebouw, wachth. brands, brand- massa 
luuz'ii ladders 

II. v. Bergen 
Henegouwen, 
te VHage. /16.000 /1800 / 590 f 400 ƒ18,990 

M. J . v. Zan-
1000 600 200 16,800 

16,760 

16,300 

15.320 

dein, 15,000 
J . H. d. Zwart, 

idem, 
P. L. Burghans, 
idem, 13,890 1260 940 300 

W. P. Teen-
wisse, idem, 13,470 1500 490 160 

J . van Lith, 
idem, 12,94)0 1030 750 250 14,930 

F. P. d. Haas. 
idem, 12,700 970 460 180 13,310 

Mtjdreeht, 11 Jan.: het bouwen van een raadhuis 
met post- cu tclegraafkautoor voor die gemeeate; 
ingek. 7 bi'j., als i 
J. J . Boekholts, te Amsterdam. ƒ 40,765 
W. L . Lcibbrandt, „ idem „ 39,900 
J. Rijneveld, „ Mijdrecht, „ 32,900 
A- Bons. „ Utrecht, „ 30,149 
M. Scheller, „ Mijdrecht, „ 29,899 
S. van Soest, „ idem „ 29,888 
H. Griffioen, „ Breukelen, ,, 29,879 
gegund. 

•ifcenderen, H Jan.: het doeu van eenige vernieu-
wingon cn herstellingen aan de bouwmanswoning de 
Oosterbroeken ouder Steenderen; minste inschr. was 
D. W. Kramer, te Hengeloo, voor ƒ 157S. 

Middelburg, 12 Jan.: verschillende onderhouds
werken van- en leveringen aan de gemeente, als: 

lo. het doen van alle loodgieters- en leidekkers wer
ken aan- en in gemeeotegehouwen, benevens hot on
derhoud dor publieke pompen ged. 3 jaren; gegund 
aan den eenigen inschrijver D. Sohuilwerre, te Mid
delburg, voor /"tJl'J. 

2o. de levering van! n. plaatsand; gegnnd asn W 
vau Uuwerkerk en R. van Veen, te Middelburg, voor 

74 cent per M 1 ; 6. houtwaren; gegnnd aan de eenige 
inschrijvers Bouwmeester, Borsius en Van der Leija, 
volgens nader te berekenen prijzen; e, verfstoffen; in
geschreven door H. J. Hackenberg, W. P. van de 
Kamer en H. A. Brakman, volgens nader te berekenen 

Srijzen; d. kalk, tras eu cement; ingeschreven door 
rmi W. van Uije en Zonen, volgens nader te bere

kenen prijzen. 
VHage, 15 Jan.: lo. het onderhouden en gedeelte

lijk vernieuwen van de straat-, grint-, schelp- en puin-
wegen; minste inschr. was H . Jongenburger, te Wad-
dinksveen, voor J 36,776. 

2o. het verboogen en bestraten van een gedeelte 
der Falckstraat eu de daarmee evenwijdig loopende 
naamlooze straat van het Oranjeplein; minste inschr. 
was G. Key, te Rotterdam, voor / 5949. 

Zal l -Hammel , 15 Jan.: bet bouwen eener gemeen
tegasfabriek, naar de plans van B. Payens, (lirecteur 
der gasfabriek te Nijmegen; ingek. 7 bilj., als: 
Ph. Verbruggen, te Waddinxvcen, ƒ 25,890 
Gusteuhoven, „ „ 22,990 
Van Looijen, „ „ 19,525 
W. Tomson, „ m 16,958 
W. !>. vaa Mourik, „ Drumpt, „ 17,546 
Janssen, „ „ 18,275 
A Genuissen, „ Tiel en 

P. v. d. Koolwijk, „ Nijmegen, „ 16.490 
Rotterdam, 15 Jan.: het bouwen van een pakhuis 

op den bestaanden onderbouw aan de noorzijde vun 
de Kntrepothavett op Fijenoord; ingek. 5 bilj., als: 
H. Crwner, te Rotterdam, ƒ318 ,888 
J. Kooy, „ Amsterdam en 

E. S. Reymer, „ Rotterdam, „ 294,400 
P. Verbruggen, „ Waddinksveeu, „ 293,790 
J. Verkoren, ,. Voorschoten, „ 292,400 
E. Wansink, „ Arnhem, „ 278,600 
gegnnd. 

K o t t r - d u i n , 16 Jan.: de levering van 18 partijen 
iepenliouten brugstrooken voor rijvoeringen; ingek. 5 
bilj., als : 
P. Smits, te Oud-Beierland, ƒ 3283. 
G. F. W. Herngreeu, „ Bergambacht, „ 2641.11 
VV. Oiesen, „ Doesburg, „ 2376. 
W.v. Oosterhout en Zn., „ Rotterdam, „ 2517. 
G. Albertz Lz. cu Co.. „ Middelburg, „ 2052. 

Amaterdam, 18 Jan.: het bouwen van een landhuis 
te Baarn, voor rekening van J. E. Teixeira de Mattos, 
onder beheer van den architect T. Sanders; minste 
inschr. was A. Kcers, te Hilversum, voor ƒ49,444. 

Amiterdam, 18 Jan.: het bouwen van 64 woningen, 
op een terrein van de Vereeniging ten behoeve der 
Arbeidersklasse, iu de Willemstraat, onder beheer van 
de architecten Hamer; minste inscbr. waren P. F. en 
r. Rijke, le Amsterdam, voor ƒ67,876. 

I N G E Z O N D E N . 

DE MUSEUM-yUAESTIE. 
Voor enkele weken heeft de heer AHierdingk Thijm 

iu hel Handelsblad een artikel geschreven, ten doel 
hebbende om het door de Amsteidnmsche Afdeeling 
van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
aan de beide Kamers der Staten-Generaal ingediend 
request iu zake het bouwplan voor het nieuwe Rijks
museum te vernietigen, op welk artikel wij hier nog 
met een enkel woord wenschen terug te komen. 

Al dadelijk rijst de vraag, waarom niet de ver
vaardiger van het bouwplan zelf, de architect Cuypers, 
dut plan verdedig!, maar zulks aan den heer Alber-
dingk Thijm overlaat, waarvan antes inziens echter 
de reden alleen kan gezocht wonien in het volslagen 
gemis nnn argumenten, waardoor bet artikel van 
den hi-er Albenlingk Thijm zich dan ook kenmerkt. 
Doch rneritwaardig is het vooral, dat deheerAlber-
dingk Thijm alleen den publieken doomt en met 
een enkel woord het uitwendige vun den bouw in 
zijn pleidooi opneemt, en in het minst niet gewaagt 
van het inwendige, de distributie en van de veelte 
hooge bouwkosten. — Met het oog op hetgeen door 
den beer Kalft* daarover reeds in Hel Nieuws van 
den Dag is gezegd geworden, eu het verzoek van 
de Amsterdnmsehe Afdeeling der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst aan den heer Cuypers 
te richten, om namelijk zijn museum-ontwerp voor 
die Afdeeling ter bezichtiging to stollen, wenschen 
wij daarover thans niet nader in bijzonderheden te 
treden, doch willen voorloopig opmerken, dat vooral 
ook door den te grooten overvloed van beeldhouw
werk, waarvan het ontwerp wemelt, de kosten van 
ƒ 1,000,000 minstens met het dubbele moeten over
schreden worden. Ook verdient het de aandacht dat, 
naar men verneemt, bedoeld beeldhouwwerk in het 
atelier van den anhitect Onrpen te Roermond zal 
vervaardigd wonien, alwaar, zooals bekend is, nooit 
anders dan kerkbeelden zijn gefabriceerd, weshalve 
de beelden enz. aan het museum een kerkelijk karak-
ten moeten verkrijgen, waarmede zij hoegenaamd 
niets gemeen hebben, terwijl andere Nederlandsche 
beeldhouwers hier, waar het staatsuitgaven betreft, 
worden buitengesloten. (*) 

Maar herinneren wij ons, dat de Minister van 
Binnenlandse he Zaken iu de Tweede Kamer verklaarde , 
dat de Rijksadviseurs hlootelijk ndviseenlen en geen 
bouwplans vervaunligden, dan meenen wij toch, 
dat het bepaald eene vergissing was, dat de heer 
CuypOTS onder de iiitgeiioodigden behoorde om naai
de nplracht van den Museumbonw te eoneurreereii, 
daar hij om ziju hoedanigheid van Rijksadviseur toch 
slechts particulier werk mag luvepteeren en geen 
staatswerk, zooals het nieuwe Museum. 

Dal vervolgens de doorril in het bouwplan, zooals 
de beer Alheidingk Thijm iu den aanhef vnu zijn 
artikel zegt, door den Gemeenteraad zou Dgevergd" 
zijn, kunnen wij nog niet zoo terstond aannamen• 
aange/icn toch dat lichaam geen liouwkiilidig li
chaam is en dus waarschijnlijk wel niet zonder eenige 
voorafgaande inspiratie zulke iiigrij[>enile architecto
nische voorwaarden zal stellen, uls de nnderwei|»elijke. 

Ofschoon nu de gmotsrhe werken, waarop Neder-
lund trojoh mag zijn, als de doergraving van Hol
land opzijn Smalst en andeie bewijzen van vooruit
gang i'ii beschaving, geenszins met het thans vastgc-
stolde iiniseum-plan strooken, en men tot verwondering 
van ieder deskundige althans nog niet voorloopig van 
do voltrekking daarvan heeft afgezien , zoo vnlt noch
tans niet la bepalen, in hoeverre do hier en reeds 

(*) Men vermeeat dat het beeldhouwwerk niet te Roer
mond, maar te AmiUrdain op het werk, zal warden gebei
teld. Redactis. 

elders opgesomde grieven het gunstig onthaal van 
vroeger genoemd request zullen in de hand werken. 
De stemmen, die echter reeds in de Tweede Kamel
en elders over de bemoeiingen der Rijksadviseurs 
opgingen, doen de hoop koesteren , dat het gezond 
verstand ook in de zaak van het Museum zal zege
vieren , en de Regeering het ongerijmde der daaraan 
verbonden Staatsuitgaven zal inzien. — Eu dan 
zou een internationaal concours, met eene internatio
nale jury, de meeste aanbeveling verdienen, daar toch 
ook reeds zulk een concours door den Minister is toe
gezegd voor den bouw der nieuwe leidscbe Academie, 
welk gebouw toch veel minder zal kosten dan het 
nieuwe Museum, hoewel men echter niet vernam, 
wie voor dal concours het programma zouden op
maken, en in de jury zitting nemen. 

Dut de heer Alberdiugk Thijm niet schroomt om 
de feilen, waaraan bij doorgaans mank gaat, voor 
wien hij in het strijdperk treedt, zonder vorm van 
proces op de hoofden van negen tienden der leden van 
de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst te 
werpen, bewijst genoegzaam, hoeveel hij van zich 
zelven en hoe weinig hij van een ander denkt. Ook 
komt het ons voor, dat hij den naam van Jacob 
van Campen gebruikt waar hij dat slechts noodig 
acht, terwijl hij wellicht maar al to veel over het 
hoofd ziet, dat Van Campen was, behalve een uit
muntend bouwmeester (voor zijn tijd), een waar-
beidslievend, ordelievend, verdraagzaam en meegaand 
burger van Amsterdam, —hoedanigheden, die hem 
oneindig verkieslijker maakten om het veld der knust 
to bearbeiden, dan ben, die iu verwaten hoogmoed 
elkander trachten te negeeren, eu de Kunst zoo niet 
met rasse schreden te gronde helpen, dan toch de 
bevordering barer belangen tegenhouden. 

Maar ook wij hebben uit des boeren Alberdingk 
Thijius' artikel geleerd, welk een waarde men hem 
moet toekennen als hoogleeraar in de nest het ica. Hij, 
die toch zoozeer met de middeleeuwen dweept, dat 
hij, om die tijden aan te prijzen, zijn toevlucht moet 
nemen tot vertelsels als van de koopvrouwen met 
hun kaasmandjes eu halletjestrotnmelljes, zoo iemand 
kan, althans volgens onze meening, hedentendage 
toch beswaarlijk met vrucht aeslhetiea doceeren, — 
Daarenboven is het ons nog onbekend, welk kunst
vak de heer Alberdingk Thijm steeds bepaald beoe
fend heeft, hetzij schilder-, beeldhouw- of bouwkunst, 
en kan bij zich toch slecht beroepen op de zeer op
pervlakkige kennis, die bij zoowat van alles heeft, 
waarbij de letterkunde het ontbrekende maar zat 
moeten aanvullen; terwijl liet dan toch immers zeer 
twijfelachtig blijft, of een nhlns gecombineerd onder
wijs wel aan hoveling mag verdienen. 

Wat reeds vroeger bij herhaling in De Opmer
ker is geschreven betreffende hetgeen de Re
geering in het belang der Bouwkunst kan doen, 
diene bij deze gelegenheid tevens andermaal gerele-
veerd. De leemten toch, die zich in het bouwvak 
openbaren, zooals o. a. de over het algemeen sma-
kelooze huizenbouw; de omstandigheid, dat verschei
dene slechts patent-voerende arehitecten de practijk 
van bekwame architecten soms door geenszins eer
volle middelen tegenwerken; de weinige onderschei
ding, die de bouwkunst nog van de zijde van het 
publiek ondervindt, — die allen spruiten in hoofd
zaak voort uit gebrekkig onderwijs. 

Kan de Staat het niet daarheen leiden, dat geen 
architeet met een patent begiftigd wonlt, tenzij hij, 
evenals een ingenieur van den waterstaat, vooraf een 
behoorlijk examen beeft afgelegd, dan kan hij toch 
de Bouwkunst uit haar verval opbeuren, door in 
navolging van hetgeen Z. M. de Koning b. v. voor 
de toonkunst doet, jaarlijks op landskosteu eenige, 
daartoe het meest in aanmerking komende jonge
lieden ter opleiding voor architecten naar buitenland
sche boiiwacadeniièii te zenden, waar toch het on
derwijs reeds op uitstekende wijze is ingericht, en 
waar de leerling ook door de vele fraaie gebouwen, 
die hij daar dagelijks vooroogen heeft, zijn degelijke 
artistieke vorming te eeider zal voltooid zien. De 
letterkundigen, leeken in de bouwkunst, die thans 
door hun uitgebreide redevoeringen de belangen van 
het vak zoo zeer tegenwerken, zouden alsdan in de 
eerste plaats spoediger het nuttelooze van hun ijveren 
ondervinden. 

Alles wat men, althans voorde volledige opleiding 
tot architect, meent uitsluitend in Nederland te zullen 
kunnen aanleeren, loopt uit op halfheid, die nog 
te veel geld kost, ook al zou men uitstekenden do
centen uit het buitenland aanwerven. 

PRIJSVRAGEN. 
In den laatsten tijd is een merkwaardig staaltje 

aau het licht gekomen , dat bewijst hoezeer de 
Bouwkunst door het hedendaagsche publiek soms 
nog wordt geminacht. Zij, die zich toch de moeite 
hebben gegeven een programma to ontbieden voor 
hel concours, geannonceeid door het Bestuur van 
het Krankzinnigengesticht to Deventer, zullen on, 
getwijfeld instemmen met de meening, door een 
inzender in dit blad reeds medegedeeld, dat verpleeg
den van genoemd gesticht aan de vervaardiging van 
dat programma hebben meegewerkt. Het is intus
schen nuttig, dat de deskundigen zooals hier tijdig 
hun bezwaren openbaren: daardoor zullen althans 
geen programma's worden in het licht gegeven, 
als het hier genoemde, waaraan wij nog de op
merking toevoegen, dat daarin van eeu Jury van 
beooideelaars met geen enkel woord gerept wordt. 
Doch ook het Bestuur der Groote Sociëteit te Arn
hem is dezer dragen met een programma voor den 
bouw eener nieuwe Sociëteit voor den dag gekomen, 
dat ons niet bijzonder aanlokkelijk voorkomt, en wel 
voornamelijk, omdat de mededingers te weinig waar
borg hebben hun arbeid beloond te zien, als hij 
inderdaad verdienstelijk is. 

In de eerste plaats ooideelen wij het uupractisctt, 
dat slechts één som wordt uitgeloofd, aangezien het 
toch kan gebeuren, dut twee plans door de jury 
even goed woiden gekeurd of elkaar zeer nabij ko
men; in welk geval dan het een slechts beloond 
woidt, terwijl bovendien de minder goede plans 
eveneens van eenige onderscheiding verstoken blijven. 
Zoo men b. v. drie versctüllende sommen uitloofde, 
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zou dit bezwaar op afdoende wijze opgeheven wor
den. Hovendien is liet voonil voor den bouw eener 
Sociëteit verkieslijk dat liet aantal leeken in de 
jurv niet te grnol zij, en dat de mimen der des-
kundigen vooraf bekend gemaakt worden, daar al 
lichtelijk litlen der Sociëteit uir.hitacten zijn, die mede 
concurreeren, en men doorgaans liever ziet, dat een 
lid de overwinning behaalt; bovendien /uilen niet 
altijd de architecten, die door het IWuur voor de 
jury worden aangeworven, daarvoor de geschiktste 
personen zijn. Afgescheiden van deze wijzigingen in 
het programma, vermeeneu wij dat het Bestuur van 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
meer ssnbeveling verdient om in de jury zitting te 
nemen, aangezien de onpartijdigheid daardoor inde 
eerste plaats heter kan gewaarborgd zijn eu het 
grootere getal deskundigen meer kans geelt, dut de 
uitspraak overeenkomstig de waarheid zal zijn. 

Tevens verdient het overweging, na de bekro
ning, de ingekomen ontwerpen voor de Dssdedingeis 
ter bezichtiging te stellen, teneinde zij zirh van de 
juistheid der uitspraak kunnen overtuigen, terwijl 
zij daaruit levens nog wat kunnen leeren! - Wel 
is waar beeft bet Bestuur der Hnarleinsclic Socië
teit in den laatsten tijd een prijsvraag nagenoeg iu 
gelijken zin uitgeschreven, en daarop althans eeu 
voldoend aantal ontwerpen ontvangen, maar als een 
niet-opwekkend verschijnsel voorde mededingersmag 
hier worden bijgevoegd, dat, zoo wij ons niet ver
gissen , bedoelde ontwer|»en met primo October jl. 
moesten zijn ingezonden en men tot nutoe niets van 
den ulloop vernam. 

Om die reden zou het aanbeveling verdienen, bij 
het uitschrijven van eenige prijsvi-aag het tijdstip te 
bepalen, waarop de alloop zou bekend gemaakt wor
den. — Het behoeft ten slotte wel geen betoog. dat 
naarmute de voorwaarden eener prijsvraag gunstiger 
zyn, men een te rijker oogst van ontwerpen mag 
verwachten. X. 
IjtsT* De Redactie kan zich met bet meerendeel 
der denkbeelden van den heer X. vereenigen, maar 
is van oordeel dat het uitloven van meerdere prij
zen geen afdoend middel is om de mededinging naar 
het beantwoorden van prijsvragen aan te moedigen. 
Wil men hierin verandering brengen, dan moeten 
de bouwkundigen samenwerken en zich van eiken 
wedstrijd onthouden, uls niet aan de volgende hoofd* 
voorwaarden voldaan is; 

1" het uitschrijven van een deugdelijk programma, 
2U bekendmaking van de namen der beoonlee-

laars, met geheele uitsluiting van met-des-
kundigen, 

3° vaststelling van het tijdstip van uitspraak, 
4" tentoonstelling der ingekomen antwoorden en 

bekendmaking van het rapport van beoordee
ling. 

Werd daaraan de baud gehouden, dan zou bet 
onmogelijk zijn, dat in de dagbladen advertentiën 
als de onderstaande voorkwamen, Zij is ontleend 
aan de Provinciale Groningsche Courant van 13 
Januari jl. en zoo nauwkeurig mogelijk ger«jpieerd. 

ARCHITKCTE!\, 
die genegen zijn eene III-EKEN BEHUIZING 

te boawen voor hoogstens ƒ 6 0 0 0 , 
voorzien van twee W o o n - , 
twee Slaapkamers, Apo
theek, K e u k e n . Wasch-
kamer. Kelder, Put, Re
genbak. Stalling voor twee 
Puurden, Wagenhuis en 

Bergplaats voor voeder, worden verzocht bestek
ken en teekenlnaren voor ff VrbruarlJ 
i*77 in te leveren. 

Het P L A N , dat de g o e d k e u r i n g zal wegdra
gen , ontvangt f 5 0 a l " p r e m i e 

lie Burgemeester vun Bafio: 
J. DOOKNBOSCH. 

De burgemeester van Bafio schijnt geen grooten 

dunk te hebben van de architecten, waaraai n 
premie van f 50 wordt uitgeloofd voor het licstek 
met teekening van eeue heeren behuizing met stal, 
enz., waarvan de kosten van opbouw hoogtens/" 6000 
mogen bedragen. Men moet erkennen dat de lijd 
voor de mededinging niet te lang cn de lielooniug 
niet te hoog gesteld is, maar wij hopen voor de 
waardigheid der architecten , dat niemand zich aan 
de beairtwoording van deze l>es|iottelijke vraag zal 
wagen. Het schijnt uit de reductie der advertentie 
te blijken dat de architect ook het hull moet bou
wen en is dit de Ixdoeling, dan zonden wij den 
burgemeester van Bullo aamaden zich eenigszins op 
de hoogte te stellen van den werkkring van den 
architect. Omtrent wijze van beoordeeling enz. wordt 
niets vermeld; wellicht zal in deze de heer Burge
meester uitspraak doeu. 

Het wordt tijd dut aau deze beleed,gunde wijze 
van prijsiiitschrijviiig ecu einde worde gemaakt en 
daartoe hebben dc Ixiuwkimdigeu bet middel iu de 
hand. Wij hojien dat de uitkomst onze verwach
ting niet zal beschamen eu dat de burgemeester vau 
Bafio den volke met 1 Februari verkondigen kan, 
dat op de uitgeschreven vraag geene antwoorden in
gekomen zyu. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 

3 Gravenhage Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandseh Oost-ludie zijn de volgende lie-
schikkingeii genomen bij het korjis van den Water
staat en 's Lands burgerlijke openbare werken: 

Ontslaqcn : wegens ziekt*', de opzichter lsU' klasse 
F. W. Bonset. 

Doov den Directeur der burgerlijke openbare wer
ken zijn geplaatst: te Batavia (voorloopig), de !«•-
noemde adspii-ant-ingenieurs J . W. O. 11. Üucuinck 
en II. II. vun Kol, de herlietioenide. opzichter Iste 
klasse E. van Sprew en de lienueuide opzichter* 3de 
klasse M. Donk, G. .1. la Üustide, C. J. Koster, 

W. A. Harte, W. H. van Poeteren, D. Monjé en. 
J. M. Lethe; te Serang (Bantam), de benoemde 
opzichters 3de klasse J. van Ralgooy en J . A. C 
Hamilton. 

— De ongunstige berichten, aanvankelijk omtrent 
deu toestand vau bet droogdok verspreid , ziju blij
kens een mededeeling iu bet Algemeen Dagblad 
vnn Xcderlnnttsch'lndir zeer overdreven. Met het 
oog op de ve|e belanghebbenden bij dit dok, laten 
wij hier volgen 'tgeeti genoemd dagblad daarom
trent mededeelt: 

Het dok is in 't minst niet gekanteld of met zijn 
eene zijde in hel zand terechtgekomen, maar staat 
nog altijd stevig en wel vierkant op de helling. In 
verband met den lagen waterstand was df tijd voor 
bet ;IM<HI|»-II van bei dok Is'paald op den nacht. Te 
middernacht van den 4defl op den Sden, Maandag 
op Dinsdag, te midden der enorme vuren, die ter 
verlichting op het terrein rondom het dok waren 
ontsteken, eu in bet bijzijn vun de 800 werklieden. 
werden de klinken weder weggeslagen, de vijzels 
van achteren aangedraaid, en statig en geleidelijk 
zette zich het gevaarte iu beweging en gleed, phan-
tastisch verlicht door de vlammen en hel afstekend 
tegen den donkeren hemel, onder opgewonden hoers's 
vijftig voet uaar beneden, waai1 het tot aller ver
bazing en teleurstelling zonder schok met een kras
send geluid tot staan kwam, met den voorkant na
genoeg reeds hel water, dat op zijn laagst was, 
rakende. Niemand kon zich bet raadsel verklaren, 
dat zich bij onderzoek echter weldra oploste. Be 
/aak wal deze: Om bet gevaarte op de rails tc hou
den, of liever om den bovenbalk, die met het dok 
nicdeglijden moest, te beletten van den onderbuik 
af te glijden, wareu de onderbuiken aan de binnen
zijde v a n een planken rand voorzien. Die voorziening 
bleek niet sterk genoeg geweest te zijn, om het 
dok te beletten van deu rechten weg af te wijken; 
tegen het einde der vijftig voel begon het af te 
draaien, doch zou weinig, dut men het van bulten 
af niet besiieuren kun; genoeg evenwel om le ma
ken, dut dc balken, die mirt bet schip incdcglcdcn, 
van den uiiderbalk afvielen, rjoodat hel schip zelf iu 
een eenigszins schuine richting up dc vaste stelling 
kwam te rusten en niet verder gleed. Men zul nu 
ertoe moeten overgaan um bet schip opnieuw te 
stutten up blukketi, en dan de stelling er onder 
te verplaatsen, zoodal zij weder volmaakt in de 
lengte-as van bet eenigszins schuin up zijn eerste 
richting staande schip kome, De aannemer is, naar 
wij vernemen, voor den richugen afloop van bel dok 

bij eene Kligelsehe maatschappij geussureerd. liet 
ergste is het tijdsvcrlies voor dc Droogdok-maat
schappij , dat duor de verbouwing van de stelling 
onder het schip e n dour de correspondentie en onder-
hundeling tusschen den aannemer en zijne assura
deurs veroorzaakt zal wurden. Dit vernieuwde uit
stel is temeer juumier, omdat de vele reparaties, 
die aau de Droogdok-maatschajipij reeds nu wur
den opgedragen, bewyzen, dal het dok, eoodrahet 
gereed zal zijn. niet op werk zal behoeven tc 
wachten. 

Rot terdam. Feu verdienstelijk en veelbelovend 
jeugdig boeklhoUWCr, de beer Joseph Graven, is up 
9 dezer alhier overleden. 

Van zijne hand zijn bet standbeeld van Piet Hein 
ti' Delfsbaven en de monumentale fontein up de Nieuwe 
markt alhier. Van zijne liedit'vcnheid in de houtsnij
kunst heelt bij o a. lollehjke proeven geleverd in de 
kansels der kerken te Hilversum en te Baani, en 
bij de restauratie der St.-.lauskerk te VHertogen-
booch. 

Meppel . In de op 17 dezer gehouden raadsver
gadering is tot directeur der gcmeente-ivinigitig be
noemd de beer | | . W. Schummelketel, brandmeester-
generaal te dezer stede, up een jaarlijksch inkomen 
van / 500. 

Correspondentie. 

Uw voorstel iieeut ik gaarne aan. 
Het toegezonden stuk is ongeschikt 

Aan A. te B. 
Aan C. te A. 

tet opname. 

ADVERTENTIËN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men. tor voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

n e cl aotle 
van genoemd Weekblad. 

T o t V r l J d a i g - u v o n t t l n« -ur«-n u r e n 
worden advertentiën voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentiën. 
O P Z I G T B R 

om over ecu of fcwet 
O P Z I Q T E R voo 

Gevraagd te Groningen 
maanden iu dienst te treden 
bureauwerk. 

Vereischten zijn netjes schrijven, teekenen 
en eenige technische kennis; (administratieve 
kennis strekt tot aanbeveling.) IVlouuiiig / 7 0 per 
maand. Adres, met opgave bij wien iiiliehtigen zijn 
te bekomen, under letter .1. aan den lloekliandelaar 
J. CREEMER te Groningen. 

IJKGRAAF EN HOOG HEEMRADEN VAN UE 
DIT/WATERENDE SLUIZEN IN KEMMEB-
LAND EN WESTl BIESLAND maken lw-

kend, ilut tengevolge van bet door den architect
landmeter bsj het Hoog Ueenvasdsehap ingediende 
verzoek, um eervul unt-slag, die lieti-ekking met I 
Mei e. k. komt te vaceren. 

Sollicitanten vvorde-i uitgenoodigd um zich met ge
zegeld adres, under overlegging vnu hunne beschei
den tot aanbeveling, in persoon bij den Dijkgraaf 
aan te melden vóór ut' op deu I Muart aanstaande. 

Alkmaar, 0 January 1877. 

Dijkgraaf en Hoog Heemraden voornoemd, 
A. MACLA1NE PONT, Dijkgraaf, 

Mr. D. F. VAN L E E U W E N , Secretaris. 

DI J K 

Openbare Aanbesteding. 
Op Woensdag 31 Januari 1877, des namiddags 

te twee uren, zal in het Kofi3ehius i*(Zwijnshoofd", 
bij enkele inschrijving worden te Ductilichc 

aanbesteed i 
H e t bouwen van eene V I L L A in het 

Boschje buiten de Heezepoort te 
Doetinchem. 

Bestek en teekeningen liggen ier inzage in voor
noemd Koffiehuis van af 24 Januari a. s. 

De bestekken zijn te bekomen van ul' 2.3 de/er, 
legen betaling van f 0.50. bij de Heeren G. .1. 
TH1EME O- Arnhem cn II. J. L . OVINK te Doe
tinchem. 

Aanwijzing up den dug ,| , . r besteding, des voor
middags tc 1 1 u r e n . 

Inlichtingen ziju op franco aanvraag te bekomen 
ten kantore van de Architecten G. J . VAN GENDT 
& (J. M. G. NIERAAD, te Arnhem. 

D i J K S O P Z I E N E R . 
Sollicitanten uaar de betrekking van D I J K S O P 

Z I E N E R van It'ijmbritseradeet* e. n . Contribu
tie Zeedijken, opengevallen dour hel overlijden van 
den Heer J. D. DUIF, worden iiiigeuuodigd zicb vóór 
den I February e, k. in |K-I-SOOU of bij franco brieven 
aan te melden bij den ondergetekende te Xijiand, 
onder overlegging van liiume lie wijzen van liekvvaaiu-
bcid en geschiktheid. 

De voordeelen aan die betrekking verbonden, be
staan in eeue vaste jaarwedde van / 'II00, en vrije 
woning iu bet ('uiitribiitielniis Schuileohurg onder 
Hindeloopen. 

De overige voonlcelen en dc verpügt ingen van 
deu Dijksopz'iener zijn omschreven in ,|c instructie, 
die vuor de Udiingheblamden ter inzage/al liggen bij 
den Secretaris der Contributie te Sneek, vnn des 
voormiddags 0 tot des namiddags 1 uur. 

Sneek, den II January 1877. 
Mc Dijkgraaf der Contributie voornoemd, 

A. J . BREEUWSHA, 

AANBESTEDING. 
Gp Maandag den 12" Februari 1877, des tnid-

dugs te twaalf uron, zal duor Burgemeester en 
Wethouders der gemeente Leiden . op bel Raadhuis 
aldaar, AANBESTEED wurden: 

Het vernieuwen der dubbele ophaal
brug over den R i j n . genaamd Kraaier -
straatsbrug, met bovenbouw in ijzer
constructie. 

Het bestek cn de teekeningen liggen ter inzage 
enz. uau de Stads-timmerweii', up eiken werkdag de 
besteding vuuntlgaainlc, van 's morgens te 10 uren 
tut 's namiddags te 4 uren, nlwaur bet eerste ad 

f -.15 verkrijgbaar is. 
Verlangde ophelderingen enz. zijn bij den Ge-

roeente-architect te bekomen, duur wien Donderdag 
de besteding voorafgaande aanwijzing iu loco /al 
gedaan wunlen des vuunuiddags te elf uron. 

ZEGT HET VOORT. 

AANBESTEDING 
HET POLDERBESTUUR VAN I.ITHOUEN, zal 

op Dmgsdag .10 Juuuurij 1877, namiddags drie uur 
op aldaar bij enkele inschrijving nam bet Raadhui 
besteden 

Het maken eener k r i b in de r iv ier de 
Boven-Maas ter lengte van 68 Meters 

Het bestek ligl ter lezing ten Raadhuize van Li-
tlioijen eu is up franco aanvraag tegen betaling der 
kusten verkrijgbaar bij den Seerotaris van voornoem
den polder N. DIJK HOFF te Lith. 

Aanwijzing den dag der besteding voormiddags 
vun 9 tot IJ uur. 

Hef l'olderbe.stuur voornoemd , 
W. GOVERS. voorzitter, 
N. D U K H O F F . secretaris, 

" M A A T S C H A P P I J 

HEtlHiDEItlM DEK BOUWKUNST. 
HET BESTUUR heeft de eer ter kennis van 

Heeren Leden te brengen, dal de lieer: 

H W . J N A C H E N I U S , 
wegens vertrek naar elders, gewenscht heelt met 
lo. Januari 1877 als Sekretaris af te treden ; 

dat bet Bestuur aan dien wensch heeft gehoor ge
geven, met dankzegging iu naam der Maatschappij 
mor dc vele diensten door hem gedurende een reeks 
vun jaren aan de Maatschappij vuornoemd bewezen ; 

dal ter voorziening in dc ontstane vacature is be
noemd de Heer: 

J . L . S P R I N G E R , 
Nieuwe Achtergracht, 42 alhier, 

en dat verzucht wordt alle stukken de Maatschappij 
betreffende voortaan le liezurgen uan het Sekretatïaat 
Wijde Kajielsteeg, 2 . lc dezer stede en alléén in 
spued eiscbende gevallen aan bet adies van den 
Sekivturis. 

Namens hel Bestuur voornoemd, 

G. tt. P A L M , Voorzitter. 
S. L. SPRINGER, Sekretaris. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Talelbagall-qriieveii 
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LEZINGEN OVER VENTILATIE. 
TWEEDE I.EZISO. 

Zooais in de vorige le/.ing gezegd werd, is iu den 
laatsten tijd /ouwel hier uls iu Europa de algemeene 
belangstelling opgewekt door de misporingeii, die 
aan 't licht hebben gebracht, hoeveel ontijdige sterf
gevallen in alle klussen der maatschappij door liedor-
ren lucht worden teroovsankt. 

Twintig jaar geleden /uu men verbazing beblieu 
opgewekt door te constateeren, dat bedorven lucht 
evenveel ziekte en sterfgevallen teweegbrengt , als 
alle andere ziekte-our/aken te zamen; locb leiden 
alle onderzoek ingen meer en meer tot die conclusie. 

Slechts weinigen begrij|>eii het ontzaglijk geldelijk 
verlies, om niet van het physUche lijden te spreken, 
dat door deze gemakkelijk te \i>oikomeii ziekte-oor
zaak geleden wurdt. 

Ik stel mij voor, thans één der meest belangrijke 
mderdeelen van ons onderwerp te bespreken, nl. 
lc uitwerking, die de hitte op de beweging der 
icbl •••It. 

Wij zijn geneigd, um van een kamer, waarin geen 
meubelen, vloerkleoden , enz. zijn, le zeggen . dat zij 
ledig is — zij is dit echter volstrekt niet. omdal zij 
lucht In-vat. Een kamer tusschen U7 en vk voe
ten o|i|rervlak bevat een ton lucht, eeu werkelijke 
loo, even zwaar als «en ton sieeukoul. De drukking 
vau den dampkring is op het vlak der ue ongeveer 
15 pond op den vk. Eng.duim, soodal een mensch 
vau gewone grootte een druk van ongeveer 15 tons 
beeft te verduren, waardoor hij, indien de druk niet 
gelijkelijk in alle richtingen werkte, SOU verpletten! 
woixlcn. 

WIJ moeten uns daarom dc lucht voorstellen als 
eefl wezenlijke zelfstandigheid, die zich evenmin als 
water of steenkool zonder kracht bewegen laai. Even 
veel kracht \< noudig, om een ton lucht te ver
plaatsen van den kelder naar een der verdiepingen, 
als om ditzelfde met eeu tun steenkool tc doeu. 

Hitte is de groote mutur der lucht : merk slechts 
up, welke kracht door de zonnestralen op de aarde 
wordt uitgeoefend, lie kracht van alle paarden der 
wereld, met die vau alle loruinulieveti eu andere 
stouuiuiachilies i> slechts eeue kleine fractie van de 
kracht, die de zonnestralen up de aarde uitoefenen. 
Ven schat baar uitwerking vuor voldoende, om elke 
minuut 5000 kub. mijlen ijskoud water te doen 
koken. 

Ondetxoeken wij nicer nauwkeurig, hoe deze in-
vloed op de lucht wonll uitgeoefend. Ileginl hij in 
de bovenste lagen, en wurden dc onderliggende 
iieblet vulgeus vcrwariutl, totdal eindelijk de beurt 
aan de Ix-iiedenste komt? In het geheel niet; de 
zonnestralen dringen duur dc 4 5 mijlen dampkrings
lucht, /under die merkbaar (e verwannen , en berei
ken de vaste voorwerpen op de oppervlakte der 
aaide. slechls deze wunlen verwarmd, en geven 
vervolgens hitte af aau de liichtdeeleu, die met hen 
in aanraking komen. 

Ditstrslende hitte verspreidt zicb in alle richtingen, 
maar er zijn geen twee v o o r w e r j i e n , die deze warm
testralen up tIe/elfde wijze ontvangen uf ze up de
zelfde wijze verbruiken; niettemin inuest ieder voor
werp, dat nitbs opneemt, deselfde boeveelheid warmte 
teruggeven, uf er een kracht van uvei-eensteimneiide 
grootte voor ontwikkelen. 

lietlectie geschiedt in slechts ééne richting, eu 
bel lichaam, «lat vvarinti'straleu jelleclccil, won It 
zeil'slechts zeer weinig verhit, doch uitstraling ge
schiedt iu alle richtingen; net uHsti^lende voorwerp 
absorbeert eerst de warmte, wordt ten* verhit, en 
geeft eerst daarna, cu dan in alle richtingen, de 
warmte terug. Sommige vaste zelfstandigheden la
ten de warmte* en liehtrtralen door, zonder die of 
le abeortocren bi te reflecteeren; andeiv laten de 
Ikdrtstralen dour, maar nemen veel der uitssralende 
annuls op, lOOsJs helder glas. Keukenzout is eene 
der zeit'stiimliglleden , die het meest de eigenschap 
bezitten, om uitstralende warmte te geleiden, daar 
bijna alle warmtestralen er, zender hitte na te la
ten , doorbeen gaan. 

Onder de proeven, die genuiuen zijn, om na te. 
gaan, ol* en hoeveel «Ier socusDStralen door de laag 
dampkringslucht van 45 mijlen dikte om onze aarde 
woidt geabeorteerd, zijn die van professor Tyndall 
voor bet Koninklijk Instituut van Groot- lÜttanje 
het Mangrijkst um de nauwkeurigheid, waarmede 
*ij genomen zijn. Dese prosven bewljsen op de meest 
afdoende manier, dat ilnige, zuivere lucht onmerk
baar weinig warmte iu zich opneemt; vochtige lucht 
daarentegen, zooals wij die in wn gewone kamer 
hebben, neemt van 511 tot 70 maal meer uitstra
lende warmte op. Nemen lucht en element a in- gassen, 
zooals wuterstof, zuui-stuf eu stikstuf, geen uitstra
lende warmte op, de samengestelde «assen doen dit 
walj atuiuoniii neemt b. v, 7'JüO, en üwuvelziiur 

880U maal meer warmte 
meriecn hebben dezelfde . 
De vochtigheid der lucht 
van bel grootste belang. 

op dan lucht: ook |»nrfu-
genschap in hooge mate. 
is op verschillende wijzen 
Zij is de groote regula

teur der warmte, neemt die op cn brengt ze van 
punt tut punt cn op plaatsen, die door dc zuliuc-
struien niet direct zouden kunnen worden bereikt; 
zij is als een zachte Ofunchtbare deken om uns heen 
gewikkeld, en beschermt ons voor te snelle verhit
ting of afkoeling. 

Professor Tyndall zegt, sprekende over de vochtig
heid in de lucht: «Als wij du narde als een warmte
bron beschouwen, is zeker tien percent van die 
warm;.* binnen tien voet vau baar opjiervlnktc onder
schept," en: w Wanneer voor een enkelen zomernacht 
de vochtige damp uit de ulliiosfeei', die Engeland 
omringt, werd verwijderd, sou dit de vernieling 
len gevolge hebben van iedere |i|anl. die door vorst 
kan gedood worden." 

In de Sahara, waar de bodem als vuur en de 
wind als vlam is, is de afkoeling zeer moeilijk te 
verdragen, en iu vele van onse door kachels ver
warmde buizen lubben wij eëh atmosfeer, die, wat 
droogheid aangaat, zeer goed vergeleken kan wor
den met die van de Sahara: zij is alleen wat un-
zuivenler. 

|»e voorgaande opmerkingen lyetrellende de onmo
gelijkheid , om lucht te verhitten. hebben liet rek
king op uitstralende warmte. Lucht kan verhit wor
den, maar op een andere wijs: zij wordt verwarmd 
door de onmiddellijke aanraking van ieder uloutn 
met d'eene of andere wanne zelfstandigheid. Welk 
een opmerkelijke aanleiding is dit, om een bseteB1 

dige luchtcirciilatie te Schéppen I De zuimestralen gaan 
door de lucht heen zonder ze te verhitten, maarzij 
verwarmen dc up|iervlakte der aarde up den bodem 
der lu.-btzee: deze verwarmt de daarmede onmiddel
lijk iu contact komende luchtatomen, en doet die 
zoo uizetten, dat zij moeten opstijgen, en daardoor 
min de koudere en zwaarden' luchtdeelen gelegenheid 
geven um up hunne beurt verwarmd tc worden. 

Door deze gnutle algemeene liewecgkr.tcbt , in 
verban! met de tallooze minden' oorzaken, die voor
komen uit de zeer verschillende neigingen lot absor-
Iteerüii, uitstralen en rellcclecreu der voorwerpen, 
wordt het voor de lucht bijna onmogelijk, um geheel 
in rus, ie ziju, zelfs in de kleinste spleet ol'opening 
of it n luchtdicht gekurkte Hesch. 

Om deze princi|>es nu op bet dagelijksch leven few 
te passen, bespivkeu wij het eerst een open vuur 
en bevinden, dat dit evenals de zon uitsluitend door 
directe uitstraling warmte verspi-eidt. Dc warmte
stralen vallen up de wanden der kamer, den vloer 
en het plafond en du vasti! voorwerpen in dc kamer, 
die dus gedeeltelijk verbit wunlen, en up bun beurl se
cundaire mtslralcrs worden. Deze uitstralende warmte 
van het vuur verhit de lucht iu dc kamer niet iu 
't minst, maar de lucht wordt bij gedeelten ver
warmd, doordien zij in onmiddellijke aanraking komt 
met de muren, de meubelen, euz. 

Een groote reden, waarom i-en open vuur zou 
veel gezonder is dan eenig ander middel van kunst
matige verwarming , is dat k deze, dal het dc 
werking der zou bet niccsl nabijkomt. De warmte
stralen vallen up onze lichamen. verwarmen die, en 
laten de lucht kind, gi*conceutreerd en vei-sterkend 
voor de ademhaling. De heldere gloed van een open 
vuur beeft een zeer aangenaam effect: hij verschaft 
«iNi gezonde opwekking. 

'I Is niet onwaarschijnlijk , dut toekomstige nas|xi-
ringen zullen bewijzen, dat de elect rische of chronische 
toestand der lm ht aanmerkelijk wordt gewijzigd, wan
neer zij strijkt over-, of in aanruking komt met beet 
ijzer; dit beeft niet plaats met de lucht iu een kamer, 
die door open vuur verwarmd vvonlt. De lucht in ecu 
kamer, door een o ' icn vuur verwarmd , kau moeilijk in 
ecu toestand van rust blijven omdat dat vuur noodza
kelijk zonder opbonden ecu aanzienlijke hoeveelheid 
der lu.'bi in de kamer voor het onderhouden der 
verbiiiudiiig moet tot zicb trekken, en de plaats 
daarvan door andere lucht moet wunlen ingenomen. 
Hierin ligt een van tb' grootste zwarigheden, ont
staande uit het gebruik van een open vuur; indien 
de door eeu reet vau de deur of het mam aan de 
tegenovergestelde zijde der kamer binueutnileiide lucht 
koud is, b. v. in , i 15 graden boven nul, dan 
vloeit /ij langs den vloer naar het vuur, en bezingt 
bun, die iu dien stroom zitten, koude voelen eu 
ruggen. Men kan zeer goed vuur een vuur een gans 
of iH'ti biefstuk braden, terwijl de daarlangs stnm-
iiieude lucht naar bet vuur een temperatuur van 0 
graden heefi. De genoemde moeilijkheid kan ver-
hulpen worden door de lucht, vuur zij binnciitivcdl, 
gedeeltelijk te verwannen, b, v, tut -4U a 5 0 gra
den, of op de wijze vau Dr. Fiaukliu deu luchtstroom 
achter de stookplaats tc doeu binnenkomen. 

Terwijl dus ccn O|H-II vuur de gezondst bekende wijze 
is, om een klein kamertje te verwarmen , en zeer is 
aan te bevelen vuur dc zitkamer iu iider buis eu vuur 
kantoren eu amlei-e plaatsen, waar dc bewoners zich 
uaar keuze dichterbij u f verder van bel vuur kun
nen plaatsen, is hel niet toe le passen up groote 
gebouwen, o f op kamer-, waar veel p-i-sonen tc 
zamen zijn, die aangewezen zitplaatsen hebben, b. 
* scholen , leeskamers , enz. 

Eeu kachel in een kamer verhit zoowel door 
directe uitstraling als duur verwaiTOÜlg van de lucht 
die ermede in onmiddellijke aanraking komt. Hoewel 
onze nieuw uitgcvoiid.n, sierlijk'-, gepatenteerde gas-
coiismneeieiidc eu luchtdicht gesleten kachels een 
zoo kleine hoeveelheid lucht voor de verbranding 
verbruiken, dat er veel kans is voor de bewoners 
ener kamer, die op deze wijs verwarmd wordt. om 
vroeger of later tc stikken, vci-schaft toch ccn goede 
en goed gebruikte kac'iel een aangename atmosfeer 
en is een van de meest economische tot nu bekende 
verwarmiiigsinlddelen. Er moet echter altijd een 
afzonderlijke pijp aanwezig zijn, die de versche lucht 
uit den dampkring aanvoert . en deze up en bij bet 
bovengedeelte van de kachel doet toestroomeii: wan
neer de/c aanvoer van versche lucht overvloedig is, 
met voldoende verdamping van vocht tegenover de 
meerdere uitzetting der verwarmde lucht, terwijl ver
der een ujieuing aanwezig is eu ecu verwarmde schnor-
steenpijp nabij hel plafond, die alleen 'savonds bij 
het branden der gaspitten, en wanneer de kamer 
te warm is. werkt >'ii op alle andere tijden gesloten 
is — en een andere ojH-iiing iu i*en verwarmde 
schoorsteenpiip nabij den vloer, die voortdurend 
de koude, /ware. vuile lucht van den vloer kan 
doen afstrunuieii, - dan zal een /nu ingerichte kachcl-
verwainiilig voor kleine geisoloerde kamers niet all."en 
een z>er economiseli, maar tevens een gemakkelijk 
en gezond middel zijn, om naar onzen wil de tem
peratuur te regelen. Het ver.*enigt in zich de drie 
hoofdzaken, die noodig zijn vuor dc gezondheid : 
warmte, gedeeltelijk duor directe uitstraling, versche 
lucht en tveAl. 

Maar noch hel open vuur, uucb de kachel, hoe 
wenschelijk zij iu menige kleine kamer mogen zijn, 
passen vuur groote vertrekken, waarin veel per
sonen te zamen zijn. lu zulke gevallen is verwar
ming voornamelijk duor ci reu lerende verhitte lucht, 
of gerumlihieenl mei directe uitstraling vun pijpen, 
gevuld met stoom uf warmwater, meer aan te raden, 
lu verliand met dit systeem van verwarming door 
middel vun ei reu loerende warme lucht hebben de 
dwaalbegrippen, die bet rellende ventilatie over 't 
algemeen by 't publiek beerschen, de nadeeligste 
gevolgen. 

De voornaamste punten, die iu bet oog moeten 
gehouden worden bij de beschouwing van dit onder
werp, zijn deze; dat in den toestand van beweging 
de warme luclil rijsi en de koudere daalt, maar dat 
in den toestand van rust dc luchtlagen vau ver-
schillende temperatuur horizontaal up eu ouder elk
ander gelegen zijn. Dan moet in aatuucrUug genomen 
wunlen, dal de temperatuur niets te maken heeft 
met de iul verheid of-onzuiverheid der lucht. Somtijds 
is de zuivere lucht, die een kamer biniieiistruomt, 
kouder dan de gemiddelde kamertemperatuur; zij 
valt dan naar beneden, en noodznukt de warmere, 
nn in dit geval, vuilere lucht, tiaar het bovenge
deelte der kamer te sti-üomen. Maar dikwijls, iu 
den winter, is de binnenstmomende vei-sehe lucht 
w a r n i e r dan die in de kamer: zij neemt dan de 
bovenste ruimte der kamer iu eu vloeit er door 
boven du koudere en vuilere lucht, die langer inde 
kamer geweest is. Ter verduidelijking van dit ge
deelte van bet onderwerp nam tie schrijve:- weder 
proeven met een kleine glazen kamer. waarin hij 
de beweging vau de luclitstroouien nabootste door 
gekleurde vloeistolten vau verschillende dichtheid, die 
auu 'li'zeltile wetten zijn unilei'wurpen als de lucht 
under die voorwnanlen. Du blaiiwgekleurdc vlueintof, 
waarin een weinig zout, om zu iets dichter tema
ken dan zuiver water, stelt de kunde lucht v u o r ; 
de duor cochenille geklemde ntode vloeistof buteekenl 
warm water: blauw stelt dus kunde of dichtheid, rood 
warmte of vetdunning voor. 

In deze kamer nu, die gevuld vvonlt tuut licht
blauw geklemd water, ziju in twee tegenovergestelde 
wanden u(ieniiigcn gemaakt, beide in 't bovenge
deelte \v«l tu verstaan. In een der o|>eiiingen eenig 
verscb water, door cochenille roodgekleurd gieten
de, ziel men deze. vloeistof aan de tegenovergestelde 
0|«uiiig uitvloeien, zonder dat zij merkbaar invloed 
uitoefent up de lagere, koudere gmleidteu der kamer. 
Dil op de lucht loe-iassende /iet meu dus, dat als 
de ventilatie iu een kamer op deze wijs is aange
bracht , den geheelen dag door hel vertrek een wanne, 
zuiveie luchtstroom kan gaan, die niet in 't minst 

verwarmt of ventileert. Gelukkig, zegt de schrijver, 
zijn slechts weinig gebouwen op deze absurde wijze 
geventileerd' zij werd toegepast in bel II '-•II-
huis bij den bouw vau de nieuwe parlementsge
bouwen, maar mislukte natuurlijk. - en ik geloof 
dat zij nog bestaat in gedeelten van een paai-
krankzinnigengestichten, waar men schijnt le rekenen 
up den ZCUIIwachtigeu toestand der patiënten ul-
Vulduende um zich zclven warm en de lucht iu bewe
ging Ie houden, lk merkte deze inrichting uuk up 
in een nieuw gebouw van bet Yale-cullege, [Je 
architect van dat gebouw was waarschijnlijk hang 
vour de noodlottige uitwerking van onze gewon • 
kachels up de gezondheid der sitidcnteu, en wilde 
dit gevaar geluid vermijden: hij had dit evengoed 
kunnen doen, en op nog zuiniger wijs , .looi- de stook
plaatsen bij de koolmijnen te plaatsen, waardoor de 
moeite cn de kosten vau hei transport der steen
kolen zouden zijn vermeden. Overigens geloof ik, dat 
men van dergelijke ventilatie-inrichtiiig tegenwoordig 
is genezen. 

De schrijver sluit nu dc bovenopen ing vuor de 
instruoining der verwarmde versche lucht , en opent 
beneden een klep voor dat duel, terwijl de boven-
ojiening voor de iiitstrumiiiug der bedorven | l u c h t 
in functie blijft. Wij hebben nu een ventilatie-inrich
tiiig, zegt bij, zooals zij gewoonlijk woidt toegepast, 
en znuuls zij zeker in drie vierden van alle gebouwen 
in Amerika en Europa, waar aan kunstmatige ven
tilatie eenige zorg is besteed, voorkomt. Wat zien 
wij nu 'ui de modelkamer? Dat de verwarmde lucht 
in een kolom loodrecht uaar het plafond stijgt, en 
dun iu horizontale richting langs het plafond naar 
dc uitstrooiniiigsopeiiiiig vloeit. Wel wonll de lucht 
iu de kamer meer in beweging gebracht dan bij ons 
eerste voorbeeld, maar toch blijven hoofdzakelijk de 
lagere un bewoonde gedeelten onveranderd. 

Om hieraan tegemoet te komen, gaf reeds Dr, 
Franklin ecu middel aan de baud, dal door Dr. 
ïieid tater iu tuejtassiug is gebracht, cti gebaseenl 
is op de stelling, dat dooi' de natuurlijke warmte 
van ons lichaam, waardoor een opstijgende lucht
stroom rondom ons ontslaat, de adem naar boven 
stijgt, cn deze luchtbeweging kunstmatig timet wor
den nagebootst. Zooals wij gezien hebben, Wils één 
klep, daarvoor Ixmedciiauu den vloer aangebracht, 
Onvoldoend i daarom stelt Reid voor, van deu 
geheelen vloer een enkelen rooster te maken. en 
zoodoende een opstijgenden luchtstroom iu de geheele 
kamer te krijgen. Vuur dit duel waren de vloeren 
in de parlementsgebouwen door honderdduizenden 
gaatjes d -boord, cn de kelder werd geheel een 
heete-lueht-kainer. Het denkbeeld is prachtig, eu 
zal in sommige gevallen , als het geheel is uitge
voerd, zeer voldaan hebben, maar er is écu moei
lijkheid, nl. deze: om den druk en liet oj iei iet i 
zoodanig te regelen, dat cr altijd over zoo grout een 
oppervlakte CHMI gelijke stroom «uitstaat, die tevens 
zoo zacht is, dat bij de personen, die ermede iu 
aanraking komeu, geen last aandoet. Deze gelijk
matigheid uu kun niet in één vun de 1000 gevallen 
behoorlijk verkregen worden , en daarom veroordeel 
ik up «Ie meest bepaalde wijze alle systemen , die 
gebaseenl zijn up de circulatie van verwarmde lucht 
voor het verkrijgen vau deu lumdigeii toevoer warmte, 
cn up D'M'iiiugeii iu het plafond vour 't oiitsiiapjieii 
der vuile lucht. In de praciijk zijn die o|>eniitgen 
in den winter altijd ges lol en, met bet doel, um de 
warmte binnen te houden, cu daar zulkuo'wniugen 
altijd beschouwd werden als de eenige ware vuurde 
behoorlijke ventilatie eeuer kamer, maar juist iu den 
winter, als kunstmatige luehtvcrvct'scliiug 't meest 
noodzakelijk is, moeten ge lot en won len, hebben zij 
aanleiding gegeven tot dal sterke vooroordeel van 
het volk tegen al, wat naar ventilatie zweemt. 

Na de .«schouwing van deze valscbe theorieën, de 
oorzaken van zooveel ziektegevallen, willen wij nader 
zien, ho-' Franklin, die, wij zeiden het reeds, hel
dere begripiien uver dit onderwerp had, up een een
voudige wijze de quaestie van ventilatie wilde opge
lost hebben, Ziehier wat liij zegt : oAls de vuische 
«lucht, verwarmd cn s|ieci(lek lichter gemaakt, de 
••kamer binnentreedt, stroomt zij langs deu schooi-* 
"steeiiiuuulel uaar liet plafond, en vei-speidt zieb ge. 
•heel iu bet Uivengwleelte der kamer, van waar zij 
udoor de aaugevoenle strunmuii van verscb verwarmde 
nltichl, die volgen eu zich boven haar plaatsen, naar 
»-beneden wurdt gedrongen , zoodnt tfpoedigde geheele 
iikamer gelijkmatig is verwarmd." Dit is het groud-
lieginsel, waarnaar zijn lw roemde frank lin-kuehel 
was ingericht Laat uns zien, zegt de schrijver, of 
wij mei on- gissen huisje dit principe kunnen toe
lichten Hij vult dit geheel met wat bij zijn proeven 
de kunde lucht voorstelt, sluit de bovenopeniitg, maar 
neemt bet paneel voor de stdioorsteenupetiing weg. 
De warms lucht, binnenkomende, vloeit langs het 
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plafond , maar aangezien zij ilaar niet kan ontsnappen, 
noodzaakt zij de koude lucht, bij de sehoontsenupe* 
ning uit te vloeien; echter blyft een kleine laag 
koude lucht op den vloer liggen, en zal daark le 
voeten veroorzaken. Dit komt, gaat de schrijver 
voort, omdat de uitstroouiitigso|»eniiig boven hij den 
schoorsteenmantel is. Hij mankt nu die opening 
onmiddellijk bij den vloer, en bereikt daarmede de 
volkomen verwarming en ventilatie der kamer. Het 
geheele vraagstuk is op de meest eenvoudige wijs 
opgelost, en wel mag men zich verwonderen ( dat 
zoolang juist aan alle andere iu plaats van dit middel 
is gedacht. 

Wij zien hier weder de waarde van die uitmun
tende inrichting in onze huizen, de open stookplaats; 
zelfs zonder het vuur doet zij uitstekende diensten. 
Wij moeten echter niet vergeten, dat er andere 
omstandigheden zijn, waarin liet niet voldoende is 
om voor de ventilatie in hoofdzaak op de stookplaats 
te vertrouwen, Indien b. v. deze open is, en de ka
mer gevuld met warme lucht, terwijl de konden' 
versche lucht langs den vloer inplaats van langs den 
zolder binnentreedt, dan zal de laatste eenvoudig 
over den vloer heenstroomen, tonder in het minst den 
toestand van het bovengedeelte der kamer te veran
deren. Wij hebben dan juist hel tegenovergestelde 
van het geval, waarin de warme lucht bovenin de 
kamer werd iu- en uitgelaten. 

Tot goed verstand van het onderwerp is het van 
belang, wel te begrijjicn, dal de voorgaande proeven 
uitsluitend betrekking hebben op gevallen, waarde 
kamers alleen zijn verwarmd door liinncnstroomendu 
lucht, die buiten de kamer is verwarmd, doch niet 
in de helft van onze kamers geschiedt dit op deze 
wijze, maar heeft de verwarming plaats door mid
del van de gewone kachel, het ogien vuur, stoom, 
levende wezens, gaslicht, enz. En dau zijn dc voor
waarden geheel anders, en vereisclien een geheel 
verschillende studie eu behandeling. Hij dergelijke 
verwarming is de versche lucht gewoonlyk kouder 
dau die in de kamer; zij valt uaar den vloer, en 
vloeit beneden de vuilere eu warme lucht, die lan
ger in de kamer is. lu zulke gevallen is hel verkeerd 
eeu bovenraam te openen, in de meening, 'lat de 
warme lucht daar zal ontwijken, eu de koude lucht, 
die er mocht inkomen, bovenin de kamer zal ziju, 
en zoodoende geen nadeel zal doeu. Niel zelden valt 
de koude lucht als een stroom naar beneden, de 
voeten koud houdende, terwijl bet hoofd wurm is, 
zoodat kleine kinderen op deze wijze vind van de 
koude kunnen le lijden hebben, terwijl de hoofden 
van volwassenen sterk verwarmd zijn. en de thermo
meter boven de stookplaats een hooge temperatuur 
aanwijst. 

Wij zien dus, dat eerst de betrekkelijke tempe
ratuur moet bcjKinld worden van de lucht, die de 
kamer binnentreedt, daar deze natuurlijk als zuiver
der moet beschouwd worden dan de lucht, die lan
ger in de kamer geweest is; indien zij warmer is 
dan de laatste, dan moet er gezorgd worden voor 
openingen onderin de kamer tot het doeu ontsnap-
pen van de vuilere lucht. Wanneer integendeel de 
binnentredende lucht kouder is dan dïe in de kamer, 
dan moet er bovenin de kamer eeu opening ziju 
voor het outanappen dor vuile lucht. Alle ramen 
moesten dan van boven schuivende gemaakt worden, 
daar zij natuurlijke ventilators zijn, en bijzonder veel 
dienst doen, den geheelen zomer, en het geheele jaar 
door des nachts. 

Ik wensch uwe aandacht nog te vestigen op een 
ander systeem vau verwarming: ik bedoel dat uiterst 
gemakkelijke, zuinige, zindelijke enfatsoenlijkesysteem 
van verwarming door directe uitstraling van steom-
pÜpen, Daar stoom zulk een alledaagsch artikel in 
alle groote gebouwen is geworden, zijn de meeste 
dezer op de genoemde manier verwarmd j bij een 
volkomen dicht huis is zij zeer gemakkelijk , en daar 
de meeste menschen te onwetend of te zorgeloos zijn 
om zorg te dragen voor een afzonderlijken aanvoer 
van versche lucht, uitsluitend voor de ventilatie, is 
het gevolg, dat er in de Anienkaansche steden waar
schijnlijk geen systeem is, waarbij meer talent wordt 
verdroogt! en meer mannen van zaken versuft, dan 
bij dit. Deze opmerking heeft meer bijzonder betrek
king op de redactiekamers van bijna al onze groots 
nieuwsbladen. Zij gebruiken stoom, om hunne 
schoone drukpersen te drijven, en men zon uit de 
verwarming en ventilatie, of liever uit bet geheel 
ontbreken der laatste, bijna opmaken, dat zij meenen 
dat dezelfde krocht, die hun persen in beweging 
brengt, ook geheel voldoende is, om hun tie kracht 
te geven tot het schrijven der origineele stukken voor 
den drukker, en dat zij evenmin behoefte hebben 
aan versche lucht nis hun persen. 

Men denkt misschien , dat het bijna niet moge
lijk is, dat zulk een verstandige klasse tier maat
schappij, die tie prachtigste fire-pmof gebouwen 
maakt — zulke volmaakt»! paleizen van ijzer, steen 
en marnier, als door onze uitgevers van nieuwsbla
den in New-York, Philadelphia en andere groote 
steileii worden gesticht, — een dergelijke dwaling 
zou begaan, door te verzuimen, de noodige hoeveel
heid zuivere, versche lucht tuin iederen employe 
zoowel tics zomers als des winters te doen toekomen. 
Indien er iemand is, die in dit denkbeeld verkeert, 
ik raad hem aan, een van onze uitgevers te ver
zoeken , ïn zijn blad cen duidelijk verslag te geven 
van zijn systeem van ventilatie, en een opgaaf van 
de hoeveelheid versche lucht, die aan ieder der 
geëmployeerden ten goede komt. 

Men zou spoedig tot dezeltile conclusie komen als 
ik, dat tic r.uid vuu den predikant aan zijn toehoor
ders volkomen op hen toe|Misselijk is: •doe altijd 
zooals ik zeg, maar nooit, zooals ik doe". 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DEIt 
HOUWKUNST. 

A F D E K LINO 's-GRAVENIIAOE. 
Vergadering van 17 Januari 1877. 

Na voorlezing cu gt*adkcuring van de notulen der 
vorige vergadering deed de Secretaris mededeeling, 
dal waren ingekomen de volgende stukken : 

o. Een brief van het HoolilWsiuur met bijgaand 
programma voor een knuiluuiuigciigesticht te De

venter. Uit dien brief bleek, dat hel Hoofdbestuur 
wijzigingen in dat programma had voorgesteld, doch 
daarop een dubbelzinnig antwoord had ontvangen. 
redenen waarom men geen vrijheid vond, mededin
ging uan te bevelen. Het programma is nu bij den 
Secretaris ter lezing gedeponeerd. 

Een schrijven vnn genoemd Hoofdbestuur tot 
herinnering aan art. 47 der statuten, inhoudende 
dat in een gecombineerde vergadering met. de af
deel ings best uren , dc algemeene vergadering vooraf
gaande, tic punten ran behandeling voor die verga
dering worden vastgesteld. Het werd dus tijd voor
stellen of iets, de Maatschappij RU ban- afdeelingen 
bctivll'eiidc, tc In-spreken en iu le zenden, indien 
die al noodig geoordeeld mochten worden, 

c. Een aantal gedrukte vragen ter («handeling 
op de algemeene vergadering, om onder de leden te 
verspreiden. 

Tengevolge van het aftreden van den heer Pi-
mentel werd met meerderheid van stemmen tot be
stuurslid gekozen de heer B. Brouwer. 

De heer G. II Hanoi deed voorlezing vnn een 
voorloopig rapport over de vinding van Sserolmey. 
Volgens cen prosiieetus werd die verf gebruikt tut 
bestrijking van hout-, metsel-, steen houwwerh en 
ijzer eu bezit dc eigenschap de oppervlakken volko
men te bedekken cu hel doordringen van vocht te 
beletten. Zij is te verkrijgen in verschillende soor
ten en kleuren, ul naarmate het le be lekken ma
teriaal dit aischte. 

Dc proeven echter, tloor den heer Baiter op ver
schillende plaatsen genomen, gaven hein nog geen 
i-echt om iKisitief zijne meening ten voordeele dier 
verfstof uit te spreken. De vochtigheid in Holland 
was wellicht vuu anderen aard dan die in het Bui
tenland, om dc traagheid der verharding tegenover 
de snells werking, elders verkregen, le rechtvaardigen. 
De kostenberekening per M 1 bij de voorgeschreven 
In-strijk ing van een vochtigen muur, nl. drie malen, 
was geenszins meegevall.m. 

De President stelde mui dc orde de 5e vraag ran 
bel Hoofdbestuur, luidende aldus: »Wat is de iieste 
overal aan te wenden manier tot liichlververschiug 
eener woonkamer en zaal, wuar gestookt wordt en 
gaslicht of |N'tro|euiu brandt.'" Over deze vraag voer
den verschillende leden het woonl; sommigen om 
afvoerkanalen te plaatsen in schoorsteenen beneden 
liet plafond in schuine richting of trechtervormig 
iipluopeuilr: anderen om IMIVCII de lunijien of licht
kronen kokei's aun te brengen, waardoor de dam
pen tussehen het plafond, in schoorsteenen of kana
len tot boven het dak werden afgeleid. Iu tie gc-
meentescholen werden naast de rookkanalen ter vve-
dei-szijde kanalen gemetseld, waardoor de bedorven 
lucht werd afgevocnl. In den zomer echter, wan
neer men niet stookte, brandde meu in openingen 
dichtbij deu vloer een gaspit , om alsdan het kool
zuur beneden af te voeren, aangezien dit door zijne 
meerdere zwaarte zich in de laagste luchtlagen be
vindt. Wederom anderen vonden in geen ventilatie
systeem eenig heil, tenzij dit met een vei-vvurmings-
syeteem gepaard mocht zijn; alteen door een machi
nale bewerking zou men kans vim slagen mogen 
verwachten. 

Over het gebruik van den livdi'o-o\igeeu-toestcl 
voor soldeerwerk, bet vierde punt op bet oonvoca-
tiehiljet vernield, roerde het lid Ikiudewijus het 
woonl, en gaf onder andere in korte trekken een 
verklaring der tegenwoordig meest in gebruik zijnde 
spirituslanip, die zich boven alle andere toestellen soo 
gunstig onderscheidt. Ineen cilinder brandde op den 
bodem een gewoon spMtuapitjs of lichtje, van welken 
aard ook. itovenin dien cilinder is een afzonderlijk 
luikje geplaatst, tut zeken* hoogte met spiritus gevuld, 
terwijl de geheele toestel van luwen hermetisch ge
sloten is. Door liet lichtje nu wordt de spiritus zoo
danig verhit, dat de (lichtruimte daarboven met 
spiritusstoom van hooge spanning gevuld wordt. Dezen 
stoom nu leidt uien door een huisje, langs dc vlam 
strijkende , naar een spits-of tuitvonuig uiteinde van 
den cilinder, alwaar hij zich in de bekende lange 
en felle vlam uitstort. 

Teu slotte gaf het lid Bert Brouwer een vervolg 
van zijn kunstVsrliuuwing van het nieuw opera)'ge-
bouw te Parijs, en thans wel hoofdzakelijk photogra
phieen , de verschillende beroemde schilderwerken 
van tic voornaamste Fransche urtisten fa-treilende. 

Mei recht mug men op die nationale kunstwer
ken roem dnigeii , eu dit trotse he gebouw als een 
museum hoog in eere houden. 

Onder dankzegging voor ul het geooteue sloot de 
President de vergadering. 

I N G E Z O N D E N . 

Aan de liedactie. 
Onder aanroeping van het beknopt verslag over 

de vergadering der ufdeeling Amsterdam, te lezen in 
uw blad n. 2 dato l i Januari j l . , las ik op mijn 
beurt met genoegen het Openhartig peccavi des 
Heeren J . A. Albcrdiugk Thvui iu het Algemeen 
Handelsblad vnu 22 Januari. Het doet mij goed 
uwen luzers te mogen herinneren, dat de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst, in zake den Mu-
seumbouw, reeds iu het voorjaar van 76, zich bij 
request tot tien lieer Minister vun Binnenlandsche 
Zaken wendde, houdende het even beleefd ah drin
gend verzoek 'lat bet Zijne Excellentie mocht be
hagen, tie drie in tc wachten museum-ontwerpen 
te doen hconrdeelen dooi' eene commissie, voor het 
iiiecrendcel beslaande uit deskundigen, omdat zoo
danig oordeel alleen waarde kon hebben en in deze 
Rijkszaak niet mocht worden gemist. 

De aldeeling Ainsteitlam der voornoemde Maatschap
pij trad in December jl. op, cn steunde dc poging op 
eenigszins andere wijze, om ons museum tc doen zijn 
eene modelstichting. Natuurlijk draagt iedere zelf
standige vereeniging gaarne de volle veranftvoorde. 
lijk heid vour hare daden, en doen dat in de eerste 
plaats de Maatschappij cn hare Afdeelingen. Ik 
had dus niemand, en in niet" te tontlasten". Alleen 
levert mij de museum-historie tot heden het feit , 
dat van de twintig juryleden, er slechts één (zegge 
/.cu, bouwmeester van beroep is, die als rapportstellcr 

benoemd . tevens collega van den Heer Cuv|>ers was. 
Zulk ecu vreemdsoortig feit zal wel eenig blijven, 
en te vergeefs iu dc kunstgeschiedenis der bcschnalile 
wereld naar zijn weerga zoeken. 

Ten slotte moge voor den volitverigen kampioen 
ten beste van lic| Rijksmuseum en zijn doorril de 
mededeeling gelden, dat deze tunnel niet door den 
Gen nteraad, maar wel door het dagelijksch bestuur 
vnn Amstenlam, op voorstel van derden is verlangd 
geworden, nadat cr aanvankelijk drie openbare rij
en wandelwegen of overdekte gangen, midden cu 
dwars door het luiisciimgchutiw, waren geeiseht. 

Mocht ï and de uu vastgestelde doorril willen 
verdedigen, hel is mij wel, maar met steekhoudende 
bewijzen zal hij dat nooit kunnen doen. Woorden
praal en gekscheren in ernstige kunstzaken zal wel 
ieder deskundige blijven afkeuren. 

J. II. LXLIMAN. 
Amsterdam, 24 Januari 1877. 

P. S. In den Mum'trur des Arts vnn 22 Decem
ber 1870' eu in vTeemde dagbladen lees ik het ver
makelijk beiicht, dat. hij de eerstesteenlegging 
van het Rijksmuseum alhier bijna alle huizen en 
schepen niel de nationale driekleur waren vennen!. 
Over den doorril cn nudere feiten zwijgt dc Am-
iterdamsche verslaggever zeer behendig. Wellicht 
komt hij eei-stdnugs met het bericht dat de d ril 
uitmuntend voldoet en ecu sieraad voor het gebouw 
is. Wie zijn toch de onbehendige vrienden, die deu 
geachten Museurn-houvvrneestcr op dergelijke diensten 
onthalen.' 

Berichten eo mededeelingen. 

B I N N E N L A N I). 

's Gravenhage Hij de behandeling der koloniale 
liegmiting in tie zitting van 20 Januari der Eerste Ka
mer trad de beer Duyinaer van Twist ïn uitvoerige he-
BCbouwingen naur aanleiding van het bekende uilres 
van de Kamer vuil Koophandel eu Nijverheid te Batavia, 
die eene ongunstige meening heeft uitgesproken om
trent de keuze van Taiiiljong-Priok voor de haven 
te Batavia, ten betooge dat er alleszins termen be* 
stonden, om op bet door de Staten-Generaal in de na-
juaiszilting van I87u genomen besluit terug tc ko
men, en de quiiestie van de lieste vestigingsplaat.- voor 
de genoemde haven andermaal aau een ernstig on
derzoek te onderwerpen. Mocht de Minister van 
Koloniën die meen ing deelen, mocht de Minister 
met den spreker van Oordeel zijn, dat de Staten-
Generaal, bij tie behandeling van de Indische be
grooting vour IS76, een ongenoegzaam doordacht 
besluit hadden genomen, dan was tie spreker volko
men bereid aan tie Kamer eene motie ie onderwer
pen, uiet om den Minister vau eenig wantrouwen 
te doeu blijken, maar integendeel om hem steun te 
geven, teneinde op de zaak terug te komen. 

De .Minister van Koloniën bedankte beleefdelijk voor 
een steun, die zich iu eene geformuleerde verklaring 
zou uitspreken. Wijdloopig ging hij de gansche ge
schiedenis dezer zaak na, en herinnerde hoe, bij hel 
debat iu de Tweede Kamer in het najaar van 187."», 
ook hij het verschil vau gevoelen , hulde werd gebracht 
aan het grondig ondersoek, dul hij deze zaak huil 
voorgezeten. 

Nooit was eenig openbaar werk — was toen lie-
weerd — zoo grondig onderzocht. En ging het dan 
aan op eene lieslissiug van zooveel gewicht , na rijp 
beraad genomen, terug te komen, alleen omdat do 
Kamer van Koophandel eu Nijverheid le Batavia 
nun eeue nudere beslissing de voorkeur zou hebben 
gegeven / En tlat op cen oogenblik, dnl de hand aau 
het werk wordt geslagen, tlat dc Staat reeds voor
viel- miilioen verhouden is, en dat reeds een schip is 
gebuurd om zestig personen, voor dil werk aange
nomen, naar Indie over te brengen? 

Dit alles ware misschien nog niet overwegend te 
noemen, maar toen de Minister op de meest stellige 
wij/c t>r aan toevoegde dat het plan van Tandjong-
Priok uu nog hij alle ingenieurs en deskundigen all 
hel liesle wordt beschouwd, zag de heer Van Twist 
aanstonds vau de motie af. Deze zaak leerde, volgens 
den heer Pincolfs, groote voorzichtigheid in de toe
komst, wanneer opnieuw sommen wenlen gevraagd 
voor de uitvoering van groote werken in Indie' 

— In de Staatscourant van 21» Januari is op
genomen het Koninklijk Besluit van 21 December 
1870, houdende aanwijzing der perceelen en eigen
dommen , welke in dc gemeenten Overschie, Hillegers-
berg. Kralingen. Capelle a tl. Usel, Nieuwerkei-k a/d. 
Usel,Ouderkerk n'd. Usel, Berken woude, Bergambacht, 
Schoonhoven , Willige-Luugerak , Lopik , Benschop , 
Uselste'm, Jutfaas en Houten onteigend worden, ten 
name vandeBjKiorvvegmautschappij Rotterdam-Munster. 

Amsterdam. In tegenwoordigheid van de wet
houder! Heynsius en Driessen en den Gemeente-se
cretaris, werd den 22 Januari in hot Oinleinan-
huis het Amsterdamsen Museum geopend. 

Dit Museum is cen uitspruitsel van de historische 
tentoonstelling, verleden jaar met zoo buitengewoon 
veel succes in dc zaten van het Oudemanhuis ge
houden, van welke merkwaardige en kostbare verza
melingen het een cn ander aan het nu gestichte 
Museum in bruikleen is afgestaan, of ten geschenke 
gegeven. Daardoor is het Bestuur van het Koninklijke 
Oudheidkundig Genootschap, dat hel Museum be
heert, in de gelegenheid geweest de kamers cn keu
ken uil dc zeventiende en achttiende eeuw nagenoeg in 
denzeltdeii toesttitid, met eenige wijzigingen en schik
kingen , te behouden. Door de bijzondere medewerking 
van het Gemeentebestuur zijn vele schilderijen, die 
ten stndhuize in portalen of wachtkamers hingen, nu 
in bet Museum in ul hunne rechten hersteld; ook 
particulieren hebben oude ecbiMerstuJiken algestaan. 

— Naar De Tgd vernoemt is de heer W. Horst 
Pzn., opzichter van den Waterstaat , benoemd tot 
hoofdopzichter hij dc Amsterihniische Kimiuibmiiit-
Mhappij. 

Breda. Tot Directeur der openbare reiniging is 
benoemd dc baar J . Sehoondermajrfc Jzn., te Utrecht. 

\iinkoiidiL'iiii;ni ran Aanbestedingen. 
Maandag, £9 Jan. 

• i m e r - n i a r i . tc t l ure, ten raadhuize: de lev. ring 
van 88000 gewone Nicdennenniger lava straatkeien, 
Inlichtingen nij den geincentc-architoct. 

A n d i l k , te 11 ureu, door kerkvoogden eu nota
belen der Hcrr. gemeente, in de herberg Do Kruiper, 
hij Wed. Burger: het afbreken van cen oud gebouw 
en het bouwen ccner nieuwe pastorie, met. verder 
daarbïjbelioorendo werksaaaiheden, 

i i red . i , te Li uren. door het gemeentebestuur •. 
het maken van 2 gedeelten rio'd cu het leveren eu 
leggen vnu hardsteenen trottoirbanden langi dc Sin-
gclgraelit, van do Willems! raat af tot uau de Maur its-
it raat, benevens om dc perken op het Stationsplein, 

iiunire.jit te 12 uren, ter secretarie: bel maken 
vim 2 stel schooltafels cu banken cn van 10 stuks 
langwurpig-vicrkaute tafels, voor dc middelbare meis
jesschool nau de Sleeguversloot. 

Krnkum, tc 12 ureu, door het bestuur der R C. 
gcuiueiiti!: Int afbreken vau ecu fabriek gebouw en 
verder restau roeren van cen annes woonhuis. Aanw. 
tc 10 ureu, iu de gewezen stoouiol its lage rij. 

Vatage, tc I uur , door burg. en wetli.: lo. bel 
leggen van iioolleidingcn, tot voortzetting der riolee
ring tc Schcvcuingcn; 2o. het verlengen van liet trot
toir langs de Wnsseiiaarschestraat te Schcvciiiiigcn, 
en het verbeteren vau [dat langs den Hczuidunhoul-
sebeweg te 's-Hage. 

Lecuuurden, ic 1 uur , door dc comm. van uduii-
nislnilic over do gevangenissen: de levering vuu ma* 
chimin] gcspunoni) vlassen-, bieden-, wollen en katoe
nen weelgareus, ged. '77. 

Kelterdam, door Bok cn Van Waning: hel uitbag
geren vuu dc Oostkoui Ic Delfshavcu cn het verwer
ken van deu baggergroud, met bij behoorende werken. 

(.uo.i.T.ik door het bestuur vun deu polder Knt-
tcudijksblok; bet maken vau ccne sluisdeur cu daar
mee iu verband slaande werken, alsmede het noodige 
voeg- en uictsehveik aau dcsluis van gcuocindeu pol
der, zoo ook het wegruimen der dammen. 

UlukdHK, :*n Jan-
Den Rammel, tc 10 ureu, door het gemeentebesl.: 

bet leveren van p. m. 600 M J gehorde griut, ten 
dienste der gemeente. 

11*11», te 11 ureu, door den commandant in het 5e 
gcniucoiiimnudemcul, in het Bureau voor de schutterij; 
hel houwen Vun . koepelovcus ia tic Rijks-ijzergie
terij aldaar. Bilj. iuz. 2» Jan., tc :i ureu, ten huize 
vuu den comm. voornoemd, 

HMI.MO, tc 12 uren, duor bet gemeentebestuur: bet 
onder proliel herstellen van den weg van Didmn naar 
de Augurlooschc grenzen; bet gedeeltelijk verbreeden, 
verlcggeu eu begriulcn daarvan: het afbreken van dc 
houteu brug op du Didainscbe Wetering cu het ui 
plaats bouwen vau eeue brug mei sleenen In ud hoohl en. 
Bilj. iuz. uiterlijk vóór 11 ureu. 

Kelterdam. tc 12 ureu, door dijkgraaf eo hoogheem* 
raden vau Sehieland, iu bet Geinecnclaudsbuis: de 
leveriug van 2200 elzeu heipnluu voor de Maas- eu 
Scherm hoofdeu. 

Ilelflj, le 12 ureu, door deu directeur der artillerie-
stapel- eu construct ie-magazij uen: de levering van 
2üio baiskruitxakken (linnen), ten behoeve van ge
melde magazijnen, in één perc. 

* mulei duni, tc 12 uren, door bet kerkbestuur der 
Ned erL Israel. Hoofdsynagoge: het buuweu vnu eene 
godsdienstschool, op een terrein greuzoude aau dc ver
gaderzaal op hul Jonas-Oauiel-Meijorpleiu. Teekening 
ligt bij duu architect I. Gosschalk. 

Ilreitingeii, ia 12 uren, door burg. cu with.: bet 
graven Vuu cen kanaal vau het uiteinde van bot Tcr-
Apelerkauua] door de gronden vau Tcr-Apci tot de 
zuidelijke grensscheiding van Grouingen cu Diente, 
mut tic bijbehooreudc kunstwerken, lui. bij duu iu
geuieur der stadsvenen tc Stadskanaal, Bilj. iuz. 
2U Jan. 

kaevr rd rn , tc 12 uren, tloor burg. cn with.: bet 
maken vau 2 nieuwe bruggen over het Loodiep. 

Mlddrlburc, Ic 1 uur, door dc Couiniercie-com-
paguiu. tc baren kantore: hel bouwen cn turicliteu 
Van OOBC werkplaats, dienende tul smederij cu ketel
makerij, benevens daaraangronzeud kautoo gebouw. 
Teekeningen liggen op genoemd kantoor. Inl bij den 
gemeente bouwmeester to Middelburg. Bilj. iaz. vóór 
12 uren. 

L . l l i e l j r n , tc •'• uren, door hul polderbestunr, op 
hut raadhuis: het makeu eener krib in de Boven
klaas, ter lengte vau O» M. Aauw. vau 9— 12 uren. 

Helder, 'sav. 1 urou, door het bestuur van het 
algemeen weeshuis: hei bestraten van wegeti eu voet
paden iu hut vroegere weiland „Brecwater". Bestek 
ligt bij den gonii'Liitebouwnicesier. 

V*eeii*dHg, 31 Jan. 
Zode o te 10 ureu, door notaris G. W. dcJossclin 

tie Jong: bet omzetten vau grond op lui Kmbrock op 
N uil velde, onder Harfscu. 

KfH-ii-rim er, te 10 uren, door bet bestuur van deu 
Zoctermourschen of Meuwdrooggemaakteu polder, bij 
M. 11. Begeer: bet slichten der gebouwen en het ver
richten vuu aardewerken enz. gevorderd voor oen 
stoomgemaal aldaar. 

Idaknil iuixeu, tc 10 uren, bij Wed. Briuksnia; bet 
aanleggen vnu eeu zandweg, vau den weg vau Lcgc-
meer af lot aan de landen onder Teroele, ter lengte 
vuu p. m. 'I i M. lui. i).j deu gemccutcopzichier E. 
11. Meijer, te St.-Nikolaasgn. Aauvv. te 8' 7 ureu laugs 
het terrein. 

'•-HUK*, te 11 urun, door het ministerie vnu bin
nenl. zaken: bet verrichten vun graal- cn baggerwerk 
iu den nieuwen Maasmond aan duu Hoek van Hol
land voor du vurbeter.ug vnu deu waterweg vun Rot
terdam naar zee. Iteming: pcre, 1 /"-100,000, pcic. 2 
/"ÏOU.OOO. 

K a a r d e , tu 12 uren, door kerkvoogden tier llerv. 
gemeente: liet aiuovccruu der bcslnaudc- en het bou
weu eener nieuwe pastorie, lui. bij A. Leclcrcq, le 
Kruisingen. 

i iui>iinriiim L te 2 ureu, iu 't Zwijnshoofd: liet hou
wen van eene villa iu hut Boschje builen de Heczu-
nuurt. Bestek cu tceseuingcu iu genoemd kofliehuis. 
lui. bij dc archilccteu G. J . vnu Gondt cn C. M. G. 
Nicraml, tc Arnhem. Aauw. te l l 1 / * uren. 

Kurk .mic , tc 3 uren, door kerkvoogden der Herv. 
gemeeute, iu dc consistoriekamer: bet doen vnn ccnigc 
vurnicuwiugeu rn herstellingen aun hel kerkgebouw, 
de consistoriekamer eu de pastorie uldaar. Aauvv. tc 
10 ureu. 

i i t i i o i / i r i i i f f d e i i , door B. J- Westcrdijk, in hot 
gemeentehuis: hel houwen tetur kapitale schuur. 

Lrmmer, door bet dijksbestuur van bet waterschap 
Zovcn-Grieletiijcii-cuStftd-Sloolcn, lor secretarie van 
hot dijksbestuur: het bouweu op zee vnn ecu steenen 
' l am ul kapwerk laugs bet Leuislerbop, over tic lengte 
vnu 5400 AI. Iul. bij dou opzichter K. S. van An
dringa, Ic Lemmer. Raming / 550,008. 

Utkerk, door do kerkvoogdij: het houwen eener 
burgerhuizing aan den straatweg aldaar. Aanw. 2'J 
Januari. 

Harrum (bij), bij K. K. Osiuga Sr.: het bevloeren 
eu begrinten van dc zoogen. Osingalnsu under Wcster-
Nijkerk, ter leugte van 1175 M. Aauw. 20 Jau-, te 
V uren. 

"„ lh.ee |cr griffie van de Tweede Kamer: tic le
vering van brandstoffen voor den dienst van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 

Ilonrierdajr, 1 l 'rhr. 
Lsgsaassr. tc 10';, uren, door het dijksbestuur van 

]„.t waterschap Zeven-Grietenijen eo Btad-Slooten* op 
bel Huis ter Heidei de levering vnu 'Ai>0 ilère rivier
grint (waaronder 40 stère middelsoort, 200 stère kalk-
krizrl, 30 Stère verbrijzelde keien c n 40 stère brik), 
in onderscheidene perceelen. 

tiiittlcrdniu , Ic 12 uren, n n m r i i s II. (i. Inden .Iz., 
,u het Hotel De Oude Graaf: bet bouwen van 2 pak* 
buiten op cen terrein to Amsterdam. Inl. hij archi
tect Y. Buvoets Cz. 

\ r [•*••-'- -
Hrtreaarf. te 11 uren, tloor het bestuur van bet 

waterschap Mijnshccrcnhind-vnii-Moerkerken, in hol 
calc/ahii: het afbreken der bestaande bouten ophaal
brug, met het maken van den onder- cn bovenbouw 
voor een metalen draaibrug te Maasdam, in 2 perc. 
Hilj. ins. lot 10 uren bij den dijkgraaf Junizon vnu 
Krlfrentcn van Babyluniènlirock, tc Dordrecht 

Kalrrdua- 3 »'rbr. 
A i i i f l l e r d a m , tc 18 ureu, iiauiciis S. ,1. Brcslou, in 

hel Hotel De Oude Graaf: bet bouwen van 5 woou-
ii ui ze II met bovenwoningen op cen terrein tc Amster
dam. Inl. bij den architect V. Brjvoeta Gz. 

/nnmmi-rdi im . Ie 12 ureu: hul initktin vaneen 
houten gebouwtje en afvoerbak, benoodigd lot stich
ting vun eeu stoomgemaal ten behoeve der droogma
kerij tc Zwannncidam. 

i n i l i r t n , Ic 1 uur, door de comm. voor dc ge* 
iiieciitugasfahrick, aau de fabriek: dc levering van 
4,250,000 KG. prima qualitei' Duitsche gaskolen. 

Z u a l l c , ic 1 uur, door DUrg. en weth.: dc leve
ring van 32,000 Athsebe keien en 40,000 Pauoonral* 
keien, alsmede ló'l sir, M. kunt kelen. 

Ilaaiidaa, S Febr. 
*.aardru, Ie 11 uren, door den eerstaanw.ingenieur, 

„i lift gcineciittdiuis: lui voorlzcttcii van de vcrhi te
ring der vesting Naanlcn. Bilj. inz. 2 Febr. op het 
bureau vnu den iugeuieur voornoemd. Ruining 
i ,J.VI,I 00. 

'«•Haat*, tu l l ' j uren, door het ministerie vau 
binnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: 
hut opruimen vun du bestaande houten- en bel maken 
eener ijzeren buig op steenen landhoofden over de 
Waal 'e R'jsoord in deu Rijksweg van Katendrecht 
naar Zwijr.drechl. Auuw. ill Jan. Raming ƒ9136. 

L e l d e n , to l l 1 / , nreu, tloor dc comm. vuu admin. 

Iovcr de gevangenissen: de levering van materialen, 
benoodigd voor den arbeid der gevangenen ged. '77. 

•edegraven, ie 12 uren, door do besturen vau de 
polders Wcijlaud en Dc Breu , iu Bet Grauwe Paard i 
hut maken dur gehouwen cu inrichtingen voor cen 
Mnomgcmanl, machiuistwoning enz. 

i ,ril len, tc 12 uren, door burg. cu weth.: het leve
ren vau bouwmaterialen enz., in 8 pcre. 

'-.-Huge, te I u u r , door burg. on woth.: de leve
ring van steenkolen teu dienste dur duinwaterleiding. 

iwrtsroa-as. te l'/i uren, door de Holl. l.lzcreii-
s poor wegmaat schappij, in bet stationsgebouw: bet 
maken van een goederenloods met bijkomende werkeu 
op bet station tc Schagen vnu den Noordhoilaiidschtai 
Jsiiiftlsspoorwcg. Iul. op het bureau van deu ingenieur 
vau deu weg, tc Amsterdam. 

llln-jdaK , « Frhr. 
'a-Hage, to 11 uren, door hot ministerie van marine: 

bet inrichten van cen gedeelte vau 's Rijks a r sen ar. I 
te Delfzijl tot woning, magazijn enz. voor dun diutist 
van bet loodswezen aldaar- lui. bij den bouwkundige 
voor duu dieust vuu het loodswezen te 's-lluge. 

«•-«-n, le 12 uren, door hel prov Instuur: het 
ged. '77 Onderhouden vnn het gebouw, bewoond dooi
den Commissaris des Kouings iu Drente. Aanw. den 
7en dag voor de besteding. 

v.*io i i- i l .u; 7 relo-
Ku alle, tu 10 uren, bij den logementhouder Poppe, 

buiten de Kam perpoort : Lo. het bouwen «un eene 
raste brug over dc Oude Wetering hij Wcrkcl in 
Mastenbroek; 2o. bet bouwen vnu eene boerenbehui* 
zing aldaar voor 11. Rcuvekainp. Inl. bij G. Kragl-'r., 
te Mastenbroek. Aanw. li I'"br. te 9 ureu. 

vv 11111-1 u i j II ii ii r p tc 12 uren, doorliet dijksbestuur 
van d'-II W illiulmiiiapoldcr: hel bouwen vnn een stec-

| nen sustiesluis in den zeedijk van genoemden polder, 
in de nabijheid vun het Kataehe Veer. aanw. 81 Jan., 
vuu 12—1 uur. 

Ilarllngeii , tc 12 uren, door het dijksbestuur der 
Vijf-Dcclcn-Zecdijken-Buiteudijks, iu Do Nederlanden: 
het aanleggen ccner steenglooiing cn bet verzwaren 
van den zeedijk over ccne lengte van 99*/jt M-, ten 
noorden van Dijkstrrburen, steen 10 h 45. Aanw. 5 
Febr., te 0 uren. Bilj. iuz. uiterlijk te 11 uron. 

WaKega , bij II. S. di' Vries: het houwen van euu 
hoerenhuis tc Oldeboltpa ann den kunstweg, op de 
planls in gebruik bij Fokku Jacobs Dofs. Aanw. 5 
K-br., tc 2 uren. 

Handerdag, *> lel.r 
Ternaard, te 11 Uien, door het gemeentebestuur 

van Weatdougeradeel, ten awneentehuiset lo. het 
houwen van een nieuwe school cn onderwijzerswoning 
tc Ternaard (de school voor 'AOH leerlingen); 2o. het 
bouwen eener nieuwe school cn verbeteren van het 
bestaande schoolhuis tc Waakeeus, Aanw. 7 Febr.: te 
Wasksens tc 11 uren, te Tcrnanni le 2 uren. 

srhieii.ioi le 12 uren, door burg. en vveth.: dc 
levering vau: 100,000 stuks Luiksche keien; 800,000 
stuks vlakke .straatklinkermoppen; 2f>0 M'gewusschcn 
L-riiit: 300 str. M. Esoaussijnschstecneu Irottoirbanil; 
1000—2000 M. rivierzand; houtwumu cu matsel* 
materialen. 

Arnhem, door bet prov. bestuur: bet van builen 
verven der prov. gebouwen tc Aruhem in '77. Inl. 
hij den opzichter A. J . Groenen, aldaar. 

Vri jdag , *> Pear. 
Leeuwarden, tu 10 uren, door den hurgerm. vnn 

Eoeiivviirdcradeel: de levering van 12(10 stère grove 
gewasschen riviergrint, teu behoeve der gcuieeutc-
kuuslwcgcn. 

Zaterdag , IO Febr. 
" leeuwl jk , tc 12 uren, tloor bot gemeentcbest. van 

Dewerken c n Steenwijk, in het Veerhuis, bij J . A . 
BureneerI bet bouwen v n n een schoolloknnl te Slceu-
wijk. Inl. bij P , Vcrschtior, Ic Sleeuw ijk c n A . Smits, 
'e Rijswijk. A a n w . 7 Febr., te 10 uren. 

Haandag, IS l'ebr. 
Leiden , te 12 uren, door burg. en wrth.: het ver

nieuwen der dubbele ophaalbrug over den Rijn, ge-
nnamd Kraaierstiaatsbrug, met bovenbouw iu ijzer-
constructie. Inl. bij den gemeonteurchilcct. Aauw. 7 
Febr., yan 10—4 uren. 

Lelden, te 12 uren, door burg. c n wetli.: lo. bet 
vernieuwen der NooroeindsbrUgi 2o, het maken van 
4 ijztren omkastingeu voor urinoirs. Inl. hij den gc-
mcciitciircbitect, A a n w . H Febr., te 10 « r e n . 

IMnndag, 13 l'ebr. 
'a-llage, tu 11 urm, door hot ministerie van mu

rine: bet bouwen cn I c v e i e n vun 3 loodskottcm met 
beschieting en mnstgrstel, uls 1 van SO on 2 van 10 
I C Inl. hij den bona kundige voor den dienst van 
bet loodsweeën Ie 's-Hage. 

Dendeidag, IA l'ebr. 
* in-ici,tuin te 11 uren, door bet ministerie van 

koloniën, ann bet koloniaal eiahüssenimt: di-levering, 

in 44 perc. van: 12,0(K) Eng. tons Newcastle steenko
len; 750,000 vlakke Wanlkliukers; zerken cn vloer
tegels; divers gereedschap; vijlen; signaalhoorns: 
snoeren tot hoornblazers en trompetters; halssnoeren, 
schoiidcrpussanteii cn sabelkwasten: lederwerken: 
25,000 M. blauwe baai; verfwaren: VOO KG. roode 
menie; 20,000 KG. zinkwit; 2500 KG. pek; 6000Stuks 
compositie olieflcschjcs ; 0000stuks slolborstcls: diverse: 
behoeften voor de Landsdrukkerij) compositie-kaarsen; 
lijn- eu pakwerk; (papier, algemeene behoeften, touw
werk, naVtinnen, draadnagels") rorpakklngsbehoeften. 

Ternaard, tc Huren, door het gemeeute bestuur van 
Westdongeratlccl, ten gemeeiitchuizc: lo. het bouwen 
van ecu nieuwe school en onderwijzerswoning ie 
Baard; 2o. bid bouwen van een nieuwe school en oo-
derwnsemwoning te Bettcrwird. Annw. 14 Pcbr.: tu 
Baard le 11 uien, te Bettcrwird to 12 uren. 

'ft-n*g«j, te 12 uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken, ten dienste der Staatsspoorwegen: liet 
makeu van ecu tijdelijk stationsgebouw cn verdere 
werken op bet statwnsemplacemeat Zwaluwe. lol. bij 
den hoofdingenieur tc Arnhem cn dou hoofdopzichter 
le Willemsdorp. Aanw. S eu 10 r'obr., telkens tc 
I uur 

V i : » g c , tc 12 uren, door bet bestuur dor spoor
wegmaatschappij Leiden —Woerden : het maken c n 
stelle.i vnu den indalen bovenbouw voor de bruggen 
van den spoorweg Leiden—-Woerden, in één perc. 

Lelden . Ic 12 uruu, door burg. cn wetli.: lo. bet 
leveren v a n 122 stuks hardsteenen palen,; So. idem 
van L'00,000 stuks slniutstecnen; 3u. hel verrichten 
v n n si ra it werk. Inl. bij den geincentcarchitocl. 

H a i d e r w i j k , le 12 u i e n , door dc lioofdadruinistra-
tie vau het koloniaal werfdepot, ten bureele van den 
kapt.-kwarticrmecster: de levering, ged. '77, van dc 
hij het korps benoodigde voorwerpen van kleeding cn 
uitrusting. 

VHage, tc l uur, door bet bestuur der spoorweg
maatschappij Leiden — Woerden: het maken vau d,-
uardchiuu, onderbouw der kunstwerken e n z . vau den 
spoorweg Leiden—Woerden: iu één perceel. A a u w . 
ti cn 7 Febr., beginnende den Ben te Luiden, te 1" 
uren, buiten de Wittcpoort. 

'k- i lage, te 2 uren, door bet bestuur der spoorweg-
nma'si happij Leiden — Woerden: bul leveren van43,500 
eikenhouten dwarsliggers, in 9 pcre. cn 193U stuks 
eikenhout voor wissels, in 6 perc. 

•enram, tc 4 uren, door kerkvoogden der Herv. 
gemeente, bij Wed. J. II. Mulder: hut bouwen van 
eeneonderwyserswoniag. Bestek ligt hij Wed. J. l l . 
Mulder, aldaar. 

Vrijdag, IO l'ebr. 
n-Hateli, to 10'j uren, door bet ministerie van 

binnenl. saken, san het gebouw van bet prov. best: bet 
bouwen vnn bazalttnurcn langs den schutkolk van sluis 
no. 10 der Zuid-Wiltemsvuart. Aanw. 10 cn 13 Febr. 
Iteming /"1Ü.500. 

Zwvl le , tc 12 ureu. door het ministerie van bin
nenl. zaken, aau het gebouw van het prov. bestuur: 
het maken van oen gedeelte der nieuwe verbinding 
tussehen de vVillemagrsohl cn de Stadsgracht te Zwolle. 
Aaaw. 9 Febr. Iteming 0775. 

l laandag, 11» l'ebr. 
t oM-rsi'ii-ri te l l uren. tloor burg. cn weth.: dc 

levering van (JólHI Waal- en straatklinkers. 
Weetseaag, v i i c b r . 

VHage, te l l uren, doorliet ministerie van bic-
nenl. /.aken: de lichting cn opruiming vaa cen ir. de 
Nieuwe-Maaa, even beneden Vlaardingen, tussehen tie 
kilomcterrunicn 144 cu 145, gezonken vaartuig. Aanw. 
17 Febr. 

Vrijdag, S3 l'ebr. 
Hen Kurg (op Tcsscl), door bet. waterschap der 29 

Gemeenschappelijke Polders, op bet raadhuis: bot v e r 
z w i n d van den polder I >c Eendracht, gelegen tusscbeu 
den Eierlandsohen dijk en den nieuw-aangelegden ditk 
vnu d.Mi polder Het Noorden op Tesscl, lang 955 M. 
Annw. 22 Febr., te 11 uren. 

Xalerdag, S4 l'ebr. 
l ' i r i r h i , tc I uur, door burg. cu weth.: de leve

ring vin 240,000 H L . Engelsche gaskolen, teu behoeve 
der gt mcenle-gasfahrick. 

Op later le bepalen datum. 
•forward: Int bouwen ccner bewaarschool en vnn 

4 woningen. Teekeningen cn inlicht, bij tien architect 
F. Sw irt, te Sneek. 

Afloop van Aanbestedingen. 

k a l i u m , 10 Jan.: hel bouwen ccner burgerhui zin ge 
nldanr: ingek. 0 bilj., als: 
D. Walde* tc Kollum. ƒ 8 8 9 8 
M. Zijlstra, „ Ec, „ 8184 
J. Spaan, „ Kollum. „ 2935 
J. Bakker, „ idem „ 2S77 
J. Bakker, „ idem „ 2S74 
P. Zijlstra, „ idem ,, 2774 

Lemmer, 10.lan.: de onderhoudswerken aau hut wa
terschap Zcvcu-Grietcnijcn-ou-Stiul-Slooten: 

lo. bet onderhoud van dc rijwegen ten oosten 
vnn dc Lommer; minste inschr. was J . G. Bakker, te 
Schotcrzijl, voor 

2o. bet ondorhoud van den rijweg ton westen van 
de Lommer: minste iuschr. was G. J. Bakker, te 
Lemmer, voor /174. 

3o. bet nnderhoud van rijwegen ten westen Zaud-
voonlerbock; minste inschr. was F. A. do Vries, te 
Ündemirdum, voor f184. 

4o. het verwerken van strooinnrdc over rauwe ge
deelten van den Nieuwcdijk nabij Schotcrzijl; minste 
inschr. was W. Tjalsma, te Oostcrz.ec, voor / 10SS. 

5o. het uitvoeren vau eenige werken en Ie veranti en 
ton oosten Laaksum cn ann het westciude vnn dun 
Wie ld ijk; minste inscbr. was W. S. Visser, te Laaxum, 
voor ƒ520. 

DO. tic levering vnn palen ou gordiugeu voor hot 
jaar '77: perc. 1, P. Schaafsma, te Harlingen, /961.75; 
perc. 2, Fontoiju Tjnllingii, idum, ƒ2302 50: perc. 3, 
dezelfde, ƒ 1593; perc. 4, tinna Wed. C. Slees wijk. te 
Lemmer, /S989; pero, 5, dezelfde, ƒ9849; perc. 6, 
H. Jans en Co., te Harlingen, /S50; perc. 7. dezelf
den, /"1710; perc. ï (J. J . Garssen Jr.. te Zutfen, 
ƒ 3 3 5 ; perc. 9, dezelfde ƒ 1200. 

*>i \ o ii a niirociile, 11 .fan.: het afbreken eeuer 
kleine schuur op de lathe VeldsOffg en bet bouwen 
ceucr buizinge en schuur; ingek. 12 biljetten, als: 
J. II. Nijdnm. te Oudebildtzijl, ƒ 11,442 
T. 11. Bijlsma, „ St.-Aiiun-psr., „ 10,988 
H. (i. Brouwer, „ Stiens, „ 10,987 
P. v. d. Wonde, „ Stiens, „ 10,550 
A. J. v. d. Moii, „ Berlikum, „ 10,435 
P. S. S. Reismn, „ Beetgum. „ 10,324 
P. D. Wassenaar, „ Si.-Anna par.. „ 10,300 
1). F. vnu Dijk, „ Berlikum, „ 9,089 
Gebr. Pot, „ St.-Auuapnr., „ 9,915 
E. L. Hiemstra, „ Hallum, „ 9,000 
J. Jansmn, n idem „ 9,578 
1). G. Keuning, >, St.-Anna-par. „ 9,3S3 

l ' l thulxermrerieii . 12 Jan.: bet bouwen renei ge
heel nieuwe boerderij niet bijlovcring van alle inutu-
rialen; ingekomen S hilj-, als: 

tc Bedum, t 17.090 
„ Bapoemeer, ., 10.700 
., idem .. 10,470 
„ Warffum, „ 10.450 
„ Uilhuizermcelen. „ 15,690 
„ Uilhuizen, 15.ÖSS 
„ rjskwert, „ 15.0(X) 
„ uithuizermeeden, „ 14,200 

II Mom m a n , 
D. Offringn. 
H. Vos, 
.1. Zelden rust. 
H- Bos, 
T. Westcrdijk, 
J . Haviiiga, 
M. rjbbens, 
gegund. 

Veldhnven. 13 Jan.: het houwen eenrr boerderij 
m"t st:1! ei schuur; minste inschr. wan W. Jansen, 
te Stratum, vour ƒ 4440. 

Meuwrrkerk a u . 13 Jan.: hot verdiepen van wa
terleidingen cu sluotcn, vnu afwnturi'iggreppcls langs 
berm wegen iu den Prins-A luxunderpol der; ingek, 3 
hilj, als: 
J. EL Fruvlier. te Utrecht, / 3900 
A. Kokshoorn, Capelle a/IJ., „ 3515 
W. Lobc, „ Kralingen, 3444 

Leooriuhtrn, 13 Jan.: lo. do uitdieping der Loos-
duiuschc Vaart; iugek. 0 bilj.. als: 
.[. de Korte, tc Gouda, f 14,000 
II. de (iier, „ Hekendorp, ., 18,860 
P. Krarüjereld, H Sliedrecht, 11,680 
M. J . vau Zanten. „ 's-Hage, „ 10,050 
VV. vau Zon, , Schiedam, » S.SG0 
S. H . Tassemeijer, „ Rotterdam. ., 8,507 

go. hel innkeii v a u eun ijzeren brug met steenen 
hoofden over die vani ' l ; ingek. S bilj., uls: 
D. Boer, te Sliedrecht, ƒ 8090 
.1. C i Beschoor, „ Loosduiucn, „ 7525 
,\. Kudders, „ Schiedam, „ 7296 
S. II. Tassemeijer, .. Rotterdam, „ 69Ü8 
II. de Gier, „ Hekcndorp, „ 6900 
W. vnn Zon, „ Schiedam, „ tïOCtl 
II. W. Bouthoorn, „ "s-Hage, „ 6515 
J. H . de Swart, „ itlem ,, 5S67 

3o. bot vernieuwen van 221-M. dorpsstraat; minste 
inschr. was .1. H. dc Swnrt, te 's-IIngc, voor J 1S77. 

Haarlem. 13 Jan.: het bouwen eener bouwmans-
woiiing nabij bet Kruisdorp, ouder het opzicht van J . 
VT. dc H u i j , tc Haarlemmermeer; iugek. 0 bilj., als: 
.1. Bruijn, tc Haarlcmmermocr, / 15,800 
W. Versluis, „ Amsterdam, „ 14,700 
P. van Vliet, „ Woubrugge, „ 14,890 
L. Kieviet, „ llnnrlemnicrmeer, „ 12.975 
W. Kruikemeier, „ idem •• 11,850 
K. Bol. „ Burgerbrug ia do 

Zijpe, „ 11,484 
Tuite:shuck, 15 Jan.: het bouwen van 2 arbeiders* 

woningen met schuur voor P. Kalis aldaar ; ingekomen 
8 bilj., als: 
A. v. d. Berg, tc Pultershook, ƒ 2S10 
.1. Buurman, ,, idem „ 2797 
li. Labrijn, „ idom „ 2795 
L. Boertje, „ idem „ 2775 
A . de Haas, „ idem ., 2i>^-> 
3. v. d. Erve, „ idom „ 2083 
J. Boertje. „ idem „ 2006 
I). Dijkgraaf, „ idem „ 2490 
gegund. 

A(Metaraam, 15 Jau: de levering van onderschei
dene materialen ged. 1S77, '78 cn '79: 

Perc. 1, eiken en dennen Magbalken: Amhaetsheeren 
V. d. Meulcti, ƒ2310 ; .1. .1. ('lansen Jr. en Zn. un Co., 
f 2230. 

Porc. 2, bessagd grenenhout i B. Loos c n Zn., tc 
Blokzijl. /*443.->; A . Sligcbur ou Zn., tc Monnikendam, 
ƒ4410.50; II. E. van fielder c n Co, ƒ4352.75; J . G. 
Schreuder, ƒ4230; C . en A . Kost, / 4148.50. 

Porc. 8, Nervagrenen besaagd boot i G. en A . Kost, 
ƒ2471.50-, A , Sligcbcr cn Zn., ƒ 2307.50; 11. E. vnn 
Gektsr cn Co., ƒ2340.60; J. (i. Schreuder, ƒ 2231. 

Perc. I, deunenbout: C. eu A. Kost, ƒ427 .77; H. B. 
vau Gelder en Oo., f 416.83. 

Perc. 5, varenhout: J. G. Sehreuder,/4l00; A. 
Sligcbcr cu Zn., f4055.50; B. Loos en Zn., /4001; 
H. E. vau (luider on Co., ƒ 3978.50. 

Perc. 6, buiteal. bout: II. K. van Gelder, ƒ6127.50; 
C. en A. Kost, /OOM.50. 

Perc. 7, teer en pok: Bruins en Ublcubrouk, ƒ 60S; 
Meijjes cn llüweler, ƒ 453. 

Perc. S, smeedijzer: Krom cn Co., /1660.S9; Gebr, 
V. d, Vliel. / 1696.75; W. Bernet cn Co., ƒ 1571.25. 

Perc. 9, Eng. vijlen: G. dc Hans en Zn., ƒ 174.50. 
Pcre. 10, Luiksche spijkers: dezelfden, ƒ 1223.50. 
Perc. 11, steenkolen: B. Hagedooru eo Zoon, 

f 527.75. 
Perc. 12, ijzcrkraiuorij en winkelwaren: G. dc Haas 

en Zu., /1888.08; Urinlcrs en Meuscr, ƒ1024.25. 
Perc. 13, verfwaren, verfkwasten enz.; VUsering cn 

Lely,/889.60; Qoogeweg cn V. Zameren, f 806.05. 
Pero. 14, touwwerk; .1. M. v. d.LelÜ, te Maassluis, 

f 14*14.15; Holst en Kooij. /" 1209.05; Wed, V . d . 
Voort cn Co., /M33S.S5; W. J. de VoogI, te Üor-
dreclit, ƒ 1219.10. 

Perc. 15, schooninaakgcrccilscbappcii: Gebr. Jonker, 
ƒ1109.30: J . II. Huijgun cn Zn., /U0G.60. 

Pcre. 10, zink, koper- en ijzordraad : Eitje en Co., 
f 224. 

Perc. 17. kalfnatvvcrk: Krom en Co., r*9S5; G. IL 
Mackeno, /*8S5; Meijjes en Hóweler, ƒ 8 5 4 

Pere. 18, emmers cn putsen : Krom en Co., f i l l 50; 
De Leen* uu Krappeloer, ƒ 9 6 . 

Pure. 19, bezems: T. H. dc Jong, firma I>. en C. 
Beverwijk, ƒ686. 

Perc. 20, manden: Krom en Co., ƒ 231.50; Gebr. 
F. en L. de Ridder, ƒ215.75. 

Perc. 21, olie cn traan: B. Essink, f 17S0.SO. 
BJavgerfe , 15 Jan.: bot bouwen ccner school cn on 

ilerwijzerswoning met bijlevering van allo bouwmate
rialen; ingekomen 7 bilj., als: 
J. Bots, te Valkanawaard, J 12,010 
J. .Schampers, „ Toiigolrc*, n 11,000 
G, 11. Lcijteu. „ Stratum, > H.800 
P. Itijndcrs, „ Valkenswaard, .. 11,425 
L. m i Gaal, „ (ioldrop, ,. 11,300 
A. vnn Hiuiburgeu. „ Bladcl, 10,995 
II. Franken. ,. Betgevk, .9.S87 

t|>eldaa:n, 10 Jan.: het bouwen eener villa 111 bet 
Orsnjepsrk, tc Apeldoorn, voor Jhr. Teding van 
Betkiiout; iugukomou 9 biljetten, als: 
11. Wegerif, te Apeldoorn, ƒ 11,000 
.1. Itedslaak, ,. Wem » 10,880 
J. Wegerif. „ idem » 10,555 
L. Wegerif, , Mem 10.425 
A. Mulder, Vaassen, ,. 9,900 
Hs. Wegerif, „ Apeldoora, » 9,724 
A. Koopman, „ idem 9,640 
F W. Geurden, ,. idem ,. 0,550 
R Willem», ., idem „ 9,274 

Meuu-Heier land, 10 Jan.: hot bouwen van een 
iniuhiuistwoningbijdc stoommachinennn liet Brakclschc 
veer onder Nienw-Beierlandi ingek. 17 bilj, nis: 
L. IJzerman, 'e Nieuw-Boierlund, f 1715 
ll . Dnbel, » Wem „ l"00 
,1, VVccda, „ Oud-Bciurlnnd, „ 1099 
W 'iHnrl, M Nienw-Bcierland. „ 1040 
.1. ti. Beversluis, „ idem „ 1018 
J Stoker „ Oud Bcicrlnnd, ., 1610 
ti. Pijl, „ idem „ 1600 
VV. v. d. Wel, „ Nieuw-Beierland, „ 159S 
W. Bottenberg, ,, Oml-Bcierlaud, 1595 
1, ltakkor. ., Hekelingen, 1590 
M. v. d. Wulp, „ idem „ 1590 

te Niouw-Beierland, ƒ 1587 
„ idem „ 1509 
„ Oud-Beierland, „ 1495 

idem „ 1495 
idem „ 1489 

„ idem 1487 

J. Pijl, 
J. v. d. Wel. 
W, Wecda . M i , . 
A. van Trigt, 
J. van Bezeij, 
D. van Besetj, 
gegund. 

Medemblik, 17 Jan.: bet driejarig tmdeilioud der 
straal wilgen: miuste inscbr. wareu: perc. I, K, Bc ij-
man, tc Wognum, ƒ 8 9 8 0 ; porc. 2, P. (Jules, idem, 
ƒ 1 1 , 0 0 0 ; pere. 8, K. Beijmaii, ƒ0100 . 

Kaïleval le , 17 Jan.: bid doen van vurtimmcringuu 
San de kerk en pastorie, in 3 perc.: 

perc. 1 perc. 2 porc. 2 
P. Vonk, te IJreleip, ƒ 3995 ƒ 1024 f 640 
T. Booustru, tc Gerkes 

klooster, 3917 994 599 
S. Wieriug. 'o Bergum, 3593 871 493 
G. B. Bloembergen, te 

Rottevnlle. • 3558 977 S25 
F. Bebiere, idom, 3535 888 535 
M. Filtering, tc Suameer. 3409 773 593 
A. <lc Groot, Ic Bergum, 3350 970 650 
K. Bloembergen, te 

Rottevnlle, 924 563 
Amsterdam, 11 Jan.: bot bouwen vnn een landhuis 

te Baarn, voor rekening van J. E. Teixeira dc Mattos, 
onder beheer van den architect T. San Iers; ingek. 
13 bilj., als: 
Staal en llaalinoijer, te Amsterdam. f 68,986 
Dc Zwaan Jr. rn Koper, „ idem „ 67,889 
Soheltema en Mouton. „ idem „ 62,449 
G. B. Gijsbertse, „ Amersfoort. „ 57,000 
J . A. v. Slraatcn, „ Utrecht. 50,700 
ff. W. v. Vloten. „ idem „ 56,300 
A. C. Vink, „ idem „ 55,760 
D. Liinpcr, „ Baarn, „ 55,555 
P. J. Bons „ Utrecht, „ 53,835 
A. Groenendijk, „ idem „ 51,400 
M. Andricssou en Zu., .. Hilversum, „ 49.8S8 
W. vnn Doornik, „ Baarn, .. 49,490 
A. Keers, „ Hilversum, „ 49,288 

Am-lerdam, |S Jan.: hei bouwen vnn 04 woningen, 
op con turreirr vuu de Vereeniging ten behoeve der 
Arbeidersklasse, iu de Willemstrant, onder bobeer van 
dc architecten Hamer; ingekomen 13 biljetten, als: 
Scheltema cn Mouton. tc Amsterdsm, f 98,641 
P. Brugman. „ Alkmaar, „ 92,429 
J. J. D. Thuring, „ Amsterdam, „ 88,990 
C. J. Maks Jz., „ idem « 85,180 
ft. Cruiff en H. Schouten, „ idem ,, 84,888 
11. J . Meekers, „ idem „ 80,960 
A. C. Vink, „ Utrecht. „ S0.120 
P. N. Wolft" en Zn., „ Amsterdam. „ 79,570 
A. Pasos, „ idem „ 79,000 
J. C. v. d. Kleij, „ idem „ 78,996 
E. Slaap, „ idem „ 77.000 
J. 11. Braskamp er. 

11. C. Dorian, „ idem „ 75,300 
P. V. Rükc en F. Rijke, „ idem „ 67,376 

gegund aan A. Pauus. voor f 79,000. 
Haarlem, 18 Jan.: het ouderhoud van de beide 

leidnmmen van het Krabbersgat bij Eukhuizen ; minste 
inschr. was S. Mantel, te Enkhuizen voor ƒ 5 8 9 0 . 

Middelburg, 18 Jan.: het maken van a. verdedi
gingswerken, perc. 1, Noord watering: 11. Hage, te 
Middelburg, f*8480i I- vnn Male, te Breskens, ƒ 8469; 

perc. 2, idem: 11. Hage, ƒ12,850; 1. van Male, 
f 11,738; 

perc. 3, idem; 11. Hage, t 4300; I. van Male, ƒ4028; 
perc. 4, Oostwutering: J. v- d. Hoek, te Koudc-

kerko, ƒ 2320; 
perc. 5, Westwnteiing; I. van Male, ƒ9098; J . v. d. 

Hoek, / 9070. 
h. bet leveren van materialen : perc. 1, masthout en 

palen: .1. v. d. Eerdon Pz., te Bokstel, ƒ 7968.40; P. 
v. d. Plas, te Ddenhont, f 6472.68; J . II. v. Hooger-
wou, tc Bokstel, ƒ 6027.69; C. Mol. te Breda, ƒ5946; 
W. Gleeën, te Doesburg, f4997; G. Kempetmaa, te 
Silvolde, ƒ 4 9 7 3 ; F. Clercx, tc Bokstel, ƒ 4 7 7 9 ; 

perc. 2. eikenhout: J. J . v. d. Eerden Pz., ƒ 9 9 0 0 ; 
J. II. vnn HoogerwOU, ƒ 8 2 4 0 ; G. Komperninn. /"0969; 
F. Clercx, /"61188j t'. Mol, ƒ0048.20j 

perc. 3. wormnagels: V. d. Brooke eu Jutting, te 
Middelburg, /*5034.64; A. Jacobse Boudcwijnse, id., 
ƒ 4 9 3 0 ; W. 11. en J. II. iXuiker, te Delft, /• 4866.44; 
Gebr. Boudewijnse, te Middelburg, ƒ4855.22; R. S. 
Stokvis en Zn., te Rotterdam, ƒ 4 7 9 6 . 9 2 ; Wed. J . C. 
Mnssec en Zn., te Goes, ƒ 4700; 

perc. 4, slaaf- cu plaatijzer: R. S. Stokvis en Zu.. 
ƒ508 .31 ; A. van Rcntergem en Co., te Middelburg, 
ƒ 4 8 2 . 8 6 ; Wed. ,1. C. Mnssec en Zo., ƒ 475; A.Jacobse 
Boiidovvijnse, / 144. 

Groningen, 19 Jan.: het stellen van dukdalven, 
•toppajan, remmingwerken, enz. ten behoeve van hot 
Eemskanaal eu de nevenwerken; ingek. 10 bilj-, als: 
J. Uffelaar, ie Farmsum, J 24,900 
H. Vos, „ Sappemcer, „ 24,850 
1). Offriugu, „ idom „ 23,847 
II. Rottingbuis, „ Delfzijl. „ 23,800 
J. v. d. Veen, „ Zoutkamp, „ 23,600 
.1. Kruizinga, „ Blijham, „ 23.2S0 
E. Kampen, „ Sappemeer, „ 22,900 
A. Wassing. „ Grouingen, „ 22,684 
II. Edens, „ Blijham, „ 22,057 
J. Sijdzes, „ Farmsum, „ 21,925 

Walvega. 20 Jan.: bet bouwou vnn een post- en 
telegraafkantoor; hoogste der 14 inschrijvers was P. 
vau Agteren, Oadeeoboot, voor f 13,500; minsie 
inschr. J. L. Visser, te Oudeschoot, voor ƒ10 ,993; 
gegund. 

Khedc i i . 20 Jan.: lo. hol bouwen van een brand-
spuithuis; 2o. idem vnu oeue bewaarplaats voor rust
verstoorders tc Velp; ingek. voor elk 3 bilj., als: 

lo. 2o. 
E. J . N. Steentjes, te Rheden. / 2485 / 9S5 
W. Vleming, idem, 2391 749 
W. A. Duim, idom, 2192 738 

Am-trrdam, 22 Jan.: lo. hetmukeu van eeue vaste 
brug over tic Singclgracht tussehen de Leidsche- en 
Wctcriugpnurteu; ingekomen 12 bilj., als: 
H. Scbcerboom eu 

S. G. Vlickeu, tc Amsterdam, f 49,989 
Oe Zwaan Jr. en Koper, „ idem „ 45,847 
Timmer cu Furstner, „ idem „ 45,500 
C. Schooncnburg. „ idem „ 44,900 
C. J. Maks Jz., „ idem ., 43,210 
J. 1*. Cornelisscn. „ idem „ 42,200 
L. C. Sohaude, „ idem M 41,937 
F. K. Ozinga, „ idem „ 39,900 
W. J. van Berkum, „ idem „ 39,516 
Schep en Anibagtsheer, „ idem „ 88,900 
W. A. G. Jnnscn en 

K. Hollander, „ Utrecht, ., 37.827 
J. .1. Visser en II-

Laadsaat Jr., ,, Nieuwer-Amstol, „ 34,000 
2o. hot nmkon vnn eenige werkeu In dc Muider-

grni-'ht bij don Horlus Botanicus; iugek. 8 hilj., als: 
Timmer en Furslucr, te Amsterdam. ƒ 30.203 
Schop cn Ambiigtshccr, „ idem M 28,900 
J. J. Visser eu II. 

Utadaaal Jr., „ N.-Amstel. „ 88\9O0 
11. D.ukl.. „ Buiksloot, ., 28,000 
L. G. bobaada, „ Amsterdam, „ 26,219 
De Zwaan Jr. en Kotier. „ idem „ 25,670 
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J. P. Coraelissen, W Amsterdam. / 25,600 
H . W. Jansen ea 

K. Hollander, „ Utrecht, „ M.888 
3o. het bouwen vau eene hoogere burgerschool met 

dric-arigen cursus voor jongen* op dc Weteringschans; 
ingek. 14 bilj., als: 
H . Scheerboom cn 

S. G. Vlieken, tc Amsterdam, ' '.'5,000 
J. Heijink, , idem ., «1,750 
F. K. Ozinga, „ idem ,, «0,700 
P. F. en F. Kijke, ., idem ., 80,500 
P. Brugman, idem „ 8S,000 
VY. I. Leibbrandt, „ idem 60,540 
K. de Kuiter cn 

W. Voskuil, M idem S6.538 
J. Koster, ,. idem „ 80,444 
B. van der Wierden, „ idem „ 85,400 
W. J . van Bcrkuni, ,. idem „ S4,53:t 
K. Cruiff en H.Selioutcn. „ _ idem . S3,3H0 
J. J . Visser en 11. 

Landzaat Jr., .. N.-Amstel, „ s2.o(»0 
H. Rielsmjder, * Amsterdam, „ 80,575 
I). Oerlijn en Zn en 

A. J . de Haan, „ idem „ 79,800 
4o. liet bouwen van 2 kademuren enz. laiig,s liet 

vroegere Opeubavenfront tusschen de Kraaus-wider-
keenug en de Nïeuwebrug; iugek. 0 büj., als: 
Schep cn Ainbajrtsheer, le Amsterdam, ƒ 51.S91 
De Xwaan Jr. rn Koper, ,, idem „ 42,4*7 
L . C. Schaade. „ idem „ 41,S37 
C. Bosman, „ Rotterdam, „ 38,300 
M. Deiilrkom, „ Amsterdam, „ 37,140 
H. Dinkla, „ Buiksloot, „ 36,249 

' • - H a s t e , 22 Jan.: lo. het opruimen der oude- ca 
bouwen der nieuwe Loosduinsche brug; miuste in
schrijver was W. 1). van Msurik, te Drumpt. foor 
f 21,308. 

- i de levering van materialen : 
tras: Van Noorden en Schwerzel, tc Rotterdam, 

ü /1.1a por H L ; 
tali- II. J. van Zanten, te 's-Hago. a / 0.85 

per H L ; 
teer: J. H. dc Zwart cn Zn., te 's-Hagc, a / 15.05 

per vat; 
Uselonderatee*: N. MijnliefT, te Kortcnoord, voor 

/ 1047; 
ijierware/t: A. M. Van Kmden, tc 's-Hage, voor 

/ 542.19. 
•lordrfclit 22 Jan.: het maken vau eene loods vau 

gecreosoteerd dennenhout op hel lerreiu vau het 
nieuwe ziekenhuis; miuste iuschr. was A. W. van 
Aardenne, le Dordrecht, voor ƒ1999. 

Nruxt-n , 22 Jan.: lo. liet maken vau een zeedijk 
lang 079 M.; minste iuschr. wus 1). Bolier, te Scher
penissc, voor /32,459. 

2o. het makeu van werken tot oevtrverdediging; 
minste inschrijver was O. van der Hooft, te Neuzen, 
voor ƒ32,488. 

/.«oilr , 22 Jan.: de leveriug van ameublement voor 
het Herv. oiidc-mannen-en-vrouwcnliuis; aangenomen 
door: H. Üalhuiaen, te Kampen, 35 ijzeren lede kan
ten, voor /' 5S5; B. M. van Kleef, te Zwolle, 100 
stoelen, ad ' ' I J " . F. Disselhof, lc Zwolle, 10 tafels 
ad /"5.40, 35 kastjes ad /"3.40. 

(iron in gr ii , 22 Jan.: liet hcsiraleii van het oostelijk 
gedeelte van de Baresteeg buiten de Hcerepuort; 
minste inschrijver was T. de Jong, te Groningen . 
voor / 1678. 

irnhrm, 23 Jan.: het bouweu van eeu winkelhuis 
met bovenhuis en 8 woningen aau de Oude Kraan 
aldaar: ingekomen 10 biljeiten, als: 
H . Heuvels, te Arnhem, ƒ 21,673 
A. A. Flipse, „ idem „ 18,888 
A. van de Sand en 

S. Bruigom, ., idem „ 17,992 
H . L Wouters, „ idem „ 16,690 
J. Post „ idem „ 16,284 
M. F. Pruijm, „ idem „ 15,389 
J. Teunisseu. „ idem „ 14.549 
Th. Eibers, „ idem „ 13,844 
J. H . Stevens, idem 13,777 
B. Brugman. ,, idem „ 13,496 

lirrrlii, 23 Jan.: lo. u11breid)nL' vau sporen cn 
eenige verdere werkeu op de stations Wouw, Woeus-
dreflTit, Krabbendijke, Kruiuingea, Biezeliuge, 'a-Heer-
Arendskerke eu Arnemuiden; ingek. 5 bi'j., als: 
J. Verkuyl Qnakkelaar, te Vlissinaen. f 13,977 
H. Hage, ,, Middelburg, „ 13,017 
M. Hagenaars, „ Wouw, „ 12,735 
A. Daverveldt, „ idem „ 12,544 
H. Klos, „ Woensdrecht, „ 12,300 

2o. uitbreiding van sporen en eeuige verdere werkeu 
op de stations Nueneu-Tougelré, Deurne, Tegeleii, 
Swalmen, Kclilen, Sittard en Beek-Klsloo; ingekomen 3 
bilj., ah: 
W. Ü. van Maurik, le Drumpt. f 28,S80 
L van Gaal, „ Geldrop, . 20,090 
J. Laudy, „ Sittard, . 18,4(/0 

Ltiifcrak, 23 Jan.: liet bouwun van ecu boeren
huis met schuur aldaar; ingek. iS bilj. als: 
A. Verduin, tc Nieuwland, ƒ 10,540 
G. H. Kuilenburg, „ Schoon hoven, „ 10,490 
B. Molenaar. „ Streefkerk, „ 10,000 
N. G. Voormolen, Nieuwpoort, „ 9,900 
A. Oskam, „ Peursum, „ 9,770 
J. van lu ilt, Haastrecht, ,. 9,400 
J. Vermeer, • Hekendorp, „ 9.J4J 
J. Maasland. » leerbroek, „ 9,433 
J den Beste Az., „ Groot-Ammers, „ 9,100 
W. Scheut, „ Streelkerk, „ 9,000 
F. Molenaar, „ idem „ 9,050 
A. de Bruin, „ Ijingerak, „ U.03H 
H. Schippers, „ Ameide, „ 9,000 
G. Verbeij, „ Groot-Ammers, „ S.963 
J. Coljee, N Nieuwpoorl, „ 8,596 
A. v. d. Vliet, „ idem „ 8,320 
G. den Beste, * idem „ 8,320 
J. de Broio, „ Langtrak. „ 8,317 

/.nolle. 23 Jan.: het voltooien der verbouwing vnn 
het Uuitengastliuis; ingek. 3 bilj., als: 
B H. Trooster, te Zwolle, f 24,580 
H. J. Averdijk, . Wijhe, „ 22,800 
A. van deu Held, „ Zwolle, „ 22,5hS 

V i l at*, 25 Jan.: lo. het veniclitcn vun baggerwerk 
nabij dc in aanbouw zijnde brui; over den Rijn bij 
Arnhem en het Diaken vun eou gedeelte der grond
en metselwerken in de Betuwe, voor den spoorweg 
Arnhem—Nijmegen: ingekomen 4 bilj., als: 
J. Kooy, te Amsterdam en 

E. 8. Keymer. „ Rotterdam, f 177,500 
J. Schreuder», „ Winkel, 175,000 
J. C. Tom, „ 's-Hage, 163,000 
1>. Volker, „ Doidrecht en 

A. Volker I-/ . „ Sliedrecht, „ 161,600 
2o. bet ink' i'tii en bereiden met chlooriiuk van 

grenen dwarsliggers en de levering van het noodige 
cbloorzink; ingek. 2 bilj., lis: 
Mr. C. Mirandolle, te Rotterdam, ƒ 12,475 
V. d. Made cn Gips, „ Dordrecht, „ 12,136 

3o. de levering vau stalen spoorslaven met ijzerea 
eindverbindingen, onderlrgplaten en haakbouten, ten 
dienste der havenwerken voor Batavia : ingokomen 8 
biljetten, als: 
Union Aetien-Gesells. 

für Borgbau u. s. w., te Dortmund, / 168,07't 
Friodr. Krupp, % Essen n/Kulir, „ 1M.980 
Gute-Hoffnungshütte 

Actien-Verein für 
Bergbau u. s. w.. „ Oberhausen, » 142,713 

Adver ten t i en . 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER .-TI WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM mill ip Maandag 5 
February 1877, ten 12 ure do» middag* op hul 
Raadhuis, in het openbaar PH bij .nik.d.' insr.lirijvin^ 
doen Ion besteden : 

Het gedurende 1877 uitvoeren van 
eenige HERSTELLINGEN en VER
NIEUWINGEN aan en het ONDER
HOUDEN van : 

KEKSTE PEIICEEI.. 
De Sluizen en Waterkeeringen. Kaai

muren , Dijken langs het IJ, het 
Oosterdak, het Openhavenfront en 
het Westerdok enz.. en van de boor
den en Jaagpaden met toebehooren 
langs de Haarlemmervaart en de 
Schinkelvaart. 

TWEEDE l'EHCEEl.. 
De Steenen en Houten Wallen langs 

de grachten en de Gemetselde en 
anderen Riolen onder den openbaren 
weg. 

bEltliE II.li. I II 
De Scheeps- en andere Steigers, Paal-

remmingen, Due d'alven. Hanepoo-
ten en soortgelijke werken. benevens 
de Remmingwerken, Due d'alven, 
Drijf boomen Schoeijingwerken enz. 
der Houthaven in het IJ. benoorden 
den Westerdoksdijk. 

üe voorwaarden dezer aanbesteding zijn uitslui
tend Ie verkrijgen ter llrukkeiij der gemeente le
gen betaling vun 70 cent*, en lieden voorts ter 
inzage iu een der lokalen van de Secretarie (afdee
ling Publieke WerJsen), tijdelijk kantoor houdende 
in de lokalen vau bet voormalige üiideiuaiibllis. 

Naden' inlichtingen kunnen verkregen worden aan 
genoemde afdeeling en aan bet bureau vun den 
Stads Ingenieur .1. l i . VAN Nlr ' ï ï t lK, aan het ge
bouw genaamd Zee rent. de» voorniiddags van 10-
12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
Amsterdam , DEN TEX. 

26 Janisan. 1W77. tie Secretaris, 
DE NEUFV1LLE. 

A A N B Ë ^ Ë W N ( Ï 
Het DIJKSBESTUrR vnn den WILIIEI.MIXA-

VOLDER zal 

op Woensdag den 7 Februari 1877, 
des voorniiddags te 12 uren, in het Gemeentehuis 
te Wilhelm tnadorj', trachten uuu te hesleden: 

Het bouwen, van een steenen SUATIE-
SLUIS in den zeedijk van genoem
den polder, in de nabijheid van het 
Katsche Veer, 

waarvan het bestek met teekening vau heden nf in 
het Gemeentehuis te Wilfielminudnri> ter inzage 
ligt tot op den dag der liesteding. 

De aanwijzing iu loco zal geschieden op Woens-
dag den 31 Januari 1877, des middags vun 12 
tot 1 uur, terwijl inmiddels nadere inlichtingen 
kunnen verkregen wonlen hij den heer J. II. HAN-
NINK, Architect ie Goes. 

Bestekken zijn na 3 Januari tegen betaling van 
f i,— ü contant, ot' tegen overmaking van een post
wissel, groot ƒ 1 , 0 5 , verkrijgbaar bij F. KI.EEL-
WENS & ZOON, te Goes. 

Hei Ihjksbrstuur voornoemd, 
G. J. VAN DEN BOSCH, Dijkgraaf. 
E. VAN DEN BOSCH, Ontvanger-Griffier. 

AANBESTEDING. 
Op Maandag den 12"> Februari 1877, des mid

dags le twaalf uren, zal door Burgemeester en 
Wethouders der gemeente Leiden, op het haadhuis 
aldaar, AANBESTEED wonlen: 

Het vernieuwen der dubbele ophaal
brug over den Rijn, genaamd Kraaier-
straatabrug, met bovenbouw in ijzer-
constructie. 

Uw bestek en de teekeningen liggen ter inzage 
enz. uau de Stads-timmerwerf, op eiken werkdag de 
besteding voorafgaande, vun 's morgens te 10 uren 
tot 's namiddags te 4 uren, ulwuur bel eerste ud 

f - . lo verkrijgbaar is. 
Verlangde ophelderingen enz. zijn hij den Ge-

ineciite-uivliitei't te bekomen, door wien Donderdag 
de liesteding voorafgaande nanwijzing in loco zal 
gedaan wonlen des voonniddagi te elf uren. 

ZEGT HET VOOItT. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Kî rnaars van Zuilen, rn lalfltaMli-urcirwM 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, IIIU'ISM'KKS, VUÜKVASTE STEENKS, fS/.-

Nieuwehaven N.zijde 55, I l o t l e r d a i n . 

DIJKGRAAF EN HOUli HEEMRADEN VAN UK 
L1TWATEIIENDE SLUIZEN IN KESIMEII-
LAND EN WESTI1I1ESLAM) maken I».-

kend, dat tengevolge van bet door den architect
landmeter bij bet Hoog Ua 'iiir.iadsi'liup ingediende 
verzoek, om eervol ontslag, die lietri'kkiiig met 1 
Mei e. k. komt te viû ruii. 

Sollicitnnieu wonlen uitgenoodigd om zich met ge
zegeld adres, onder overlegging van hunne beschei
den tot nunlreveliiig, m [ icrsoon bij den Dijkgraaf 
a a n te melden vóór of op den I Maart aanstaande. 

Alkmaar, 9 Januarij 1877. 

Dijkgraaf en IIon- Heemraden voornoemd', 
A. MACLAINE PONT, Dijkgraaf. 

Mr. D. F. VAN L E E U W E N , Secretaris. 

AANBESTEDING. 
HET POLDERBESTUUR VAS LITHOUES, zul 

op Dtogsdag 30 January 1877, namiddags drie uur, 
op het IJ.i.nlliiii- aldaar bij enkele inschrijving min-
liestetleu : 

Het maken eener krib in de rivier de 
Boven Maas ter lengte van 68Meters. 

Het bestek Ü t̂ ter lezing ten Raadhuize vuu Li-
thoijett en is op franco aanvraag tegen betaling der 
kosten \erkrijgbuar bij den Secretaris van voornoem
den polder N. D1JKHOFF te Lith. 

Aanwijzing deu dag der l>esteding voorniiddags 
van 9 loi 12 uur. 

Het Polderbestuur voirnoemd , 
W. GOVERS. uoorriHer, 
N. DUKHOFF. secretaris. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zieolls 
zijn voorneini-ns op Zaterdag 3 Februari 1877. des 
namiddags ten één me, ten Raadhuize aan te be
steden : 

De levering van 32,000 Athsche en 
40,000 Fauconval keien, alsmede 
150 strekkende meter Kantkeien 

Het bestek ligt ter Secretarie ter inzage. Af
drukken daarvan zijn nldaar op franco aanvraag 
tegen betaling van 10 cent [ter sink verkrijgbaar. 

Nadere inlichtingen worden door den Geiueente-
Airhitect gegeven. 

Burgemeester en Wethouflers voornoemd, 
VAN NAHUIJS, Burg. 
.1. M. BUSER. Secr. 

A a n b e s t e d i n g . 
Op Vrijdag den 23 Februari 1877, des i geus 

ten 11 un*, znl onder nadere goedkeuring van Hoof I-
Iiigclundi'n, dooi het ('ollegie van DagolijksHj Be
stuur van het Wateisihap der 20 Geiiu'eiisiliapjH.*-
lijke Piddei-s op Te.rel, op het Raadhuis uun den 
Burg aldaar worden aanbesteed : 

Het verzwaren van den binnendijk 
van den polder de Eendragt, gelegen 
tusschen den Eijerlandachen dijken 
den nieuw aangelegden dijk van den 
polder het Noorden op Texel, lang 
055 M . 

Deze aanbesteding zul geschieden bij enkele in
schrijving volgens }j 434 der Algemeene Voorschrif
ten; de insclirijvingsbiljeiteii moeten een uur voor 
de iuml-est.iling franco worden ingeleverd bij den 
Dijkgraaf \ati voornoemd Waterschap aan deu BUIK 
op Texel, 

Dc noodige aanwijzing zal worden geihuin op Don-
ilenlag den 22 Februari 1877, des voorniiddags len 
II ure. 

Het bestek is op franco aanvrage eu legen inzen
ding van eeu |>ostwisse| ud f O.öO te liekoiueil bij 
den Secretaris van genoemd Wutei-scbap. 

Terel, den 24 Januari 1877. 

Het ('.ollegie van Dagelijksch Bestuur 
voornoemd, 

S. KEI.ISEK, Voorzitter. 
S. KE1JSER Pz., Secretaris. 

Aanbesteding Gaskolen. 
De COMMISSIE voor de Gemeentelijke Gasfabriek 

te Arnhem is voornemens om op Zatunlag den 3den 
Februarij 1877, des namiddags ten één ure, in 

! hare vergaderkamer uau gemelde fabriek uan te 
| besteden: 

de levering van 4,250.000 kilo prima 
kwaliteit Duitsche GASKOLEN 

volgens voorwaarden, die op franco aanvrage, tegen 
In-taling MUI 25 Cent, aan gemelde fabriek zijn te 
bekomen, alwaar tevens verdere inlichtingen kunnen 
worden verkregen. 

Openbare Aanbesteding. 
BUR- IEHEESTER EN WETHOUDERS VAN SCHIE

DAM /ijn voornemens, op Donderdag den 8- • 
Februarij 1877. des middags ten 12 ure. ten 
Raadhuize aldaar in bet ojientmar aan te besteden: 

de levering van: 
100.000 stuks Luiksche K E U E N ; 
300.000 stuks vlakke STRAAT

KLINKERMOPPEN ; 
250 kubiek meters gewasschen 

GRIND; 
300 strekkende meters Esco-

zijnsche steenen TROT
TOIRBAND ; 

1O0O tot 2000 kubiek meters zuiver 
scherp RIVIERZAND; 
HOUTWAREN, en 
METSEL MATERIALEN. 

De llestekken zullen van balen af. dagelijks, 
met uitzondering vun de /.indagen , vuur de Isdang-
hehliendcii ter iii/uge liggen, oji de Studs-Timrurr-
vverl' eu, tegen betaling van 15 Cents |ier exem
plaar, op de (lerneeutr-Secreturie verkrijgbaar zijn. 

Schiedam, den 2.'l Januarij IS77. 
llurgemccstcr en Wethouders voornoemd, 

P. J. VAN DIJK VAN MATEN ESSE. 
De Secretaris, 

.V W. MULDER. 

FABRIEK eu MAGAZIJN van Waterpas- en 
Hoekmeet instrumenten alle soorten van 
Equerres. Bakens, geijkte Meetkettingen. 
Teekengereedschap, enz. enz. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
HU .lOXdll & Co, Oir. Ing. 

te O U D E W A T E K . 
Vervaardigen zeer |niirtisi-b ingerichte STOOM-

en HAND HEILIKKEN vulgens eigene con-
stmetie. 

Marmeren SCHOORSTEENMANTELS, 
dito WASCHTAFELS. TAFELBLADEN . 
BADKUIPEN, TOONBANKEN, WINKEL
PUI JEN enz. 

IJ, .v.- .1. too,., Fabrikanten. 
ROTTERDAM, AMSTERDAM, 

Willemskade 12. Bloemgracht 77. 

HENRI CUYLITS & Ĉ T 
R O T T E R D A M . 

FABRIEKANTEN vsn ZINK- e u L O O D W E R -
KEN, Zinken DAKBEDEKKINGEN. L O O D -
W E R K E N . ORNAMENTEN iu gegoten of 
gedreven Zink, V E N T I L A T I E , „ V E R 
W A R M I N G van Huizen. Serres enz.. WA-
TERLEIDING euz. 

Agenten voor Engelsche Stalbenoodigdheden. 
Herren Loodgieters genieten korting. 

SUIJVER Hk. J O N K E R & ZOON, 
STOÜMKEÏELMAKERS te AMSTERDAM, 

hebbes nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Onderlinge (jhsverzrkeriiipiaalsriiappij. 
GovestlRCl te Amsterdam. 

COMMISSARISSEN: Mr . W. K. van der Breggen, Jhr. Mr. B. de Bosch Kemper, 
W. E. Matthes en H J . de Bij l l Nachcuius. 

DII1KCTEUK: F . Schleijer. Kantoor Leidachegracht, M". 25. 
Het II.H'I dezer .Mimtselia(.|tij is vvederkiH-rige verzekering der Deelneuiers, naar evenredigheid van iislers 

dielni'ining. tegen ulle schade duur liet breken vnu Spiegelruiten, Spiegels en grooie ruiten, veroorzaakt 
door ongeluk, kwaadwilligheid, straatrumoer, OPROER, ol' andere ongevallen. 

De voorwaarden van Veiyckeiing, in bet Prns|..ctns vermeld, zijn met de noodige inlichtingen gratis 
verkrijgbaar ten Kantore der Maatschappij en hij de Agenten. 

Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN' 

V A L J D E T n A V E I ^ S . 
oeefl lierigt dat door baai' lot eenige A ti E N T E N voor den 

. w verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangnteld: 

FOLKERS & C°. te Amsterdam en 
DE LINT &. C". te Rotterdam, 

door vvie ook tot hei leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders vooi' geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwoorden als aun de Fabriek, Beltweg N". 3, te /Imslerdoni. 

D E D I R E C T I E . 

ütdruit bü Ci. W. VA.N DER VtUX tc C» te Ambeui. — Alle stukken adveitenUeu l« aOrrsMcren san den Redacteur F. W. VAN GENDT lOm. te Arnbem. — Uitgave van 1). A. THIEME. 

Twaalfde jaargang. 5. Zondag 4 Februari 1877. 

DE OPMERKER. 
W E E K B L A D 

V00B 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JQz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 
Verschijut Zouuvgk Pry. p«r 8 muQiieQ f 1.65. Mm abonneert ó c h roor 

een jurgiag. Ahtonderlgke nommen bij vooraitbeitellinK 1& cents. 

A l l e stukken en advertentien te adresseeren u a 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 
Van 1—6 regelt fW.—, verder roor eiken regel plaatsruimte 20 certs en 10 cent» 
vooreen nommer Tan het blad. Advertentien roor het buitenland 25cent*perreirel. 

B E R I C H T . 
De uLeziugen over Ventilatie", waarvan reeds 

twee in dit blad werden opgenomen, zullen elkan
der niet successievelijk opvolgen, maar nu en dan 
afgewisseld worden door artikelen over onderwerpen 
van anderen aard. 

E R R A T U M . 
In n". 4 van dit blad, bladz. i , kolom '2, regel 

I van onderen, staat: electrische ol' chronische — 
men leze daarvoor: electrisclie of ozonische. 

EIGEN HAARD" OVER MKT NIEUWE MUSEUM. 
Het nommer van 21 Januari van Eigen Haard 

bevat eene afbeelding van bet aanstaande nieuwe 
Museum te Ainsteiiluiii, met eene toelichtende be
schrijving, nuur aanleiding waarvan wij bedoeld 
Museum andermaal ter spruke brengen. 

Nadat, zooals men weet, 880 diïelal aivhiterten 
waren uitgenoodigd ter vervaardiging van een ont
werp door ieder hunner, en daaruit het door den 
architect Cuyjiei's ingediende ontwerp de uitvoering 

•nl vVaardlg gekozen , waren de NediMlandsche bouw
meesters vooral, eu niet het minst het Ainstertiaui-
sche publiek, zeer verlangend te zien, met welk eeu 
gebouw de hoofdstad zou begiftigd worden. 

Lung, zeer lang liet bet ontwerp echtsr op zich 
achten, totdal eindelijk de .Ma;iischu|ipij tut be» 

ïunlering der Houwkunst de stoute schoenen aan-
Iri'kt, en aanzoek doet om het ontwerp op bare 
vergaderingen ter bezichtiging te mogen hebben, op 
welk uanzoek et̂ hter twee nullen afwijzend wonlt 
beschikt. 

Da begeerte om het ontwerp te zien, wenl iu-
inidilels niet geringer, voonil niet U>en hel Hun-
dtlMud daarvan aana morioopiga beschrijving had 
pgCVCal, en nadat die DOgeerta zich weder op ver-

lende wijze geopenbaard bad, werden de oor-
i'iinikelijk ingezonden drie ontwerpen der beeitui 

rn'iiten in Arti et Amicitiac te gelijk met 
collectie schilderstukken tentoongesteld. Hoewel 

ui daardoor niet aau bel duel, niet lioveugeiiield 
rzoek van de Maatschappij tot Itevonlering der 

Hniiwkuiist iHiHigd, voldaan wenl, daar UN'II bouw
plans. o|igebaiigen in een zaal waar een goed deel 

.in den dag bet publiek zich nog al beweegt, voor 
•••Ti volledig verslag niet genoegzaam kunnen l»e-
tiilitigd worden, zoo hchlien de deskundigen toch 
voldoende gelegenheid gehad om zich te uveituigen, 
lat althans het voor de uitvoering gekozen ontwerp-
"ivju-rs, die uitvoering iu de verste verte niet waar-

Het uitwendige van het gebouw, dat in Eigen 
llaurd voorkomt ouder aandiiiiliug van het »aan-
taand Aiusterdauisch Museum", doet ons reeds da-
slijk zien, dat wij hier te doen hehl»>ii met een 
iiithleleenwsch Iwiuwgewrocbl, dat geen enkel ken-
Mrk draagt eener hedcnttttagsihe creatie eu waar-
'•m men zich bovendien zoovele eigenaardige vrij-
e'leti, zonderlinge afwijkingen en in het oog lon
ende contmsU'li vemorloolil heeft, dat het artistieke, 
at de middeleeuwen kenmerkt, daardoor iu hooge 

Ue is te loor gegaan. 

\olgeus de toelichtende iieschrijviug m Eigen 
hard is bel uitwendige vau den houw- volmaakt 

oveivensteiiuiiing met de schilderstukken van lüem-
nodt en anderen, die liiunen aau de wanden moe-
'I prijken. Maar als dat artistieke logica moet 
wten, dan kan meu voorwaar de hedendaagsche 
"Uwkunst in menig geval wel terzijde zetten, en 
"hoeft men het oude slechts te ko^ieeren; daareu-
"ven worden tocfa iinuiers in een nationaal museum 
lk ktmstgewnichten van hedendaagsche meesters 
[genomen. En als men nu eens een iiiu*eumgevel 
't een of under bouwkundig werk naast die van 
• architect CuvperH legt, dan ontwaart men eerst 
e'k een misstap men zal of zou liegaan, als de ge-

els-Ciiv|ie]-s zullen of zouden moeten wonlen uitge-
T»flL Het verschil is zoo groot als nacht bij dag. 

* M M kenuiiakt zich als een anachronisme, dat 
•BB kim voorLsprniU'ii uit uitent kleingeestige 
"'isthegrip|ien, en het andeiv doet zich voor als 
n lu .̂eeuwm.j, kimstpnxliict, een hedendaagsche 
•»tle, die den nakomeling met eerbied moet ver
ben voor de lO^-eeuwsche bouwmeesters, maar 
Ir| niet voor slaven van de middeleeuw-en aanzien, 
;''jk het gevolg moet zijn van de volvoering van 
n ontw-eijj-Cuypei's. 

Wei vervolgens die groote ovenloed van beeld-
'i'Wwork ten doel hoeft, die bet uitwendige nog 
JJJtr ontsiert dan vei-siert, is ons niet recht bi-grij-
'HJk; niet onmogelijk, dat de emolumenten, die daor-

n door den ontwerper zijn verbonden, daarbij voor
d e rol hebben gespeeld, aangezien voornamelijk 

door dat lieeldbouwwerk, zooals reeds meermalen is 
herinnerd, de vastgestelde bouwkosten van een mil
lioen guldens minstens met het dubbele moeten over
schreden worden, zoo niet nog hooger stijgen, 
iets, wat, daar het hier 's Lands financiën geldt, 
wel zeer ernstige bedenking venlient. Üok moet 
beeldhouwwerk, onder de leiding en naar de vinger
wijzingen vmi den nivhilect Cuvpers vervaurdigd, 
noodwendig het kenmerkende van kerkelijk beeld
houwwerk verkrijgen, daar. zooals men weet, Ctiy-
pen zicb steeds op kerkelijk gebied bewogen heeft; 
terwijl zulk beeldhouwwerk toch geenszins voor een 
praalstichting als een nieuw museum [Mist. 

Maar vestigen wij thans de aandacht op de zoo
genaamde poort, den i-eeds zoo veelvuldig besproken 
doorril, die het gelmuw gelijkgroiuls iu twee vier-
k.ini>ii scheidt, dan vraagt men zich onwillekeurig 
af, hoe men toch op het denkbeeld van dezen door-
rit is kunnen komen? Volgens onze meening is dit 
denkbeeld bet eerst gerijpt in het brein van den 
beer Allierdingk ï h i j m , en die meening wint te 
meer veld als men de gronden verneemt, waar
op de heer Thijin den doorril in het Handels-
blad verdedigde, o. a. idal de eerste glans der 
«morgenzon de voorgevels en tiirens zal verlichten 
"Phoebiis-Ajiollo in onze schoone voorjaurs- en nu-
t>jaarsdagen, geen afscheid zal nemen zonder den 
«majestueuze)) doorril in al zijne lengte dooi-straald 
"te hebben; dat men in elk gebouw jets op zich 
•zelf zoekt en ziet en buiten verband niet het om-
oringeiide; dat men tegenwoordig denkt dat een 
»gebouw is eeue naijverig bewaakte ruimte, waar 
Diiiciiiaiul toegang beeft dan op vertoon vnn knarl-
DJes of geld; dat het een gelukkige gedachte van 
«den (jemeeiiteniad is geweest het Museum Uit een 
•hartader, een levenskanaal onzer burgerij te ver
sheden , door het met een volgelijken doorril te 
«begiftigen, die de nieuwste met de oude stud ver-
i) bindt. En eindelijk dat, als de noordzijde of *wa-
Dterkaiit" der stad De Huijter's en Le Muire's lof 
"Verkondigt, aan de zuidzijde bet nieuw verrijzend 
• kwartier op het spj-ekendst bekroond zal worden 
idoor den tempel der kunsten, die er zich op het 
nimiigsi bij aansluit, en er eeue hoogere wijding 
taan verleent*" 

hut de doorril gewettigd kan zijn, omdat de bou
levard of breede wandelweg is aangelegd, dien 
de beer Thijin ook nog vermeldt, is van allen 
grond ontbloot, omdat een weg spoedig genoeg is 
aangelegd of verlegd, en men danniiii dus niet in 
een nieuw museumgebouw behoeft te worden op
gescheept met eeu hindcr|iaul als eeu doomt. Eu 
wat de heer Thijm aanhaalt van buitenlaiidsc.be 
publieke doorgangen iu geitouwen mist hier toepas
sing, eu kan hier evenmin eenig gewicht in de 
schaal leggen, omdat geen enkele buitenlandsche 
doorgang zooveel verminking in het inwendige van 
den houw heeft meegebracht als met bet onder-
werpebjke Musi'iim bet geval is en zoo veel te hooge 
bouwkosten; terwijl overigens uit des heeren Tbijiu's 
bewijsgronden blijkt, hoe hartstoehlelijk de phanta-
sie daarbij weer gewerkt beeft, eu welk een aandeel 
de letterkunde daarin beeft. 

Op grond waarvan de heer Thijm zich nu een 
gezag aanmatigt over de uitvoering van eenig hc-
dendaagscb Itijkslmuwwerk weien wij niet, aange
zien hij toch nooit voor arehitect werd opgeleid; 
trouwens aau zijn manier van verdedigen kan men 
reeds zien met wien uien te doen hifft. Of zou 
de I Thijm meenen, daartoe bel lecht te lieli-
ben door zijn plotselinge benoeming tot hoogleer-
aar iu de «esthetica? 

Hal voorls zulk een doorril ook uit het oogpunt 
van zindelijkheid of zedelijkheid aanbeveling zou kun
nen venlieiien, daarvoor neme men maar eens locale 
inforrnatiën in het buitenland. 

Hot is nochtans niet onwaarschijnlijk, dat de (ic-
iiieenleniad, vernemende dat meu den doorril gaarne 
aan hel gebouw zou wenschen. of die daanum onont
beerlijk is, dien hij de voorwaanlen van den ter-
reiiiafsiand heeft ingelaschl, aangezien daanliKir het 
onaannemelijke v « n den doorril meer aannemelijk 
wordt gemankt. Had de Rand intusschen gewe
ten dat de doorril de indeelhig van bet gebouw zoo 
moest toegetakeld hebben, dan zou hij ziju eisch 
natuurlijk wel achterwege gelaten hebben. 

Gnan wij thans iu, boeverre het ontww'p-Cuypers 
inwendig beantwoordt ann de eischen van een museum, 
dan valt 't terstond in'toog, dat de hoofdvereischten 
eener »no»iuiWH(i7.V stichting ten eenemale ontbre
ken. He symetrie is hier op de eigendunkelijk ste 
manier verwaarloosd, zooals b. v. de rangschikking 
van kolommen, pilasters, deuren, vensters enz. aan
duidt, terwijl de indeeling van het gebouw bewyst, 
dat ernstige, grondige studie daarvoor niet noodig 
Werd geacht, maar de overtuiging voorzat, dat bet 

plan imoevf en zou goedgekeurd worden, en voorts 
met Öe gansche bouwkosten 's Lands schatkist bij 
dun ontwerper blijkbaar hooger stond aangeschreven 
dau de rijkste R. C. gemeente. 

Dat vervolgens de constructie van den bouw als 
van gbheel ondergeschikten aard hij den ontwerper 
is beschouwd, bewijst o. n. de ook reeds vroeger 
vermelde kap boven de eerezaal. — daar waarom hij 
het inwendige langer stilgestaan, als men in aan
merking neemt, dat dit voor het voornaamste ge
deelte aldus moest worden opgeleverd ter wille van 
den onontbeerlijk geaebten publieken doomt. 

Wekt het nu verbazing, dat een aldus opgemaakt 
bouwplan staat aangeschreven onder den naam »be-
kroond", alms laat zicb zulks verklaren als men 
bedenkt, dat de hiimn I eel iugs-commissie bestond uit 
i I'.KKKN iu de bouwkunst eu één (zegge één) bouw
meester, den architect Gosschalk, die tevens rijks
adviseur is. Die beoonleelings-cominissie, ongetwij
feld i Hik t hui is meer persoonlijk verlegen woord igd 
door de heeren De Stuera-Alberdingk Thijm, heeft 
dus blijkbaar slechts voldoening gezocht in een vol
gens hun meening uitwendig schilderachtig gebouw 
niet een vorstelgken doorril, die de Amsterdam
mers , evenals in de dagen van Vondel, uiten thuis 
moet doen zijn, onverschillig wat er van dc inrich
ting, d« constructie en de ontzettende bouwkosten 
terechtkomt. 

Hetzelfde wat de Nederlandsche bouwmeesters bij 
gelegenheid van het nationaal monument ter herin
nering aan 181 .'I ondervonden van de zijde vuu 
deu architect Cuypers en diens beschermers, on
dervinden zij ook thans, maar in veel grooter mate. 
Toen was er tijdige publiciteit van de ingezonden 
Imuwplaih door een behoorlijke tentoonslelling; 
thans een gebrekkige tentoonstelling, waarbij het 
•takroonde'1 ontwerp nog op de wonderlijkste ma
nier aan stukken en hmkkeii doorelkaar hing, 
ruimschoots voorzien van allerlei eigenaardige ver
anderingen , misschien wel om den deskundigen het 
onderzoek zoo gemakkelijk (?) mogelijk te maken, 
en het oningewijde publiek ten Spoedigste van de 
liozirhtiging te \er/adigeu. Doch zoo nu het artis
tieke driemanschap, de heeren De Stuers, Alber-
dingk Thijm en Cuypers, meent door couranten- en 
illiistruttcii-geschal de stem der Waarheid en der Ge-
nvhtiglieil te kunnen smoren, of doordien zij, zoo
als men liet Doemt, toch uaau de bronnen zitten", 
zicb gevMJwuuii! meenen vun elke critiek van de 
zijde vnn deskundigen , dan hebben zij huilen den 
waard gerekend. Neen, evenals bij gelegenheid van 
het nationaal monument ter herinnering aan 1SI3, 
zullen Neerland's bouwmeesters zich tegen middel. 
eeuwache oventanpeling wapenen, en de gezegende 
gelegenheid, die een vrij land aanbiedt, namelijk 
een i;ry> drukpers, te baat nemen, om de rechten 
der kunst te handhaven en de Regeering voor oogen 
le honden, op welk eeu ontzaglijk dwaalspoor zij is 
geleid. 

Was het reeds een achteruitzetting voor de ove
rige bouwmeesters, toen slechts drie aivhitecten wer
den uitgenoodigd ter mededinging naar den houw 
van het Museum, vuu welke drie de architect ('uy-
|M'i-s, blijkens diens functie van Rijksadviseur, im-
meis uiet voor de mededinging had mogen iu aan
merking komen, de wijze waarop men hel thans 
hangende bouwplan eindelijk beeft getracht publiek 
te maken , de terughoudendheid in het tentoonstellen 
daarvan , dat alles bevestigt reeds voldoende de ver
moedens , die daaromtrent door deskundigen gedeeld 
wonlen. Was bet ontwerp werkelijk een verdien
stelijk ontwerp, dat geen te hooge bouwkosten na 
zich sleepte, wuamm er dun niet mede voorden 
dag gekomen en de critiek met gerustheid tege. 
moet gegaan? ofschoon de uitaluiting van de overige 
NederluinN he bouwmeesters van het concours toch 
allijd eeue onbillijkheid is, eene onbillijkheid voort
spruitende uit de omstandigheid, dat zoovele Neder
landers iu 'l Lands schatkist bijdragen, en dat de 
Regeering enkel en alleen door een algemeen con
cours kan le welen komen , welke krachten er onder 
hare bouwmeesters zetelen, terwijl tevens, wij zeiden 
bet reeds, de arehitect Cuypei-s wegens zijn hoeda
nigheid van Rijksadviseur vau concurrentie behoorde 
buitengesloten te blijven. Het spreekt vanzelf, dat 
VOOr de Ircoonleeling van bouwplans aan jury van 
deskundigen alleen in aanmerking kan komen, en 
dat in geen geval aan een combinatie van leeken 
in de liouwkiinst met één bouwkundige, die boven
dien wel niet onpartijdig zal ziju, en welke jury 
thans hel ontwerp Cuypers bekroond beeft, eenige 
wsa/de mag gehecht worden, vooral niet, wanneer, 
gelijk thans het geval is, staatsgelden met den 
bouw gemoeid zijn. Eu dat liet thans bekroonde 
ontwerp in het belang van '• Lands schatkist en in 
het belang dei- kunet niet kan en mag uitgevoerd 

wonlen , bewijst hetgeen wij er reeds vroeger van 
zeiden, en hetgeen er nog verder in bijzonderheden 
van gezegd zal worden, zoo de architect Cuypers 
maar den moed beeft zijn ontwerp met bestek en 
begrooting aan het oordeel van onpartijdige des
kundigen te onderwerpen. En wil men de Neder
landsche architecten in deze soms van c unplot-sme-
derij of intrigues verdenken, dat men dan het 
ontwerp met bestek en begrooting in handen stelle 
van onpartijdige buitenlandsche deskundigen: de 
Maatschappij tot bevonlering der Bouwkunst toch telt 
onder bare buitenlandsche eereleden zeer bekwame 
bouwmeesters, die zeker gaarne eens een rapport over 
bet ontwerp-Cuypers zouden willen uitbrengen. Als
dan zal men ondervinden, dat wij bier geen schrille 
wanklanken hebben doen hooien, maar uitsluitend 
dc waarheid op het oog hadden, en dim eerst zal 
's Lands Regeering voldoende zijn ingelicht. 

Met de prijsvraag, in 1802 uitgeschreven voorden 
bouw van een nieuw Museum wenl eeu buitenlandsch 
architect bekrooml en ontving de airliiteet Cuypers 
eene tegemoetkoming van f 300, terwijl nog twee 
anderen loffelijk vermeld werden. Men nebbe van 
deze tegemoetkoming echter geen te hoogen dunk, 
als men iu de eerste plaats iu aanmerking neemt, 
dut bet ontwerp van destijds wus ontworpen in go-
lliischen stijl, die toch niet voor een museum past, 
en tweedem ook toen de pan van den heer Alber-
dingk Thijm weer heftig in beweging was voor de 
belangen van den architect Cuypers. Lange, —zoo 
heette de bekroonde, wiens arbeid op den huidigen 
dag nog voortleeft in zijn zoon — mocht zijn ont
werp niet uitgevoerd zien , omdat de kosten te boog 
waren. Maar wut is bet geval met het thans han
gende plan-Cuypers wat de kosten aanbelangt, 
daargelaten het onaannemelijke van bouwtrant en 
distributie? Wij hebben zulks hierboven reeds be
sproken, en herhalen, dat onze uitspraak nader zal 
bevestigd worden, uls het ontwei-]) met bestek en 
begrooting maar eens iu banden wordt gesteld van 
onpartijdige deskundigen. En aangezien nu de 
Regeering toch niet GEBONDEN is aan de uitspraak 
en de adviezen van een drietal mannen als De Stuers, 
Alberdingk Thijm en Cuypers, zoo hojien wij, dat zij 
eent het hier noodzakelijke grondigs onderzoek zal 
bevelen, alvorens tot een ondoordachte uitgave van 
's Lands gelden over te gaan. 

De voornaamste drijfveer van het thans hangende 
bouwplan is alzoo de buitensporige dwejierij met de 
middeleeuwen. En nu vragen wij: past dat in onzen 
hedendaagschen tijdgwst? Moet het beschaafde 
Nederland zich dat laten welgevallen en Amsterdam 
zicb laten opschejien met eeu schreeuwend anachro
nisme , dat het Hl'-eeiiwsche Nederland tegenover 
den vreemdeling en zijne eigen nakomelingen iu een 
absurd licht zal plaatsen? Neerland's hedendaagsche 
bouwmeesters althans zijn zoo vrij daartegen te pro-
testeeren. 

Als avond aan avond in den grooten Schouwburg 
niets dan stukken vnn Vondel wonlen opgevoerd, 
duu zullen de acteurs spoedig voor stoelen en banken 
staan te praten; als in de Pnrkzual of hei Volkspaleis 
niets dau middeleeuwsche muziek wordt uitgevoerd, 
zul bet auditorium er ongetwijfeld spoedig genoeg 
van hebben; onze hedendaagsche letterkundigen 
schrijven eu praten ook heel andei-s dau de middel
eeuwsche j onze hedendaagsche geneesheeren, advo
caten , enz. enz. veixchilleu allen ontzaglijk van hun 
VOOrouderSi — en moei men dan, terwijl zooveel voor
waarts is gegaan, de bouwkunst met geweld weer 
naar de middeleeuwen terugvoeren, eu wat heden
daagse)» is, verweijicn? Handelt men aldus ook in 
het buitenland, in Frankrijk, Duitschland of waar 
ouk ? Of zou dat Europa, dat het dwangbuis der 
heeren De Stuers, Alberdingk Thijm en Cuypers 
niet gelieft aan te trekken , heilentendage niet op 
het terrein der kunst mogen geduld worden? Dc 
drijvers naar de middeleeuwsche bouwkunst weten 
intusschen wel wat zij voorhebben met snelle aan
bestedingen als anderszins, aangezien wanneer een 
gebouw, zooals b. v. het Museum, eenmaal staat of 
later de veel tc hooge kosten enz. voor den dag 
komen, men niet zoo spoedig besluit het werk 
nf te breken of te staken, en o, a. de bouwkunst 
een machtige hefboom is om Amtterdam weer naai
de dagen van Vondel terug te voeren, het ken
nelijk doel en streven van Alberdingk Thijm. — 
Kunnen tie heeren De Stuei-s, Thijm en Cuypers 
de urine, noodlijdende gemeenten ten pluttelande niet 
met hun bedilzucht Listig vallen, een werk als het 
nieuwe museum biedt nog ruimschoots gelegenheid 
aan om ude Luihuid van onzen geest", die De Stuers 
onlangs in Het Sieuws van den Dag aanhaalde, 
door arbeidzaamlund te verdrijven, arbeidzaamheid, 
die intusschen terugwijst op midieleeuwsche onder-
drtikking. 
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Als eindelijk de architect Ciiypers op al de plaat
sen gestudeerd heeft, die in Eigen Haard winden 
opgesomd, wekt het te meer verbazing, dat hij een 
ontwerp kon afleveren ah het hier besprokene; daar 
toch Stellig nergens in het buitenland geleerd wordt 
hetgeen hij in dat ontwerp heelt tentoongespreid, 
terwijl wat zijn uitgevoerde werken betreft, deze, 
zooals genoegzaam bekend is, geenszins allen den 
toets der critiek kunnen doorstaan; waarover wij 
hier echter thans niet wenschen uit te weiden. 

Het nog jeugdige orgaan Eigen Haard geven 
wij intusschen nog den gen model ij ken raad , om niet, 
in navolging van bet. Handelsblad, partij te kiezen 
voor een drietal altisten als de heeren De Stuers, 
Alberdingk Thijm en Cuypers, die tegen den stroom 
willen inroeien, en, treurig genoeg, iu aanraking 
zijn met de Regeering. 

KUNST GEEN REGEERINGSZAAK, 
Kenmerkten de begrootingadebatten van de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal zich door menige be
langrijke interpellatie ten bate der kunst, bij gele
genheid van de behandeling der begrooting in dc 
Eerste Kamer golden dezelfde bezwaren tegen eene 
officieele kunst. Doch boe dankbaar wij den Kamer
leden die daarover het woord voerden ook zijn, 
wij vreezen maar al te zeer, dat hier de spreuk 
van toejKissing is: zachte chirurgen genezen geen 
wonden. Dat de Minister van 1 tinnenlandscbe Zaken 
ovengenoemde denkbeelden der Kamerleden niet deelt, 
willen wij met den heer Teding van Berkhout gaarne 
toeschrijven uau 's Ministers uitgebreiden werkkring, 
behoorende tevens de afdeeling Schoone Kunsten meer 
eigenaardig onder bet departement van Financiën 
tehuis. En waarom wij nu na , al het. verhandelde 
over dit onderwerp, den toestand nog geenszins ge
ruststellend achten, moge uit bet navolgende blijken. 

Hoe de uitvoering van liet. Museum-plan in bet 
belang der kunst, en vooral in dat van de schatkist, 
kan gewettigd zijn, terwijl de heer Cuypers, Rijks
adviseur, daarmede belast wordt, en mi nl hetgeen 
over dat [dan reeds nu is mm het. licht gekomen, 
meenen wij, dat hier niet behoeft te worden gere
leveerd. 

Maar wat is o. a. het eigenlijke uiteinde geweest 
van den strijd tusschen den architect Vogel en de 
Rijkscommissie van adviseurs over den bouw van het 
nieuwe Departement van Justitie? Dat Vogel zijn 
ontslag heeft gevraagd en verkregen, omdat hij, 
zooals men weet, geen lust gevoelde om, volgens het 
verlangen der adviseurs, het geitouw in oud-Holland-
schen stijl te voltooien. Doch nnuwtijks is Vogel 
heengegaan, of men leest alleen van de aanbesteding 
der fundamenten, en nu rijst de vraag, in welken 
stijl zal het gebouw worden opgetrokken? Niet on
waarschijnlijk, dat men bet daarover nog niet ter
stond eens was, anders hail men tech to gelijk met 
de fundamenten den bovenbouw kunnen aanbesteden; 
ofschoon de Minister iu de Kamer verzekerde, dat 
het gebouw o. a. licht genoeg zou krijgen en dus 
misschien toch wel reeds de teekeningen van den 
bovenbouw gezien had; hetgeen ons deed denken 
aan het droevig contrast van oud-Hollandscben stijl 
met grooto ruiten, wat, al zou de Minister ook |>er-
soonlijk beweren, dat zulks passelijk is, toch on
mogelijk rationeel kan zijn. 

In ieder geval, het prijzenswaardig beginsel, dat 
nog onlangs in de Tweede Kamer weid besproken, 
en waarop reeds vroeger hij herhaling weid aange
drongen, om namelijk het ontworpen van nieuw uit 
te voeren rijksgebouwen te scheiden van den Wa
terstaat, aangezien de ingenieurs van den Water
staat toch wel wat anders hebben to leeren dan 
bouwkunst, werd niet opgevolgd, daar althans lm-
vengenoismde aan bestelling der fundeering onder een 
hoofd ingenieur van den Waterstaat stond, en dus 
tot nogtoe niet muir een ander architect, een plaats
vervanger van deu heer Vogel, schijnt te zijn om
gezien. 

Wel deelde de Haagsche-kroniekschrijver van het 
Handelsblad onlangs mede, dat van de.n heer De 
Stuers reeds eene iwnteekening in vogelvlucht was 
verschenen, voorstellende het Binnenhof in zijn toe-
komstigen staat, ontworpen iu ouil-Hollundschen 
stijl, en is dus de vooronderstelling niet gewaagd, 
dat de aan deu architect Vogel voorgelegde schets 
een gedeelte van genoemde penteekening was. Doch 
zoo bij de kunst referenda ris het plan vaststaat, 
dat zijn penneschets vau lieverlede worde uitge
voerd , dan zou de enkele aanbesteding der fundee
ring van het Departement van Justitie ook berekend 
kunnen geweest zijn op het protest, dat de door den 
referendaris zoo gehandhaafde oud-Hollaodsche stijl 
tegenwoordig zoo herhaaldelijk uitlokt. 

Hoezeer wij ook zijn ingenomen met den goeden 
wil der Regeering, hebben wij het toch van den 
aanvang af betreurd, dat die wil zoo jammerlijk ge
ëxploiteerd weid, en zoo nu, ondanks het verzet in 
de Tweede Kamer en elders tegen eene officieele 
kunst, de zetel van 's Lands Regeering toch in een 
mii 1de loei iwsch gewaad zou moeten gestoken worden, 
meenen wij toch dubbel nden van klagen to heb
ben, aangezien daaruit dan wel degelijk zou blij
ken, dat de Regeering eene afzonderlijke kunst wil. 
Bovendien is het in 't geheel niet niiwaiii-srhijnlijk 
dat, zoo van Regeringswege eene andere kunstrich
ting wordt voorgestaan dan de tegenwoordige, waar
toe natuurlijk de hoop nog geenszins vervlogen is, 
men om de oiid-Ilolbindsche gevels van het nieuwe 
Justitiegebouw het ganscbe Binnenhof niet aldus zal 
willen voltooien; muur om een goed eu passelijk 
geheel te verkrijgen, die nieuwe gevels veeleer wider 
zal amoveeren. 

Ook voor den bouw van een nieuw Binnenhof 
is, zoo wij ons niet vergissen, reeds vroeger een 
prijsvraag uitgeschreven, en moeten daarop zeer 
brnikhure en fraaie ontwerpen zijn ingekomen. 
Wat de reden was, dat niet «en daarvan, al kon 
het niet terstond iu zijn geheel tot uitvoering wor
den geluncht, voorgoed voor de toekomst werd 
vastgesteld, weten wij echter niet. Kan men een 
destijds met den eersten prijs bekroond ontwerp niet 
door een bekwaam architect doen uitvoeren, dan zal 
het toch minstons rationeeler zijn, andermaal een 

prijsvraag uit te schrijven , dan den bouw van een 
zoo hoogst gewichtig geheel prijs le geven aan het 
dilettantisme, zooals de Hiuigsche-kronieksehrijver van 
het Handelsblad het onlangs zeer terecht uitdrukte. 

Een officieele kunst van Regeeriligswege voor le 
staun kan niet anders dan hoogst bedenkelijk zijn. 
Daarom werd ook o. a. de |H>st van f 3800 voor 
een Rijks-archito.ct van de staatshegrooting geschrapt; 
kort daarna werd echter een [sist van f 3000 voor
gedragen voor een teekenaar ten l>ehoove der Rijks
adviseurs, en in weerwil van het protest daartegen, 
aangenomen. Menig teekenaar zal voorwaar TOOT 
die som 'sjaui-s gaarne die Intrekking aanvaarden: 
men mag toch onderstellen, dat zijn weritkringzich 
enkel tot kopieeren bepaalt 

Werd den Minister van Financiën iu de TNroede 
Kamer om inlichting gevraagd betrekkelijk eenige 
voorvallen met den IKJIIW van pastorieën, waarbij de 
knust ijver der adviseurs widerom gebleken was, men 
vergete ook niet, dat voor korten tijd onder dien
zelfden Minister eenc benoeming plaatshad, die voor 
de voorstanders der middeleeuwen nog geenszins een 
geringe steun is te achten. Wij bedoelen namelijk 
de aanstelling van den heer Peters tot architect 
over de onder het Departement vau Financiën ren-
sortoiTonde gehouwen, waaruit de bouwtrant der 
nieuwe post- en telegr.ia('kantoren al genoegzaam 
blijkt, en hetgeen voor den Introkken Minister in 
bet belang der kunst dus wel als van zeer overwe
genden aard mag genoemd wonien. 

Behalve de peraoonhjke onderscheiding, die den 
architect Cuy|>ci's reeds teheuit valt, verdient het 
wel de aandacht, dat diens opzichter uit het daar
voor toch stellig groot aantal sollicitanten benoemd 
werd, terwijl eveneens een ander opzichter van den 
architect Cuypers de bouwplans leverde voor de pas
torie to Lith, en bovendien getracht werd hem aan
nemer van die pastorie te maken. Blijkt niet daar
uit, dat de tegenwoordige officieele kunst den ar
chitect Cuypers (namelijk in gemeenschap met de 
heeren Allierdingk Thijm en de Stuers, die voorden 
letterkundigen arbeid zorgen), reeds tot de spil geko
zen heeft waarom zij draaien moet, en dreigt dan 
geen ernstig gevaar voor de togenwoordige bouw
kunst in het algemeen, daargelaten het mono|»lie, 
dat daarmede gepaard gaat * Moet men, niettegen
staande alle vakmannen en de grooto meerderheid 
van het Nederlandsche publiek zulks in geenen deele 
aannemen , met hand en tand de meening blijven 
vasthouden, dat de architect Cuypers werkelijk ver
dient als de uitverkorene der uitverkorenen boven 
allen op den voorgrond te worden gesteld? Zal zijn 
roem op het gebied van kerkelijke Imuwkunst, van 
den beginne af zixi hemelhoog opgevoeid door- en 
wel hoofdzakelijk een gevolg vau de weidsclie arti
kelen in IHetsche Warande en Tijd, nu nog moeten 
dienen om, terwijl er klachten opgaan over den ach
terlijken stuat onzer heilenduagsrhe Imuwkunst, een 
zoogenaamde hervorming iu het leven te roepen? 
Waarlijk, wij schromen niet, zoo dat het geval moet 
zijn, als onze meeiiing uit. te spreken, dnt dan 
Neerlands scherpzinnigheid zich al van iwn zeer on
gunstige zijde zou doen kennen. En welk een denk
beeld moet men in het buitenland dan wel verkrij
gen van den Niderlandschcn kunstzin? Menige spot-
temij hebben wij soms van buitenslands te verduren; 
maar wat moét men vun ons zeggen, als de |>on 
van den beer Albenlingk Thijm eindelijk heeft uit
gewerkt, dat het roer van onze bouwkunst is over
gegaan in handen van den arehitcet Cuypers? Waar
lijk , als men eens overweegt hoe hoog Nederland 
op het gebild vnn wetenschappen, handel en nijver
heid enz. staat aangeschreven, dan is het bepaald 
raadselachtig, hoe men op het gebied der bouw
kunst aldus kan dwalen. En toch, wat leert de 
ondervinding? 

Alb's, wat men totnogtoe ziet gebeuren, kan 
intusschen in geenen deele aangenaam genoemd 
wonien voor de Maatschappij tot bevordering dei-
Bouwkunst, die, zoover hare middelen reiken, voor 
vooruitgang ijvert; en al is de Minister van Bin
nenlandsche Zaken, door te veel ambtsbezigheden, 
blijkbaar niet doonlrongen van het nadeel, dat de 
bemoeiingen der Rijksadviseurs na zich sloepen, voor 
de Maatschappij, die den Minister onder hare eere
leden telt, is het stellig een zonderlinge gewaarwor
ding, dat een onderden Minister staande Commissie 
werkt in strijd niet de bedoelingen der Maatschappij. 

Wij ontveinzen het dan (Kik niet, dat wij van den 
Minister meer erkentelijkheid en meegaandheid had
den verwacht, en betreuren het, dat Zijner Excellen
ties houding in deze zoo ongunstig afsteekt h. v. bij 
dc voorliefde, die de leden van ons doorluchtig Vor
stenhuis doorgaans voor de kunst toonen, niet bet 
minst als zij het eerelidmaatschap of bescherm heer
schap over oene of andere vergadering hebben aun-
vaaid. 

Wij hojK>n intiisscheii op daden van den Minister, 
en tevens op het reeds lang gewenschto Bescherm-
beersehap van Z. M. den Koning voor de Maat
schappij. 

Het zal waarschijnlijk niet volmaakt niet dfl 
zienswijze van den heer De Stuers overeenstem
men, dnt de Regeering, zooals de heer Kalfi" reeds 
aanhaalde, zedelijke verplichtingen heeft tegenover 
bare onderdanen: Immers o. a, door de omstandig
heid, dat zoo vele Nederlanders hunne aandeelen in 
den vorm van belastingen in 's Lands schatkist bij
dragen, Maar daarom lieschuldige uien hen, die er 
aan herinneren, dat de goede wil der Regeering 
in zake de kunst geheel verkeerd geëxploiteerd 
wordt, niet van "ondankbaarheid, onwellevendheid 
of onfatsoenlijkheid". Niemand zal het natuurlijk 
in de Regeering laken, dat zij oude gebouwen, voor 
zooverre die namelijk restauratie waard ziju, laat 
resUiuivereii, maar dit wettigt in de verste verte 
nog het beginsel niet, dat nieuw te stichten Rijks-
gelmuwen moeten gekopieerd worden naar oude be-
staande modellen, als zouden die zoo volmaakt on-
verin'terlijk zijn; terwijl het hedendaagsche schep
pingsvermogen als van nul en geener waarde woidt 
torzijde gezet. Op die wijze breekt men aan den 
anderen kant met méér dan dubbele kracht af, wat 
men aau de eene zijde meent te hebben opgebouwd. 

Zoo lang dus de goede wil der Regeering niet 

uitwerkt, dnt de macht en het gezag der Rijkscom
missie vun adviseurs, meer persoonlijk vertegenwoor
digd- door de heeren Dc Stuers, Alberdingk Thijm 
en Cuypers , worden iugekroui|ion tot een voor de 
kunst on schadelijken omvang; zoolang de aanlie-
stedingen met eeu telegrafische snelheid plaats heb
ben, terwijl men met het tont ion stellen van nieuw 
uit te voeren rijksbouwplans een bewonderenswaar
dige traagheid aan deu dag legt; zoolang door de 
middeleeuwsc-he kunstdrijverijen der heeren adviseurs 
Neerlands Imuwmeestei-s aan achteruitsetting en mis
kenning blootstaan, gelijk nog onlangs de architect 
Vogel, en dus de eendracht en broedei-schup op het 
vreedzame veld der kunst verstoord worden, —zoo
lang duide men het ons niet ton kwade, dat wij 
eeu beroep doen op Neerlands voorvaderlijke wijs
heid, en bel hrdentenduge nog viKjrheerscbende, 
gezond Nederlandsch mciisrhenvei-stand. 

Merkwaardig mag het wel heeten, dat zij, die 
op het gebied der kunst van den gewonen weg af
wijken, geen enkele gelegenheid ongebruikt moeten 
laten om terrein te winnen, en daarom nemen wij 
ten slotte ook nog de vrijheid een beroep 1e doen 
op de Nederlandsche |iers iu bet algemeen, om door 
de grootst mogelijke publiciteit de ziuik der kunst 
te steunen. Wie dat doet, doet ontogenzeggelijk 
een goed werk! 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Redacteur, 

Vergun mij, naar aanleiding vau de opmerking, 
door de Redactie gemaakt aan bet slot van het 
door X. ingezonden stuk, voorkomende in bet jong
ste nommer van He Opmerker, dat de bouw
kundigen moeten samenwerken, teneinde verbetering 
te brengen in de wijze waarop prijsviagen worden 
uitgeschreven, in overweging te geven of, ter aan
vulling van de vier hoolilvoorwaarden door de Redactie 
gesteld, bet Voorbeeld ons door het buitenland, met 
name Duitschland, gegeven, geen navolging verdient. 

Het Verbond Deutecher Architecten und ingenieur-
Vcreine namelijk stolt de volgende bepalingen op 
den Voorgrond, die behooren te worden nageleefd bij 
het uitschrijven van algemeene prijsvragen, (zie »Dout-
scher Baukaleiider 1877", pag. 79). Zij zijn: 

lo. De meerderheid der beoordeelaars moet uit 
deskundigen bestaan. 

2o, De namen vim de beomdeelaars zijn in bet 
programma te vernielden. Dit moet vóór de open
baarmaking door de benonleelaai-s zijn goedgekeurd 
en deze zich hebben bereid verklaard, als zoodanig 
op te treilen. 

3o. De beoonleelaars doen afstand van elke mede-
omging naar deu prijs, hetzij [lersoonlijk of door tUS-
scbenkonist van anderen, alsmede vau deelneming 
aan de uitvoering van bet werk. 

4o, Iu het programma mogen niet meer teekenin
gen en berekeningen geéischt wonien dan voor eeue 
duidelijke voorstelling van het ontwerp, met inbegrip 
der constructie, noodig is en moeten de schalen voor 
de teekeningen voorgeschreven woiden. 

So. In het programma moet duidelijk gezegd wor
den of het niet-overse!irijden vau een liepaalde bouw
som hoofdvoorwaarde is, zoodat alle ontwerpen, 
waarvan de kosten deze som te hoven gaan, vau de 
midedinging zijn uitgesloten, of dat de gemelde 
bouwsom slechts ongeveer tot maatstaf dient, in welk 
geval de ontwerpers zich speling mogen veroorloven. 

Oo. In het algemeen mag een ontwerp de aan
spraak op bekroning slechts verliezen: 

a. door te late inzending; 
6. door liepaalde afwijking van het programma. 
7o. Voorzoover ter mededinging waardige ont

werpen voorhanden zijn, moeten de uitgeloofde prij
zen iu elk geval onder de liest gekeunle ontwerpen 
verdeeld worden. 

8o. Alle ingezonden ontwerpen moeten minstens 
gedurende twee weken in het openbaar tentoonge
steld woiden. Het rapport van beoordeeling, alsmede 
de uitslag van de mededinging, moeten openlijk be
kendgemaakt worden. 

Oo. De bekroonde ontwerpen zijn slechts in zoo
verre eigendom van den uitschrijver der prijsvraag, 
als zij voor de uitvoering gebezigd worden, De denk-
deelden in het ontwerp uitgedrukt (das geistige 
Eigcnthiiin), blijven eigendom vau deu ontwerper. 

lOo. De eerste prijs moet minstens gelijkstaan 
met de belooning, waarop een bouwkundige van 
naam voor dergelijken arbeid aanspraak heeft. 

Het naleven van deze bepalingen zoude reeds een 
groote schrede voorwaarts zijn; doch bovendien komt 
bet mij wenschelijk voor, dat bijzonder daarop gelet 
worde van de mededingers uaar prijsvragen geen on
noodig, tijdioovend werk te vergen. 

Zoo b. v. is, onder meer, in de prijsvraag voor 
een krankzinnigengesticht te Deventer, de eisch 
een volledig bestek op te maken, iets geheel over
bodigs, daar zulks mét de prijsvraag zelve niets te 
maken heeft en eerst dan noodig is, wanneer is vast
gesteld welk ontwerp zal worden uitgevoerd; want 
een wedstrijd tusschen letterkundigen uit te lokken 
zal toch zeker hier niet in de liedoelmg liggen. 

In de prijsvraag voor eeu SorfétritSgebouw te Arn
hem veroorzaakt de bepaling, op welke wijze de tee
keningen moeten behandeld worden en dat op het 
oordeel van deskundige beoordeelaars gaan invloed 
hebben kan, eveneens overbodig werk, daar bij bet 
op den voorgrond stellen van eeue behandeling der 
teekeningen als schetsen, de daarop volgende bepaling, 
dnt ide lijnen in inkt moeten worden gezet", aan 
de mededinger*, die gewoon rijn, of ter besparing 
van tyd wenschen, hunne schetsen b. v. met potlood 
te Iwhandelen, de verplichting oplegt dien arbeid 
nog eenmaal met inkt te herhalen. 

Mocht men bjj het uitschrijven van prijsvragen 
toch steeds van het deiiklieeld uitgaan, dat het doel 
toch alleen is, voorloopig een zoo goed mogelijk ont
werp te verkrijgen, vuor zooveel iiideeliug en uiterlijk 
aanzien betreffen, en dnt het maken van détails op 
groote schaal, en alles wat eerst later bij de uit
voering vereischt woidt, niet in het programma moet 
worden verlangd. Hierdoor zou de juiste verhou
ding tusschen arbeid en prijzen gemakkelijker ver
kregen kunnen worden en menig bouwkundige, thans 

afgeschrikt door de hooge eischen, waaraan gewoon, 
lijk in een te kort tijdsverloop moei worden voldaan, 
ertoe kunnen besluiten, ziju krachten aan het op
lossen van prijsvragen te wijden. 

Acht u. Mijnheer de Redacteur, het bovenstaand 
geschikt ter opnuine in uw weekblad, zoo zal het 
mij aangenaam ziju indien daarvan het door u ge-
wenschte gebruik gemaakt wonlt. 

Met achting heb ik de eer te zijn, 

W. .1. KI.KRK HE REUS. 

Berichten en mededeelingen. 

DE O P M E R K E R — Zondag 4 Februari 1877. 

B I N N E N L A N D . 

'8-Gravenhage. Bij koninklijk besluit is, ter 
bevordering van de belangen der Nederlandsche Af
deeling iu de Internationale Tentoonstelling van voort
brengselen van nijverheid, kunst en landbouw te 
Parijs in IK78, eene hoofdcommissie ingesteld. 

Iu die hoofdcommissie zijn benoemd: 
tot lid en voorsitter Jhr. G. J . G. Klerck, pre

sident van den raad van bestuur van bet Koninklijk 
Instituut vun Ingenieurs, te 's-Gravenhage; 

tot lid én ondervoorzitter Jhr. C. H art sen , lid van 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal, u- Amsterdam; 

Uit leden: R, Bles, kunstschilder, te 's-Graven
hage; M. Coster, consul-generaal der Nederlanden, 
te Parijs; F. W. vun Eeden, algemeen secretaris 
der Niderlandsche Maatschappij tot bevordering van 
Nijverheid, directeur van bet koloniaal museum dier 
Maatschappij, te Haarlem; jac. P. li. Gales!oot, 
lid van liet hoofdbestuur der Nederhiiidscbe Maat 
schappij voor Tuinbouw en Plantkunde, te Amster
dam; L. A. II. Hartogh, lid van bet. bewind der 
Vereeniging van en voor Nederlandsche Iniiustrieelen, 
fabrikant, te Amsterdam; C. N. E. Janssen, werk
tuigkundig ingenieur, te 1 neker; Dr. W. J. A. 
Jonckbloet, lel vun de Tweede Kamer der Stoten-
Generaal, te 's-Gravenhage; Herman F. C. ten Kate, 
kunstschilder, te 's-Gravenhage; L. ('. van Kerk
wijk, gepensioneerd luitenant-kolonel der genie van 
het Oostindische leger, te 's-Gravenhage; A. J. 
Machicls, te Parijs; Dr. L. Mulder, lid van het 
hoofdbestuur der Nederlandsche Maatschappij tof be
vordering van Nijverheid, te 's-Gravenlnige; Mr. W. 
O. T. van Oud heusdeu. secretaris van het hoofd hc-B 
stuur der Vereeniging lot In-vordering van l'ubi i.-k--
en Ha i II Iwerksn ij verheid, te 's-Gravenhage; G. Oijens. 
te Parijs; Ch. Rochussen, kunstschilder, te Rotter 
dam; C. Springer, voorzitter der Maatschappij »Arl 
et Amicitiae", te Amsterdam; ('. T. Stork, lidvai 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal, industriee 
te Üliteuzaal; P. Stortenbeker, kunstschilder, t. 
•s-Gravenhage; Jhr. Mr. J . B. J . M. Verheijen, li<l 
van de Tweede Kanier der Staten-Generaal, irispee 
tour van het lager onderwijs in de provincie Noord 
Brabant! te 's- Hertogen hose h; nu*. W. van der Vliet, 
voorzitter van het hoofdbestuur der I lollandselie 
Maatschappij van Landbouw, te Amsterdam; I). 
Vroede, voorzitter der afdeeling Neder-Vein we van 
de Hollaiulsche Maatschappij , le Wagen ingen : Ü 
Wulfsoii, directeur der Nederlaodsefae stoomboot, 
maat schappij en van de fabriek van stoom-en andere 
werktuigen op Fijenoonl, te Rotterdam. 

Uit de hoofdcommissie en op hare voordracht wordt 
door den Minister van Binnenlandscbe Zaken een 
uitvoerend comité benoemd van zeven leden. De 
voorzitter der hoofdcommissie is voorzitter van dal 
comité. 

Up voordracht van de hoofdcommissie wonien voorts 
door voornoemden Minister een secretaris en een pen' 
•tuigmeester uit de leden benoemd. 

Het lid M. Caster woidt aangewezen tot gedele
geerd commissaris te Parijs. 

Bij een ander Koninklijk besluit is Z. K. II. Prins 
Hendrik der Nederlanden benoemd tot eere-voorzitter 
van de hoofdcommissie. 

— Bij koninklijk besluit is de Heer R. W. Boer, 
te Warnsvelil, benoemd tot inspecteur der rijksbi 
plantingen. 

— Bij kon. besluit zijn, met ingang van 1 Fe 
bruari 1877, benoemd tot ijker der maten, gewich
ten en weeg werk tuigen , de adjunct-ijkers G. II. Geert -
scmu en .1. B. lleiirard. 

— Voor den dienst hij den aanlag der Bataviasche 
havenwerken (waarvoor tijdelijk personeel werd opge 
roepen in de Staatscourant van 99 November 1870 
no. 282), zijn door deu Minister van Koloniën ter 
beschikking van den Gouverneur-Genei-aal vau Neder 
laudsch-lnilie gesteld de heeren ; J . 't Hoen , O. Grot he 
H. F. Fock, J. H. ten Kate, C. Bizelaar, J . van 
Rooy Jr., J . J. Brookman, C. A. Phaff, C. G. Sey-
bal, M. Nederlof, .1. van der Straten, .1. II. Huppen. 
P. B, Vernimmen, N. Elenbaas, G. Jaarsma, W. 
trappen, 11. Hoos, T. Hommes, H. Moen, J . Anna
bel, K. Bos, W, Voorburgh, D. J . Unman, P. L 
.1. van Piiixtoivn, R. T. Mees Mzn., A. Gerlacb, 
11. T. Kraft, J. P. T. .1. Brondgeest, H. W. 
Waaidcnburg en II. Krauss. 

— Onder voorzitterschap van Z. K. H. Prins 
Alexander der Nederlanden heeft jl. Zaterdag in he: 
lokaal Diligentiu alhier eeue vergadering van di 
Regelingscommissie der TeutiHjustelling van Kunst 
toegepast pp Nijverheid, plnuts gehad. De Uitvoe
ringsei» u missie heeft een uitvoerig schriflelijk rapport 
uitgebracht over hetgeen zij tot UUtoe verricht heel'l 
ter vervulling van het mandaat, baar door do Rage-
liiigscniiimissie gegeven. 

Verschillende der belangrijkste punten van het rap-
[Kirt gaven aanleiding tot een levendige gtdarhteii* 
wisseling. Onder andere is , iu overeenstemming met 
de meening der Uitvooringsconiinissie uitgemaakt dut 
alleen voltooide werkstukken, maar geene modellen 
zullen kunnen mededingen naar de bekroningen bij 
den internationalen wedstrijd. Over de vraag, betref
fende het uitreiken van medailles of getuigschriften 
voor de ontwerpers, wogen de gevoelens togen elkiun 
op, zoodut in eene latere1 vergadering daarover een*' 
eindbeslissing zal genomen worden. 

Wider bleek , dat uit het binnenland de deelneming 
.i.in de nationale teiistooiistolling zoowel uls uun den 
internationalen wedstrijd, zeer voldoende belooft te ziju 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Ylaamlag, S Febr. 
Naarden, te 11 uren , door deu eerstaanw. ingenieur, 

in bet gemeentehuis: liet voortzetten van de verbete
ring der vesting Naarden. Rnming / 550,000. 

'a-llage, to l l 1 / , uren, door liet ministerie van 
binnenl. zaken, aau liet gebouw van bet prov. best.: 
het opruimen van do bestaande houten- en liet maken 
eener ijzeren bmg op steencn landlioofden over dc 
Waal te Rijsoord in deu Rijksweg van Katoudreclit 
naar Zwijr.drecht. Raming /"9I25. 

Lelden, to 1 1 ' . uren, door de comm. vau ndmin-
iivi-r de gevangenissen: de levering van materialen, 
benoodigd voor den arbeid der gevangenen ged. '77-

Bodegraven, tc 12 uren, door de besturen van de 
polderB Weijland eu Dc Breo , in Het Grauwe Paard : 
tiet maken der gebouwen en inrichtingen voor een 
stoomgemaal, macliiuistwoning enz. 

Lelden, te 12 uren, door burg. eu wetli.: het leve
ren van bouwmaterialen enz., in 8 perc. 

Amaterdam, te 12 uren, door burg en weth.: lo. 
de herstellingen, vornicuwingon en onderhoudswerken 
van de sluizen, waterkecriugen, kaaimuren, dijken 
langs het IJ, het Openhavenfront, het Westerdok euz. 
enz.; 2o. idem der steenen eu bouten wallen en rio
len ; 'io. idem der steigers, paal rem in ingen, hnuepnoteii, 
dukdnlvcu enz. enz. 

'a-Hage, tc 1 uur, door burg. en weth.: de leve
ring van steenkolen ten dienste der duinwaterleiding. 

tmaterdam, te l ' / i uren, door dc Holl. IJzeren-
spoorwegmaatschappij, in het stationsgebouw: het 
maken van een goederenloods met bijkomende werken 
op liet station te Behagen van den Noordbollandschcn 
Staal ss poor weg. 

NevMMB, lc S uren, door het bestuur der water
keering van den calamiteusen polder Nieuwe-Neusen, 
in Het Nederlanasoh-Logementi het maken van een 
zeedijk ter lengte vau 679 M. Bilj. iuz^nden vóór 2 
uren bij den scerclaris-oulvaugcr J. Sturm. 

Illnadag, 6 Febr. 
'a-llage, to 11 ureu, door het ministerie van marine: 

liet inrichten vau een gedeelte van 's Rijks arsenaal 
te Delfzijl tot woning. magssiJD enz. voor deu dienst 
van liet loodswezen aldaar, lui. bij den bouwkundige 
voor den dienst van bet loodswezen tc 's-Hagc. 

Dein, tc 12 uren, door deu directeur der artillerie
stapel- en coiistriiclie-magazijneu: dc levering vau 
verschillende behoeften, len behoeve dier magazijnen. 

A M » , tc 12 uren, door liet prov. bestuur: het 
gcd. '77 onderbonden van bet gebouw, bewoond door 
den Commissaris ties Konings ui Drente. 

lluoKi-vecii, le 12 ureu, door het gemeentebestuur: 
liet onderhoud eu herstel der gemeentewerken in '77. 

Kotte dam, aan hel bureau dor drinkwaterleiding: 
de levering van 260,000 KG. Duitsche steenkolen voor 
dc stoommachines der diinkwalerleiding. 

Otidbrrk, bij J. vau der Meer: liet bouwen eener 
nieuwe stelphuuung ouder Roodkerk. 

VYelarifp, bij J. J . Winsclaar: bet bouweu eener 
burgerhuizing te Baijiim. 

VYornadag, 7 l'ebr. 
Zwolle , te 10 uren, bij deu loge ment hou der Poppe, 

huitcii de Kamperpoort : lo. bet bouweu van eeue 
vaste brug over dc Oude Wetering bij Werkel in 
Mastenbroek; 2o. bet bouwen vau eenc hocrenbeliui-
7iag nldnar voor H. Keuvekamp. Inl. bij G. Kragt Jr., 
te Mastenbroek. 

Wllhelmltiadorp, te 12 uren, door het dijksbestuur 
vnn den Wilhelmiiiapolder: hot bouwen van eeu stee
nen BUatiesluis in d*n zeedijk van genoomden polder, 
in dc nabijheid van liet Kalsclic Veer. 

l l a r l lngc i i , tc 12 uren, door het dijksbestuur der 
Vijf. Duchm-Zecd ijken-Buitendijks, in De Nederlanden : 
liet aanleggen eeuer stccuglooüng eu het verzwaren 
van den zeedijk over eene lengte van Wjl0 M. , ten 
noorden van Dijksterbureu, steen 40 a 45. Aauw. 5 
Fobr., tc 9 uren. Uitgesteld. 

Ileirnliaven, te 1 uur, door burg. en wetli.: bet 
maken van eene los- en laadplaats aau de westzijde 
van don afsluitdijk door de Oostkous. Aanw. 5 Febr, 
te 3 uren. 

Waive**, bij II. S. dc Vries: het bouweu van een 
boerenhuis te Ohleholtoa aan den kunstweg, op de 
plaals in gebruik bij Fokke Jacobs Hols. Aauw. 5 
l'ehr.. te 2 uren. 

l l i i i / i m i , bij K. W. Zijlstra i het bouweu van eene 
burgerhuizing, op oen nieuw terrein aldaar. Aanw. 
5 Febr., tc IU uren. 

Donderdag, s l'ebr. 
in- Rijp, tc 10 uren, door bet bestuur van de 

Griiftermccr, in Het Stadhuis van Amsterdam: het 
maken der gebouweu en Inrichtingen voor een stoom
gemaal. 

'a-Hage, te 11 uren, door bet ministerie van 
marine: de levering van 1050 dozijn groote vergulde 
Lrjodsmanaknoopen, 1500 idem kleine idem, 1350 stuks 
vergulde petteekens voor bet loods personeel. 

Ternaard, te 11 urcu, door bet gemeentebestuur 
van Westdongeradeel, ten aamoentehuisei lo. bet 
bouwen van een nieuwe school en oiidorwijzcrswoning 
te Ternaard (dc school voor 30S leerlingen); 2o. hel 
bouwen eener nieuwe school cn verbeteren van bet 
bestaande schoolhuis te Waak sens. Aanw. 7 Febr.: tc 
Waaksens te 11 uren, tc Ternaard lc 2 uren. 

N r h t r d a m , tc 12 uren, door burg. en weth.: de 
levering vau: 100,000 stuks i.uikselic keien; 300,000 
sluks vlakke stniatkliiikermoppen; 250 M3gcwasschon 
grint; 300 str. M. Esoanssynsehsteanen trottoirband; 
1000—2000 M. rivierzand: houtwnron cn nutsel-
materialeu. 

l l e l i / j j i le 1 uur, door den provincialen directeur 
der directe belastingen enz. te Groningen, in bet 
Hotel de Beurs: dc verbouwing of herstelling en bet 
onderbond van vier gabon wen voor dou dionst der iu-
en uitgaande rechten en aecijnscn tc Delfzijl. 

tamste dam, te l'/j uron, door bcstuurderen der 
Maatschappij voor den Werkenden Stand, afdeeling 
Ambachtsschool, in tiet lokaal der Ambachtsschool: 
het vergrooten van hot bestaande schoolgebouw op de 
Schans bij de Weteringbarrière. Inl. bij den architect 
G. B. Salm. 

Herenter, le 7 uren, door Stegeman, Schoemakcr 
on Brouwor. in het lokaal der Bouwkundige Vereeni
ging: bef bouwen van 4 arbeiderswoningen bij dc 
stoomstocufabriek Petra. 

Arnliem, door liet prov. bestuur: het vnn buiten 
verven der prov. gebouweu te Aruliem in '77. Inl. 
bij den opzichter A. .1. Groenen, aldaar. 

Zaterdag, IO Febr. 
N l e r u w l j k , te 12 uren, door bet Rcmcentcbcst. van 

Dewerken cn Sleeuwijk, in het Veerhuis, bij J . A. 
Sprenger: bet bouwen vau oen schoollokaal tc Sleeu
wijk. Inl. bij P. Vcrschnor, te Sleeuwijk en A. Smits, 
te Rijswijk. Aanw. 7 Febr., te 10 uren. 

• Ma«e, te 1 uur, door bet ministerie van finan
ciën: bet bon wen vun een post- en telegraafkantoor 
te Delfzijl. 

Bennebrach . te 1 uur, in bet koffiehuis van D. 
Blanke: liet bouwen eener kleine hee ren huizing op 
een terreiu, gelogen bij de Lisser rolbrug, gemeente 
Haarlem menu eer, voor C. Boer, te Heemstede. 

Brachten, bij E. J . At t en i a : hot bouwen eener 
pastorie c. a., voor de Herv. gemeente aldaar. Inl. 
luj den architect D. l l . Duursma. Aanw. eu 10 
Febr., telkens te 12 uren. 

Maandag, 11 Febr. 
Lelden , te 12 uren, door burg. en wclh.: bet ver

nieuwen der dubbele ophaalbrug over den Rijn, ge
naamd Kraaicrst.iaatsbrug, mot bovenbouw in ijzer-
constructie. Inl. bij den gemeentesrehileet. Aanw. 7 
Febr-, van 10-4 uren. 

Lelden, te 12 uren, door burg. cn weth.: lo. hot 
voruieuweu der Noordeindsbrug; 2o. het maken van 
4 ijzeren omkuslingeu voor urinoirs. Inl. hij den ge-
mee II U-architect. Aanw. 8 Febr., te 10 uron. 

Illnodag, 13 Febr. 
'••Hage, te II uren, door het ministerie van ma

rine: het houwen en leveren van 3 loodskottcrs met 
beschieting cn maslgeslel, als 1 van 20 en 2 van I'S 
M. lui. hij den bouwkundige voor den dienst van 
het loodswezen le 's-llage. 

Hergum, te 11 uron, door O. T. Bosgra: het af
breken eu wedcropbouwen van ecu burgerhuis op de 
Bergumeruieuwstad. Bestek en teekening liggen bij 
8. van der Veen. in 't Rood Hert. Inl. bij den ar
chitect P. Kalt. Aanw. te 10 uren. 

kelder-en-Hink nier* een, door kerkvoogden dor 
Herv. gemeente: bet bouwen vun eene boerenbebuizing 
op bet Weomlaiid to Kolderveen. 

Waensdag, 14 Febr. 
Belsward, te 11 uren, door burg. en weth.: lo. 

het herstellen der bestaande rioleering opde Klippens-
haven en het leggen van een nieuw riool; 2o. bel 
vervangen der kcistraat langs dc nieuwe woningen 
op bet Jougenia-erf door eonc klinkcrbestnliig. Aanw. 
13 Febr., te 10 uren, samenkomst bij 11. Tuiuinga. 

Donderdag, IS Febr. 
Amoterdam, te 11 uren, donr het ministerie van 

koloniën, aan het koloniaal elahiisscment: delevering 
van verschillende materialen, iu 44 perc. 

Ternaard, lc 11 uren, door bel gemeentebestuur van 
West don geradeel, len gemeenlebuize: lo. bet bouwen 
van een nieuwe school en onderwjjierswoning tc 
Raard; 2o. hel bouwen van een nieuwe school cn on
der wijzers non ing te Bcifcrwird. Aanw. 14 Febr.: te 
Kaard le 11 uren, te Beltcrwird te 12 uren. 

'a-llage, te 12 uren, door het miui-terie vau bin
nenl. zaken, ten dienste der Str.atsspoorwege:i: het 
maken van een tijdelijk stationsgebouw en verdere 
werken op bet stationsemplacemcut Zwaluwc. Inl. bij 
deu hoofd ingenieur te Arnhem cn den hoofdopzichter 
te Willemsdorp. Aanw. S en 10 Fobr., telkens tc 
1 uur. 

- l i a g i - , te 12 uren, door het bestuur der spoor
weg maatschap pij Leiden—Woerden : bet maken en 
stellen van don metalen bovenbouw voor de bruggen 
van den spoorweg Leiden—Woerden, in één perc. 

Lelden, te 12 uren, door burg. en weth.: lo. het 
leveren van 122 stuks bardstecucn palen; 2o. idom 
van 200,000 stuks slraatstecneu; 3o. bet verrichten 
van straatwerk. Inl. bij den gein ccn tcarchilect. 

Amiilerdam, te 12 uren, door dijkgraaf cn hoog
heemraden van de Bijlmermeer, in De Eensgezindheid: 
het maken der gebouwen en inrichtingen voor eeu 
stoomwatcrgemanl, teu behoeve van dien polder, onder 
dc gemeente Wocsperkarspel. Inl. bij de ingenieurs 
W. C. en K. de Wit, te Amsterdam. 

Harderwi jk , te 12 uren, door de hoofdadministra
tie van het Koloniaal werfdepot, ten bureele van den 
kapt.-kwarticrmeester: dc levering, ged. '77, van de 
bij bet korps beuoodigde voorwerpen van kleediugcn 
uitrusting. 

'•-Hage, tc 1 uur, door bet bestuur der spoorweg
maatschappij Leiden — Woerden; het maken van dj 
aardebaan, onderbouw der kunstwerken enz. van den 
spoorweg Leiden — Woerden: ;u één perceel. Aauw. 
Ö en 7 Febr., beginnende den Gen tc Leiden, te 10 
uren, buitcu de Wittepoort. 

'a-llage, te 2 uren, door hot bestuur der spoorweg
maatschappij Leiden—Woerden : het leveren van 43,500 
eikenhouten dwarsliggers, in 'J perc. cn l(J3o stuks 
eikenhout voor wissels, in b' pcrc-

l ioncjum, vóór 3 uren, door kerkvoogden, bij C. 
van der Weg: het. afbreken vau bet oude- cn weer iu 
de plaats stellen van ecu nieuw schoolgebouw. Tee
kening ligt bij Fr. Bosma, aldaar. Inl. bij G. Kla-
verstna, te Scbalsum. Aauw. 13 Febr., te 10 uren-
Briefjes merken met Letter K. 

Eenrum, le 4 uren, door kerkvoogden der Herv. 
gemeente, bij Wed. J. 11, Mulder: het bouwen van 
eeue oudcrwijzerswouing. Bestek ligt bij Wed. J. 11. 
Mulder, aldaar. 

Leeuwarden, ten huize van Douairière Van An-
driuga de Kcmpenaer-De Sebeppor: het afbreken cu 
opruimen van dc huizing eu schuur c. n„ in gebruik 
bij Yde dc Jong onder Rlija. on bet bouwen vnn eene 
huizing cn schuur alduar. Teekoningeu ter inzage bij 
deu architect J. Douma, aldaar. Aauw. 12 Febr., te 
1 uur. 

Ilommerta, bij P. J . Oppedijk: het bouwen van eon 
achtkanten windwatermolen, 13.50 M. vlucht, met. af
zonderlijke molcinuirswoning tc Teroelo. Bestek en 
teekening ligi bij T. E. do Jong, te St.-Nikolaasga. 
Inl. bij 1'. dc Jong Jz., te Houimcrts. Aanw. 14 
Febr, le 11 uren. 

Vrijdag, i a Febr. 
•-Roach, to 101! uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken , aau bet gobouwvan het prov. best: het 
bouwen van bazaltmuren langs deu schutkolk van sluis 
no. 10 der Zuid-Willemsvaart. Aauw. 10 en 13 Febr. 
Raming /10.500. 

Zwol le , te 12 uren, door het ministerie vau bin
neul. saken, aau bet gebouw vau het prov. bestuur: 
hel maken vnu eeu gedeelte der nieuwe verbinding 
tusschen de Willemsgracbt en dc Stadsgracht le Zwolle. 
Annw. y Febr. Ramiug f»775. 

Maandag, l « Febr. 
Amerafeort, te 11 uren, door burg. cu weth.: de 

levering van (1500 Waal- eu straatklinkers. 
Illnadag, 20 Febr. 

Amaterdam, te 12 uren, door J. A. Kaas on A. J. 
Kaas, in De Oude Graaf: bet bouwen vau een maga
zijn en woning op eeu terrein te Amsterdam, lal. 
bij den architect Y. Bijvocts Gz. 

Woenadag, t l Febr. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken : lo . dc lichting en opruiming van een ir. de 
Nieuwe-Maas, even beneden Vlaardingen, tusschen de 
kilomolcrraaieu 144 en 145, gezonken vaartuig. Aanw. 
17 Febr.; 2o. het leveren van voorwerpen van gegoien 
en gesmeed ijzer, staal, koper en metaal, benevens het 

bezorgen van smeden en werklieden, tot het doen van 
herstellingen aan do Rijks-stoom- cn andere vaartui
gen, in gebruik bij liet baggorwerk ten behoeve van 
dc werken der Merwede en Killen, in Zuid-Holland 
en Noord-Brabant, van 1 April '77—31 Maart '78. 

Blczellnge, te 2 uren, do.ir kerkvoogden dor Herv. 
gemeente, bij M. Corstanjo: bet houwen van een 
nieuwen loren. Aanw. 14 Febr,, te 2 uren. 

Vrijdag, S3 Febr. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

binneul. zaken, aan het gebouw van het prov. bost.; 
bet maken ou inhangen van oen paar nieuwe vloed-
deuren cn bet herslellun van de nooddeuren aan dc 
Oost.hiiilensluis te Neuzen. Aanw. 17 en 10 Febr. 
Raming ƒ8960. 

lien Kurg (op Teasel), door liet waterschap der 29 
Gemeenschappelijke Polders, op hot raadhuis: bot ver
zwaren van don polder De Eendracht, gelogen tusschen 
den Eicrlaiidsclirn dijk en don niouw-aaiigolegden d ik 
van den polder Het Noorden op Tessel, lang 955 M. 
Aanw. 22 Febr-, te 11 uren. 

Katerdag, 24 Febr. 
l ' i n - i i i i . te 1 uur, door burg. en weth.: de leve

ring van 240,000 HL. Engelsche gaskolen, teu behoeve 
der gemeente-gasfabriek. 

Maandag , ZB Febr. 
Haaatrlrht, tc 10 uren, door bet ministerie van 

binneul. zaken, aan het gebouw van het prov. best: 
het bouwen van bazaltmuren langs den schutkolk van 
sluis no. 14 der Zuid-Willemsvaart in de gemeonle 
Nedcrweert Aauw. 20 en 22 Fobr. Raming /" 21.500. 

Illnadag. 21 Febr. 
Ooaterhoul. te 19 ureu, door het R. C. kerkbest. 

op deu Hout, gem. Oosterhout, in het koffiehuis van 
Joh. Ceron: het bouwen vnu eene kerk met toren, 
mot bijlevering der materialen. Inl. bij deu architect 
P, J. van Genk, te Leur. 

I i i - e i h i . te 2 uren, door dc maatschappij tot Expl. 
van St'tatssp., aan het Centraalbureau: bet maken van 
gebouwtjes voor waterplaatsen en privaat op de halten 
Deiuiiiu en Haren, en het wijzigen van de bestaande 
waterplaatsen op dc hallen Vierverlntcn en Kions-
wolde en op het stitiou Groningen, ten behoeve van 
den spoorweg Harlingen —Nieuwesclians en Meppel — 
Groningen. Inl. hij den sectieingeuicur te Grouiugen. 
Aanw. 13 cu 14 Febr. 

Donderdag, S Maart. 
Rlnaumageeal, door den burgemeester van Dantu-

madctl: de levering van 50 slèrc riviergrint en van 
250 stère macadam. Bilj. inz. 2S Febr. 

Vri jdag, 0 Maart. 
Leeuwarden, te 12'/s uren, door het ministerie van 

binneul. zaken, aan hel gebouw van het prov. best.: 
het éénjarig onderhond vau de sluizen, de sluiswach-
terswoumr* enz., te Munnekesijlen. Aauw. den aden 
dag vóór de besteding. Ra-ning / 1225. 

Op later te bepalen datum. 
Oldehoorn: het. amoveeren cn wedcropbouwen van 

eene koopmaus- en wiukelliuiztng aldaar. Iul. bij M. 
K. dc Jong, aldaar. 

Leeuwiirden; het verhouwen van het hoerenhuis in 
de Grootekerkstraat, G, no. 147. Bestek to verkrijgen 
bij Hockstclu, iu de Weerdt. 

St.- kntia-parorhle: het bouwen eener kerk met 
toren teHijum, voor de O i r Geref. gemeente te Hijuin, 
Fiukiim eu Oude Leie. Inl. bij den architect E. 
Kuikstra, te Stiena. 

Oudberk: liet bouwen van 2 arbeiderswoningen 
aldaar voor de kerkvoogdij- Iul. bij den kastelein 
Feiwerda. 

l u n a p a r o c h i e , door het burgerlijk armbestuur 
van Het Bildt: het doen van eemgo verfwerken ann 
het armhuis te St-Auna-parochie en het weeshuis te 
V rouwen-par ochie. 

\ttoo|i van Aanbestedingen. 

flight, 17 Jan.: bet afbraken en wedcropbouwen 
der ouderwijzers woning aldaar; minsle iuschr. was J . 
A. Lathouwers, te Vugbt, voor ƒ 19Ü0. 

Franeker, IS Jan.: het rcslauieeren der Herv. 
Groote kerk; iugek. 9 bilj., als: 
D. DzmStra, te Leeuwarden, / 43.8S5 
F. H. Fenestra, „ Bolsward, „ 42,839 
M. Hulstra, „ Franeker. „ 38.800 
G. Brouwer, „ idem „ 35,289 
T. Kerkhoven, „ Harlingen, „ 34.MJ0 
M. A. J. Taverne, „ Leeuwarden, „ 34,789 
M. K. La-nminga, „ idem „ 34 420 
B. J. Kuurstrn, „ Fraueiccr, „ 88,600 
1>. F.ilstrn, „ idem „ 32,440 
niet gegund. 

l i e i c n t c r , 20 Jan.: liet bouwen [van een villa te 
Deventer voor Wed. P. Stoffel, buiten de leverantie 
der i .-ui twaren; iugek. 12 bilj , als: 
W. J. Kolkert, te Deventer. / 10,585 
1>. J. Blelgon, „ idem „ 9,975 
J. Pot Jz., „ idem „ 9,773 
11. de Lange, „ idem „ 9,690 
G. A. Piepericl, „ idem „ 9,1199 
O Pelcri, „ idem „ 9,089 
B. Kolhof. „ idem „ Ü.500 
G. J. Korteling. „ idem „ 9,459 
G, J. Ackerstaff, „ idem „ 9,343 
H. v. d. Woerd, „ idem „ 9,253 
H. II. Beltman, „ idem „ 9,200 
J. Zandvoort, „ idem » 9,142 
gegund. 

Hlddelatum, 20 Jan.: bet afbreken cn gedeeltelijk 
herbmiweu van cene behuizing met bovenzaal; iugek. 
5 bilj. als: 
Nielnnd, te Wnrffum, / 7100 
Marissen. „ Zuidwolde, „ 8699 
A. I'astoor, „ Sledum, „ 0375 
II. Bidder, „ idem „ 5500 
J. Tubusschcr, „ Middelslum, „ 5225 
gegund. 

OMekloeater, 20 Jan.: het afbreken en wedcrop
bouwen eener woning op do boerenplaats van S. ter 
Borg: ingekomen 5 biljetten, als: 
W. SeheltUB, lc Bierum, / 2050 cn f 1450 
H. Raau, lo Leermens, 1870 „ 1380 
S. Tosopeus. te Holwiorda, 1786 „ 1274 
T. Wildrboor, to Garrelsweer, 1550 „ 1300 
J. Wildebner, tc Krewerd, 1500 „ 1320 
geguud aau S. Toxojieus, voor /1274. 

v* fk h j Dim alede, 22 Jan.: het bouwen van een 
schuur en bergplaats aan bet Elisabetsgasthuis; iuge
komeu 9 bilj., als : 
J. te Poel, te Wijk-bij-Duurstcde, ƒ 2800 
G. Boeschoten, ,, idem „ 2794 
J. Klook, „ idem „ 2700 
Wed. C. F. TJitewaal, „ idem „ 2050 
J. W. Ijamorcc, ,. idem „ 2000 
T. van Zoest, „ idem „ 2000 
C. van Bekkum, „ idem „ 2522 
J, van Wermeskerken, „ idem „ 2235 
J . (i.linot. „ idem „ 2215 
geguud aan C. van Bekkum. 

22 Jan.: het bouwen vaa 6 arbeiders
woningen ; iugek. 4 bilj , als; 
C. H. Visser, te Snoek, / 5395 
P. Postma, „ Woudsend, ,, 4036 
P. dc Jong Jz., „ Ilommerta, „ 4459 
F. R. Kuiper, „ Jut rijp, „ 4280 

Baarloo, 22 Jan.: bet bouwen der nieuwe kerk, 
met bijlevoring van materialen; ingek. 8 bilj,, als: 
M. Poilaerd, tc Haasniet, / 8400 
W. VorstraaLen, „ Si.-Odiliëuberg, „ 6760 
J. Duijkers, „ Houtliem, „ 6550 
J. Iloliackers, „ Baarloo, „ 6355 
P. T. Langendonk, „ Tegelen, „ C350 
J. van Grocncndaal. „ Nunhem, ,, 6255 
P. Pcnnings, „ Kesse), „ 5850 
J. Fleuren, „ idem „ 5800 
gegund. 

Kampen, 23 Jan.: bet bouwen van een woonhuis 
bij dc Koornmark(spoort; ingek. 0 bilj., als; 
B. van dor Woerd, te Kampen, / 13,040 
IL van Dijk, „ idem „ 13.531 
II. van Werven, ,. idem „ 13,125 
J. S. van dor Werf, „ idem „ 12,880 
II. J . van Werven, „ idem ,12,075 
A. van de Wetering, „ idem „ 12,030 

Amaterdam, 25 Jan.: het honwen van een woon
huis in dc Sarphatislraat, onder beheer van den ar
chitect G. B. Salm aldaar; ingek, 15 bilj., als: 
Gebr. Van Zoest, tc Amaterdam, / 19.S82 
Dc Zwaan Jr. en Koper, „ idem „ 16.987 
L. C. Schnade, „ idem „ 16,823 
Bosch en linzen, „ idem „ 16,0tl 
Timmer cn FQrstner, „ idem „ 15,950 
Scheltema en Mouton, „ idem „ 15,443 
J. Heijink, „ idem „ 14,970 
J. C. vau Dijck, „ idem „ 14,950 
CruhT en Schouten, „ idem „ 14,937 
J. J. Boekholts, idem „ 14,900 
A. Aahlers, „ idem „ 14,007 
E. Slaap, „ idem „ 14,000 
C. J. Maks, „ idem „ 14,100 
P. Roijnierse, „ idem „ 13,800 
Ravenatcijn en Donker, „ idem „ 11,737 

Haarlem, 25 Jan.: de levcriiiü van 8,400,000 ge
bakken metselsteenen voor het Rijks-museum lo Am
sterdam, van groolcr formaat dan het bestaande; 
ingek. 3 hilj., als: 
iV van Heukelom, te Nijmegen, f 232,710 
Cterdtner, „ Hamburg, „ 220,800 
Raming „ 185,000 

Door R. van Wijck, te Beteren, is de gevraagde 
kubieke hoeveelheid aangeboden in Waalslecn, voor 
f 195,000. 

' •-Koai-li , 20 Jan.: het opruimen van een op de 
Zuid-Willemsvaart onder Brp gezonken vaartuig; 
minste inschrijver was J. Fisadicr, te 's-Bosch, voor 
/ 1990. 

kii l le . .hi i rg , 20 Jan.: de levering van lo. 150.000 
Stenselberger keien; niet gegund; 2o. 15,000 Waal-
vorm straatklinkers; gegund aan J. J . Dncsacn en Co., 
te Schoonhoven, a /17.50 per 1000 stuks. 

leuningen. 26 Jan: liet herstellen der wa'glooiin-
geu van de bermen der wegou cu jaagpaden laugs de 
kanalen vau Groningen uaar Onderdeudam eu van 
Onderdcndam naar Uithuizeu eu Ulrum, in 2 perc.: 

lc pcrc. ingek. 2 bilj., als: 
11. Zeef, ' te Aduard, f 4087 
L . v. d. West, >. Noordlaren, „ 4449 

2e perc: R. Zeef, „ Aduard, 6544 
Maasa: ingek. 9 bilj., als: 

H. Voa, te Sappemeer, /11,190 
1). Off. inga, „ idem „ 11,150 
R. Zeef, „ Aduard, „ 11,100 
I). Pulstra, „ Dokkum. „ 11,100 
W. B. Harkema, „ Warlhnizen, „ 10,995 
R. Havinga, ,. Wïnaclioten, „ 10,990 
J. Vclikamp, „ Bedum. „ 10.790 
L. v. d. West, „ Noordlaren, „ 10,590 
K. Wassing, „ Groningen, „ 10,494 

Oiuii-iiiisbi-. 25 Jan.: bet graven van ettelijke op-
vnarten of wijken voor dc ifrooguaking van water
plassen le Saskcrhorne, gezamenlijk hing ongeveer 
25,000 M.; de lioogsio inschrijving bedroeg ƒ49,360; 
minsle inschr. warcu R. van de Volde en Wisman, te 
Nieuwcschoot, voor / 29,441. 

Aaacn, 20 Jan.: hc' bouwen van een huis voor J . 
Kat, aldaar; ingek. 5 biljetten, als: 
G. Stel, te Assen, / 4300 
H. Wessels, „ idem „ 390S 
H. de Vries, „ idem . 34SO 
Haren Winters, „ idem ,, 3479 
R. Winters, „ idem „ 3400 
gegund. 

Leeuwarden, 26 Jan.: hot opruimen van ondiepten 
in het vaarwater van Makkum naar Bolsward j minste 
inschr. was J. Doornen bo», lc Oldehoorn, voor ƒ 0 9 3 0 . 

utrecht, 27 Jan.: het onderhonden vau het Z u i d 
en jaagpad tusscheu Breiikcleu eu Ouderkerk met. al 
dc gebouwen, bruggen, schociingen eu« . daartoe bo-
boorenda, in 3 porc; minste iuschr waren: pcrc. I, 
VV, vau Schaik, voor ƒ SS3; perc. 2, G. H. vaa der 
Wildt, voor ƒ 1 1 1 2 ; porc. 3, J. van Schaik, voor 

ƒ 940. 
'a-llage, 29 Jan.: lo. het loggen van rioolleidingen 

tol voortzetting der rioleering te Scheveningen; minste 
iuschr. was W. Swaneveld, te 's Hage, voor /36,850. 

2o. het verlengen van het trottoir langs de Wasse-
naarsebcstraat tc Schovciiingen, en het verbeteren van 
dat, langs den Bczuidenhoutscüeweg te VHage; minste 
inschrijver was W. 1). van Maurik, te Drumpt, voor 

ƒ 5338. 
Koiterdam, 29 Jau.: bet uitbaggeren van de Oost

kous tc Delfshaven en bet vorwerken van den bag-
gergrond, mot bij behoorende werken; ingekomen 8 
bilj., als: 
J. Slagboom, te Sliedrecht, / 6SS4 
L. Hollander, „ Capelle a'IJ., „ 6200 
W. Blok and, „ llnrdinksvcld, „ 6168 
P. A. A. v. Regcnmorter, „ Rotterdam, „ 5900 
C. Sierk Hz„ „ Heukelum, „ 5500 
G. de Hoog, „ Gorinchem, • 4070 
P. Koedam, „ idem „ 4490 
W. Loli, „ Kralingcn, „ 4345 
Iteiniug „ 4900 

tmaierdam, 30 Jan.: hot bouwen van eene Israël, 
godsdienstschool, op het Jonas-Daniol-Meijorplein; 
minste iuschr. waren R. CruilT cn H. Scboulon, te 
Amsterdam, voor / 29,933. 

kroningen, 30 Jan.: het graven van een kanna] vau 
hel uiteinde vnn hot Ter-A polerkanaal tot de zuide
lijke grensscheiding van Groningen eu Oiente, met 
de hijhelioorende kunstwerken; ingekomen 3 hilj., als: 
ƒ199,700, /1.68,786 eu, van J . N. Kruizinga. to Blij
ham cn H. Kaspers, te Reiderworderpoldcr, /"ÏOO.SOO. 

Il ldam, 30 Jan.: het ouder profiel herstellen van 
den weg van Didnm nanr de Augerlooschc grenzen; 
bet godecltelijk verbreed cn, Verleggen en bcgrinten 
daarvan: hel afbreken vnu dc houten brug op de 
Didamsche Wotoring en het iu plaats bouwen van 
eeue brug met sieunen landlioofden; hoogsie inscbr. 
was 1>. Limper, te Baaru, voor /"3Ü.630; minste in-
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schrijver H. A. Paauwe, te Hoede ken skerke, voor 
ƒ 24,295; geguud. 

« i d J r l h t i n 30 Jan.: het bonwen en inrichten ran 
eene werkplaats der Commercic-compagnie. dienende 
tot smederij cn ketelmakerij, benevens daaraungrenzend 
kantoor; ingek. 5 biljetten, als: 
J. F. M. v. d. Heil, te Middelburg, f 10,500 
W. P. Page, „ idem „ 15.100 
C. A. Goethals, „ idem „ 14,970 
H. Hage, „ idem „ 14,948 
W. van Uijc en Zonen, „ idem „ 14,896 

'••Hage, 31 Jan.: het verrichten van graaf- en bag
gerwerk in den nieuwen Maasmond aan den Hoek 
van Holland voor de verbetering van den waterweg 
van Rotterdam naar zee; eenige inschrijver was f. 
Schreuders, tc Winkel, voor /"496,000. 

tiii-irrdam, 1 Febr.: het bouwen van 2 pakhuizen, 
op een terrein aldaar, voor rekening van H G. Inden, 
cn onder beheer van den architect Y. Bijvoet» Gz.; 
minste intcbr. was O. Heijink, te Amsterdam, voor 

/ 15,478. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen, 
B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Bij het korps van den Water
staat en 's Lands burgerlijke openbare Werken zijn 
benoemd tot adspirant-ingenieurs: 0. Ribben, J.de 
Booij en D. H. Huvelaur, daartoe gesteld ter beschik
king van den Gouverneur-Generaal, en is aange
steld als opzichter 1ste klasse de ambtenaar op non-
activiteit M. C. A. Seijfarth, laatstelijk die betrek
king bekleed hebbende. 

— Door den Gouverneur-Generaal van Neder
landse!. Oost-lndie zijn de volgende beschikkingen ge
nomen bij het korps van den Waterstaat en 'e Lands 
burgelijke openbare werken: 

Ontslagen: eervol uit 's lands dienst, met behoud 
van i-echt op pensioen, de oplichter der le klasse 
G. G. van Gijen. 

Benoemd: tot ingenieur der le klasse, de inge
nieur der Ie klasse H. S. Nederburgh; tot inge-
neur der 2e klasse, de ingenieur der 3e klasse H. 
Begemann; tot ingenieur der 3e k lasse, de adspirant-
ingemeurs II. Holland, J . L. Pietnon en J. P. Hen-
geveld; tot opzichter der Ie klasse, de opzichter 
der 2e klasse A. Vcrburgh; tot opzichter der 2e 
klasse, de opzichter der 3e klasse J. Kurkunk. 

Rotterdam. Jongstleden Dingsdag werd de spoor
weg door Rotterdam beproefd. Het was eene beproe
ving ook voor ben, die de waarnemingen hadden op 
te teekenen, of in verse bil lende betrekking verplicht of 
geroepen waren, van den loop der zaak aanteekening 
te houden, - - spoorweg-mutoriteiten. ingenieurs,aan
nemers , leveranciers, leerlingen van de Polytechnische 
School te Delft, enz. Hevige wind en zwai-e regens 
maakten aan die allen het leven ondragelijk, en wel 
op zoo verregaande wijze, dat het geenijdelephrase 
is, wanneer wij de hoop uitspreken, dat de indivi
duen niet minder dan de bruggen en viaducten de 
«beproeving'' zonder ernstig nadeel zullen hebben 
doorstaan. 

Uit dezen wensch blijkt reeds, dat de laatsten de 
proefneming zegevierend zijn te boven gekomen, een 
feit, dat zonder twijfel algemeen met vreugde zal 
worden vernomen. 

De beproeving ging toe als volgt.- Tien locomotie
ven met nare tenders bewogen zich over de baan, 
in twee gelederen geschaald, en voor de overbrugging van Koningshaven en Maasbrug nog versterkt 
met zes goederenwagens, over twee rijen locomotie-
ven verdeeld , elk met 10,000 KG. spoorstaven be
vracht. Langzaam, nauw merkbaar ruide deze dub
bele trein (400,000 a 500,000 KG. zwaar) eeu 
kleinen afstand voort, om telkens vijf, tien, of 
vijftien minuten halt te houden, en ten slotte langs 
de gebeele liaan een terugrit te wagen, met eene 
snelheid van 10 meters in de seconde. 

Met genoegen mocht men constateeren, dat de 
spoorwegbruggen en vaducten door Rotterdam der
mate aan deze geduchte beproeving hebben weerstand 
geboden , dat de doorbiiiging langs de Maasbrug op 
liet zwakste punt nog slechts 22 millimeters Indroeg, 
zoodat het maximum van doorbiiiging, dat bereikt 
mocht woiden, door tien locomotieven, met baai' 
tenders en iwaarbelsden waggons, niet kon worden 
geconstateetd. 

Voor de Rotterdam mei-s was het feit van betee-
teeksnis, en tevens eene gebeurtenis, die op zich 
zelf groote belangstelling moest wekken, om de 
ste locomotief middendoor de stad te zien rijden. In 
spijt van weer en wind waren dan ook velen in de 
Boompjes bijeen, teneinde den eersten trein — 
hei dan een bepraevingstrein — boven de rivier te 
zien sweven. Terloops zij aangestipt, dat voor het 
Ondenkbaar geval dat een ongeluk mocht gelieureii, 
eenige voorzorgsmaatregelen waren genomen. Ver
scheidene roei booten bielden zich in de onmiddellijke 
nabijheid van de sjioorwegbriig in beweging; wij 
meenen aan den wal ook eeu reddinglioot te hebben 
opgemerkt: verstuiidige, maar gelukkig noodeloos 
gebleken, voorzorgen. 

Umstreeks 1 uur een geweldige hagelslag. Daarna 
bleef de wind nog heei-sehappij voeren, maar het was 
droog en nu ook was een goed deel van de bevol
king als met een toovei-slag op straat. Een dichte, 
opgeruimde, levenslustige volksmenigte liewoog zicb 
allerwegen. Vooral in de nabijheid van de Beurs, 
op het West-nieuwlaiid (waar enkele vlaggen waren 
uitgestoken, op bet Steiger, de Hoogstraat, achter 
de Groote kerk en op het Weeiiaplein, zag liet zwart 
van de menseden. Tegen den ojd (3 u. 35 m.) waarop 
de beproevingstreinen iu vliegende vaart terugkeerden, 
merkte men op liet bovenperron van bet station aau 
de Beiiis ook vele dames op. Het schouwspel, dat de 
tien voorbijsnellende locomotieven boden , maakte alge
meen indruk. (iV. B, C.) 

Amsterdam. Ten vervolge op de vroeger gc-
dame mededeelingen, omtrent de Internationale Tuin
bouwtentoonstelling hieiterstede te houden, is die
nende, dat de inzendingen zullen moeten geschieden 
vrachtvrij en geadresseerd aan het Hoofdbestuur dei-
Internationale lumber.\tentoonstelling, Paleis voor 
Volksvlijt, te Amsterdam, en wel op 0, 7 of 9 
April 1877. 

te 

Levende bloemen, bouquetten en versche groenten 
zullen ook nog worden toegelaten op den 12 d , n April, 
des morgens v6ór 9 uren. Boomen, heesters of 
planten, die men in den vollen grond wenscht ge
plaatst te zien, worden verwacht van 15 tot 31 
Maarl 1877. 

Voor bet plaatsen van plantenkassen of andere 
gebouwen, fonteinen of dei-gelijke, veel tijd van op
richting vereischende zaken, zal uitsluitend in de 
maand Maarl 1877 gelegenheid gegeven worden. 
Voor buitenlandsche inzenders zullen op dit artikel, 
zoo mogelijk, exception worden toegestaan. 

In dc Ö'1' en 7d* afdeeling (Nijverheid en Kunst 
toegepast op tuinbouw- en plantenkunde) mogen 
van elk soort van voorwerpen niet meer dan twee 
exemplaren Worden ingezonden. 

De bij hel programma uitgeloofde prijzen bestaan 
in: a voor de Tuinbouwtentoonstelling: 17 groote 
gouden meduilles, 35 dubbele gouden medailles, 115 
gouden medailles, 167 ecrediploma's, 157 groote zil
veren medailles, 268 zilveren medailles, 271 groote 
bronzen medailles, 314 bronzen medailles en 525 
getuigschriften; — b. voor de Tentoonstelling van 
voortbrengselen uit het Plantenrijk: 14 groote gou
den medailles, 20 dubbele gouden meduilles, 29 gou
den medailles, 75 groote zilveren medailles, 68 zil
veren medailles, 49 groote bronzen medailles, 10 
bronzen medailles en 2 getuigschriften: totaal voor 
beide programma's 1442 medailles ter waarde van 
/ 27,435; hierbij gerekend de 167 eei-ediploma's 
en 527 getuigschriften, krijgt men de som vun 
ƒ 3 0 , 4 7 0 , overeenkomstig de voorwaarden, verbon
den aan het schenken van giften voor medailles. 

Tijdens de tentoonstelling woidt een Congres van 
plant- en tuinbouwkundigen en van fabrikanten en 
handelaren iu voortbrengselen uit het plantenrijk ge. 
houden. De commissie voor liet Congres bestaat uit 
dc heeren: Prof. Dr. N. W. P. RauwenholT, te Utrecht, 
voorzitter; Prof. Dr. P. de Boer, te Groningen; W 
Boomkamp, te Noord wijk ; W. J. de Bordes, te Am
sterdam ; Dr, II. F. R. Hubrecht, te Amsterdam 
J. II. Krelage, te Haarlem; Dr. L. Mulder 
's-Hage; Prof. Dr. C A . J. A. Oudemans, te Am 
sterdam ; Prof. Dr. W. F. R. Suringar, te Leiden 
H. F. Jonkman, te Dtreeht, secretaris. 

De commissie noodigt Uit algemeene deelneming 
uit en wijst naartoe terecht op het groote belang 
van zulk een congres, zoowel voor de wetenschap 
als voor de nijverheid. 

— Men zal zich herinneren. dat pref. Curtius 
directeur der aldeeling Oudheden bij het Koninklijk 
Museum te Berlijn, in de Post was beschuldigd 
eigenmachtig Etrurische antiquiteiten voorliet Museum 
te hebben gekocht, waarvan naderhand gebleken 
dat zij valsch waren, —wegens welke liesc huldiging 
eene aanklacht tegen de Post was ingediend. In deze 
zaak is thans uitspraak gedaan. Uit het getuigen 
verhoor bleek, dat prof. Curtius niet op eigen gezag 
heeft gehandeld, maar in overleg met graaf Usedom, 
krachtens besluiten der hiertoe bevoegde Commissie eu 
met strenge inachtneming zijner instrnctién. De 
quaestie over de echtheid of onechtheid der voor
werpen werd Onaangeroerd gelaten. Alleen werd 
door getuigen geconstateerd, dat vei-scheidene des
kundigen ze voorecht hebben verklaard, en dat zij ge
kocht zijn door tusschenkomst van het Arrhaeologisch 
Instituut te Rome. De uitslag van het proces was, 
dat de schrijver van bet artikel en de verantwoorde
lijke redacteur der Post lot boete werden veroordeeld 

— Tot gemeente-architect te Buitenpost voor de ge
meente Acbtkurspelen, is benoemd de heer P. van 
der Werir Jz., te Leeuwarden. 

Haarlem. Op den 2^» dezer zijn lloufden der 
Sociëteit 7VOUUJ moet blijken overgegaan tot de 
lieoordeeling der ingekomen antwoorden op de uit
geschreven prijsvraag van een sociëteitsgebouw 
welke taak zij weiden bijgestaan door de architecten 
J. IL Leliman, C. Muvsken en F. W. van Gendt JGz. 
Daar geen der antwoorden, ten getale van 23 inge
komen , aan de gestelde eischen voldeed , weid be
sloten geen der ontwerpen te bekronen, maar de 
ontwerpers der plans, ingezonden onder de motto's 

B. O. M. en 
Orde is de ziel van het schoone 

uit te noodigen zich bekend te maken en hunne plans 
tegen cene reniuiieratie, respectievelijk van /"300en 
ƒ 2 0 0 aan het Bestuur der Sociëteit af te staan. 
Wij verwijzen belanghebbenden naar de in dit nom
mer voorkomende advertentie. 

Correspondentie. 
Het uitvoerig verslag van de laatst gehouden ver

gadering der afdeeling Rotterdam van de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst kan in dit nommer 
niet werden opgenomen. 

Advertentiën. 

OPZIGTER gevraagd. 
Het BESTUUR van den Haarlemmer meerpolder 

zoekt een bekwaam DAGELIJKSCH OPZIG
TER bij het bouwen van eene brug. 

Gegadigden udresscren zich, liefst in jiersoon en 
met overlegging van getuigschriften, aan den Hoofd-
opzigter des Polders ti' Haarlem. 

Stoommachinenfabriek. 
Een Jongmensch zoekt eene betrekking als TECH-

NIKER aan «ene dusdanige Fabriek. 
Getuigschriften staan ten dienste, en is dezelve 

ook genegen zich persoonlijk voor te stellen. 
Reflecteerenden gelieven zich te vervoegen onder 

n*. 10 aan het adres vun den Haer G. FOCKENS, 
Boekhandelaar te Qroningen, 

TE KOOP gevraagd 
STORM BUIJSINGS Waterbouwkunde, 

laatste uitgaaf. 

PRIJSVRAAG. 
HOOIDEN' iler Soeieteit .TVouie moei Wijken" 

le Haarlem berichten bij deze nnn H1I. Inzenders 
o|i de uitKesrhreveii |irij«vma(t in Mei 1876, dat in 
de o|, beden jrohoudene vergadering van Hoefden en 
der HM. Architecten, al» uitmakende dc Commissie 
van lleonrileeling, bodoten is, vermits geen dei-
ingekomen ontwerpen aan alle vereischten in het 
|>rugnuiimu 'vervat voldoet, geene bekrouning te doen 
uhiate hebben, doch aan de banden van de unt-
wernen onder de motto's 

B. 0. M. en 
Orde is de ziel van het schoone 

voor te stellen, als het meest aan de vereischten na-
hij komende, de uitgeloofde som te splitsen in twee 
pnattn, cene van 300 gulden voor het eeratge-
noemde ontwerp en eene van 200 gulden van het 
tweede genoemde, op welk voorstel Hoofden van die 
twee IIH. inzenders het antwoord inwachten. 

Haarlem, 2 Februari 1877. 
Namens Hoofden der Sociëteit Trouw moet 

blyken te Haarlem, 
•I. H. LELIMAN. De Vaandrig 
F. W. VAN GENDT JGz. G. C. MERENS 
<J. MUVSKEN. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER ES WETHOUDERS VAN SCHIE

DAM zijn voornemens, op Donderdag den 8m'° 
February 1877, des middags ten 12 ure, ten 
Raadhuize aldaar in het uoenlmar aan te besteden : 

de levering van: 

100.000 etuks Luiksche K E U E N ; 
300,000 stuks vlakke STRAAT

KLINKERMOPPEN ; 
250 kubiek meters gewasschen 

ORINO; 
300 strekkende meters Esco-

zijnsche steenen TROT
TOIRBAND; 

1000 tot 2000 kubiek meters zuiver 
scherp RIVIERZAND; 
HOUTWAREN, en 
METSEL MATERIALEN 

De Bestekken zullen van heden af, dagelijks, 
met uitzondering van de Zondagen, voor de belang
hebbenden ter inzage liggen, op dc Stads-Timmer-
vveif en. tegen beuling van 15 Cents per exem
plaar, op de Gemeente-Secretarie verkrijgbaar zijn. 

Schiedam, den 23 Junuarij 1877. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
P. J. VAN DIJK VAN MATEN ESSE. 

De Secretaris, 
A. VV. MULDER. 

Een Architect, wonende in ,|c hoofdstad eener wel 
varende provincie, wenscht zijne beklante Tim. 
mermansaflaire vuu de band ie doen vuor de 
soul van / 6700. Werkplaats met Bovenhuis is 
nieuw gebouwd. Hel Itovoiihuis is verhuurd voor 
flöU per jaar. Reflecterende zich te adresseren 
onder de letters .1. K. aan bet Bureau dezer Courant. 

NB. / 3500 kan als I ste Hypotheek daaronder 
gevestigd blijven. 

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

Op Vrijdag den 23 Februari 1877, des morgens 
ten 11 ure, zal onder nadere goedkeuring van Hoofd
ingelanden, door het Collegie van Dagelijksch Be
stuur vau het Waterschap der 2 » Gemeenschappe
lijke 1'olders op Texel, op het Raadhuis aan den 
Burg aldaar worden aanbesteed: 

Het verswaren van den binnendijk 
van den polder de Eendragt, gelegen 
tusschen den Eijerlandschen dijken 
den nieuw aangelegden dijk van den 
polder het Noorden op Texel lans 
955 M. ' 8 

Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele in
schrijving volgens 5 434 der Algemeene Voorscbrif. 
feu; de inschrijviiigsbiljetten moeten een uur voor 
de aanbesteding frenco worden ingeleverd bij den 
Dijkgraaf van voornoemd Waterschap aan den Burg 
op 7'e.rel. 

De noodige aanwijzing zal worden gedaan op Don
derdag den 22 Februari 1877, des voormiddag» ten 
11 ure. 

Hel licstek is op franco aanvrage en tegen inzen
ding van een postwissel ad f 0.50 te bekomen bij 
den Secretaris van genoemd Waterschap. 

Texel, den 24 Januari 1877. 

Het Collegie van Dagelijksch Bestuur 
voornoemd, 

S. KEIJSER, Voorzitter. 
S. KEIJSER Pz., Secretarie. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Dingsdag 
namiddags ten 2 i 
Maatschappij tot 
bij de Moreelse Ln; 

len 27sten February 1877, des 
ue, aan het Centraalbureau der 
Exploitatie van Staatsspoorwegen 
tn te Utrecht, van: 

AANBESTEDING. 
Het DIJKSBESTUUR van den W1LHELMINA-

POLBEB zal 

op Woensdag den 7 Februari 1877, 
des voormiddags te 12 uren, in het Gemeentehuis 
te Wilhelminadorp, trachten aan te besteden: 

Het bouwen van een steenen SUATIE-
SLUIS in den zeedijk van genoem
den polder, in de nabijheid van het 
Katsche Veer, 

waarvan het bestek met teekening van holen af in 
het Gemeentehuis te Wilhelminadorp ter inzage 
ligt tot op den dag der lie>teding. 

De aanwijzing iu loco zal geschieden op Woens
dag den 31 Januari 1877, des middags van 12 

1 uur, terwijl inmiddels nadere inlichtingen 
kunnen verkregen worden bij den heer J . H. HAN-
NINK, Architect te Goes. 

Bestekken ziju na .1 Januari tegen betaling van 
fi,— d contant, of tegen overmaking van een post
wissel, groot ; ƒ1,05, verkrijgbaar bij F. KLEEU-
WENS &. ZOON, te Goes. 

Het Dijksbestuur voornoemd, 
G. J. VAN DEN BOSCH, Dijkgraaf. 
E. VAN DEN BOSCH, Ontvanger-Griffier. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en TaTelbazall-̂ rueven 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaar, in Duitschen en Belgischen Sleen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, BKDISSTF.ES, VOORVASTE STEESES, ESZ-

Nieuwehaven N.zijde 5 5 , I t o t t r r d n m . 

Bestek n°. 170. 
Het maken van Gebouwtjes voor Wa

terplaatsen en Privaat op de halten 
Deinum en Haren, en het wijzigen 
van de bestaande Waterplaatsen op 
de halten Vierverlaten en Kropswolde 
en op het station Qroningen, ten be
hoeve van den spoorweg van Har
lingen naar Nieuweschans en van 
Meppel naar Groningen. 

De bestelling geschiedt hij enkele inschrijving vol
gens art. 10 van bet bestek. 

Het bestek ligt van den 30"-" Jauuarij 1877 ter 
lezing aan het Centraalbureau hij de Moreelse Laan 
en aun het bureau vau den Sectie-ingenieur te Gro
ningen en is op/ranco aanvraag op gemelde plaat
sen te iM'koincu. 

Inlichtingen Worden gegeven duor den Sectie-inge
nieur te Groningen. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
IS*" en 14 J" February 1877. 

Utrecht, den 271"" Januari) 1877. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JOXGII 4 Co, ('iv. Ing. 

te Ü U D K W A Ï K H . 
PROJECTEN, BEREKENINGEN en BESTEKKEN 

van verschillende Bouwwerken, Stoomgemalen, Fa
brieken, Bruggen, Kapeonstnutien, enz. 

HENRI CUYLITS & C , 
R O T T E R D A M . 

FABRIEKANTEN van ZINK- en LOODWER
KEN, Zinken DAKBEDEKKINGEN, LOOD
WERKEN . ORNAMENTEN iu gegoten of 
gedreven Zink, V E N T I L A T I E en V E R . 
W A R M I N G ven Huizen, Serres enz WA
TERLEIDING enz. 

Agenten voor Engelsche Stalbenoodigdheden. 
Heeren Loodgieters genieten korting. 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A L X>EJ T R A V E R S , 
geeft bcrigt dat door haar tet eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLK.ERS &, C». tc Amsterdam cn 
Dn LINT a C°. te Rotterdam, 

door wie ook tet het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en Orders voor geheel Neder" 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Itcltweg N" 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Franco brieven met opgave van prys onder de 
letters P. W. aan het Bureau van dit blad. 

SUIJVER. Hk. JONKER &> ZOON, 
8 T O O M K E T E L M A K E R 8 te A M 8 T E H D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 
(.«druil bij 0. W. VAM DER W'ItL Jt C« te Arnhem. — Alle .tukken e» advertentiën l« adresseeren u n den Kedscteur F. W. VAN GENDT J(hn. te Arnhem. — Uitgave vsn D. A. Til IK.MI.. 

Twaalfde jaargang. U°. 6. i Zondag 11 Februari 1877. 

DE OPMERKER. 
. - W E E K B L A D 
j l f VOOB 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 
Vencbijat Zondag. Prij. per S M u d » f l.GÓ. Hen. abonneert zich .oor 
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MAATSCHAPPIJ TOT REVORDERING DEU 
BOUWKUNST. 

AFDEELING HOTTEUDAM. 
Vergadering van 26 Januari 1877. 

De Vice-Voorzitter opent de eei-ste vergadering in 
dit jaar met een loepnssclijk woord fii herinnert 
dut, heeft de Afdeeling a u n het einde vun het vo-
rige j a a r een gevoelig verlies geleden door bet over
lijden v u n deu lieer Dekker, de eerste degen v a n 
dit jaar opnieuw door een dergelijk verlies werden 
gekenmerkt, daar wij weder hel verlies van een 
verdienstelijk lid te het rei u e n hebben. 

Het is de beeldhouwer Josef Graven. Hij werd 
den 3 September 1836 te 's-Hertogeuboseh geboren 
en genoot iildunr zijn eerste Opleiding aan de Ko
ninklijke School van nuttige en beeldende Kunsten, 
voornamelijk onder de leiding van den verdienstelij
ken Vencma, die met de restauratie van de St.-lans-
kerk was belast. Terwijl hij werkzaam wusiian-en 
in dit schoone monument vun middeleeuwse he IMHIW-
kunst, ontwikkelde zich spoedig bij Graven een stre
ven u a a r liet grootsche en edel-schooiie. 

Oji zeer jeugdigen leeftijit*vertrok hij naar I hiitsch-
l.iii'I en wel het. eerst uuar Keulen, waar hïj be
hulpzaam was aan het maken van bouten beelden, 
wat hem wel een slechts solier middel vau bestaan 
opleverde, doch veel voedsel aan zijn (.'eest verschafte. 

Al werkende en studeerende ging hij Rijnopwaarts 
en uaar Stuttgart en l'lni en ten laatste n a a r Miin-
chen, vaar hij van 185K tot 18Ü2 verUieftle. Daar 
was bij in het atelier van den zeer theoretisch ont
wikkelden kunstenaar Riedenniller werkzaam, wiens 
modellen hij inet goed gevolg in steen uitvoerde. 
Een der voornaamste zijner werken aldaar was een 
monument op den berg Andach aan het Amuier-
meer, iu den vorm van een grooten baldakijn met 
het beeld van St.-Elisalietli. Al wat hij daar mg 
en deed droef; veel hij tol de ontwikkeling van ziju 
talent als bee ld houwer. 

Na een zevenjarig verblijf in Diiitschlainl vestigde 
hij zich in IStiil als lieeldliouwer in zijn vaderstad, 
en mocht hij zich weldra iu de opdrscbt van ver
scheidene werken verheugen. Daarvan wonll, om 
breede opvattinjr en schoone uitvoering, vooral j;e-
i • .rii I bet uit Curarisch marnier fzehuiiwen lieeld-
rijke altaar iu de It.-C. kerk le liaani. In dezelfde 
plaats is nojr door hem vervaanlifjd een lieelilfrioep 
voor een onttoire, voorstellende den •ri-kruisteii Chris
tus met de II. Maand en .lohaiines, die wegens zijn 
bijzonder fraaie uitvoering als een waar kunstjuweel 
wonli geroemd. 

De kansels in de genoemde kerk en in die te 
Hilversum, lieideudoor hein iu eikenhout vervaardigd, 
woitlen mede als zeer verdienstelijke werken van 
zijne hand jreaeht, alsmede de beide groote. engelen
beelden, die het hoolüaltaur dec St.-.lans-kerk te 
's-Bosch versieren. 

Vermeit lil ij; verdienen mede het door hein in steen 
uitgevoerde monument ter herinnering aan ons 300-
jarig onafhankelijk volksbestaan, in 187» te Rot
terdam opgericht, en het standbeeld vau deu Admi
raal Piet Hein te Delfshaven. Hij was mede zeer 
vaardig in het maken van welgelijkende portretbus
ten, zoo in natuurlijken sttHüi als iu tena-colta. 

Zucht tot uitgebreider werkkring noopte Graven 
zijn woonplaats in .luli 1875 uuar Rotterdam over 
te brengen. Vooral iu den laatsten tijd zag hij zich 
daar vele werkeu «nige hagen, waaronder vooral de 
menigte beeldhouwwerken voor hel in aanbouw zijnde 
sociëteitsfjclioiiw der liolterdaiiische Diergaanh' ge
noemd mOSt worden. Ook was hem het onderwijs 
in de boetseerklasse aan de Academie van Beeldende 
Kunsten en Technische VYstSOSCDSfpsa cn aan de 
Ambachtsschool aldaar opgedragen. 

Graven was roiTespondeerend lid van het Provin
ciaal Genootschap voor Kunsten en WetenicJtSppen 
en Ridder der orde van de Eikenkroon. 

Dat de eenvoudige iiian zich reeds gedurende zijn 
kort verblijf alhier vele vrienden en vereerder* had 
verworven, bleek bij zijn ter-aurde-bestelling op 1"2 
Januari 1877. Een tal van Iwoefenaars en bemin
naars der kunst geleidden zijn stoffelijk overschot 
ten grave. 

De beer M. vun Erkel, de verkiezing tot bestuurs
lid om redenen van gezondheid niet aangenomen 
hebbende, wordt alstia als zoodanig gekozen de heer 
H. Cramer. 

De heer A. Leeflang geeft eene beschrijving van 
de droogmaking der kleine plassen van Schieland, 
ten oosten van Rotterdam, welke tloor vele, zoo 
oude uls nieuwe kaarten, teekeuiiigeii en photogm-
phieen wonlt opgehelderd. 

Spoedig nadedixiogiiiakuig van den Zuidptas weid 
reeds in 1843 door Dijkgraaf en Hoogheemraden 

van Schieland, aan den fabriek-laniluieter .1. A. Schol
ten de vervaardiging opgedragen van eeu plan tot 
droogmaking der kleine plassen. Zijn ontwerp be-
gi-eep eene oppervlakte van 'iüu") hektareti eu om
vatte al de plassen, behalve die van Spiegeluisse on
der llillegci'sberg en den NoordpUu onder Kralingen, 
die buiten liet ontwerp gelaten werden om, in ver
band met de rivier de Rotte, die nis maalboezem 
voor de omringende [wdders te klein was, dezen boe
z e m te vergrooten; terwijl de Noordpias iu verband 
met de ringvaart o m den nieuwen | i o M e r gebracht 
zijnde, daaraan een voldoend grooten maallHiezem ver
zekerde. 

Dit plan werd niet uitgevoerd. M e n wenschtc, op 
advies van den hoofdingenieur M . G. Beijeiinck, te 
wachten totdat de Haarlemmermeer droog zou zijn. 
om te kunnen nagaan of geen minder kostbare mid
delen tot droogmaking, dan de voorgestelde wind
molens namelijk, WSlSO toe tc [tussen. 

In |8."»Ü werd concessie aangevraagd v o o r eeu meer 
liepcrkte droogmaking, grool 13Hu' hekturen. Na 
veel wederwaardigheden e n wijzigingen van het plan. 
werd in 1857 door de aanvragers van de coooettie afge
zien. Toen besloot de Kegeering zelfde band aan liet 
werk te slaan, en werd het ontwerjien v a n een plan 
voor de droogmaking van al de plassen opgedragen 
aan den ingenieur N. T. Michaélis. Dit plan werd 
iu 1858 a a n den hoofd ingenieur J. A. Reijcrinrk 
ingediend, die zich echter met eenige punten daar
van niet vereenigdn, waarna door den Minister aan 
hem zelf het maken v a n een nieuw plan werd op
gedragen. 

Volgens dit, in 1859 ingediend, ontwerp zou de 
Noordpias en een gedeelte vun den Oiumoonlschen plas 
langs de Rottekade buiten de bedijking blijven, die 
een oppervlakte v a n 2660 hektnren omvatte. De 
Noordpias werd buitengesloten, uit vrees voorde be
langrijke oriieigoiiiugskosteii die de droogmaking daar
van zou vorderen. 

Na lang onderhandelen werd liesloleii, dat de droog
making zou gescbioden ter gezamenlijke kosten v a n 
het Rijk eu de provincie Zuid-Holland, eu werd in 
1864 door den Koning eene Commissie van beheer 

.-ii toezicht benoemd , terwijl tot ingenieur benoemd 
werd de heer Jhr. VV. J. Backer. 

Na aanneming der wet tot onteigening traden 317 
vau de 3*22 eigenaren tot minnelijke schikking toe. 

op den 17 Mei lSGti had de eerste aanbesteding 
plaats, namelijk die van het bovcnstoomgemaal. De 
eei-ste steen van het gebouw werd '25 Oetolier ge
legd door Z. K. II. Prins Alexander: dit stoomge
maal ontving den naam van l'rius-Alexauder, e n het 
lieiieilensiooiiigeiiiaal dien v a n Jaii-Aiine-Beijerinck. 

dig volgde toen de aanbestedingen van 'het he-spo 
die ilenstoomgeiuaal, de bedijkingen, 

isjtili tot 1870 werden uitgevoerd. 
Den 10 Januari 1800 was de afscheiding der plas

sen van de |Hilders waartoe zij behoorden voltooid, 
en wenl het liovenstoomgomaal in dienst gesteld tot 
het up peil houden der plassen, en den 24 Augus
tus hij een waterstand van 2.05 M. - J - AP. met 
de alinaling begonnen tot 12 (Jetober, toen de wa
terspiegel 0.00 M. gedaald was. Toen werden de 
openingen iu de ringdijken gesloten, en hel beneden
st oomgcuiual met vijzels en dat met centrifiigaal-
pompeu ouder Kraiingeu in werking gesteld. Den 
18 Uetober wenl begonnen met dag en nacht door 
le malen eu den 25steu het tweede benedeiistooin-
gemaal met ceulrifugaal|>oiu|>eri in bet werk gebracht. 
De afinaling ging geregeld door tot II April 1870, 
toen hij een waterstand van 2 78 If, ^ AP. SM 
doorbraak 'ui de Nieuweikerksehe laan ontstond. 
Eerst den 22 October werden de .stoomgemalen we-
d'i' in dienst gesteld voor het op peil honden dei-
plassen, en op 7 Maart 1871 werd opnieuw hij een 
watersiand van 2.03 M. - J - KP. voorgoed niL't af
malen Iregonneti over een lieperkt gedeelte der plas
sen. In de hierbuiten gelegen gedeelten moest het 
water nog wunlen behouden vour vlet werk aau de 
dijken. 

Deu 20 Maart kon in het afgemalen gedeelte be
gonnen woitlen met het graven der tochten. Toen 
de dijken gereed wuien, in Juli, kon men met het 
sftoppen der overige deelen aanvangen. 

Reeds deu 27 Juli konden 430 hekturen ter ver
huring worden sssigsboden, die van f 47 tot f90 
huur per jaar oplevenlen. Iu September werden nog 
125 hekturen verhuurd. Op het einde van Maart 
1872 lag de geheele |tolder droog, en was het wa
ter in de slooten tot het normale peil van 6.30 M. 

AP. gebracht. 
Den 17 April 1874 wenl de oei-ste verkooping 

van granden gehouden. Den 25 Maart 1875 was 
het Bestuur voor den Prins-Alexanderpolder geko-
len en weid de Commissie van beheer ontbonden 
met ingang van 1 Januari 1876. 

Hoewel de droogmaking in hoofdzaak werd uit-
gevoenl naar de plans van den heer fïeijeniick, 
hebben toch eenige wijzigingen plaats gehad en wel, 
doordien het gedeelte van Ommoorden, dat door 
hem buiten de bedijking was gehouden, daarin werd 
getrokken, en dat de oude landen der polders onder 
Kralingen, Capelle e n Nieuwerkerk niet door het
zelfde» gemaal als de droogmakerij weiden bemalen, 
waaróm dat bovengemaal verplaatst wenl vau den 
Usel onder Capelle naar de Maas a a n het Kra-
lingscheveer. 

De. plassen, die inde droogmaking begrepen zijn, 
vormden vroeger 14 door wegen en wuterkeeritigeu 
pescheide kommen, waarvan de diepte zeer verschil
lend was, als afwisselende tusschen 3.60 e n 5.90 
M. - ï - AP. Het algemeen zomerpeil is aangeno
men op 0.30 M. -r- AP. , zoodat deze polder van 
alle tot nog toe bestaanden de diepst gelegene is. 

Met uitzondering eener lengte van 4140 M . , 
waar de droigmaking tegen Eendracht- en Nesse-
polders sluit, is langs den geheelen omtrek een 
ringdijk gelegd, met kminsbreedte van 4 M . , die 
van 0.80 tot 1 M . AP. ligt. Het binneutahid 
is 5 op 1, het buitentalud 2 op 1, met e e n berm 
breed 1.50 tot 3 M . , gelegen ter hoogte van 1.30 tot 
1.60 M . - s - AP. D e lengte validen dijk is 24110 
M. waarvan 7740 M. door hel water is gelegd. Deze 
plempdijken, die om de groote risico, waaraan zij 
den aannemer zouden blootstellen. moeilijk in nusss 
wai-en a a n te bestellen, zijn geheel gemaakt met 
grond, waarvan de levering per M'1 was gecontrac
teerd. Meer dan 800,000 M 3 grond wenl alleen 
daaraan gebruikt. 

De sloot langs den ringdijk is langs de zuid- en 
zuidoost-zijde des polders breeder dan elders gegra
ven. In hun geheel vormen zij, met het afvoerka-
na.ll naar het bovenst ooi ngemaal een tusschen boezem 
van 14 HA. op de hoogte van het voor dien boezem 
aangenomen peil van 1.S0 M . ~ AP. I)e ringvaart 
is 8ti82 M. lang, e n heeft een beulenihnvdte van 9 50 
NL Het afvoerkanaal is lang 1925 M. met bodem-
breedte van 7.50 M De bodems liggen op 3.30 M. 
+ AP.; de taluds zijn 1% op I. 

De bemaling geschiedt twee hoog. Een lieneden-
gemnal, waarvan het vermogen is verdeeld over drie 
afzonderlijke stoomgemalen, langs de ringvaart ge 
plaatst, bi-eiigt het water op den tusschen boezem, 
van waar het door het bovengemaal roehtstieeks in 
de Maas wonlt gebracht. 

He; benetlengemaal bestaat uit twee stoomge
malen , ieder drijvende twee ceutrifugaalpoiupen, 
volgens het stelsel van Ap(»old e n een gemaal, drij
vende twee konische vijzels van plaatijzer, met bene
den-middellijn van 1 .50 M. e n bovenmiiMellijn van 
1.70 M. De vijzelspillen liggen onder een hoek van 
30" en zijn met drie M-hruefgangen heschuept over de 
lengte van 10 M. Deze ijzeren vijzels bleken niei tip 
::en duur tegen de trillingen bestand te zijn , waar
om zij reeds gedurende de di-ooguiaking door houten 
zijn vervangen. 

I let benedeiigemaal brengt het. water op ter 
boogie van 1 .50 M. Geconstateerd is, dat bij deze 
opvoerh.Kigte e n normale werking der stoomtuigen , 
ieder gemaal niet ceiitnlugaal|Knnpen 50 en dat 
met vijzels 75 M \ per minuut uitslaat. Het boven
gemaal bestaat uit twee 'stoomwerktuigen, ieder 
drijvende twee horizontale dublielwerkeude zuig- e n 
IH-rs|-oni)ieti ter middellijn van 1.05 M . en werkende 
met een slngtengte van 2 M. Het liovctigcmuiil 
brengt het water 3.30 M.. zijnde 1.50 M. + AP. ol' 
O.40 ii 0.50 M. boven deu gemiddelden vloed in de Maas 
aldaar. 

Drie I oofdtochten voeren het polderwatcr naai
de benedenstoomgemalen; zij hebben te zamen 
eene lengte van 0877 M. en «ene bodem breedte 
van 0.10 M. venninderende tot 4.10 M. D e loodrecht 
daaivp liggende lengtetoehten zijn te zamen 15611 
M. lang e n nebben eene bodemhmrdte vuu 4.10 tot 
2.10 M., zij zijn gegraven tot 1.30 M. beneden het 
zomerpeil of 7.00 M . -t- AP. met hellingen in tie 
kanten van 1 '/* op 1. 

De kavel-en wegslooten zijn te zamen lang 138680 
M. en de beimsloöten 546120 M. Zij verdeelen den 
polder in kavels en akkei-s, de eersten breed.-00en 
de laatsten 40 M. en ten hoogste lang 1000 M. 

Langs den omtrek wordt het land van den ring
dijk gescheiden door een bermslojt lang 28400 M . , 
diep beneden het maaiveld 1 a 1.50 M. en in den 
bodem broed 2 M. 

Evenwijdig aan de lengteslooten loopt eon hoofd
weg, die op twee plaatsen gekruist woidt door dwars
wegen. 

In den ringdijk vau den aimgrenzeiiden Zuidplus-
polder zijn twee keersluisjes gemaakt, teneinde bij 
eventueele herhaling der doorbraken die in de Nieu-
weilerksche laan gedurende de droogrnaking hebben 

plaatsgehad, die ringvaart tegen ledigloopen te vrij
waren, terwijl de ringvaart van den Alexanilerpohler 
met (tic van den Zuidplas door een schutsluisje met 
elkander in verbinding zijn gebracht. 

Met inbegrip van onteigening, afkoop enz. hebben 
de kosten bedragen /"3,990,40U. — Aan droogge
vallen gronden werden van 17 April 1874 tot 28 
Maart 1875 verkocht ongeveer 2670 HA. tegen den 
prijs van ƒ 4 3 7 tot /"I855, gemiddeld fSSl de IIA. 
De geheele opbrengst was /*2,,*07,OOO. Met andere 
baten, als ƒ 7 3 2 . 7 0 0 uit de afkoopkussen der droog-
gemuakte plassen en /"260,300 aan verhuringen, het 
recht van jacht enz. , is het totaal der inkomsten 
geklommen tot ƒ 3 , 5 4 1 , 6 0 0 , sluitende alzoo met een 
tekort van f 4 4 ü , S 0 0 . 

De heeren J. A . Voorhoeve en VV. C. van Goor, 
eenige te"keniiiLr''u \.u\ arbei Iers woningen , zoo uit
gevoerde als in pi-oject, tentoongesteld hebbende, 
noodigt de Voorzitter eerstgenoemde uit tot het geven 
van eenige toelichting. Hieraan voldoende geeft de 
heer Voorhoeve vooraf zijne denkbeelden over de 
beste wijze van inrichting dezer woningen te kennen. 
Na gewezen te heblien op den gunstigen invloed, 
dien een goede woning op zijn bewoners uitoefent, 
lOomede op de banden , die voor de stichting ervan 
den bouwmeester al te vaak worden aangelegd, noemt 
hij het vraagstuk, hoe eenvoudig het ook scbijne, een 
belangrijk weU'nschap|)eIijk-boiiwkundig vraagstuk, in 
het kort hierop neerkomende, om voor een mini
mumprijs een doelmatig geheel te bekomen, dat bij 
goede indeeling aan de eischen der gezondheidsleer 
voldoet; en daar de bouwkosten in verband staan 
met de grootte der bebouwde oppervlakte, komt het 
er op aan een doelmatig plan in eeu minimiimruimte 
te ontwerpen, terwijl goed doordachte constructien 
moeten bijdragen om de bouwsom op een laag cijfer 
te houden. 

Spreker zal zich bepalen tot de beschouwing van 
arbeidei-swoningen in- of nabij een groote stad. 

In de eerste plaats komt de ligging in aanmer
king , die spreker zooveel mogelijk iu de stad 
wenscht en niet als geheele buurten daarbuiten, 
omdat die weinig aantrekkelijks voor den arbeider 
hebben. De gunstigste ligging zal dan nog die zijn 
aan gemeentewegen, waardoor aanzienlijke opof
feringen, zoo aan grond als aan den aanleg van 
straten, hoofdriolen, gas- en waterleidingen eu het 
onderhoud van dat alles worden voorkomen. De 
gunstig gelegen terreinen kosten toch thans al veel 
geld, waarbij onvermijdelijk voor de stichting de 
hooge prijzen van bouwstoffen en arbeidsloonen ko
men. Blijft de rentabiliteit alles beheeischen, dan mag 
een goede arbeidei-swoning niet meer dan 12 a 
ƒ 1300 kosten, met inbegrip van al het daarvoor 
noodige. Om dit cijfer niet te overschrijden , woiden 
wij gedrongen tot de woningen met één of meer
dere verdiepingen , hoezeer ook de vrijt-, afzonderlij
ke woning in zoo menig opzicht, ook voor deu we: k-
mau, ge wenscht is. 

Woningen met verdiepingen doen gezinnen, door 
gemeenschappelijk gebruik van portalen en trsppsn, 
menigmaal ook privaten, steeds met elkander iu aan
raking komeu. Er is wel beweerd, dal die gezinnen 
daardoor een zekere controle op elkander uitoefenen, 
wat zijn voordeel moet hebben , doch spreker is, in 
weerwil daarvan, overtuigd, dat zulk samenwonen, 
noch Mn de zedelijkheid, noch aan de rust, noch der 
zindelijkheid bevorderlijk is. Voor de goede orde zou 
een reglement noodig zijn . doch wenschelijk is het zeker 
niet dat de werkman, vooral de fabriekarbeider, die 
den geheelen dag aan een reglement is onderwor
pen, als bij tehuiskomt weder een ander reglement 
vindt. Eenige gebondenheid acht spreker echter wen
schelijk. De zedelijke invloed, vooral der werkgevers, 
het »patronaat'', make dat de werkman tot goede 
handelingen wordt gedrongen, dat bij zich gebonden 
gevoelt. 

Hij de keuze van de richting der gevels acht spre
ker die tegen Oost-West het verkieslijks!, vooral 
voor die woningen, welke zoogenoemd rug aan rug 
gebouwd zijn. Liggen ze tegen het ooorden un zui
den , dan zijn de eei-stgenoemdeu steeds van eiken ver-
kwikkendeu zonnestraal verstoken, daarentegen de 
laatsten des zomers aau onafgebroken hitte bloot-
gesteld. 

Moeilijk is het te bepalen wat voor zulk een wo
ning al of niet noodig is. In de eerste plaats zal 
het woonvertrek wel goed en Hink ingericht moeten 
zijn , waarbij vooral te letten is op gunstige plaatsing 
der deelen die wij tot de woonkamer doen b.'houren of 
daarmede iu verband brengen. Voor een goede in
richt ing moeten de schoorsteen, de slaapplaats, goot
steen of kasten niet zoo langs de muren zijn verdeeld 
en geplaatst, dat er een onbehaaglijke vorm o\erblijft, 
die zich dan nog onvooi-deelig doet gebruiken en er 
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geen plaats meer voor eenig meubel langs do wan
den overblijft. Alles moei zóó geschikt en verdeeld 
worden, dal ten slotte een prettige kamer ontstaat. 
waardoor de gezelligheid «Ier woning zeer wordt !•«•-
vorderd. Men vermijd» daarom vooral voor- en te
rugspringende ol'schuine hoeken , misplaatste deuren , 
enz.; eenige plaats vuor versieringen mag mode niet 
gemist worden. 

Behalve de woonkamer, moet de woning een slaap
vertrekje bevatten, met licht en lucht direct van 
buiten. Zijn de woningen rug aan rug gebouwd, dan 
moeten binnenplaatsen of minstens ruime licht- en 
luchtkokers daarin voorzien, o|>dut, al liggen de 
vertrekken achter-elkander, daardoor de noodige 
luchtverplaatsing toch kan geschieden. Dit slaapver
trekje acht spreker meer noodig dan een afzonderlijke 
keuken. De woonkamer moet toch minstens eene 
slaapplaats bevatten, doch dan is eeuige scheiding 
mogelijk, wat hij ziekte nuttig en voor de redelijkheid 
onontbeerlijk is, Keu afzonderlijk keukentje kome 
slechts iu de tweede plaats iu aanmerking; dit be* 
schouwt spreker meer als een behoefte voor oen meer 
weivatenden stand. Voor de woning van den werk
man acht hij het geen bezwaar, dat de kookkachel 
zijn plaats in de woonkamer heeft. Des zomei-s ver
oorzaakt zij zeker het meeste ongerief, doch 's winters 
is deze inrichting zelfs verkieslijk, dewijl de werk
man dan geen iwee vuren behoeft te branden, iets 
wat minder met zijn inkomsten overeenstemt. Ter 
wegneming van het genoemde bezwaar zouden mis
schien glazen afscheidingen om de kachel kunnen 
dienen, waaromtrent spreker gaarne eenige inlichtin
gen wenscht te ontvangen. 

Het gereedmaken dei- spijzen geeft onaangename 
en nadeelige vocht en damp. De schoorsteen zij 
daarom ruim en hebbe een open mantel; bovendien 
worde langs het rookkanaal een ventilatiekanaal ge
maakt, dat nabij het plafond in de kamer uitmondt. 
Daardoor wordt een goede ventilatie verkregen* die 
te werkzamer zal zijn, naarmate de temperatuur van 
het woonvertrek hooger is dan die der buitenlucht. 
Iedere woning moet echter haar afzonderlijk kanaal 
hebben, teneinde gehoorigheid en bet overbrengen 
van onaangename of schadelijke stoffen van de eene 
woning in de andere te voorkomen. De luchtverver-
SCbiog worde bovendien nog bevorderd dooi- draai
ende- of tuimelende ramen boven deuren of optrap
pen en portalen. De beste ventilatie, onafhankelijk 
van den wil der bewoners werkende, zal wunlen ver
kregen door de woning op het doelmatigst in te rich
ten. De verbinding vnn portalen, trappen, woon-
en slaapkamers moet zoodanig zijn, dat bij bet ge
bruik als vanzelf een verplaatsing van lucht ontstaat. 
Daarom is het ook het verkieslijks! , dat de wonin
gen voor- en achtergevels bobben; staan zij tegen 
elkander, dan hebben zij toch zoo ruim mogelijke 
binnenplaatsen. 

Iedere woning moet niet alleen een goede gootsteen, 
maar ook een eigen privaat hebben Op de gunstigste 
plaatsing van beiden moet bijzonder gelet wunlen. De 
gootsteen moet, tot gemak in het gebruik , van uit 
de woonkamer toegankelijk zijn , doch geplaatst in 
een afgesloten ruimte. De privaten mogen hun ingang 
niet in de woonkamer hebben, doch, b v. door de 
afgezonderde gootsteenruimte bereikbaar zijn. Beide 
inrichtingen moeten direct licht en lucht hebben. 

Voor den afvoer van het gootsteen water en de 
fecaliën zoi-ge men voor de meest practische leidin
gen , die geen aanleiding tot verstoppingen enz. op
leveren. De leidingen onièi den vloer der woning 
trachte men zooveel mogelijk te voorkomen. 

Na het voordragen van deze beschouwingen, gaat 
spreker over tot de toelichting der door hem tentoon
gestelde teekeningen, die een drietal ontwerpen vol
gens verschillend systeem bevatten , waarbij hij voor
al uitvoerig stilstaat bij de constrnctien en die on
derdeden, wier inrichting de meest gunstige gevol
gen op de gezondheid der bewonen uitoefenen. 

Uitgekomen Boekwerken. 
Leerboek der Meetkunde ten gebruike 

bij het onderwijs voor ambachts
lieden , bevattende ruim 400 opga
ven meest aan de Bouwambachten 
ontleend, door L . van Zanten Sm. 
en G. A. Scholten, leeraren aan 
de Hoogere Burger- en Burgeravond
school tc Tiel. 

Sedert de invoering der burgeravondscholen, eu 
nadat het meer en meer bleek dat zij, die op de 
banken dier scholen plaats nemen, voor het grootste 
deel behooren tot hen die opgeleid worden tot de 
zoogenaamde bouwambachten, deed zich allengs de 
behoefte gevoelen aan leerboeken, die op bevattelijke 
wijze ingericht, de te bewerken leerstof aanboden 
in eenen vorm, niet alleen geschikt om gemakkelijk 
begi'-p'ii le worden, maar ook om belangstelling in 
de te onderwijzen vakken aan te wakkeren en gaande 
te boliden, 

Tul van ..populaire" leerboeken en -boekjes, over 
Physics, Chemie, Mechanica en wat dies meer zij, 
zagen dan ook in de luatete jaren het licht, en 
daaronder, belaas, velen die populair wilden zijn, al 
WILS het dan ook ten kuste der duidelijkheid, som
tijds zelfs ten koste der waarheid. 

De wiskunde maakte echter eene uitzondering op 
dezen regel; op enkele werkjes na werd en wordt 
nog deze wetenschap onderwezen uil handboeken die, 
streng wetenschappelijk , van iedere stelling het bewijs 
leveren, iets dat wij wel niet bepaald afkeuivn, mam* 
dat toch, ons bedunkens, minder geschikt is om den 
leerlingen, die somwijlen vermoeid naar lichaam en 
dus ook naar dm geest, op de schoolbanken plaats 
nemen. belangstelling in te lioezeiiien. 

Nu moge het waar zijn dat 't lie wijzen van een 
of undere wiskundige stelling uitermate geschikt is 
om als gymnastisch.' oefening der hersenen te die
nen: wij betwijfelen het uf een leerling, die hijvoor
beeld zonder haperen kau bewijzen dut de inhouden 
van willekeurige cirkels zich vei houden uls de vier
kanten hunner stralen uf middellijnen, over eenige 

jaren in de praetijk zijnde, dut nog zal kunnen doen. 
Ken greep te doen iu die praetijk; de theorie 

daaraan dienstbaar te maken, ziedaar de kunst van 
onderwijzen, ziedaar het geheim, dat instaat is den 
leerlingen liefde voor de theorie in te boezemen. 

Dit tc doen WILS zeker het doel der heen'» Van 
Zanten en Schotten , die bij de boek handelaren Noonl-
hofT en Smit, tc Groningen, dezer dagen liet werkje 
deden verschijnen, welks titel wij hierboven aan
kondigden. 

Zoo ooit, dun is in dit werkje niet alleen naar 
bevattelijkheid gestreefd, maar deze ook in werkelijk
heid bereikt. 

In ruim 100 bladzijden worden de lijnen, \lakken 
cn lichamen behandeld op eene wijze, zoo juist ge
schikt vuor leerlingen der biirgeravuud. en amliachts-
seholen, waarvoor het boekje bestemd is; geheel 
zonder «bewijs" doen zij dat niet, maar die bewijzen 
zijn zoodanig, dat zij zeer gemakkelijk kunnen opge
nomen en onthouden worden, terwijl in de inleiding 
de zoogenuamde verkorte rekenwijze even duidelijk 
als het overige wonlt uiteengezet. Bovendien bevat 
hel werkje, — en dit is niet het minst venliensudyk 
gedeelte, — ruim 400 opgaven meest aan de homvuiu-
hachteu ontleend. Indien dit laatste niet op het titel
blad en in 't voorwoord vermeld was, zou tocli ieder 
bij wing overzicht dadelijk ontdekken dat bij het 
samenstellen dier opgaven de bouwkunde aan de wis
kunde de hand heeft geboden. en zij tc zamen een 
arbeid hebben gelevenl die, om eens een Imekverkoo-
persstijl te bezigen, in eene ware liehoeftc voorziet. 

Wij hopen dat dit werkje zich moge verheugen 
in eene algemeene invoering op de burgeravondscho
len, maar vooral op onze amlwchtscholei — de prijs, 
75cent, zal geen beletsel zijn —; de («iilerwijzeis en 
leerlingen ontvangen zoodoende een» verzameling 
vraagstukken, die ongetwijfeld met genoegen zullen 
uitgewerkt worden. 

Aun het slot vun deze aankondiging een psarop-
m erk ingen. 

Hue ingenomen ook met dit werk e, toch willen 
we wijzen op een paar zaken, ons bj het doorlezen 
in 'toog gevallen en die, volgens ons oordeel, zeer 
goed weggelaten of in anderen vorm voorgedragen 
konden ziju. 

Zoo wonlt in § 4 over de tijdmaten o. u. gezegd 
•dat de seconde als eenheid van lijd wonlt bepaald 
door den duur eener schommeling vau een slinger , 
die voor Amsterdam eene lengte heeft van 0.9943 M. 
en voor eene plaats, die op eene andere breedte ligt, 
langer of korter is." 

Volkomen juist; maar o. i. ware het beter ge
weest, zuo de schrijvers voor dit getal huilden ge
nomen de voor uns land gemiddelde lengte van 
0.98.9 M. In die zelfde § wurdt medegedeeld dat 
een dag = 24 uren, eene week = 7 dagen en een 
maand = 28, 29, 30 of 31 dagen is. 

Ook hier is, wat de waarheid betreft, niets tegen 
te zeggen; maar wij achten het herhalen vun zaken, 
die op de luagste klusse der lagere school als be
kend worden aangenomen, in een leerboek als dit, 
overbodig. 

In | 12 wonlt gezegd: «eene rechte lijn is een 
lijn, die altijd in dezelfde richting doorloopt." On
zes inziens ware het beter geweest te zeggen, dat 
eene rechte lijn de kortste afstand tusschen twee 
punten is. 

Op pag. 22 wordt gevraagd, hoeveel steenen van 
gegeven afmeting er in een halfsieensnniur gaan, 
en wordt er bijgevoegd: «dit is een muur die een 
halven etsen dik is." 

Zou dit niet al te duidelijk zijn? Men moet toch 
ook iets van het denkvermogen eischen. 

In | 38 wonlt gezegd, dat neen graad bevat 60 
minuten, een minuut 60 seconden", 'tgeen ook reeds 
in § 14 was verklaard. 

Ziedaar een paar opmerkingen, wel van onderge
schikt belang. maar die toch bij een mogelijken 
herdruk door de schrijvers zeer gemakkelijk konden 
vermeden of veranderd worden. H. 

Berichten en mededeelingeo. 
B I N N E N L A N D . 

'B-Oravenhage. Z. M. heeft A. J . Stal, op 
zijn verzoek, met I Maart a. s. eervol ontslagen 
uit de betrekking van Rijksopziener op de spoorweg
diensten .-tdc klasse. 

Amsterdam. Door de raadsleden Jhr. O. A. 
Tindal. Jitta, E. A. T, Delprat, P. Smidt van Gel
der, llenriek S. van Lennep en D. Mendes, is aau 
den Gemeenteraad een gemotiveerd voorstel ingediend 
io, om binnen den kortst mogelijken tijd den Raad 
in te lichten, en zoo noodig voorstellen te doen, om
trent het gracht-spoelstelsel voor den afvoer van fecale 
en andere vloeibare onreine stollen in deze gemeente ; 
2o. den Raad over te leggen een uvant-projet voor 
den afvoer van de fecale en andere vloeibare stoffen 
door middel van s|ioeli-ioleii iu de Jordaan en in die 
gedeelten der nieuwe wijken, waar niet het gi-acbt-
spoelstelsel kan worden toegepast, inet eene raming 
van kosten van aanleg en van ei ploitatie; 3o. den Raad 
in te lichten omtrent de inrichting, welke voor het 
Liernurstelsel woidt voorgesteld , speciaal met het oog 
op de exploitatie daarvan; -lo. totdat 0808definitieve 
regeling van de geheele stadsreiniging zal zijn geschied . 
te vergunnen, dat voor de perceelen aan de Schans 
tusschen de W illcms- en Raampoorten, voor die in 
onderdeel D van vak I der concessie van de Neder
landsche Bouwmaatschappij en voor het Binnen-Gast-
huis, de afvoer der fecale stollen op de stadswate-
ren geschiede; en voor die in den Over-Aiiisielscheii 
polder de zoogenaamde tijdelijke inrichtingen voor te 
schrijven, of wel een zoodanig tonnenstelsel, dat 
later zoowel ene toepassing vun het Liermirstelsel 
als vun het spoelstelsel mogelijk blijve. 

In de toelichting hierbijgevocgd weerleggen de 
voorstcllei-s het rapport vun de Commissie vau Bij
stand in 't beheer der Publieke werken, gevoegd bij 
de VOOfdineht door B en VV. op 13 Dcc. 187(1 in
gediend . waarbij werd v .K i iges le ld , in beginsel te be
sluiten tot het invoeren van het Liernurstelsel in al 
de nieuwe wijken. Adressanten toonen hierbij in het 
breede aan de practische en finsncieele bezwaren te. 

gen de invoering van bet Liernurstelsel als is voor
gesteld. Die invoering in al de nieuwe en eenige 
gedeelten der oude stnd vermeenen zij , dat de ge
meente brengen zou >op den weg vun een zeer ge
vaarlijk avontuur", omdat het stelsel nog nergens is 
ingevoerd op een schaal, die zelfs eenigszins overeen
komt met hetgeen men hier wil, en er daarom geen 
zekerheid omtrent de goede werking op zoo groots 
•chsal bestuit. Omdat vun de beslissing zullen af
hangen de gezondheid en het comfort vun de hewo-
ners der nieuwe wijken, en Amsterdams linaneieele 
toestand niet gedoogt de uitgave van zulke belang
rijke sommen, als deze inrichting vergen sou. zonder 
de zekerheid, dat die goed zullen besteed zijn. 

Maar afgescheiden nog daarvan, is de zaak niet rijp 
voor behandeling. Bij het nemen van eene principiële 
beslissing omtrent de nieuwe wijken — eene beslis
sing, waarbij alleen vuur den aanleg ongeveer 5 mil
lioen zou zijn gemoeid indien het Liernurstelsel werd 
aangenomen — kun onmogelijk uit het debat wor
den geweerd het grarht-spoelstolsel. dat door de 
Commissie van ingenieurs, den directeur der Publieke 
Werken en de mwnlerheid der Gezuiidheidscummissie 
wonlt aanbevolen, en waarvan de mogelijkheid der 
toepassing hij een enkelen blik op de kaart voor de 
uitbreiding in het oog springt. De Kaad moet dus 
worden voorgelicht omtrent de waarde van dit stel
sel. Bovendien ontbreken de noodige gegevens, om 
ook uit een financieel oogpunt de voor- eu nadeden 
der verschil lende stelsels te lieoonleelen ; terwijl men 
eindelijk in onzekerheid verkeert omtrent hetgeen 
men onder liet Lieniurslelsd le verstaan heeft, dat 
de meerderheid van It. en VV. wil invoeren. Hue zul 
de cxpluitutie daarvan geschieden? Zullen van uit 
het aftaplokaal aan de westzijde van den Overtoom 
de huizen netten in al de nieuwe wijken wunlen ge
leegd, of wel, zullen daartoe meerdere aftaplokalen 
wunlen vereischt, die pneumatisch met het hoofd-
station zullen zijn verbinden; uf heeft uien te denken 
aan e\|»editielukaleii met telegrafische verbinding.' 

Omtrent al dese punten mag de kennis niet ont
breken aan hen, die een oordeel over deze quaestie 
zullen hebben uit te spreken, en om daartoe te ge
raken worden de voorstellen sub 1n, 2o en 3ogedaan. 

Intusschen mag het niet worden ontkend, dat er 
eenige stadsdeelen zijn, waarvoor dringend en dade
lijk eene beslissing wordt vereischt. Daartoe strekt 
voorstel sub 4o. Deze plaatsen zijn: 

lode Schans tussclieii de Kaam- en Willemsjioorten ; 
2o het gasthuis; 
3o onderdeel D van vak I der concessie van de 

Nei Ier landsche Bouwmaatschappij iplaats van de A in
stel-jachthaven hij de lloogesluis); 

4o de nieuwe straat in den Over-Amstelschen pol
der (coucessie-Kedeker). 

Hoogereen. De meeting, belegd door het Comité 
tot bevoiileiïng van den aanleg der spuorweglijn 
Harlingen—Salzliergen , en den laatste der voorgaan
de maand gehouden, wenl door een grout aantal 
belangstel lenden uit onderscheidene gemeenten bijge
woond. Onder de aanwezigen merkte men op Mrs. 
II. J. Smidt en L. Oldeiihuis (irutiiua, Dreute's 
vertegenwoordigers ter Tweede Kamer. 

De voorzitter Mr. A. Slingenberg stelde voor, 
het verzoek der concessionarissen Kaptijn en Genlis 
om een rijkssubsidie voor de bedoelde lijn door een 
algemeen petitonnement in Drente te steunen. Hierop 
volgde een zeer geanimeerd dehat over de geprojec
teerde richting van een deel der lijn, ul. van I loogeveen 
naar Koeverden. Sommigen wenschten die richting 
nader te zien gebracht uan de uitgebreide venen in 
den zuid-oosthoek der provincie, het Californie van 
Drente. Anderen. ofschoon de wenscheüjkheid eener 
gewijzigde richting erkennende, wilden de hoofdzaak 
niet prejudicieeren en achtten het zaak de onderneming, 
zooals ze er nu ligt. onvoorwaardelijk te steunen. De 
détails der richting zouden later aan de orde komen 
en konden naar omstandigheden worden gewijzigd. 

Ten slotte weit! het voorstal van het Comité met 
eenparige stemmen aangenomen, en zal alzoo eerlang 
een adres circuleeren, waarin met nadruk op eene 
gunstige beschikking der subsidie-aanvraag van de 
heeren Kaptijn en Gentis hij de Regeeiïng zal worden 
aangedrongen. 

Aaiikouilî ifigeii van Aanbestetlin̂ cn. 

Maandag, IS Fehr. 
Lelden , te 12 uren, door burg. en weth.: het ver

nieuwen der dubbele ophaalbrug over den Itijn, ge* 
uaiïind Kroaierstraatsbrug, met bovenbouw iu ijzer-
couslruciie; lo. het vernieuwen dor Noordeindsbrug; 
3o. bet maken vau 4 ijlt rep omkaslitigeii voor urinoirs. 

• peldsern , te 12 ureu, ia het Hotd-Apeldoorn; 
liet bouwen van oen landhuis voor A. J. C. van der 
Feeu. Iul. bij den architect T. Sanders. 

'a-Hage, te L uur, door burg cu weth.: lo. de 
aanleg vau Holen ia de Hemsiei hun-, Westerbaen- ea 
Elandstraten te 's-Hage; 2o. dc aanleg van eeu kunst
weg in bel Sclievuuingschu park iu ue Oostduiucn; 
3o. het leggcu van hardsteenen trol loir baud en, 

(.«uni», te 1 uur, door burg. en welh.: het ver
grooten van liet gebouw der burgeravondschool aan 
do Houimuusgracht. 

« . r o l l i n g e n , 's SVOSdl 8 uren. door W. F'. LcicliCr, 
bij H. Piel: bet veranderen der winsHpui, boven wo-
nuig vertimmeren euz. iul. bij den architect Hoekzcinn. 

Il lnsdag, IO Febr. 
'••Hage. to 11 uren, door bet ministerie vau ma

rine: het bouwen cn leveteti van 3 loodskotters met 
beschieting en maslgestel, als 1 vun 20 eu 2 vau 16 
M. lui. bij den bouwkundige voor deu dienst van 
het loodswezen te 's-Hage-

Bergum, te 11 ureu, door O. T. Bosgra: het af-
hrekeu eu wederopbouwen van een burgerhuis op de 
Itergumeruicuwslad. Bestek en teekening liggen bij 
S. van der Veea. in 't Rood Hert. Inl. bij den ar
chitect P. Kalt. Aanw. te 10 uren. 

iicirt, te 12 uren, door den directeur der artillerie-
stapel- ea constructie-magazijnen: de loveriog van 
III, 000 Kil. bosclikulen, en 3200 KG. poetslappen, ten 
behoeve dier magazijnen. 

, te 4 ureu, tloor het K. C. parochiaal kerkbe
stuur, bij W. de Bie: lo. het metse'werk voor den 
opbouw vnu het gesticht van den H. Leonardus al
daar, buiten de levering van materialen; 2o. timmer
werk uan genoemd geslicht, insgelijks zonder levering 
vau ma-criiileii: 3o. de levering vau al de houtwaren 
voor genoemdeo bouw benooligd. Inl. bij den bouw
kundige U. K. Ueudriks, aldaar. Aanw. te 2 uren. 

Holdrr rn- l l lnkRter f ren , door kerkvoogden Hel 
Herv. gemeente: het bouwen vuu eenu boercubchuizin*| 
op het Wocmland te Kolderveeu. 

Weeu-dag, • • *•«•»*. 
Belaward, le 11 uren, door burg. en welh: l o l 

het herstellen der bestaande riotcoriui{ op de hlippens.1 
haven eu hut leggen Van cru n i e u w riool : 2o. heil 
vervangen der keistraat langs d e nieuwe woningen! 
op het Jonge ma-erf door eene klinkcrbcsiratii g Aanw 
13 Febr., lc 10 uren, samen komst bij II. Tuininga. 

Hilversum, to 1 uur, door den architect G. lil 
Snhn, iu liet Hotel Schrciiderlioff: het bouwen vunl 
eene villa met stal en koetshuis aan den 's-Graven-| 
landscheweg aldaar. 

Sappe—tar, Ie 8 uren, door P. H, Boer, bij L. K.L 
Dijkhuis: bot bouwen van ccue behuizing. Aanw. tel 
11 uron. 

Verwerd, door kerkvoogden der Herv. gom., bij R.I 
Clewits: het doen eener belangrijke herstelling aim del 
kerk en den toren. Bestek ligt bij Terpstra. Aanw 
12 Febr. 

Uanderdag, l.» rear, 
limtcrdam , t« II uron, door liet ministerie vanl 

koloniën, aan het koloniaal etablissement: de levering I 
vau verschillende materialen, in 44 perc. 

Ternaard, ic Unreii, door hel gemeentebestuur van I 
Wesldongeradod, ten gemeenteluize i lo. het bouwen I 
van ecu nieuwe school en oiidcrwijïcrswouiiig tel 
Kaard; 2o. hot houwen vau een nieuwe schooien on-I 
der wijzers woning *° Beilerwird. Aauw. 14 Febr.: te | 
Baard le II uren, te Beltcrwjrd le 12 uren. 

'«-Hage, te 12 uren, door het mini-tune vau bin
nenl. zaken, teu dienste der Staatsspoorwegen: liet I 
maken van een tijdelijk stationsgebouw eu verdere I 
werkeu op bat stntionsemplacemcrt Zwu'uwc. Inl. bij I 
den hoofdingenieur tu Arnhem eu deu hoofdopziener 
tĉ  Willemadorp. Ramiug/ 18,400. 

's-llage, te 12 uren, door het bestuur der spoor
wegmaatschappij Leiden—Woerden: bet maken eu 
stellen vau den metalen bovenbouw voor de bruggen 
van den spoorweg heiden—Woerden, iu één perc. 

Leiden te li! uren, duor burg. cn weth.: lo. het 
levereu van 122 sluks hardsteenen palen; 2o. i d e m 
vau 200.000 stuks Straatsieencu; 3o het verrichten 
v«n straatwerk. Inl. bij dei genieentearabfieet. 

A malei dam, te 12 uren, door dijkgraaf en hoog- I 
heemraden van de Bijlmermeer, in Do Eensgezindheid: ' 
bet m a k e n der gebouwen en inrichtingen voor eeu 
slooinwalcrgeniai.1, t e n behoove van dien polder, onder 
de nnieenie Weeeperkartpel. Inl. bij de ingenieurs 
W. C. eu K. de Wit, tc Amsterdam. , 

II» d e r w . j h , tc 12 uren, door dc hoofdadministra
tie van bet koloniaal werfdepot, ten bureele van den 
kiipt.-kwartiermouslor: du levering, ged. '77, van de 
bij het korps benoodigde voorwerpen van kleedingen 
uitrusting. 

H a k k l i i g a , tc 12 uren, ten geinecutchuize van 
Ooslstdliuuwerf: dc levering vau 500 stère grint, te 
lussen in de Compagnonsvaart. 

's-llage, tc 1 uur, door het bestuur der spoorweg
maatschappij Leiden—Woerden; bet maken van do 
aardebaan, onderbouw dor kunstwerken enz. van den 
spoorweg Lelden— Woerdenj iu één perceel. 

s-llage, te 1 uur, door het ministerie van (lnan-
cién, len behoeve vau de Rijkstelegraaf: lo. hot le
veren van IJzerdraad, ijzer, zink- en kopcrwork, ge-
reedschappeu, papier rol l e n , enz., voor den dienst '77; 
2o. de aanleg vau een telegraaflijn met één draad van 
Oude IVki-la naar Stadskanaal. Iul. bij den inspec
teur-chef van het technisch beheer, le 's-llagc. 

's-Hage, te 2 aren, dooi hut bestuur der spoorweg
maatschappij Leiden—Woerden: bet leveren TSTI^W" 
eikenhouten dwars'igger», in 9 perc. cn 193G stuks 
eikenhout voor wissaE. 'u b' [""•<•. 

Haardplaat, tc 2 uren, door het bestuur der wa-
terkeeiiug vau deu calaniileusen polder IIook)plaat, in 
dc directiekeet: het makeu en leveren vau 5100 M* 
zinkstok, 51*4 M* rijsbeslng mot vledilluinen, 7425 
seheepstoiis gewonen Doornikschen, Lussii'cesclirn of 
buzaltsieeii en 2550 schcepstons afval van soortgelij
ken steen. 

HaiicJum, vóór 3 uren, door kerkvoogden, bij C. 
vau der Weg: het afbreken van bet Oude- e» weer iu 
de plaats stclleu vun een nieuw schoolgebouw. Tee
kening ligt bij Kr. Bosnia, aldaar. Iul. bij ü . Kla-
vcrs.ua, tc Sctialsuin. Aanw. 13 Febr., le 10 ureo. 
Brielj.s merken met letter K. 

Keur II u i , te 4 .ren, door kerkvoogden der Herv. 
gemoeiiic, bij Wed. J. H. Huider: hot bn.iwou van 
eeue ouderwijzcrswouiiig. Bestek ligt bij Wed. J. H . 
Mulder, aldaar 

(.ratifngen, 's avonds 8 uren. door G. Bouwman, 
bij U. Wieringa: bet mnovrereii van eeu woning en 
het houwen van 18 woningen, tusschen den Ouster* 
wig eu de Maurilsstraat tc Grouiugen. Aanw. 14 
Febr., ie 3 urou. 

Leeuwarden, 'savonds 8 uren, hij VV. A. van Bloe
men : lo. het afvirvcu van eeuo burgorwouing met 4 
vei trekken enz; 2o. idem van 3 werkmauswoiiiugCQ 
en een burgerwoning met uamers, kcukeu euz. Aauw. 
14 Febr., te 11 ureu. 

Leeuwarden, ten huize van Douairière Van An-
driuga de Kcmpcuaer— De Schenpur: het afbreknn en 
opruimen van de huizing eu schuur c. »., in gebruik 
bij ï ' ie du Jong ander Bhja, cn het bouwun van < ene 
huizing en schuur a l d a a r . Teekotiingen ter inzage Oij 
deu architect J. Douuia, aldaar. Aauw. 12 Febr., le 
1 uur. 

H o m m e n . , bij P. J . Oppedijk : het bouwen vaneen 
nclukaiticn windwatermolen, 13.50 M. vlucht, met af-
zoudcrlijko molenaars won ing lc IVoele. Bestek ea 
teekening ligi bii T. K. du Jong, te St.-Mkoloasga. 
InL bij P. de Jong Jz., te Huuimeits. Aauw. 14 
Fvbr., te 11 ureu. 

Vrijdag, IS Febr. 
•-ajeeea. tc 10',- uruu, door het miuisterie van 

biunenl. Baken , aau hut gebouw vau hut p<ov. best: bet 
bouwen vau bazaliiiiurcu langs deu schutkotk vau sluis 
no. 10 der Zuid-Willemsvaart. Aauw. 13 Febr. 
Raming /"lü.500. 

Zwal le , te 12 uren, door het miuistorie van hiu-
i'ctil. zaken, aan het gebouw vaa het prov. bestuur: 
het Hinken vuu oen gedeehe der nieuwe verbinding 
tussct.en do Wilicmsgr.LClit en de Stadsgracht te Zwolle. 
Ruining J Ü775. 

J o o n - , te 12 ureu, b<j D. van der Heide: hetamo-
veeiesi e i - i e r Oude* r n het l lOUWeu VHII eene n i e u w e 
winkelhiiiziug voor Dominions T. de Jong aldaar. Iul. 
bij deu architect A. van der Meer, te Hurliugen. 
Aauw. 15 Febr., te II uren. 

« t . r o i i i i i g r i i 'r 7 u-on, door A. Metus, b i j J. K, 
Niejouliuis, builen de Urcrcpoort: het bouwen vau een 
blok van 4 woonhuizen aan du Maurilsstraat, met bij-
levering van materialen, arbeJdsloouen, transporten 
euz. Bestek en tcckrtiingen liggen bij Niejeuhuis 
voornoemd. Aanw. 15 Febr., tc 3 uren. 

Hetlerdam, door het bestuurder RolIerdarosche 
Diergaarde: de levering van 300 om rastering bek ken. 

Baard, bij P. Sierdsma: het i er lagen eu verletfgea 
van deu weg iu de Buurt aldaar. Aauw. 15 Febr., 
te 10 uren. 

L e m m e r , bij den secret a n w o i l vanger vau liet Wa
terschap der ].rm»ier-luis. het leveren eu inbangeu 
vau een paar buitenviocddeareu iu de Lematemluis 
met bijbehoorende werken. Bestek l.gt ia bet loge
ment ut Wildeman, te Lemmer. 

Zaterdag, IT Febr. 
Ti lburg , te 11 uren, ten raadhuize: het bouwen 

eener gv maast ie k zaal aan de Bijks-hoogere burger
school afdaar. Aauw. door dun gemoentearcliitect 16 
Febr., te 10 uren. 

Maandag, I » Febr. 
Am«r»r«ert, te II uren, door burg. ea weth.: de 

levering van f>500 Waal* cu straatkliokers. 
H u i i u m , v ó ó r 4 uren, bij K. Zijlsira: het bouwen 

eener burgerhuizing aldaar. Inl. bij den architect L. 
B. Wesselius. Bestek ligt bij R. Fransbergeu, tc 
Huizum. Aauw. 19 Febr., te 12 uren. 

Illnsdag, SO Febr. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van marine: 

het maken van een woongebouw voor den dienst van 
het loodswezen aau de haven van IJinuiden, met den 
aankleve vaa dien. Aauw. IC Febr., le 12 uren-

Amsterdam, tc 12 uren, door J- A. Kaas eu A. J . 
Kaas, in De Oude Graaf: het bouwen vau een maga
zijn eu woning op eeu terrein te Amsterdam. lol. 
bij den architect V. Bijvoets Gz. 

Vraalngen, te 12 ureu, door burg- ea weth: het 
graven van eon kanaal vau het uiteiude van het Ter-
Apelisi kanaal duor de gronden van Tor-Apel tot de 
zuidelijke grensscheiding van Groningen en Drente, met 
de bijbehoorende kunstwerken. Inl. bij den ingenieur 
der stadsvenen te Stadskanaal, Aanw. 14 Febr., te 
11 uren. Bilj. inzonden IU Febr. (llorbesteding.) 

Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: lo. 
het onderhoud van het rivierbad lot 1SS0; 2o. het 
onderhoud van eenige gemeeuiewerken. Aanw. 15 
Febr., te 10 ureu. 

Haarlem, te u n ' 1 1 - door bet prov. bestuur: 
het bouwen vau eene school en onderwijzerswoning 
aan het Noordoosteinde van den hoofdweg in den 
polder Eierland op Tessel. Annw. 17 febr. 

lUageveeu, te 3 uren, door het bestuur van het 
veenschap Kerkoubovcnvecii, in het Hotel*Thomas: de 
bouw van cene beweegbare brug over bet Hoofddiep 
eu eene brugwaebterswouing, Aanw. te 11 uron. 

1 fenwtuden, te 4 uren, door Fokke Hellinga : 
het afbreien eener oude- co opbouwen eener nieuwe 
schuur. Bestek en teekening liggen in het Siations-
koffichuis. Iul. bij L. Pijkslra, te Kuikliorne. Aanw. 
14 Febr-, te 1 uur. 

Waensdag, t l Febr. 
'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van b*c-

nenl. zaken : lo. de lichting eu opruiming van een ir. de 
Nieuwe-Maas, even beucdun VlaardinRCu, tusschen de 
kilometerraaien 144 en 145, gezonken vaartuig. Aanw. 
17 F'ebr.; 2o. hut leveren van voorwerpen van gegoten 
en gesmeed ijzer, slaat, koper en metaal, benevens het 
bezoigen vnn smeden cn werklieden, tot bet doeu van 
herstellingen aan do Rijks-sloom- cn andere vaurtui-
ten, in gebruik hij het baggerwerk ten behoeve vau 
de workeu der Mcrwcde eu Killen, in Zuul-Holhind 
en Noord-Brabant, van 1 April '77—31 Maart '7S; 
3o. het doeu van baggorwerk in den hoveamond van 
het Paniierdensebe kanaal. Aanw. 16 en 17 Febr. 

sclisoulioTcn , tc 12 uren, door het ge.ueeniebe-
stuur: het gedeeltelijk afbreken van een woonhuis, 
gelegen binnen die gemeente en het daarvoor in de 
plants bouwen van eeue bewaarschool. Aanw. te 10 
uren. 

Amsterdam, te 2 uren, door den architect T. J . 
pHiiuekOi-k (van Haarlem), iu bet lokaal l>e Kouinirs-
kronii: het bouwen van 3 stuks woonhuizen aan den 
Amstel naar de SchoMebrug. Bestek eu teekeningen 
liggen in genoemd lokaal. Aanw. en iul. bij den ar
chitect Paiinckoek, en Donderdags van 12—2 ureu 
in genoemd lokaal. 

nicftciingc, te 2 uren, door kerkvoogden der Herv. 
gemerute, bij M. Corgtanje: bet bouwen van een 
nieuwen toren. Aanw. 14 Febr., te 2 uren. 

Uanderdag, SS Febr. 
Maasdam, te 12 urou, door het gemeentebestuur, 

in de herberg van Jacob Kampt het bouwen eener 
nieuwe school voor 200 leerlingen, met bijlevering van 
alle daartoe hehooreude materialen en school meu holen. 
Inl. bij den architect H. Beijers, te Puitershoek. 
Aanw. 21 Febr., te <J ureu. Bilj. inz. 21 Febr. 

Haarlem, te 2'/t uren. door het ministerie van 
binnenl. zake*:, aau hut gebouw vaa het prov. best.: 
het driejarig omlurl oud van het Tienhovensehc kanaal 
in Gnmiand, gem. Hilversum. Aauw. 17 Febr. Raming 
/ 500 per jaur. 

Klaaswaal , te ü' , uren, door burg. on woth.: het 
bouwen van een schoollokaal, onderwijzerswoning en 
«verdekte speelplant». Iul. bij den archiicct H. Bei
jers, te Putlershoek. Anuw. 19 Febr., te 10 uren. 

H a l l u m , te 7 uren, bij deu landbouwer J . D. 
Frilsma: het afbreken eener oude huizing en schuur 
cn het o|-bonwee eener nieuwe burgerluiiziog met 
schuurtje en wagenhuis, in het oosten der Buurt van 
Kollum. Bestek en teekening bij H. Houwink, aldaar. 
Aanw. 20 Febr., te 10 uren. 

Beets, door het bestuur van den polder Beetskoog, 
)n het Huis te Beets: het maken van ecu gebouw eu 
kolonloods voor het ien dienste van genoemden polder 
te slichlen sloomvijzelgeniaal, niet daaraan verbonden 
werken en bijleverini; der materialen. In), bij de in
genieurs VV. C. eu K. de Wit, te Amsterdam. 

Vrijdag, SS Febr. 
Middelburg, te 10 uren, door het min'stsrie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw vau het prov. best.: 
lo. het makeu ou iubaugen van een paar nieuwe vloed-
drureu cn bet bestellen vun de nooddeuren aan de 
Ooslboiienstiiis te Neuzen. Aanw. 17 en 19 Febr. 
Kaming ƒ 8950; 2o. bet aanleggen van werken opliet 
Strand »an de Oude Hoeve, noordwestzijde van Schou
wen. Aanw. 17 en 19 Fehr. Raming /43.500. 

Z w a l l e , te 12 ureu, door het ministerie van bin
nenl. zaken, aan het gebouw vaa het prov. best.: het 
doen van ecn'ge kei best rat ingen aan de traverse van 
den grooten Rijksweg door Raa'te. Aanw. 16 Febr. 
Hamiag/13,060. 

Ilen Hurg (op Tossd), door het waterschap der 29 
Gemeenschappelijke Polders, op het raadhuis: hetver-
zwaeci van den polder Do Eendracht, gelegen tusscheu 
dun Eierlaiidschen dijk en den nieuw-aaiigelegden djk 
van deu po! ter Het Noorden op Tessel, lang 955 M. 
Aanw. 22 Febr., te 11 uren. 

Leeuwarden, ten huize van Mr. G. van Wagenin-
L ' i ' i i : bet graven van een kanaal, van uit de Sneeker-
F'raneker zeilvaart, over eene lengte van p. m. 1090 
M., het afgraven van bovengroud en het legizen van 
polderdijken, tot vervoer vaa aarde uit Britswerd. 
Inl. bü den architect F. Brouwer, te Cornbun. Aanw. 
19 Febr., te 12 uren. 

Katardag, 14 Febr. 
l 'treeht, te 1 uur, door burg. en weth.: de leve

ring van 240000 H L . Engelsche gaskolen, ten behoeve 
der gemeente-gasfabriek. 

Maandag, SS Febr. 
Maastrieht, te 10 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van bet prov. best.: 
het bonwen van buzaltmuren langs den schutkolk van 
sluis no. 14 der Zuid-Willemsvaart in de gemeente 
Nederwerrt. Aanw. 20 en 22 Febr. Kaming /'21.500. 

Nrhledam, te 12 uren, door liet R. C. parochiaal 
kerkbestuur der 0.-L.-V.-kerk, in De Visscherij: de 
restauratie der kerk, met bet maken vaa nieuwe bij
gebouwen. 

Dlnadag, ST Febr. 
Alkmaar , te 12 uren, door dijkgraaf eu hoogheem

raden van den Hondsbossche en Duinen tot Putten, 
in De Toelast: het verhoogen van de dijkskruin der 
Houdsbossche zeewering en bet éénjarig onderhoud 
dier zeewering, alsmede vaa eeuige binnenwerken. 
Inl. bij den hosfdopzienter vau den Hondsbossche, te 
Hazepolder. Aanw. van 19—-24 Fobr. 

Oottrrhsut , te 12 uren, door het R. C. Lcrkbcsl, 
op den Hout, gem. Oosterhout, in het koffiehuis vaa 
Joh, C a r o a . het houwen van eene kerk met toren, 
met bijlevering der materialen. Inl. bij deu arobitect 
P. J . van Genk, te Leur. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot Expl. 
van Stiatssp., aan hetCentraalbur.: lo. het maken van 
gebouwtjes voor waterplaatsen en privaat op de halten 
Deiiiuni eu Haren, en het wijzigen vau de bestaande 
waterplaatsen op de halten Vierverlaten en Kroos* 
wolde en op hot. station Groningen, ten behoeve van 
den spoorweg Harlingen—Nieuweschans en Meppel— 
Groningen. Iul. bij deu sectïeingenicur te Groningen. 
Aanw. 13 en 14 Febr. Raming /1248; 2o. de leve
ring van spoorstaven CD eiudplaten, ten behoeve van 
de Staatsspoorwegen. Iul. aan liet ceiitraalburicau en 
bij de secliciiigeiiiuurs te Meppol en te Bieda. 

Weenadag, Stt Febr. 
Vlissingen, Ie 2 uren, door burg. en weth.: de le

vering van lo. 1500 HL. zuivere gebluschte Luiksche 
kalk, 2o. de voor '77 benoodigde gelrokkeu-ijfteren 

Sashuizen, 3o. idem idem benoodigde compositie 
eisen. 
Leeuwarden, ten gemeentel)uize: het maken van 

eene vaste rijbrug over de Lijkvaarl aau deu weg uaar 
de begraafplaats aldaar. Bestekken en inl. bij den 
directeur der gemeentewerken. Bilj. iuz. 27 Febr., 
vóór 'savonds 8 ur-n. 

Dandrrdag, t Maart. 
Wagenlngen, te I' . uron, door burg. en weth.: 

het 2e perceel van de verbouwing van Bassecour, be
staande in het maken vau geheel nieuwe voor- en 
tusschengebouwen, afrasteringen enz. Raming ƒ66,000. 
Itestekkeu ter secretarie verkrijgbaar van 14 Febr. af. 
cn ter iczing am de Landbouwschool aldaar. Inl. 
hij deu architect W. C. Metzelaar, 23 Febr. na 's avonds 
5 uren eu 1 Mnart. 

Ketterdam, door dun architect Ed. G. A. Fol, voor 
J. C. Harlog to Bleiswijk: het, maken van 2 gebouweu, 
als: no. 1 koetshuis (voor 30 rijtuigen) met 2 boven
huizen, no. 2 paardeusial (voor 2.8 paarden met hooi
zolder, op een terrein aau den Mauritsweg te Rot
terdam. 

Klnsumageeat, door den burgemeester van Dantu-
madetl: de levering van 50 stère riviergriot en van 
250 stère macadam. Bilj. inz. 28 Febr. 

Vri jdag , 1 Maart. 
Rhenen, te 12 uren, door R. T. le Cavrlier, in 

het Hotel-Altcna: het bouwen van 2 woningen onder 
één dak aldaar, met bij'evering van materialen en 
arbeidsloonen. Inl. bij Le Cavelier voornoemd. Aanw. 
24 Febr., van 11 —I uur. 

Leeuwarden, te 2 uren, door voogden van het Old-
burgerweeshuis, in dit gebouw: het atVeken eener 
oude- en het bouwen eener nieuwe boerenhuizing on
der Anjum. Teekening ligt bij den architect I). Booi-
jengn, te Metslawier. Aanw. 22 Febr., van 11—1 uur. 

Maandag, SV Maart. 
's-Rage, te 1 uur, door liet gemeentebestuur: de 

leveriug van Engelsche ea Schotscue steenkolen voor 
de ge mee utegas fabriek. 

Illnsdag, O Maart. 
arnhem, te 1 uur, door de comm. voor de ge

meentelijke gasfabriek, in hare vergaderkamer: dc lo
vering vau 4,250,000 KG. Engelsche gaskolen. 

Waensdag, 7 Maart. 
Ri |Bsbu 'g , te 12 uren, door burg. en weth.' het 

makeu van een gebouw, bestemd voor 2onderwijzers-
wouingen binnen die gemeente. Aanw. 6 Maart, te 
11 uren. Bilj. inzenden voor 11 uren. 

Vr . ldag , • Maart. 
LeeuwanlOB, te 12', uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. beat: 
lo. het éénjarig onderhoud vau de sluizen, de sluiswach-
terswoumg euz., te Mutinckczijlen- Aanw. den 4den 
d.g vóór de besteding. Raming /1225; 2o. het vier* 
jarig onderhoud der verspreide Rijkszijlen en bruggeo 
iu Friesland. Aanw. 5 Maart. Raming / 980 per 
jaar. 

Maandag, l S Maart. 
H e i n , 'savonds 7 uren, aan de gasfabriek: He le* 

vering van minstens 55,000 HL. Ktigelsche gaskolen. 
Op l a t i r te brnalan datum. 

Oldehssrn; het amoveeren en wederopbouwen van 
eene koopmans- en wiukelhuizing aldaar, lui. bij M . 
K. de Jong, aldaar. 

Leeuwarden: het verhouwen van hel heerenhuis in 
de Grootekerkstraai, G, no. 147. Bestt k te verkrijgen 
bij Hoekstein, in de Weerdt. 

*t - uin-.-iJ.rsci.ie het bouwen eener kerk met 
toren te H.jum, voorde Chr Geref. gemeente te Hijum, 
Fiukum eu Oude-Leie. Inl. bij den architect E . 
Kuikstra, te Stiens. 

T j u n u n i a r - i i i i : het afbreken der bestaande afdekking 
en het maken van eene spits op den toren te Tjum* 
marum. Bestek ligt in de direciiekeet bü de ia aan
bouw sijnde kerk aldaar. Inl. bij den architect H . R. 
Stoett Fi . , te Leeuwarden. 

Leeuwarden: het bouwen eener tuinmanswoning 
enz. Achter de Hoven. Teekeungcu bij den architect 
H. R. Sloett Fz. 

Orlesum: de stichting eenrr pastorie. Bestek en 
teekeuing bij K. T. de Boer, aldaar. 

\ Hoop van Aanbestedingen. 
Amsterdam, 25 Jan: de schilder- en glaswerken 

van 280 arbeiderswoningen tusscheu de Raam- cn 
Zaagbarrières; gegund aan J. Sterk, te Bodegraven, 
voor /15,700. 

Ueventer, 25 .lui.: het bouwen van 5 woningen 
voor Wed. G. ten Donkelaar; minste inschr. was A. 
Teger, te Deventer, voor /344Ö. 

Haarlem, 26 Jan.: het maken van afsluitingen om 
de terreinrn van de in aanbouw sijnde woningen 
in het Florapark; ingekomen 3 bilj., als: 
M . Rutgers, te Aarlauderveeu en 

J. van Vliet, „ Oudshoorn, f 5483 
J. A. Kaasveld, 's-Hage, „ 6000 
Th. M. Blom, „ Overvecu, „ 4879 

Balaward , 27 Jan.: het afbreken ea opbouwen van 
een pakhuis; ingek. 2 bilj,, als: 
J. Oosterboom, te Bolsward, / 21S4 
D. Gerritsen, „ Mem „ 2020 
gegund. 

's-llage, 29 Jan.: het leggen vaa riool leidingen 
tot voortzetting der rioleering tc Scheveningen; ingek. 
10 bilj, als: 6 

te 's-Hage, 
„ idem 
,, Drumpt, 
. V « a « . 
„ Wktlainksveen, 
„ Sliedrecht, 

J. A. Hitur-M, 
A. Hazenstraten, 
W . 1). u n Mourik, 
H . W Bouthoorn, 
Pb. Verbrunen, 
P . Kre.ije.aid, 
8. H . Tauemflijer Jr. , „ Ko'terd&m, 
H . J . ren Zanten, „ V H a g e , 
C. de Groot, „ idem 
W . Sw.nc.eld, „ idem 

f 46.878 
„ 43.000 
„ 37,880 
„ 33.815 
„ 3t,B75 
„ 34,5(10 
„ Ï'J.USS 
„ aii.-üO 
„ "8,349 
„ M.B60 

Dardreeht, 80 Jan.: het mallen van % stel school 

te Dordrecht, / 634. 
„ idem N 
„ idem ,, 489. 
„ idem „ 460. 
,, idem „ 439.97 
„ idem ,, 350. 
„ idem „ 346. 
N idem „ 333. 
„ idem ,, 323.80 

Kessel, 
Th Kessel, 
W . van Glabbeek, 
A. van Glabbeek, 
C. Petit, 
P. Kijppaert, 

63,000 Nie-

f 3*00 
„ 3255 
„ 2961 
„ 2948 
,, 2899 
„ 2800 

tafels en banken en van 10 stuks laagwerpig vierkante 
tafels, voor de middelbare meisjesschool; ingek. 9 
bilj-. als: 
J . Degens en Zn.. 
Wed. J. van Welsei 
W. C. van Rije, 
O. J van Rije, 
J . Alberink, 
J . de Lange, 
K. de Waal, 
H . Degens Jr., 
K. van Altena Az,, 
gegund. 

t m e r - r t s n , 29 Jan.: de levering 
dermenniger lava-straatkeien; ingek. 2 bi'jeiten, als 
W. Goedkoop Dz., te Amsterdam, a f 75. 
Erven 11. Trip, „ Utrecht, „ ,. 67.83 
per 1000; gegund. 

Breda , 29 Jan.: het maken van 2 gedeelten riool 
en het leveren en leggen van hardsteenen trottoir
banden langs de Siogelgracht, benevens om de perken 
op het Stationsplein; ingek. 0 bi'j., als 
G. Kessel, te Breda, 

„ idem 
„ Prinsenhage, 
w Breda, 
„ idem 
„ Giuneken, 

And j » , 29 Jan.: het bouwen eener pastorie; inge
komen 12 bilj., als: 
A. Bijl en Zu., 
F. Korff, 
P. Mantel Kz,, 
J. Kofinan, 
Z. Hoek, 
.1.' Molen, 
K. Kooiman Pz., 
P. Kollis, 
W. Weel, 
J. Boots, 
A. Lak, 
K. W. Vlaming, 
gegund. 

Ll lheUen , 30 Jan.: 
tlioijeii, in de Boven-M 
A. Bongaards, 
J. van Hoften, 
L. Mot, 
T. Smits, 
J. H . Hoijink, 
gegund. 

Ketterdam, 30 Jan.: de levering van 2200 elzcnpa-
lr n voor de Maas- en Usel hoofden; iugekomeu 5 
bilj., als: 
L. v. d. Weijden, te Krimpen a/Lek, / 1ÖSS 
L. Vonk, „ Bergambacht, „ 1630 
W. v. d. Schoon, „ Charloi*. „ 1584 
E. Langcrak, „ Bergambacht, „ 1540 
B. Uarmsen, „ Steenderen, „ 1199 
gegund. 

Dein, 30 Jan.: het bouwen van 2 koenelovena in 
de RijKs-ijzergieterij; minste inschrijver was D. Huur
man, te Delll, voor /1383. 

Dein , 3J Jau.: de levering van de artillerie-stapel
en constructierongaz-juen vaa 2616 Honen buskruit-
zakken; iugek. 6 bilj., als: 
H. Post, te Nijmegen, a f 1.115 
J. van Dooren en Co., „ Bokstel, „ „ 1-40 
F. Zeilinga, „ Amsterdam, „ „ 0.90 
H. P. Gelderman en Zn., N Oldenzaal 0.85 
Wed. J . Martens, „ Delft, „ „ 0.7948 
B. Schalier en Zn., ,, 's-Hage, „ „ 0.54 

Amsterdam, 30 Jan.: het houwen van eene Israel, 
godsdienstschool, op het Jouas-Daoiel-Mcijerplein; 

f 38,870 
„ 38,750 

te Enklmi7.cn, / 15.807 
„ idem „ 15,180 
„ Hauwerd, „ 15,000 
„ Enkhuieen, „ 14,800 
„ Hem, 
„ Andijk, 

„ 13.500 „ Hem, 
„ Andijk, . 13,100 
„ idem „ 13,000 
. idem „ 12,700 
„ idem „ 11,4110 
„ Grootebroek, „ 11,SOU 
„ Midwoud, „ 11,197 
. Westerblokker, ., 10,872 

het maken eeuer krib te Li* 
s; ingekomen 5 bilj., als: 
te Zait Hommel, 
„ Dreumel, 
„ Hedel, 
» Wijk, 
„ Panoerden, 

/ 5099 
. 4434 
., *147 
„ 3750 
„ 3390 

ingek. 22 bilj., als 
H. Goseling, 
Gebr. Rijke, 
J . H. Braskamp en 

11. O. Dorlas, 
A. C. Vink, 
J . J. Boekholts, „ 
W. L. Leibbrandt, 
E. Slaap, „ 
H. J. Meekers, „ 
H. D. r. Voort lm ijzen, „ 
A. Paans, ij 
A. Aalders, „ 
L. C. Schaade, „ 
Staal en Haalmeijer, „ 
Scheltema en Mmiton, w 

W. J . van Berkum, „ 
W. de Waal, 
Schooneuburgen Maks, „ 
Keuuen en Peereboom, . 
V i s s e r en Landzaat, „ 
J. B. Hauet, 
J . G. Ruitjes. 
R. Cruiff en 

H Sahouien, 

te Amsterdam, 
„ idem 

„ idem 
,, Utrecht, 
„ Amsterdam, 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
,, idem 
„ idem 
„ Idem 
n idem 
„ idem 

idem 
ïdem 
idem 

Nieuwer-Amstsl, 
Amaterdam, 

idem 

„ 38,000 
„ 36,935 
„ 86,600 
- 36,200 
,, 35,730 
,, 35,000 
,, 34,000 
,, 34,1 "00 

33,400 
„ 33,373 
„ 33,330 
„ 33,046 
u 31,740 
„ 31,066 
m 31,500 
„ 3106S 
„ 31.000 
„ 30,657 
„ 30,373 

, 29,9:13 ,, idem 
Holder, 30 Jan.: het bestraten van den opeubaren 

weg ia het vroegere weiland Breewater; ingekomen 
15 b i l j . , als: 
J. v. d. Woude, 
Gebr. Jansen, 
Gebr. Moorman, 
I. Otes, 
S. Gooien, 
Gebr. Korff, 
P. Spruit, 
W. Rippeni, 
P. Verhej, 
Gebr. Bomboff, 
D. de Vries, 
De Jong 
M. Daardrr, 
A. v. d. Pms, 
P. Du uker, 
gegund. 

Meriincbem, 31 Jan.. het bouwen van eene villa 
aldaar, ten behoeve van P. H. Brurn, te Amsterdam, 
onder beheer van de architecten Van Gendt en Nieraad 
te Arnhem; ingek. 4 bilj., als: 
D- J. Vinkenborg, te Doetinchem, 
A. Sikkens, „ idem 
H. J. Masselink, „ idem 
T. Siebeliak, „ idem 
gegund. 

Hsekanje , 31 Jl 

te Helder, / 7859 
„ idem „ 7148 
„ idem „ 68119 
„ idom „ 6305 
„ idem „ 6B70 
„ idem „ 6530 
. idem „ 6680 
„ idem , G0U(I 
„ idem „ 6498 
„ idem „ 6400 
. idem „ 6348 
„ idem „ 6:W0 
„ idem „ 6845 
„ idem „ 6196 
„ idem „ 6689 

f 17,966 
„ 15,735 
„ 15,389 
a 1*,622 

het doen van eenige vernieu
wingen en herstellingen aan bet kerkgebouw en de 
pastorie aldaar; ingekomen 10 biljetten, als 

te Oost voor ue, A . Moerman, 
H . de Kloe, 
A . Moorman, 
L. de Neef, 
W , Bout, 
J . Bout, 
A . Nagtegaal, 
L. van der Klaai 
A . W BJS, 
A . Dekker, 
geguud aan A . W . Bos; 
bel lood- en zinkwerk gegund aan F. W. Braat, te 
Delft. 

Waarde, SI Jan.: het amoveeren der oude- en het 
bouwen eener nieuwe pastorie; ingek. 0 bilj., als: 

w J Roekan ie, 
„ Nieuw-Helvoet, 
ü Brielle, 
„ idem 
II idem 
„ Zwartewaal, 
„ Roekanje, 
„ idem 

i Ooatvoorne, 

/ 1390. 
„ 1265. 
M 1200. 

1099. 
w 1049.50 
,, 1049. 
„ 1035. 
„ 950. 
,, «45. 
„ 940. 

te Waarde, / 4450 
„ Kruiningrn, „ 4400 
„ Krabbeudijke, . i*m 
, Waa.de, „ 4350 
„ Krtbbendijke, , 4350 

Hansweert, ,, 4300 
„ Kruiningen, M 4300 
„ Krabbendijke, „ 4000 
„ idem „ 3975 

M . Kopmels, 
A. Buk, 
J v. d. Zande, 
J. A. Knpmels, 
C. van Boren, 
C. L. de Smid, 

Wed. J . Fl.pse, 
J. Okker Sz., 
T. vau Doorn, 
G. A. Breker, 
gegund. 

Amsterdam, 1 Febr.: het bouwen van 2 pakhuizen, 
op een lerrein aldaar, voor rekening van H U. Inden, 
en onder beheer van den arebitect Y. Bijvoets Gz.; 
ingek. 19 bili., als: 
Kennen en Peereboom, te Amsterdam, f 24,200. 
D. Jurjaans, „ idem „ 22,100. 
J. Schoonenburg en 

C. J. Maks. ,, idem „ 18,400. 
R. Cruiff eu H . Schouten, „ idem „ 17,933. 
C. J . Maks Jz.. „ idem „ 17,920. 
H . J. Meekers, „ idem „ 17,600. 
Gebr. Van Zoest, ., idem „ 17,434. 
E . Slaap, „ idem a 17,290. 
B. v. d. Weerden. m idem ,, 17,250. 
J. Bleeker en 

J. Duikelaar, „ idem „ 16,989. 
F. Goseling, „ idem „ 10.889. 
J. de Kok, m idem „ 1'>.878. 
A. Aalders, „ idem „ 16,538. 
J. Heijink, „ idem „ 16,400. 
J. Toot, „ idem „ 16.176.16 
J. Koster, ,, idem „ 15,888. 
W L . Uibbrandt, ,. idem „ 15,790. 
T. F. Rijken, „ idem „ 15.4S0. 
1). Heijink, „ idem „ 15,478. 
gegund. 

Lemmer, 1 Febr.: het bouwen van oen steeukap-
werk. lang 5400 M., len hehoeve vau het waierschap 
Zeven-Grietenijon-eu-Stad-Slooten; ingekomen 6 biljet
ten, als: 
J. van der Velde, te Papendrecht, / 577,800 
1). Bolier, „ Scherpenisse, „ 577,080 
J . J . Bokker, „ Lent, „ 574.000 
L. Brand, „ Hardinksveld, „ 570,000 
J. Schreuders, „ Winkel, „ 547,»80 
D. Volker, „ Dordrecht, 512,200 
gegund. 

Amsterdam , 3 Febr.: het bouwen van 5 woonhui
zen met bovenwoningen op een terrein te Amsterdam, 
ouder beheer van den architect Y. Bijvoets Gz.; minste 
inschrijver was H. D. van Voort hu ijseu, te Utrecht, 
voor ƒ65,000. 

X w a l l e , 3 Fehr.: de leveriug van 32,000 stuks 
Aibsche keien, 40,000 Fauconvalkuien en 150 str. M. 
kan i ke<en: 

Athxehi keien: T. J . Smits Jz., te Dordrecht, a 
/ 100.97 per 1000 sluks. 

FatcoMalkriei: Kloos en Van Limburgh, te Rotter
dam, i f \ l \ per 1000 stuks. 

Kastkeien: T. J. Smits Jz., in massa voor f 207. 
Fauconval- en kanlkeicn gegund. 

Amsterdam, 5 Febr.: de hersiellingen, vernieuwin
gen en onderhoudswerken van de sluizen, waterkee-
riugen, kaaimuren, dijken langs het IJ, bet Onruha* 
venfront, hel Westerdok enz., der steunen en biniLea 
wallen en riolen, der steigeis, '-aalremmiugen, haue-
p toten, dukdalven tXlt., in 3 perc.; m:us'e i n-c'ir. v>or 
de maasa was M . Deutekom, te Amsterdam, voor 
/ 34,»74. 

Amslerdam, 5 Febr.: het maken van een goederen
loods met bijkomende werken op het station te Scha-
gen van den Noord bol landscheu Sutaisspoorv) eg; minste 
iiisclirijvers wareu Gebr. Moorman, te Nieuwediep 
voor ƒ 4190. 

L e l d e n , 5 Febr.: de levering van bouwmaterialen, 
in 8 pere-, min-te iuschr. waren: 

perc. I: Guhr. van Maunckus, te Zoeterwoude: a, 
vurenhout / 568.55 ; 6. koperwijksch grenenhout fi^K 
e. Rijnsch eikenhout / 539.90; *. Wynurg,*r planken 
ƒ 2 9 2 ; — Gebr. Mulder, te Oegstgeest: d. ie|ieuhout 
f 531.90. 

perc. 2, spijkers en klein ijzerwerk: J . C. Bernard, 
te Leiden, ƒ 263.86. 

perc. 3, steenkalk en Portland-cement: P. Fontein 
en Zonen, te 1 .eulen, ƒ 45'.).95. 

perc. 4, metsul materialen, schelpkalken tras: dezelf
den, ƒ 345. 

perc 5, Rijnschc metselsteen: F. Mijulieff en Zoon, 
te Nieuwerkerk a/IJsel, ƒ 1968. 

perc. 6, verfwaren: U. C. Visser, te Leiden, 
ƒ 484 49. 

perc. 7, kolkroosters: J . vsn der Drift, Ie Leiden, 
M 3 3 . 

pcre. 8, bezems en boenders: P. Fontein en Zonen, 
ƒ 146.66. 

A r n h e m , 3 Febr.: de levering van 4,250,000 KG. 
Duitsche gaskolen, ten dienste der gemeeutegasfabriei.; 
ingek. 8 biljetten, als: 
A. v. d. Leeuw en Zn., 

Ie Rotterdam: llmmbal f 0.6S 
Franz Hamel en Co., 

te Ruhron: Zatloereüt „ 0.67T 

Tiedeman en Mijnsten, 
te Amsterdam i Alma m 0.66*' 

Wnrl'iiuiii en Co. en Van 
Vlissingen en S'nart, idem: Hollaed „ 0.64 

G. Vruirte, te A.nhem: Hi&emia „ 0.62-* 
Tb. v. d. Bach en Co., idem: Plelo , 0.02* 
E . en W. Bouwman, 

te Rottrrdam: Bonifoeius „ 0.611» 
B. Hagedoorn en Zoon, 

te Amsterdam: Coiuolidatiou „ 0.61 
per 100 KG.; gegund. 

'••Haac, 5 Febr.: het opruimen van de bestaande 
houten- en hel makeu oeuer ijzeren bmg op s'eenen 
landhoofden over de Waal le Rijsonrd in deu Rijks
weg van Kaleiidrecht naurZwijrdrecht; minste inschr. 
was S. H. Tassemeijer, te Rotterdam, voor ƒ9586 . 

'a*Hage, 5 Febr.: lo de levering van steenkolen 
ten dienste der duinwater'eiding; minste inschr. wa
ren: Engelsche kohjn, D. Kempenaar, te's-Hage. voor 
ƒ 1 0 . 2 7 ; Ruhrkolen, G. Rutten ea Zu., te VHage, 
voor / 8.52 per 1000 KG. 

2o. het onderhouden der wacht- en brandspui'bui
zen iu de gemeeule; minste iuschr. was F. P. de Haas, 
te 's-Hage, voor ƒ10,933. 

ilaa den, 5 Febr: het voortzetten van dc verbete
ring der vesting Naarden; ingekomen 6 bilj., als: 
J. Koov, te Amsterdam, ƒ 665,000 
F. K. Özinga, „ idem „ 659,800 
J. Verkoren, „ Voorschoten, ,, 654,000 
J. Bosbouwers, „ Utrecht, . 651,000 
J . van de Velde, „ Papendrecht, „ 64S.500 
A. D. van Seters, „ Vught, „ 604,000 
Raming „ 650,000 

Neuaen, 5 Fehr.: het maken van een zeedijk in 
den Nie ii we-Neuzen polder, ter leogte van 679 M , 
minste inschr. bij deze hrrbestediug was H. Hage, te 
Middelburg, voor A 31,300. 

' • H a g e , 6 Febr: het inrichten vaa een gedeolte 
van 's Rijks aisenaal te Delfzijl tut woning, magszijn 
enz. voor den dienst vau het loodswezen aldaar; 
minste inschrijver was J. J . Sijdtes, te Farnisum, 
voor ƒ 6 2 6 0 . 
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t u r n , 6 Febr.: het ged. 77 onderhouden van het 
gebouw, bewoond dour den Comnuissaris des Konings 
in Drente; ïngok. 6 bilj., als: 
C. Winters, te Assen. / 1305 
H . de Vries, „ idem „ 11*7 
Hareo Winters, „ idem „ 1149 
G. van de (tramnet. „ idem „ l i l t 
H. We-sels, „ idem ,, 959 
Harm Winters, „ idem » 785 

Wllhelminadar», 7 Febr.: het bouwen van eene 
sternen suatiesluis in den zeedijk vau den Wilhel-
minapnlder, nabij het Katsche Veer; ingekomen 5 
biljetten, als: 
J. Elenbaas, te Hontenisse, / 38,675 
W. J . v. d. Weert, „ Goes, „ 34.800 
E. den Exter van den 

Brink, „ Krabbendijke, „ 34,290 
C. de Wilde, „ Kattendijke, „ 34,190 
J. Koole, ?! Hansweert, , 32,856 

A r n h r m , 8 Febr.: het van buiten verven der prof. 

£.bouwen te Arnhem; miuste inschr. warea II. J . 
reaser en Zn., te Arnhem, voor/259. 

Advertentien. 

Opzichter-Teekenaar. 
De Architecten O. J. VAN GENDT & C. M. G. 

NIERAAD, tc Arnhem, VRAGEN een practisch er
varen O P Z I C H T E R , tevens voor het maken van 
d é t a i l t e e k e n i n g e n . op een tractement van tach
tig gulden 's maands. 

EEN INGENIEUR 
voor den bonw vaa Wegen, Spoorbanen, 
Bruggen en Werken op het gebied der Water
bouwkunde, die zijne examens uan eene Duit
sche Hoogeschool gedaan beeft, wenseht zich in 
Holland te vestigen om daar zijn beroep uit te oefe
nen. Franco ottert cn worden onder bet cijfer Wc. 
0436 bij HAASENSTEIN & VOGLER ta Frank
fort a/M. ingewacht. 

HERBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gro

ningen zullen, voorbehoudeirs nadere goedkeuring, op 
Dingsdag den 20aten Februarij 1877, des 
middags te 12 uur, in een der vertrekken van het 
raadhuis, HERBESTEDEN: 

Het GRAVEN van een KANAAL van 
hat uiteinde van het Ter Apelerka-
naal door de gronden van TerApel 
tot de zuidelijke grensscheiding van 
Groningen en Drenthe met de daarbij 
behoorende kunstwerken. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving vol
gens par. 137 van de algemeene voorwaarden der 
bestekken van uitbesteding ten behoeve van de ge
meente Groningen, vastgesteld door den raad den 
27sten Junij 1874, no. 1. 

De inlevering der billetten moet geschieden vóór 
of op den lOden Februarij 1877. 

De bestekken liggen ter inzage op het raadhuis 
der gemeente, waar gedrukte exemplaren tegen be
taling van f 1 te verkrijgen zijn. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den ingenieur 
van de stndsvcenen te Stadskanaal, die op WOENS
DAG den 14den Februarij 1877, 's voormiddag te 
11 uur zich te 7Vr Apel zal bevinden om des ver
langd aanwijs in loco te geven. 

GRONINGEN, 5 Febmarij 1877. 
Burgemeester en wethouders: B. VAN ROIJEN. 

De secretaris: JAEQUES OPPENHEIM. 

R I J 1 I W L I S W L T E W A C E M N G E N . 
BURGEMEESTER ES WETHOUDERS VAN WA

GEN ISG EN zullen den l » , , n Maart 1877, des na
middags ten half' twee ure, in het Baadhuis al
daar, in het openbaar uitbesteden; 

Het 2 • Perceel van de verbouwing 
van Baaaecour, bestaande in het 
maken van geheel nieuwe voor-
en tusschengebouwen, afrasteringen 
ens. ens. 

Raming ƒ 66000 
Bestekken en teekeningen zijn ter Gemeente-serre-

tarie vnn af 14 Februarij Op franco aanvrage a 
ƒ2.50 verkrijgbaar; en liggen ter lezing aan de 
Landbouwschool, te H ageningen, in het logement 
het Vosje te Amsterdam, en in '•* Zuidholtandsch 
koffijhuis te '* Dage en te Botterdam. 

De détails liggen ter inzage in de Landbouwschool 
te M ageningen. 

Inlichtingen wonlen op den dag dei' besteding en 
den vooralgaanden avond na 5 ure gegeven door 
den met den bouw tielasten architect 

W. C METZELAAR. 

Openbare Aanbesteding. 
Op Zaterdag 17 Februari 1877, des namiddags 

te twee uren, zul ten huize van den Heer W. VAN 
K A M D E N , Kofliehuishouder te Velp, bij enkele in
schrijving worden aanbesteed t 

Het bouwen van eene VILLA te Velp, 
aan den Rijksstraatweg naar Arn
hem, voor den Wel£delen Heer J. P. 
VAN DER WEYDEN , te Amsterdam. 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage in voor
noemd Koffiehuis van af 7 Kebruari a. s. 

De bestekken zijn te bekomen legen betaling van 
ƒ 0 . 5 0 ter Drukkerij van den Heer Ü. J. THIEME 
te Arnhem. 

Aanwijzing op den dag der besteding, des voor
middags te 10 uien. 

Inlichtingen ziju op franco aanvraag te bekomen 
ten kantore van de Architecten G. J. VAN GENDT 
en C. M. G. M ERA A U , te Arnhem. 

Openbare v r i jw i l l ige verkooping . 

' De ROTTERDAMSCHE HANDELSVEREENI-
GING is voornemens, op Dinsdag 20 Februari 
1877, des middags ten 12 ure, ten overstaan van 
do Notarissen BURGER, SCHADEE & VAN DEN 
BERG, residecrende to Botterdam, in het lokaal 
voor publieke Vorkoopingcn , aan de Gclderschc 
Kade aldaar, l a ééne uit Una, a l l é é n M J 
opbod, in het openbaar te v e l l e n en te ver
koopen : 
Mot. 1 a 21. Een-en-twintig perceelen 

O P E N G R O N D . 
bijzonder geschikt cn hoogst gunstig gelegen tot den 
opbouw van w o o n b u l i e n cn vun ulle Inr ich
t i n g e n ten dienste van of in verband met handel 
en scheepvaart, wegens hunne ligging in de ontnid-
delijke nabijheid van de handels-inrichtingen der 
Rotterdamsche Handelsvereeniging; — gelegen 
binnen de gemeente Botterdam, aan de overzijde 
van dc rivier de Maas, bij het kadaster bekend in 
Sectie Q , Nos. 430 tot cn met 450, te zamen groot 
•9 aren StLt centiaren. 

De perceelen strekken zicb uit van 8.5 meters 
voorbij de as van dc eerste jxiort in den spoorweg-
dam tot op 8.5 meters vóór de as der tweede poort, 
over eene lengte van circa 153 meters en eene 
breedte van 18.5 meters, gemeten uit de onteige-
ningsgrens van den Staatsspoorweg, die daar ler 
plaatse gemiddeld 15 meters uit de as van den 
spoorweg ligt. Zij liggen anu de Hoofdstraat, daar 
ter plaatse 25 meters In I , die van het plein tegen
over de gemeente draaibrug over de Koningshaven, 
evenwijdig aan den spoorwegdum naar de brug over 
het spuikanaal loopt en verder naar de dorpen van 
het Overmaassche. De boeken van het terrein ann 
de zijden van de straat zijn met een straal van 2 
meters afgerond. 

Dc perceelen zullen eerst ieder afzonderlijk en 
daarna bij combinatiën worden geveild, en wel 3 
combinatiën telkens van 7 opvolgende perceelen, en 
daarna al de 21 perceelen in massa. 

Afdrukken van eene algemeene overzichtskaart van 
Feienoord, waarop de te veilen perceelen zijn aan
gewezen, alsmede van de verkoopvoorwaarden, zijn 
tegen betaling van 25 cent verkrijgbaar ten kantore 
van de genoemde Notarissen, aan dc Wijnhaven te 
Botterdam, alwiuir nadere inforrnatiën te bekomen 
zijn. 

De perceelen zullen op het terrein, alwaar zij 
door genommerde paaltjes zijn aangeduid, vanwege 
de Rotterdamsche Handelsvereeniging aan ieder, 
die het zal verlangen, worden aangewezen op Vrij
dag 10, Zaterdag 17 en Maandag 19 Februari, van 
des voormiddags 10 tot des nnmiddags 2 ure. 

AANBESTEDING. 
De BURGEMEESTER der gemeente ARNHEM 

tal Dingsdag 20 Februarij 1877, 's namiddags 1 
ure, in het openbaar ten Gemeentehuize aanbe
steden : 

lo. Het onderhoud van het Rividrbad 
tot 1880. 

2o. Het onderhoud van eenige Ge
meentewerken. 

Aanwijzing Donderdag 15 Februarij, voormiddags 
10 ure, aan het Bureau Gemeentewerken. 

Bestekken tegen betaüng ter Secretarie verkrijg
baar. 

DIJKGRAAF KN HOOG HEEMRADEN VAN HEN 
HONDSBOSSCHE EN DUINEN TOT PETTEN 
zijn voornemens, op Dingsdag den 27 r t" Fe

bruarij 1877, des middags ten 12 ure, in het 
Hotel DE TOELAST, te Alkmaar, bij enkele inschrij
ving, aan te besteden: 

Het verhoogen van de Dijkskruin der 
Hondsbossche Zeewering en het een
jarig onderhoud dier Zeewering, als
mede van eenige binnenwerken; 

waarvan het bestek ter lezing ligt aan het Gemeene
landsliuis in den Hazcpolder, in de Sociëteit te 
Sliedrecht, in de Drie Snoeken te Hardinxveld, 
in het Vosje te Amsterdam, in de Toelast en de 
Burg tc Album,tr en voorts ter Secretarie van den 
Hondsbossche te Alkmaar, alwaar het tevens voor 
50 Cents verkrijgbaar is. 

Nadere inlichtingen te bekomen bij den Hoofd
opzigter vandeu Hondsbossche te Hazenotder, door 
wien van den 19 tot en met den 24 dezer maand 
aanwijzing in loco zal wonlen gedaan. 

Dijkgraaf en Hoog Heemraden voornoemd, 
D. F. VAN L E E U W E N , Dijkgraaf. 
A. P. BURGER, Secretaris. . 

AANBESTEDING. 
De COMMISSIE voor de Gemeentelijke Gasfabriek 

te Arnhem is voornemens om op Dingsdag den oden 
Maart 1*77, des namiddags ten een ure, in hare 
Vergaderkamer aan tc besteden: 

De Levering van 4,250,000 kilo's En
gelsche GASKOLEN 

volgens voorwaarden, die op franco aanvrage tegen 
betaling van 25 Cents aan gemelde fabriek zijn te 
bekomen, alwaar tevens nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen. 

Verwarming eu Ventilering1 

VAN GEBOUWEN. 
De Ondergeteekenden bevelen zich aan voor het 

leveren van VER WARM JNGS 'NRIGTINGEN 
door middel van warme lucht, warm water of 
if oom. 

CHARLES REMY & BIENFAIT, 
, Boompjes, nieuw nommer 54, 

R O T T E R D A M . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

V E R N I E U W I N G S F O N D S . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dingsdag den 27""1 Februarij 1877, des na

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau dei 
Maatscliappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 23. 
De levering van Spoorstaven en Find-

platen ten behoeve van de Staats
spoorwegen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 21 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 5 J , , n Februarij 1877 ler 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en op de bureaux van de Sectie-ingenieurs der Maat
schappij te Meppel en Breda , en is aldaar op franco 
aanvraag te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven op hel Centraalbureau 
der Maatschappij en bij de Sectie-ingenieui-s voor
noemd. • 

Utrecht, den 5*"> Februaiij 1877. 

ED. G. A. FOL, 
Architect te Itotterdam, is voor 
nemens in het openbmu- in twee 
perceelen A A N T E B K S T E D E N , op 
Donderdag 1 Maart 18??, voor 
rekening vnn den Heer 

J. C. HARTOG, 
te Bleiiwijh, het maken van 

A a n b e s t e d i n g . 
Op Vrijdag den 23 Februari 1877, des morgens 

ten 11 ure, zal onder nadere goedkeuring van Hoofd
ingelanden , door bet ('ollegie van Dagelijksch Be
stuur van het Waterschap der 29 Gemeenschappe
lijke rolders op Texel, op het Raadhuis aan den 
Burg aldaar worden aanbesteed: 

Het verzwaren van den binnendijk 
van den polder de Eendragt, gelegen 
tusschen den Eijerlandschen dijken 
den nieuw aangelegden dijk van den 
polder het Noorden op Texel, lang 
955 M . 

Deze aanbesteding zat geschieden hij enkele in
schrijving volgens fj 434 der Algemeene Vooi-schrif
ten ; de inschrijvingsbiljetten moeten een uur voor 
de aanbesteding franco worden ingeleverd bij den 
Dijkgraaf vau voornoemd Watersehap aan deu Burg 
op Texel. 

De noodige aanwijzing zul worden gedaan op Don
derdag den 22 Februari 187". des voormiddagsten 
H ure. 

Het bestek is op franco aanvrage en tegen inzen
ding van een postwissel ad f U.50 te bekomen bij 
den Secretaris van genoemd Waterschap. 

Texel, den 24 Januari 1877. 

Het Collegie van Dagelijksch Bestuur 
voornoemd, 

S. KEIJSER, Voorzitter. 
S. KEIJSER Pz., Secretaris. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
KiL'niaars van Zuilen- rn Tafeltazall-nroeveii 

in RI1NPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, BROISSTKEX, VOORVASTE STEESEÜ, KSZ 

yieuwehaven N.lijde 55, Itotti'nlj.ni. 

B. HÖLSBOER te Arnhem. 
FABRIEK en MVGAXIJN van Instrumenten 

voor wetenschappelijk gebruik. Alle soorten van 
Baro- eu Thermometers. Veld , Marine- en 
Theaterkijkers. Briefbalansen, enz. enz. 

Marmeren SCHOORSTEENMANTELS, 
dito WASCHTAFELS . TAFELBLADEN . 
BADKUIPEN, TOONBANKEN, WINKEL 
PUIJEN enz. 

(ï. & i. COOL. Fabrikanten. 
BOTTEBDAM, AMSTERDAM, 

Willemskade 12. Bloemgracht 77. 

zijnde: 
N'. I. K o e t s h u i s (voor30 

Rijtuigen) met t w e e B o v e n 
h u i z e n en 

N". 2. P a a r d e n s t a l (voor 
28 Paarden) niet l l o o i z o l 
d e r , 
op een terrein aan den Muurits-
weg- te Rotterdam. 

Ue Teekening-en zullen van 
af den I5,le" Februari a. s. op na
der aan te kondigen plaats ter 
inzage liggen en de bestekken 
verkrijgbaar worden gesteld. 

Twaalfde jaargang. 1°. 7. 
• • 

Zondag 18 Februari 1877. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 

DE JONI.H l Co. l ' i v . Ing. , 
te O U D K W A T K K . 

Ilalulel iu vertikale en horizontale Stoomwerk 
tuigen. Ketels, Drijfwerken, Machineolie enz. 

F A B R I E K 
VAN 

Machinale Houtbewerking, 
G O R I N C I I E JVL-

Gelegenheid tut het «cluucn van lA\*t 
WCrk, Architraven enz., tot het maken van 
KoEijnen, Deuren en Hamen, volgens op 
gegeven of toe te zenden prolielen of teekeningen 
tot het Kitsen, achnven en pliiegcn H iH< 
len en Pinten, alsmede tot het uitzagen vol 
genu profiel met de Lintzaag. 

Steeds voorhanden Mainei deuren uiet twee 
pane e len , dik I centimeter. 

Architraven en Hoplatten. alsmede een 
groote voorraad van geMChaafde en gevloeide 
Vuren en «renen Helen, als: J l / . x 2U 
2'/- X 28; 3 X 26; 2'/, X 23; 2 X 23; ei 
verder alle afmetingen en dikte van Hout. 

H. M U L L E R . 
Prijscouranten zijn op franco aanvragen aai 

de Fabriek verkrijgbaar. 

HENRI CUYLITS & C\, 
R O T T E R D A M . 

FABRIEKANTEN van ZINK- en LOODWER 
KEN, Zinken DAKBEDEKKINGEN, LOOD 
W E R K E N , ORNAMENTEN in gegoten ol 
gedreven Zink, V E N T I L A T I E eu V E R 
W A R M I N O van Huizen. Serres enz WA 
TERLEIDINO enz. 

Agenten voor Engelsche Stalbenoodigdheden. 
Herren Loodgieters genieten korting. 

SUIJVER Hk. J O N K E R &, ZOON, 
STOOMKETELMAKERS te AM8TKRDAM, 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

PRIMA PORTLAND-CEMENT 
levert op keur tot lage prijzen 

A U G U S T O S T : 
Glashaven 1 2 , Rotterdam. 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

V A L DE3 T R A V E n S , 
geeft berigt «lat door haar tot eenige A ti K N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLKERS & C°. tc Amsterdam en 
DE LINT <a> O», te Rotterdam, 

door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheet Neder
land aangenomen op gelyke voorwaarden als aan de Fabriek, Beltweg NM. 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

ündrukt vu 0, W. VA.N iitli VVlhL ft C* Ie Mulst*. — Alle «tul ken es adveiteuiien le adreueertw aan den Redacteur F. W. VAN GENDT Jfl.n. te Aruheui. — Uitgave van 11. A. THIEME. 

DE OPMERKER 
W E E K B L A D 
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ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 
Vmchijüt Zondags. Prij» per 3 maaadcu f 1.Ö3. Men abonneert lich roor 

een jaancanz. Afzonderlijke uumiacra bij rooruitbeatellioir 15 eent.. 

A l l e «tokken en advertentien te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 
Van 1—6 rcgela f \ . — , verder voor elknn rcijel |>Ual ,rui mte UO «ct» eu 10 «u ta 
roor ceo Dommer van he-t blad. Ad.crtcnticu vour het buitcuhtiJ lioeea'apcrrcirtl. 

LEZINGEN* OVER VENTILATIE. 
nrrtiiK r.EziNa. 

Ik trachtte in mijn eerste le/ing nau te toonen, 
hoeveel wij door het inademen van bedorven lucht 
leden, en welke voordeelen er te trekken zijn uit 
bet voortdurend gebruik van zuivere lucht. Hit was 
noodig, om een prikkel te geven tot bet doen van 
pogingen, teneinde het resultaat te bereiken, dat 
ik mij voorstel. 

In de tweede lezing beschouwden wij de alge
meene grondbeginselen der hiehteireiilatie, de oor
zaken dir luchtbeweging, de wijze van inwerking 
der warmte op. verschillende stoken. waardoor eene 
voortdurend.? strn.uning in de lucht ontslaat, 'malle 
plaat-sen, zoowel in de kleinste gekurkte flesch als 
op de grootste oppervlakte. 

Nalat wij de no ulzakelijkhei I van zuivere, ver
sche lucht hebben iiige/ieii, en de wetten bestudeerd, 
die dl- circulatie regelen, willen wij eene toepassing 
op het dagelijksch leven maken, of liever op elk 
uur, op elk oogenblik van ons leven; want twintig
maal iu elke minuut van ons geheele leven, van de 
wieg tot het graf. ademen wij in, wat zuivere 
lucht behoorde te zijn. 

Is die altijd zuivel? Wanneer wij op eeu ge
heelen .dag aan enkelen ademtocht in onzuivere lucht 
doen, verzwakken wij ons. en verminderen onzege-
schiktheid tot het vervullen der dagclijksche plich
ten; wij verkorten ons leven in juiste wiskunstige 
verhouding tot de hoeveelheid onzuiverheid in dien 
enkelen ademtocht. Nu ademen wij twintigmaal 
per minuut, iwaalfhonderduiaal per uur, acht eu 
twin Lu; duizendmaal per dag, en niets dau vol
strekt zuivere lucht is voldoende om aan het ver
eischte eener volmaakte gezondheid te voldoen. 

Gij zult beginnen te zeggen : welnu , indien zuivere 
lucht zulk een universeel middel is. ga dau buiten 
de deur, en adem zooveel daarvan iu als gij wilt. 
om uitstekend gezond te zijn. Henk echter een 
oogenblik na : 

lk ontbijt des morgens, gewoonlijk verkwikt door 
eeu goeden genisten slaap (want ik heb des nachts 
de ramen open). Onmiddellijk na het ontbijt treed 
ik een sjioirwegrijtiug of «reu tram vragen binnen, 
om naar de stad te rijden. Welke reuk komt er 
uit dat rijtuig, wanneer de deur geopend wordt ; tenzij 
ik het ongenoegen of zelfs de verontwaardiging van 
bijna ieder passu,'hr gaande maak. beu ik genood
zaakt om iu dien belonen dampkring te zitten, eu 
de vergiftige uitdaiiipiugeii mijner eigen longen in 
U a lemen, met die van dozijnen anderen, waarvan 
sommigen wellicht door de een of andere kwaal aan
getast. In tilt enkele halfuur heb ik zeshond.'td-
uiaal die bedor\eii lucht iuuea leiml en h<-t Moed 
heeft die naar elk lichaamsdeel overgebracht, zoo
dat mijne geheele constitutie verzadigd is van dat 
vergif, van het hoofd tot de voeten. 

/oo begint de dag. Het bloed is geheel vergiftigd 
vóór bet ontbijt is verteerd; want evenmin als kolen 
in een kachel zonder zuivere lucht kunnen branden, 
evenmin kiinnen de spijzen zonder deze verteerd 
worden. 

Zoo ontstaat hoofdpijn en andere kwalen eu pijnen, 
en gij zijt vermoeid voor hel invallen vau den nacht. 

Kn is de zwarigheid voorbij, als ik in de sta I 
aankom? Doorkruis deze geheel, en vraag anti ieder 
individu, in kantoor, magazijn of kamer, of hij 
weet, dat hij den geheelen dag zuivere lucht heeft 
ingeademd, — laat hem met eenige nauwkeurigheid 
zeggen, hoe zuiver de lucht was, in het vertrek, 
dat hij gedurende eeuige uren vau den dag be
woonde. 

Ik geloof dat er niet één op lien, ja op honderd 
is, van de verstandigste menschen, doctoral, advo
caten, architecten of wie ook, die ueenigssinsnauw-
keurig den toestand der lucht kan opgeven, die hij 
gedurende den dag inademt. 

Dit is niet alles: er is er iiauwlijks één op hon
derd , die II eene vci-stunuluire Inschrijving kan ge
ven van de gebezigde middelen, om te zorgen: 

1". dat van de buitenlucht, aannemende dat die 
zuiver is, bestendigs eu voldoende toevoer is; 

2". dnt die zuivere lucht niet van (jualiteit was 
verminderd door oververhitting, of besmet door ver
menging met de vergiftige gassen der brandende kool; 

3". dat er \oldoende vochtigheid uau was toege
voegd , om tegemoet te komen aan de vermeer
derde behoefte daartoe, tengevolge van de uitzetting 
door toegevoegde wnrinte; 

4". dat er eenig docltrelfcnd middel werd toege
past, om de zuivere lucht te brengen binnen het 
bereik dm- longen, waarvoor zij bestemd was; en 

5". dat er eenig doeltrelfend middel werd toege
past voor de verwijdering van al de vergiftigde lucht 
uit de longen, zoodat die niet weder kon worden 
ingenomen. 

Neen: gij zult allen vinden in gesloten en on ge
ventileerde kantoren, in dichte vertrekken, ja her
metisch gesloten woningen. Alleen in de groote win
kels en magazijnen is de toestand wat beier. 

De lucht is gewoonlijk te veel verwarm I, te dik
wijls vermengd met onreinheden, eu slechts zelden 
voorzien van de noodige hoeveelheid bij te brengen 
vochtigheid; zij is dikwijls zoo droog, dat na een 
gesprek van weinige minuten de huid der luchtka-
nalëa naar de longen droog en perkauietitachtig 
wordt, waarvan prikkeling en een koortsachtige 
toestand van bet lichaam het gevolg zijn. 

Ziet gij zelfs he ljuavond in deze kauur eenige 
opening bij uwe voeten, in verbinding met een ver
warmd kanaal, om de vuile lucht even snel vuu 
deu vloer te verwijderen als zij uit d'longen komt.' 
Geen opening van een vierkanten duim grootte is er 
voor dat doel. Of merkt gij boven het gaslicht het 
kleinste gaatje op, w:uirdoor de verbrande lucht kan 
ontsnappen, terwijl zij nog warm genoeg is? Niet 
liet minst. Er zijn wel is waar twee of drie ope
ningen in den achterwand der kamer, maar uw 
adem moet, om daar te komen, stijgen langs en 
zich bewegen door den kring der ademhaling, zoo
dat veel ervan weder wonlt ingen lenid, terwijl de 
producten der vei 'branding, lang voordat zij die plaat
sen bereiken kunnen, reeds zijn algekoeld en naar 
den vloer zich bewegen. 

Ik vestig met te meer vrijheid uw aandacht op 
dit punt, omdat er geen buitengewone nalatigheid 
iu hel sjiel is; bet geval is niet exceptioneel, maar 
naar deu regel. Gaat met mij naar dal prachtige 
gebouw, slechts sedert weinig jaren voltooid voor 
cen bedrag van een half millioen dollars, en door 
den e.leluiojdigeii stichter aan de stad New-York 
geschonken, luj zult boven den ingang hei op* 
schrift opmerken: «Aan kunst SU wetenschap ge
wijd." Werpt een blik in deze leeskamer, wellicht 
de meest nuttige en gewaardeerde van de Veree
nigde Staten; lal vaa nijvereu, werktuigkundigen 
ea anderen komen er eeu uur, dat zij aau bun ar
beid kunnen onttrekken, doorbrengen, om de litte
ratuur van den dag te lezen. 

Hier zullen wij zeker de meest uitmuntends in
richting VOOT verwarming en ventilatie vinden, die 
keunis van kunsten en wetenschappen vermag tot
stand t« brengen. Laat ons nagaan, wal er ge
daan is tol aanvoer der versche lucht, tot hare ver
warming bij koud weder, en tot verwijdering der 
bedorven lucht. 

Wat! Geen voorzorg voor een regelmatigen aan
voer van versche lucht? Geen opening van een voet, 
geen duim, — evenmin afvoerkanalen voor de ver
wijdering van bedorven lucht! ! Toch is deze merk
waardige toestand herhaald iu de prachtige hotels, 
de marmeren paleizen, ingericht voor kantoren, en 
vele nieuwe eu prachtige collegezalen; bijna kannen 
wij zeggen, iu alle andere gebouwen over de lengte 
en breedte van ons laml. 

.Men ziet dus de moeilijkheid, om zich bij de be
staande omstandigheden \rij onder zijne nicdeineu-
scheu te bewegen, zonder blootgesteld te zijn aan 
vergiftiging door vuile lucht. Als ik vanavond naar 
buis ga, zal ik mij weder in die rijtuigen moeten 
begeven, waarvan ik de atmosfeer meer vrees 
dan cholera of pokken. Ik heb beide deze ziekten 
in haar verloop gezien iu hospitalen, als zij duizen
den len grave sleepen; bedorven lucht brengt aan 
tienduizenden den dood. 

Alleen als ik iu mijn eigen kamer kom, waar ik 
dezen nacht waarschijnlijk zal slapen met twee ru
inen open, zoodat de luchtstroom vau een groot, 
vlak terrein ongehinderd in mijn kamer kan door
dringen, ben ik beschut tegen dien bestnettenden 
invloed der vuile lucht, en kan ik ten volle den 
zegen van een ivine atmosfeer geniolen. 

Ik kan n geen nieuwe gepatenteerde uitvinding 
aan de hand doen, die u ten allen tijde genoeg 
zuivere lucht verschaft, zonder eenige verdere be
moeiing van uwe zijde. Er zijn geen twee gestellen 
volmaakt gelijk, evenmin nis tweegezichten of twee 
handschriften, eu er zijn geen twee uren in ons 
geheele leven, waarin de phvsieke toestand van ons 
lichaam volmaakt dezelfde is. Ongerijmd zou het 
daarom ziju, om naar asn fabriek van veiitiiecr-in-
richtiiigeu le gaan, den eigenaar de opdracht te 
doen, uw huis ol' kantoor te veutileereii, de reke
ning oji ziju tijd te («talen, en u tevreden te stellen 
met het gezegde: ziezoo, ik ben blijde dat deze 
ventilatie/aak in orde is, de rekening is betaald, 
en daarmee is de zaak uit. 

Neen — men moet voor alles overtuigd zijn, dat 
rersohe lucht waard is, om zich ter verkrijging 
daarvun eenige moeite te geven. Dan moet men 
er eene studie van maken, om tc weten, hoe ze te 
verkrijgen zonder het lichaam te veel af te koelen of 

te verwarmen, zoowel in den winter als in den zo
mer, des nachts als bij dag, voor en ua het eten, 
voor, gedurende en na het nemen van lichaamsoefe
ningen, — wanneer meu gezond, wanneer men ziek 
is, alleen of iu een met menschen volgepropt rijtuig 
of vertrek, bij vochtig en droog weder, cn in één 
woord, bij alle afwisselingen in de buitenlucht, — al 
deze voorwaarden vereischen afzonderlijke en inge
spannen studie. 

Iu den zomer hangen wij bijna uitsluitend af van 
•ié natuurlijke bewegingen der lucht. De groote 
/iUik is dan, om beweging in de lucht te brengen, 
daarbij zich de stelling herinnerende, dat de groote 
luchtmassa's zich horizontaal en niet iu verticale 
richting bewegen. Alleen door velerlei kleine sto
ringen komt hierin verandering, maar in hoofdzaak 
i-; het waar. Let slechts op den rook eener loco
motief op dt! prairie, of van een stoomboot bij stil 
weder op zee: meu ziet dien soms twintig of 
dertig mijlen ver in horizontale richting boven den 
gezichtseinder zweven. In den zomer zijn daarom 
alle luchtkaualen van weinig beteekenis, maar moet 
uien zich op open deuren eu ramen verlaten. Voor
onderstel, dat gij uw kamer iu den morgen wenseht 
te ventileeren, nadat de buitenlucht wat warmer is 
geworden dan de lucht in het vertrek: ziju dan 
alleen de bovenramen neergelaten, dau zou de war
mere lurht door den top der kamer vloeien, en die 
iu het beneden- eu koudere gedeelte onaangeroerd 
blijven. Iu dit geval moet bet raam van beueden 
worden geopend, of een deur ojiengezet, die een 
ontsnapping van de lucht zou kunnen bewerkstelligen. 

Wanneer gij daarentegen dezelfde kamer des avonds 
wilt vdiitlleeren, nadat de lucht in de kamer war 
mer is geworden dan de koele avondlucht, dan zoudt 
gij bij de opening vnu een benedenraam slechts een 
koude luchtlaag onderin de kamer krijgen, die 
geen de minste verandering bracht in tiet bovenste 
deel van het vertrek. Gij hebt zonder twijfel allen 
Opgemerkt bij hel binnentreden eener kamer des 
avonds, dat, wanneer gij u met uw hoofd boven 
de raamopening bevindt, de warmte u drukt, ter
wijl gij bene len de opening een aau_vn.uu • atmo
sfeer vindt. Alleen, om iu dit speciale geval te voor
zien, zou het reeds wenschelijk zijn. dat de ramen 
ook van boven konden geopend worden. Wanneer 
gij op kamers woont, en ongelukkig genoeg zijt, 
bet geval te ontmoeten, dat niet voor een beweging 
der bovenramen is gezorgd, dan raad ik u aan, 
terstond een beitel te vatten en eeuige duimen van 
het kozijnhoiit beueden het bovenraam weg tc ne
men , zoodat dit eenigs/ins naar beneden kan zak
ken : een eenvoudige inrichting is gemakkelijk aan 
te brengen, om zoo noodig het bovenraam weer te 
sluiten. Deeds in honderden gevallen is op mijn 
raad dergelijke maatregel iu hospitalen genomen. 

Heweging is des zomers de hoofdzaak. Gij zult 
opgemerkt hebben, hoe aangenaam het is. in een 
koele kamer le komen, b. v. een spreekkamer, die 
op een heeten zomerdag aanhoudend gesloten bleef: 
spoedig echter begint er de atmosfeer drukkend te 
wonlen, en is het wenschelijk er de ramen open te 
zetten en een circulatie van lucht te doeu ontstaan, 
zelfs al is die wut warnier dan de stilstaande koele 
lucht. 

Slaap des zomers nooit met gesloten ramen. In 
dsn winter is echter de grootste zorg noodig om in 
een bestendigen aanvoer van versche lucht te voor
zien. Wanneer wij ons slechts kunnen gewennen 
aan het denkbeeld, dal koude lucht daalt eu warme 
stijgt, zullen wij onze conclusion veel gemakkelijker 
trekken. Wij weten dit natuurlijk allen, maar be
oefenen de toe|iassing ervan niet spoedig genoeg bij 
alle gelegen lieden. 

Zeeals ik reeds zeide, beweegt zich in den zomer 
de lucht horizontaal, en dan zijn ramen en deuren 
de groote middelen der ventilatie; maar als liet 
koude weder nadert, moeten wij de ramen gesloten 
houden, tenzij wij in het lied zijn. Wij moeien 
daarom in den winter onze toevlucht nemen lot ka
nalen, om eeu circulatie te scheppen, en om de 
lucht van de eene plaats naar de andere le voeren. 
Ken luchtkanaal is eenvoudig eeu |iassnge of com
municatie voor lucht van verschillende warmtegraden, 
lunar heeft niet het vermogen om een trek teweeg te 
brengen. Indien de luchl er iu kouder is, dau daalt 
zij; indien zij warmer is, dau zal zij stijgen. 

Men kan zich dit gemakkelijk duidelijk maken 
door kleine buizen van verschillende tem[ieratUUr, 
zooals dc schrijver dit proefondervindelijk deed. 

Twee corres|romleereude buizen van gelijke tempe
ratuur, waarin dus ook lucht van gelijke warmte 
is, toonen geen vau beide luchlstroomiugeii, 't zij naar 
beneden of naar boven, aan; is de eene buis warnier, 
dan stijgt de lucht er in op, is zij kouder, dan 
daalt de lucht ln de buis; deze luchtstroomen zijn 

gemakkelijk waar te nemen, door een brandend |>a-
pier aan de uiteinden der buizen te houden. Het 
resultaat der proefnemingen zal aanwijzen, dal de 
vorm der buizen slechts weinig op den trek intluen-
ceert; de hoogte heeft eenigen invloed, maar de 
groote beweegkracht in alle luchtkaualen is het tem
peratuurverschil. 

De schrijver past dit vervolgens op de practijk 
toe; hij zegt: neem aan, dat in een buis van twee 
voet lengte en een dwarsdoorsnede van een vierk. 
voet oppervlakte, op één voet boven den bodem een 
hermetisch sluitende zuiger is aangebracht, en de 
lucht onder dien zuiger tot 4'J»)° wordt verhit: dan 
wonlt haar volume verdubbeld. Men zou op den 
zuiger een gewicht van 'ilu'U pond (ongeveer een 
ton) moeten plaatsen, om die uitzetting legen te 
gaan; die _MU0 pond vertegenwoordigen het gewicht 
van een kolom lucht met een basis van een vierk. 
voet, of 15 pond vermenigvuldigd metl4i (inches): 
dit gewicht is hetzelfde als op den zuiger zoude 
drukken, ingeval er een luchtledig onder was. In
dien men alzoo een kubieken voet lucht op 490" ver
warmt, wonlt het volume '2, kub. voet. Alleen door 
het bovengenoemde gewicht kan die uitzetting wor
den tegengegaan, anders zal de verhitting het ge
volg hebben, dat een ton lucht van de atmosfeer 
een voet wonlt naar boven gelicht. 

Het doen opstijgen van de lucht vereischt alzoo 
evengoed kracht als de poging, om lommigd men
schen bij koude dagen van het vuur weg te jagen. 
Door de lucht te verhitten, krijgt zij neiging om 
op te stijgen; wonlt zij niet verhit, dan gebruikt 
zij haren weerstand om hare positie in de atmosfeer 
te handhaven; zoo te zeggen wo.-di, zij door «le 
warmte verzwakt. zoodat de omringende luchtmassa s 
haar van hare plaats dringen. 

Een kubieke voet lucht. tot twee uitgezet, moet 
omstreeks twee en een halve mijl opstijgen, eer zij 
een even zwak lichaam als zich zelve ontmoet. 

Om nog eens op de proeven met de buizen, waar
in lucht van verschillende temperatuur, terug te 
komen: denken wij ons het geval, dat in een ver
trok, school, kerk of dergelijke, currcspoiideerende 
met een luchtkanaal aangebracht in deu kouden 
buitenmuur (sooals gewoonlijk het geval isj.de tem 
peratuur hooger wordt dau in het kanaal; iu dit 
geval zal er door het luchtkanaal een aanhoudende 
stroom naar beneden ontstaan, en inplaats dat de 
bedorven lucht door het kanaal wordt afgevoerd, 
zal slechts de koude lucht langs dien weg in massa 
naar de kamer komen. 

De schrijver behandelt vervolgens den toestand der 
veiitilatie-inrichtingen, door hem iu verschillende ge
bouwen aangetroffen. Eenige maanden geleden, zegt 
hij, weid mij door een geestelijke verzocht mi te 
gaan, of in een gebouw, waar luj in het souterrain 
godsdienstonderwijs gaf, wellicht gebreken aan de 
ventilatie-iiirichtiiigeu warm. De man had groote 
moeite, om bij zijn voordrachten wakker te blijven, 
en moest eenige malen per avond zich naar buiten 
begeven om versche lucht te schepjien, wilde hij 
niet in slaap vallen. 

Hij mijn onderzoek bleek het, dat de plafonds 
zeer laag waren; twee oude, lekke, draagbare ver
warmingstoestellen dienden voor de verwarming der 
kamer boven, of zoo de gelegenheid het vereiachte, 
vun het vertrek, waarin de geestelijke zijn onder
wijs gaf. De eenige ventilatie, die was aangebracht, 
diende, om de te groote hoeveelheid warmte (waar
van meu echter zeer zelden List had) naar de boven
kamer af te voeren. 

Wat versche lucht aangaat, met veel moeite ont
dekte ik een kleine pijp (ik gis dut zij zes inches 
in diameter had) naar iedere kachel, voor den aan
voer der versche lucht voor het geheele gehoor. Op 
de vraag, van waar die versche lucht kwam, werd 
mij geantwoord, dat het te moeilijk zou zijn om 
dat t*; zien, aangezien de aanvoer geschiedde van 
uit een bijna ontoegankelijke binnenplaats, die door 
een open riool werd doorsneden! Zoo wenl hieraan 
de toehoorders de versche lucht toegediend. Meent 
gij dut dit een uitzondering is? Gedurende heteeiste 
jaar van den laatsten oorlog werd mij door degezond-
heidscommissie verzocht, de hospitalen in Washing
ton te inspectecren met het oog op hunne ventilatie. 

Ken groot aantal kerken iu die stad werden als 
hospitalen gebruikt, en velen daarvan verwarmd door 
waniieluehtlói-iniizen, en iu geen daarvan wasvoor 
afzonderlijken aanvoer der versche lucht gezorgd, 
terwijl evenmin aan afvoer der bedorven lucht was ge
dacht. Gewoonlijk waren de verwarmingstoestellenge-
plaatst in een gat, dat onder het hoofdgedeelte van 
hst gebouw was uitgegraven eu waarin de lucht was 
verzadigd door de plantaardige iiitdampiugen der teel
aarde, levens weixl hier nl de afval heengebracht, 
om uit den weg te zijn; er kwam dan ook niet 
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één dokter of inspecteur op dit punt een onderzoek 
instellen. In sommige gevallen werd de ruimte om 
de verwarmingstoestellen voor lijkenhuis ingericht! 

Slechts in één geval vond ik in een dezer gebou
wen een spoor van systematische ventilatie. Dit 
wordt in het slot dezer lezing medegedeeld. 

PRORAAT MIDDEL TOT BEVORDERING ONZER 
NATIONALE BOUWKUNST EN AANMOE

DIGING HAHER BEOEFENAARS. 
Rudolf Redtenbacher, tcckenaar hij de Rijkscom

missie van adviseurs, schrijft in de Deutsch" Bau
zeitung N°. 0 en 8 van dit jaar, het navolgende: 

• Das .Inhr 1877 wird der Architecten welt vor-
saussichtlich cine interessante Aufgalie beseheren: 
seine Konkurrenz fïir Entwürfc /.um Notibau der 
• Universitnt und dos ilatnit zu verbindenden Alter-
•thutos-Musaums zu Leiden. Da man bei uns in 
tÜeutschland nur wenig floer hollnndische Zustandc 
• weiss. so durfte es nicht unpassend sein, im Ilin-
pblick nuf dicse lievorstehende Konkurrenz, die — 
Bohne Zweifel in gediogener Wrise iiiszenirt—viele 
• Kollcgen zur regen Betheiligiuig venui lassen winl, 
Beinen skizzeuhafien Bericht Ober Hollands Baukunst 
DZU liefern. Manche dei- nacbmkjanden Notlsen 
»werden fur die Kniikurrirenden einen Anbalt dufilr 
sabgeheti kunnen was zu tbuii, was zu vermeiden 1st." 

Na eene toeschrijving te hebben gegeven vail Hol
land's verleden en togen win uilige, eindigt de me
dedeeling .il IN- : 

• Die seit 3 Jahrcn vom Konig zu dein Ilehufe 
uder Wiedereiweckung der so tiel' gesunkriier Kunst 
lernannte Kommission der Rijksadviseurs, an deren 
Bsegensi-eicheu Wirkeu micb zu betheiligen icb die 
sEhre hal»;, wird die lies ten und iirtbeiltahigsten 
• Kriifto des In- und Auslaiides als Jury berufen, und 
•so kanti eine recht lebbafle Betheibguug an der 
ï Konkurrenz uur segeiisivich wirkeu und willkoiu-
»men sein. 

«Die Architecten im Lande selhst weiden den 
DMitkoiikurrenten aus dein Auslaiidegegenübet schvvie-
irigan Sumd banen, da eranerkannterste Architekt 
•Hollands als Juror fungiren wird, also sellist ver-
vstandlich von der Betheiligiuig aiisgeschlussen ist. 
pSoliald deiunachst das Konkiirreiiz-Prograiiiiii festge-
ïstcllt sein winl, weide ich es der Bauzeitung zur 
iMittheilung einsenden. Wie ich erwarte, winl es 
uformell allen Wiinscben entspi-eeheii." 

De Sleeswijk-llolstoinscbe quaestie als begin van 
het annexeer-systeera. heeft dus onze buurt nog niet 
verlaten. Steeds wordt uns terrein verkend. 

Wat is de toekomst schoon; één togen honden! 
en dan nog, vóór den strijd reeds, met een brand* 
merk op den rug! 

Er ontbreekt nog maar ann, dat dit stuk, niet 
door een teekenaar, maar oflicieel door de Rijkscom
missie van adviseurs zelve, geplaatst ware. 

KONINKLIJK INSTITUUT VOOR INGENIEURS. 

De vergadering van 13 Februari wenl door een 
zeer aanzienlijk aantal leden bijgewoond, dank zij 
het rijke en belangrijke programma. Zij werd te 
halftwaalf uren door den president Jhr. G. J . G. 
Klerck geopend. De notulen der vergadering van 
den 14*'* November 187Ü waren gedrukt aan de 
leden medegedeeld in de tweede aflevering van het 
Tijdschrift voor 1870—1877. Daar niemand daar
over het woord verlangde te voeren, werden zij voor
goed vastgesteld. Daarna wenl mededeeling gedaan 
van de talrijke sedert die vergadering ontvangen 
geschenken. 

Van de hoofdingenieurs van den Waterstaat in 
Noord- en ̂ 'uid-llollarid waren brieven ingekomen ten 
geleide van de aan teek en ingen van de in het jaar 
1«7Ü gednne meting langs da kust der Noordxee. 
Met de daarin voorkomende cijfers is het daartoe 
bestemde register aangevuld. 

Door den hoofdingenieur in Noord-Holland wurende 
gewone waarnem'ngen aan Den Helder ingezonden 
over de maanden October, November cn December 
1870, opgemaakt door het lid W. Ph. de Kruyff. 
Zij zullen als bijlagen tot de notulen wonien af
gedrukt. 

Voorts was ingekomen het programma van het 
Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijs
begeerte voar 1870. De daarin voorkomende prijs
viagen. die daarvoor in aanmerking komen, zullen 
ter kennis van de leden worden gebracht. 

Voor kennisgeving wenl aangenomen het [irogiiunma 
der internationale 'l'uinbouvvtoutoonstelling, in 1877 
te Amsterdam te houden. 

Vnn het Bestuur der Koninklijke Academie van 
Wetenschappen te Turin was het programma van 
eene prijsvraag ontvangen. waarvan aan de leden 
mededeeling weid ge laan. Daarbij woidt een vier
jarige prijs van 12000 francs uitgeschreven voorde 
schoonste uitvinding of het beste werk op het gebied 
der positieve wetenschappen, gedurende dat tijdvak 
gedaan of in bet licht gegeven. Danrnaar kunnen 
deskundigen uit alle landen me.tediiigen. 

Nog werd voorlezing gedaan vau een schrijven van 
het lid Th. Bleckuiann, ton getelde van eene mede
deeling over den pulsometer. Laatstgemeld punt is 
om advies in handen van eene commissie gesteld. 

Eindelijk wenl nog voorgelezen een brief van het 
lid II. Linse, ten geleide van stukken lietreirende 
dakpannen van de heeren L. llsbiiindsz cn Zoon te 
Miikkum, van welk tiibrikaut monsters aanwezig waren. 

De president gaf hierop het woord aan het lid 
J. L. lluysenaer, die eene zeer uitvoerige en belang-
rijke voordracht hield . waarin hij tor inleiding het 
een en ander mededeelde betrelfende de verschillende 
wijzen van bet doen van sjioorweg.ipuemingen, in on-
dci-scheidene hinden in pnictijk gebracht, en daarna 
de •poorwegopname op Sumatra bet onderwerp van 
bespreking maakte, waarbij een aantal kaarten ter 
bezichtiging van de leden werden gesteld. 

Die voordracht gaf aan de leden J. P. de Bordes en 
C. de GrOOt aanleiding tot het richten van een paar 
opmerkingen aan den spreker met lietrekking tolde 
gekozen richting, zoowel ia verband met de gesteld
heid van het terrein. «Is sast het oog op bevolking, 
kofliepro luetic en mineralen rijkdom. Die opmerkin- | 
gen werden koitelijk door den spieker beantwoord. 

Na de pauze werd de vergadering door den Vice-
president N. T. Michaelis geleid, daur de President 
zich had moeten verwijderen, omdat de Nederland
sche hoofdcommissie voorde Parijsohe tentoonstelling 
van 1878, waarvan hij voorzitter is, dien dag 
door den Minister van Binnenlandsche Zaken werd 
geïnstalleerd. 

Het woord werd alsnu verleend aun het lid Dr. 
L. Cohen Stuart, die op zeer boeiende wijze uitvoerige 
mededeelingen ton beste gaf over de methode, de 
hulpmiddelen en de uitkomsten der nauwkcurigheids-
watorpassing van Amsterdam nnar Deventer, Dene-
kamp en Nieuwo-Schans, onder zijne leiding en onder 
toezicht van Dr. F . J. Stamkart iu 1875 en 1870 uit-
gevoenl en lierekend door de ingenieurs C. Lely en J. 
Schroeder van der Kolk, C. R. J. Kallenberg van 
den Bosch, J. G. Mets en A. P. Melcbior. Die voor
dracht wenl verduidelijkt door het vertoonen eu in de 
bijzonderheden verklaren van de talrijke instrumenten, 
die bij dien omvatteiiden arbeid waren gebezigd en 
van de hoofd- en secundaire werken en de middelen 
om die behoorlijk te verzekeren. 

Zoowel deze voordracht als de voorafgaande weiden, 
hoe uitvoerig ook, met on verdeelde aandacht door de 
aanwezigen gevolgd, en aan heide spiekers weid de 
dank der vergadering ook door luide bewijzen van 
toejuiching gebracht. 

Inmiddels was het uur zooverre verstreken, dat, 
op voorstel van den Voorzitter, moest wonien besloten 
het nog overig gedeelte van het programma tot de 
volgende vergadering te verdagen. Dat gedeelte om
vatte : 

1°. Eenige opmerkingen vau het lid A. Pb. Kap
teyn, met betrekking tot Huët's mathematische be
handeling zijner waterlocomotief; 

2". Mededeeling van het lid A. Huet, betreffende 
den wederstand van cilindrische huizen tegen uit-
wendigen druk; 

3". Voorstel van het lid J. J. van Kerkwijk tot 
het vragen van inlichtingen omtrent de aan bestelling 
van grootform.iat-stii*ilen voor het Rijks-Museum te 
A insterdam. 

Nadat ruim veertig nieuwe leden waren aangenomen 
en anderen als zoodanig voorgesteld, sloot de Voor
zitter te ruim hall vier uren de vergudering. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

'a-Qravenhage. De Minister van Binnenland
sche Zaken heeft afwijzend beschikt op een verzoek, 
gedaan door den heer E. C. Mackay, te Amsterdam, 
na overleg met eene commissie uit den Raad der ge
meente 's-Gravenhage, om concessie tot den aanleg 
van een pier in zee, ongeveer 230 n '275 Batten 
bezuiden den vuurtoren te Scheveningen. 

Men zal zich herinneren, dat in 1H70 aan den 
adressant uitzicht wenl geopend op concessie voor 
den aanleg van de pier niet dichter bij het dorp 
(bin op een afstond van minstens 2500 meters be-
noonlen het stedelijk Badhuis. Hiervan was sedert 
door den heer Mackay afgezien. 

— Naar wij vernemen, is door het Departement 
van Koloniën ten behoeve der Bataviasche havenwer
ken aau de (Irma Christie Nolet en De Kuyper, te 
Delfshaven, opgedragen de vervaardiging en levering 
van 2 stoom bagger vaar tuigen, ingericht om ieder met 
een enkel stol emmers te kunnen Daggeren tot aan 
diepte vau 488 nieters onder de waterlijn, minstens 
150 tons per uur zand, grint of modder. De hoofd-
afmetingen der tweelingschi-oef-steomwerktuigen (com-
pound-systecin) zijn: diameter hoogdrukcilinder 4U0 
millimeters, lagedrukcilinder 705 millimeters, zuiger
slag van beide OIO millimeters; eu verder van i* stoom-
klepvaartuigen (hop|»erbarges), elk groot 00U tons. 
De hoofdafmetingen der schroefstoom werk tuigen (com
pound systeem) zijn: diameter hoogdrukcilinder 008 
millimeters, lagedrukcilinder 1034 millimeters, zui
gerslag van beide 084 millimeters. 

Deze vier vaartuigen moeten volledig ingericht 
worden om via het Suez-kanaa! te kunnen stoomen 
naar Batavia. 

Amsterdam. Bij den Raad is ingediend een 
voorstel van de raadsleden I. Gosschalk, Van Sons-
beek, Laguna, Schmitz, Merrier. Joosten en Pels, 
houdende wijziging iu het plan tot uitbreiding der 
stad. Zij stellen voor: a. om iu de blokken 2, 3, 
4, 7 en 9 een gedeelte te bestemmen voor openbare 
pleinen; b. om den aldus genoemden ceintuurweg een 
bree.lte te geven van 30 meters en dien to verlengen 
tot den Haarlemmerweg; c. om aan andere wegen 
een breedte te geven van 20 meters; d, om de kaden 
laugs de nieuwe grachten to brengen op een breedte 
van 12 50 M . , het water op een breedte van 25 M ; 
c. om tegenover de Utrectitschepooit te laten een 
pleintje. 

Volgens de toelichting achten de voorstellers het 
voor de regelmatigheid, en ook ter vergemakkelijking 
vau de taak van het Dagelijksch Bestuur, bij even-
tuoels aanvraag om te bouwen, wenschelijk, de plei
nen en plantsoenen reeds nu bepaald aan te wijzen. 

Teneinde naderhand kostbare onteigeningen of 
aaiikoopen onnoodig te maken, zijn deze pleinen zoo 
groot genomen, dat bij eventiieele behoeften een ge
deelte daarvan zonder nadeel kan bebouwd wonien 
voor inrichtingen van algemeen nut, als brandwach
ten , |K) li ticbui va u's, hulp postkantoren, scholen of al 
wat later blijken mocht noodig te zijn. 

Dit voorstal is in de zitting van 14 dezer behan
deld. Er is alleen in beginsel uitgemaakt dat het 
algemeen plan der uitbreiding zal wonien uitgevoerd. 

— De heer lleynsiiis heeft besloten zijne betrek
king van wethouder van Amsterdam mder te leggen, 
en van dit besluit in en brief van den volgenden 
inhoud aan den Raad kennis gegeven: 

«Tot mijn leedwezen void ik mij verplicht, onder 
dankbetuiging voor het iu mij gestelde vertrouwen, 
mijne betrekking van wethouder neder te leggen, 
omdat die, ouder de bestaande omstandigheden, voor 
mij te vermoeiend is." 

Iu de zitting vau 14 dezer weid dit schrijven door 
den Ruud voor kennisgeving aangenomen en den 
heer Heyaaiue dank gezegd voor de behurtiging der 
gemeentebelangen. 

Aankondijringen van Aanbestedingen. 
Maandag, IV Vmhr. 

Amararonrt, te 11 uren, door burg. en weth.: de 
levering van (1500 Waal- en straatklinkers. 

Uararechl , te 12 uren, door burg. en weth.: bet 
maken eu aanbrengen der gordijnen voor 41 ramen 
van het nieuwe ziekenhuis. 

'••Hage, te 1 uur, door burg. en welb.: het ver
nieuwen der bewaarschool met woning voor de onder
wijzeres aan de Voldersgracbt. 

H visum, voor 4 ureu, bij K. Zijlstra: het bouweu 
eener burgerhuizing alduar. Iul. bij den architect L. 
B. Wesselius. Bestek ligt bij R. Fransbergen, le 
Huisuni. Aauw. DJ Febr., te 12 uren. 

IHii-dag, M Pebr. 
l l*» i lemmet-meer, ie 10Uren, door hel gemceutebe

stuur : bet in-orde brengen en begnnlrn van gedeelten 
dorpsweg lc Hoofddorp eu to Nieuw-Vennen. 

Hrmi . in . i , , te lO ' /i ureu, door Wed.J. VV. Leutiuki 
hot bouwen vau een molcugehouw met machinekamer 
en stoom schoorsteen, op een terrein bij den windmo
len dier firma. 

'•-Hage, le II uren, door het ministerie van marine, 
het maken van een woongebouw voor deu dienst van 
het loodswezen aan de haven van Uinuidcn, met den 
aankleve van dien. 

tn iMerdam, te 12 uren, door J. A. Kaas ou A. J . 
Kaas, in De Oude Graaf: bet bouwen vnu een maga
zijn en woning op ecu terrein te Amsterdam. Inl. 
bij dou architect ¥ . Bijvoets Gz. 

t l r M l a g e n , te 12 uren, door burg. en weth: het 
graven vni eeu kanaal van bet uiteinde van bet Tcr-
A|ir]eikaiiaal door de gronden van Ter-Apcl tot de 
zuidelijke grensscheidiug van Groningen en Drenle, met 
de bijbclioorende kunstwerken. Inl. bij don ingenieur 
der stadsvenen te Stadskanaal. Bilj. inzenden Hl 
Febr. (Herbestcding.) 

« r n h a m , te 1 uur, door den burgemeester: lo. 
het onderhoud van bet rivierbad tot 1880{ 2o. het 
ouderhuud van eeuige gemeentewerken. 

Hedemalla, tc I uur, door het dijksbestuur van 
het Ambacht do Vier Noorderkoggcii, op het Koggen-
huis: de heistelling van stormschade aan den » est-
friescben zeedijk, 

Haarlem, te 2' , uren, door het prov. bestuur: 
het bouweu van eeno school en oud er wijzers woning 
aan het Noordoosleindc van deu hoofdweg in den 
polder Eierland op Tessel. 

Hnagevern, te 3 uren, door bet bestuur van bet 
vcciischap Kerkeubovenvccn, in bel Hotel-Thomas: de 
bouw van cene beweegbare brug over hot Hoofddiep 
en eene brugwachters wou ing. Aanw. le 11 uren. 

% er n u o u d e n , te 4 uren, door Fokke Rollings: 
het nfbreken eeuer oude- eu ophouwen eener nieuwe 
schuur. Bestek en teekening liggen in het Slalions-
koffiehuis. Iul. bij L. Pijksira, te Kuikbomc. 

Waentaag, t l Febr. 
Capelle - J IJael, 's morgens te 9 uren, in Dc 

Roode Leeuw: bet maken van 20 stuks landhekken 
op deu ringdijk en de bermwegt-n van deu Prins-
Alexanderpolder. 

'•-Hage, te 11 uren, door bet ministerie van bin
nenl. zakcu : lo. de lichting en opruiming van een ir. de 
Nieuwe Maas, even heucdeii Vlaardingeu, tusschen de 
kilometerraaieu 144 en 145, gezonken vaartuig; 2o. het 
leveren van voorwerpen vau gegoton eu gesmeed ijzer, 
slaal, koper eu metaal, benevens het bezoigen vau 
smeden eu werklieden, lot het doeu van herstellingen 
aan de Rijks-stoom- eu audere vaarlui'en, iu gebruik 
bu het haggerwerk ten behoeve vau de werken der 
Merwede ou Killen, iu Zuid-Hulhnd en Noord-Krahani, 
van 1 April '77—31 Maart '7S; 3o. het doeu van 
baggorwerk ia den boveuuKind vau het Paanerdeoache 
kanaal. 

Var ia , te 11 uren, door Dirk van Londen: het op
bouwen van een woonhui» enz. alduar. Aauw. te 
(J uren. 

Harger Campagnle, le 11 uren, door Wed. W. K. 
vau der Laan, bij II. van Dijken: bet bouweu vau 
eene boerenbubuiziug met schuur. 

nchoauhaven, te l i ureu, door het gemeentebe
stuur: het ged-ellelijk afbreken van eeu woonhuis, 
gelegen binnen d.e gemeente en bet daarvoor in de 
plnais bouweu van eeue bewaarschool. Aanw. te 10 
ureu. 

Amaterdam, te 2 uren, door dun architect T. J . 
I'.uiiM-koi k (van Haarlem}, in het lokad De Konings
kroon: hol bouwen vau 3 stuks woounuizen aau deu 
Aiuslel naar de Scliollebrug- Bestek cu leekciuugi-n 
liggen in genoemd lokaal. Aauw. en inl. bij dun ar
chitect l'aiim-koek, eu Donderdags vau 12—2 ureu 
iu genoemd lokaal. 

Mleaetlnge, te 2 uren, door kerkvoogden der Herv. 
gemceute, bij M. Corsianjo: het bouweu van eeu 
uieuweu toren. 

HaaScraag, 11 l'ebr. 
Maasdam, te 12 uren, door bet gemeentebestuur, 

in dc herberg van Jacob Kauipi hel bouweu eeuer 
nieuwe school voor 200 leerlingen, met hijlevering vaa 
alle daartoe behoorende materialen eu school meubelen. 
Inl. bij den architect H. Bdjers, le Puiiershoek. 
Aauw. 21 Febr., te 9 uren. Buj. inz. 21 Febr. 

Cranliigen, te 12Vi ureu, door burg. rnwclli.: hel 

Elnatseii eeuer noodwallieschociing san liet Zuiderdicp 
ij den Nieuwenboog. Bdj. iuz 21 Febr., vóór 7 uren. 

Haarlem, te 2'/, ureu, door het ministerie van 
binnenl. zake", aan bet gebouw van bet prov. best: 
het driejarig ouderroud van het Tieuhoveiisclic kanaal 
iu Gu.nirinrl, gein. Hilversum. Raming j 500 per jair. 

klaaswaal , tc 3'/, ureu, door burg. en weth.: het 
bouwen van een schoollokaal, onderwijaerswoning cn 
overdekte speelplaat*. Inl. bij den architect II. Bel-
jers, le Putlersboek. Anuw. 10 Febr., te 10 uren. 

H e l i u m , tc 7 uren, bij deu landbouwer J . 1). 
Feitsma: hel afbreken eener oude huizing e» schuur 
cu liet opbouwee eeuer nieuwe burgerluiiziug met 
scbuurijo eu wagenhuis, in tiet oosten der Buurt van 
Kollum. Bestek nn teekening bij 11. Houwink, aldaar. 
Aanw. 20 Febr., te 10 ureu. 

Nijmegen, door deu ontvanger der regislratie en 
domeinen, te zijnen kantore: bet wegbreken van het 
wachthuis en deu toren boven de Ziekerpoort, en het 
vervoeren der afbraak vóór 1 April e. k. Bilj. in
zeilden vóór 0 ureu. 

Leeuwarden, bij Jhr. Mr. C . J . Speelman, Twee-
bakswarkt i liet verven der nieuwgebouwde huizing en 
schuur, op de zathe Intiem op Erkensonder Franeker. 
Bestek ligt bij Faber, bij het Kaataveld te Franeker. 

Hen» , door het bestuur van den polder Beetskocg, 
in het Huis te Beets: hel maken van eeu gebouw eu 
kotenloods voor bet ten dienste van genotmden polder 
te slichten stoom vijzelgemaal, met daaraan verbonden 
worken en bijlevoring der materialen, lui. bij de i n 
genieurs W. C . eu K . dc Wit, te Amsterdam. 

Vrijdag, I S rsbr . 
H idd r ibu rg , te 10 uren, door het ministerie vsn 

binnenl. saken, san het gebouw van bet prov. best: 
lo. het maken en inbangen van een paar nieuwe vloed-
deuren en liet hersteTlen van de oouddeuren aan de 
Ooatbuitoiisluis te Neuseu- Aanw. 19 Februari. 
Raming ƒ 8 0 6 0 ; 2o. liet aanleggen van werken op het 
airand aau de Oude Hoeve, noordwestsijde van Schou
wen. Aanw. 10 Febr. Raming / 48,500. 

z w a i i e , te 12 ureu, door het ministerie van bin

nenl. taken, san het gebouw van het prov. best: het 
doen van eenige keibesl ratingen aan de traverse van 
den grooten Rijksweg door Raaltc. Raming /13,600. 

I i r i c u r g c n , tc 2 uren, door burg. en weth.: de 
leveriug (op de kade te Kilcwoulsilijk) van 100 M* 
onderhoudsgriut. 

Hen Hura (op Tosscl), door hot waterschap der 20 
Gemeenschappelijke Polders, op bot raadhuis: het ver
zwaren van den [wider Do Eendracht, gelogen tusschen 
den Eierlandsehen dijk en deu nieuw-aatigelegdmi d ik 
van den polder Het Noorden op Teasel, lang 05J M. 
Aanw. 22 Febr., te 11 uren. 

Leeuwarden, ten huize van Mr. G. van Wagen in-
gen: hel gra*cu van een kanaal, van uit de Sueckcr-
Franekcr zeilvaart, over eene lengte van n. m. 1000 
M., hel afgraven vau bovengrond en het legircn van 
polderdijken, tot vervoer vau aarde uil Brilswerd. 
Iul. bij den nrcbiloet F. Brouwer, te Corumm. Aanw. 
10 Febr., te 12 uren. 

Zaterdag, i s Febr. 
Y.ux , te 10 uren, door het bestuur van de Over-

hetuwsche Bouwmaatschappij, bij G. R. Oekersc: het 
bouwen vau 4 werkmanswoningen met bergplaatsen, 
ouder ééu dak, te Kist. lui. bij deu opziehier G. J . 
van B u i k . te Eist Aauw. twee ureu vóór de be
steding. 

Hakihlerum, te 12 uren, door den burgemeester 
van Bar rad aal: de levering van 500 stère grint. 

l'lreehl, le 1 uur, door burg. eu weth.: dc leve
ring van 240,000 HL. Engelsche gaskolen, teu behoeve 
der gumecule-giLsfabriek. 

Miui-iiii-rrii , te 2 uruu, door burg. cn weth.: liet 
leveren en planten van ruim 1000 boouicii op den 
Schild woldermeenleweg. 

Verred j h : het bouweu van eeee school tot voor
bereidend onderwijs, gymnastiek en vrouwelijke hand
werken. 

Maandag , 28 l'ebr. 
Haaatrlrht, tc 10 ureu, door bet ministerie van 

binnenl. zaken, aau bet gebouw vnn het prov. best.: 
het bouwen van hazallmuren langs den schutkolk van 
sluis no. 14 der Zuid-Willemsvaart in dc gemeente 
Nederwrerl. Annw. 20 en 22 Febr. Riming / 21.500. 

Leeuwarden, te 11 ureu, in het Café Ncuf: het 
amoveeren van eenc huizing, slaande aan de Keizers
gracht aldnar, en het daar Ier plualse bouweu van 
cene smederij met magazijn en bovenwoning, voor M. 
A. Coltof. inl. bij deu architect J . P. J. de Rooy, 
aldaar. Aanw. 22 Febr., te 11 uren. 

AniMlerdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het 
bouwen van do kweekschool vonr onderwijzers en 
onderwijzeressen in den tuin van het Armenhuis. 

Nrhledam, tc 12 uren, door bet R. C. parochiaal 
kerkbestuur der O.-L-V.-kcrk, in Dn Vissclienj: de 
restauratie der kerk, met het maken van nieuwe bij
gebouwen. 

'a-llagr, te 1 uur, door liet ministerie van finan
ciën: de bouw van een telegraafkantoor met woning 
op het eiland Vlieland. Iul. bij den bouwkundige van 
het departement 0. H. Peters, te 's-Hagc. 

Lemmer, door burg. en weth. vun Lemslcrland: 
bet stichten eener school met oudorwijzerswoiiing tc 
Follega. 

Dlnadag, 17 Febr. 
Zaelrrwaude , tc 11 uren, door het gcm<*riitohe«d.r 

de levering van G00 stère gewassclion cu gehorde 
grint 

Hein, te 12 uren, door den directeur iler artillerie-
stapel- en construct ïe-magazijnen: dc levering van 
50,001) KG messiugplaai, dik 0.002 M . ten behoeve 
van de pyrotecbuischo werkplaats in Nederlandsen* 
ludiè, over 1S7S, iu 1 pcrc. Prijsopgave per KG. 
Te leveren als volgl: 

5,000 K(i. binnen 2 maanden \ 
15,000 „ „ 4 „ f na goedkeuring 
IJ.HIin „ „ 5 „ i vau het conliact 
15.000 „ 0 J 

in 's Rijks artilleriemagazijuen ou de Korte Geor te 
Delft. 

Alkmaar , te 12 uren, door dijkgraaf cn hoogheem
raden van den lluiidsbos>clic cn Duinen tot Pullen, 
in De Toelast: liet verhougeu van de dijkskruin der 
Houdsbosschc zeewering eu het éénjarig onderhoud 

dier zeuwerug, alsmede vau eenige binnenwerken. 
Iul. bij deu hoDflopzicutcr vau deu Hondsbusschc, to 
SasepuMer. Aauw. vuu 10—24 Fubr. 

Oaaterheut, te 12 uren, door het R. C. kerkhest, 
on deu lb mi, gem. Ooslcihout, in bet koffiehuis vnn 
Joh. (JaroUi bel bouwen van eene kerk met toren, 
met hijlevering der materialen, lui. bij den architect 
P. J . vau Genk, te Leur. 

Arnhem, te 1 uur, door den burgcin : do levering 
en plaatsing van 7742 stuks po1- . n lirrpUutea eu 
bootiien, met Int ondeihoiid dniiivun, in 3 ,>erc. 

t ' l r e r l t l , tc 1 uur, door de Nederl. RtjnspOuTWeg-
maalscbappij; liet afbreken vau 2 locoinotievciirLinisen 
met werkplaatsen eu woningen, bet maken tan oe o 
locomotieven remise met werkpbinis cn woning cn het 
doen vau nanhoorige werken op bet stal ton Aitihem, 
voor rekening van deu Staal dor Nederlanden. Aauw. 
20 Febr., le 11 uren. Bilj. inzenden 20 Febr. aan 
de directie. 

l i r c e i i i , tc 2 uren, door de maatschappij tot Espl. 
van StiaUsp., aan het Ceutmnlbur.: lo. hel maken van 
gebouwtjes voor watorplaatsen cn privaat op de bulten 
Deiiiutn en Huren, en het wijzigen vau de Inslaande 
waterplaatsen op de hallen Vierveriaicu en K n->s-
wolde eu op hot station Groningen, Um behoeve vuu 
den spoorweg Hirliogen—Nieuwasotians en Meppel— 
Groningen. ld . hij den scctieingcnieur le QrOidilgea, 
AHUW. 13 cn 14 Febr. Raming /124S; So. de leve
ring vat spoorstaven en eiudplatcu, teu behoeve van 
de Staatsspoor wegen. Iul. aau het ceul ma! bureau ea 
bij de seeiieiugcuieurs te Meppol eu te B.eda. 

H a a l e m , door den bouwkundige P. Kleiwrg Dy-
serilieki bet sloopcn vnu cene oude- en het b uiwou 
vau eene nieuwe boerderij voor 40 koeien, te Weoi-
perkarsnel nabij Wcesp. i'eekciiiug ter bezieldjging 
iu het lokaal Weten cn Weiken, te Iluarlem. 

Warnsdag, 19 rebr. 
Vllaalngea, le 2 uren, door burg. en weth.-. de le

vering vin lo. 1500 HL. zuivere gebluschte Lniktche 
kalk, 2o. de voor '77 benoodigde gel rokken-ijzeren 
pisbuizen, 3o. idem idem benoodigde compositie-
buizen. 

A p r i d a o r n , te 0 uren, voor J. Koppel, ten huize 
van K. Koppel i liet bouwen eener villa b:j de Kos-
terbrug. 

'a-Hage, door liet departement vaa koloniën : scheeps
gelegenheid voor 14,700 tons steen- en smeedkolen 
naar Aljeb (Poeloe Bras), Onrust, Socrabu'a, Makasser 
uf Aiuboina, cn voor 500 lous cokes naar Soerabda, 
een en ander iu tc laden aan do mijucu te Newcuslle-
ou Tyne. 

Leruwarden, ten gemeentehuixe: liet maken van 
cene vaste rijbrug over do Lijk vaart ann den weg naar 
de bcgiaafpluats aldaar. Bestokken en inl. bij den 
directeur der gemeentewerken. Bilj inz. 27 Febr., 
vóór 's avonds 8 nr.-n. 

Hoomii r r»um , door kerkvoogden der Herv. ge
meente, bij M. K- van Weemen: oene belaugrijke ver
timmering ann de pastorie le Bouruhcrgiim. lui. bij 
J. S. van der Burg, le Opruide Aanw. lc 10 uren. 

In hat luatxl van Februa l , 
Ullhulseu, door bet bestuur van het waterschap 

Eemspnldcr: dc herdclling der dijkscliadc vsn dit 
waterschap, 

••nderdag, I Haart. 
Wagenlngen, te 1' . uren, door burg. en weth.: 

liet 2e perceel van de verbouwing van Bassecour, be-
staafde in bet maken van geheel nieuwe voor- en 
tusschen ge bouwen, afrasteringen euz. Raming ƒ66,000. 
Bestekken ter secrelaric cn ter lezing . ini de Land
bouwschool aldaar. Inl. bij deu architect W. C. Metse
laar, 21 Fobr. na 's avonds 5 uren en 1 Maart. 

Hiddr iburg , te 2 uren, door den ontvanger der 
reg. on dom., in bel Oosliudiscb Huis: het herstelen 
onderhoud god. '77 eu '73 van het Oostiudisch Huis 
te Middelburg. Aanw. 20 Febr., ie '.)',. uron. 

Hvllerdam, door den arcnitecL KI. G. A. Fol, voor 
J. C . Harlog lu Bleiswijk: het maken van 2 gebouwen, 
als: no. 1 koetshuis (voor 30 rijtuigen) met 2 boven
huizen, no. 2 paar leustal (voor 28 paarden) met hooi
zolder, op ecu terrein aau dea Maurïtsweg te Rot
terdam. 

Hlntjumageeat, door den burgemeester vau Dantu-
maded: de levering van 50 stère riviergrint eo van 
250 slère macadam. Bilj. inz. 23 Febr. 

VriJ . I .K, 1 Haart. 
Hlienen, te 12 uren, door R. T. le Civeüer, in 

bet Hotel-Altcna: het bouwen van 2 wotiiugon ouder 
één dak aldaar, met bijlevoring van materialen eu 
nrbeidslooneu. Iul. bij Lu Cuvelier voornoemd. Aanw. 
24 Febr., van 11 - l uur. 

Amrrafaar i , te 12 urcu, door deu commandant in 
het 9e gcnie-commaiidemciit, in het gebouw der arron-
di>seineiitsrechlbank : liet bouwen van eene infirmerie 
alduar. Aanw. 20 Febr., te 12 uren. Bilj. inz. 1 
Maait, op het bureau van deu commandant voornoemd. 

Leeuwarden, te 2 uren, door voogden van het Old-
burgerweeshuis, in dit. gebouw : het afbreken eeuer 
oude- cn het bouwen eener nieuwe baereuhuizing ou
der Anjum. Teekening ligt. bij dennrchilect I). Booi-
jeuga, te Mctslawier. Aanw. '22 Febr., vau 11—1 uur. 

Maandag, ft Haart. 
IM (bij Geldcrmalscn), Ie 11 uren, door kerWoog-

deu der Herv. gemeoulo, bij Wed. C. de Fokkert: de 
vernieuwing van het ameublement cu her vcirichicn 
van eenige herstellingen iu eu aan do keik aldaar. 
!ul. bij den piesidenl-kerkvoogd A. IL van Stecuuis, 
iililnar en J. Brink Evers, architect te Ellekoni. Aauw. 
te 10 ureu. 

Alkmaar , te Huren, len kantore van dc gasfabriek: 
dc levering in 1877 vau 32,''00 H L . gaskolen, len 
dienste der gasfobriek le Alkmaar eu te Purmerende. 

'•-Hage, te 1 uur, door het gemeentebestuur: de 
levering van Engelsche cu Schotsche steenkolen voor 
de gcmecnlcgaslnbrick. 

nrlewrgen, te 2 ureu, door burg- on weth.: bet 
tan bouwen van ecu lokaal a in bet gebouw der opou-
hare school, met daarmede in verband staande werken, 
lui bij A. de Muyuck, aldaar. Auuw. 2ü Febr., te 
2 urcu. 

n in«dag , 0 Vtiar l . 
H eda, tc 11 uren, door den commandant in bel Ge 
liie-cumiiiaiidemeul, iu Hel Hof vau Holland: liet 

houwen vau keukens, privulen en een vuilnisbak hij de 
IdoostariUUttWna aldaur. Bilj. iuz. 4 Maarl, vóór 3 
uren, op het bureuu van den comm. voornoemd. 

t r t i l i e m , te 1 uur, door dc comm. voor de ge
meentelijke gasfabriek, iu hare vergaderkamer; de le

ring vun 4,250,000 KG. Engelsche gaskolen, 
(• io l i n c i i i . le )2'/t ureu, door burg. eu wclh.; il • 

opruiming vau den dam tusschen de wateren van het 
Stadskanaal cn de Pckcla. Iul. bij- cu aanw. door 
deu iii.'euieur der stadsvenen te Stadskanaal, 2S Febr., 
e 12 uren, sumenkomst bij Fi-uuekes, lcSlaJskauaal. 

B.lj. iuz. 5 Maait. 
i V a n u d a g , 7 Haart. 

It n s l i u g , te 12 uren, door burg. en weth.- het 
mnkeu van een gebouw, bestemd voor 2 onderwijzors-
wiuiiigeu huuien die gemeente. Aunw. G Maart, te 
11 uren. Bilj. inzenden voor 11 ureu. 

kral ingen , lc 1 uur, door burg. en welb.: bet 
bouwen eeuer school vour 50H leerlingen met ouder
wijzers wou ing op ecu lei rein uau do Dijkslraat. 

Vr.rdag, 9 Haart. 
Leeuwarden, le 12"i uren, door bet ministerie van 

binneul. zaken, nau bul gebouw van liet prov. best.: 
In. het éénjnrigouiluiboiid vai de sluizen, de sluiswach-
larswoning enz., te Munoukiaylan. Aanw. deu 4deu 
dg vóór de bestraling. Raiting ƒ 1 2 2 5 ; 2u. het vier-

ui,' onderbond der verspreide Itijkszijleu en bruggen 
il Friesland. Aanw. 5 Maart Raming f 080 'per 
•ari io. het onderhoud Over I37Ï—'80 nou de Sla-
iizijl hij Slijkciihurg, met de daarin gelegen zcedius 

di: i i . i i - Sc''Olerzijl, met bergloods cu bel buileuka-
•tsl ic Worsisloot. Aanw. 5 Haart, Ruining /UOO 
per jaar. 

Ilaattdag, IX Haart. 
i ie i r t , 'aavonds 7 men. ann do gasfabriek: de le

veriug vau minstens 5-1.000 HL. Engulscne guskolen. 
YYuviinditg, 14 Haart. 

I trerli t , tc 1 tlU uren. door do Nederlandsche 
Kjiisnoorweginaalsclinppij, iu een der lokalen boven 
Int Station: da levering van magazijnsgocdcreu. Bilj. 
inzenden 13 Mairl. 

Handerdag, IS Maart. 
'•• Hage, door het ministerie van kolouicn: de 
ver ng van 5'.H0 rieinou papier on 500 pakken boni• 

:ei, ia diverse soorlcn. 
Zaterdag, 31 Mnart. 

Klunder t , tc 2 urcu, door deu rentmeester der 
tamci..goederen van Z. K. IL Prins Frederik der 
KederlaitdVOf op het raadhuis: hel doen vau herstel-
*ejran nau oudersclieidcne gebouweu onder Kluudert, 
iu 2 perc-

AIIOOJ) van Aaiibesteiliiiiccn. 

tinrrt-laweer, 1 F'ebr.: bot bouwen vau eeu blok-
iuis met schuurtje; iugek 8 bilj., als: 
M l Jong, te Groninger, J 14,230 
wQdeboer, „ GarreUwcer, „ 13,834 
J- GiiHiuboom, „ Ijoppersum, 12,0118 
t. Nieland, „ Eckwerderdraai, „ 12,240 
I'. Post, „ Ten-Post, „ 12,198 
•J- Pastoor, „ Sicdum, „ 11,18» 
*• Vfiimnn. ,, Zeerijp, „ 11,130 
tMaT, „ Aduard. 11,086 
ngund. 

iiardrecht, 2 Febr.: de onderhouw en bovenbouw 
roor een draaibrug te Maasdam: a.onderbouw: ingc-
tanen 12 bilj-, waarbij 2 van onwaarde, als: 
f van Dr.el, le Putlersboek, / 8969. 
'b. Visser Rz., „ '--Gravendeel, „ 70S0. 
J. Bluk, „ idem ,, 7977.70 
jb Visser, Papendreeht, „ 7G4f>. 
J dc Groot, „ Sliedrecht, „ 7140. 
* W csi maas, „ Strijen, „ 7000. 
1 Lammers DHz., „ idem ,, 69'.i9, 

h hammers DHz, „ idtm „ 6939. 
!> H. Lammers, „ idem ,. 6937. 

Bothof, „ Dordrecht eo 
L Boertje, „ Putlersboek, „ 5900. 

bovriibouw ingek. 4 bdj., als: 
}• Dnlbuisen, te Kampen, / 12.485. 

B. Huitogli Heijs, „ Delft, 
volgens beslok, ,, 12,2J5.7S 

bij sen maand latere oplevering dsn bij 
bet bestek bepaald, / ll/i'H.Gs. 

Penn eu Bauduin, te Dordrecht, „ 7,000. 
T c r w u p r i , 3 Febr.: liet afbreken v i n 2 boerenhui-

sen cn het bouwen vau eenstelphuiziagoaldaar, voor 
rekening van baron Vaa Lijnden; minste inscbr. was 
3. de Boer, te Lippeahuiseu, vuor / 3790. 

Schib ie rum . 3 Fehr: bet wegbreken der oude en 
bet maken vau eeue nieuwe brug over de Heruisas-
opvaart te Minncrtsga; ingek. 4 bilj., ais: 
II. K. Palstra, te Franeker, / 1145 
P. J . Nijdam, „ T/.niiimaium, „ 1092 
T. G. Fekkcs, „ idem „ 793 
G. H . Brouwer, „ Franeker, „ 769 
gegund. 

V | c i i » r i i r , 3 Febr.: eene rertimmeriogderhuisinge, 
hewoond door WeJ. E . K. Schepers, te Jubbega; 
ingek. 5 hilj., als: 
C. J . de Vroeg, te Torwispel, ƒ 3300 
T. I I . van F jk, „ Lippen huizen, „ 2S43 
S. W. de Roer, „ idem „ 2744 
J. J . Foppes, „ Nijchorne, „ 2G00 
O. G. Zwaagstra, „ idem a 2535 
Begund. 

Elndhaven, 5 Febr.: het bouwen van een heeren-
buis; iugek. 4 bilj., als: 
P. Kluitmans, te Eindhoven, / G020 
P- Harkï, „ idem „ 0590 
P, J . v. d. Velde, , idem „ 5000 
J. van -Nucneii, „ idem „ 5375 

«• anlngen, 5 Febr.: het doen van eenige vertim-
meringen iu- en aau de bebuisiug vaa H. Sleuter; 
ingek. 7 hilj., als: 
F. Roden, te Groningen, ƒ 1 5 4 0 
G. Hendriks, „ idem „ 1334 
N. Boclens, „ idem „ 13i9 
G. E . Niugen, „ idem „ 1242 
H. Spin. „ idem „ 1240 
M. Miimmen, „ idem „ 1100 
G. \ l cu l i n k , „ i,em „ 1140 

Hadegraven, 5 Febr.: het maken der gebouwen en 
inrichtingen tot plaatsing vin eeue stoommachine, ma-
chinistwoning eu kolenbtrgplaiits; ingekomen 7 bilj., als : 
11. W. Bouthoorn, te 's-Hage, / 30,500 
J. Sprcij, ,, Koudokcrk, ,, 23,813 
M. Rutgers. „ Alfon, „ 22,973 
J. J. van Deth, „ Bodegraven, „ 20,000 
P. Vlasman, „ idem „ 19,973 
W. F. v. d. Roest, „ Oiidüwater, ,, 18,441 
C. v. d. Ben. . Boskoop, , 18,300 
gegund aau W. F. v. d. Roest. 

Hein, 6 Febr.: dc levering aaa do direotie der 
artillerte-slapel- on construe)iemagizijneu van verschil
lende behoeften roor deu dienst der direct e over'77: 

1. staali R. S. Stokvis en Zn., te Rotterdam, 
ƒ 2240.00»; 

2. IM,O KG. bindtouw, 450 3draads: Gebr. II E . 
ea J. vaa der Heide, ü ƒ 1 . 0 3 ; 

3. 500 M. grauw linnen, fijn, breed 1.2S M., 1000 
M. idem, middeNoorf, breed 1.02 M.: Wed. J. Mar
lens, te Dein, ƒ 8 2 2 . 5 0 ; 

4. 3000 kilo varkensvet : Wed. J. van Buuren, te 
Delft, ii f O.fiS; 

5. 600 M- vilt: W. Hoven en Zn., te 's-Hage, 
a ƒ 2.84; 

0. 1400 kilo was: P. J . Kipp en Zn., te Delft, 
a f 2.05 j 

7. 2500 kilo fijn werk: Gebr. H . E . en J . van der 
Heide, te Delft, a ƒ 0.3:(; 

8. 1200 M. springzeildoek, breed 1.03 M . : Ü . J . 
Leeuwenberg, le Delft, a / 1.05; 

U. 3003 KG rauwe hjiiolit:, 3003 idem maehiue-
olie, iHit idem paieut-olie c i 1513 idem raap-olie: 
Gebr. Bijl, te Dein, ƒ 4000 07»; 

10. DCiirijfheboelten: De Ruijter en Meijer, te Am
sterdam, ƒ 1172. 

Haageteen, 0 Febr.: het onderhoud der gemeente
wei ken; ingek. 3 bilj., als: 
ll. Oets, te Hoogcvcen, ƒ 2549 
J. Scholiomeijer, „ idem H 2280 
A. Sieders eu 

J. Scnalliiik, „ idem „ 1575 
Wsfsfup. li Fobr.: het bouwen vso eon burgerhui-

tinne te Baijum; iugek. 4 bilj, als: 
D. v. d. Bureu, te Frauekrr, / 3S00 
B. Kiinerln.g, „ IJicus, „ 2850 
A. Muurliug, m Uostorend, „ 2777 
A. v. d. L n , „ Baijum, „ 2274 
gegund. 

Urlfahavea, 7 Febr.: het maken van een los- en 
laadplaats aan de westzij Ie VHU deu afsluitdijk door 
do H o s - k o u s ; iugek. 4 blij., nis: 
A kul,Iers, to bctiicdam, f 2750 
G. B.koik. „ Delishaiiv, „ 2675 
J. du k oe, „ Vlaardingeu, „ 2050 
W. nu Zou, „ Schiudaiii, „ 2040 

Zwal l e , 7 F'ebr.: lo. het bouwen van een vasic 
brug over de trekvaart; iugek. 5 bnj. als: 
K. J . vau Dijk en 

F. Schipper, te Genemuiden, / 2000 
A. BekendHin, m ideiu „ 1713 
J. P. van D.jk, m idem „ 1630 
J. Willighagen, „ Zwolle. „ 1206 
B. H. Troosler, ,, idem „ 1243 
gegund. 

2o. het bouwen van een boeren vroon huis met stal, 
schuur en hooiberg; iugek. 5 hilj, ala: 
J . I'. van Dijk, te Geueuiuideu, ƒ 20,300 
K. J. van Dijk en 

F. Schipper, „ idem „ 20,000 
B. II. Trooster, „ Zwolle, „ 1S.S30 
A. Bekendam, „ Genemuïden, „ 1 S,4 '0 
J. Wilbgbagen, „ Zwolle, ,, 18,448 
niet gegund. 

ftMiiwrrd, 7 Febr.: hot bauwen van «eo woonhuis 
eu schuur voor J . G. van der Muien; ingekomen 9 
biljet u-u , als: 
S. Vos, ., te Sauwerd, ƒ 15.9S9 
A. Pastoor, „ Stedum, „ I.S.'.HHI 
J. Zehlei,rust. „ WailTum, „ 15,450 
J. van Dijk, , Bedum, ,, 16,076 
K. Eldersreld, „ Den Ham, „ 14.985 
K. Da.:hof, „ Ball.., ,, 14.985 
I) otfruua. „ Supiiemeer, „ 14,953 
H. Vos, „ idem „ 14,877 
L. Lus, „ Bedum, „ 14,025 
gegund. 

a-Hagn, 8 Febr.: de levering san bet departement 
van marine van: a. 1050 dosijn groote vergulde loods-
maosknoopen; b. 1500 dozijn kleine dito; e. 1350 
sluks vergulde petteekena: 

a . b. e. 
W. Hoven en Zn., te 

's-Hage. ƒ 1.31 ƒ 0.05 ƒ 0.45 
F. Pauwels, idem, 1,26 0.73 0.52 
Pa. ree en Zoon, te 

Utrecht, 1.25 0.76 0.5» 
P. Mansveld en Zn., 

t cMIa-e , 1.23 0.72 0.52 
M. Ka.ifni ui en Co., 

te Rotterdam, 1.1» 055 0.S1 
M. Pauwols ea Co., 

idem, 0.075 0.57 0.396 
H. vaa Vegte, te 

Breda, 0.935 0.47 0.8890 

nahfedam, 8 Fehr.: de levering van: 
lo. 100,000 stuks Luiksche keien: Erven H . Trip, 

te Kollcrdam, a ƒ90 .94 per 1000; 
2o. 300,000 stuks vlakke s malklinkermoppen: M . 

Duijs, te Hoes, n ƒ10 .18 per 1000; 
3o. 250 M 3 gewasschen gnat: J. Boelbouwers, le 

Papend recht, a ƒ 2 . 2 5 per M 
4o. 3'K> str, M. Escaussijnseh-steenen trottoirband i 

A. P. Schotel, te Dordrecht, ƒ 1105.50; 
5o. 1000 tot 2000 M- rivierzand: J. de Haan, te 

Sc.irdani. a /"0.72 oer M 3 ; 
Go. houtwaren: W. Giesen, te Doesburg, /4497; 
7o metsel materia len : Van Noordea ea Schwerzel, 

te Rutterdani, ƒ 665; alles gegund. 
Amaterdam, 8 Febr.: het vergrooten van bet be

slaande schoolgebouw der Ambachtsschool op de Schans 
bij de Wetenng-bariière; iugekomeu 14 bilj., als: 
L . C . Schande, te Amsterdam, f 20,733 
J. J. Bonkholts, „ idem „ 20 400 
F . Goseling, „ idem „ 20,390 
Timaier en Fürstoer, „ idem „ 19,720 
K. Cru in" en 

H. Schouten, „ idem „ 19,700 
A. Aalders, „ idem „ l(.l,300 
V i s s e r en l^ndsaat, „ idem „ 19,1X10 
J. B. E . Hauci, „ idem „ 13.050 
H. J. Meekers, „ idem „ 18,520 
W. L Leibbrandt, „ idem „ 13,436 
kennen en l'ecrc..hi.o.ii, „ idem „ 17.SS0 
J. Poot, „ idem 17,500 
E. Slaap, „ idem „ 17.490 
P. S. Rijnierse. „ idem „ 10,900 

Purmerend , 9 Febr.: het doer, van eenige herstel
lingen aan het buis van Wed. P. Stuijl, aldaar, 
ouder beheer van deu architect H. P. vaa den Aard
weg; i[.gekomen 7 biljetten, als: 
J. Bant, te Purmerend, / 1111. 
J. de Vries, „ idem „ 990. 
H . Westerveld, „ idem „ 990. 
J . Slas, „ idem „ 959. 
J. Vet, n idem „ 925.83 
A. Pet, „ idem „ 899. 
P. Brinkman, „ idem „ 890. 

He H l j p , 8 Febr.: het maken van een gchouw lot 
stichting van eeu stoommaclnno met een koleaberg-
plaals; ingek. 4 blij. als: 
A. ile Groot, te Knollendam, / 13,455. 
C. Blom, „ Nieuwe-Niedorp, „ 13,323. 
P. Koomen. , i Winkel, „ 12,405. 
H. K. Koppen, „ Westgrafldijk, „ 11,513.90 
gegund. 

lieveater, 8 Febr.: hot bouwen van 4 arbeiders
woningen, buiten metsel- eu steeuhouwwerkeu; ingek. 
11 bilj., als: 
W. J . Kolken, te Deventer, ƒ 1692. 
H. Korietuig, „ idem „ 1090. 
B. v. d. Worp, „ idem „ 1574.50 
G. W. Kloosierbocr, „ idem „ 1402. 
A J . Meu-ink, „ idem „ 1430. 
G. Romunde, ,, idem ,, 1475. 
J. Markenuk. „ idem „ 14G5. 
R. v. d. Spoel, „ idem „ 1454. 
H . B. Lepping, „ idem „ 1480. 
J . Pot Jz., „ idem „ 1399. 
A. Febcrwee, „ idem „ 1297. 
gegund. 

Ternaard, 8 Febr.: lo. het bouwen van een school 
e n schoolhuis te Ternaard; minste inschr. was E. L . 
Hiemstra, te Hdlum. voor ƒ 15,897. 

2o. lirt bouwen eener school en verbouwen van een 
schoolhuis lu Waukseus; imusle iuschr. was dezelfde, 
vuor ƒ 6597. 

Amsterdam, 9 Febr.: het bouwen van 5 woonhui
zen met bovenwoningen op e e n terrein aldaar, vuor 
rekenirg van S. J. Brcslou , le Londen, onder heheer 
van den a i c neet V Bjvoeis. is gegund a a n 11. D. 
vun Voorthuijzeii, voor / 65,000. 

Henncbraek, 10 Febr.: het bouwen v*n cene kleine 
heerent m/.itig bij de Lis*er rclbrug, gemeente Haar
lemmermeer, vour C. Boer, te Heemstede, ouder be
heer vuu den architect J. P. J . do Huoy, te Lc u-
wardeu; ingek 9 bilj., als: 
.1. Vi»sclior, te Haarlem, ƒ ll.flOj 
M. van Ouden, „ B.-nut-broek, ,, 11,565 
C. v . d. Zaal, „ Liüso, „ 10.KK) 
J. A. vau Kampen, „ Haarlem, „ 9,999 
A. v. d. Plas, n Helder, „ 9,90-1 
J. Bovenhof, „ Dienten. „ 9,900 
A. de Jong, „ Ams'erdsm, „ 9,700 
A. Biemoni, Hillegom, „ 9,300 
A. Moloauar, „ liaSC, „ 9,000 
gegund. 

Lelden, 12 Febr.: lo. het verlagen der Noordeteds-
brug; minste iuschrijver was J . J. P.aajer, te Leiden, 
voor ƒ2388. 

2o. bei vernieuwen der Kraderstraitsbriig; minste 
inscbr. wurou I» A. Scbreileu en Co., te Leiden, 
voor ƒ4507. 

3o. bei maken vnu nieuwe omkastiiigea voor uri
noirs; minste iuschr. was M. Lungeznul, te Leidcu, 
voor f 4Ü9.77. 

VHage , 12 Febr.: lo. de aanleg van riolen in de 
Heinsie.huis-, Westerbaen- en Eland straten; minste 
inschrijver was H. P. Naiei, te 's-Hagu, voor ƒ7809. 

2o. de aanleg v n n ecu kunstweg in bet Schevciiing-
scbe park; minste inscbr. was G. K.-y, te Rotterdam, 
voor / ü:i00-

3o. hel leggen van hardstecnen trottoirbanden; 
minste inscbr. waren L. Pnilips eu Cu., le 'a-Hage. 
voor ƒ 0 39 lier str. M. 

'a-Hage, 13 Fi-br.: het maken en leveren van 3 
loodskottera met beschieting en mnalgrstel; minste 
iuschr. waren Meursing en Huygens, te Amslerdam, 
voor ƒ 4i 900. 

t m t t e d a m , 16 Feb.: het maken d r getnuwenen 
inrichtingen voor een slooinwatergemaai, len heboevo 
van den p .Idor Bjlmermeer; miuate iuschr. was J . 
Bovciihoir, tc Diemeii, voor J 22,900. 

'a-Hage, 15 Fehr.: miuste msciirijvers voor de ge
houden aau basted lagen duor de spoorwegmaatschappij 
Leiden—Woerden waren: 

lo. voor het makeu v a n den metalen bovenbouw 
voor dc bruggen: Mactiineufabrik Deuischluud, te 
Dortmund, vuor ƒ 9 5 490. 

2u. art makeu van de aardohaan, onderhoud der 
kunstwerken enz.: J . Rutgers, le Gouda eu J. Ver
koren, te Voor»obolen, voor / 757,000. 

3o. de levering van dwarsliggers ea eikenhout voor 
wissels: J, Piek, te Oudshoorn en V a n der Eerden, 
te Bokstel, voor p. in. /' 158,000. 

Lelden, 15 Febr.: lo. het leveren van 122 hard-
steenen palen; mi ste inscbr. was P. J. van Veuetie, 
te Leide , voor ƒ944.44. 

2o. idem van 200.0IK) straatstccnen; minste ui-eliij-
ver was F . Mijnlielf Az., te Nicuwcrkerk a/d. IJael, 
voor f2294. 

3o. straatwerk; niet gegund. 
'a-Haie, IJ Febr.: het maken van e e n tijdelijk sta

tionsgebouw en verdere werkeu op bot staiions-em-
placement Zwaluwe, len dienste der Staatsspoorwegen; 
ïngckomea 8 bilj., als: 
J. Mol , te Zevenbergen, ƒ 23,700 
A. 1). Lucas, „ idem „ 23,333 
A. van Glabbeek, „ Breda, ,, 23,000 
A. Koneweg, „ Zevenbergen, „ 22,900 

H. Degens Jr., te Dordrecht, / 22,495 
C D. Kb yn, „ Moerdijk, „ 20.900 
A. van Meer, „ Zevenbergen, m 80,890 
L. Botermans, „ Güzr, „ 17,490 

Cauda, 12 Febr.- ho< vergrooten vnn hel gebonw 
der burgeravondschool aan de HoutinnnsgrAclit; minste 
iuschr. WHS H. J. Nederhorst, te Gouds, voor ƒ11,111. 

Vervolg der Uerichten en Mededeelingen, 

B I N N E N L A N D . 

s-Gravenhage Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-lndie' zijn de volgende beschikkingen 
genomen bij het korps van den Waterstaat en 's 
Lands burgerlijke openbare werken: 

Benoemd: tot opzichter 3e klasse hij den Water
staat en 's lands burgerlijke openbare werken F . II. 
Wouters en J. P. Serrarens, daartoe gesteld ter be
schikking van den Gouverneur-Gcnerenl van Neder
landsch-lndie. 

Ingetrokken: Het aan P. J. Tant, laatstelgk op
zichter 2de klasse bij het mijnwezen in Nederlandsch-
Indie wegens vijftien jaren onafgebroken dienst aldaar 
verleend tweejarig verlof naar Europa. 

Aangesteld: Bij den spoorweg aanleg Soorabaia-
Mnlang: als opzichter 3de klasse J. Gleijsteen. 

Betast: niet de waarneming der function van gou* 
veniemeiits-landmeter in die residentie, de ingenieur 
1ste klasse bij den Waterstoat en 's lands burgerlijke 
openbare worken A. M S. Hoogerwaard. Aan geteekend 
dat door den resident vnn Bengalen is ontheven: 
eervol, van de verdere waarneming der function van 
gou vernemen ts landmeter iu genoemde residentie A. 
F . Vnn Haastert, hoofd-ingeuieur 2de klasse bij den 
WatersUwt en 's lands burgerlijke ofienbara werken. 

— De Heer J. K. Jullien, officier-machinist 1ste 
klasse hij de koninklijke nederlandsche Marine, is 
benoemd lot ingenieur bij de Stoomvaartmaatschappij 
..Nederland". 

Breda. In eene vanwege de kiesvereniging 
Eendracht maakt macht gehouden meeting is een 
der gewichtigste practische vraagstukken van onzen 
üjd — de zoogenaamde fecalien-quaestie — ander
maal Ixdiandeld, ouder leiding van den heer Symons, 
civiel ingenieur uit Rotterdam. 

Hat onderwerp was: afvoer van fecale stoffen in 
de gemeente Breda, in verband met het verslag, 
onlangs door de daartoe benoemde Commissie aan 
den Raad dier gemeente ingediend. De Liemur-, 
koolcloset- en tonnenstelsels weiden breedvoerig be-
Sproken met hunne goede en minder gunstige zijden, 
waarbij vooral op linancieel gebied de toepassingen 
te Amsterdam, Kralingen, Delft, Groningen en 
Leeuwaideu tot maatstaf weiden bijgebracht 

I N G E Z O N D E N . 

.-In» de Redactie aan *De Opmerker,'" 
Baflo, den 0 Februari, 1877. 

Mijnheer! 

In voldoening aan het slot van uw artikel in ds 
Opmerker No 3 dd. 21 Jan. jl., heb ik de eer te 
berichten dat er renen ontwerpen zijn ingekoman. 

Ofschoon do uitkomst zeker met leedwezen door 
U zal worden vernomen, verzoek ik U hiervan aan 
den volke kennis te geven, alsmede waar den werk
kring van den architect omsclu-even staat; die van 
den Burgemeester, iu dezen, kan U vinden in ait. 
70 Gemeentewet, wat U niet schijnt te weten, 
evenmin als ik dan werkkring van den architect. 
Zoodoende komen we beide op de hoogte. 

Hoogachtand 
Uw dienaar 

(onleesbaar) Bargem-'ester. 

fcjHjjT" De Redactie voldoet gaarne aan den wensch 
om den volke bekend te maken dat er zeven unt-
wooiden zijn ingekomen op de vreemdsoortige uit-
noodiging, door het gemeentebestuur van Batlototde 
architecten gericht /ij biedt daarbij deu beer Uur-
ganieaster hare geluk wenschen met den goeden alloop 
aan en bctreuil het alleen dat er nog bouwkundigen 
gevonden woiden, die plans hebben ingezonden. 

De heer Burgemeester verlieze echter niet uit het 
oog, dnt architecten aan den wedstrijd geen deel 
konden nemen om de eenvoudige reien, dat het 
inzenden van het plan bijzaak, maar de uitvoering 
vnn liet gebouw voor eene bepaalde som hoofdzaak 
wns 

De Redactie zou zich zeer vereerd gevoelen als de 
heer Burgemeester kon goedvinden haar nader in te 
lichten omtrent de uitspiaak en de wijze van be
oordeeling. 

A d v e i t e n ' i ë ü . 

Een jongmensen, de beste getuigenissen kunnende 
overleggen, zoekt een betrekking als OPZIG
TER. Adres met franco brieven onder X: 231 
bij de Boekhandelaren W. EEK HO F F Sc ZOOS, te 
Leeuwarden. 

AANBESTEDING. 
D , BURGEMEESTER der gemeente A H X I I E M 

zal Dingsdag 27 Febniarij 1877, namiddags 1 ure-, 
iu het openbaar ten üenieentehtiixe aanbesteden 

Da levering en plaatsing van 7742 
stuks POT- en SIERPLANTEN en 
BOOMEN voor de Bloemperken bin
nen de Gemeente en op de nieuwe 
Algemeene Begraafplaats by Moseo-
wa, met het onderhoud daarvan ln 
drie perceelen. 

Annwijzing Vrijdag 23 February, voormiddag, 11 
ure, op bet Itn.v.in der Gemeentewerken. 

lliwtèkken tegen betaling ter Secretarie verkrijg, 
haar. 

http://ii.ii-


D E O P M E R K KR — Zondig 18 Februari 1877 

ED. G. A. F O L , 
Architect te Rotterdam, is voor
nemens in het openbaar in twee 
perceelen A A N T E B E S T E D E N , op 
Donderdag 1 Maart 1877, voor 
rekening- van den Heer 

J. C. H A R T O G , 
te Rleiswyh, het maken van 

t 
zrjnde: 

X'. 1. K o e t s h u i s ( voor 30 
Rijtuigen) met twee H o v e n 
h u i z e n en 

N°. 2. P a a r d e n s t a l (voor 
28 Paarden) met I l o o i z o l 
d e r , 
op een terrein aan den Mnurits-
weg te Rotterdam. 

De Tifkcnin;.'»'!! li^'fn van af den lódcn Feb 
ari a. s. in de achterzaal van het Koffiehui. Seèr 
landscli Wapen op de Korte Hoogstraat ter image 
en zijn van af ilien ilatiiin ii ƒ 2 . 5 0 )K>r Itel, 11. 
bestekken a f I verkiijgbaar i .u i het Kantoor, Hooj 
straal N'. un. 

Ministerie van Justitie. 

Gevangenissen en Regtsgebouwen. 

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

Op Woensdag 7 Maart 1877, des namiddag 
ten één ure, zal in cen der lokalen van het Minis 
terie van Justitie, in de N o b e l s t r a a t te '« Gra 
venhage, bij enkele inschrijving, worden 

A A N B E S T E E D : 
Het uitvoeren van vernieuwingen en 

herstellingen aan- en het onder-
houden, gedurende 1877, 1878 en 
1879. van: 

de regtsgebouwen te 's Hertogenbosch, 
Breda. Eindhoven, Amsterdam, Haar
lem, Hoorn en Zierikzee. 

de gevangenissen te 's Hertogenbosch, 
Breda. Eindhoven, Amsterdam. Haar 
lem, Hoorn, Alkmaar, Middelburg. 
Qoes en Zierikzee. 

De bestekken liggen ter lezing: te 's Gravenhage 
in gemeld lokaal van het Ministerie van Justitie: te 
*$ Hertogenbosch, Breda, Eindhoven, Amsterdam, 
Haarlem, Hoorn en Zierikzee. in het regtsgebouwJ 
te Alkmaar, Middelburg en Goes, In de gevangenis. 

Zij zijn voorts op franco sanvragS te bekomen 
aan het Ministerie van Justitie; bovendien vooi- 's He 
timenbosch, bij den Opzigter .1. M. NABBE; vooi* 
Breda en Eindhoven bij den Opzigter I*. VAN DEIt 
ERVE te Breda : voor Amsterdam , Haarlem en 
Hoorn bij den Hoofdopzichter J. VAX ASPEHKN te 
Amsterdam. voor Alkmaar bij den Opzigter 1'. 
KMEBEIt, voor Middelburg en Goes bij den Op
zigter J. II. HANNINK te Goes; voor Zierikzeebij 
den Opzigter M. COUVÊE. 

Inlichtingen vvorden gegeven door den Ingenieur-
Architect voor de gevangenissen cn legsgebouwen, 
J, F. METZELAAR tc 's Gravenhage, en door de 
opzigteis bovengenoemd. 

Aanwijzing zal worden gedaan: te 's Hertogenbosch, 
Breda, Amsterdam, Alkmaar, Goes en Zierikzee, 
Vrijdag 23 Februarij, des voormiddags ten IU ure, 
voor 's Hertogenbosch , Breda, Amstenlam en Zie
rikzee, te beginnen aan het regtsgebouw; te Eindhoven, 
Haarlem en Middelburg, '/.ulurdag 24 Februarij, 
des mjddags ten 13 ure, voor de twee eerstgenoemde 
plaatsen aanvangende aan het regtsgebouw ; te Hoorn, 
Maandag '20 F'bruirij, des middags ten 12 ure, 
inede te beginnen aan bet regtsgebouw. 

's Gravenhage, 15 February 1877. 
Voor den Minister, 

Dc Secretaris-Generaal, 
CLANT. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 136 
Februarij 1877, ten 12 ure des middags, op het 
Raadhuis, in bet openbaar en bij enkele inschrijving 
doen aanbesteden: 

Het bouwen van de KWEEKSCHOOL 
voor Onderwijzers en Onderwijzeres
sen in den tuin van het Armenhuis. 

De voorwaarden dezer aanbesteding met bij behoo
rende teekeningen zijn uitsluitend tc verkrijgen ter 
Drukkerij der gemeente, tegen betaling van ƒ 2 . 5 0 , 
en liggen voorla ter inzage ten kantore van de af
deeling Publieke Werken, tijdelijk gevestigd in het 
voormalig Oudemanhuis. 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore van den 
Stads-Architect, aan den Stads Tiiiuuertuin, des 
voormiddags van 10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
Amsterdam , DEN TEX. 

10 February 1877. De Secretaris, 
DE NEUFVILLE. 

HOOFDEN der Sociëteit Trouw moet blijken te 
Haarlem berichten bij deze, dat dc ingeko-
men antwoorden op de uitgeschn'ven Prijsvraag 

ter verbouwing der bestaande Societeitelokalen van 
af Maandag 19 Februari e. k. tot en met 
Maandag 26 Februari, telkens van 'au id-
dags I tot 4 me, voor Hit. Leden der Sociëteit cn 
uil. inzenders der antwoorden terbesichtigingsullen 
worden gesteld op een der bovenzalen der Sociëteit 
» Vereeniging" in de Ungijnenstraat te Haarlem. 

Aangezien op deu 1'" Maart a. s. een aanvang zal 
worden gemaakt met de terugzending der ingekomen 
antwoorden, worden Uil. inzenders lieleefdelijk ver
zocht, voor zooverre zij geen adres van terugzen
ding hebben ojigegeven, dit voor den 1'» Maart 
onder vermelding van motto en geheim teeken uan 
den ondergeteekende tc willen mededeelen. 

Namens Hoofden, 
Dc Vaandrig 

G. C. MERENS. 

A a n b e s t e d i n g . 
Op Vrijdag den 23 Februari 1877, des morgens 

ten 11 ure, aal onder nadere goedkeuring van Hoofd
ingelanden, door het CoUegie van Dagelijksch Be
stuur van het Waterschap der 29 Gemeeiischnpiw-
lijkc Polders op Texel, op bet Raadhuis aan den 
Burg aldaar worden aanbesteed: 

Het verzwaren van den binnendijk 
van den polder de Eendragt, gelegen 
tussehen den Eijerlandschen dijken 
den nieuw aangelegden dijk van den 
polder het Noorden op Texel, lang 
955 M. 

Deze aanbesteding zal geschieden hij enkele in
schrijving volgens tj 434 der Algemeene Voorschrif
ten; de inschr ij vingsbiljetten moeten een uur voor 
de aanbesteding franco worden ingeleverd bij den 
Dijkgraaf van voornoemd Waterschap aan den Buig 
op Texel. 

De noodige aanwijzing zal worden gedaan op Don
derdag den 22 Februari 1877, des voormiddag» ten 
11 ure. 

Het bestek is op franco aanvrage en tegen inzen
ding van een postwissel nd f 0.50 tc bekomen bij 
den Secretaris van genoemd Waterschap. 

r«re7, den 24 Januari 1877. 

Het Collcgie van Dagelijksch Bestuur 
voornoemd, 

S. KEIJSER, Voortitter. 
S. KEIJSER Pz., Secretaris, 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 26 
Februarij 1877, ten 12 ure des middags, op het 
Raadhuis, in het openbaar en bij enkele inschrijving 
doen aanbesteden iu drie perceelen en in massa: 

Het verrigten van eenige HERSTEL
LINGEN en VERNIEUWINGEN, 
benevens het GEWOON ONDER 
HOUD voor het jaar 1877, aan: 

De Huizen, Poorten, Torens enz., de 
Oebouwen ten behoeve van het On 
der wijs, van de Politie en der Brand 
weer, benevens die op de Algemeene 
Begraafplaatsen. 

Dc aanwijzingen in loco zullen geschieden Woens 
dag 21 Februarij 1877, des voormiddags tl ure, 

beginnen aan dc vooi matige Academie in het 
Oudemanhuis. 

Dc voorwaarden dezer aanbesteding zijn uitslui
tend te verkrijgen ter Drukkerij der gemeente tegen 
betaling van 00 cents, en liggen voorts ter inzage 
in een der lokalen van de Secretarie (afdeeling Pu
blieke Werken), tijdelijk kantoor houdende in de 
lokuien van het voormalige Oudemanhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen veritregen wofdeoaan 
genoemde afdeeling cn nan het bureau vau den 
Stads Architect B. DE GREEF Jz., aan den Stads 
Tiiumciluin, des voormiddags van 10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, DEN TEX. 

16 Februarij 1877. De Secretaris, 
DE NEUFVILLE. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gro

ningen zullen, op Dingsdag den zesden Maart 
1877, des middags tc twaalf uur, in een der 
artrakken vun het raadhuis dier gemeente, aanbe-
tedeil : 

De OPRUIMING van den DAM tus
sehen de wataren van het Stadska
naal en de Pekela. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving vol
gens par. 137 van de algemeene voorwaarden der 
bestekken van uitbesteding ten behoeve van dc ge-
iceiite Groningen, vastgesteld dooi' den raad den 
"sten Junij 1874, no. i . Dc inlevering der bu
itten moet geschieden vóór of op Maandag den 

5den Maart 1877. 
BESTEK en VOORWAARDEN liggen ter inzage 

op de eecretarie der gemeente, alwaar gedrukte exem-
ilurcri, tegen betaling van /"l.UO per exemplaar, te 
erkrijgeri zyn. 

Inlichtingen zijn tc bekomen bij den heer ingc-
leur van de studs veeiien te Stadskanaal, die op 

WOENSDAG den 28sten Februarij a. s. de noodige 
aanwijs in loco zul doen, beginnende te 12 uur in 

'ii namiddag. Plaats van zumenkomst by FEU-
NEKES te Stadskanaal uau deu 1'ekclderweg. 

GHONIXOBN, 12 Februarij. 
Burgemeester en wethouders: B. VAN ROIJEN. 

De secretaris: JACQUES OPPENIIEIM. 

RjnSg**» Bij de Gemeentewerken van Rot
t e r d a m wordt tijdelijk verlangd: 

oon b o k w a a m 

bouwkundig Teekenaar, 
tevens ervaren in de constructie van be. 
weegbare bruggen en bybehoorende werken. 

Salaris naar bekwaamheid ƒ 2 0 0 0 a 
ƒ 4 0 0 0 's jaars. 

Sullicitutiiin voor deze betrekking worden, onder 
omileggülg van de vereischte stukken, vóór den 
28en Februari a. s. ingewacht bij den Directeur der 
Gemeentewerken van Botterdam, bij wien tevens 
nadere inlichtingen zijn te bekomen. 

Openbare vrijwillige verkooping. 
Ue ROTTERDAMSCHE ÏIAXUELSVEIIEENI-

G1NG is voornemens, op Dinsdag 20 Februari 
1877, des middags ten 12 ure, ten overstaan van 
de Notarissen BURGEN, SCHABEL & VAN DEN 
HEIIG, resiil wide Ic Rotterdam, in *et lokaal 
.oor publieke Verkoopingen, aau de Geldersche 
Kade aldaar, in rrnr tilling, a l l r r n bij 
opbod, in bet open baar te veilen en te ver
koopen , 
Nos. 1 a 21 Een-en-twintig perceelen 

O P E N G R O N D , 
bijzonder geschikt en hoogst gunstig gelegen tot den 
opbouw van wooiihiiicrii eu van alle Inrlrh-

ten dienste van of in verband met handel 
cn scheepvaart, wegens hunne ligging iu de onmid-
delijke nabijheid van de handels-inrichtingen der 
Rotterdamsche Handelsvereniging; — gelegen 
binnen dc gemeente Rotterdam, aan dc overzijde 
van de rivier de Maas, bij het kadaster bekend in 
Sectie Q, Nos. 436 tot cn met 456, te zamen groot 
99 aren 3* centiaren. 

De perceelen strekken zich uit van 8.5 roeten 
voorbij tie as van de eerste [wort in den sjtoorweg-
dam tot op S.5 meters vóór dc as der tweede poort, 
over eene lengte van circa 153 meters cn eene 
breedte van 18.5 meters, genieten uit de onteige-
ningsgrens van den SUuttss|»uorweg, die dam* ter 
plaatse gemiddeld 15 meters uit de as van den 
spoorweg ligt. Zij liggen aan de Hoofdstraat, daar 
ter plaatse 25 meters breed, die van het plein tegen
over de gemeente draaibrug over de Koningshaven, 
evenwijdig aan den spoorwegdam naar de brug over 
het spuikanual loopt en verder naai' de dorpen van 
het Oveiiiiaasschc. De boeken van het terrein aau 
de zijden van de straat zijn met een Straal van 2 
meters afgerond. 

De perceelen zullen eerst ieder afzonderlijk en 
daarna bij combinatiën worden geveild, en wel 3 
combinatiën telkens van 7 opvolgende perceelen, en 
daarna al de 21 perceelen in massa. 

Afdrukken van eene algemeene overzichtskaart van 
bcienoord, waarop de te veilen Denwelen zijn aan
gewezen, alsmede van dc verkoopvoorwaarden, zijn 
tegen betaling van 25 cent verkrijgbaar ten kantore 
van de genoemde Notarissen, nan dc Wijnhaven te 
Rotterdam, alwaar naden* informatien te bekomen 
zijn. 

De perceelen zullen op het terrein, alwaar zij 
door genmnmerde paaltjes zijn aangeduid, van wege 
de Botterdamsehe Handetsverreniging aan leder, 
die het zal verlangen., worden aangewezen op Vrij
dag 10, Zaterdag 17 en Maandag 10 Februari, van 
des voormiddags 10 tot des namiddags 2 me. 

TE KOOP gevraagd: 
eene gebruikte. doch in goeden staat zijnde, STOOM
MACHINE van '.I a u' paardekraeht. Aanbiedin
gen franco, bij den Boekbandelaar firma UIUNK-
GIIEVE te Herenter, letter B. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JOXUH 4 Co, Oiv. Ing. 

t e O U Ü K W A Ï K H . 
Vervaardigen STOOM- en HAND-BAGGERMOLENS, 
volgens eigen systeem. 

F A B R I E K 
VAN 

Machinale Houtbewerking 
as um$, 

o o n i N o s c ra nat. 

Gelegenheid tot het oi-haven van L i j n t 
werk. Architraven enz., tot liet maken van 
Kozijnen. Keuren en Manen, volgens op 
gegeven of toe te zenden profielen of teekeningen 
tot het sasten, nrhitveii en ploegen van Ue 
len en Platen, alsmede tot het ullKAsfea vol 
sjena profiel met de Lintzaag. 

Steeds voorhanden Kninerdeuren met twee 
paneelen, dik I centimeter. 

Architraven en Koplatten, alsmede een 
groote voorraad van gearhnnrde en srulni'gdi 
Vuren cn «renen Delen, als: J l / , x (8 
S'/s X 28; 3 X 20; 2'/, X 23; 2 X 23; en' 
wider alle afmetingen cn dikte van Hout. 

H. M U L L E R . 
I*ri JBcotirntit.il zijn op franco aanvragen aan 

de Fubriek verkrijgbaar. 

DROOG HOUT. 
Niet aan werking onderhevig Hout 

Adres 
FABRIEK VAN KBIMPVRIJ H O L T 

IVirtenouro, AMSTERDAM. 

KLOOS & VAN LIMBURGH 
Eigenaars van Zuil™, n ïalHliazall-grntnwi 

in RUNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland Cement, 
KALK, BHOISSTEBS, ÏOÖRVASTE STEEXEN, ESZ-

Xieutvehaven S.zijde 55, l l o t t e r d i t i » . 

II. I I O L S K O E R le AIIIÏIWIT 
FABRIEK cn MAGAZIJN van Waterpas- en 

Hoekmeet instrumenten, alle soorten van 
Equerres, Bakens, geijkte Meetkottingen. 
Teekengereedschap, enz. enz. 

HENRI CUYLITS & C ~ 
R O T T E R D A M 

FABRIEKANTEN van ZINK- en LOODWER 
KEN, Zinken DAKBEDEKKINGEN, LOOD 
W E R K E N , ORNAMENTEN in gegoi 
gedreven Zink, V E N T I L A T I E en V E R 
W A R M I N G van Huizen. Serres enz., WA 
TERLEIDINQ enz. 

Agenten voor Engelsche Stalbenoodigdheden. 
Heeren Looitgieters genieten korting. 

Twaalfde jaargang. IT-. 8. Zondag 25 Februari 1877. 

TL J. DOBBE, UTRECHT 
IAGAZIJI. \\\ nmmmm 

V O O R B O U W K U N D I G E N . 

Eene ruime keuze van; 

O A L Q Ü E E R L I H f K f E K r , 

C A L Q U E E R P A P I E R , 
PAPIER SANS FIN in alle soorten en een. 

extra mooije partij dubbel olvphaiils WHATMAN 

SrW WEDER VOORRADIG: -SjBQ 

Driehoeken van Caoutchouc 
weinig hooger in prijs dan de houten. 

Neuchate l Asphal te Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

V A L IDE! T R A V E R S , 
soft berigt dnt door huar tot eenige A Q E N T E N voor d> 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLKERS Si, C°. te Amsterdam en 
DE LINT &> C°. te Rotterdam, 

door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt cn orders voor geheel Seder-
land uangenomen op gelijke voorwaarden als aan dc Fabriek, llcltweg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

PRIMA PORTLA.\D-(iENEi\T 
levert op lieur tot lage prijzen 

A T J G U S T O S T : 
Glashaven 12, Rotterdam. 

SUIJVER Hk. JONKER &> ZOON, 
STOOMKETELMAKERS te AM8TEKDAM, 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 
Gedrukt by G. W. VA.N I'LI. V U U * C te Arnhem. — Alle .tukken en advertentien le adreuecien aan den Bedacteur F. W. VAN GENDT Jfi.n. te Arnhem. — Uitgave van 1). A. THIEME. 

DE OPMERKER 
W E E K B L A D 

VOOB 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnliem. 

A B O N N E M E N T : 

V«nob(jnt Ztuununu Pry . per 3 inuod. i i /' M . n .bonoeert lich mor 
een junnuut. afzonderlijke nommer. bij vooroitbe*tellina 15 cent.. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Redactie te Arnliem. 

A D V E R T E N T I E N : 

- 6 rcgela fï.~, verder roor eiken regel pltwuruimte 20 etnti en 10 cent. 
ir van het blad. Advertentien mornet btutenUnd 25 cent» per regel. 

LEZINGEN OVER VENTILATIE. 
(Vervolg en slot der derde lezing.) 

Op een morden omstreeks tien uur kwam ik iu 
een van de mooiste nieuwe kerken, die loan als luw* 
[litiwl irebruikt werd, en iTOOg naar den waehtlieb-
beiiden gsnaaahear. Hij wna noj- niet gekomen (go-
woonlijk waagden ile dokten zich niet rócr elf uur 
in de ziekenkamers, omdut de bedorven lucht van 
deu nacht niet voor dien tijd was verwijderd Langs 
de "['Ti ruinen). Ik VffOBg aan den ziekenvader hoe 

het gebouw was geventileerd. IO ! zeer potrd — 
inderdaad. wij hebben een goede ventilatie", terwijl 
hij wees op een grooten, sierlijken ventihitor inliet 
plafond. 

ls die altijd open? vroeg ik. — » 0 zeker", unt-
wuonlde hij. Maar daar ik altijd weinig vertrou
wen heb in die pliifoudveniil.it«irs, aangezien zij ge
woonlijk gesloten zyn, wandelde ik door, en vroeg, 
toen wij onder den ventihitor waren, of hij werke
lijk dacht, dat die geopend was. Eeu gliuilatrh 
kwam op zijn gezicht toen hij voor de eerste maal 
ontdekte, «lat de ventilator niets ander» wus dan 
een nette fresco-schildering I 

Ik heb in de laatste jaren geen bezoek gebracht 
uan cen der openbars scholen in Philadelphia, maar 
een heer vertelde mij onlangs, dat toen hij op een 
regenachtigen dag zijn zoon uit dc school ging ha
len , hij walgde van den walm der vreeselijk be
dorven lucht, die hem uit de deur der se hooi kamer 
tegemoetkwam. 

Later bezocht ik vei-sclieidene openbare scholen in 
New-York; zij hebben daar een speciale manier van 
beliandeling der venülaUe-quaestie. Er is in de blut
ste jaren zooveel gezegd over hel vcntilecren van 
openbare scholen, en die zaak is zoo wetenschappe
lijk geworden en in de mode gekomen, dat uien 
natuurlijk de lucht in de scholen wil verversen, bob
ben. De schoone en geornamenteerde roosters, re
gisters genoemd, worden beschouwd als een bewijs 
van goede ventilatie; zij brengen op het vermoeden 
van een overvloedigen stroom versche lucht. Zoo 
werden in grooten getale registers gekocht en in al 
de kameix geplaatst, boven en Iwnede» j zij werden 
netjes beschilderd, maken een mooie vertooning, en 
strekken tol aar van de knappe en wetenschappelijke 
heeiwi der schoolcommissieu wegens huu zorg voor* 
en belangstelling in de leerlingen, waarover zij ge
roepen zijn te waken. 

Laat ons nu de werking dier registers onderzoe
ken. Een zakdoek er voor gehouden blijft volkomen 
onbeweeglijk; niet het minste zuchtje doet zich ge
voelen. Ga naar t*m ander — hetzelfde verschijn
sel; weder een ander — eveuzoo. Wel, dat is zon
derling! Laat ons naar den zolder gaan en zien, 
wat de y.uk kan zijn. Eeu zorgvuldig onderzoek 
brengt geen enkel kanaal aan het licht, maar toont 
ons, dat op alle roosters deksteenen liggen. Er 
was geen aandacht geschonken aan het feit, dat er 
door de deksteenen gaten behoonlen te zijn voor de 
ventileerkanaleii. Ja, ik geloof dat tot uutoe een 
groot aantal dier kanalen, met de sierlijke ventilatie-
roosters boven en beneden in de kamers, even lucht
dicht gesloten zijn als de muren, en evenweinig 
dienst doen als de net in fresco beschildettle venti
lator in het hospitaal te Washington. 

In Philadelphia geloof ik, dat men niet zoover 
gegaan is in het voldoen tutu de vraag van het pu
bliek naar ventilatie in tie openbare scholen. Men 
heeft dun ook hier niet meer gedaan, maar men 
heeft niet beweerd, zooveel te doen. 

Ik wil u nog een minuut ophouden bij een andei* 
grootere nalatigheid. De eenvoudige opnoeming daar
van vertegen woord igt bijna den algemeenen toestand 
der heet-waterfomuizen. 

Er werd veel geklaagd over de onaangename at
mosfeer in een der groote openbare scholen, waarin 
ongeveer 1200 tot 1500 leerlingen waren. Ik werd ge
roepen hier een onderzoek in het werk te stellen. 

lk vroeg, naar mijn gewoonte, of er gezorgd werd 
voor genoegzame waterverdamping. BO ja" —- de 
concierge had de aanwijzing ontvangen om de ver-
dainpingspannen altijd vol te houden. Ik vond wel 
is waar de verdampingspannen vol, maar waarmede 
denkt gij, dat ze gevuld waren? Met verscheidene 
oude bezems en ander vuil, die hier waren wegge
worpen ! 

Wanneer gij op uw dienstboden vertrouwd hebt 
om water in de fornuizen te houden, gaat dan eens 
op inspectie, en gij zult ze bijna allen droog vin
den ; — ook in de openbare scholen zult gij bijna 
geen uitsondering vinden. 

Gaarne zou ik u de noodlottige uitwerking van 
dit gebrek aan vochtigheid in al onze kunstmatig 
verwarmde vertrekken duidelijk genoeg maken. In
tusschen slechts dit: de lucht is des winters zeer 
droog, de vochtigheid is er als het ware uitgewron

gen gelijk het water uit een spons. Hij verhitting zet 
gij het volume der lucht meer uit, en zij zuigt de 
vochtigheid op als cen spons; wan neer gij nu niet 
langs andere wegen voor voldoende vochtigheid zorgt, 
zal zij uit uw huid en uwe longen werden genomen, 
eu oorzaak zijn van dien drogen, per ka men tachti
gen, koortsarhtigen toestand, waardoor wij in onze 
door fornuizen of andere kachels verwarmde kamers 
zoo dikwijls gekweld worden. Slechts weinigen be
seften, welke groote hoeveelheid water moet ver
dampt WCrdea, Otn genoegzame vochtigheid Op te 
leveren, overeenkomende niet de verhoogde tempe
ratuur, die de lucht in onze kamers des Wttrters 
gewoonlijk heeft. 

Ziehier een tabel, waarin het vocht is uitge
drukt, waarmede bij verschillende temperatuur de 
lucht is verzadigd: 

Graden hoeveelheid 
Fahrenheit. damp op één kub. voet. 

10 0.8 
20 1.3 
30 2. 
40 2.9 
50 4. 
60 6. 
70 8. 
80 . . 10. 
90 15. 

100 10. 
Men ziet hieruit, dat, wanneer de lucht verwarmd 

wordt van 10 tot 70 giiiden — de gewone kamer
temperatuur — zij negenmaal meer vocht vereischt, 
dan ile oorspronkelijke buitenlucht, cn bij een ver
warming tot 100 graden, waarop de meeste onzer 
hecte-luchtfornuizen de lucht verhitten, zou er om
streeks drie en twintigmaal meer vocht moeten 
aanwezig zijn dau in den dampkring buiten. 

Intusschen heeft de een of ander de deuren van 
dc mal, waarin wij bijeen zijn, geopend; de sla-
l"'ii worden wakker, dc lichten bninden helderder, 
en de wangen woiilen gekleurd; zoo zouden die 
onzer jonge dames er uitzien, als zij konden be
sluiten, om te gaan schaatsenrijden , of iederen dag, 
onverschillig uf liet regent of waait, een wandeling 
van een |KUU- uur te gaan maken; wanneer zij met 
open ramen sliepen, nimmer in onze spoorwegrij* 
tuigen zaten, cn zich niet vertoonden bij publieke 
festiviteiten, die gehouden worden iu gebouwen met 
onvoldoende ventilatie. 

Maar die verschrikkelijke tocht! 
Laat ons met behulp van ons glazen huisje zien, 

wat daai-aun is te doen. Wij zetten er liet dak op, 
en zie! daar is weer die gevreesde stroom naar be
neden door de ventilatieschacht. Welnu, ventilatie
kanalen hebben den naam van tot niets nutte ziju, 
sluiten wij het onze alzoo. S[>oedig zien wij den in
vloed daarvan op de patiënten (de kaarsjes): ach
tervolgens wordt hun levenskracht minder; wij zijn 
genoodzaakt het liichtkanna.il weder tc openen, en 
zien spoedig het goede ellect daarvan in het hel-
derder branden der kaai'seu. Het is niet noodig 
daarover te twisten; men moet een frisschen lucht
stroom in huis brengen, wil men gezond blijven. 

Wij zullen nu het programma wijzigen; wij leg
gen een vuur aan in de stookplaats der benedenver
dieping. Dit brandt Hink, Waarvandaan komt nu 
de versche lucht? Bcncdenwimrts door den schoor
steen komt zij niet; evenmin door den ventilator, 
die bovenop het dak is aangebracht, zooals wij 
kunnen opmerken, na dien vnn boven gesloten te 
hebben; de luchtaanvoer komt gezamenlijk met den 
rook door den schooi-steen der tweede verdieping, 
en bereikt langs de trap de kamer, waaiin het 
vuur is gestookt. 

Dit is een nuttige wenk. Hebt gij niet dikwijls, 
vooral des nachts, gas in de kamer opgemerkt van 
een kachel? En is dit niet duidelijk te verklaren in 
verband met de omstandigheden, dat het huis des 
nnchts was afgesloten, terwijl een groot vuur in de 
keuken of een fornuis in de kelderverdieping, en een 
klein vuur in de tweede verdieping brandde? Op 
deze wijs kunnen alle producten ter verbranding, 
alle vergiftige gassen in uw kamer terecht komen. 

Laat ons nu het vuur op de le verdieping uit
maken, en er een op de tweede aanleggen. 

Daar het lagere rookkanaal zoo sterk is verhit, 
tal het eenigen tijd duren, alvorens het vuur op 
de tweede verdieping sterk genoeg brandt, om de 
lucht door het langste kanaal naar beneden in het 
huls te doen toestroomen, en van daar den weg 
naar de stookplaats in de tweede verdieping te vin
den. Spoedig genoeg evenwel treedt die omstandig
heid in, en het geval doet sich voor, dat de lucht 
van beneden naar dc tweede verdieping wordt opge
voerd, en hier dus van uit kelder en keuken, aan 
de behoefte von versche lucht wordt voldaan, tenzij 

op andere wijs met groote zorg overvloedig gelegen
heid tot ventilatie is gegeven. 

Het gevaarlijkste is. zoo die lucht vau beneden 
uit liet een dl'ander riool wordt getrokken: dit is 
een zeer gewone oorzaak van ongesteld heden. 

Hygênislen hebben in den laatsten tijd veel aan
dacht aan dit onderwerp gschonken, en stonden ver
baasd over de grootte van het kwaad. Ik voor mij 
was reeds lang overtuigd, dat het niet moeilijk zou 
zijn voor een familie, al zoekt zij de meest gezonde 
verblijfplaats in de wereld op, om door een weinig 
zorgeloosheid zooveel vuil rondom zich op te hoo|»en. 
•lat zij bij sluiting van het huis des nachts genoeg
zame hoeveelheid bedorven gassen uit riolen iu de 
slaapkamer' kan krijgen, om van de gezonde woon
plaats een zeer ongezonde tc maken. Als een ge
val van dezen aard wensch ik te wijzen opeen zeer 
belangrijk rapport van de genees heeren Palmer, 
Ford en Earle, btdielzende de resultaten van een 
onderzoek naar de oorzaken van een ernstige epide
mie, die in den zomer van 180* op een instituut 
van jongedames in Massachusetts woedde. 

„Het Maplerwood Instituut" is gelegen in Pitts-
field, een der schoonste vau die bekoorlijke dorpen 
in Nieuw Engeland , welke, naar het uiterlijk te oor-
deelen, de type zijn vau al wat rein en gezond is. 
Toch kwam het in deze lieflijke plaats voor, dat, 
tengevolge van zorgelooze en verkeerde inrichting 
der riolen, veel der ontwikkelde liedorven gassen hun 
weg naar het gebouw vonden, waardoor zes cn zes
tig van de vier en zeventig jongedames ziek wer
den. Zeven en vijftig onder haar kregen typhus-
koorts en dertien stierven daaraan. Vele gelijke 
gevallen gebeuren vaak, bij sommige waarvan de 
OOIiakan zorgvuldig worden opgespoord en verwij
derd; vele intusschen blijven onopgemerkt, en wor
den als bijzondere beschikkingen der Voorzienigheid 
aangenomen, terwijl de schuld ervan geheel aan 
ons zelven ligt. 

Wij hebben gezien, dat het vuur cen groot ver
mogen beeft, om een trek in het leven te roepen. 
Ui] een weinig nadenken zal men inzien, dat het 
vuur van de keuken de aanzienlijkste en meest on
afgebroken kracht daarvoor aanbiedt in de gewone 
huizen, eu daarom wijs ik er op, hoe nuttig dit 
kan gemaakt worden voor het ventileeren van keu
ken, privaat, enz. in iedere woning. 

Door de lucht uit die vertrekken met behulp van 
buizen in communicatie te brengen met het rookka
naal «Ier keuken, kan men den opstijgenden lucht
stroom daarin uitstekend gebruiken voor- dc verver-
sching dier vertrekken; men zorge intusschen de 
huizen over een behoorlijke lengte te doen uitmon
den in het bovengenoemde kanaal, om geen storing 
in den luchtstroom te brengen. 

't Is niet noodig dat een vertrek, 'twelk men 
op di'se wijze wenscht. te ventileeren, onmiddellijk 
aan de keuken grenze; men kan de verbindingsbui
zen tussehen vloer en plafond aanbrengen, en alzoo 
op 20 en 30 meters afstand nog het kanaal benut
tigen. Meermalen heb ik mij kunnen overtuigen, 
hoe goed dergelijk systeem van ventilatie werkt. 

Hier is de opmerking niet ongepast, dat dikwijls 
de misslag wordt gemaakt, om ventilatiekanalen 
zoo klein te maken, dnt zij alle waarde verliezen. 
Worden zij dan bovendien slordig gemeteeld, met 
ruwe steenen, en half gevuld met de onder het 
werk gemorste kalk, dun blijft er bijna geen ruimte 
over, om de lucht te doen doorstroomen. Ik legde 
ST iu Washington uan voor enkele zalen, van 30 
inches in *t vierkant, maar in St.-Louis, Louisville 
en Nashville, waar gebouwen van vier en vijf ver
diepingen hoog voor hospitalen werden gebruikt, 
maakte ik ze veel grooter, sommige van 3 voet vier
kant , en andere van 4 bij 6 voet. 

Ik heb sommige gebouwen, waar de ventilatie en 
de waterclosets zoo slecht waren, dat ze moesten 
verlaten worden, door middel dier kolossale schachten, 
verwarmd door de vuren der keuken en waschin-
richting, geheel voldoende en naar genoegen kunnen 
ventileeren. 

Ik geef eindelijk nog eenige hoofdpunten aan over 
het onderwerp der verwarming in verband met ven
tilatie. 

In de eerste plaats dan moet er aanhoudend versche 
lucht worden aangevoerd; in den zomer kan die 
verkregen worden, door ramen en deuren open te 
zetten. In den winter moet zij verwarmd worden 
vóór de kamer binnen te treden; zij moet niet koud 
binneiistioomen en langs den Moer vloeien, totdat 
zij 'len verwarm iiigstoestel bereikt. Men kan cen 
groote hoeveelheid vcische lucht verdragen, zoowel 
in het gezicht als op het geheele lichaam, maar een 
luchtstroom, die slechts een klein gedeelte vim het 
lichaam treft, is schadelijk. 

Om die plaatselijke stroomingen te vermijden, die 

langs spleten binnenkomen, moet men gelegenheid 
geven tot den aanvoer van een hoeveelheid lucht, 
grooter dan de som van al die spleten en gaatjes 
plus het uitstroomingskanaal. Deze lucht moet ge
deeltelijk verwarmd zijn, vóór zij binnenkomt. Ge
schiedt dit door een lieete-luchtfoinuis, dan moet 
dit een groote versehe-luclitkast hebben, voor een 
groot huis niet afmetingen van 18 inches tot 2 voet. 
Bovendien moet er op dit fornuis een verdainpirigs-
pan worden aangebracht, met zelfcontroleerende 
vulling, teneinde niet van de zorg der bedienden 
af te hangen. Laat nooit de lucht uit den kelder 
ter voeding van het fornuis dienen, en draag zorg 
dat dit laatste nooit m>d-gloe"iend wordt Een hect-
waterfornuii verstoort den natuurlijken toestand der 
lucht het minst, en is daarom een zeer- gezond 
middel van kunstmatige Iniditvervvarming. Haar de 
toepassing is kostbaar, en zuo weinig personen waar-
deeren ten volle de waarde van zuivere lucht, dat 
moeilijk tot de invoering van een heet-watertoestel 
wordt overgegaan. 

Men vergist zich als men denkt, dat hiermede de 
lucht niet, zoo te zeggen, droger wordt gemaakt. 
De temperatuur kan nimmer verhoogd worden, 
zonder dat tevens de neiging der lucht tot liet op. 
nemen van vocht vermeerdert. Een heet-watertoeste! 
vereischt daarom evenzeer kunstmatige waterver-
daiiiping, om de wanne lucht op haar jursten hy-
grouietrisrhen toestand te brengen. 

Het daaraanvolgend meest gezonde middel van 
verwarming, is de verhitting der lucht door stoom. 
Dau de gebruikte oppervlakten wat hooger worden 
verhit, zoo zijn de kusten van aanleg wat minder. 
Op deze wijze kan men de warmte op de snelste 
en gemakkelijkste manier naar eenig verwijderd punt 
overbrengen; zij aal bij deu druk van een gewonen 
ketel een afstand van zeven mijlen per minuut af
leggen. Ik hoop, dat de tijd niet veraf zal zijn, 
dat het onderwerp van verwarming en ventilatie 
overeenkomstig ziju hoog belang de aandacht zal 
wekken, en dan zullen evengoed stoompijpen door 
dc straten worden gelegd als nu gas-en waterbuizen. 
Het tegenwoordige systeem, waarbij iedereen in zijn 
eigen huis voor zijn eigen verwarming zorgt, is 
even buitensporig en onuoodig, als, bij afschaffing van 
gasfabrieken en waterleidingen, gasbereiding en wa-
teraaiivoer door iederen bewoner voor eigen behoefte 
zouden zijn. Waar verwarming door stoom wordt 
toegepast, moet tweederde van het te verwarmen 
oppervlak beneden den vloer zijn geplaatst; de hierin 
verhitte versche lucht moet door groote pijpen naar 
de kameis geveerd worden; zij moet bij den vloer 
binnenstroomen. In het uitsti-oommgskana.il moet 
een Opening voor het ontsnappen der bedorven lucht 
worden aangebracht, die - / , van de grootte der 
aanvoeropening heeft. 

Het overblijvende éénderde van het verwarmings
oppervlak moet over het huis verspreid zijn, om door 
dii-ecte uitstraling te verwannen, maar nooit moet 
een kamer of luutoor uilsluitend worden verwarmd 
door directe uitstraling van stoompijpen: dit is een 
van de meest ongezonde systemen die kunnen worden 
aangewend. Stoom verwarmingstoestel len vereisclien 
de verdamping van een addilioneele hoeveelheid vocht 
evengoed als elk ander verwarmingssysteem. Over
eenkomstig de nasporingen van Dr. Wetherall zou 
men op sommige dagen nagenoeg veertig pond water 
per minuut moeten verdampen, om in de vergader
zaal van den Senaat te Washington de atmosfeer 
op den juisten hygrometiïschen toestand te houden. 
Waarschijnlijk is een van de beste inrichtingen een 
goed stoomverwariningstoestel met een groote lucht-
kast, die een overvloed van matig-verwornide lurnt 
bevat, waarmede het huis wordt oversti'oomd, en 
venier eenige directe ui tst rulings warmte in de gangen 
eu een goed, helder brandend open vuur in de zit
kamer tier familie. Maar wanneer men geen stoom-
of heet-watertoestet heeft, kan men werkelijk een 
kamer ook uitstekend verwarmen door middel van 
een kachel, mits slechts alle voor de kanier benoo
digde versche lucht diiect tegen of boven de kachel 
wordt aangevoerd. 

Geen kachel diende te worden gezet, die niet op 
dien aanvoer van buitenlucht is ingericht en voorzien 
is van eeu groote verdampingspan, steeds met water 
gevuld; de bedor.en lucht iii-'i daartyj gelegenheid 
vinden, om te ontsnappen langs een verwarmd ka
naal bij den vloer. 

Laat mij, tot conclusie van het gesprokene, u op 
het hart drukken, om zoo gij uw huis doormiddel 
van een fornuis voor heetwater of stoom verwarmt, 
terstond zorg te dragen, dat niet alleen de voeding 
daarvan met zuivere lucht overvloedig zij, maar 
tevens, dat g(j twee of drie emmers water verdampt 
voor het voorzien in de behoefte aan vocht. 

Koop, indien gij een kachel gebruikt, terstond 
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een groote aarden pan, en ptuata die daar boven
op, met water gevuld. Zorg dan voor aanvoer van 
versche lucht tot bij die kachel, eu blijf geen dag 
ïn uw vertrek zonder een goede opening bij den vloer 
voor het ontsnappen dei- btHiorven lucht. 

Uit mijn eigen ondervinding, en die van vele an
deren die veel aandacht aan dit onderwerp hebben 
geschonken, durf ik u met het volste vertrouwen 
verzekeren, dat gij voor uw zorg iu dit opzicht 
ruimschoots beloond zult ziju door vermeerderde ge
zondheid en kracht, en het vooruitzicht van een 
langoren levensduur. 

EENE ZAAK VAN PUBLIEK BELANG. 
Onder dit opschrift leverde het Handelsblad de

zer dagen een tweetal artikelen, voornamelijk ten 
doel hebbende den hedendangsehen huizenbouw te Am
sterdam t<' schetsen, en de daarmede gepaard gaande 
misbruiken bloot te leggen. Een legio van treurige 
waarheden worden daarin op duidelijke en bondige 
wijze uiteengezet en o. a. wordt er ook tip gewezen, 
dat zoovele nieuwe gebouwen tegenwoordig in hun 
uitwendig voorkomen hun Instemming niet aanduiden. 

Maar niet alleen m de hoofdstad vau het Rijk 
vertoont ziob dit kwaad, het heei-scht schier overal, 
zoowel op het platteland als in de steden. En 
vraagt meu naar de naaste oorzaken, dan is het 
overwegende onbeduidende architecten-gehalte als zoo
danig aan te wij/en, doordien men ten onzent slechte 
een patent noodig heeft om zich althans tot archi
tect te provluinccrcn, waardoor zoovele timmerlieden, 
enz. architect werden en dus zoovele architecten tim
merlieden zijn; terwijl het publiek, doordien het zoo 
uiterst zelden artistiek bouwwerk te zien krijgt, 
aan het bouwvak als kunstvak gaan waarde hecht, 
en zich zoo niet spoedig inbeeldt zelf wel te kunnen 
bouwen, dan toch veelal niet kan beslui ten, om een 
degelijk architect tegen een behoorlijk houarariiun 
aan te stellen, tengevolge waarvan dezen niet aaiden 
van werk verstoken blijven. Wel is waar is het 
publiek van dit alles ten slotte tie dupe, maar de 
algemeene toestand is op hei oogenblik niet anders, 
en deze zal ook wel niet anders won len, indien de 
Regeering niet de hulp biedt, die men van naar 
verlangen mag. 

Zij toch wordt tegen woon lig voorgelicht door ad
viseurs , die alleen luiddclcciivvsche middelen doel-
trelfend achten. Inplaats dat h. v. jaarlijks op kos
ten der Itegeering eeuige jongelingen buitenslands 
worden gezonden om tot architect te worden opge
leid, evenals Z. M. de Koning zulks b. v. voor de 
schilderkunst en de muziek doet, zien wij een mid-
deleeuwsehen knust referendaris, storende op het
geen hij voor oude gebouwen doet, een rijksbouw
stijl op eigen ge/ag invoeren; een middeleeuwse hen 
hoogleeraar in de aestlietica het opkomend geslacht 
naar zijn richting opleiden, an senrojddeleeuwscherj 
bouwmeester-rijksadviseur met de uitvoering der 
voornaamste rijksgebouwen belast worden, en dus 
een dubbel gezag uitoefenen, terwijl toch buiten 
hem zoovele Nederland «cl ie architecten o. a. ook be
lasting in de schatkist opbrengen. Ook zien wij tie 
Opzichters van evengenoemden houwineester de rijks-
baantjes krijgen, zooals h. v. de thans benoemde 
bouwmeester bij het Departement van Financiën, 
die zal zorgen dat voortaan Neerland* pest- en 
telegraafkantoren in middeleeuwse!» costuum zullen 
verrijzen. Men wil tien spoor wegstal ion (zegge spoor-
wegstation) in oud-Hollandschen stijl houwen, een 
museum volgens een plan zooals het. geen enkel ar
chitect , die zijn gezond veratand gebruikt, iu net 
hoofd kan komen ('), en men bouwde in Utrecht 
reeds een artillerie-kazerne, die uitwendig daarop in 
de verste verte niet gelijkt. 

Zal men toch eindelijk niet inzien, dat de tegen
woordige Commissie van Rijksadviseurs noodwendig 
moet vervangen worden door, gelijk weleer, een 
viertal onbaatzuchtige, verdraagzame en meegaande 
mannen, die bij behoorlijken steun de eischen der 
kunst ongetwijfeld voldoende zullen handhaven; of 
2al de Vondels-architectuur vau de heeren De Stoers, 
Thijm cn Cuypers den Staat eerst nog ettelijke dui
zenden moeten kosten/ Indeiilaad, dan begrijpen wij 
er niets meer van. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING OER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING ROTTERDAM. 
Vergadering van 10 Februari 1877. 

De heer A . Korndnrfler stelde photographische af
beeldingen van de Nationale Bank, de Deun, het 
Paleis van Justitie en de met prijzen beki-oonde ge
vels aan de Boulevard! te Brussel tentoon cn voegde 
een uitvoerige beschrijving van al deze gebouwen 
daaraan toe. Inzake de mededeelingen omtrent den 
tegen woonl igen stand der Bouwkunst in België (ont
leend aan de jongste afleveringen van liet Xettschrifl 
für bildende Ktmvt), wordt het volgende vermeld. 

Brussel is niet rijk bedeeld met oude gebouwen. 
Dit gemis wordt ruim vergoed door schoone mo
derne bouwwerken, tot stichting van welke vooral 
de laatste tijd vruchtbaar is geweest. Brussel 'is 
het uitgangspunt der beweging op bouwkundig ge
bied in Belgié, maar ook alleen daar komt meu tot 
een volkomen begrip van het doel eu den gang der 
ontwikkeling, of liever omkeer, dien de Belgische 
Bouwkunst ondergaat. 

Een belangrijk ver-schijnsel is, dat de nieuwe wer
ken niet, zoonis elders, buiten de eigenlijke stad 
gevonden worden, maar voor het inceruiidcel daar
binnen en in wijken, waar meu die niet zou ver
wachten. 

(') Men verneemt, «lat II. M. dc Koningin tlczer dagen 
de plan» vun hit nieuwe Museum lie/i<iiligd heeft. Wij we
ten niet, welken indruk die akUM up H. kt. (tcinankt heb
ben, miiar menen hier ter toelichting hij. dut men upn-ttc-
lijk en lan«iliiriK iu de Ituiiwkiuist in»et gSSrbsM hchhen, 
om tc kuuurn l.t.ell'cu, welk een effect ft teek**i*g iu uit-
Vliering zal maken. Vaudser, dat.ten teekening, die in het 
minst uiet geschikt li ter uitvoering, door on ingewijden in 
de houwkunit luim „prachtig" wordt gevonden, hetgeen na
tuurlijk het gevolg it MS gebrek ann voor.*telliiig»»'enilogen, 
welk Voorstal]ïng»léraiOgSU alleen duur langdurige eu dege
lijke oefening kan verkregen wtf«iB, De drijver» van on
gerijmde boavrpUaa gtvsn dien anuu dikwerf een zooveel int> 
geluk wat ueu noemt „(childeruubtig" voorkomen. 

De methode van den voorma li gen prefect Haltes 
niann heeft te Brussel thans i ) hoogte bereikt, 
die totnogtoe alle-n in Parijs is waargenomen. Het 
geheele gedeelte Nótre-Dame mix Neigen is in den 
vorigen winter vlak gemaakt voor het aanleggen 
van nieuwe straten en gehouwen. Bij de St.-Gudule 
worden eenige straten doorgebroken en het nieuwe 
Palcis van Justitie, dat grootendcels op den grond 
van onteigende huizen staat, zal weldra aanleiding 
tot meerdere sloeping geven. Hieraan sluiten zieh 
de in de laatste jaren, dwars door de stad aange
legde, Boulevards. Bij dit alles tracht men schoone 
gezichtspunten te verkrijgen, zooals op de St.-t.iidiile, 
den turen van het raadhui*, de congreszuil, bet 
nieuwe gerechtshof, enz. 

De hoofdoorzaak van de bonte verscheidenheid der 
nieuwe Boulevards is gelegen in deu voor eenige ja
ren plaats gehad hebbenden wedstrijd. Twintig prij
zen, van 2K0Ü tot 20000 fr., waren uitgeloofd voor 
de beate gevels die vóór 31 December 1875 voltooid 
zouden zijn. 

Dat deze wedstrijd een bres schoot in de beataande 
architectuur, is zeer natuurlijk. Bij de algemeene 
bouwwoede kilu het ook geen verwondering baren 
dat die werken, welke beduidende pracht en geduld 
vorderden, op den achtergrond geraakten. Vooral 
zijn de kerken in dat opzicht tekort gekumen; daar
aan (uitbreken deelen. die zeer zeker onontbeerlijk 
zijn. Ue eene is met [danken afgedek., tie andere 
tuist haar toren of inwendige deconiti), enz. 

De invloeit der Krausche hoofdstad is In den pri
vaat houw onmiskenbaar. Sedert het wegsterven der 
Vlaamsche renaissance, is in de Houwkunst, tel voor 
weinig tijd, iedere nationale beweging bijna spoor
loos verdwenen. Men stelde zich met een trouwe 
nabootsing der Paiijsche voorbeelden tevreden, zon
der in die lange rijen, met doortoopende balcons 
voorziene hóte|s-garni* te vervallen. Bc meeste hui
zen werden naar den stuud vun den bezittel- ingericht 
en alleen door hem bewoond. Het plan is eenvou
dig en practisch. Be ver-dieping gelijks!raatI en de 
bel-étage bestaan uit knmers en suite; de eet
kamer heeft veelal uitzicht op een wintertuin; klei
nere vertrekken, welke een uit- of achterbouw vor
men, zijn vnn het tnipbonles af te bereiken. Voor 
magazijnen, winkels, hotels eu dergelijken, wordt 
het plan voor elk siieeiaal geval ingelicht; hierbij 
is de entresol meestal onontbeerlijk. 

Voor gevel* en inwendige» bouw speelde de style 
Louis XVI dc hoofdrol. De toepassing daarvan is 
te verklaren, doordien men de schoonste voorbeelden 
daarvan hier voor oogen had. Aanvankelijk wei
den die trouw gevolgd; later kwam men lot het 
besef, dat een halsstarrig vasthouden aan dien stijl 
geen irood/ukelijk vereischte was. Toen streefde men 
er naar de koude manier door eeu vrijere behande
ling, die men ann de renaissance- en baruc'pie-stijlen 
ontleende, te vervangen, hoewel détails en pmlilee-
ring het karakter der kunstperiode l>chielile?i. Het 
beste, in dien geest uitgevoenle, gelionw is de Ban-
que nationale van den architect Beijaert, in 180-4 
gebouwd. 

Daarentegen is de moderne renaissance nauwlijks 
denkbaar zonder détails die niet tot de stijlen Louis 
XIII en XIV behooren. Met welsprekendst wordt 
die stijl vertegenwoordigd door cen gebouw, het
welk, bij een matige toepassing der barocipie-vormen, 
door een grot «ten rijkdom van beeldhouwwerk, de 
bewondering van het groote publiek opwekt, name
lijk de nieuwe Beurs van SuysJr., in 1875 voltooid. 

Goede rtnliaansche renaissance, of, zooals men 
die te Brussel noemt, klassiek, is eene zeldzaamheid. 
Hoewel aan de Akademie uitsluitend de proportien 
der Ouden geleerd won len cu voor de compositie niet 
anders dan renaissance ontwerpen met klassieke ver
houdingen eu détails toegelaten worden, schijnt hij 
het verlaten der school elke herinnering eraan ver
loren te gaan en ziet meu den vroegeren élève later 
houwen, zooals hij dat anderen ziet doen. 

Uit tie mat prijzen heknxmde gevels straalt on
miskenbaar een jarhtmalten op effect en schilder
achtige werking door, als het ware een reactie tegen 
de ttit toen in zwang zijnde vlakke, weinig gepro
fileerde wijze van houwen. Intusschen moest den 
meeste» der toegepaste stijlen geweld worden aan
gedaan om het gewenschte doel te bereiken. Een 
eenvoudig middel om aan deze ongelegenheid tege
moet te komen, bestond in de toepassing tier ba-
rocque-stijl van Louis XIII, waardoor alle voorwaar
den gemakkelijk bereikt en het minder goede ver
meden korr worden. 

Van hier tot de Vlaamsche houwkunst was nog 
maar ééne schrede te doen. Het nationale gevoel, 
dat zich reeds lang in de schilderkunst had geopen
baard en ook langzamerhand tie taal maar in eere 
herateU had, wilde ook in de Ixtuwkunst weder 
zijne rechten doen gelden. Be bouwwerken in den 
stijl Louis XIII vormden een soort van overgang, 
terwijl zij de opmerkzaamheid op den aanverwanten 
stijl der oudere werken vestigden , die veel navolgens
waardigs beaaten en in het land zelf bestonden. 

Ecu andere oorzaak moet gezocht wonlen in de 
reedt lang iu gebruik zijnde, op Vlaainsclie wijze 
versierde interieurs. Bovendien wa* het bouwen van 
afzonderlijke huizen, meer hoog dan breed, bijzon
der gunstig voor dc verdere ontwikkeling van den 
stijl. In het begin waren de schreden op dezen weg 
weifelend, want de Fransche invloed was nog te 
groot en va gissing tussehen Louis XIII en het 
Vlaamsch 1 niet zeldzaam. 

De architect Reijuert heeft zieh met den houw 
van de Belgische Bank aan deu Boulevard du Nonl 
in Vlaiimschen stijl verdienstelijk gemaakt. Dit werk
stuk verwierf den èerateu der uitgeloofde prijzen. 

Een geheel op zich zelf staande plaats onder nlles, 
dat tot halen gebouwd werd, neemt het nieuwe 
tiei-echtsgfihoiivv in. Door de in gebruik zijnde con
centratie, verkregen deze gebouwen overal aan aan
zienlijke uitgebreidheid, vaak zelfs een monumentale 
behandeling. Er is dan ook niet* verrassends in, 
dat men het te Brussel te 'lichten monument, hetwelk 
door zijn grootte reeds alle bouwwerken des lands 
overtreft, zulk een nrtistieken vorm gaf, dat het 
ook' in. dit opzicht de eerste plaat» zal innemen. 
Men schreef een prijskamp uit. De jury kende aan 

den architect Barkelmaiis, le Antwerpen, den eersten 
prijs van 10,000 fr. toe. Inmiddels werd tot ver
grooting besloten uri uan den stnds-lioiiwiiieester 
Poelaèrt het maken van eeu uitgebreider ontwerp 
opgedragen. Zijn werk mocht dd goedkeuring ver
werven, en in ISOIÏ werd met den giondbouw aan
gevangen, met liet doel om dien in 1880 te vol
tooien, als wanneer Itelgie het öOjarig jubileum 
van zijn onafhankelijk volksliestaan zal vieren. 

Het gebouw ligt in het hooge gedeelte der stad, 
is 1H0 bij 170 M. groot en bevat eene zaal des 
pas penlus, die 80 M. lang eu 50 M. breed is. Dooi
de breedte-afmeting dezer zaal moet het geheel eeu 
belangrijke hoogte verkrijgen. Hoewel het boven
gedeelte nog niet geheel is vastgesteld, zal de totalt! 
hoogte wel niet minder dan 120 M. bereiken. 

Het ernstig karakter, dat aan zulk een gebouw 
pitst, trachtte de bouwmeester te verkrijgen door 
vereeniging van Grieksche en Romeinsche vormen. 
De details zijn van afwijkende vormen en niet zel
den zwaar. De vei-sierde vormen rijk, overeenkom
stig de architectuur eu, evenals dc cundelabres, at
tributen, tropeeën, enz., in streng Oriekachen en 
Roineiuschen stijl ontworpen. 

Naur aanleiding eener vraag over het nl of niet 
goede van het vermengen van cement-mortel met 
kalk, deelt de heer B. II Bevderwelleri de uitkom-
aten van eenige dooi- hem genomen proeven mede, 
waaruit blijkt, dal, al naar de soort van cement die 
men gebruikt, eeue toevoeging van ,', kalk op de 
sterkte der' specie eer voor- dair nadeelig werkt, en 
haar veel gcma'vkclijkor in het gebruik doet zijn. 
Een grootere hoeveelheid kalk werkt in dit opzicht 
achter nadeelig. Men kan ook niet steeds dezelfde 
hoeveelheid kalk bezigen: het bepalen daarvan hangt 
af van de verhouding, die cr bestaat tussehen de 
cement en hel zand. 

De vraag of deze uiungsels aan de vorst weerstand 
kunnen bieden, kon nog niet met voldoende zeker
heid opgelost worden; enkele der gemaakte proef
stukken hadden iels door de strenge vorst van Kerst
mis 1871» geleden. Hierop afgaande, zou de ver
menging uiet wel aan te raden ziju. 

Berichten en mededeeiingen. 
B I N N E N L A N I). 

's-Gravenhage. Z. M. heeft benoemd tot op
zichter over de rijksgclmiiwtm onder beheer van het 
Departement van Financiën in de provincie Zuid-Hol
land, standplaats Rotterdam. W. Ó. van Goor, thans 
opzichter over de geitouwen van het domein en/, al
daar; iu dc provincie Noord-Holland en Utrecht, 
standplaats Amsterdam, C. D. Wyndels de -longh. 
te Amsterdam. 

— Bij koninklijk besluit zijn benoemd ! tol tijdelijk 
adspirant-ingenieur voor bet stoomwezen, de opzich
ter lste klasse, II. W. E. Struve ; tot opzichter lste 
klasse, de opzichter 2de klasse, J. G. de Vries Kobbe ; 
tot opekthter 2de klasse, E. J . Smite, te Knilingeu. 

— Bij koninklijk besluit zijn benoemd tot leden 
der permanente militaire spoorweg-commissie: a. de 
heer P. C. Beeleirkamp, hoofilins|iecteur der bewe
ging hij de Hollandsche U/ereti-S|worw'egii iaat schappij ; 
ft. de heer J. Verloop Cz., ingenieur bij de Neder
landsche Kijns|»oorwegm;iatschappij: c. de heer 
.1. W, H. Con rad, ingenieur-werktuigkundige, chef 
van den loopenden dienst bij de Nederlandsche Cen-
traal-s|N>urweginaatschappij , cn rf. de heer Mr. II. M. 
A. baron van der Goes, chef vau het mouvement 
bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoor
wegen. 

—• Bij beschikking van den Minister van Binnen-
landache Zaken ziju benoemd: 

tot leden van het uitvoerend comité van de Ne-
iletlainlsche Hoofdcommissie vooi- de Internationale 
Tentoonstelling te l'arijs in 1878, Jac P. R. Ga-
desloot, L. A. II. Ilartogh, Dr. W. J. A. Jonck-
bloet, Herman F. C. ten Kate, L. C. vau Kerkwijk, 
Dr. L. Mulder, P. Stortenbeker; 

lot secretaris der Hoofdcommissie het lid, Dr. W. 
.1. A. Jonckbloet en tot penningmeester, het lid Br. 
L. Mulder. 

— Naar men verneemt, is door de heeren P. J . 
de SounavihV en L. E. Uijttenhoovcn , heiden te 's-Gra
venhage , aan de Regeering concessie aangevraagd 
voor den aanleg van een sjioorweg, uitgaande van 
de spoorwegbrug over den Kiju nabij Leiden, langs 
Wassenaar, Scheveningen, Monster, Poeldijk , 's-Gm-
vesande en Naaldwijk naar den Hoek van Holland, 
met een zijtak van Den Haag uaar het station 
Rijswijk. 

— Bij ministerieele beschikking is aan J. van dei-
Graaf, te Rotterdam, veigunning verleend voor een 
stoonislee|idienst op de stroonren , rivieren en kanalen 
in Nooni•Brabant, Gelderland, Zuid -HollandenZse-
lund; aau W. P. de Vries, te Rossum, vooreen 
stoomsleepdienst op de stroomen, rivieren en kanalen 
ïn acht provinciën, alsmede op de Zuiderzee; aan 
W. L. Bakker, te Ridderkerk, vooi- een stoomsleep
dienst op de stroumen, rivieren en kanalen in acht 
provinciën; aan de tinna Portheine eu Borienberg, 
tc Deventer, voor een stoomboottlienst tot vervoer 
van pereonett, goederen en vee tussehen Deventer en 
Rotterdam; — allen tot wederopzegging. 

— Bij beschikking van 21 Februari i* aan A. 
Bos Czn., te Siiedrecht, tot wederopzegging, ver
gunning verleend voor een stoouisloe|tdienst op de 
stroomen, rivieren en kanalen iu acht provinciën. 

— Naar men verneemt, zijn dezer dagen dooi
de Commissie der Rijksadviseurs aan den Minister 
van Binnenlandsche Zaken dc ontwerpen voorgelegd 
van de prijsvragen, uit te schrijven in zake een 
nieuw Universiteitsgebouw en cen nieuw Rijksmu
seum van natuurlijke historie te Leiden. 

— In de vergadering der leden van het Spinoza-
eomilé, jongstleden Woensdag gehouden, is besloten 
over te gaan tot het uitschrijven van eene prysvraag 
voor hel standbeeld. 

— De 21 perceelen bouwterrein op Fycnoord, 
door de RotteitUimsclie Handels vereeniging geveild, 
hebben ƒ 5 9 , 1 1 0 opgebiecht, dat is dooreen ruim 
ƒ 20 per centiare. 

Uiikoiiiliiriuî ii van Aaabestediigeo. 

Maaatrlrhl , te 10 uren. door liet ministerie vau 
binnenl. zaken, aan het gebouw vnn het prov. hest. 
het bouwen van bazaltmuren langs den schutkolk vttu 
sluis no. 14 der Zuid-Willemsvaart in de gemeente 
Nedersfeart. Raming1 ƒ21.500. 

i.criMiiiriirn. ie 11 uren, in het Café Neuf: het 
SOM)veeree vau eene huizing, staande aan dc Keizers-
graclit aldaar, cn hel daar ter plaatse bouweu van 
ccne smederij met magazijn en hovenwoning, voor M. 
A. Col tof. Inl. bij den architect J. P. J. de Kooy, 
aldaar. 

viu.icrrt.tm, te 18 uren, door hurg. en wetli.: lo. 
het bouwen van do kweekschool voor ouderwijzers en 
Onderwijzeressen iu den tuin vaa het Armenliuit; ->> 
de herstelling.*-, vernieuwings- cn gewoon onderhouds
werken ged. '77 uan de huizen, torens, dc gebouwen 
vau het onderwijs, vnn de politie en der brandweer 
enz. euz. 

M' i i i n t i n i . te 19 uren, door het R. C. parochiaal 
kcrkl>e*tutir der O.-L-V.-kerk, in De Visseiierij: de 
restauratie der kerk, met het maken van nieuwe bij 
gebouwen. 

K o l l u m , le 12 uren, door het gemeentebestuur van 
KoUomerland en Niruwkruisland : de levering van 61)0 
M 3 grint. 

M - M i i t r i i i . te I uur, door het gemeentebestuur: du 
levering vnn schooi incu beien. 

I laai l r in , te 2 uren, door dijkgraaf ou heeemraden 
vnn den llaarlcinmcrinccrpnldt-r, ter secretarie vnu den 
polder in de Jausstrnat: het gelijkmaken, herstellen 
rn zooveel noodig verleggen van den Ringdijk des 
Ilimi 'Icmmeruiet-rpohlers, tu-.se lie n den Kruisweg eu 
den Retiuebr it-ken! wars weg, aan de westzijde (les 
polders. 

• n d r-rdrud am, |,- 3 uren, door T. Wiersemn, bij 
den logementhouder I). S. Weg: het bouweu van eene 
nieuwe vuorbehuizing c. a. 

Yie r l i u l i en . te 4 uren, door B. S. Niemcijer, bij 
P. Timmer: het bouwen vau eeu woonhui* met ach
tergebouw te Ulrum. 

'a-llagr, te I uur, door het ministerie van finan 
cn'u: de bouw vun een telegrsafksntOOr met woning 
op het eiland Vlieland. Inl. bij deu bouwkundige vau 
hel departement C. H. Peters, te s-Hagc. 

Lemmer, door Durg. cn welh. van Lcmsterland 
liet slichten eener school ruit ouderwijzen woning te 
Follegn. 

i . u k r r h . hij Weil. G. VV. do Vries: het bouwen 
eener nieuwe stelphuislng aldaar, 

Dlnadag, 23 Febr. 
/.oei ei-Mfin.ir , te 11 uren . door het gemeentehê f. 

de levering van 000 stère gewasschen en gehorde 
griut. 

nein, re lij ureu, door den directeur der artillerie 
stapel- en MastrocHc-magSsijtien: de levering van 
50,000 Kti. masaingplaat, dik 0.008 M., ten behoeve 
van de pyrotrchuisclic werkplaats in Nederlandsen 
Indie, over 1873. in 1 perc. 

a l tussMT, te 12 uren, door dijkgraaf cn hoogheem 
raden van den Hoodsbossche cu Duinen lot Putten, 
n Dc Toelast; het verhoogen van de dykskriiin der 
noadshosiehe zeewering en het éénjarig onderhoud 
dier zeo wering, alsmede vim eerugc binnen werken. 
Inl. hij den lioufd opzie liter vau den Houdshossche, te 
Basepolder. 

«o-rerliniii ic 12 V S O . , door het R. C. kerkbe: 
op deu Hout, gem. Oosterhout, in liet koffiehui» van 
Joh. Caroa; het bouwen van eene kerk met toren, 
met hijlevering der mitterialrn. Inl. bij den architect 
P. J. van Genk, te JMOT. 

trnhrni, te I uur, door den burgem : do levering 
cn plaatsing vnn 7742 sluks pot- cn sierplanten en 
1» iiin.rn. met lot onderhoud daarvan, in '•> perc. 

I t r r r l i l , Ie 1 uur, door de Nederl. Rijnspoorweg
maatschappij: het nfbrnken van 2 loeomotievcnremiscn 
met werkplaatsen cu woningen, hrt maken van e e i e 
locomotievcnreniisc met werkplaats en woning en hel 
doeu van aanhoorde werken op hrt station Arnhem, 
voor rekening van den Sluat dor Nederlanden, liilj 
inzenden 211 Febr. aan de directie. 

UtveeM, te 9 uren, door de maatschappij tot Expl 
van Staatssp., aan hol Centraalbur.: lo. liet maken van 
gebouwljei voor waterplaatsen en privaat op dc halten 
Deinum eu Haren, en het wijziircn vnu de bestaande 
waterplaatsen op dc halten Vjorverlutcn en Krops-
wolilc cn op het station Groningen, len behoeve V-AÜ 
den spoorweg Harlingen—Nieaweschsos en Meppel-
Groningen. Inl. hij den sectieingenicur te Groningen. 
Raming /124S; 2o. de levering vnn spoorstaven en 
Bind platen, ten behoeve vnn de Staatsspoorwegen. Iul. 
san het ccutrnalburrau on bij dc scctieiugcuieurs te 
Meppel en te Breda. 

itoticrii.-ini, tc 8'/i uren, door don kerkersnd dei 
Deutsohen Evaagellseheo Qemeinde, in het gebons 
der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen: liet maken 
van een predikstoel, banken euz. voor hot in aan bon" 
zijnrio kerkgebouw in dc Zwarte-Paardenstraat. 

Haarlem, door deu bouwkundige P. Kleiweg Dy-
serinck: liet üloopen van eene omle- cn hel bouwen 
vau eene nieuwe boerderij voor 40 koeien, te Weet-
porkarspcl nabij Weesp. l'eekcuing ter bezichtiging 
in het lokaal VVctou cu Werken, te Haarlem. 

M u l a , door L. dc Rtjoke: het afbreken van cen 
bcalaanden voorgevel cn aldaar opbouweu van ecu 
nieuwen. 

«oi'«i.«liiK, as Febr. 
Mlt iu ' i r -n. te 11 uren, bij de Kinderen Van Daal 

HrzeUtraat: het makeu vau ecu gebouw voor eene 
looierij in de Bottolstrnnt. 

v i iu i t e , te 1 uur, door het gemeentebestuur: de 
nantcg van ecu kunstweg langs het strnud, van liet 
Inge terras voor het groot stedelijk badhuis tot dc 
Kerkwerf te Scheveningen. 

Vliaalngen, te 2 uren, door burg. cn weth.: dc ie-
voring van lo. 1500 HL. zuivere gebtuschte Luiksche 
kalk, 2o. de voor '77 benoodigde gelrokken-ijzeren 
gasbuizen, 8o> idem idem beuoodigde compositie 
buizen. 

tiirhioarn, te ti uren, voor J. Koppel, ten huizt 
vnn K. Koppel: het bouwen ceucr villa bij de Kos-
terbrug. 

vitaie, door het departement van koloniën : scheep)1 

gelegenheid voor 14,700 tons steen- cn smeedkolen 
naar Atjeh (Poeloe Bras), Onrust, Sorrsbaia, Makasser 
of Amboina, en roor 600 tons ookrs naar Soer&uuî  
een en ander in tc laden aan do mijnen teNewcaslle* 
Dii Tync. 

Leeuwarden, ten gemecntehiiize: het maken van 
eene vaste rijbrug over de Lijkvaart aan deu weg nasr 
de begraafplaats aldaar. Bestekken en inl. bij deo 
directeur oer gemeeute werken. Bilj. inz. 27 Febr 
vóór 's avonds 8 uran. 

Hoorn hi-reu in . door kerkvoogden der Herv. c" 
mcente, bij M. K. vau Weemen: eene belangrijke ver 
timmcring ann dc pastorie te Booruhcrgum. lui. bij 
J. S. van der Burg, te Opeinde. Aanw. te 10 ure> 

i i t i iu i /en , door het bestuur vsn hel waterschif 
Ecmspoldcr: de herstelling der dijkschsde van A 1 

waterschap. Aanw. 26 febr., samenkomst te 10 ure» 
in het gemeentehuis te Uithuizen. 

Hieuwen!, door kerkvoogden van Wieuwerd: bc' 
afbreken vau eene oude- en net bouwen vsn 3 nie"*' 
woningen. Aanw. te 10 uren. 
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Bstnêerémt, I Maart. 
i , te 11 uren, door dijkgraaf en heemraden 

van Drcchtorlaud, in den Dodo: het leveren van 2027 
M 3 griut, 4fiS M 1 fijngcslagoii harde klinkerpuin, 
l$3,00Q Wiialstrnatklinkers eu 441 M ' zand, met. het 
vervoeren daarvan n;iar do Drochterlniulsehe wegen. 

'•-Hage, te 11 uren, door hei ministerie van ma
rine; de levering van karldook 00. 2 eu roet, voorde 
directie der marine te Willemsoord; koperen huskruit-
kiston, voor do directie der marine ic Amsterdam. 

Hollerdam, te 12 uren, ïn het koffiehuis Neerland» 
Wapen : een te maken fuhrcksterrehi met gemetselde 
fuudcoring en (Iwarssleeplicllïug, gelegen tegen de 
nieuwe slccplielling tc Schnoudcrloo, gcm. Delhdinven. 

Purmerende, te 12 uren, door den architect II-
P. vaa den Aardweg: het bouwen van ecu woonhuis 
iu den Houlrakpolder nabij Halfweg. 

Wa^mlngen, to 1'/- uron, door burg. eu weth.: 
liet 2e perceel van de verbouwing van Bassccour, be
staande in hot maken van geheel nieuwe voor- en 
tussehen gebouwen, afrasteringen enz. Raming /66,000. 
Bestekken ter secretarie cn ter lezing uan de Land
bouwschool aldaar. Iul. hij den architect W. C Mei ze-
laar, 2* Febr. un 's avond» 5 uren ru 1 Maart. 

Middelburg, te 9 uren, door deu oulvangcr der 
reg. rn dom., iu het Oostitulisch Huis: het herstel en 
onderhoud ged. '77 en "ïi> van hot Onstindisch Huis 
te Middelburg. Aanw. 2(1 Febr., te 'J'/i uren. 

Rotterdam, door den nrenitect Ed. G. A. Fol, voor 
J. C. Hertog te Buiawgk: hei maken vaa 8 gebouwen, 
als: no. 1 koetshuis (voor 30 rijtuigen) met 2 boven 
huizen, no. 2 paardenstal (voor 2S paarden) met hooi
zolder, op ren terrein aan den Mauritswcg te Rot
terdam. 

t imterdam, door de dircclio van liet Entrepotdok: 
het uitdiepen van dc havenkom van dit dok tot 5.50 
M. onder AP. 

ftimoimagreat, door don burgemeester vau Dantu-
madeil: dc levering van 50 stère riviergrint ou vau 
250 stère macadam. Bilj. inz, 2S Febr. 

Vri jdag, Z Maart. 
Hheuen. to 12 uren, door' It. T. le Civelier, in 

het Hotcl-Alteua: het houwen vau 2 woningen ouder 
één dak aldaar, met btjlevoring van nmteriilcn eu 
arbcidslooueii. Inl. bij Le Cavchcr voornoemd. 

tmeraroort , tc 12 ureu. tloor den commandant iu 
hel 8e gen ie-com man dein ent, in het gebouw der arron
dissementsrechtbank: het bouwen van eene infirmerie 
ald'iar. Aanw. 2d Febr, te 12 uron. Bilj. inz. 1 
Maait, op het bureau van den commandant voornoemd. 

Mini rgen , Ir 12', nrnn, door uurg. cn wetli.: 
lo. de levering van 200,000 bovenvoetsche grijze ma-
chinaal-gcvormdc vlakke strantklinkorstecueu ; 2o. het 
vervoeren daarvan van de Waal naar dc llertogsteeg 
cn het Valkhof, lui. bij den geinceutearchitcet. 

Leeuwardrn , te 2 uren, door voogden vau het Old-
burgerweeshuis, iu dit gebouw: bet afbreken eeuer 
oude- en het houwen eener nieuwe hoeronluiiziug on
der Atijuiti. Teekening ligt bij deu architect l). Itooi-
jenga, te Mctslnwier. 

Kninpen, te 2 uren, duor Gebr. Van Hasselt en 
Muijdcrman, iu de Buitcnsocietcil: liet maken van 2 
duikers, 2 vaste bruirgeu, 2 houteu gebouwtjes enz., 
tot voltooiing der steenfabriek drcr tinna, uau den 
Usel tegenover Kampen. Aanw. te 12 ureu. 

!v»|iclle, te 4 ureu, door liet dijksbestuur vnu den 
oo'der De-Vior-Baniii'ii-vau-Diiivclnnil, in do Herberg: 
nel leveren en storten vau 1400 schcepstons gewon cu-
cn 500 schcepstons afval van Hoorniksclieu steen op 
deu oever bij deu Zuidbout, aan deu zoogenaamd en 
hoek vnn Ouwerkrrk. Aanw. 3 dagen vóór dc beste
ding, van lo— i uur. 

Zaterdag, 3 Maart. 
Coudutvaard , te 11 uren, door het bestuur vnn de 

polders Den Ouden Koorndijk, Het Oude Nieuwlanri, 
Oost- eu Moleii|H)ldoi', bij Wed. I). van Nuglercu: 
het vijfjarig onderhond der bogrintc dijken on wegett 
in cn om die polders, v.ui 1 Maart '77; de wegen tor 
lengte van p. m. 24,500 M., cn benoodigd jaarlijks 
tiOO M 1 oiiderhoudsgrint. 

YVeitliiin. te 12 uren, door hurg. en weth. van 
Baarderadeel: de leveriug van 025 stère gewasschen 
riviergrint. 

•*iii|i,etii.*e tc 12 uren, bij K. Dekker, aan het 
Veer: het timmer-, smids- cn verfwerk van eene 
bouwmanswoning ra schuur. Annw. van 0—10 uren. 

•\oiii iiin otk , te 3 nreu, iu het gemeentehuis: het 
houwen ccner behuizing voor W. I'. Atzema, met dc 
leverantie vau al het benoodigde. lui. bij G. Buurke, 
aldaar. Aanw. 2S Febr. tc 1 uur. 

iliiiiiiiK-ris , door A. S. Cnoaaan '• bet bouwen eener 
burgerhuizing nldsar. Bestek ligt bij don kastelein 
E. do Jong, nldanr. 

Maandag, * Maart. 
Kal (bij Gcldcnualscn), tc 11 uren, door kerkvoog

den der Ilorv. gemeeute, bij Wed. C. de Kokkert: de 
vernieuwing vnu het amoublcment eu bet verrichten 
van eeuige herstellingen in en ann de kerk aldaar. 
Inl. bij den pros id ent-kork voogd A. II. van Steennis, 
aldaar en J. Brink Evers, archilccl Ic Kllekom. Aauw. 
te 10 ureu. 

Amcr-i<M>H . te 11 uren, door burg. eu weth.: de 
levering vau 83,000 gewone Niederincndiger .ava-
struatkeicn, vóór 20 Juni '77- (Herbcst.) 

Alhmaar, te 12 ureu, ten kantore van dc gasfabriek: 
dc levering in 1S77 van 32,000 IIL. gaskolen, ten 
dienste der gasfabriek te Alkmaar cu tc Purmerende. 

Uronlogeii , te 12' 2 uren, door burg. cn weth.: 
het leveren cu plauiscn van ijzeren brugleuningen op 
dc Apoorleudraaibrug. Bilj. inz. 3 Mnart. 

'a-llagc, tc 1 uur, door het gemeentebestuur: dc 
levering van Engelsche eu Schotscbe steenkoleu voor 
de gemcentegnsfnbriok. 

Franeker, tc 2 urou, bij K. G. Teienga: het ge
deeltelijk amoveeren en wederopbouwen eener schuur 
vnn de plaats Dngastate te Eden», voor rekening van 
regenten vnu het Wcstcrliuis-Vrouweugasthuis nidaar. 
Aauw. 1 Maart-

Driewegen, tc 2 uren, door burg. cn weth.: het 
aanbouwen van ecu lokaal aau het gebouw der opon-
bare school, niet daarmede in vcrbnnd staande werken. 
In! bij A. de Muyuck, alduar. Aauw. 20 Kehr., tc 
2 ureu. 

Mlddelalnm, to 3 uren, in het gemeentehuis: hot 
bouwen eener nieuwe school en onderwijzerswoning 
voor de Chr. Geref. gemeente aldaar. Annw. tc 10 
uren. 

Dlnadag, r Maart. 
Breda, tc 11 ureu, door den commandant in hot 6e 

genie-commandement, in Het Hof van Holland: het 
bouwen vnn keukens, priv&ten en een vuilnisbak bij dc 
kloosterkazorne aldaar, Bilj. inz. 4 Maart, vóór 3 
uren, op liet bureau van deu comm. voornoemd. 

Arnhem, te 1 uur, door dc comm. voor de ge
meentelijke gasfabriek, in hare vergaderkamer: de le
vering van 4,250,000 KG. Engelsche gaskolen. 

firanlngen, te 12' •• uren, door burg. en wetli.: de 
opruiming van den dam tussehen do watoren van het 
Stadskimanl cn de Pekela. Inl. bij- en aanw. door 
den ingenieur der sisdsvonen te Stadskananl, 23 Ecbr., 
te 12 uren, samenkomst bij Feunekes, te Stadskanaal. 
Bilj. inz. 5 Maart. 

Heerenveen, bij K. W. Wierda: het afbreken der 
oude- en wederopbouwen van eene aieuwe boe ren huizing 
en schuur te Baijum, op de zatne bij Klaas Kienks 

in gebruik. Tceknuing ligt in dc Dorpsherberg te 
Baijum. Aauw. 3 Maart, van 11—3 ureu. 

Holaward, door voogden van het St.-Antonygast-
huis: het leggen eener buizcnriolccriug met 7 zink
putten, langs don nieuwen aanbouw op liet Jongcrna-
erf, het afbreken cn wederopbouwen met nieuwen 
steen van 11 M. tuinmuur en de noodige houten schut 
tuigen tussclien do erven der bewaarschool cn anderen. 
Bilj. inz 5 Maart, vóór 3 uren. 

YYornadag, 7 Maart. 
'a-llage, to II ureu, door den eerstaanw. ingenieur, 

in dc HOrnuuUSehietSOhool i bet vervangen van deo 
grooten oven iu 's Rijks gieterij van bronzen geschut 
door 2 kleinere ovens. Bilj. iuz. 8 Maart, te 3 uren, 
op bet bureau van den ingenieur voornoemd. 

lt .I-Lu g , tc 12 nreu, door hurg. en weth.: het 
makeu van ecu gebouw, bestemd voor 8 onderwijzers-
woningen binnen die gemeente. Aanw. G Maart, te 
11 uren. Bilj. inzenden voor II uren. 

Ntir l ioir tcrvrrn, te 12 uren. hij l). 0. Fopinu: eene 
belangrijke Veitlm roe ring aan de kerk der Doopsge
zinde gemeente aldaar. Inl hij deu nrclulrct 1). 
Duursmn, te Drachten. Aanw. to 10 uren. 

B a l k , ic 12 uren, door het gemecutehest van Gans-
Ierland: het amoveeren van de Herberg c. o., Lt. A, 
nos. 403 cn 105, tc Balk, cn het bouwen -tldaar van 
een post- cu telegraafkanlor,r niel bovenwoning voor 
deu directeur, en eene boterwsog met oene zaal en 
wouiug daarboven. Aanw. 3 Maart, tc 12 ureu. 

'e-Hage, te 1 uur, door het miuisterie VUB justitie: 
het uitvoeren vnn vernieuwingen en herstellingen lian
en hel onderhouden ged. L877, '78 en 'ï\l van dc 
rechtsgcbonwcii lo 's-Bosch, Breda. Eindhoven, Am
sterdam, Haarlem, Hoorn cn Zierikzee; dc gevange
nissen te 's-Bosch, Breda, Ei ml hoven, Amsterdam, 
Haarlem, Hoorn, Alkmaar, Middelburg, Goes cn 
Zierikzee. Inl. bij den ingenieur architoct voor dc 
gevangenissen en rechtsgehouwon J. F. Metzelaar, te 
's-Hage. 

'a-llage, te 1 uur, door Int R. C. parochiaal kerk
bestuur van den II. Jacohus dc Meerdere, in de pas
torie iu dc Oude-Molsiraat: het houwen van eene 
pastorie, volgens de plans van den architect P. J. 11. 
Cuypers, te Amsterdam. Iul. hij P. J. van Lnngelaar, 
te Amsterdam. 

hra l lngen , tc 1 uur, door burg. eu weth.: het 
bouwen eener school voor 500 leerlingen mei onder
wijzerswoning op een terrein aau de Dijkstraat. 

Donderdag, * Maart. 
Koudekerk, tc lO'/j uren, door hurg. cn weth.: 

hel houwen eener nieuwe school, met bijleveriug vau 
schoolineubelen, voor 940 leerlingen. Aanw. 1 Maart, 
te 10 uren. 

iiin-iii i-ciif , tc 1! aren, door den architect II. W. 
Veth, iu Koophandel cu Zeevaart! do opbouw ccner 
likeurstokerit en toebebooren. gelegen aan dc samen
komst der Vrieze- eu Korte-Ureostratcn. 

<;r,[pakerk, te 3 uren, door J . G. Sijtstiin. bij A. 
Brouwer: het bouwen vnn eci:e burgerhuizing mei 
wagenhuis aldaar. Inl. hij deu architect P. Kali, le 
Bergum. Annw. tc 1 uur. 

Vrifdag, 9 Mauri. 
Leeuwarden, te J2'/i uren, door het ministerie vsn 

binnenl. zaken, uan hol gebouw van het prov. hest.: 
lo. het éénjarig onderhoud vuu de sluizen, do sluiswach
ters» omug enz., te Munrickezijlcii. Aanw. den 4den 
dng vóór de besteding. Raming ƒ 1225 ; 2o. bet vier
jarig onderhoud der verspreide Kijkszijlen cn bruggen 
in Friesland. Aanw. 5 Maart. Raming f üiO per 
jaar; 3o. liet ooderhoud over 1S77—'80 a i m dc Sta-
touzijl bij Slijkenhurg, met do daarin gelegen zeesluis 
de Oude Schotcrzijl, met bergloods eu het buitonka-
ii i/ii tc Worst sloot. Aanw. 5 Maart. Raming 1*1700 
per jaar; 4o. het tweejarig onderhoud der haven- cn 
seewerken lo Stavoren; Bo. het driejarig onderhoud 
dor idem tu Makkum; óo. idem der haven- cn kist-
werkeu te Lemmer cn Tacozijl. 

Zaterdag, 10 Haart 
Leeuwarden, te 12 uren, ton gemeentehuize: de 

levering vnn 400 privétonnen. 
f ranrker , tc 12 uren, teu raadhuize : de levering 

vau 800 stère riviergrint. 
H....I-.I. hij l'.Sicrdsma: eene belangrijke vergrooliug 

en verbouwing van eene bocn-nhuizing te lluius. In), 
bij I Spoelstra, te Tzumniarum. Aanw. 0 Maart, tc 
10 ureu. 

Haandag, IS Maart. 
'a-llage, tc 10'/] uren, door de commissie van be

boer over den weg V H U Bas-van- DirksUud en Her kin-
gen, in het gebouw van het prov. bestuur: het zes
jarig ondorhoud van deu weg, loopeude van 1 Mei 
77—'88, Aanw. S Maart, tc 12 uren. 

Delft, 's avonds 7 uren. uun do gasfabriek: de le
veriug van minstens 55,000 HL. EngeUehe guskolen. 

Dlnadag, 13 Maori 
Haarlem , to >'1 . uren, door het prov. bestuur: 

het bouweu van eene echoot en onderwijzerswoning 
te Hoorn, op het eiland Terschelling. Aauw. 10 Maart. 

Hoenadog, 14 Maart. 
'a-llage, to 11 uren, door het ministerie vnn bin

nenl. taken : de uitvoering van rijswerken eu bagger
werk ter verbetering vnu dc I-ek onder de gemeenten 
Willige-Laugerak (prov. Utrecht), Nieuwpoort cn Groot-
Ammers (prov. Zuid-Holland), tussehen do kilometer-
raaien 10H cn 105. Aanw. 9 en 10 Maurt. te 12 
uren , samenkomst aan het Veerhuis te Schoonhoven. 
Raming ƒ 3(1.000. 

Ctr r r l i t , tc lS'/j uren, door de Nederlandsche 
Rijnspoorwegmaatschappij, in een der lokalen boven 
het Slntion: de levering van magazijusgoederou. Bilj. 
inzenden 13 Maart. 

Donderdag, IS Maart. 
Woerden, te 12 uren, door burg. cn weth.: het iu 

staat vuu herstel brengen vun eon gedeelte der kade 
langs du noordzijdo van den Kijn in die gemeente, 
van dc brug in de Hoogt tot aan de St.-Pictcrsbrug. 

'a-llage, door het ministerie van koloniën: de 
levering van 5'JIO riemen papier on 500 pakken bord
papier, in diverse soorten. 

Vrijdag, i e Maart. 
Leeuwarden, te L8'/i nreu, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aau Int gebouw vuu het prov. best.: 
lo. het tweejarig onderhoud der werken van den 
Kouduiner Slaperdijk. Aanw. 12 Maart. Raming 
/ 1100 por jaar; 2o. bet onderhoud over 1S77, '78 en 
'79 van de zeesluis de Nieuwczijlcn onder Engwicrum. 
met bijbehooreudc gebouwen enz. van het opscbecps-
hoofd to Oastmahorn. Aanw. 12 Maart. Raming 
/ 255$ per jaar. 

Zaterdag, 17 Maart. 
Vrauwenolder, tc 1 uur, door kerkvoogden der 

Herv. gemeente, iu do herberg van Sturm i het bouwen 
vau eene uieuwc pastorie. lol. bij den architect J . H. 
Hannink, te Goes. 

Joure, ter gemeentesecretarie van Hoskcrtnnd : dr 
levering van 300 stere riviergrint. 

Vrijdag, S3 Maart. 
Leeuwarden, tc 19 Vs l i r 1 '" - doorliet ministerie van 

binnenl. taken, ann het gebouw van het prov. hest: het 
uitvoert II vau werken ann den stroomleilenden dam 
op du Pollen \ >•••',? Hnrlingcu. Aanw. 17 en 10 Maart 
Raming ƒ 76,000. 

Katerdag, 31 Maart. 
Klundar t , te 2 uren, door den rentmeester der 

domeingoederen van 'L K. H. Prins Frcderik der 
Neder hinde n, op het raadhuis: hot doen van herstel
lingen aan onderscheidene gebouwen ouder Klundert, 
in 2 pcre. 

I»|i lat'-r le benalen datum. 
Klnaninngerat, door kerkvoogden der Herv. gem.: 

het baggeren der VOSrt, vnn het dorp RinsumngecHt 
tot uau ue Dokkunier-Ec. 

Leeuwarden, door het bestuur van het St.-Aiitony-
gtisthuis: het afbreken vau het nude- on ter plaatse 
bouwen vuu een nieuw gesticht. Aanw. '3 eu 5 Maart, 
telkens te 4 uren. 

B o l k , tloor het gcmeentehcsluur van fiaustcrlnnd S 
lo. het bevloeren van een gedeelte weg in het dorp 
Bakhuizen; 2o. idem van idem iu het dorp Balk, 
Aauw-: vau no. 1, 2 Maart, tc 11 uren, van uo. 2. 
:t Maart, Ic 10 uren. 

Vlloop van Aanbestedingen, 
•Heeun\ |k, 10 Febr.: het bouwen van een school

lokaal nidaar; minste iuschr. was C. Kontie, tc Wou
driebem, voor ƒ12,500. 

Drurhl i ' i i , 10 Febr.: liet bouwen eeuer nieuwe pas
torie voor de Herv. gemeente; ingekomen 13 biljet
ten, als: 
I). .1. Kcuning, te Urelerp, f 14,100 
.1. Kalt, „ idem „ 18,«S0 
P. Vonk, „ idem „ 18,900 
,1, S. v. d. Burg, „ Opeinde, „ 13,400 
S. Wieriug, „ Berenm, „ 13,222 
J. rijkstra, „ idem „ 12.047 
J. ft Beek, „ Drachten, „ 12.703 
S. A. dc Jong, „ idem .. 12,777 
I). E. Beek. „ idem „ 13,(166 
W. v. d. Volde, „ idem „ 12.025 
S. EijIstfO, „ idem „ 12,515 
G. van Manen, „ idem „ 12,437 
J. .1. Wibholink. „ idem „ 12,302 
gegund. 

i|M-iii,m n. 12 Febr.: bet bouwen ecnor villa in 
hot Oranjepnrk, voor A. J. C. van der Keen, te Am
stenlam; ingekomen 14 bilj., nis: 
A. Kecrs, te Hilversum, / 31.222 
M. Andriessen en Zn., „ idem ., 84,099 
G. 11. vau Baarcn, „ Utrecht, „ 33,110 
J. II. de Vos, „ idem „ 32,180 
A. Brons, „ idem „ 30,300 
J. A. van Sl ratert, „ idem „ 28,59!) 
F. W. vnu Vloten, „ idem ,. 28,5110 
C. W. A. tic Groot, „ Apeldoorn, „ 28,000 
J. Badslaak, „ idem „ 27,500 
W. van Doornik, „ Baar». „ 26,100 
I. Wegerif, , Apeldoorn, „ 24,610 
J. II. Vos, „ Almelo. „ 24,595 
|{. Willems, „ Apeldoorn, „ 24,050 
II . Wegerif, „ idem „ 20,700 
gegund aan R. Willems voor ƒ24 ,050 . 

Dordrecht, 12 Febr.: het maken, leveren ou stellen 
vau 54 ijzeren kribben, ten bühoevc van dc nieuwe 
inrichting lot ziekenverpleging; iogekornn 0 bilj., als: 
J, Kaijm.ikcrs, tc Dordrecht. a * 84.74 
Veth en Co., „ idem » „ 33.45 
J. II. Wildeman eu 

J. Lips, „ idem „ „ 30 95 
L. Komijn, „ idem „ „ 30.40 
.1. W. Spronk, „ idem „ „ 30.30 
J. van Wingerden, „ idem „ „ 30. 
geguud. 

«•rollingen, 12 Febr.: hut verauderrn eener winkel
pui, hovenwoning, vertimmering enz.; ingekomen 6 
hilj., als: 
G. T. Ningou, te Groningen, / 1650 
J. N. Boelens, „ idem „ 1600 
F. Roden, „ idem „ 1510 
G. HnricUs, „ idem „ L4S8 
M. Mamineu, „ idem n 1*32 
H. Spin, ,i idem » 13S8 

• De in , 13 Febr.: de levering aan de artillerie-stapel
en coiistructicmagazijiicn van hoschkolen en poetslap
pen, in 2 perc; porc. I ingek. 4 bi lj., als: 
G. J. Leeuwenberg, te Delft, / 6.74 
II. A. Blomgarteu, ., Maastricht, „ 6.59 
Gebr. II. E. en J . van 

der Heide, „ Delft, ., 6.49 
Wod. J. van Buurcu, „ idem „ 6.35 
perc. 2 Ingek. 4 bilj., als: 
(J. J. Leeuwenberg, te Delft, / 35.28 
C. Verbeek, „ idem „ 33.87 
Gebr. H. E. en J . van 

der Heide, „ idem 26. 
11. A. Bloemgartcu, „ Maastricht, „ 12.49 
por 100 KG. 

Hergum. 18 Febr.: het afbreken van een huiziugc 
en liet nieuw opbouweu eener burgerhuizing aldaar; 
ingekomen 5 biljetten, als: 
F. Hriiuksmi, te Bcrgiimcrdnm, / 5940 
L. I'ijkstra, „ Kuikhoroe, ,, 5533 
T. I'ipuia en 

J. Voeuslra, „ Bergum. „ 5297 
A. dc Groot cn 

\ \ . Talman, „ idem „ 5270 
J. I'ijkstni. „ idem ,, 4555 
geguud. 

Helaward, 14 Fehr.: het herstellen der bestaande 
rioleering op de aUippeahavea en het leggen van ecu 
nieuw riool; ingek. 2 hilj., als: 
B. ma Dalen cn 

11. Fceustra, te Bolsward. / 165S 
J. Oosterbaan. • idem „ 1549 
gegund. 

Muiiprmrer, 14 Fehr.: liet bouwou vnu eeu burger-
woonhuis voor P. II. Boer. te Kalkwijk; ingekomen 
5 I'' et t in . als: 
E. Klipbuis, te Bedum, f 5872 
H. do Haan, „ idem „ 5500 
II. Vos, ,, Sappemcer. „ 5325 
D. GrTriuga, „ idem „ 5253 
S. Klaasscns, „ idem » 4539 
niel gegund. 

O»», 15 Fehr.: lo. dc levering der metselwerken 
voor don opbouw van het gesticht van den 11 Lco-
nardus; minste inschrijver was .'.Vrijen, te Meeheren* 
voor f*5.40 per 1000 stuks. 

2o. de arbcidslooueii der timmerwerken; minste in
schrijver was K. van deu Bigchclaar, te St.-Michiels-
gcslcl, vaor /1S15. 

lio. de levering van hout; minste inschr was de-
sjelfdé, voor f 4625. 

'«-Hage, 15 Fehr.: hel levcron van ijzerdrand, ijzer-, 
zink- en koperwerk, gereed schappen, pnpirrrollen enz. 
ten behoeve van de Rijkstelegraaf, Wjor den dienst 
1877, in 19 perc. 

Porc. I, 50,000 KG. gegalvnniscerd ijzerdraad no. S: 
II. J. Kliju de Jough, to Amsterdam, k fO.17; Ceoo 
Enthoven, tc 's-llage, a /0.1G9; Eitje en Co.. tc Am
sterdam, a /0.I67;"11. Hotz. tc 's-Hage, k /0.1660J 
V. d. Berg cu Co, te Amsterdam, a /0 .16Ü9; Feiten 
cn Guillaumc, tc Keulen, a /"0.165: V. d. Honcrt en 
Punt, te Amsterdam, a / 0.1035; J. T. Jowa, tc Luik, 
a /0.17SS; R. S. Slnkvis cn Zoon. tc Rotterdam, ft 
ƒ 0 1029. 

Perc. 2, 1000 KG. idem no. 15: H. J . Khjn de 
Jough, iï /0.888; H. Dots, ii ƒ0 .2877; Bitje en Co., 
iï ^0.285; V. d. Berg cn Co., ii ƒ0 .2746; R. S. Stok
vis cn Zn., ii ƒ 0 . 2 7 3 ; J. T. Jowa, it /0.27; Kelten en 
Guillaumc, ii r0.846. 

Porc. 3, 2000 M. gegalvaniseerd-ijzeren d raid touw 
/.waan H. J. Klijti dc Jongb. ii /0.23; H. Hotz, a 
ƒ 0.21 ; V. d. Berg cn Co , ii ƒ0 .189: Kelten en Guil
laumc, ii ƒ 0 . 1 8 3 : K. S. Stokvis en Zu., a ƒ0.1612-

Perc. 4, 2000 M. idem licht: Keilen en Guillaiime, 
ti ƒ 0 21; II. J . Kliju de Jongb, e f 0.13; 11. Hotz. 
a ƒ 0.12; V. d. Berg en Co., ii ƒ 0 1075; K. S. Stok
vis en Zn., h f 0.084. 

Pere. 5. 5000 stuks gegalvaniseerd haakvormige ïso-
latorstangcu: II. Hotz. ü ƒ 0.2425; Gobr. Dopplcr, te 
Maastricht, ,i f 0.22. 

Porc. 6, 1(00 stuks idem rcclitoidom, met 2_veeren, 
2 moerboatjet en zinken kap: II. Hot/,, a ƒ0.516. 

Porc. 7, 400 stuk» idem champignotibeiigels; 100 
stuks idem lange bouten daartoe: 300 stuks idem 
korte bouten daartoe: II. Hotz, a f 0.45 ; ii ƒ 0.16,'; 
a ƒ 0.12. 

Perc. 8, 300 stuks idem oogbouten voor trekscboren: 
IL Hotz, ii f 0.277. 

Perc. 9, 10 gros Fransche houtschroevon, lang 0.04 
M., dik 0.004 M.; 10 gros idem lang 0.035 BL, dik 
0.0085 M.; 10 gros idem leng 0.03 M„ dik 0.003 M.j 
15 gros idem Inug 0.008 M., dik 0.0015 M.: R. 8. 
Stokvis eu Zoon. ii ƒ 0 . 4 2 ; a ƒ 0 . 3 4 ; ö ƒ 0 . 2 9 ; 
ii f 0.17. 

Perc 10, 3000 stuks zinkstnafjes voor Lcclangé ele
menten met koperen strooken, lang 0.017 M.: H. 
Hotz, a ƒ 0.0896; A. W. Groote, te Amsterdam, a 
ƒ 0.158. 

Perc. 11, 10 stuks roodkoperen eardplaten, dikO.001 
M., lang 0.75 M., breed 0.5 M., met roodkoperen 
Stronken, lang 10 M., broed 0.025 en dik 0.001 M. : 

11. Hotz, a / 9.48. 
Perc. 12, 1 stuk geel plaat koper va» IS KG., groot 

1.33 hij 0.66 M.; 1 stuk idem van 12 K(ï., groot 1.33 
hij 0.66 M.; 1 stuk idem van S KG , groit 1.33 bij 
0.06 M-; 1 stuk idem van 6 KG., groot 1.33 hij 0.66 
M.; 1 stuk idem vau 4 KG., groot 1.33 bij 0.66 M.J 
1 sink idem vnn 2 KG., groot 1.33 hij 0.66 M.J l sl. 
idem van 1.5 KG., groot 1 33 hij 0 66 M.: F. Kalken-
burg, te's-IIage, it ƒ 27; n ƒ 1 8 ; a ƒ 1 2 : a ƒ 9 ; a/6, 
a/3; ii ƒ2.25; II. HÖtz.ti f 25.50; a ƒ17.60, a ƒ 11.75 
a ƒ 8.85; a ƒ 5 . 9 5 ; ii ƒ 3 8 0 ; ii ƒ 3 25; R. S. Stokvis 
en Zn., a ƒ19.SO; ïi ƒ 13.20; ti ƒ8 .80; a ƒ 6 . 6 0 ; 
ii ƒ4.40; ii ƒ2 .20 ; ii ƒ1.65. 

Perc. 13, 5 KG. geel koperdraad, dik 0.01 M.; 5 
KG. idem, dik 0 0075 M.; 5 KG. idem. dik 0.0065 M.: 
F. Falkenhurg, ti ƒ1 .50 ; a ƒ1.50; a ƒ 1.50; H. Hott, 
a ƒ1.075; ii ƒ1 .075: a ƒ1.075; R 8. Siokvis en Zn-, 
a ƒ1 .07 ; ii ƒ 1.07; a ƒ1.07. 

Perc. 14,' 100 KG. roo'lkoperdniad, dik 0.001 M : 
F. Folkenburg, « ƒ1 .60; II Hotz, U ƒ 1.44; Eitje eu 
Co., a ƒ1.125; R. S. Stokvis cn Zu., ii ƒ1 .31 . 

Pere 15, 1000 KG. salmiak: A. W. Groote, a 
ƒ 0.7851: F. Falkenburg, ii ƒ0.77. 

Perc. 16, 100 stuks vijlhcchten, palmhouten, groote 
soort; 100 stuks idem idom middelsoort; 100 stuks 
idem idem kleine soort: geen inschrijvers. 

Pcre 17, 50,000 rollen papierstroken voor Morse-
toestellen: II. F. de Charro cn Zn., tc 's-Hage, a 

ƒ 0 . 1 0 9 ; C. Milchsnck. Ie Stcdwich, ti ƒ 0.095; Van 
Gelder en Zonen, tc Amsterdam, a ƒ 0.0949. 

IVrc. IS, 2000 idem papiorstrooken voor Mcijer-toe-
stcllcn: H. F. dc Charro en Zoucn, ii f O.J26; C. 
Mtlchsack, ii ƒ0.11-, Van Gelder eu Zonen, a ƒ0.099. 

Pcre. 19, 50 KG. soldcertin: H. Hotz, i /1 .05: R. 
8. Stokvis ru Zn , a ƒ0.84. 

'a-llage, 15 Febr.: de aanlog eener telegraaflijn met 
één draad vau Oude-Pekela naar Stadskanaal, lang 
15,200 M.; ingek. 3 bilj. als: 
W. van Dijk, te Jutfaas, ƒ 2347 
T, Stalhuis, „ Nicuwc-Pekela. „ 2345 
F. Aberson, „ Steenwijk, „ 2273 

V l l a g e . 15 Febr.: lo. het maken van deu metalen 
bovenbouw voor 8 bruggeu in dou spoorweg Leiden— 
Woerdeu; ingekomen 10 biljetten, als: 
Cölnisehe Maohinebau 

Aetion-Gnsollscliaft, tc Baycntbal, ƒ 130,000 
I). A. Scare tien cu Co.. „ Leiden. „ 126,980 
Bellcfroid cu Lcvèipie, ,, Herstal (bij 

Luik), .. 125,900 
F. Kloos cu Zu., „ Alblnsserdum. „ 124,000 
J. M. v. d. Msdc, „ Amsterdam, „ 124,000 
Aclieu-Gcsellsclinfl vormals 

J. C. llarkort, „ Duisburg, „ 116,000 
Gntte-HoffnungshOtte Ac-

tien-Verela fiir Bergbau 
und Huttenbelrieb. „ Obcrhausen, „ 111,766 

W. Hoveu ou Zu., „ Rotterdam, 
voor de Sociélé Anonyme 
des Ateliers dc Villc-
brouok, 109,800 

Union Aclien-Gcsellschaft 
fiir Berghau, Eisen- und 
Siahlinduslrio, „ Dortmund, „ 108,803 

Mncbincufabriok Dculsch-
land, „ idem „ 95,490 
2o. het maken der aardebaan, onderbouw vau kunst

werken enz.; ingekomcu 7 bilj., als: 
J. Haasnoot, te Katwijk, ƒ 980,000 
L. Brand Dz. en 

.1. Blokland, „ Hardinksvold. „ 897,767 
J. Schrenders, „ Winkel, „ 889,000 
J. K. Tom, V 's-Hage, „ 809,000 
J. Kooij, „ Amstenlam en 

E- S. Reijmer, „ Rotterdam, „ 867,000 
J. Schrenders. „ Winkel, „ S50.000 
J. Rutgers, „ Gouda ou 

J. Verkoren, „ Voorschoten. „ 757,000 

Eenruin, 15 Febr.: het bouwen eeuer nieuwe kos-
terie aldaar; iugek. 3 bilj-, als: 
K. 11. Eldersvcld. te Don Ham, ƒ 11,880 
E. de Joagc, „ Eenrum, „ 9,890 
J. Zeldenruat, „ WarHum. ., 9.200 
gegund. 

Teruanrd, 15 Febr.: lo. het bouwen eener school 
en onderwijzerswoning tc Bettcrwird; minste inschr. 
was K. K. Ozinga, te Dokkum, voor ƒ 8SS5. 

80. bet bouwen eener school en onderwijzerswoning 
te Baard: miuste inschr. was dezelfde, voor ƒ8935. 

Hakklnga , 15 Fehr.: het leveren van 500 stère 
grint, te lossen in de Compagnons vaart: geen in
schrijvers. 

Hoofdplaat, 15 Febr.: bet maken en levercu van 
5100 M ' zinkstuk, 561 M* rijsboslag met vlcchttuinen, 
7425 schecpstoiie gewonenDoornikschen-.Lessineescben-
of hazaltstecn cu 2550 schoepstons afval vau soortge
lijken steen; ingekomen 7 bdj., als: 
B. den Ester van den 

Brink. te Knttcndijkn. ƒ 55,999 
0, do Wilde, „ idem „ 45,990 
D, Bilier. „ Beherpeaisso, „ 43,997 
1. vnn Male Dz., ., Breskens, „ 4'i,S45 
.1. Kraaijeveld, „ Hansweerl, „ 43,500 
C Roskam, „ SI edrecht, „ 43,360 
H. Rage, „ Middelburg, „ 43,333 

VHooch. 16 Febr.: het bouwen vsn bazaltmureu 
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langs den scliutkolk van sluis no. 10 der Zuid-Wil* 
lem>vaart: ingek. 4 bilj., als: 
J. H. Wessels, te Tliolen, f 17.995 
F. v. d. Berg, „ Herie, „ 11,700 
A. F. van Seters. „ Vupht, „ 16,605 
J. Vullings, „ llceze, „ 16,49!! 

Zwolle-, 16 Febr.: het maken van een gedeelte der 
nieuwe verbinding tusschen dc Willemsvaart en de 
stadsgracht; ingekomen 3 bilj., als: 
D. Bruins en A. Blocks, le Zwolle, / 7777 
W. AniU, „ Milligen, „ 7781 
L. Krook, „ Zwolle „ 0.75 
grgiind. 

L r m m r r , 17 Febr.: het leveren van Ben paar bui-
tenvloeddcureii met bijbehooren in de Lenistersluis; 
gegund aan 11. H. Visser, te Lommer, voor/2145. 

Velp, 17 Febr.: liet bouwcu eoner rilla vooi J. P. 
van der Wcijden, naar dc plans ran ile architecten 
G. J. van (irndt en (i. M. C. Nieraad, te Arnhem; 
minste inschrijver was U. Dennen, te Velp, voor 
/ 24-891. 

Y l U g e , 1'JKebr.: het vernieuwen der bewaarschool 
mrt woning voor dc onderwijzeres aan dc Voldors-
praclit; minste inschr. was P. Borghuis, te 's-llage, 
voor f 24,300. 

t n i i T - r i i o r i , 19 Febr.: dc levering van 65,000 Waal-
straatklinkers; ingekomen 6 bilj,, nis; 

' . d. Pol, tc Eek-en-WieL 
„ Amersfoort, 
„ Utrecht, 
„ Amersfoort, 
„ idem 
„ Bcmmel, 

/ 1378.65 
„ 1361.65 
„ 1348.10 
„ 1342.25 
„ 1321126 
„ 1293.50 

S. O. v 
G. B. Gijsbcrtsc. 
S. L . de Beer, 
A. Maters, 
T. van Daal, 
J. van de Loo, 
gegund. 

'a-Hage, 20 Febr.: het maken van cen woongebouw 
voor den dienst van het loodswezen aan de haven van 
IJinuidcn; minste iniehHveri waren Gebr. Moorman, 
te Helder, voor /16,390. 

AniMvrdam, 20 Febr.: het bouwrn van een maga
zijn en wouing voor J . A. eu A. J . Kaas, op een ter
rein aldaar, onder beheer van den architect Y. Bij
voet» Gz.; minste inschr. was l). Heijink, te Amster
dam, voor /17,799. 

Vranlng tn , 20 Febr.: hel graven vau het Ter-Ape-
Ier kanaal tot de zuidelijke grensscheiding van Gronin
gen en Drente; iugek - bilj., als: ƒ167.785 en, van 
F. Kaspers, te liciderwoiderpolder, f 156,700. 

Haur l rm, 20 Febr.: het bouwen van cene school 
en onderwijzerswouing aan het Noordciude van deu 
Hoofdweg ui den polder Kicrland op Tessel; minste 
iuschr. was W. dc Juni; Jr., te Nieuwediep, voor 
f 14,599. 

lleagevern, 20 Febr.: lo. dc bouw van cene be
weegbare biug over het Hoofddicp; ingekomen 2 bil— 

Stleii, als: 
. Oels, te Hongeveen, ƒ 2649 

F. Hartsuiker, , idem „ 2559 
gegund. 

2o. het bouwen eener brugwachterswoning; één bilj. 
ingekomen van 11. Oels, le Hoogevecn, voor ƒ 1800; 
niet gegund. 

'a-Hage, 21 Febr.: lo. de lichting cn opruiming van 
cen iu de Nicuwe-Maas, even beneden Vlaardingen, 
gezonken vaartuig; minsle insebr. was A. vau der Tak, 
tc Goederende, voor /1400. 

So. het leveren van voorwerpen van gegoten en ge
smeed ijzer, staal, koper eu metaal, benevens net 
bezorgen van smeden eu werklieden, tot liet. doen van 
herstellingen aan de Rijks-stoom- eu andere vaartui
gen, iu gebruik bij het baggerwerk ten behoeve vau 
•Ie werkeu der Merwede eu Killen, in Zuid-Holland eu 
Noord-brabanl, van 1 April '77—31 Maart'78; eenige 
inschr. wareu Penn eu Baud ui n, tc Dordrecht, voor 
5 pet. beneden het tarief. 

3o. bet doen van baggerwerk in den bovenmond 
van liet Pannerdcnsche kanaal; eenige inschrijver was 
H. van der Buut, te Nijmegen, voor ƒ13,900. 

t i i K t i - r d u n i , 21 Febr.: de op 22 Jan. II. gehouden 
aanbesteding van verschillende werken in den Hoilus 
Botanicus, is bij ouderbaudsch contract opgedragen 
aau J. B. Corue lissen, te Amsterdam, voor J 20,500. 

Amtterdam, 21 Febr.: het bouwen vau 3 woon
huizen aau den Amstel bij dc Schollebrug, ouder be
heer vau den architect T. J . Pannekoek; minste in
schrijver was Keukeler, te Watergraafsmeer, voor 
ƒ 25,968. 

Groningen, 22 Febr.: het plaatsen eener noodwal-
besclioenug aan het Zuiderdiup; minste inschr. was 
A. de Vnes, tc Groningen, voor ƒ 460. 

Advertentien. 

AANBESTEDING. 
HET BESTUUR van het St. Anthonij Gasthuis 

te Leeuwarden zal aau la-steden: 

Het afbreken van het Oud St. An-
thonij Gasthuis, aan de Groote Kerk
straat enz. | aldaar, en het ter plaatse 
bouwen van een nieuw Gesticht. 

De bestekken, met grond teekening, van af den 
28 Februaiij 1877, tegen bi-taling van ƒ 1.50, te 
bekomen bij den Drukker 1IUEKSTE1N . iu de Weenlt. 

Aanwijzing in loco deu 3 eu 5 Haart e. k., tel
kens ' l namiddags te 4 uur. 

DIJKGRAAF m HOOGHEEMRADEN VAN DBN 
ZEEDIJK BEOOSTEN' HUIDEN wenschen in onder
handeling te treden omtrent de levering van: 

1000 kubieke Meter grove STEEN
PUIN. 

Zij, die daartoe genegen zijn, of omtrent de le
vering vun een geleelte dier hoeveelheid, worden 
verzocht zich aan le melden bij den Secretaris van 
voormeld Heemraadschap, den Heer P, VERSCHUUR, 
te .Vulde». 

HENRI CUYL1TS & C°~ 
R O T T E R D A M . 

FABRIEKANTEN van ZINK- n LOODWER-
KEN, Zinken DAKBEDEKKINGEN, LOOD-
W E R K E N , ORNAMENTEN in gegoten of 
gedreven B »k . V E N T I L A T I E cn V E R 
W A R M I N G vim Huizen, Serres enz., WA
TERLEIDING CIIZ. 

Agenten voor Engelsche Stalbenoodigdheden. 
li'' >•>•>} Loodgieter» genieten korting. 

• j a V * B'j *'" Gemeentewerken van Rot
te rdam wonlt tijdelijk verlangd: 

. - . ' i i b n k w n a m 

bouwkundig Teekenaar, 
tevens ervaren in de constructie van be
weegbare bruggen en bijbehoorende werken. 

Salaris naar bekwaamheid, ƒ2000 a 
ƒ 4 0 0 0 'a jaars 

Sollicitatien voor deze betrekking wonlen, onder 
overlegging van de vereischte stukken, vóór den 
28en Februari n. s. ingewacht bij den Directeur der 
Gemeentewerken van Huttvrdam, bij wien tevens 
nadere inlichtingen zijn te liekomeu. 

Een jonirinensch, de beste getuigenissen kunnende 
owrtwgen, zoekt een betrekking als OPZIG
TER Adm met (remeo briefen onder N". 251 
bij de Boekhandelaren VV. EEKHOFF & ZOON. te 
Leeuwarden. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gro

ningen /uilen, op Dingsdag den zesden Maart 
1877, des middags ic twaalf uur. in een der 
vertrekken van het raadhuis dier gemeente, aanbe
steden : 

De OPRUIMING van den DAM tus
schen de wateren van het Stadska
naal en de Pekela. 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving vol
gens par. 137 van de algemeene voorwaarden der 
bestekken van uitbesteding ten behoeve van de ge
meente Groningen, vastgesteld door den rund den 
27slen Jnuij 1874, no. 1. De inlevering der bal
letten moet geschieden vóór of op Maandag den 
5den Maart 1877. 

BESTEK en VOORWAARDEN liggen ter inzage 
op de secretarie der gemeente, alwaar gedrukte exem
plaren, tegen betaling van ƒ 1 , 0 0 per exemplaar, te 
verkrijgen zijn. 

Inlichtingen zijn te bekomen hij den beer inge
nieur van de stads veenen te Stadskanaal, die Of 
WOENSDAG den 28sten Februarij a. s. de noodige 
aanwijs in loco zal doen, beginnende Ie 12 uur in 
den namiddag. Plaats vau /aiiienkoinst bij KEU-
NEKES te Stadskanaal aan den Pekelderweg. 

GRONINGEN, 12 Februarij. 
Burgemeester en wethouders: B. VAN ROMEN. 

De secretaris: JACQUES OPPENHEIM. 

AANBESTEDING. 
De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de 

Gemeente NIJMEGEN, zullen op Vrijdag den 2. 
Maart 1877, des namiddags ten halfeen uur, in 
het Gemeentehuis te Nymeyen aanbesteden: 

1. De LEVERING van 200,000 Boven-
voetsche grijze machinaal gevormde 
Vlakke STKAATKLIN KERSTEENEN 

2. Het VERVOEREN van 200,000 Bo-
venvoetsche grijze machinaal gevormde 
Vlakke STRAATKLINKERSTEENEN 
van de Waal naar de Hertogsteeg en 
het Valkhof. 

De bestekken liggen ter inzage op de Gemeente-
Secretnrie van Nijmegen, dagelijks vun 's morgens 
0 tot 's middags 3 uur, de invallende Zondagen 
uitgezonderd. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den Heer Ge
meente-Architect P. VAN DER KEMP. 

A a n b e s t e d i n g . 
HET OEHBENTESTUUR VAN GAASTEBLAND 

gedenkt, behoudens nadere goedkeuring, aan le be
steden : 

Het amoveren van de Herberg c. a., 
letter A. nos. 463 en 105 te Balk, 
en het bouwen aldaar van een Post
en Telegraal kantoor met Bovenwo
ning voor den Directeur en een Boter-
waag met een Zaal en Woning daar
boven. 

Aanwijzing iu loco, den 3 Maart e, k., des mid
dags 12 uur, en de insclirijvingsbilletten in te leveren 
vóór of op den 7 Maart, (vóór 's middags 12 uur) 
daaraanvolgende, aau het Gemeentehuis te Balk. 

De teekeningen liggen ter inzage aan genoemd 
Gemeentehuis en bij den Architect J. DOl'MA te 
Leeuwarden, eu gedrukte bestekken zijn deu 27 
dezer verkrijgbaar bij den Boekdrukker J. R MIE-
DEMA aldaar, tegen betaling van f 1 per exemplaar. 

HERBESTEDING. 
De COMMISSIE voor de Gemeentelijke Gasfabriek 

tc Arnhem is voornemens om op Dingsdag den Oden 
Maart 1877, des namiddags ten een ure, in hare 
Vergaderkamer aan te besteden: 

De Levering van 4,250,000 kilo's En
gelsche GASKOLEN 

volgens voorwaarden, die op franco aanvrage tegen 
betaling van 25 Cents aan gemelde fabriek zijn te 
bekomen, alwaar tevens nadere inlichtingen kunnen 
worden verkregen. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- rn Talelbazalt-groeveu 

in RIJNPRUISSEN', 

Handelaars in Duitschen tn Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BROISSTEEN. VOORVASTE STEENEN, ESZ-
Sieuwehaven N.zijde 55, I t o l l e r d i m i . 

ED. G. A. FOL, 
A r c h i t e c t t e Rotterdam, i s v o o r 
n e m e n s i n h e t o p e n b a a r i n t w e e 
p e r c e e l e n A A N T K BESTEDEN, o p 
Donderdag l Maart 1877, v o o r 
r e k e n i n g v a n d e n H e e r 

J. C. HARTOG, 
t e Bleixwijk, het m a k e n v a n 

zijnde: 
N'. I. K o e t s h u i s ( v o o r .'50 

R i j t u i g e n ) m e t t w e e B o v e n 
h u i z e n e n 

N". 2 . P i m r d e i i g t a l (voor 
28 P a a r d e n ] m e t H o o i z o l 
d e r , 
o p e e n t e r r e i n a a n d e n M a u r i t 8 -
w e g t e Rotterdam. 

De Teekeningen liggen van af den I5den Febru
ari a. s. in de aebter/nal van bel Kotliebuis Neef 
lundseh Unpen op de Korte Hoogstraat ter inzage 
en zijn van at'.lieu datum ii f '2.5U oer stel, de 
bestekken it f I verkrijgbaar aan liet Kantoor. Ilooir-
strcuil N'. '240. 

H E R B E S T E D I N G . 
De BURGEMEESTER «n WETHOUDERS van 

AMERSFOORT zullen op Maandag, den 5 Maart 
1877, - voorniiddags le elf ure, ten Raadhuize in 
bet o[ienbaar bij enkele inschrijving herbesteden: 

de levering van 83000 gewone Nieder-
menmc her lava Straatkeien vóór den 
20 Juni 1877. 

De roorw&arden (dezelfde als die der eerste lie-
-i i ' i l in . liggen alle werkdagen, van 10 tot I uur, 
op de Secretarie ter lezing. 

Inlichtingen zijn bij den Gemeente-Architect ver-
krijgbaar. 

Ite Secretaris can Amersfoort, 

W. L. SCIIELTUS. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
1)K JONGH & Co, Civ. Ing. 

te O U D E W A T E R . 
Leveren of vervaardigen en herstellen alle soor

ten van STOOM- en andere WERKTUIGEN. 
MACHINEOLIE iu vijf kwaliteiten. 

Marmeren SCHOORSTEENMANTELS, 
dito WASCHTAFELS, T A F E L B L A D E N . 
BADKUIPEN, TOONBANKEN, WINKEL
PUNTEN enz. 

(i. Ie .1. COOL, Fabrikanten. 
ROTTERDAM, AMSTERDAM, 

Willemskade 12. Bloemgracht 77. 

B. HOLSBOER te Arnhem. 
FA KMI EK en H Uï AZIJN van Instrumenten 

voor weten scha pjielijk gebruik. Alle soorlen van 
Baro- eu Thermometers. Veld-, Marine- eu 
Theaterkijkers. Briefbalansen. enz. enz. 

F A B R I E K 
VAN 

Machinale Houtbewerking, 
G O R I N Q H B JVX. 

Gelegenheid tot het n r h a v r n vnn Ll jn t -
w e r k , A r t i i l t rit ven enz., tot het maken van 
k o z i j n e n , l l e t i ren eu H a m e n , volgens op
gegeven of toe te zenden profielen of teekeningen, 
tol het xnftfn, «tchnvt'ii en ploegen vuu We
len en P i n t e n , alsmede tot hei u i t zagen vo l 
IjeiiM profiel met de Lintzaag. 

Steeds voorhanden K n i i i f rr lei iren mei twee 
pnnee len , dik l centimeter. 

\ rehi t r i tvei* en t tO | i ln t t fn . alsmede een 
groote voorraad van a*eMehnnfde en geploegde 
V u r e n en Uren en D e l e n , ah: 2'/3 X 20; 
2V, X 88; 3 X 26; 27i X 23; 2 X 33; en 
verder alle atiuet ingen en dikte van Hout. 

H. M U L L E R . 
I"ri | • couranten zijn op franco aanvragen aan 

de Kabriek verkrijgbaar. 

Th. J. DOBBE, UTRECHT. 
M\(i\ZIJ\ V\\ IKKKKMIKIIHKITE\ 

VOOR BOUWKUNDIGEN. 
Eene ruime keuze vau: 

O A L Q U E E R I i l l V K r H K r , 
C A L Q U E E R P A P I E R , 

PAPIER SANS FIN in alle soorten cn eene 
extra moetje party dubbel olypbanta WHATMAN. 

JSF" WEDER VOORRADIG: - S J Q 

Driehoeken van Caoutchouc, 
weinig hooger in prijs dan de houten, 

PRI1A QUALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ 6 . — , per 25 vaten / 5 7 0 , 
per 50 vaten / 5.40, 

b|j grootere partijen over den prys nader 

overeen te komen, 

AUGUST OSTER, 
C i l a s h a v e n l a te R o t t e r d a m 

SUIJVER Hk. J O N K E R & ZOON, 
8TOOMKETELMAKKHS te AM8TEÜDAM, 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 
Ter voorkoming van abuizen bericht de Ondergeteekende, dat hy sedert het 

begin van dit jaar opgehouden heeft in gemeenschap met Hk. J O N K E R &. ZONEN 
te werken, en dat ook niemand van zijn naam met die Heeren zaken doet. 

Beleefd verzoekt hy de voor hem bestemde brieven te adresseren aan 

H. E. SUYVER, 
Fabrikant van Stoomketels en Werktuigen, 

G r o o t e B i c k e r s t r a a t 30 e n 2 2 , 

(Hollandsche Tuin) Amstordnm 

Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A L ÜE! T H A V B R S 

peeft berigt dat, door haar tot eenige A G E N T E N voor den 
verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLKERS &> C». te Amsterdam cn 
DE LINT &> C°. te Rotterdam, 

door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden nrstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gcüjke voorwaarden al» aan de Fabriek, Heilweg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Onderlinge (jlas\erzekeringniaatscliappij. 
GeveBtigd te Amsterdam. 

COMMISSARISSEN: Mr. W. K . van derBregten, Jhr. Mr. B. de Bosch Kemper. 
W. E . Matthes en H. J . de Bi j l l Naohenlns. 

D1KECTEUK: P . Schleljer. Kantoor Leidschegracht, N". IS . 
Het doel dezer Maatschappij Is wederkeerige verzekering der Deelnemers, naar evenredigheid van leden 

deelneming, tegen alle schade door het breken van Spiegelruiten, Spiegel, en groote ruiten 
door ongeluk, kwaadwilligheid, straatrumoer, OPROER, of andere ongevallen. 

De voorwaarden van Venekering, in het Prospectus vermeld, intt met de noodige inlichtingen p r o l " 
verkiijgbnar ten Kantore der Maatschappij en b(j de Agenten. 

Uedruat by U. tt. VAN DKH WIEL Jt C* te Arnben — Alle .lukken en advertentien te .drwweren aan den Hedacteur f. W. VAN ÜENUT JOin. u Arnbem. - üit «av. van 1). A. THIEME. 

Twaalfde jaargang* N». 9. Zondag 4 Maart 1877. 

ÜE OPMERKER. 
W E E K B L A D 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN. AANNEMERS eu WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

" " " A B O NTl E M E N T: 

V . . . . h.jiii Zonden. 1'rij. per :! ruMtndeii '' 1.(15. Men .bonneert ziab ..or 

« n jnareonjr. Afronucrlijke imiumer» by .ooruitttwitflline 15 ernt». 

Al le - * " v v * " en advertentië^ te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 

Van 1 - regel* f 1.—, verder vonr eiken -•_•<• J plaatiruimlc 20 eeaft en 10 centi 
voor eeu nommer *uu liet blad. Advertentien vuor het buitenland 2SreQtt perregeJ. 

DE MUSEUM-BOUW. 
Mfii /al zicb herinneren, dut bij onze vna'gere 

beacnouvringen over den bouw vun het nieuwe Mu
seum de omsiiindijrlH'id. 'lat bouw ten laste vun 
's laiimls M'lmtkist komt, een voornaam |iunl uitmaakt 
van ill- bedenkinjren, die Wpm de voltooiing van bet 
thans banyfiidt' Ixinwjilan in bei midden /iju «rebraeht, 
terwijl teven* bij ó> benandeliiiggfaaUliiy^Hrlhig 
in de. Eerste Kamer der Stalen^Oeneraal, toen de 
werkkring der Itijksailvistuirs bes|iroken weitl, vooral 
ook gewezen werd op de nood zakelijk beid, dat 's Lands 
belastin<ri>ii, die de schatkist Bteunen, ZIHI billijk mo
gelijk lieste.nl worden. 

Overwegen wij dit ponl nader, dan wordt het 
meer en meer duidelijk, dat de Staat der Natie, en 
de N.nie den Staat toelxdioort; dat beiden zoodanig 
mei elkaar vereenzelvigd zijn. dat zij van elkaar on
ver vreemd baar zijn, en de een dus den ander niet kan 
miskennen of voorbijzien. Daarom worden dtltO. &. 
's Lands gelden zoo doelmatig mogelijk door den Staat 
besteed, en daarom worde ook aan de Natie zooveel 
mogelijk de overtuiging geschonken, dat baar dik
werf zuur verdiende |iemiingei), die zij in den vorm 
van belastingen moet opbrengen, bijdragen tot onder
linge welvaart en bloei en niet doelloos wonlen uit
gegeven. 

In hoeveri-e nu echter de bemoei ingen der Hijks-
advisenrs, eu wasimjj wij bier ter t»liLiitst> vooral de 
aandacht vestigen, de uitvoering van bet hangende 
Museiimplan met dit lieginsel stronken , daarvoor ivle-
veeren wij bij dezen hetgeen dienaangaande, onlangs 
iu no. 5 van De Opmerker werd rnedegedeeld, dat 
namelijk nel plan vol gebreken is in de iiiru-htiug, 
onaannemelijk in bouwtrant eu in uitvoering, uiet 
wruhn" een millioen, zooals men het noemt, kost, 
maar minstens twéé millioen. Ware men Integen
deel overtuigd, dat bel plan ntil>eris|telijk was in 
inrichting en bouwtrant eu er na de verlmuwing van 
het eerste vastgestelde millioen nog een (mar ton 
zouden nine;.'ii worden bijgejtasl, meu zou daarmede 
allicht vrede kunnen hebben, aangezien zulk een 
bouw toch geduwde verscheidene nwiisebenlevens 
dienst doet, en daardoor tevens aan de eischen der 
kunst niet zou wonlen le kort gedaan. 

WIJ kunnen intusschen niet aannemen, dat de 
Minister van lliunenlandsi:he / a k e n zoodanig met de 
uitvoering vau Int plan is Ingenomen, dat daartegen 
geen pnitest hoegenaamd bestand is; want al zou 
de meest bekwame staatsman willen beweren, dat 
het plan goed en deugdelijk is, en net de Regeering 
over een drietal jaren, wanneer namelijk bet vastge
stelde millioen zal verbouwd zijn, niet in grooie flnan-
cieele ongelegenheid zou brengen, — dan nog zouden 
wij staande h len, dat die In'weringen op een 
schromelijke dwaling berusten en alleen liet gevolg 
zijn vau Innigst verkeerde iuformatien, terwijl slechts 
de uilsprank van onpartijdige deskundigen hier be-
slissen kan. 

Het wa» met het oog op een en ander, dat wij 
reeds in no, 5 vuu De Opmerker op een grondig 
onderzoek van Kegeeringswege iu deze aandrongen, 
wat wij tliitns herhalen, niet tegenstaande de fun
deering reeds voor een doel kau aangelegd zijn. Zoo 
ooit, .Lm geldt bier het spreekwoord: iheler half 
gekeerd dan HUL gedwaald" en liever dus het werk 
gestaakt en door onpartijdige deskundigen een gron
dig onderzoek ingesteld, dan op zoo losse gegevens, 
als thans hel geval is, eeu bouwplan doorgezet, 
waarvan, behalve de overige ongerijmdheden, later 
zoo overwegende fiuancieele ongelegenheden het ge
volg zijn. 

Als men eens nagaat, dat bij gelegenheid der 
prijsvraag voor het nationaal monument (er herinnering 
aan 1813, in weerwil van alle |*ogingen om het 
destijds door den architect Cuypers ingezonden ont
werp de overwinning le doen behalen, het gezond 
verstand toch heelt gezegevierd boven middeleeuwsch 
kunstbejag, en het toen een monument gold, dat 
men alleen om ff' uitwendige oprichtte, un dat 
maur ƒ 7(1,000 mucin kosten, dun moet men beken
nen, dat het thans hungende Museuui-plun zich 
als een zeer zonderling geval kenmerkt. Ofschoon 
wij ul. thans twaalf jaieu later iu den tijd zijn, 
en men zou meenen, dut meu met den tijd vonr ut t 
gaat, hebben wij thans den architect Cuvuerx in 
de Kijkscomniissie van adviseurs eu heeft de invloed 
der middeleeuwse he kunst zóó diep wortel geschoten, 
dat een commissie van twintig leeken in de Houw
kunst, inecreudeels oudheklkundigen, en één archi
tect, Cuyjiers Itekroont voor eeu nieuw n m - e n i n . dat 
/1,000,000, zegge: één millioen mag kosten, dat 
inwendig behoorlijk bruikbaar moet zijn, en dat aan 
de eischen der hedendaagsche kunst moet voldoen. 
Waai lijk, als bier geen ontzaglijke vergi^mg. geen 
ontzaglijke misrekeiiiug is ingeslopen, dan guat zulks 
ujle gezond verstand te boven. 

Is iu het oog van den Minister Heemskerk geen 
enkel Nwlerlandsch bouwmeester instaat een bt-hoor-
tijk imiseiiuigebouw te ontwerpen, waai-om wenl 
dan niet een internationale wedstrijd uitgelokt met 
een internationale jury, dit; tn.li altijd lievredigende 
resultaten moet opleveren, en waardoor men althans 
niet zoo grool gevaar loopt, van met de bouwkosten 
om den tuin te worden geleid. Deze toch worden met 
het thans liangeude bouwplan numelijk heel licht 
voorgespiegeld, overtuigd als de drijvers daarvan 
zijn, dat er, als over een drietal jaren het vastge
stelde millioen zal verl-ouwd zijn , toch niets meer 
aan te doen valt, en de rest dan toch moet komen . 
onverschillig of 's Lands middelen voortvloeien uit de 
zoo dikwerf zuur verdiende. belasihig-|>emiuigeji of uit 
andere bronnen. Kunnen de beide Kamers der .Staten-
Generaal de belangen der schatkist niet verdedigen 
door bet hangende bouwplan door een krachtig votum 
onschadelijk te maken, waarlijk, dan zullen voortaan 
alle lieziunigliigcn op staatkundig gebied , zonulso. a. 
herhaaldelijk door den Minister van Oorlog worden 
ingevoerd, al bitter weinig baten. Want hehabe het 
bij uitstek dure iiiuseumplnn, wachten de llegeermg 

nog de voltooiing vau het Haagachfl Bhuenhof, bet 
nieuwe Centraalstation, stellig nok nog de nieuwe 
Leidsche Academie en andere werken, die allen vol
gens het onverzettelijke systeem der heeren De Stuers, 
Thijm en Cuypen zullen moeten gekneed worden. 

Heeft Nederland jarenlaisg een eervolle plaats in 
de rij der beschaafde volken ingenomen, een nieuw 
nationaal Musemiigebouw in de hoofdstad van bet 
Rijk, vohrms het thans trangt̂ trlr plan. voltrokken, 
kan uiet anders dan de Net Ier kind se be beschaving in 
een hoogst treurig daglicht stellen, en moet de 
onderstelling wettigen, dat zelfs de Regeering niet 
bij machte is het hoofd te biiilen aan de luimen 
van een drietal antiquaren, als de heeren De Stuers. 
Thijin en Cuypers, wier doel en streven toch 
slechts is te schitteren, onverschillig welke middelen 
daartoe worden aangewend, 

/oo dikwerf in tien laatsten tijd de ktinstdnjverijen 
der Itijksidviseurs besproken werden, even dikwerf 
kwam men tot de conclusie, dat het gezond verstand 
in deze zou zegevieren. 

Deze voorspelling zien wij echter tot tmgtoe niet 
bewaarheid; want ondanks het protest iu de beide 
Kamers der Staten-Generaal, ontwaren wij nog 
geen veiaudering, als dal wellicht eenige Protestant-
scbe Kerkgebouwen voortaan wat minder muurschil
deringen zullen zien ontblouten, terwijl overigens alles 
met de grootste snelheid en in alle stilte op touw 
wonlt gezet, unlading aan de stelling, dat bet geen 
in de Houwkunst staat, dat staat, en dut men veelal 
eerder geneigd is, voort te bouweu, dan uf te breken. 

Kan de Kegeeriug nu juist behoefte hebben aau 
een colk'ge. dat in alles en overal oudheidkunde 
vooropstelt, terwijl het haar te doen is om iufor
matien over kunst-aangelegenheden ? Is het niet 
oneindig beter en verkieslijker, dat zulk een college 
saamgesteld is uit een drietal ocfcioame architecten — 
daar toch ieder degelijk architect evengoed oude 
gebouwen, die restauratie waard zijn, kan ivstaureeren 
als nieuwe bouwen —des noods met één oudheidkun
dige (liefst geen bedilzieke), dau zooals thans het ge
val is, uit eeu twaalftal leeken in de Houwkunst, 
die in hun oudheidkundige liefhebberij en hun let
terkunde een voorwendsel zoeken, om overdo heden
daagsche kunst te regooren en daarin krachtig wonlen 
gesteund en voorgegaan door een drietal, geens/ins 
onbaatzuchtige voorvechters der middeleeuwen, als 
de heeren De Stuera, Thijm en Cuypers ? Wij 
zijn nog-ïal wns geneigd Nederlandsche toestanden 
met buitenlandsche le vergelijken; maar als men 
dan eens nagaat hoe buitenlandsche ItVgeenrig.-u de 
kunst bejegenenen, dan bemerkt men eerst, op welk 
een bij nHatak vreemdsoort igen weg de bemoeiingen 
der adviseurs de Regeering reeds gebracht hebben, 
't Is waar, in het buitenland heeft men ook Minis-
stem van Openbare Werken die aan de kunst het 
recht laten wedervaren dat haar toekomt, maar dit 
belet niet, dat de toestand hiertelande, althans wat 
de Houwkunst uuiihelaiiirt, al zoo treurig mogelijk 
gesteld is. 

Voordat de commissie van Rijksadviseurs wenl in
gesteld, waren, zooals meu weet, een viertal mannen, 
Dr. Leemans, Pruf. Moll, de architect Rose en de 
ingenieur Vun der Kun, later Conrad, belast met de 
instandhouding der nationnle monumenten van ge
schiedenis en kunst. Deze commissie deed zich van 
meer dan ééne zijde zeer gunstig kennen, zooals nog 
het -V v. d. Dag van 28 Januari jl breedvoeriger 
vermeldt, /IJ had echter te kampen met te weinig 
ondersteuning en belangstelling van gemeentebest uren 
en nndere corporatién, en moest tengevolge daarvan 
in hut einde (1870) haar mandaat neerleggen, het
geen ook te betreuren was, omdat zij zich vooral 

door haar meegaandheid en onbaatzuchtigheid onder
scheidde. 

Sedert echter de tegenwoordige commissie van ad
viseurs iu werking trad; sedert vooral de architect 
Cuwwri daarin aandeel had (namelijk altijd in com
binatie met, den heer Thijm), — sedert heeft men 
er op moeien wijzen, dat deze commissie haar be
voegdheid te buiten ging. Niet het minst blijkt 
zulks thans, nu, niettegenstaande de Minister van 
Binnenlandsche Zaken in de Tweede Kamer ver-
klaattle, dat de adviseurs geen bouwplans maak
ten, een rijksadviseur, de architect Cuypers, in de 
gelegenheid wordt gesteld, om mee te dingen naar 
den bouw van een nieuw Museum, terwijl een jury 
van twintig leeken in de bouwkunst n e t d é n b o u w -
mecster (de adviseur Gosschalk) Cuypen' werk be
kroont. 

Wij vragen, welk nal sticht toch de tegenwoor
dige Commissie van adviseurs: doet zij iets anders 
dan de zaak der kunst krachtig tegenwerken, en 
den Staat op ontzaglijk'1 kosten jagen/ J u , oudege-
bouwen worden door haar toedoen gerestaureerd; 
maar wonlen 's Lands financiën, als er sprake is van 
het verleenen van subsidie, daarbij altijd zooveel mo
gelijk ontzien? Adres aan de restaiinilie van het 
Raadhuis te Heusden , waarvan de Regeering de helft 
bekostigt: aan liet stadhuis te Gouda, waarvan de 
Regeering. nu de Naad onwillig is meer te betalen 
dun de beiuiodigde steigers, de gansche kosten zal 
dragen: aan de kerk te Maastricht; terwijl de com
missie ovor de nieuw le stichten rijksgebouwen een 
' b j ' . n . 1 . ! uitoefent. en zicb '*m gezag aanmatigt, 
dat de kimst in boeien shut en ieder bouwmeester, 
die met haar ln aanraking komt, tot een slaaf barer 
eenzijdige en uitent beknunpen kunstbegrippen wil 
maken (adres aan architect Vogel). Waarlijk men 
kan voor de middeleeuwsche kunst ijveren , maar men 
kan er ook te oeel voor ijveren, en dit geschiedt thans. 

Moet men ook niet toegeven, dat een salaris van 
ƒ 3'100 'S jaars voor een teekenaar teu behoeve der 
Rijksadviseurs geenszins een karige Uizoldigiiig is, 
daargelaten wie met die betrekking is of zal worden 
begiftigd.' Terwijl ongetwijfeld ook al door de bemoei
ingen der adviseurs de archeoloog Alberdingk Thijin 
wonlt benoemd tot lloogleeraar in de aesthetica, die, 
hoe schoonklinkend zijne o[Hjningsrede ook moge 
geweest zijn, voor niets leeft duu voor de nagedach
tenis van Vondel, eu ongetwijfeld zijne leerlingen 
naar de dagen van dien middeleeuwschen dichter zal 
terugwijzen. 

Mogen nochtans de leden der Tweede Kamer, nu 
de plans van het Museum voor hen afzonderlijk ter 
bezichtiging ziju gesteld, tot de overtuiging komen 
vau hetgeen daarvan ook reeds in n°. 5 van De Op
merker is gezegd gewonlen, en dus een grondig 
onderzoek vun tekeningen, bestek en begrooting, 
door onpartijdige ileskundigen in te stellen, pro-
voceereii, daar toch de jury, die die plans bekroonde, 
in het belang van '« Lands schatkist, eu in dut der 
kunst onmogelijk als zoodanig in aanmerking kan 
komen. 

M zitten ook de 6000 palen voor het Museum 
reeds in den grond, zoo levert zulks niet het minste 
herwaar op, het werk TE STAKEN, indachtig aan 
de spreuk: «Beter «ai/gekeerd dan HBEl . gedwaald", 
cn is zulks oneindig verstandiger, dau zich te bin
den aan de uitvoering, vun een boiiwplun, dat met 
zijn onmogelijken doorril als anderszins den lachlust 
moet wekken van ieder beschaafd Nederlander, dat 
land en volk tot oneer en schuilde moet strekken, 
en over een drietal jaren niet »ruim" één millioen, 
niuar minstens twee iiiilliocn zal beginnen te kos
ten. Bovendien zijn voor de uitvoering van eeu ge
heel nieuw bouwplan de reeds iu den grond gesla
gen palen ten deele bruikbaar, of wel, zij kunnen 
weer opgehaald wonlen. 

Tevergeefs hebben wij eindelijk naar eenig artikel 
van den heer Thijm omgezien, om te trachten 
onze argumenten te weerleggen. De heer Thijin 
schijnt het onderling consigne, dat. stilzwijgendheid 
gebiedt, wanneet de verregaande verkeerdheden der 
heeren adviseurs onder de aandacht vau het publiek 
wonlen gabnchl . goed op te volgen, h'-e sjsoedig 
hij anders ook gereed is, te ti-.ichten het gezond 
verstand door ziju breedsprakigheid in de schaduw 
te stellen. Of zou de heer Thijm de les ter harte 
nemen, die het Handelsblad van 0 Februari jl. hem 
onder ziju brief geeft, en waarin o. a. geaegd wordt: 
adat het Nederlandsche volk, zoo in zijn geschiedenis 
aals in ziju kunst en letteren, grooten eenvoud loont, 
«doordien het volkskarakter over het algemeen wars 
ais van misleidende praal, en ernstige, gestivnge, 
•zij het ook stroeve, waarheid stelt boven poëtische vor-
viuen en zinnelijke schoonheid, dio de verbeelding 
>'doen dwepen, doch hut verstand onbevredigd laten" t 

De zaak vun het Museum, die du 19de-eeuwi>che 

Nederlandsche beschaving in zulk een treurig daglicht 
Stelt, laten wij inliissclteD niet rusten, maarkotnun 
duamp terug. 

VLUCHTIGE01 MERKINGEN NAAR AANLEIDING 
EENER WANDELING DOOR ROTTERDAM. 

Er wonlt wel eens beween!, dat da Wetenschap — 
en dus ook die \an deu ingenieur — geen Vader
land heeft. De juistheid dezer stelling, in een alge-
meenen /in opgeval, erkennende, zoo verwachten 
wij echter geen tegenspraak, wanneer wij beweren, 
dat de Hollandsche ingenieur in het een of ander 
onderdeel zijner wetenschap zal uitmunten boven 
buitenland-die collega's, en dat van deze laatsten 
hetzelfde kau worden gezegd ten opzichte van den 
vakman iu Holland. 

De hij/oinleiv toestanden, eischen en behoeften 
van liet land, waarin de ingenieur geroepen is te 
arbeiden, bepalen iu 't algemeen van welk onderdeel 
der wetenschap hij een «specialiteit" zal worden. 
Hieruit laat zich dau ook gereedelijk bet verschijnsel 
verklaren, tlat ons Vaderland, wegens zijne bijzondere 
verhouding tusschen de np|iervlakten van land en 
water, door ulle lijden heen, mannen beeft voortge
bracht , die op het gebied van eigenlijke waterbouw
kunde htUUM naburen overtrolfen, terwijl velen zelfs 
eene Eurojieesche verinaanlheid verwierven. Ons kleine 
land mag te recht trotaofa zijn op de groote werken die 
het totstand gebracht heeft, en het doet het Hollandsen 
hart goed, wanneer men ziet, dat dit ook door den 
vreemdeling wordt erkend. Bewijzen daarvoor ziju 
gemakkelijk bij te brengen; wijlen de hoofd-inspec-
teur van den Waterstaat, Conrad, was lid en zelfs 
voorzitter der Internationale Cmuimssie in zake de 
doorgraving der landengte van Suez; Duitschland, 
lajian, Egypte en andere landen deden een beroep 
op onze ingen iei u-s. Kvenzoo trof mij on buig» de raad, 
door een der Engelsche bladen gegeven, een HoUandsch 
ingenieur de taak op te dragen om te voorzien in 
de overstemmingen van de Theems, de jaarlijks 
terugkeeivnde plaag voor een groot gedeelte van 
Londen . ofschoon wij anders van die zijde niet met 
loftuitingen overladen wonlun. Ook de groote bruggen 
over onze rivieren, die in den laatsten lijd gebouwd 
zijn, trekken te recht de algemeene aandacht van 
deskundigen. 

Hoe stivelend en eervol dit alles nu zijn moge, 
zoo moeten wij ons tegelijkertijd niet laten verleiden 
in het kwaad te vervallen, de oogen te sluiten voor 
11»• T r i wij f M n - kunnen zien en leeren op dat 
gebied der iiigcnieurs-\vetenschapi»en . waarin anderen 
ons vóór zijn. Eene wandeling door Rotterdam heelt 
mij aanleiding gegeven op dal gevaar te wijzen. De 
spoor wegwerken door die stad, hoe schoon ook het 
algemeene plan in vele opzichten moge uitgevoerd 
zijn, eu de in uitvoering zijnde brug voor gewoon 
verkeer over de Maas, vertoonen gebreken, die ver
meden hadden kunnen worden, zoo men gebruik 
gemaakt had van hetgeen in hel Buitenland, o. a. 
te Londen, te zien is. 

Rotterdam en de hoofdstad van Engeland, hoe 
reusachtig de afmetingen der laatste ook zijn mogen 
tegenover die van eerstgenoemde plaats, bieden genoeg 
punten van overeenkomst aan, om de vergelijking 
voor een oogenblik te wettigen. 

Beschouwen wij dus vooreerst den spoorweg door 
Rotterdam. 

Bestaande uit een viaduct of eene aaneenschakeling 
van bruggen met ijzeren bovenbouw, vormt deze 
spoorweg de verbinding tusschen den Hollandschen 
en Stiiut-sspoonvcg, en maakt deel uit van laatst
genoemde. Het Gentraat-station, waar de beide 
lijnen samenkomen, ligt op zekeren afstand buiten 
de stad, terwijl op de plaats der voormalige Beunt-
brug eeu klein station of halte gebouwd is. 

Met de vermelding hiervan komen wij al dadelijk 
aan om eerste en wellicht hoofdbezwaar, in tooverre 
dat wij het groote station in de stad, ea het kleine 
daarbuiten zouden gewenscht hebben. De voordeelen 
aan te toonen van zulk eene inrichting boven de be
slaande achten wij bepaald onnoodig, daar zij te zeer 
in hei oog springen, terwijl de bezwaren, diedaartegen 
kunnen ingebracht worden, niet \an overwegend be
lang ziju en geheel en al op eene geldquaestie neer
komen. De gewy/igde inrichting, boven aangegeven — 
ware deze nog voor uitvoering vatbaar — zoo den 
Staat eeuige tonnen gouds meer kosten, want zij 
vordert o. a de onteigening vau huizen iu het mid
den der Stad, die nu behouden zijn gebleven en het 
dempen van eene grootere oppervlakU' water. Maar 
wat heleekent die lietrekkelijk geringe som geld* 
tegenover het kapitaal voor den geheelen spoorweg 
benoodigd en bovenal tegenover het groote voordeel 
voor hei personenverkeer, dal van die extra-uit
gaven hut gevolg zoude zijn geweest. De plaatsing der 
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stations is eene fout, die vroeg of laat tal moeten 
worden hersteld. 

Een enkel station van voldoende afmetingen in het 
centrum van Rotterdam zou op dit oogenblik in 
alle behoeften voorzien, maar het bouwen van ccn 
halte tei' plaatse van het tegenwoordig centranl-station 
ware gerechtvaardigd geweest met het oog op eene 
uitbreiding der stad in die richting. 

Venier is het ons niet recht duidelijk, waarom 
de beide lijnen op zulk een korten afstand huiten de 
stad samenkomen. Lag het verbindingspunt eenige 
kilometers verder, b. v. nabij het station Schiedam, 
dsn zoude in een gedeelte der binnen- cn polderstad 
de hoogte onder den spoorweg grooter kunnen zijn. 
Van het einde der gedempte Binnenrotte af is de 
hoogte boven den beganen grond bepaald te gering 
voor een veilig en gemakkelijk verkeer van rij- en 
voertuigen; e n hoe treurig is het aan de Schiekado 
gesteld I 

Ten slotte nog eene opmerking omtrent het station 
of de halte nabij de Beurs. Ware het wellicht niet 
beter geweest den sjioorweg hier aan het oog te ont
trekken en door. in plaats van lang» het gebouw 
san te bi-engen; men had dun althans terrein ge
wonnen en tevens eene leelijke en hinderlijke donkere 
ruimte vermeden, wier somberheid vooral hij regen
achtig weder sterk uitkomt. 

De Engelsche K|ioor wegman t̂ chlippijen , wier lijnen 
in Londen uitloopen, hebben te iwtit begrepen, dat 
het belang van het personenverkeer vordert, dat 
de hoofdstations gebouwd worden in het hart der 
stad. Een bezoek nau een dier vele termini, die met 
elkander in omvang wedijveren, is noodig om een 
denkbeeld te verkrijgen van hetgeen zij, rekening 
houdende met de waarde van den grond, moeten 
gekost hebben , afgezien van de mijlenlange viaducten, 
waurvnn de aanleg noodig was om die gebouwen te 
bereiken. Bovendien vindt men in verderaf gelegen en 
buitenwijken een groot aantal kleine penenensta-
tions, benevens uitgestrekte evjaderendepota. 

Maar tengevolge dezer werken, is dun ook het 
verkeer op de Engelsche s|KK>rwegen, die alle oorden 
van liet huid met de hoofdstad verhinden, geworden 
wat het thans is, n.l. reusachtig. 

Hoewel wij natuurlijk niet willen beweren, dat 
de behoeften van Rotterdam mot die van Londen te 
vergelijken zijn, zoo gelooven wij toch, dat eene 
oordeelkundige studie van hetgeen de wereldstad op 
spoorweggebied vertoont, de gebreken had doen ver
mijden, die iu de voorgaande regelen met e e n enkel 
woord zijn aangestipt. 

Het tweede punt, hetwelk wij wenschen te hespre
ken , betreft de in aanbouw zijnde brug voor ge
woon verkeer over de Maas, of de zoogenaamde 
Willemsbrug. De pijlers en landhoofilen dier brug 
zyn reeds sedert eenigen tijd geheel afgewerkt en de 
bovenbouw is ongeveer een jaar geleden aanbe
steed , maar met de werkzaamheden voor het opstel-
In is nog geen begin gemankt. De reden hiervan 
schijnt gelegen te zijn in de moeilijkheid om den 
toegang tot de brug aan de Noordzijde of Boompje* 
zoodanig in te richten, dat aan alle belangen en 
eischen voldaan wordt. De quaestie omtrent den toe
gang tot de Willemsbrug is zeker van groot belang, 
terwijl de bezwaren, die tegen de oorspronkelijk 
voorgestelde inrichting aangevoerd worden, blijkbaar 
gegrond zijn. Dit alles neemt echter niet weg, dat 
deze vertraging in den voortgang van het werk Op 
velen een zonderlingen indruk moet maken. Gewoon
lijk toch zal men, vooral waar het zulk een belang
rijk werk geldt, alle vraagstukken, die daarbij kun
nen voorkomen, vooraf onderzoeken , zoodat wanneer 
tot de uitvoering besloten is, met kracht kan wor
den voortgewerkt, En dit schijnt hier het geval niet 
te zyn geweest 

Het zal zeker door niemand wonien afgekeurd, 
dat men het kwaad thans nog zooveel mogelijk 
tracht te herstellen, hoewel de groote fout niet ge
heel weg te nemen is en die gezocht moet worden 
in de ontworpen hoogte-ligging der brug, zooals na
der zal worden aangetoond. 

De toegang van de Boompjeskade naar de brug 
was oorspronkelijk zoodanig ontworpen, dat de hui
zen in de onmiddellijke nabijheid over t i m e groote 
diepte onder den grond kwamen. Natuurlijk von
den de eigenaars dier panden zulks zeer onaange
naam, maar zij verzuimden van bun misnoegen be-
hoorlijk blijk te geven tot op het oogenblik, dat 
met de zoo te recht gevreesde iwhooging der straat 
eindelijk een aanvang zon wonien gemaakt 

Even onverklaarbaar handelde blijkbaar de scheep-
vanrt, benevens het Collage, dat in Rotterdam han
del en nijverheul verleuenwnonligt, daar zij uu eerst 
als hun vermoeden uitspreken, dal de stadsbrug la
ger ontworpen is (bui de apoorwagbrug, en dus het 
verkeer te water zeer zul belommeren: eene bijzon
derheid, die eveneens reeds lang van algemeene be-
kendheid kou worden geacht 

Die verschillende uitingen van misnoegen zijn ech
ter nu ter elfder ure z o o krachtig, dat de voort
gang van het in uitvoering zijnde werk tijdelijk is 
gestaakt geworden. 

Terwijl aau de bovengenoemde Mnngliebbendeu 
thans het recht van spreken, of liever van klagen, 
gereedelijk kon worden ontzegd , mogen zij wel dank
baar zijn, dal uien hen nog te woord stunten uan 
hunne beswaren zooveel mogelijk tracht tegeinpet 
te komen. 

Maar bevreemdend blijft het zeker, dat nidi vooral' 
alle belangen nauwkeurig zijn onderzocht en alle be
langhebbenden gehooid, teneinde een ontwerp 'te 
kunnen maken, dat zonder vertraging kon d-orden 
uitgevoerd. Ware deze weg ingeslagen, dan zotele 
men waarschijnlijk tot de overtuiging zijn gekomen, 
die wij de e e r hebben hier uit te spreken, dat de 
hoogte, waarop de brug ontworpen is, niet Heugt. 

De brug had dus lager of hooger moeten gepro-
jectecid worden. Lager: dan zoude het vooideel 
verkregen zijn van een gewensrhten en wvihlg^iWbafvn 
toegang van de Boompjes, maar tevens^nc'pi-ootere 
belemmering voor de scheepvaart dan die,'waarover 
deze thans klaagt. Hooger: h v. cene hoogte over
eenkomende met-, of weinig venei lillende van die der 
spoorwegbrug: dan wan de scheepvaart volkomen 

tevredengesteld, en blijft de toegang voor nader 
onderzoek vatbaar. Een onmiddellijk gevolg van het 
laatste is zeker, dnt rij- cn voertuigen van de 
Boompjes de brug wel zouden kunnen zien, en zich 
ongehinderd dauionder bewegen, maar hiermede ook 
tevi-eden moesten zijn. Dit heeft echter op zich zelf 
niets, wat bedenkelijk kan worden genoemd, mits 
slechts ergens eene goede gelegenheid besta voor 
genoemde voertuigen om ook op de brug te kunnen 
komen. 

Naar onze meening wan het zeer wenschelijk ge
weest bij het maken van het ontwerp te onderzoeken, 
of oen behoorlijke toegang tó verkrijgen was: de 
hoogte der brug vooroiidoi-steld 1 M. of meer hoven 
die, welke mi i> aangenomen, met ruime openingen, 
of eene, overbrugging van de Boompjes. 

Indien de uitvoorb:iarheid vau dit plan gebleken 
was, waaraan wij voorloopig niet twijfelen, zou het 
/eker de beste oplossing zijn geweest van het vraag
stuk, dat thans de gemoederen van soovelenin Rot
terdam vervult. 

Maar zooals de zaak thans slaat, kan aan /ulk 
eene oplossing niet meer wonien geducht. en zijn 
dun ook reeds andere maatregelen aangegeven. Blij
kens een raadsbesluit, vóór eenige dagen genomen, 
moot do scheepvaart zich tevreden stellen met 20 
cM., terwijl wat den toegang aanga it, voorgesteld 
is, de Boompjeskade met eenige meters iu dft rivier 
te verbreiden, en slechts een gedeelte der aldus ver
kregen totale breedte voor den te maken oprit te 
bestemmen, zoodat vóór de hing het gedeelte der 
straat langs de huizen, hetwelk op de tegenwoor
dige hoogte blijft, aanmerkelijk lager zal liggen, 
dan de andere helft, die toegang tot de brug geeft. 
Het kim zijn, dut, iu de gegeven omstandigheden, 
deze oplossing de lieste is, maar de Boompjeskade 
wonlt ontsienl, en de scheepvaart wer weinig gehaat. 

Om al deze redenen achten wij, dut het boven 
door ons aangegeven denkbeeld verre de voorkeur 
had verdiend, en betreuren, dat het niet vroeger een 
punt van ernstige overweging heeft uitgemaakt. 

Wij kunnen dan ook onmogelijk de meening nn-
deidrukken, dat bij den houw der Willemsbrug met 
enige overijling is te werk gegaan, en dat een 
meer nauwgezet onderzoek van hetgeen in het Bui
tenland Ie zien en te leeren is, ook hier tot betere 
resultaten sonde nebben geleid, dan die welke n n 
verkregen zijn. 

Londen, Februari 1877. R. v. L 

VERDRAAGZAAMHEID. 
Een Duitsch teekenaar der rijksadviseurs nam de 

eervolle tank op zich om de Nedeidandsche bouw
meesters in Duitschhind eens zwart te maken. Hij 
verkondigt in de lieutsche Rauzeitung het auiisuinud 
programma vau een iuieniutioiimil concours voor de 
nieuwe Leidscbe Academie, en acht slechts één bouw
meester (natuurlijk Cuypersj liekwaum om met het 
buitenland te concurn-eren; met nl de overigen ziet 
het et maar zoo, zóó uit. De hoeren sdyjagajpt 
(beter gezegd De Stuers, Alb. Thijm en ÜUypers), 
die zich nog al op hun nationaliteitsgevoel luien 
voorstaan, verwerven zich door deze nieuwe manoeu
vre om van zirh te doen spreken, ongetwijfeld meer 
lauweren. Volgens de redelijke opvulling van den 
werkkring der adviseurs mogen zij zich achter niet 
met nieuw te stichten rylugebouweu bemoeien; zij 
maken nochtans programma op eu zitten in de jury 
voor een nieuw academie-gebouw. 

Van een internatinitulc jury, waarin zelfs maar 
één adviseur zitting zou nemen, verwachten wij in
tusschen niet de minste onpartijdigheid of bevredi
genden afloop. De Duitsrhers, die zich dus doorliet 
trompetgescliat van een liezoldigd schrijver (|) wil
len laten blinddoeken, moeten dat maar weten. Wij 
voor ons betreuren het alleen, dat de Minister van 
Binnciilnndsclie Zaken geen tijd heeft out zich te 
vergewissen, wal de adviseurs al zoo verzinnen om 
de Nederlandse he bouwmeester* te hinderen en te 
kwellen, eu dat zij zich bemoeien met /aken, die 
buiten hun bevoegdheid liggen. Wij gelooven ech
ter toch, dat de Volksvertegenwoordiging ons van 
deze ergelijke plaag zou kunnen verlossen. 

H . 

HET Ml.SKLM-REQÜEST. 
De nieuwsbladen berichten, «dal de Minister van 

Biunenlaiidsehe Zaken op de gevraagde inlichting van 
de Tweede Kamer tiet rellende het adres van Bene 
afdeeling der Maatschappij tot lievonlcriiig der Houw
kunst , waarin bezwaar wonlt geoppenl tegen den 
doorgang, gepmjecteenl ouder het middelgeliouw van 
het te Amsterdam te stichten Rijksmuseum, heeft 
medegedeeld, dal dit deel van het programma der 
architecten in de pbius is opgenomen, tengevolge 
van het Itepunld verlangen van het Genuvntebestuuc 
van Amsterdam, welke gemeente zich welwillend 
verlwiiden had, om de stichting van l.el Museum 
te steunen door ko-teliwen afstand van het heiinn-
digde terrein, door betaling vau eene som van 
ƒ 1 0 0 , 0 0 0 en door toezegging, dat de haar toebe-
hooivnde schilderijen iu liet Museum zouden worden 
opgehangen. Dal tegen bet verlangen vun Amster
dam noch door de Rijksadvisemx voor de monumen
ten vail gesel inden is en kunst, noch door de Com-
uirssié' fot voorlichting hij de stichting van het Mu-
seutii,'-Tlhch door de architecten, met het maken 
der niitw*r|*ni Mnsi , eeuige aanmerking is geinunki 
en oolt'lft?' Regeering geene aanleiding gevonden heeft 
om daartegen bezwaren te opperen. 

" ' W i j merken hierop aan, dat, zoouls genoeg be-
Iteiui is, lu>t Gemeentebestuur van Amstenhiui het 
bepaald vermdgen van den doorgang niet uit eigen 
beweging In'eft. te kennen gegeven, maar daartoe is 
atiiigevoi'lit Mor deiden, namelijk door middel van 
rijksadviseurs, die hel doel eu streven vim den heer 
Alb. Thijm m de hand werken; dat de Regeering 
h'xifdzakelijk door dien doorgang uan een geitouw 
gebonden wonlt, vol met technische gebreken, en, 
waar het voorwl op uau komt, een gebouw dat de 
Regeering lot schromelijke uitgaven noopt, wiinr-

(1) frm dut ii 11 UT k cn uur vau /1000 *iju I' Het zou nog 
al erg untj-aatiouwl' zijn, zonder publkkv lolliciutk dur-
vóór een vreemdeling iwn te atelka. 

tegen de gift van een gratis-bouwterrein en ƒ 100.000 
waarlijk in de versta verte niet in aanmerking kunnen 
komen, (t) Dat de Commissie tot voorlichting hij 
de stichting op den doorgang geen aanmerking heeft 
gemaakt, zulks verklaart zich uit het feit, dat die 
Commissie bestond uit leeken in de bouwkunst. en 
dat tie arehkecten, in bet èanooun betrokken, niet 
tegen den doorril geprotesteerd bobben. is alleen 
van toepassing op deu concurrent Vogel, daar de 
concurrent Ottypers Rijksadviseur is, en de archi
tect Eberson, hoewel niet in geschriften dan toch tn 
lijnen geprotesteerd heelt, door deu doorril eenvou
dig uil zijn plan weg te laten, terwijl wij, wat het 
niet-protesteeren vun deu architect Vogel betreft, 
herinneren aan den korten tijd. die hem en den con
current Eberson was gegund om het plan gen-.d Ie 
maken, en dus Vogel bet ongerijmde van den door-
rit niet voldoende kan gebleken ziju. Voorts dat vol
gens het algemeen gevoel |<-r Nederlanilsche ar-
chitecten niet uitsluitend de iirchitecten Cuypers, 
Vogel en Eberson iu aanmerking kwamen om met 
den wedstrijd |e mogen mededingen. Mal o >k de 
Regeering geen aanleiding I ft gevonden om togen 
den doorril bezwaren te up|ieren, buil zich verklaren 
uit de omstandigheid, dal de Regeering vv..nlt voor
gelicht door de Rijksadviseurs. 

De omstilidigbeid. dal buitenlandsche geitouwen 
mei zulk een doorril behept zijn, is niet de minste 
grond om deu aan het Museum verluwden doorril 
te wettigen, uls hebbende geen enkele hriiteuluiid-
selie doorgang zooveel verminking van de inwendige 
verdeeling der gebouwen en zooveel te hooge bouw
kosten na zich gesleept, als met het nieuw.- museiim-
plnn het geval is. Terwijl men evenmin door de om
standigheid, dat eeu weg of wegen op het bouwter
rein iiitlouopen , kun gedwongen zijn , muren nieuw 
Museum, dal op zichzelf één geheel IH'hoort t,- vor
men, over de lengte te doorsnijden. Trouwens al 
de gronden, waarop de voorstanden vnn den doorrit 
dien verdedigen, hebben ten dool, om des heeren 
AH.. Thym's Ulusièn te voldoen, zooals o. n. •dat 
ieder publiek gebouw i nl behoort te zijn iu het 
organisme; dat de publieke gebouwen vnieger voor 
een goed gedeelte publiek domein waren," enz., enz. 

Hel i-etpiesl der Allistenlilinsche afdeeling van de 
Maatschappy tot bevordering der Bouwkunst ge
waagt echter niet hlootelijk van den doorril, maar 
vermeldt ook mie hulpmiddelen die de ontwerper 
ter wille van den doorrit beeft moeten aanwen
den , welke zeer kostbaar zijn, eu strijden met 
de eischen, aau deze monumentale stichting te stel
len". Men ziet daaruit, dal het request beduidde, 
dat het bouwplan met deu doorril stoat of valt; 
voor rakmannen, die dat request formul den. 
waren de daarin aangegeven bezwaren dus voldoende. 
Nochtans zou bel goed kunnen zijn, zoo de Ain-
steidnmsche ul'd.vliiig van de Maatschappij lot be
vordering der Bouwkunst haar request nader aan 
de Regis-ring toelichtte. 

Het komt ons dus voor, dat de Minister van 
B'umeiilaiidsche /aken de strekking van het request 
niet giMsl begnqieii heeft. Inliisschen is het toch 
zoo klaar als de zon, dal reeds de Commissie, be
slaande uil TWINTIG i II iu v in de liouvvkuiist en 
tin bouwmeester, onmogelijk in aanmerking kan ko
men om li-u bouwplan Ie benordeeleu, dal o\trijhs-
koeten moet wonien uitgevoerd, en één millioen 
(zegge f 1,000.000) mag kosten. Hoe kun men na 
al de gebreken die over dnt phlll, o. n. ook in u°. 5 
van Re Opmerker van de/en jaargang ziju opge
somd, zoomede dat de bouwkosten niet nriiim" één 
millioen maar minstens twéé millioen worden, (2) 
nog eenige waarde hechten aan de bekroning van 
dat plan, en boe is de uitvoering daarvan te rijmen 
met een verantwoordelijk ltehi>er van 's lauds Ihum-
cien ? 

leder verstandig eu nadenkend man moet het een 
hoogst zonderling en eigenaardig verschijnsel noemen, 
dat men zulk een plun nochtans zal willen door
drijven. De Minister vun Binnen land sc he Zaken, 
die door de adviezen der Rijksadviseui-s in de war 
gebracht. Op het museum-request een zou onduide
lijk antwoord gal', moet nn de museum-quiiestie 
grondig onderzocht le hebben, — dour namelijk het 
hangende bouwplan met lustek en begrooting aan 
het oordi-el van ONPARTIJDIGE deskundigen te on-
derwei-|ien, tot de overtuiging komen , dat dedoor-
zettiug vim dut plan. vooral met hei oog op 's lands 
belastingen, een groote ongerijmdheid is, en dus 
van de venlen- voortzetting der werkzaamheden moet 
worden afgezien, teneinde de Itegiwring over een 
drietal jaren, wanneer de twéé millioen bouwkosten 
zullen VOOT den dag komen, niet in de grootste fi
nancieele moeilijkheden te wikkelen, daargelaten of 

de uun! Amsterdam dawrvoor ook niet zal moeten 
boeten, en welk gclxmw men ten slotte voor zijn 
geld krijgt. 

DE NIEUWE LEIDSCHE ACADEMIE. 

Nadut ons door middel van de Deutsche Bóm* 
zeitung uit Duitschlniid de voorlooptge mededeeling 
was gevvonlen. vun eeu internationaal concours voor 
.ku bouw eener nieuwe beidethe Academie, waarvan 
het programma is opgeuuuikl duor de Rijksadviseurs, 
welke laatste, zij het dan ook maar voor een gedeelte, 
levens zitting zullen nemen in de nationale jury, 
brengen de Nedcrhtudsehc bladen ons thans de tijding 
dat de adviseurs hei programma reeds mui den Mi
nister vau Bitineiihiudsche Zukeu hebben voorgelegd, 
waaruit dus mod worden opgemaakt, dat het eon-
coin's weldra een aanvang neemt. 

Men moet echter weten, dut evenals het gehemde 
met het nieuwe .lustitiegebouw te 's-Hage, nok de 
Leidscbe Academie een luerkwaurdig staaltje oplevert 
van de licinoeiz.ir.ht der heeren Itijksadviseui-s met 
nieuw uit tc vorren iijkttbouwwerken. Eerst was 
namelijk de bouw hiervan opgedragen min den ar

il) Het komt ouivuor, dat deeischomdc aan de gemeente 
turbenuoremle êcbllderyea la het museum optchaugen, nojj 
al ver gezocht i». leder besiKer vaa eeu Mhildenj, zoo zij 
namelijk van hHêsktmis i», nwet loch welkom «ju , wanneer 
hij dat iu bruikleen san een museum wil afitoau. 

(2) Men weat dat twaalf jaren geleden, de Kegecring 
uiair een kalf mllllucti voor een uit-uw uoieuta kon bc-
•cmkbaar «tellen. 

chitoct Mct/elaur, en loen de plans, enz. geheel 
gereed waren, komen de heeren Adviseurs en keuren 
ze af. Het kennelijk doel der heeren De Stuers, 
Alb. Thijm eu Cuypers daurnude beoogd, om na
melijk het werk legen te houden en len slotte 
daarover zelf liet beheer in handen te krijgen, ge
lukte, want nadat over de plans van den architect 
Metzelaar nel was geschreven en geredekaveld, en 
vooral misschien, nadat een Krunsch Mud, na het 
bezoek der' hiiiteiituiidsche professoren te Leiden ge
bracht , luide zijne afkeuring over de plans had te 
kennen gegeven (ofschoon er zijn die beweren den 
schrijver van dat Kranschearlikel zeer goed te kennen) 
wordt den Minister vun Biiineulauitsehe Zaken in de 
Tweede Kamer eindelijk nniigemden, om auu het 
gehasjiel met den bouw der nieuwe Leidscbe Aea-
demi ii einde t.- maken, door een internationaal 
e • - ie o|M-neii. 

Nu kunnen wij niet beweren of het plun-Metze-
luar geen afkeuring verdiende, als hebbende wij 
daarvan geen kennis genomen, maar bet was toch 
een groote ongerijmdheid, om enkel op het i-uppoit 
der' Rijksadviseur, waarin het bouwkundig element 
zooals reeds zuu dikwerf is aarigetoulul, veel te zwak 
en veel te partijdig is. tot een iuternatiuiiuul con
cours te Insluiten , en de plans niet auu het oonleel 
van ONPARTIJDIGE DESKUNDIGEN te onderworpen, 
onverschillig ui' men daarvoor de Maatschappij tul 
bevordering der Bouwkunst had aangezocht of eenige 
andere onpartijdige, bevoegde commissie. De wijze, 
waarop intusschen een internationaal concours door 
de Iwiiioeiingcn der Rijksadviseurs len sb.tte de be
kroning van .vu streng middeleeuwseh product, 
zooals de Adviseurs steeds doordrijven, zul tengevolge 
hebben, laat zich gemakkelijk verklaren, 

Men mi...li-i namelijk liuiteiilaiidsehe architecten 
uit om in de jury sitting te namen; een of meerden 
Adviseurs maken deel uit dier jury; men stelt e>> 
hoorlyke premien, ZIHHIUI de mededinging aanlokkelijk 
genoeg is, vooral voor de buitenjaaidseha architecten, 
en len slotte is er wel de een of andere toevullige 
buitenlander ol' ook wel Nederlander, die een ontwerp 
I tl ingediend juist in den geest der heeren Uijks-
adviscurs, welk laatste ontwerp alsdan bekroond 
wordt, en de Overwinning is aan de middeleeuwen. 
Ju zelfs is bet iu 't geln-el niet oiiwaaisebijnlijk. 
dal , het gezag der Adviseurs over nieuw uit te 
voeren rijksbouwphun in aanmerking nemende, zoo 
een modern bouwplan bekroond weid, men dit 
althans uitwendig zoodanig zou wijzigen, dat de 
verlangde ouderwetse he vormen en modellen toch 
zouden zegevieren. 

Men zal ons misschien willen tegenwerpen, dut 
een en ander niet mogelijk is, wanneer buitentandeehk 
architecten in de jury zitting nemen, en de onpar
tijdigheid alsdan streng moet worden gehandhaafd. 
De machtige en krachtige invloed, die de heeren De 
Sliieis, Alb. Thijm eu Cuvpers reeds zoo herhaaldelijk 
hebben doen blijken, geven uns echter i* doorslaande 
lie wijzen vun bet tegendeel en wettigen geheel en al 
de stelling, dar middeleeuwse he kuusUlrijverij moet 
zegevieren, ook al zouden bekwame en onpartgdige 
bouwmeesters in de jury wurden opgenomen. 

Waarom de Nederlandsche bouwmeesters, behalve 
de aichitecten Cuypers en Goaschalk, door de Re
geering moeten genegeerd wonien voor het geven van 
adviezen als undeiszius betrelfende nieuw te stichten 
ryksgeb iiiwen , als hcblicnde loch alle staatsburgers 
aanspiuak op gelijke rechten; waarom niet de Maat
schappy tot bevordering der Bouwkunst ineci erkend 
woidt, niettegenstaande de Minister van Binnenlandsche 
Zaken daarvan persoonlijk eerelid is, is een volslagen 
raadsel. Wil de Minister vuor de nieuwe Leidsche 
Academie «en iiiti-mat ionaal concours, waarom wordt 
dan der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
niet opgedragen eeu jurv te formeeren vnn binnen-
en bui ten lands'he architecten, en een programma op 
te maken, daar toch een voldoend gelul bekwame 
biiiteiiluiidsche aivhitecteii eerelid ziju der Maat
schappy? Noch de kiuisin'feieiidaris De Stuers. noch 
de hoogleeraar Alb. Thijm, noch de Ryksadviseur 
Cuypers of eenig ander Rijksadviseur beiuoeie zich 
echter met de zaak, want waar dezen warden toe
gelaten , ontstaat verdeeldheid, partijdigheid. mid-
deleeuwst'he drijverij, die dooi' allerlei middelen moet 
trachten to triumleeren, eu ten slotte ten nadeele 
vari 's lauds schatkist eu ten nudeele der kunst uit
loog u-u. 

Wij kunnen niet inzien, dut in onzen beschaaf
den tijd lieden, die uitsluitend in eeu he|iaaM vak 
zijn opgeleid, zou als b. v. bouwmeesters, terwijl 
zij voor ontwikkeling en vooruitgang ijveren, in hun 
hoedanigheid moeten miskend worden, en plaats 
moeten maken voor een drietal zich alles inbeeldende 
eu, helaas, tutnog toe a Hes vermogende dry vei* der 
middeleeuwen als de heeren : De Stuers, Alb. Thijm 
en Cuypers. En hoeveel voeten heeft liet niet in 
de aarde gehad om de Nederlandsche natie te over
tuigen o. a. van het nuttige vau spoorwegen, dat 
veisnelde middel vuu vooruitgang, en zal uu geen 
praten helpen om '*eri rijks-jniddeleetiwsche bouw
kunst te weren, dit machtig middel van teruggangt 

Waarom moet langer wonien gedoogd , dot zich 
lusscheu de broeders van één vaderland, die getrouw 
...in de spreuk: ^Eendracht mmtkt macht'behoorden 
saam te werken tot opbouwing vau beschaving, 
welvaart, rust en vrede, partijen vormen, die te
genover elkaar staan, dooidien de eene, die nog wel 
met de Regeering iu aanraking is. nuar de middel
eeuwen terug wit, terwijl de andere vooruitgang 
beoogt ? 

Is het niet oneindig verstandiger dut allen één 
weg bewandelen, namelyk den weg, die leidt tot 
hooger doel, tot veredeling en vounaking vun ons 
volksbestaan ? 

Het is met het oog op dit alles dringend nood
zakelijk, dnt de quaestie der nieuw te bouwen 
Leidscbe Academie woide afgehandeld doov onpartg
dige bekwame ItuuwmeeKteix, cn de Itykscomiuissie 
van adviseurs, met inbegrip vun de kunstreferenda-
n- en deu hoogleei-aur Alb. Thijm, duarvun totaal 
buitengesloten blyven. 

DE O P M E R K E R — Zondag 4 Maart 1877. 

ViinkoniliiriiiiEcn ran Aanbestedingen. 

Uaandac, .1 Vaart . 
Ml (bij Gcldcrmaisen), te 11 uren, door kerkvoog

den der Herv. gemeente, bij Wed. C. do Kokkert: de 
jpruieuwing vau het ameublement eu het verrichten 
van eenige herstelliiig.m in ou aan do kerk aldaar. 
Aanw. te 10 uren. 

i n i e r s f . u r t , te 11 u r u u , door burg. en weth.: de 
levering v a a 83,000 gewone Nicdcrmendiger lava-
•drnalketcn, v o o r 20 Juni '77. (Herliest) 

t lkn iaa r , te 12ureu, len knnlore van de gasfabriek: 
je levering in 1877 v a n 3ïi,t>00 HL. gaskolen, len 
dienste der gasfabriek te Alkmaar en te Purmcreiide. 

Dardrerlil le k' uren, ter secretarie: het maken 
c „ stellen vun 'A stuks linnenkasten, stuks kasten 
voor geneesmiddelen en 3 stuks tafels voorde op
passers, ten behoeve v a u bel nieuwe ziekenhuis. 

üranlnarn, te Dj'/i uren. door burg. cn weth.: 
het leveren en plaatsen vau ijzeren brugleuningen op 
aV Apoortendranibrug. Bilj. mz. '.'* Maart 

'a-Maf*, te 1 uur, door het gemeentebestuur: lo. 
de levering van Engelsche cu Sehotsclie slecukoleu voor 
,1e gemeentcgasfabriek; Ba het verbrecden en verbete
ren vnn eenige kunstwegen in de gemeente. 

Franeker, le 2 urcu, bij K. G. T'denga: het ga-
Seelteiük aanvoeren en wedcropbouwen eener schaar 
vnu de plaats Umra-datc te Edens, voor rekening v a n 
regenten van bet wnterhutt-Vitrnwengsathuls aldaar. 

n r l r u r g e i i , te 2 uren, tloor hnrg. eu weth.; het 
aanbouwen van een lokaal aan het gebouw der open
bare school, met daarmede iu verband slaande werken. 

m i i d r U i i i m . tc 3 u r e u , in bat gemeentehuis: hot 
bouwen eener nieuwe school en onderwijterswoning 
voor de Chr. Gent gemeente nldaar. Aanw. te 10 
uren. 

Otirle-Pekrla. te 3 uren, door het gemccntebesl.: 
het houwen van eeu posl- eu telegraafkantoor in die 
nmeente. 

ninariau, a Maart. 
Krrda, te II uren, door den commandant in liet (ie 

gruic-commandemeiit, in Het H o f van Holland; bet 
bouwen vun keukens, privaten c n e e n vuilnisbak bij de 
kloostorkazcrne aldaar. Bilj. inz. 4 Maart, vóór 3 
uren, up bet bureau van den romm. voornoemd. 

HUvsswsms, te 11 uren, door hel gemeentebestuur: 
lo. het mnkeu van een nieuw gedeelte waterleiding 
lol nfvoer van het gootwaler uit bet dorp nuar dc 
geide, iu 3 perc. eo iu massa; 2o. liet makeu vnn eene 
overdekte markttent op de Groest tegenover de Sla-
tion-lnmt 

Graiilngew. te IS '/ t uren, door burg. en weth.: d-
opmiming v a n den dom tusschen de wateren van het 
Stadskuuoal en de Pckela. Bilj. inz. 5 Maart-

t r n i i e m . te 1 uur, door de c o m m . v o o r de ge-
mpenlelijke gnsfuhrick, in hare vergaderkamer: de Ie-
wring van 4,250,000 KG. Engclsche gaskolen. 
I Bar lew, te ü ureu, door bet pd.lerhestuur, aan de 

Brui?: de leveriug v a u ongeveer 500 M 3 grint, aaa te 
recren a a n de Waalkade tc Tiel. 

i i . e rent r r i i , bij K. AV. WICNIÜ. het afbreken der 
oude- ea wederopbouwcu van cene nieuwe boercahuising 
eu schuur te Buijum, op de zathe bij Klaas Kienks 
in gebruik. Teekening ligt in de Dorpsherberg te 
Baijum. 

HeUward, door voogden van het St-Antonygast-
liuis: het leggen eeuer buisenriolecriug met 7 zink
putten, langs deu nieuwen aanbouw op het Jouiema-
erf, bet afbreken en wederophouwen met nieuwen 
steen v n n 11 M. tuinmuur eo de noodige houten schut
tingen tusseli'i. de erven der bewaarschool eu anderen. 
Bilj. ïnz. 5 Maart, vóór 'i uren. 

Spang*, bij S. v s u der Lende: het bouweu vaa ecu 
koffiehuis nabij het spoor te Wolvega. Aanw. 5 Maart, 
te 2 uren. 

vYaenada*. 7 Maart, 
'fl-llaxc, te 11 ureu, door deaeers 'aanw. ingenieur, 

in dc Nonnuulschieischool: het vervangen vau den 

5moten oven iu 's Rijks gieterij van bronzen geschut 
o o r 2 kleinere ovens. Bilj. inz. 0 Maarl, te 3 ureu, 

op het bureau van deu ingenieur voornoemd. 
M-i'lntutifii '. te 11 uren, door bet gemeentebcst.: 

ile levering vau 450 stère grint eu 50stère grinlzand. 
K ju-lui a, tc 1 .' uren, duor burg. en weth.: het 

Baken van eeu gebouw, bestemd v o o r 2 onderwijzers-
»iiiiii_-eii binueu die gemeente. Aauw. 0 Maart, te 
11 uren. Bilj. inzenden v o o r 11 uren. 

surtiulalervren, te 12 uren, bij D. II. Kopmft: eene 
belangrijke verlór.merin^ aun dc kerk der Doopsge
zinde gemeente alduar. Inl bij den architect 1>. 
buursauv te Drachten. Aanw. te 10 uren. 

Kalk , te 12 uren, door bet geiueentebest. vuu Gaas* 
tcrlumj : bet amoveeren v a n do Herberg e. n., LI. A, 
BOS. Mi:ï en 105, le Balk, en bet bouwen aldaar vun 
een post- en telegraafkantoor met bovenwoning v o o r 
den directeur, eu eenc hotcrwaag met eeue zaal en 
woning daarboven. 

'a-Haga. te 1 uur, doorliet ministerie van justitie: 
het uitvoeren v a n vernieuwingen en herstellingen l i a n 
en het ondeihoiideii gcd. IS77, '78 en '79 v a n de 
reclitsgeboiiwcn te 'a-Bosch, Breda, Kindhoven, Am
sterdam, Haarlem, Hoorn en Zierikzee; de gevange
nissen tc 's-Boscli, Breda, Eindhoven, Amsterdam, 
Haarlem, Hoorn, Alkmaar, Middelburg, Goes en 
Zierikzeo. Inl. bij den ingenieur architect voor de 
gevangenissen en rechtsgebouwon J . F. Metzelaar, te 
s Hage. 

'* liane, te 1 uur, door het It. C. parochiaal kerk
bestuur van den H. Jacobus de Meerdere, iu de pas
torie in dc Oude-Molsiruat: het bouwen van eeue 
pastorie, volgens do plant van den architect P. J. 11. 
Cuypers, te Amsterdam. Inl. bij I* J- van Langeluar, 
te Amsterdam. 

kruiiiifjen, te 1 uur. door burg. en weth.: het 
bouwen eeuer school voor 500 leerlingen met onder
wijzerswon ing op een terrein aan de Uijkstraat. 

Xlerlksee, te 2'/, uren, djor het gemeentebest.: 
liet vergraven cn effenen van dc wandeling tusschen 
de Nohelpoort en de Zuidwcllehrug. 

Zwolle, door bet dijksbestuur van het district 
Mastenbroek, bij den secretaris Mr .J.Thibout: de le
vering van 300,000 KG. puike, droge, grove Eagolscbe 
htecukoleo. 

D««é>r4ag, • Maarl 
ko.irlekerk, te 10'/t uren, door burg. en Weth.: 

het bouwen eener nieuwe school, met bijlévcring van 
scboolmcubelen, voor 240 leerlingen. Aanw. 7 Maart, 
te 10 uren. 

Neder-AaseH, tu 11 uron, door J . Bruisten: het 
bouwen van een woonhuis met stalling aldaar, met 
bijlevoring van materialen, uitgenomen metselt!eenen, 
paunen en kalk. Aanw. door dea architect Van Lith, 
te Grave, te 0 aren. 

•lardreeht, te 11 uren, door den architect H. W. 
Yeih, in Koophandel eu Zeevaart: de ophouw eener 
likeurstokerij en toebehooren. gelegen aan de samen
komst der Vricze- en Korte Breostraten. 

Vranlnn-en, te 12'/i uren, door burg. en weth.: 
lo. het metselen van een waterreservoir opdeGroote-
msrkli zo. het plaatsen van ruim 270 M lengte af
rastering, ten zuiden der Zuider begraaf plaats. 

i i o i i r n , tc 3 uren, bij dea logementhouder Kalf-
sterman: het bouwen eener nieuwe kerk voor de Chr. 
Gerefbrm. gemeente aldaar. l a l . bij B. Wiliand, te 
Ahneloo. 

Gry]p«kerk, te 3 uren, door J . G. Sijtsma, bij A. 
Brouwer: bet bouwen vsn eer.e burgerhuiziiig met 
wagenhuis aldaar. Inl. bij den architect P Kalt, 1e 
Bargum. Aanw. te 1 uur. 

K o i K i i i i n , bij T. Picrsma: bet afbreken van eeu 
woonhuis en wedcropbouwen van een logement met 
stalling voor G. Piersma, te Stavoren. Inl. bij A. S. 
Kuperus. te Staveren. 

Vri jdag, o Haart. 
Leeuwarden, t e ' lü ' , uren, door het ministerie van | 

binnenl. zaken, aau het gebouw van liet prov. best: 
l a bet éénjarig onderhoud van de sluizen, de duiswach-
lerswoiiiug enz., tc Miinriekezijlcu. Aanw. den 4den 
dug vóór de besteding. Raming ƒ 1925 ; 2o. bet vier
jarig onderhoud der verspreide Itijkszijleu eu bruggeu 
i n Friesland. Annw. 5 Maart. Raming f 080 per 
jaar; 80. het onderhoud over 1977—'80 aan de Sli-
lenzijl bij Slijkcnbnrg. met de daarin gelegen zeedui» 
de Oude Scboterzijl, mei bergloods en bet bulten ka
naal te Worst sloot. Aanw. 5 Maart. Raming /'I7(K> 
per jaar: 4o. het tweejarig onderhoud der haven- eu 
zccwerkcii te Slaveren; So. het. driejarig ouderhoud 
der idem te Makkuin; üo. idem der haven- en kist
werken te Lemmer en Tacozijl. 

MlnnerU(a , bij S. L. Brouwers: het afbreken vau 
eeue schuur te Vt irr eo bet wedcropbouwen van die 
le Minuerlsga, met bet maken van eeue nieuwe hak 
e n •. i-iriii/in Teekening ligt bij deu architeet C. S. 
Kei-rei. te Minuerlsga. Aauw. 5 Maart, tc I" uren 

Zaterdag, IO Maart 
' n l i n i c h . Ie 10 uren, door burg. en wetli.: de , 

levering van: lo. CO.000 straatkeien van Quenast, 2o. 
23,000 Attische trotioirkeien, 3n. 385 M ' bardsteeneo 
trottoirbanden. 

Ilukfceldam, te 11 uren, door C. de .tong te Wiel-
drecht, in de herberg Oud-Eikcudonk: hel bouwen 
van een woonhuis met schuur. Inl. bij A. van Ga
meren, timmerman in den Mookhuek, gem. Sirijen. 

Leruwnrden, tc 12 uren, ten genicenlehuize : de 
levering van 400 privétonueu. 

F>anek»r, te 12 uren, ten raadhuize: lo, de levering 
vau 31)0 sière riviergrint; 2o. dc levering van a. 000 
privaattonneii, in 3 pere., volgens model, b. idem van 
3S0 zinken trechters eu 350 idem deksels. 

Tiel, to 1 uur, door burg. en wclh.: dc levoring 
vsn 80,000 harde straal klinkers. 10.000 vlakke klinkers, 
5000 miskleurig linrdgrauw. 2000 bestrood, alles 
Waal-ter urn. 

Baard, bij P- Sicrdsma 1 eene beluugrijke vargrOOling 
en verbouwing van eenc boerenhiiiziug te Hums. lui. 
bij T. Spoelstra, le Tzumniarum. Aauw. f> Maart, te 
10 uren. 

Maandaa, IS Haart. 
Vllage, te 10',, uren, door de commissie van be

heer over den weg van Sis-van Dirksland cn lierkiu-
gen, in het gebouw van het prov. bestuur: het zes
jarig ouderhoud vau deu weg, loopende van I Mei 
77—83. Aauw. 8 Maart, le 12 uren. 

l i r e i h i to l l 1 ' , uren, door de Nederl. Centrasl-
aptlOl sBgmastsffhsppij• het leveren van 9000 stuks ei
kenhouten dwursligg trs. 

Dardrrcht, te bi urcu, ter «ccrctaric: bel 00000-
gen van liet plein cu dr nog onvoltooide wegen in 
bet bouwterrein der gemeente Dordrecht tusschen den 
Singel (Zandweg) en den weg achler 's Lands werf; 
hel begrintcn van die wegen en bet bestralen vun den 
weg achter 's Lands werf, met levering dar materialen, 
waaronder 051) M 3 grint en ongeveer 340,000 Waal
straat klinkers. Aauw. 10 Maarl, tc 2 uren. 

Lelden, te 12 uren, door buig. en weth.: bet leve
ren van eeue schuit, genaamd metsel sc hou W. 

D e i n , 's avonds 7 uren. aan de gasfabriek: de le
vering van minstens 55.000 HL. Engelsche gaskolen. 

M u l i n g , l i * Maart. 
Haarlem, te 2' t uren, door het prov. bestuur: 

bet bouwen van eene school eu onderwijzerswoniug 
te Hoorn, op het eiland Terschelling. Annw. 10 Maart. 

Waenadag, tS Maart. 
'a-llaga, le 11 uren, door liet ministerie van bin

nenl zaken: lo. de uitvoering van rijswerken en bagger-
werk ter verbetering vau de Lek onder dc gemeentf 11 
Williie-Idragemk (prov. Utrecht), Nieuwpoort eu Groot 
Aniincrs (prov. Zuid-Holland), tusscheu de kilometer
raaieu 103 en 105. Aanw. 9 en 10 Manrl, te 12 
uren, samenkomst aan bet Veerhuis te Schoonhoven. 
Raming ƒ30,000; 2o. liet bouweu cencr brug over de 
Hambeak in het jaanpad lungs den rechteroever dor 
Boven-Maas ouder de gemeente Roermond, tusschen 
de kilumeterrnaien 7S eu 79, cn het opruimen eener 
aldaar bestaande brug. Aanw. 8 en 0 Maart. Raming 
ƒ8600 ; Bo. het wegruimen van 2 iu het Hillegat, na
bij de Oude Hilsche haven, bewesten Willemstad ge-
zoakeu vaartuigen. Aauw S eu 0 Maart. 

Heluward. le II uren, door burg. en welb.: lo. 
hel maken eener klinkerbestratiug van dc voormalige 
Blauwpoort «f langs het afgegraven bolwerk tot de 
Za ulsterpoi.it en van datr langs de Beurtmanskade; 
het maken van bevloerde voetpaden, bezoding enz., 
benevens bet inukeu van 00 M. bouten walbeschoei 
ing; 2a. bet makeu van een klinkcrtrotloir langs dc 
nieuwe woningen aan de Jongumastraat, lang 7S M. 
Asnw. 10 Maart, te 10 uren, samen te komen in het 
Hof van Holland. 

fltareren, te 11 uren, tco geineentehuize: het af
breken vun een bestaand en wedcropbouwen van een 
nieuw woonhuis. Teekooiug ligt ter secretarie. 

Menaldum, t> 12 ureu, door den burgem. van Mc-
natdutnudeel: lo. het aanleggen van eene aardebaau, 
het bevloeren, begrintcn eu ten deele bestraten daar
van, van deu Rijksweg lot door het dorp Beklagen, 
ter lengte van p. 111. 1150 M . Aauw. te 2 uren; 9o. 
de levering van 781 slère grint, waaronder 50 atère 
griutzand. 

Utrecht, te l2'/ s uren, door de Nederlandsche 
Kijnspoorwcgmaatscnappij, in een der lokalen boven 
bet Station: de leveriug v s n magazijnsgoederen. Bilj. 
inzenden 13 Maart 

'•-Hage, te I uur, door burg. eu weth.: hel le
veren van gegoten-ijzeren straatkolkco. 

I'trecht, le 1 uur, door dc Nederl. Rijnspoorweg
maatschappij: liet makeu van den onderbouw van 00110 
brug tot gewoon verkeer bovenover deu spoorweg op 
het sintion Arnhem. Aanw. 6 Maart, te 11 urcu. 
Bilj. inz. 13 Maart 

Haarlem, te J' , uron, door het ministerie van 
binnenl. zakert, san bel gebouw van het prov. best.: 
eeuige werken aan het ijkkantoor te Amsterdam en hot 
onderhoud vau dat gebouw tot 31 Dec. '77. Aauw. 
10 Maart. 

Kt-rarn «i> Zo*m, te li" , uren, door het gemeen
tebestuur: de levering vao 50.000 stuks keien van 
Quenast. 

I l e r l k i s * , te 1' , uren, door het gemeentebcst. 
bet leveren van 10,000 stuks keien. 

Itonderslag, » Maart. 
Woerden, tc 12 nren, door burg. ea weth.: bet in 

staat van herstel breugeu van eou gedeelte der kade 
langs de iinnrdzulj vnn dea Rijn in die gemeente, 
vaa de brug in de Hoogt tot san de St.-Pietersbrug. 

Haam, te 12 uren, door burg. en weth.: het bou 
wen van eene onderwijzerswoning te Doorn, iu du na
bijheid van bet beslaande schoolgebouw. Inl. bij den 
bouwkundige G. J. Kubes, te Utrecht. Aanw. 9 
Maart, te 11 uren. 

'•-naga, door bet ministerie vaa koloniën: de 

levering van 5010 rietneu papier eu 500 pakken bord-
papter, in diverse soorten. 

Vrijdag, i e Maart. 
Leeuwarden, te I , uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aau het gebouw van hel prov. best: 
lo. het iwoejarig onderhoud der werken vaa den 
Koudumer Slaperdijk. Aanw. 12 Maart Raming 

/ 1100 per jaar: 2o. bet onderhoud over 1877, '78 en 
'79 vnn de zeesluis de Nieuwezijlen onder Engwierum, 
met bijhohooreude gebouwen enz. van het opscheeps-
hoofd to Dostmahorn. Aanw. 12 Maart. Raming 
/ 2555 per jaar. 

t r n h r m , te 12 uren, door bet ministerie van bin
nenl. zakcu, aan bel gebouw van bet prov. best.: het 
vervangen vau dc Klaoanus-vlotbrug door eene ijzeren 
draaibrug over het Apeldoornsehe kanaal Aanw. 7 rn 
9 Maart. Raming /"óOöO. 

Xalerdag, 17 Maarl. 
Rilnge, te II uren, duor het gemeentebestuur: de 

levering van 300 stère grint. 
Vrlexrnveen , te 11 uren. door burg. cn weth.; het 

bouwen eeuer school met onderwijzerswoniug. Inl. 
hij den bouwkundige A. Schuiten Ez.. te Almeloo. 
Aanw. te 0 uren. 

Leeuwarden, te 12 uren, ten gemeentehuize: de 
stichting van eene woning eo bureau voor den direc
t-air der geineentegnsfabriek. Bilj. inz. 10 Maart, ter 
secretarie. 

Vrauwem>lder. te 1 uur, door kerkvoogden der 
Herv. geuu-utite, in de herberg van Sturm : het bouwen 
van eene nieuwe pastorie. Inl. bij deu architect J . II. 
Haiinink. te Goes. 

Jaure, ter gemeentesecretarie van Haskerland : de 
levering van 300 stère riviergrint 

Franeker, ten raadhuize: het droogmaken, slatten 
en lel veraten WOO der wallen, voorzoover noodig, van 
de vooimuligc Hnrlingerpoort af tol aan de HauritS-
brug. Iul. bij den stadsbouwmeester E. H. Alkema 
Kz. Aanw. 12 Maart, te 11 ureu, te beginnen bij dc 
llarlingerpoort. 

Maandag, IV Maart. 
t tkmaar, lc 12 uren, door dijkgraaf en hoogheem

raden van dn Litwaterende Sluizen in Kenncmerlaud 
en West friesland, in de Toelast: bet wegruimen van 
een gedeelte wal beschoeiing ia de buitenhaven te 
Edam eu bet maken van een bazalfkade aldaar, ter 
lengte vau ongeveer 104 M . 

Hein, 1e 12 uren , door den directeur van 's Rijks 
magnziin van mil. klecding. uitrusting enz, in liet 
magazijn: 1000 linnen bedlnkcns, 1000 katoenen 
hemden , 500 katoenen mutsen, 2000 paren wollen 
sokken, 800 paren vetlodcren muilco, 500 linnen hand
doeken, 1100 linnen voorschoten voor oppassers, 500 
half-hlank linnen pantalons, 1000 M. groen gestreept 
t̂ ordijndoek, ter breedte van 1.30 M.. 1000 M. idem, 
ter breedte vnn 0.S5 M., alles in ééne partij; 7000 
witlinnen peluwsloopcn, in 7 partijen, ieder van 1000 
stuks, voor den hospitaaldienst. 

Itlnudag, XO Maarl . 
'•-Ilagr, lo 11 uren, door het minislerie van marine: 

liet maken van een woongebouw voor den dienst van 
liet loodswezen bij den Nieuwen Waterweg aan den 
Hoek van Bolland, met den aankleve van dien. Aanw. 
10 Maart, van 11 — 1 uur. 

Vri jdag, ' 3 Maart. 
'ii-Haarti , te In' . uren, door bet miuistcrie van 

binnenl. zaken, aan bet gehouw van liet prov. best: 
do verbetering door begrinting en bestrating van 2 
gedeelten midcrberm der Zuid-Willemsvaart, in Noord-
Brabant. Aanw. 17 en 19 Maart. Raming ƒ 10,000. 

I.ITUU-1 . i n . , tc \ : uren, door het ministerie vaa 
binnen), zaken, aan het gebouw vnn het prov. best: lo. 
bet uitvoeren van werken ;uin den strooinleiienden dam 
op de Pollen vóór Harlingen. Aanw. 17 en 19 Maart. 
Raming / 7fi,000; 2o. het driejarig onderhond der Rijks-
kaualeii in Friesland, in 3 pere. Aauw.: perc. 1 den 
lieu dag-, pere. 2 eu 3 deu 4en dag vóór de besteding. 
Iteming: pere. 1 ƒ0940, pere. 2 ƒ 4500, perc. 3 ƒ 1000; 
3o. liet ééujarig onderhoud van de Rijks-haven en zee-
werken te Harlingen, in 2 pere- Aanw. 17 en 19 
Maarl. Iteming: pcrc. 1 /22.200, perc. 2 MfWO. 

l a t r r d a g . 31 Haart. 
Klundert, te 2 ureu, door den rentmeester der 

domeingoederen van Z. K. 11. Prins Frederik der 
Nederlanden, op het raadhuis: hot doen van herstel
lingen aan onderscheidene gebouwen onder Klundert, 
ia 2 perc. 

nanderdag, S a p r i l . 
'a-llage, te 11 uren, door het ministerie van bic-

neol. zaken: het vervaardigen, ineenzetten, weer uit-
clkaudcr-nemca en naar dc plaats van inscheping ver
roeren van den metalen bovenbouw voor 28 bruggen, 
ten behoeve der Slaatssjioorwegen op Java. Inl. bij 
deu hoofdingenieur J. W. Witsen Bias, te 's-Hagc. 

l ip lalnr te bepalen datum. 
Leeuwarden, door het bestuur van bet St.-Autony-

gasthuis: bet afbreken van het oude- en ter plaatse 
bouw.m van een nieuw geslicht. Aanw. 3 eu 5 Maart, 
telkens te 4 uren. 

Halk, door het gemeentebestuur van Gaasterland: 
lo. het bevloeren van een gedeelte weg in het dorp 
Bakhuizen; 2o. idem van idem iu het dorp Balk, 
Aanw.: van no. 1, 2 Maart, te 11 uren, van uo. 2. 
3 Maart, te 10 uren. 

l l a l l u m : het maken van eene nieuwe kap op de 
pastorie der Doopsgezinde gemeente aldaar. Bestek 
ter inzage bij K. van der Ley, aldaar. Annw. 5 Maart, 
tc 10 uren. 

Dlrkaland, door burg en weth.: het bouwen eener 
bewaarschool en woniog voor de onderwijzeres. 

Uloop van Aanbestedingen. 

l io i iRjum, 15 Febr.: bet afbreken der oude- en het 
bouwen eener nieuwe school enz. ten dienste van liet 
openhaar lager onderwijs; ingek. 9 hilj., als: 
G, Brouwer, te Franeker, / 5530 
F. G. Fokkes, „ Tjummnrum, „ 5432 
1). F. van Dijk en Zn., „ Berlikuin. .. 6S7B 
.1. Kcimpemn, „ idem >, 5294 
J. Brugsma, „ Franeker, „ 5209 
E. Siatema, „ Donujuin, „ 5244 
P. J. Nijdam, „ Tjummarum. „ 5094 
H. Zaagsma, „ Sexbierum, „ 5048 
I>. vsn Baron, „ Franeker, ,, 4879 
gegund. _ _ 

«nia terdam . 16 Febr.: de levering aan het ministe
rie van koloniéu van: 

Perc. 1, halssnoeren, gele: J . v. d. Laat, ƒ0600; 
G. .loosen, ƒ 6 3 0 0 ; W. J. van He ij lisbergen, ƒ 0 2 1 0 : 
J . W. A. Uelmnn, ƒ 6 2 1 0 ; A. de Block, ƒ 0120; J .A . 
de Booij Jr., ƒ6000. 

Pcrc. 2, idem: W. J . van Heijntbergen, /0300; A. 
de Block, /6I8Ü; J . v. d. Laat, /5700. 

Perc. 3 , idem: W. J . van Hcijnsbcrgc , ƒ 0 2 4 0 ; J. 
A. dc Booij Jr.. ƒ 0 1 2 0 : J. v. tl. Lont, /"5340. 

Perc. 4 , idem: W. J . vau Heijushergen. ' 7420; J. 
v. d. Laat, ƒ 6 5 8 0 ; A. vao Dongen, ƒ6370. 

Perc. 5, node idem: W. J. v. Heijnsbergeu,ƒ4494; 
J. v. d. Laat, ƒ 3 9 9 0 ; A. van Dongen, ƒ 3885. 

Perc. 6, achouderpasssuten 1 J . A. do Booij J r , 
ƒ10,750; J . v.d. Laat, ƒ 9495; W.J. van Heijnsbergen, 
/*9332.50; A. vau Dougen,/9120. 

Perc 7, idem: A. de Block, / 4 0 3 2 ; W. J . van 

Heijnsbergeu, ƒ 4 0 0 0 ; J. A. de Booij Jr.. /3780; J. r, 
d. Laat, ƒ3738 . 

Pere. 8, sabelkwasten voor onderoff.: W. J. van 
Heijnsbergeu, ƒ 4 6 0 0 ; J. v. d. Laat, ƒ4505. 

Pcrc. 9, snoeren tot hoornblazers: W. J . vaaHeijus-
bergen. ƒ991 .60: A. A. Knuijver, / 965. 

Pere. 10, signaal hoorns: P. Mansvclt en Zn., ƒ 8 0 0 ; 
W. Hoven en Zn., /'7V.I.50; F. Pauwels, ƒ 6 2 5 ; Ch. 
Rep en Zn., ƒ599.50: M. Pauwels, /585; E. P. vaa 
Osch, f 575. 

Pcrc. II, stormbanden voor kwartiermutsen: B. 
Selmllcr cn Zn.. /"1I52: J . F. Segers en Zn., ƒ 1137.00; 
P. Pauwcis, ƒ 1080. 

Perc. 12, Meedingtassehon: B. Mchüller en ÜOOB, 
/I100; T. M. van Grinsven, ƒ 9 5 0 . 

Perc. 13, idem: B. Schüller en Zn., /1100; T. M. 
van Grinsven, /950. 

Perc. 14, idem: J. F, Segers en Zn., ƒ1120 ; T M . 
rau Grinsven, / 950. 

Perc. 15, idem: J. K. Segers cu Zn., ƒ 1 1 2 0 ; T. M . 
vau Grinsven. ƒ 950. 

Pcrc. 16, Idem: T. M. van Grinsven ƒ 9 5 0 . 
Pcrc. 17, gordelriemen en trouik niesten non: P. 

Mansvclt en Zn., ƒ 2 9 6 5 ; B. Schüller cn Zn , / 2937.50; 
J. A.de Bonij.lr., /"2547.25: Gebr. Störmann. ƒ2144.50; 
T. M. van Grinsven, /2419. 

Perc. 18. olielleschjes, compositie: P. Mansvclt eu 
Zn., ƒ 1200; Hecht en Dvserinck, M l 10; J . H. Wens, 
/"90Ö; F. Pauwels, ƒ870; F. Graff, ƒ 7 6 5 ; E. B. 
Vict h, ƒ 660. 

Perc. 19, verfwaren: Hoogeweg eu Van Zameren. 
f 1413.25; C. F. Flciimcr, /1344; Motthcs cn Bor-
meester, ƒ 1344. 

Pere. 20, pek: EL T. C. Hel lings, ƒ347.50; Broms 
ea Uhlenbroek. ƒ308.74; Haasbnart en Van Orsoij, 
ƒ 2 9 8 ; J . Vroege, ƒ291 .25 . 

Perc. SI, vijlen: V,'. Horen ra Z.n., / M O T ; EL S. 
Slokvis eu /.II., f2250.40; Mrijjcs cn llnwvltr ƒ 2 1 9 5 ; 
V. ii. Honert rn l'iml,/2177.UO: (i. W'alson en Zn.. 

/ 2 0 » S . 5 0 : ll. Berckoij, / I M ' J . 
Perc. 22, d i r e n g e r W d B O h a p : C Houweling, /1(Ï02: 

1). S. M. K.ilknr. / 1519 50; J . van Zanten en Co., 
/ 1M6.70. 

Perc. 23, ildtbontda: 11. Nijman, ƒ 2 4 0 ; L . r. d. 
Winkel, ƒ 225. 

P e r c . 24, papier: Qobr. Uijt tien Itoogaard, r*3521 : 
Wed. S. llenediclus, /3500.0&; Van (leider en Zonen. 
Z3427.85; lie lluijlei e n Meijer, ƒ8386.78. 

Perc. 25, nlgemeciic behoeften: ('.. Houweling, 
/1894.'J0: .1. van Zanten e n Co., nffM.'i: Meijjes cn 
Howclcr, /"l.'ITOS. 

Perc. 21». touwwerk: Meines en Höweler, ƒ 2 5 1 ; 
ü . Merens en Co., /"234; f E van C t l eu Zoon, 
f 210. 

Perc. 27, pakliunen: V a n Uree Piirraud, /5337.50; 
\ \ . Hoven en Zu., ƒ 47S6 ; II. P . (ii-lderinan cu Zn., 

ƒ 4 4 7 7 . 5 0 ; Ter Horst eu Co., /4205; Ter Horst e n 
Lecslcnialer, / H 0 0 ; (.'. H. Meijer, / 3S32.50. 

Perc. 2S, draadnagels: W, Hoven eu Zu., ƒ 3 9 9 ; 
H. P. Diepenbrwk, ƒ215.50; ï . .1. Scho l t e ,ƒ209; 
Meijjes en Höweler, t m : N. C. Witsen. /19S.84» ; 
H. X Klijn de Jongh, ƒ 19S; J , van Zanten en Co., 
ƒ195 .24 : K. S. Stokvis en Z n . , ƒ 187.85: D. S. M. 
Kalker, '187. 

Pcrc. 29, H'ndklinkors: Ratering Arntz. ƒ 17,250; 
W. Arntz, ƒ16,440; Van Noorden e u Scltwerz.1, 
f 10,2117.50; T. J. Smits Jz., ƒ15,525; J . Verwaaijen 
l)z. e n Cu., '15,217.50: It. van Wijck, ƒ 14,917.50. 

Pcrc. 30, ronde menie: W. Hoven en Z n . / I G I G ; 
H . T. C . He'lings. /15S0; C . I . Kleumer, ƒ 1560; 
Mnlthes e n Bormecstcr, ƒ 1528.50; H. P. Pieper en 
Zonen, / '1499.50; l looge»cgen V.Zameren, ƒ 1 4 7 0 ; Q. 
van Hiltcn e n C o . , ƒ1457. 

Pere. 31 , zinkwit: Matthes s n Bormeester ƒ 7670; 
W. vau Houten eu Z n . , ƒ0580; li. J. Enthoven en 
Z n . , f 0532; (1. van Hilleu en Co., ƒ6490 ; h. Masioo, 
ƒ 6 3 4 8 ; W. Hoven e n Z n . , ƒ 6294; 1. B. Kroon, 
/ 6278. 

Pcrc. 32—35. zerkcu: Van Noorden en Schwerzel, 
ƒ41,940; T. J . Smit» Jz., /3S.SS8. 

Perc. 32, iduin : A. 1). van Seters, ƒ3740; A. Sin
gel, Az../302S; '1'. J. Smits Jz., ƒ 3191; Van Noorden 
en Schwerzcl, ƒ 3190. 

Pcrc. 33, idem: W. Hoven en Zn.,/13,800; V u 
Noorden en Schwerzcl, ƒ13,680; T. J . Smit» Jz., 
/ 12.4S0. 

Perc. 34, idem: tiuillot c n Smit, f 13,860; Vao 
Noorden cn Schwerzel. ƒ13,440; T. J. Smit, Jz., 
ƒ 1 2 , 6 0 0 ; A. 1). van Seters, ƒ12,194. 

Perc. 35, idem: A. Singels Az., ƒ 1 2 , 4 8 3 ; Van 
Noorden eu Schwerzcl, ƒ12,160; Guillot .n Smit, 
ƒ11 ,940: T J. Smitz Jz., /U.300: A. 1). van Seters, 
ƒ11,220. 

P o i c . 36, b l a u w e baai: .1. A. Hlomjous, ƒ 10,450| 
II. Mnthijseu, ƒ9910; P. eu II. Vrecde en Co., ƒ 9750; 
Van Dooren en Dams, ƒ 9 7 2 5 ; (1. Hogaers en Zoon, 
ƒ9500; Van Dooreu c n Dams, ƒ9400; L. V. Ledeboer 
c u Z n . , ƒ 8 2 0 0 ; (iebr. Pesscrs, ƒ9800. 

Perc. 37, idem: (I. Bogaers e n Z n . , ƒ10,250; P. en 
H. Vrecde on C o . , ƒ 10,225; Van Dooren en Dam,, 
ƒ10 ,225; J. A. Blomious, ƒ 10.050; H. Mathijsen, 
ƒ 9 7 9 0 : L . V . Ledeboer e n Z n . . /S200; Gebr. Pesier», 
ƒ 8200. 

Perc. 38, idem: Van Dooren en Dam,, /10.225; 
E. A. Lombarls Jr., ƒ9950; H. Mathijsen, ƒ 9645; 
G. Bogaers eu Zn., ƒ9400-, L V. Lcdoboer en Zn., 
/8500; Gebr. Feasors, ƒ8500. 

Perc. 39, idem: J. A. Blomious, ƒ 10,250; G. Bo
gaers enZn., ƒ10,000; Pen II. Vreede en Co., ƒ9750; 
Van Dooren en Dams, ƒ 9725; H. Mathijsen, ƒ 9640; 
Van Dooreu en Dams, ƒ9400; L . V. Ledeboer en Zn., 
ƒ9500; Gebr. Feasors, ƒ8500. 

Perc. 40, idem: G. Bogaers en Zn., / 10,250 j Van 
Dooren e n Dam,, ƒ10,225; W. Vcrsterre, /9U49; H. 
Mathijsen, ƒ9495; P. en H. Vreedeen Co., ƒ9175 en 
ƒ 9 1 2 5 ; L. V . Ledeboer en Z n . , /9000; Gebr. Pesaeri. 
ƒ 9000. 

Pcrc. 41, diverse behoeften : W. Hoven en Zoon, 
/ 2276.2S; Wed. L . Lazare en Z n . , ƒ2133.70; Erve 
Wijsmuller, ƒ 2035.10; G. H. J . v. d. Meulen, ƒ 1993. 

Perc. 42, kaarsen, compositie: Stoariuc-kaarsenfa-
briek Apollo, ƒ 8 5 0 ; Kon. fabriek van waskaarsen, 
ƒ 810. 

Perc.43, werk: H . T . C . Helling», ƒ3252; Goudsche 
Macbin. Garenspinuerij, ƒ3109. 

Perc. 44, Newcastle steenkolen: W. Hoven en Zn., 
/8S,320; Van Vlijsingeo en Stuart, ƒ86,160; J . R. 
Veder en Z n . , ƒ83,820; B. Hngedoorn en Zn., ƒ80,129; 
... van Vollcnhove eu Co., ƒ79 ,740; Van Vlissiogen 
en Stuart, /7S,120; alle» gegund aan de laagste in
schrijvers. 

'a-Hage. 20 Febr.: het maken van een woongebouw 
voor den dienst van het loodsweien ie Umntden; 
ingek. 10 bilj, ala: 
W. de Jong Jr.. te Nieuwcdicp, ƒ 22,090 
H. de Groot en 

J. Schenk, ,. Knollendam, „ 19,832 
M. Jansen, „ Amsterdam. „ 19,645 
11. v. d. Weerden. „ Utrecht. „ 18,610 
1). tie Vries, ,. Helder. „ 18.291 
Gebr. Klein. „ idem „ 17,719 
P. Duinker, „ idem » 17,654 
P. Sprnijt, „ Nieuwe.liep. . 17.870 
P. Brugman, ., Alkmaar, ., lü.980 
Gebr. Moorman, ,. Helder, . 16,390 

http://licinoeiz.ir.ht
http://ulsterpoi.it


D E O P M E R K E R — Zondag i Haart 187 7 Twaalfde jaargang. ï». 10. Zondag 11 Maart 1877. 
Arnhem, M Febr.: lo. bet onderhoud der gemeen-

tewcricen gedurende '77; ingekomen 13 bilj., els: 
Q. vnn flcrkum, te Arnhem, 
W. F. A. Flipse, idem. 
H. Heuvels, idem, 
J. Lucassen, idem, 
H. vnn de Sand, idem, 
M Janssen, idem, 
D. VV. Magendans, idem 
Th. Putman, idem, 
J . Post, idem, 
VV. T. d. Heijden, idem, 
N. f, d. Heijden, idem, 
G. Lief ting, idem, 
M. F. Pruijti, idem, 

M 
12 
VI, 
6 
5 
I 

10 

pet bov. tarief 

2o. het onderhoud vau het rivier had", van 1 Juni 
'77 tot 1 Juni 'SO; ingekomen 6 bilj., als: 
H. v. d. Sand, te Arnhem, 10 pet bov. tarief 
H. Heuvels, idem, 7' . „ „ 
M. Janssen, idem, 3 
G. Liefting, idem, 2'/, 
I). W. Magendans, idem, 2 „ „ ,. 
G. J. Hoogrrs, idem, 1 ,, ben. . 

Haarlemmermeer , 20 Febr,: het in orde brcugen 
en begrinten van een gedeelte weg te Nieuw-Vennep; 
gegund aan M. van Haaien, te Haarlemmermeer, 
voor / 630. 

V a r i a , 21 Febr.: het bouwen van een woonhuis voor 
D. van Londen aldaar; minste inschrijver was H. van 
't Hooft, te Varik, voor /2SS2. 

Barferramnagnle , 21 Febr.: het bouwen van eeue 
boe ren be huizing en schuur, voor Wed. Van der Laan; 
ingek. 9 bilj-, als: 
K. Holthuis, te Nieuwe-Pekela, 
B. E Kliphuis, „ Anneiveenster-

kanaal, 
, Kiei-Windeweer, 
, Vcendam, 
, Kiel-Windeweer, 
„ Sappemeer, 
, Borgercompaguie, 
, Veendam 
, Sappemeer, 

/ 13,845 

13,720 
,, 13,022 
„ 13,490 
r 13,389 
„ 12,999 
., H.077 
„ 10,747 

10,540 

G. Kliphuis, 
G. Mulder, 
It. van Delden, 
11 Vos, 
E. Klipbuis, 
J . Kamminga, 
D UtTringa, 

• leael lnge, 21 Febr.: het' bouwen van een nieuwen 
toren bij de Herv. kerk aldaar; ingek. 5 bilj. als: 
B. M. van 't Veer, * te Biczelinge, f 8765 
D. D. Dekker, „ Goes, „ 8580 
A. de Beste, .. idem . 8410 
D. van Maris, „ Kapellr. ., 8289 
P. Dronkers, „ idem • 6583 
gegund. 

Maasdam, 22 Febr.: het bouwen eener nieuwe open
bare school voor 200 leerlingen; ingekomen 13 bil
jetten, als: 

te 's-Gravendeel, 
„ Dordrecht, 
„ idem 
„ Maasdam, 
,i Charlois, 
M Maasdam, 
„ Puttershoek, 
„ Maasdam, 

r Puttershoek, 
„ Maasdam, 
„ Dordrecht, 
„ Puttershoek, 

idem 

f 17,163. 
„ 16,986. 
„ 10,893. 
„ 16,275 
,, 19,260. 
„ 16,181. 
„ 16,180.61 
„ 16,100. 
„ 16,004. 

15,998. 
„ 15,950. 
m 15,800. 
„ 14,816. 

te Tessel, / 1!,SMI. 
„ Gouda, „ 9,300. 
„ Tread, . 7,<J1 S. 
„ Helder. „ 7,770. 
„ Utrecht, „ 6,900. 
„ Teasel, „ 6,550. 
„ idem „ 5990.99 
„ Kraliogen, „ 5200. 

N. Naaktgeboren, 
U . Degens, 
A. Veth As., 
A. KOOT, 
N. J . Netten, 
J . van Driel, 
T. van Driel, 
J . Kamp, 
J. Buurman, 
J. van Trigt, 
C. Bothof, 
L. Boertje, 
L. Labrijo, 

K l a a s w a a l , 22 Febr.: het bouweu van een nieuw 
schoollokaal, overdekte speelplaats en onderwijzerswo
ning; ingek. 13 bilj., als: 
T. van Driel, te Puttershoek, / 28,067 
Et. J . Netten, „ Charlois, „ 28,000 
F. Duhel, „ Klaaswaal, „ 25,220 
P. Smit, „ Oud-Beierland, ,, 25,200 
H. Degens, „ Itordrecht, „ 23,897 
C. Verboom, „ Numansdorp, » 23,000 
A. Veth, „ Dordrecht, „ 23,549 
M. van Bczev, ,, Numansdorp, „ 22,900 
D. van Bezev, „ Oud-Beierland, „ 22,860 
T. van Loo, .. Westmaas, „ 22,850 
W. van Bezev, „ Klaaswaal, „ 22,830 
A. van Trigt, „ Oud-Beierland, „ 22,795 
J. A. Bogaerds, „ Numansdorp. ,, 21,728 

Amalerdam, 22 Febr.: hot bouwen van een winkel
huis met bovenwoning; in de Lauge*Houtstraat; ou
derhands gegund aan Kennen en Peereboom, te Am
sterdam, voor ƒ6495. 

Tesaal, 23 Febr.: het verzwaren van den binuendijk 
van den polder de Eendracht, lang 955 M.; ingeko
men 8 bilj-, als 
P. A. Dros, 
L . Brouwer, 
A. de Graaf, 
A. Vos, 
J. Fruvlier, 
W. Hillenius, 
K. Plavier, 
W. l.ohe, 
geguud. 

Xwal l e , 23 Febr.: het uitvoeren van kt-1bestratingen 
aan de traverse door Kaalte; minste inscbr. was W. 
Arntz, Ie Milligen, voor ƒ12,338. 

Mlnaelhurg;, 23 Febr.: lo. brt aanleggen van wer
ken op bet strand aan de Oude Hoeve, noordwestzijd e 
vanSchouwcn; minste iuschr. was J . Hage, te Mid
delburg, voor ƒ 17,672. 

2o. het maken en iuhangtu van een paar nieuwe vloed
deuren cn het herstellen van de nooddeuren aan de 
Ooslbuitensluis to Neuzen, op *l. kanaal te Neuzen; 
minste inschr. was 1». P. J- van Kees, te Neuzen, 
voor / 8600. 

I lr lewrgen, 23 Febr.: de levering van 100 M 1 ou-
derhoudsyrinl; ingek. 3 bi'iet teu . als i 
A. G. van IJsseldijk, tc Driewegen, a ƒ 3.32 
C. de Jong, Hardinksveld, „ 2.60 
A. de Vries, ., idem „ „ 2*5 
per M 1 ; gegund. 

t .reent, 24 Febr.: de levering van steenkolen aan 
de gasfabriek; minste inschr. wareu voor : New-Pelton, 
W. Hoven en 'la., r*0 63", Deans-Primrose, dezelf
den, ƒ 0.68: Holmside, B. Hagcdoorn en Zo., ƒ 0 . 6 5 , 
Loudondem. dezelfden, fU.GT; Buruhopc, A. van 
der Leeuw'en Zn. en Co.. /0.70*; Mickley, dezelfden, 
f 0.76', alles per H L . Nog ingeschreven voor Duitsche 
steenkolen l Van Beuuiugen ƒ0 .60 , Bingham ƒ0.68 per 
HL.; C. A. Jansen, / 30 per 5000 KG. 

, i i , ! , . 26 Febr. het bouwen van een telegraaf
kantoor met woning op Vlieland; eenigr inschrijver 
WHS 1>. vnn der Meer-Ir., te Hnrlingrn, voor f ]SjM<<>. 

Imturinm. - f i r'rhr.: lo. bet houwen van de 
kweekschool voor onderwijzers en ouderwijxeresaeu in 
den turn van bet Armoiibuis; hoogste inschrijvers 
wareu De Zwaan cu Koper, te Amsterdam, voor 
ƒ 1 0 7 , 6 0 0 ; minste inschr. J . J . Visser en EL Landsaat 
Jr., to Nicuwer-Ainstel, voor ƒ86,200. 

2o. de herstelling»-, vernieuwing»- en ge woon-onder
houdswerken ann de buizen, torens, ene. eni.; hoogste 
iuschr. was A. J. Ohm, te Amsterdam, voor/ 16,140; 
minste inschr. E. Slaap, idem, voor f 13,649. 

•aaa t r l eh i , 26 Febr.: hut bouwen vau bazaltmuren 
langs deu schutkolk van sluis no. 14 der Zuid-Wil-
lemsvaart; minste iiinchr. wn- P. H Vogels, te M es-
sem, voor / 20,029. 

sehleaam, 26 Febr.: de restauratie der U. -JU-V.* 

kerk aan de Nieuwe Haven, vulgeus teekening fan 
den arebitect E . J. Margrv, te IIotterdam; anasfe 
inschrijver was C. Zoetmiildar. tr SehiedaTi. wn? 
f 56.750; gegund. 

t ' t r e r h t 27 Febr. lo. de lever UIL- aan dr- M 'Uil-
schappij tot eini. van Staaissiioorwugcii vao spoor-
staven eu eindplalen; ingek. 'J bilj.. ala: 

ƒ 146.01S.7O 
130,166.30 Phoeni» Actien-Gesells.. 

Gute-HotTnuugshütte, 

te. I.nar. 

„ Oberbausen, 138,474 
134.940. 

Dortmund. 

, Acoz, 
, Dortmund. 

132,4̂ 7 28 

128,'.»>0. 
127.7'-4.50 

Horder Bergwerk*- i 
Hütte-Verein, 

Société anonjmo des 
forges d'Acoz, 

Union Actien-Geaclh-
Société anonynic des 

Hauts-fournonux de 
Monceau sur Samhre. „ Marchiennc, „ 116,007. 
2u. het maken van gebouwtjes voor waterplaatsen 

en privaat op de halten Deiiium en Haren en liet wij
zigen van de bestaande waterplaatsen op de halten 
Viervertateu eu Kropswoldo: ingekomen 3 bilj., als: 
D. R. Palstra, te Franeker, ƒ 1340 
L . Thorbrögge, ., Groningen. „ 1310 
D. F. Kolt hoff, . idem n 1297 

•aaterhaut , 27 Febr.: bet bouwen van eene kerk 
met toren; minste inschrijvers was H. Ijevtrii, te 
Kaamsdonk, voor/48,840; gegund. 

r e r u w n r d r n . 2S Fobr.: het makeu vau eene vaste 
rijbrug over de Lijkvanrt :iau dun weg uaar de be-
graafpluats aldaar; geguud aan Joh. Dokter, telden-
warden, voor ƒ 2 9 9 4 . 

' •-Hage, 2> F'obr.: de aanleg van eeu kunstweg 
langs het strand, van het lage terras voor hut groot 
stedelijk budhuis tot do Kcrknorf te Sclievciiiugun; 
minste inschr. was M. J . van Zanteu, te « H a g e , 
voor / 4:1,533. 

'a-Hage, 1 Maart: lo. de levering vau karldoek; 
minste inschr. waren D. van Ijcyden ei Zoon. tc 
Krommenie, voor ƒ14,943. 

2n. idem van koperen buskrnitkleuden; minste iu
schr ij vors waren L . J . Kiithovru en Zu., te *s-Hagc, 
voor ƒ 3820. 

Wagenlngen, 1 Maart: het 2e pure. vnu lc ver
bouwing vau Ibissecour. bestaande tn het maken van 
geheel nieuwe voor- en tusschengebouwen. afrasterin
gen enz.; ingek, S bilj., als: 
11. dc Vries, P. de Leeuw 

on J . Goossun, 
J. Smit A /.., 
W. A. G. Janson en 

K. Hollander, 
J. Wegerif, 
A. Bona, 
F. W. van Vloten, 
II. Poppink en 

J. H i i a r , 
A. C. Vink, 

ie VVageiiingeu, 
„N.-Lekkerland, 

„ Utrecht, 
„ Apeldoorn 
„ Utrecht, 
„ idem 

„ Wageningeu. 
Ul recht, 

f 83,388 
„ 75.S30 

,,.72,701) 
„ 71,000 
„ 60,880 
„ 69£00 

„ 67.SS9 
., 67,869 

K i i i r r d i m , 1 Maart: het maken van 2 gebouwen 
op uen terrein aan den Mauritswug aldaar, onder be
heer van den architect Ed. G. A. Fol; ingekomen 10 
bilj, als: 
J. C. Tom, te VHage, 
A. G. Verbeei, „ Rotterdam. 
N. de Brcij, „ idem 
B. J . van Baren, . Utrecht, 
G, A. J . Gouverneur, „ Rotterdam, 
A. J . SUl, m idem 
A. Bona, „ Utrecht, 
Kröller en De Geus, „ Botterdam 
J, H. de Vos, „ Utrecht, 
Wed. G. Camvsi en Co-, „ Rotterdam, 

f 46,816 
„ 45.000 
„ 43.000 
„ 89,980 
„ 39,665 
I 39,500 
„ 38,920 
„ 38,894 
„ 38,880 
„ 37,885 

Berichten en mededeelingeo. 

B I N N E N L A N D. 

's Gravenhage Door den OoMveraaaf Pene 
raai van Nwlerlandseh Oost-Indié' is: 

Ingetrokken: bet aan P. J. Tant, laatstelijk 
opziener der Se klasse bij bet mijnwe/cu iu Ned.-
Indie, wegens vijftien jaren onafgebroken dienst al
daar, verleend tweejarig verlof naar EuropaV 

Uen urm d tot ojaicliter der 3e Ugaëe bij den 
Wateretaat en 's Lands burgerlijke o|K'iibare werken 
F. II. Wouters en J. ï\ Senarens: tot iidspiranl-
ingenieur .1, K. E. Triebort. 

— Door den hoofd-ingenieur, chef van den dienst 
der StaaAaspOOrwegen op Java, zijn aangcattid: op 
bet hoofd-buivau te Malang, als 3e eonimies C. A. 
S. Wiuirdenhiirg. Hij den spoor weg-aanleg Soeia-
Ijaia—Piisoeroean —Making: als opzichter 3e kla.-se 
J. GleiJKlcen, als 3e commies J. VV. J. Rapnuiud ; 
als betaalmeester R. W. Keijneke. 

Ontslagen: eervol, uil hunne betivkking, de 
teekenaar K. Van II: ure velt en de U'tualmeesler F. 
J. A. R.int. Uit zijne beti-ekkiug de teekeniuir II. 
Bolt. 

— Bij Ministerieele htïsrhikking is aan J. A. van 
Tienbovcu, t« Werkendam, concessionaris vnn wn 
stoomslee-pdieiist op de stroouien, rivieren en kanalen 
vau bet liijk , verguiiuing verleend tol het -h-.-pon van 
schepen op sonuuige wateren in de provincie Noord* 
Holland. 

— Hij Ministerieele beschikking is aan L~ Taat, 
te Katwijk aau Zee, tot w<dero|izegging, vei gun
ning verleend voor een stoomslue|nlieust op de ri
vieren iu Noord-Binhuut, Gelderland, Zuid-Hol land, 
Noord-Holland, Zeeland eu Utrecht, 

— De door den Koning, ouder het ceie-voor/tt-
terschap van Z. K. II. Prins Hendrik, henoeiiule 
hoofdcommissie ter bevordering van de belangen der 
Nederlandsche Afdeeling in de International" Ten
toonstelling van voortbrengselen van kunst, landbouw 
en nijverheid te Parijs ui 1 8 7 » , heeft een circulaire 
gericht aan kunstenaars . hnidliouw- en tiiinlxiiiwkiin-
digen en allen die eenig vak van nijverheid uitoefe
nen . om van luuir uplredon kennis ld-geven en reeds 
dadelijk , voor zoover noodig, alle Nederlanders, alle 
ingezetenen des Rijks en zijner overzuuscho bezittin 
gen eu koloniën op ie wekken, om, door krachtigu 
deelneming auu de ophanden weivldtentoonstelling 
in Fnuikiijks hoofdritiul, de eer van ons Vaderland 
te handhaven. Bij die opwekking voegen wij voor 
beden niets, dun alleen de herinnering, dat inen vóór 
15 Ma.ui nau de hoofdcommissie van zijn voornemen 
tot deelneuiuig moet doen blijken. 

— Itoor de lïjjksailvist'iirs voor de monumenten 
van geschiedenis eu kunst zijn laatstelijk benoemd : 
tot binnenlandsche con'espondenten: in de provincie 
Zuid-Holland, te Rotterdam, dc heeren J . Craandijk 

en P. A. Schipperus; in de provincie Zeeland, te 
Zierikzee, Mr. J. P. N. Kriuerins en tot buitenlaiul-
sehe correspondent n: te Brussel, de heer A. Balai, 
eri le Luxemburg de heer A. Dutroux. 

— Naar uien verneemt is door den .Minister van 
Koloniën aan de firma De Jonghj \ Co. (fabriek Le 
Hnllamiaehf Usel) te Oudewater opgedragen de 
vorviuinliging van twee ijzeren dnigueiirs en diveisü-
iiiiicliiingeii met stcMitiikrucht voor het baggeren, 
het heien en onder water afzagen van palen in dam-
kistingeii, benevens een Iwortoeete] voorgrotidooder-
zoek. zijnde een cn ander ln-stomd voor de haven
werken van Tandjong-Priok bij Batavia. 

Amsterdam. Over de werkzaamheden der om
rastering van het Frederiksplein. vóór bet Paleis 
mnr Volksvlijt, mei het oog op de aanstaande ten-
toonstelling. dealt Sieboldia het volgende mede: 

«In het middenvak van bet Frederiksplein /al 
worden geplaatst een wintertuin, 20 x SO meter, 
ter oppervlakte van 400 meter; tonnjden twee 
kmseu voor warme en gematigde planten, ieder lang 
20 meter, breed ó meter, alzoo ter oppervlakte van 
100 vierk. nieter, te zamen 600 vierk. nieter. 

•Voorts worden in de onwaatering aangebracht '2 
veranda's, ieder lang 45 meter, breed tl meter, 
alzoo Itt-ide 540 vierk. meter. Daarenboven /uilen ui
tenten wonlen opgericht, als; (i sluks. af te staan 
door de llollaiulsebe Maai-i-bappij van Landbouw. 
ieder lang 50 meter, breed 0 meter, of te zamen 
een oppervlakte beslaande van IHOO vierk. meter, 
en '2 tenten van de Nederbandaohe Jaehtvereeniging 
Nimrod, ieder lang 25 meter, breed S meter, of 
met elkander 250 vierk. meter. 

»De plantenkassen en de teuten beslaan dus ge
zamenlijk een overdekte op|H'nlakte van 3100 vierk. 
meter. 

• De beide bruggen, die over den tramweg gelegd 
worden, geven toegang tot de beide zalen, waarin 
de voortbrengselen zullen wonlen tent gesteld. 

• Voorts zijn er reeds verschillende aanmeldingen 
gedaan voor kïoeken, tenten, rotswerken, enz., waar-
mede het Frederiksplein zal wonlen ge*.io|feenl. en 
die, naar wij vertrouwen, een aangenaam geheel 
zullen opleveren." 

Amsterdam. In de op 28 Februari gebonden 
Hiuidszining is met 20 van de 34 stemmen tot wet
houder voor publieke werken gekozen de I r F. ('. 
Tromp, lid der Commissie van Bijstand voor publieke 
werken. De benoemde is, evenals Mr. H. L. M. 
Luden, die voor de op hem uitgebrachte benoeming 
bedankte, voorstander van het I.ieruiir-stelsel 

Fabriek „de Hollandsche IJssel 

DE J0N6B & ('o, t'iv. Ing. 
te O U D E W A T E R . 

Vorviiimlicm m V t e n l » S T E E N m T E G E L 
V O R M M A C H I N E S , roor paarde- en stoom 
kracht 

KLOOS & VAN LIMBURGH 
Kigfnaars vaii Zuilen- en Taleltall-^roeveii 

in RUNPHUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, P o r t l a n d Cement , 

KALK, BK01SSTKKS, VUDKVASTK STEENEN, lli 
.Mi'itti't'hareii .V.:y>/.' 55, H o t t r r d j i u i . 

B. 
FAHItlKK en HA0AZIJN i 

Hoekmeet-instrumenten. 
Equerres. Bakens, geijkte 
Teekengereedschap, enz. et 

i u Waterpas 
ulle soorten van 
Meetkettingen 

HENRI CUYLITS & C , 
R O T T E R D A M . 

FAÜRIEKANTEN MUI ZINK- ,n LOODWEH 
KEN, Zink™ DAKBEDEKKINGEN, LOOD 
W E R K E N . ORNAMENTEN in gee»i 
gednnen Zink. V E N T I L A T I E en V E R 
W A R M I N G MIN Huizen. Serres .nr.. WA 
TEKLEIDING em. 

Agenten voor Engelsche Stalbenoodigdheden. 
Heeren LoodgitttTt genieten korting. 

Correspondentie. 

PRIMA QUALITEIT 
levert oj> keur, 

per vat tot /6.—, per 25 vaten / 570, 

per 50 vaten f 5.40, 

— Aan het verzoek het artikel over het Hijks-

i i i u s e i i i n . voorkomende in liet Dagblad van Zuid-
Holland en 's-Gmvi-nhage van 27 Februari JL , 
over ie nemen, kan niet voldaan wonlen, daar slechts 
in buitengewone gevallen aan ingezonden stukken uit 
andere bladen plaatsruimte wonlt afgestaan. 

Aan T. te A. Aan uw verzoek zal worden voldaan. 

ADVERTENTIËN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men. tor voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

A o d a c t l o 
van genoemd Weekblad. 

T o t V r t i d a g - n v o n d » « * i z ; c u m e u 

worden advertentiën voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

A d v e r t e n t i ë n . 
BOUWKUNDE. 

Ken jong bouwkundige van 20 jarigen leef
tijd, sedert een viertal jaren als OPZICHTER 
en T E E K E N A A R bij een Architect werk/aam. 
zoekt eene dergelijke betrekking. 

Adres onder letter P. lï. aan het Bureau van dit 
Weekblad. 

over den prijs nuder bij grootere partijen 

overeen te komen, 

AUGUST UNTEIt, 
i i 1; i-1 v i •], lil te Rottel ' t la in 

Verwarming' eu N'entilering 

VAN GEBOUWEN 
De Oudergctwketidcn bevelen zich aan voor het 

leveren van VE R W A RMING S-1NRIQTINGEN 
door middel vuu warme lucht, 
stoom. 

CHARLES REMY & BIEKFAIT 
lloompjes, » i e « i e noiiititer 54, 

K O T T B R D A M. 

DROOG HOUT. 
Niet aan w e r k i n g onderhev ig Hont. 

A .Ires 

FABRIEK VAX KMMI'VUIJ HOOT 

Wittenburg, AMSTERDAM. 

SUIJVER Hk. JONKER & ZOON, 
Kt'( )ÜM k' KTELMAKKR" te AMSTERDAM, 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Tar voorkoming van abuizen bericht de Ondergetcekcnde , dat hij sedert het 
begin TUI dit jaar opgehouden heeft in gemeenschap met Hk. J O N K E R &. ZONEN 
te werken, en dat ook niemand ran zijn naam met die Heeren zaken doet. 

Beleefd verzoekt hij de voor hem bestemde brieven te adresseren aan 

H. E. SUYVER, 
Fabrikant van Stoomketels en Werktuigen, 

< " * r o o t e H i c k e r H t r a a t 2(1 e n 2 2 , 

(Hollandsche Tuin) Amstordnm. 

Neuchate l Asphal te Company Ltd. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A L DEI T R A V E H 8 
geeft tiorijrl iliil dt.ir Iwar lol «cnigii A (i E N T E N' voor Hen 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn lannaslaM 

FOLKERS A> C°. te amaterdam en 

OE LINT &. C». te Rotterdam. 
ilour wie iKik tot het leggen van vloeren biMitanaan anrdsfl verntrekt ea orders roor geheel Setier 
land aungenomeii op gelyke voorwaariteri als aan <le Fabriek, ll.ltv.eg N". 3 , te /Im.fera'am. 

O E D I R E C T I E . 

i.ediiuV.1 ty ü. U. VA.N bkll WUL ÜC't» Aruliom. — Alle siuki.u. cn advarientien te «irewt .eu SSC doe Redacteur f. VY. VAN OGNDT JUaa. te Arnhem. — Uitgave van lk, A. TU1EHE. 

DE OPMERKER 
"WEEKBLAD 

VOOR 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS eu WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Vertcliyut Zondag.. Prijs per 8 maaujen / 1.65. Men abonneert rich voor 

eeu jaargang. Afzonderlijke nuluiiiers bij vuoruitbe.telliug 15 cent.. 

Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I Ë N : 

Van 1—6 regelt fi.—, verder voorelkeii lege! planUruiiiile 20 cents cu 10 eeu i» 

voor ecu nommer vaa het blad. Advertentiën vuor het buitenland SSceataperragaL 

LEZINGEN OVER VENTILATIE. 
Tweede Serie. 

EERSTE I.EZISO. 
liet onderwerp der ventilatie heelt iu tie laatste 

jaren veel aandacht getrokken, en men begint te 
begrijpen, van hoeveel gewicht bet is voor de ge
zondheid, 't Is waarschijnlijk, dat voor Philadelphia 
de vermindering van het sterftecijfer in de laatstvcr-
1OÜ[H;II jaren voor een groot gedeelte is te danken 
;iuii het meerdere licht, dut over deze /.aak is ver
spreid. 

Ms deze verbetering voortduurde, /ouden wij apee-
ilig een /eer gezond volk zijn; maar wellicht is dit 
bijna te veel, om te kunnen hopen. 

Inderdaad kan geen gezonde toestand vau het 
n-i i iei i |k liehuain verkregen worden, tonder dat 

wij versche lucht inademen, en hoewel in dit op
richt in de laatste jaren oneindig veel is verbeterd, 
blijft er nog veel le doen over. 

linze inricht ingen voor de kunst matige ventilatie 
villier huizen, iu deu winter en des nachts, zijn 
•. I zeer onvolmaakt. De groote meerderheid on
zer hurgei-s begrijpt nauwlijks de groote waarde 
van zuivere lucht, weet ternauwernood, hoe ze ten 
allen tijde gemakkelijk te verkrijgen. 

Reeds hing zijn velen doordiiuigen van een vaag 
denkbeeld, dat ventilatie op hare wijs eeu goed 
ding is; muur hij negen tienden van het geheele 
olk wordt voortdurend tie meeste zorg aangewend, 

om alle circulatie van lucht tegen te gaan, om ulle 
kanalen te dichten en aldus, vooral in den winter, 
le ventilatie te vermijden. 

In tien ouden tijd van open houtvuren, wanneer 
Je hoek vun den haard de plaate van liijeenkoiust 
nits voor de familie, of althans voor de kinderen, 
ivas er, bij alle pogingen, om de lucht buiten te 
houden, toch steeds overvloed van veische lucht, 
lie door ramau an deuren enz. haar weg naar het 

iir vond. Maar sedert de invoering vun antlita-
tkool en hermetisch gesloten kachels, en nog erger, 

stoompijpen, iu de kamers geplaatst voor verwar
ming tloor directe uitstnihng. werd het doen op
houden van alle luelitstrooinen een gemakkelijke zaak. 
Da gevolgen daarvan zijn werkelijk vreeselijk ge
neest, en duizenden hij tienduizenden zijn dienteie-
,'e\olge zonder hun weten gestikt. 

Het scheen hijua onmogelijk, om bet pulillek le 
oen ontwaken uit den genisten sluimer, die de 
Toote overwinning op den tuiden vijand — den Hui

lenden vvinterwiud — opvolgde. Zij, die in dien 
langen nacht vau venlooving en onwetendheid niet 
ile eeuwige rust zijn ingegaan, mogen wel in ver
lui/mg hunne oogen wrijven, uls zij het gevaar lee-

iiizieu, waaraan /ij zoo wonderbaar zijn 0111-
napt. 

De arme man behoorde, zoowel als de rijke, iu te 
zien, dat bij geen waarachtiger vriend op aarde 
heeft dan versche lucht. Ziju voedsel, hoe ruw en 
eenvoudig het zij, zal meer volkomen en sneller ver
teren hij een overvl I van versche lucht. Zijn hoofd 

helderder, de borst zet uit, en de spieren worden 
terker; zijn hart klopt lichter, en de dagolijksrhe 
werkzaamheden vullen gemakkelijker. Hij zul een 
peda nachtrust genieten, wanneer hij met ojien 
ramen slaapt, en iu den morgen verkwikt opstaan, 
gereed om het werk vau een nieuwen dag te be> 
trinnen. 

De verklaring van den geneesheer betreiïende bet 
pliysiologiscbe effect der inademing van lucht, 'tzij 
ïuiver of onzuiver, is zeer belangrijk. 

Natuurlijk kunnen wij hier niet iu een geregelde 
medische of physio logische verhandeling vervullen, 
maar het zal niet nutteloos rijn, om eenige der 
hoofdpunten te bezien, teneinde een algemeen denk
beeld te krijgen van de uitwerking der lucht vun 

billende hoedanigheid, en zoo mogelijk ons een 
juiste opvatting eigen temaken van de wijze, waarop 

werkt 
Zien wij daartoe eerst, welke de functie der lon

gen is. Het weefsel, dat ze bedekt, is zeer elas-
tisch, en rekt zich bij de ademhaling uit; er ont
staat daardoor in de longen een gedeeltelijk vacuüm, 
ên luchtverdunuiiig, tengevolge waarvan de lucht 

door den mond toestroomt, om het vacuüm in de 
1 aun te vullen. Zij komt echter niet terstond 
'n het lichaam, inonr wordt hierin tloor de longen 
tegengehouden, die elastisch zyn, of liever in tal-
W e kleine plooien zijn opgevouwen, en daanloor 
uii-t groot gemak uitzetten en samentrekken. Dc 
kracht ligt duuioio niet zoozeer in de longen als 
*el in bet weefsel; de lucht wonlt uit en in de 
longen geperst op gelijke wijze als dit met blaas-
halgen geschiedt. De longen zyn samengesteld uit 
**D tullooze boeveelhcM lurhtkuiuileii, met even tul-
r>jke takken, wij zouden bijna kunnen zeggen, uls 

tukken vun een appelboom, met dit onderscheid. 

dat de takken aan het uiteinde luchtcellctjes dragen 
inplaata van appelen. Hel aantal dier kleine cellen 
wórdt tloor sommigen op zeshonderd millioen ge
schat. 

Velschillende physiologcu geven voor de opper
vlakte van ul die luchtreuen aan van OHO tot löUÜ 
vierkante voet. Aldus zou, indien deze kamer ."10 X 
40 voet was, tic opjiervlakte der longen van een 
enkel persoon genoeg zijn, om den geheelen vloer 
te bedekken. Deze hichtcellen zijn geheel omringd 
door een volmaakt netwerk van kleine bloedvaten, 
waardoor bet donkere, onzuivere bloed vloeit, dat 
juist teruggekeerd is vuu de uiterste punten van het 
lichaam, eu met zich voert doode, ziekelijke, oude. 
en van kracht beroofde atomen, met bet koolzuur, 
of wat wij konden noemen, de usch, die ontstaan 
is uit de vcrbnuiding van dc zuurstof, welke aanhou
dend vereischt wonll, om het lichaam warm te hon
den. Op hel OOgenblik dal dil onreine bloed aun 
dc ééne zijde tie zuivere lucht aan de undere ont
moet, beeft tie meest wonderdadige verandering 
plaats. 

Hel huidje vau die luchtcellen der longen is zoo 
uiterst fijn, dat er opeens een chemische iruiimfur-
matie plaats heeft. 

Het koolzuur en andere onreinheden van hel bloed 
passeeien tloor dit fijne weefsel tier longen, en wor
den tloor tie lucht geabsorbeerd, terwijl tie zuurstof 
der pas ingeademde lucht door de longen in het 
bloed komt, dut op do/e wijs van donkergekleurd 
overgaat tot helder lichtrood, en nu de luurstof naar 
dc honderden kleine huurhuisje:* in tie mccM verwij
derde deelen van het lichaam brengt, naar tie buit) 
en de beenderen, de hersens en de maag. 

Alhier wordt de zum-stof verbrand, om auu liel 
lichaam warmte te geven, en het voedsel, dut wij 
ingenomen hebben, tc koken {ik hoop, dut de dok
ters mij dezen huiselijken term zullen vergeven, 
dien ik gebruik om lui schoone proces aan te dui
den, waardoor de verseh ingeademde lucht ons voed
sel verteert en nuttig maakt). 

Maar voorondersteld, dat de lucht, aldus in de 
huigen gekomen, inpluuts vau zuiver, onzuiver is, 
of alreeds door Voorafgaande uitademing met kool
zuur bezwungerd, dan kan zij tie onreinheden vau 
hel Mi «-ii niel opnemen, en inpluuts dut dit door 
het ubsorbeeren van zuurstof een schoone hclder-
rootle kleur krijgt, hlijft het donker dofrood ge-
klciinl; gevolglijk worden deze onreinheden Daar 
alle deelen vuil het lichaam teruggevoeitl, instede 
van de zoo noodige zuurstof; er ontslaat daaruit 
voor het geheele gestel een storing, meer of minder 
groot, naar gelang vun de meerdere of mindere 
boeveelheid onreine Itof iu die lucht. 

De kleine luchtcellen der longen wonlen ook op
gevuld met deze slechte stol', die de oorzaak is van 
wat men gewoonlijk tering noemt. (Jij weel allen, 
thit wanneer do asch zich ophoopt in de geheele 
ruimte lieiiedeii den rooster, tie rooster spoedig zal 
verbranden. Op dergelijke wijs zal dit uiterst dunne, 
fijne weefsel uwer huigen vernield wonlen, bijaldien 
gij verwaarloost, genoegzaam zuivere lucht in te 
ademen, waardoor de asch kan opgeruimd worden, 
die ontstaat uil de groot.' vuren, welke bestendig 
in het lichaam branden. 

De veelvuldig heit) dier ruilingen tusschen lucht en 
bloed, de zeer groot*1 hoeveelheid van elk, die dage-
lijks door de longen passeert, moest ons het groote 
belang doen inzien van zorgvuldigheid in bet nako
men der eischen, flic het meest in itumnerking ko
men voor liet onderhouden eener goede gezondheid, 
De ll'iekeelheul llu'lit , Imn eiUI U|ilivnlll lil vit'1' CU 
twintig uur ingeademd, kan geschat wonlen op 360 
kub. voet, dus 1'25 maal tien inhoud vun tien per-
soon zeiven. De daarin begrepen zuurstof is iets 
meer dan c'én vijfde van bet geheel. Natuurlijk is 
de opgaaf slechts benaderend, tiaar de Ingeademde 
hoeveelheid van vele oorzaken afhangt — op som
mige tijden ademt men bijna het dubbele in, op an
dere slechts de helft. 

Wij vullen cu ledigen tie longen niet volkomen 
bij iedere ademhaling, integendeel; de longen be
vatten 150 tot 200 kub. inches lucht, zoodat slechts 
een achtste van deu inhoud bij iedere ademhaling 
verwisseld wordt. Ik geloof, dat de gencesheeren 
nog niet afdoende hebben uitgemaakt, boo die iu 
de longen overhlyvende lucht sgioedig en aanhoudend 
gezuiverd wordt. 

De uitzetting der gassen, waarover wij nog nader 
zullen handelen, heeft zonder twyfcl veel invloed hij 
het verwijderen van de overmaat koolzuur uit de 
overblijvende lucht. 

Soinmige physiologen verklaren, dat bet koolzuur 
met andeii! onreinheden uit de kleine cellen vvonlt 
gedreven door de samentrekking tier spieren van de 
circulaire organische weefsels, en dan in dc groote 

takken komen, waar de vermenging plaats vindt 
inet tio juist ingebrachte lucht. 

Zooals reeds gezegd is, bevat de lucht iets meer 
dun één vijfde van haar volume aan zuurstof; de an
dere vier vijfden zijn hoofdzakelijk stikstof. De functie 
van tüt laatste gas is nog niet duidelijk omschreven; 
velen beschouwen het als eenvoudig de verdunner 
tier ninrstof te zijn, die de lucht belet uit zich zelve 
te ontbranden, en alles in ••.lim tc zetten. 

Totdusver over dc lucht, die wij inademen; het 
bloed vormt den schakel tusschen de longen en alle 
lii'liaatnsdi-e!eri; laat ons hierbij nog enkele oogen-
blikkcn stilstaan. De polsslag geeft tie werking van 
het hart auu iu het op|M>mpen vau hel bloed uit 
de lichanmsdcelen, om bet naar de longen te bren
gen ter vermenging met tie lucht. Er zijn gemid
deld twee en zeventig slagen van lust huil |KT mi
nuut, cn hij ietieren slag |>usseeivn twee onsen bloed 
door de longen: dit staat gelijk met üó tol 70 gal
lons (1 gallon = 4.5 liter) per uur. Dc hoeveel
heid bloed, die door de longen circuleert, is alzoo 
zeer groot, en men kun gemakkelijk liegrljpeu, dat 
een behoorlijke aanvoer van lucht van veel meer 
belang is voor tie gezondheid dan het voorzien in 
de behoefte uan voetbal, omdat, terwijl wij minder 
dan twee |H»III per dag aan voedsel innemen, wij 
daarentegen vijftienmaal die hoeveelheid , of onge
veer dertig pond, inademen. 

De hier opgegeven hoeveelheden zijn natuurlijk 
slecht! benaderend j zij zijn aan zeer veel verande
ringen onderworpen; wij kennen h. \ . allen tie uit-
werk'Ug van eeuige groote inspanning, lus- het hart 
daardoor sneller klopt, of in andere woorden, het 
bloed sterker circuleert; daardoor ontstaat behoefte 
aau meer lucht; wij lieginneii atelier adem te halen, 
en verbruiken veel grooter hoeveelheden. Het is ver
bazend, luw weinig |K?rst)iien aehtgeven op tiie won
derdadige voorzorg in de natuur, om ziekte te ver
mijden , en om ze te genezen, nadut wij ze ons 
door onze eigen nalatigheid hebben op tien hals ge
baald, liet eenvoudige ondei-scheid tusschen de hoe
veelheden bloed en hjchl, die onder verschillende 
omstandigheden door ons lichaam cirriileeren, toont 
ons boe wij tl ien tengevolge te handelen hebben. 

Dc verscheidenheid in deze eireulatie hij volstrekte 
rust cu hevige inspanning kan .'IU lot 40 percent 
bedragen; bij 30 percent zou, wanneer wij de hoe
veelheid ingeademde lucht per dag op 300 kub. 
voet stelten, het onderscheid dus ongeveer 100 kub. 
voet bedragen; nemen wij als tie gemiddelde hoe
veelheid bloed, die in eireulatie is, nau 1000 ii 
I 700 gallons, zoo is 30 perrent ongeveer 500 gallons, 

500 gallons bloed 1 naar de longen komende, om 
het zuiveringsproces te ondergaan, en honderd kubieke 
voet lucht, een boeveelheid, dertig- of veertiginaal 
grooter dan de inhoud van bet lichaam, en dit en
kel bet onderscheid, niet bet werkelijk bedrag, 
maar alleen het onderscheid tusschen een toestand 
van volmaakte rust of van ingespannen beweging. 

Welk een uitstekend middel is tüt, um invloed 
op den lichaamstoestand uit te oefenen, un welke 
prikkel tot lichaanis^'feniiig! Elk kintl, dal naar school 
gaat, behoorde zoowel 's morgens als 's avonds min
stens ecu mijl te wandelen, en geen enkel kind be
boerde naar school te gaan, zonder instaat te zijn, 
den uf-tand daarheen bij alle soort van weder zon
der bet minste ongemak uf te leggen. 

liet is een zeer gewoon denkbeeld hij veten, dal 
de raden, waarom zij zicb in de leute onwel gov 
len, gelegen is in de onzuiverheid vuu bei bloed. 
Nu is hiertegen weinig in te brengen; maar hot* 
tracht uien het te verhelpen.' 

Door het kwamen vun bet een of andere vuile 
mengsel in den vorm van pillen of iets dergelijks. 

Wut zoudt gij doen inet een meid, die op het 
oogenhlik, dat zij haastig een ontbijt of middagmaal 
had gereed te maken, bet vuur, waarop zij verge-
ten Iul brandstof te doen, door het opgieten van 
terpentijn trachtte te doen branden, en daardoor veel 
rook wn slechts tijdelijke aanblazing ihwd ont
staan, met het gevaar, dat ontbranding iu den schoor
steen liet gevolg was/ 

Het is geheel hetzelfde, nadat inen den ge
heelen winter heeft verzuimd, zich liohoorlijk vau 
versche lucht te voorzien, en zieh daardoor in de 
lente verzwakt gevoelt, ontzenuwd tloor onrein bloed, 
tc trachten zich te genezen door het innaaien van 
afschuwelijke pillen of het gebruik van één der WO-
reldberuemdu «humbugs" iu tien vorm van opwek
kende middelen, die, overeenkomstig de aankondi
gingen, een zeker geneesmiddel ziju tegen alle kwa
len, wiiarauu sliet menschdom onderhevig is", (iij 
vergist u als gij denkt, nu het lezen dier aankon-
digingeu, dat dergelijke gcneesinidtleleii de zuivere 
lucht kunnen vervangen, lk geloof nimmer zoo dwaas 
geweest te zyn, ecu flescli vun zulk mengsel in lc 

nemen, maar stellig doen dat toch zeer velen, te 
oordeelen naar th' prachtige paleizen, die voortdurend 
wonlen gebouwd uit de opbrengst van tien verkoop 
van dat geknoei. 

Men zou moeten onderstellen, dat de genees-
hecren. cn bijna iedereen, nu toch geleerd hebben, 
wut de beste geneeswijze voor tering is; toch vinden 
wij dikwijls personen, door die kwaal aangetast, 
opgesloten iu dichte vertrekken, genoodzaakt, om 
zeer onreine lucht iu te ademen, eu met de meeste 
zorg beschut legen elke luelitververseluiig, die de 
kamer kau binnenkomen. Ik zeg, uien zou nauwlijks 
kunnen denken, hoe het mogelijk is, dat een der
gelijke ongerijmde geneeswijs k:in worden gevolgd; 
maar dit wonlt gemakkelijker, als wij ons herinneren, 
hoe nog slechts kor! geleien .i;m ,1e p.nient-'ii werd 
verboden, om de voorschriften der natuur op te 
volgen, en ju koorts koud water te drinken. En 
velen zullen zich nog herinneren, hoe hel weinige 
jaren geleden de gewoonte was, om een zieke het 
blo») uf le tapjicu, terwijl juist dit de hoofdzaak 
was, om tie ziekte leboven te komen. Niet alleen 
hij tering is versche lucht vau zoo groot behing, 
maar bij alle ongesteldheden van het meusclielijk 
lichaam, (jij deukt wellicht, dat hij het afzetten 
van eeu lichaamsdeel ventilatie niets (<- maken heeft 
mei bet sjwedige herstel van tien patient; toch ver
gist gij u.• ventilatie is daarbij van meer belang dan 
ie(s anders. 

Dit begrepen ook de chirurgijns gedurende tien 
laatsten oorlog; zij wisten wel, wanneer zij een 
lichaamsdeel amputeerden, dat dood of hei-stel van 
den zieke meer afhing van de lucht tlie bij inademde, 
dan van eeuige andere omstandigheid, tlie zij in 
rekening moesten brengen. 

Met veel belangstelling hoonle ik indertijd de 
beschrijving nau vnu een zeer moeilijke amputatie, 
op het slagveld iu West-Virgin ie verricht. De ge
neesheer In--M den zieke bij zich (gewoonlijk in een 
hospitaaltent), en het verloop was zeer gunstig; 
maar toen de patient eindelijk gezonden wenl naar 
een der hospitalen te Italtimore, stierf hij sptiedig. 
Ik heb tie chirurgijns later hoorenzeggen, tlat zij in 
dal hospitaal nauwlijks een vinger konden ampu-
leeren, zonder dat de lijders er het leven bij in
schoten. Zij stierven wegens onrein bloed, wegens 
gebrek aan ventilatie, eu dit is de algemeene on
dervinding van iederen geneesheer en chirurgijn. 

Als ik mijn vinger ki:ih, heeft ventilatie meer met 
zijn genezing te doen, "kin alle zalljes en pleisters, 
die ik er kou opleggen. 

Een zeer gewone opmerking is, dal een snede of 
woud niet wil heelen, omdat het Moed niet in orde 
is. De opmerking is zeer gegrond, en de snelste 
manier om het bloed iu orde le krijgen is niets dan 
zuivere lucht, en die iu groote hoeveelheid in te ademen. 

Velen zullen gehoord hebben van do vrouw, die 
wat jenever wensch te voor een wond tutti den teen, 
eu, toen men haar opmerkte, dat zij den jenever ' 
had opgedronken, inplaats vau er dien teen mede 
te besprenkelen, len antwoord gaf: D Het zal spoedig 
genoeg auu den teen komen." Zij was niet zoover 
van de waarheid, nis wij op het eerste oogenhlik 
zouden onderstellen, en tie jenever zal spoedig 
inderdaad aau den teen gekomen zijn — dit geeft 
mij aanleiding te zeggen, hoe ook het bedorven, 
vergiftigde bloeiI in ieder lichaamsdeel zijn weg vindt. 

(jij kunl niet leven zonder te ademen; gij kunt 
niet leven zonder te eten; gij kunt niet behoorlijk 
leven zonder lichaamsoefening: deze zijn de hoofd
voorwaarden voor gezondheid en gehfk. 

De ademhaling is van tienmaal meer belang dan 
het voedsel. Door het inademen van zuivere lucht 
kan men meer voedsel vetleren, en heeft men meer 
noodig. om aan de behoefte van tien honger te vol
doen. Meu /al zich wellicht verwonderen, mij te 
hooren beweren, dat hij gebrek aan voedsel, iemand 
spoediger sterft door bel inademen van versche lucht 
dan door het herademen van eenige bedorven lucht 
uit de longen. Ik wenl tot de beschouwing dezer 
vraag geleid door de zeer onverwurhte resultaten van 
proefnemingen, die ik verleden zomer met eenige 
vliegen nam. Ik nam zes tlessehen van een halven 
gallon inhoud, zes vuu eeu kwart, en zes van eeu 
pint te /ameii 18, iu elke waarvan ik vliegen lokte 
door brood met stroop. Mijn viKuneaien was, erin 
iedere flesch M dozijn tc brengen, maar dit gelukte 
mij niet, zoodat er iu sommige 20, in andere 40, 
en in nog andere 00 vliegen waren. Twee der lies-
scheu van elke grootte, this u> /amen 0, vulde ik 
inet intjft adem. en zegelde ze daarna dicht; twee 
vau tdke grootte iiiaukie ik eenvoudig dicht, zoodat 
zij met zuivere tucht gevuld wareu, cn tie zes andere 
bedekte ik met een grof netwerk , oin een vrije lucht-
circtiluiie ie hehoudeti, maar tevens tie vliegen op 
te sluiten. 

http://ll.ltv.eg


D E O P M E R K E R — Zondag 11 Maart 1877. 

Het was in den zomer, 's namiddags fitmr,toen 
itt de llessclien sloot. Ieder uur keek ik naar den 
inhoud om; aan liet einde van het eerste uur waivn 
de vliegen , tlie in de llesch met atlem waren gesloten, 
zeer verdoofd, velen er van waggelden van de eene 
zijde naar de andere, en geen enkele was inslaat 
te vliegen. Die in tie gesloten Besch met zuivere 
lucht waren tamelijk levendig, omstreeks de helft e i -
van kou van den eenen naar tien anderen kant vliegen. 
Maar een geheel ander tooneel leverde de flesch op. 
waarin door het netwerk de lucht kon rirculeeren: 
alle vliegen trachtten de ojtcniiig van Iul netwerk te 
bereiken, en bleven daar met veel vasthoudendheid. 
Als ik ze wegjaagde, keerden ze er terstond terug, 
en in ééne fleech, waarin meer vliegen waren dan 
luchtopeuingon, moesten zij de beurt afwachten , orn 
aan het raam te komeu, en elkaar aflossen. Dit 
herinnerde mij aau wat ik vroeger in de gevangenis 
te Nashville zag, tlie zoo schandelijk vol menschen 
was, en met zoo weinig lucht, tint ieder gevangene 
zijn vaste aantal minuten huil om hij het kleine gat 
te staan, dat de versche lucht inliet; dit oogenhlik 
werd met zulk een ongeduld verbeid, dat niemand 
het liet voorbijgaan, ook des nachts niet. 

Hetzelfde met deze vliegen, die echter waarschijn
lijk niet met zoo groote stiptheid te werk gingen. 

Binnen 3 uur schenen sommige vliegen in de flesch 
niet atlem nagenoeg dood, en de anderen geheel ver
doofd. Om tien uur des avonds geen verandering 
van aanbelang. Den volgenden morgen om 0 uur 
weder geen merkbare verandering: tie vliegen iu den 
adem wat meer verdoofd; eeu paar van degenen, 
die in de gesloten flesch niet zuivere lucht ongeveer 
dood lagen, herleefden, toen zij in de heldere mor
genzon wonlen geluncht, ztrer spoedig; die in tie 
flesch waren met eirculeereiule lucht gonst len vrolijk 
voort, en tie anderen weiden allen door tie morgenzon 
opgewekter; slechts tlie in tien atlem konden ook nu 
nog niet vliegen. 

Om 10 uur des morgens ging ik uaar de stad. 
om ten 5 uur ties namiddags terug te keuren. Ik 
verwachtte toen de vliegen lu de flesch, mei adem 
gevuld, dood tc vinden; tlie in de gesloten flesch mol 
zuivere lucht halfdood, en die in de flesch met 
cimileerende lucht zoo levendig als ooit; maar tol 
mijn uiterste verbazing en teleurstelling was de uit
slag geheel anders. 

In geen enkele der vliegen, tlie zich ophielden 
in tie flesscben, met netwerk bedekt, was een spoor 
van leven te ontdekken: tlie iu de gesloten flesscben, 
waarin ik zuivere lucht had gelaten , waren ongeveer 
halfdood, en hetzelfde was het geval met degenen, 
die ik in tien adem had gehouden; seint stierven tie 
laatsten nog niet met die regelmatigheid , tlie ik ver
wacht had. Dat wil zeggen : ik verwachtte, wanneer 
er twintig vliegen waren in een flesch van een pint 
inhoud, twintig in een flesch van een kwart-, en 
twintig in een van een hal ven gallon, dat dan die 
in de eerste souden sterven iu de helft van den tijd, 
dien zij in tie tweede bet konden uithouden, enz.; 
maar er was geen quaestie van dergelijke regelma
tigheid. Maar ondanks mijn groote teleurstel-
stelling , behield ik de flesscben, en nam ze voort
durend waar. De vliegen in da flesschen, met adem 
gevuld, stierven nu eenigszins sneller, maar vrij 
spoedig daarna zag ik ze vervangen door een ander 
dierlijk leven, in den vorm van maden, tlie weldra 
tie grootte van vliegen bereikten. 

HIK' kwam het, dat deze maden in tie flesch 
kwamen, die toch geheel schoon was en onmiddellijk, 
natlat de vliegen er ingekomen waren, luchtdicht 
gekurkt was? Sommigen dezer vliegen, dat wil 
zeggen een of twee in een flesch, leefden 10dagen, 
de maden bieltien het een drie weken uit. Bij het 
ojieneii tier flesscben kwam er oen verschrikkelijke 
stank uit. 

Maar de lichamen tier vliegen, die verkeerd had
den in de flesschen met zuivere ci reu loerende lucht, 
hadden nimmer in t minst een ouaangeiiaii reuk, 
werden nooit tloor eenig 'insect aangeraakt, en drie 
maanden na den dood waren zij nog even goed van 
kleur en uitzicht als op den dag, dat zij stierven. 

De vliegen iu de bedorven lucht leefden tienmaal 
langer dan die in tie zuivere lucht. De practische 
les, hieruit te trekken, i« wat ik vroeger beweerde, 
dat men bij het inademen van zuivere lucht als 
't ware sneller leeft; men is veel levendiger; men 
kan zich veel meer inspannen, maar die inspanning 
vereischt kracht, eu deze in 't algemeen voedsel. 

De vliegen in tie venorschte zuivere lucht spanden 
zich zonder twijfel meer in of deden meer werk in 
de weinige uren, tlie zij zonder voedsel leefden, dan 
die, welke tien dagen leefden; — de lichamen der 
laatsten waren geheel vermagerd, en niets dan vel 
en been bleef over. 

Dit verklaart, wat antlers een sterk argument 
tegen inademing van zuivere lucht kon schijnen. 

Wij zien sommige arme, zwakke schepselen veer-
tig, vijftig, zestig, ja zelfs zeventig jaar oud wor
den, met een schijnbare afwijking van alle physio-
logische regelen; maar op welke wijze leven zij.' Zij 
kunnen geen kwart dag arbeiden, nauwlijks kunnen 
zij een vierde van een gewone portie voedsel eten, 
cn wanneer zij oud worden, hebben zij dikwijls nog 
niet eens het werk gedaan van bet vierde van een 
ge wonen leeftijd. 

Aldus zien wij vele arme lieden, tlie in ellendige, 
ongeventileerde "huizen hun liestaun tot een gevor
derden leeftijd voortsleepeu, maar ze zijn dikwijls 
tiek en zwak. Wanneer daarom iemand bevindt, 
dut hij zijn leveiisoiuleiboud niet kau verdienen, uf 
niet genoegzaam voedsel to «ten kan krijgen, dun 
doet hij het wijste, om zich in wn gesloten, onge-
ventileerde plaats in volmaakte rust neder te vlijen; 
hij zal dan instaat zijn, om even hing op een even 
kleine hoeveelheid voedsel te teren, als waarop de 
meest engelachtige onzer schoone inode^pjes irotech 
zou zijn. 

Zij integendeel, die instaat zijn, om hun eigen 
onderhoud en nog wal meer te veitlienen, zullen te 
meer physieken en verstandelijke urlteid kunnen ver
richten , 'naarnmte rij «livenler lucht inademen, en 
in overeenstemming daarmede een overvloed van ge
land voedsel en lichaamsoefening genieten. 

De geldelijke waarde der gezondheid wonlt wei
nig hegrcjicn. 

Men bevindt in Engeland, dat, als ecu gedeelte 
der woningen, bij sommige groote fabrieken behoo
rende, goed geventileerd waren, de bewoners meer 
Voedsel eischien; bet kostte hun per week meer om 
te leven, eu zich zeiven en hun familie van de eerste 
levei isbtdioeften te voorzien. Bijgevolg konden zij 
per week niet zoo goedkoop werken als zij, die in 
lliet-geveutileerde huizen woonden. 

Dit schijnt op het oog een argument tegen het 
voordeeiige van ventilatie; maar als uien bedenkt, 
dat hel kapitaal van ieder werkman steekt iu zijn 
lichaamssterkte, en meer nog in zijn hersens; dat 
tlit kapitaal zoowel voor hem zeiven als voor zijn 
werkgever nutteloos verkwist wordt bij gebrek aan 
goede lurlitvervei-schiiig, dan /.iet men tie /.nuk an
ders in. 

Een volk van ongezonde iiulividus moet titwdwen-
tlig een volk van bedelaars wonlen; maar een ge
zond volk Wordt even zeker rijk. 

Als een bewijs van tleze bewering kunnen de fa
brieksdistricten van Engeland dienen, die onder dc 
meest ongezonde behooren. Konden zij zicb staande 
houden, uls hun handel met vreemde eu nieuwe 
rijken ophield? Zonder twijfel niet, Ook in Nieuw-
Engeland iets dergelijks; du census van de fabrieks
districten wijst duur een zeer kleine toeneming van 
bevolking aan. 

Ook tie fahriekswijken van deze stad zullen een 
grootere hoeveelheid ougezoiideu en armen - tlit 
gaat altijd samen hebben aan te. wijzen dun de 
andere. 

Hoe kan tlit nu verholpen wonlen.' door de cene 
of andere wet? Ik antwoord: neen. Zelfs de een
stemmige wil van ons Congres, dut de meest mach
tige natie tier aarde vertegenwoordigt, zoude maat
schappij iu tlit opzicht niet kunnen hervormen. 

Neen, bet volk, de werkman, de zenuw der natie, 
moet ingelicht wonlen over tie waaide der gezond
heid en de middelen, om baar te onderhouden. Dan 
zullen tie ouders hunne kinderen tol flinke menschen 
zien opgroeien, die op hun beurt instaat zijn, in 
het onderhoud der ouders te voorzien. 

Ik zou wenschen, dat ieder uwer over ventilatie 
sprak, niet enkel drie- of viermaal in het geheele 
jaar, maar eiken dag, want er is niemand uwer, 
tlie niet eeu vriend heeft, die lijdt tengevolge van 
gebrek aan versche lucht. 

Ik zou wenschen u bij den arbeider te zien, tien 
man. die rta zijn dagelijksch werk, vau 's morgens 
vroeg tol 'savonds laat, rust noodig heeft, inplaats 
van naar lezingen over ventilatie te gaan hooren. 
Ik bezocht velen hunner, en bevond, dat eenige een
voudige , vriendelijke uitleggingen altijd gaarne wor
den aangehiNinl, en dikwijls goede uitwerking heb
ben, tloor hen te bewegen tot bet wegnemen vau 
een schoorsteen paneel in een ziekenkamer, tot het 
wat meer openen van ramen , enz. 

Men doet op tleze wijs een wezenlijken dienst aan 
tlie arme lieden, uls nven hen kun overhalen. twee 
kubieke voet lucht te laten binnenst rooinen, waar 
vroeger mei slechts één werd volstaan. Wanneer 
het op tie een of andere wijs mogelijk was, om alle 
geneesheeren over te halen tot het doen van krach
tige [ingingen, om het volk iu te lichten over de 
ventilatie der huizen, zou tie uitwerking wonderda
dig zijn. 

Men kan dit echter nauwlijks verwachten: een 
geneesheer vuu den oiitlen stempel is gewoonlijk een 
zoo achtenswaardig, regelmatig en conservatief mensch 
als ergens tloor tie zon beschenen wonlt. Er kan 
bijna geen grootere zeldzaamheid gevonden wor
den dun deze, dat wij tien naam van een genees
heer tier oude school te Philadelphia aan het hoofd 
zien van een aanbeveling eener nieuwe zaak aau het 
publiek, onverschillig, van hoeveel belang tlie zaak 
mocht zijn. 

De heehueestei's in tie prachtige hospitalen, ge
durende tien oorlog in en OU) Philadelphia gebouwd, 
schreven protesten tegen het ventileeren dier hospi
talen in den winter, omdat in den vorm, door het 
Gouvernement aangenomen, een weinig afgeweken 
was (met hei doel de ventilatie in te richten naai
de s|ieciale behoeften dezer tijdelijke gehouwen) van 
tie tloor den tijd gewijde vormen, waaraan zij van 
hunne jeugd af gewoon waren. 

Een groote troost is er voor u in dezen karak
tertrek uwer gewone geneesheeren: indien uw dok
ter u een geneesmiddel mocht geven, waaraan gij 
niet gewoon zijt, aarzel volstrekt niet, het iu te 
nemen, want gij kunt volkomen gerust zijn, dut 
het in ieder hospitaal van het land lieproefd is, 
vóór dat het U wordt aangelioden. 

Het schijnt mij eenigszins ongelukkig toe, dat onze 
geneesheeren vervallen ziju in die lustige manier van 
sierlijk zith te bewegen, met hun handen in de 
handschoenen, en de hersenen in de medicijn-kis
ten Dit is niet, omdat zij niet beter weten, want 
gij zult ze met de meeste welsprekendheid bet groote 
belang van de fimctieii tier ademhaling, en vun het 
gebruik van zuivere lucht in alle gevallen, kunnen 
hooren hespreken. 

Aanmerking. Indien gij misschien van een pro
fessor dergelijke redetireringen gehoon] hebt in een 
gesloten, ongeventi leerde kamer, en gij mocht D 
bevreemden in de daarin gelegen inconsequentie, 
denk dan aan de waarheid, dat dokters nimmer 
hunne eigene geneesmiddelen gebruiken. In de stu
deerkamer van bijna eiken geneesheer zult gij echter 
een handleiding van den een of ander geleerden ge
neeskundige vinden, waarin over het gewicht eener 
volmaakte ventilatie gesproken wordt. Een van de 
beste daarvan is tOaipanter*a Physiologic van den 
mensch", die na dc behandeling van een uitstekend 
artikel over ventilatie, op peg. 320 zegt: 

liet schijnt dus, tint in elk klimaat, en onder 
«alle vtMirwaanleii, tie zuiverheid der atmosfeer, tlie 
••gewoonlijk wonlt ingeademd, van veel belang is 
IVOOT het onderhouden dier kracht tot het weerstaan 
• V a n ziekte, die, zelfs meer dan de gewone gezond-
sbeidstoestand, een maatstaf is voor de werkelijke 
"sterkte der constitutie. Tengevolge van tie buiten-
i'gewone vatbaarheid vun het menschelijk lichaam, 

•om zich naar alle omstandigheden te schikken, ge-
«beurt bet niet. zelden, dat |iei-soneii jarenlang een 
Buiterst ongezonde atmosfeer inademen. lender er 
•oogenschijnlijk door te lijden, en dan wonlt, wan-
<>necr zij ten laatste aan dc eene ol' andere, epide-
«mischc ziekte bezwijken, de dood afleen daaraan toe-
«geschreven; terwijl men geheel over het hoofd ziet, 
••boe bet lichaam was voorbereid tot hel ontvangen 
oen de ontwikkeling van het tloor gisting ontstane 
•i vergif. 

•Niettemin is het vuor iemand, die zorgvuldig de 
«feiten nagaat, onmogelijk om ecu oogenhlik te 
«aarzelen in de conclusie, dat de noodlottigheid van 
•epidemién bijna onveranderlijk in tie juiste verhou-
iding smut tot den graad. waarin een onzuivere 
•atmosfeer gewoonlijk wordt ingeademd, en dat door 
•behoorlijk te letten op de verschalende middelen, 
•om tic zuiverheid der atmosfeer te bevorderen, en 
• meer bijzonder door goede ventileeringen rioleering, 
>de sterftecijfers enorm kunnen wonlen verminden!, 
•en bet aantal ziektegevallen kun wonlen terugge-
Dbracht iu een minstens gelijke verhouding, terwijl 
•tie verschrikking van epidemiën bijna geheel kan 
• wunlen weggenomen. Voornl is tbr werkiladigbeiil 
• van tie preventieve maatregelen gebleken, bij veel 
avail die ziekten, waarin tie genezende kracht van 
•geneeskundige l»e handeling het uieesl onvoldoende 
•schijnt, zooals o. u. bij cholera en kwaadaardige 
• koortsen. 

• Het practisch lielung van dit onderwerp wurdt 
•aangetoond tloor het feit, dat nan het licht htge-
»bracht door een onderzoek, onder de leiding van de 
•gezondheitIs-n lissie in het werk gesteld, nl. dat 
• het verschil in de jaarlijksche sterft.tijfers tusschen 
•de gezondste ei) ongezondste streken iu Engeland, 
Dibit niet minder dun 34 |>er 1000 liednmgt, omtrent 
•geheel zijn oorsprong vindt in tloor gisting ontstane 
•ziekten, tlie bijna, zoo niet geheel, konden wonlen 
• uitgeroeid donr weltloonlnchte ges Iheitlsmaalre-
•gelen. Het laagste sterftecijfer is 11 per 1000, 
•en het hoogste '•'> per 1000, en tusschen die 
• uitersten liggen verschillende cijfers. Maar wat de 
•onvermijdelijke sterfte kan genoemd wonlen, die 
«ontstaat uit ziekten, niel door goznndheidsniant-
• regelen tegen te gaan — deze wonlt overal door 
•een bijna constant cijfer uitgedrukt, nl. II per 
• 1000 van tlie districten, tlie vrij zijn van door 
•gisting ontstane ziekten. 

• De gemiddelde sterfte van geheel Engeland, ill 
•gewone jaren, is ongeveer 22 per 1000, of het 
sdubbele vun waartoe zij kon teruggebracht worden." 

Men ziel aldus, dal de geneesheeren van i uiiig 
zijn. dat .Ie helft van alle ziekte- en sterfgevallen 
»te voorkomen" is. Zij zeggen niet, dat zij tl ie met 
hunne medicijnen kunnen genezen, maar lui groote 
middel, dat zij voor dut wonderwerk aan tie hand 
doen, is zuivere-lueht-ventilatie. Haar, niettemin 
dit iu tic laatste vijftig jaren aanhoudend gezegd is, 
bel schijnt zooals Dr. Hamilton zegt, eeu reuzentaak, 
om het aan het grintte publiek hegrijpelijk Ie maken. 
De hoven tuuigchuiihlc- repelen wen litn ivods eenigen 
tijtl geleden geschreven. Maar sedert hebben tic 
iiasporiiigen van bekwame, wetenschappelijke hy
giënisten nog meer het juiste van de daarin behan
delde stellingen liewezen. Wellicht is er geen stad, 
di IT dan New-York een sterker contrast aan
toont tusschen haar gezonde en ongezonde wijken. 
Dr. Harris zegt van een der dichtst bevolkte wijken 
van New-Vork, dé zeventiende, dat het sterltecijfer 
gedurende verscheidene jaren minder dan 14 |ier 
1000 geweest is, en zelfs gedurende tie veischrik-
kelijke hitte van Juli I860 was tic verandering 
daarin gering. In die wijk. met zijn 27000 inwo
ners, was in de zes maanden de sterfte 10'/, per 
1000; daarentegen in de vuile bekende testte wijk 
54 per 1000. 

Hoewel nu het sterftecijfer in Philadelphia bui
tengewoon laag is in vergelijking met andere steden, 
als h. v. New-York, waar het 30 tot 33 bedraagt, 
terwijl het in Philadelphia rlechts 20 op de I00O 
is, — toch ziet men, dat bet bijna bet dubbel is van 
wat bet behoorde te zijn. Hel moest slechts 11 per 
1000 zijn, indien wij tic tloor gisting ontstane ziekten 
konden vermijden, nl' zulke ,^die alleen door bedorven 
luidit wonten veroorzaakt. 

En ik geloof, dat met een extra ton kool voor 
iedere familie, en een extra deken voor ieder bed, 
zoodat ieder raam kon worden opengezet, tien eeivton 
nacht '/j inch, den tweeden l / 2 inch enz., totdat 
elke kamer den geheelen nacht een zuivere en gezonde 
atmosfeer bevatte, veel kou gedaan wonlen ter be
sparing van duizenden levens, cn ter bereiking van 
bet sterftecijfer van 11 per 1000. 

Een Woord nog aan hen, tlie aan tien geneesheer, 
van wien zij den raad mochten krijgen, om ter ge
nezing tie versche-luchtkiiur aan te wenden , zoutten 
willen verwijten, dat het niet voor tlergelijken raad 
is, dat zij zijn hulp noodig hebben, die zeggen of 
tien ken: «welnu, ann vei-sche lucht kan ik mij zei
ven genoegzaam helpen, maar ik wil eet) andoren 
geneesheer raadplegen, die mij voor mijn geld wal 
degelijkers kan geven." 

Gij zult dan terechtkomen hij iemand, tlie wellicht 
Op een ter|ieritijn- of pctroleuni-ituinier uw levensvuur 
zal aanblazen voor korten tijd, ïnaar wees verzekerd, 
dat geneesheeren als de eerstgenoemde meer uw 
vertrouwen verdienen. 

Er zijn geneesheeren, die genoeg gezond verstand 
en onufhankelijkheiilsgevoel hebben, om meer op te 
hebben met goede hygiënische regelen, met zuivere 
lucht, goed water, degelijk voedsel en frissrhc lichaams
oefening dan met medicijnen, maar zij zouden geen 
droog brböd venlienen, als zij voor hun levciisoiuier-
houd uitsluitend moesten afhangen van volksgewoonten 
en volksineeningon. Doordringen wij ons intusschen 
van bet belang van hygiënische hervormingen, nis 
waaronder de regeling der vraag naar zuivere lucht 
behoort, en trachten wij ook rondom ons licht iu 
deze ztuik te verspreitien I 

iank(Miilii'iii!?rn van .UiihesNinjpn. 

Maandag, t l H u r t . 
V H a g e , tc lO'/j uren, door do commissie vau be

boer over den weg vnn Sis-vsn-Dirksland cn Herklit 
gun, in bet gebouw van bet prov. bestuur: het zes-
ĵ arig onderhoud van deu weg, loopendc vau 1 Mei 

L'treeht, to II1/, uren, door de Nederl. Centraal-
•poorwegnUMtsohappQi het leveren van 9000 stuks ei 
kenhouteu dwarsliggers. 

Derdreeht, ic \$ uron, ter secretarie: bet ophoo 
gen van het plein en tie nog onvoltooide wegen in 
het bouwterrein der gemeente Dordrecht tusschen des 
Singel (Zandweg) eu den weg achter 's hands werf; 
het begrinten van die wegen ea het bestraten van den 
weg achter 's Lands werf, met levering der materialen, 
waaronder 650 M 3 grint eu ougeveer 840.000 Waal-
straatklinkers. 

Lelden, tc 12 ureu, door burg. en weth.: lo. hft Ie. 
veten van eene schuit, genaamd mctselschouw; 2o. het 
onderhoud vnu het Delftsche jaag oftrekpntl, tot aun 
ile voormalige Knipbrug, ged. '77— '81. 

Helft, 'savonds 7 uren. nnn dc gasfabriek: de Ir-
vering vau minstens 55.000 HL. Engelsche gaskolen. 

I l ln .dag . 13 Haart. 
Haarlem, lo 2' , uren, door het prov. bestuur: 

het houwen ran eene school en onderwyserswoniiuj 
te Hoorn, op bet eiland Terschelling. 

•ween,, tc fi uren, in hel Olil-burgcrwccshuis: hel 
maken van een droogkamer met verwarmingstoestel. 
Inl. bij tien architect A. Urcnnisscu Troost. 

Woensdag, 14 Maart. 
'a-llnge, lc 11 uren, tloor het ministerie van bin

nenl. zaken: lo. de uitvoering van rijswerkcu en bagger
werk ter verbetering van de Lek onder du gemeenten 
Willi.'C-Luugerak (prov. Utrecht). Nieuwpoort cn Groot-
Aiumcrs (prov. Zuid-Holland), tussobea de kilometer-
raaien 103 en 105. Raming ƒ 30.000: 2o. liet bouwen 
eener brug over tie 1 lumbeck in het jaagpad lungs 
den rechteroever der Beven-Haai onder de gemeente 
Roermond, tusschen de kunawterraaien 7S cn 7!), ea 
het opruimcu eener aldaar bestaande brug. Raming 
ƒ 8 6 0 0 ; 80. bet wegruimen vau 2 in het Hillcgat, na
bij dc Oude Hilsehe haven, bewrsten Willemstad ge-
lonken vaartuigen. 

KelNuard, ie 11 uren, door burg. cn wetli.: lo, 
het maken eener klinkerbcstratiug van dc voormalige 
Blauwpoort af laags het. afgegraveu bolwerk tot de 
Zandsterpoort, rn van thru langs de Bcurtinanskadr; 
het lonken van bevloerde voetpaden, besoding cu/,., 
benevens bet makeu van 60 M. houten walbcschoei 
ing; 2r>. het maken van een klinkertrotloir langs t/e 
nieuwe woningen ann tie Jongomnstraat, lang 78 IL 

•toveren, te II uren, ten gcmccnlehuizo; hot af
breken van eeu bestaand eu wederopbouwen van ccn 
nieuw woonhuis. Teekening ligt ter secretarie 

U e o i i i i u n . \2 12 uren, door den burgem. van Me-
naldamadeeli lo. het aanleggen van eene aardebaan, 
het bevloeren, begrinten en len deele bestraten daar
van, van den Rijksweg tot door het dorp Behingen, 
ter lengte van p. in. 11511 M . Aanw. te 2 uren; 8o, 
de levering van 7SI stère grint, waaronder 50 stère 
grintzand. 

trtveeaw., te 12", uren. donr de Nederlandsche 
Rijnspoorwegmaatschappij, j u eeu der lokalen boven 
het Station : de levering van magazijn «goederen. Bilj 
inzenden 13 Maart. 

'•-Hage, le I uur, tloor burg. cn wetli.: hot le
veren van gegoten-ij ze re o straalkolkcn. 

l'treeht, lc 1 uur. tloor de Nederl. Rijnspoorweg 
maatschappy i bet maken van den onderbouw van eest 
brug tot gewoon verkeer bovenover den spoorweg OJ 
het slation Arnhem. Bilj. iuz. 13 Maart 

l lrnehreek, te 1 uur, door het Banne- cn Pold< 
bestuur: eenige perceclen slootwerk en het verhoogen 
vau eenige deelen onringdiïk. 

Hergrn-ep Zeem, tc Iz'/i uren, door het gemeen 
tcbestuur: de levering van 50,000 stuks keien van 
Qaehaat. 

Zler lkxec . te 1';, uren, door het gemeentebcsd. 
het leveren van 10,000 stuks Leien. 

H jehaake , bii R. J . Spauustra: het vertimmeren 
van ecu huis te Hccrcuvccu op den Heeren wal. 

Denderdag, I» Maart. 
Wenden, te L3 uren, door burg. en weth.: het in 

staat van herstel brengen van con gedeelte der kad: 
langs de noordzijde van den Rijn in die gemeen:, 
van dc brug in de Hoogt tot nnn de St-Pieiersbruï-

Weereen, te IS uren, door het R. K. parochiaal 
armbestuur, in de. Stadsherberg: het bouwen ccucr 
R. K. schoot met onderwijzerswoning. 

noi ir i i . lc 12 uren, door burg. cn weth.: het bou
wen van eeue onderwijzerswoning te Doorn, in don» 
bijheid van het bestaande schoolgebouw. Inl. bij den 
bouwkundige G. J. Kubes, te Utrecht. 

tftrijen, tc 12 uren, door burg. en wetli.: lo. het 
amoveeren van een oude- cn het opbouwen eener 
nieuwe school met verbouwing tier on de rw ijzers woning 
tc Striieu-Sas; 2o. het amoveeren van eeu oude- rn 
het Opbouwen eener nieuwe school met verbouwing 
der onderwijzerswoning tc Mookhoek (onder dc gem 
Strijen), belde met bijlevcring van mnteriuleu. Inl 
bij den architect W. Laminers, te Strijen. Aanw. \i 
Maart, te 10 uren to Mookhoek cn te 3 ureu tt 
Strij en-Sas. 

Lelden, te 1 uur, door F. Stijman: lint verbouwen 
van eene bakkerij met oven, keltier on aanhoorigf 
werken, in zijn perceel Nieuwstraat, no. 3. Inl. In; 
J . dc Koning Jr., aldaar. 

.Vaarden, te I uur, iu het Amsterdnmschc Veer
huis: de levering en opstelling van 4 ijzeron bruggen 

Haarlem, te 2'/j urou, door hot ministerie vnn 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best/ 
eenige werken aan het ijkkantoor le Amsterdam en he' 
onderhoud vau dat gebouw tot 81 Dec. '77. Hamim; 
f 1050. 

Nleuwendem, tc 8'/| uron: het bouwen van aal 
burgcrwoouhuis aldaar, voor rekening van J. Clcyu-
dert. Teekeningen in het koffiehuis vun J . F. Slad 
dore, aldaar. Inl. bij Bosch en Baten, tc Amsterdum. 
Aauw. 14 Maart, te 11 uren, 

'•-Hage, door bet ministerie van koloniën: d' 
levering van 5'JIO riemen papier en 5J0 pakken bord 
papier, in diverse soorten. 

Ureetegail , door het gemcentehostuur: de levering 
van 175 M 3 griut cn 110 M J koislsg, ten dieuste de1 

kunstwegen in die gemeente. 
Vrijdag, i e Maart. 

Leeuwarden, tc 12'/, uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. ht-t 
lo. het tweejarig ondorhoud der werkeu van des 
Koudumer Slaperdijk. Aanw. 12 Maart. Kamiog 

/ 1100 per jaar: 2o, het onderhoud over 1877, '78 
'79 vnn de zeesluis de Nieuwezijlen onder Engwierum 
met bijbehoorende gebouwen enz. van het opscheep»* 
hoofd te Oostmahoru. Aanw. Ii Muart. ltamiD?-' 

/ 2&J5 per junr. 
Arnhem, to 12 urea, door het ministerie van bi» 

nrnl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: I"' 
vervangen van de Klitbanus-vlotbrug door eeno ijzere' 
draaibrug over het Apeldoornsche kanaal. Kani': • 
f 5050. 

Bel l lngwalde, te 2 ureu, door het gemeentebeft 
bet aanleggeu van eeu kunstweg, loopende van >t' 
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kunstweg vnn Vricsehcloo tot aan den kunstweg van 
Wedde naar Hourtange, huig 24GS M. 

Leeuwarden, door den nrchitect .1, P. J. de Rooij, 
iu het koffiehuis vau E. Visser: het amoveeren van 
een huizingc, staande op dc Tuinen aldaar, ea het 
verbouwen tot een bierhalle. 

Zaterdag, 13 Maart. 
Eitnge, tc II uren, door bet gemeentebestuur: de 

levering van 300 stère grint. 
THasenvaan, te 11 uren, door burg. en weth.: het 

houwen ceucr school met onderwijzerswuniug. Inl. 
hij den bouwkuudigc A. Schollen Ez., te Almeloo. 
Aanw. tc (J uren. 

Leeuwarden, te 12 uren, ten gemeentel]uize• dc 
•.lichting van cene woning en bureau voor don direc-
fnr tier gcmcontcgasfabrick. Bilj. inz. 10 Miutrl, ter 
secro larie. 

Oldebaarn, tc 12 ureu, tloor burg. en weth. vau 
iTÜageradeel: de vertimmering der sehool teTerhorne. 
inl. bij den geinemitcopzicliter Hoekstra, te Akkruiu. 

'a-Hage, tc 1 uur, tloor het ministerie van bin 
nrnl. zaken, ten dienste van de Rijkstelegraaf: lo. het 
plaatsen van ecu tweede palen rij langs den Staats
spoorweg tusscheu dc Maas hij Itotlerdain en dc Ko
ningshaven rn van deze tot hel slalion lc Mullcgnl-, 
tul spannen en ophangen van K' draden van het 
kruispunt van den Staatsspoorweg met den straal weg, 
nabij hel station Mselmonde, tot het station Mallegat 
uan dc bestaande palen, vandaar tot de Koningshaven 
en tie Maas aan de nieuwe palen en op de Maasbrug 
weder aan de bestaande palen, eu het leggen van 8 
Sevendraads kabels van het Rijkstclcgraafkuntoor te 
Rotterdam tot dun pijler bij den rechteroever van de 
Mans aldaar cn door du Koningshaven; -'o. het leve
ren, bereiden tegen bederf, vervoeren eu opslaan van 
palen en seboorpalen, voor de behoefte van de Rijks
telegraaf in '78, 

Yiot i»e a i* id*r . te 1 uur, door kerkvoogden der 
Herv. gemeente, in de herberg van Sturm : Inl bouweu 
van cene nieuwe pastorie. Inl. hij deu architect J. II. 
Hannink, te Goes. 

Nnrt-k, te I uur, door burg. en smth.: de levering 
van: perc. 1, 40,000 Friesche bakklinkcrs, perc. 2, 
1-2,01 Hl itlem kliukcrmop, perc 8, 88,000 idem Waal-
klinkers, perc. 4, 3IH) M" zand. 

i.ui.11 MH'i-t-ii, te 1 uur, door curatoren der stichting 
Itethesda, iu bet Hotel-Bergbegéli liet doen van ver
nieuwingen aan het hadhuis altlaar. Aanw. 13 Maart, 
to 10 uren. 

Miimtrkenlj lei i , bij \ . Nicolai: het bouwen eeuer 
nrboitlorshuizing met 3 woningen. 

j t i t in- . ter genieenuteeretaris van Baskerlsnd : de 
levering van 800 stère riviergrint. 

Fritneher, ten raadhuize : het droogmaken, -latten 
en het vernieuwen der wallen, voorzoover noodig, van 
du voormalige Harliugerpoort af lot ;mn de Maurits-
brug. Inl. bij deu stadsbouwmeester E. H. Alkema 
Kz. Aanw. 12 Maart, tc 11 uren, tc beginnen bij de 
Harliugerpoort. 

Maandag, tl» Maarl . 
Alkmaar, lc 1̂  uren, door dijkgraaf eu hoogheem

raden van de Ciiwatemnde Sluizen in Kennemerland 
eu Wcslfricsland. iu dc Toelast : liet wegruimen van 
eeu gedeelte vvalbeschoeüug in tie buitenhaven te 
Edam en het maken vau oen hazaltkade aldaar, ter 
lengte vau ongeveer 104 M. Inl. hij den architect 
De Leeuw, lc Edam. 

l iar r i rer l i l , lc IS uren, op het raadhuis: lo. het 
maken en stellen van cene gegoten-ijzeren buislcidiog, 
met toebcbooren, tot verspreiding van hel water iu 
eeu gedeelte der buitenwijken; SO, idem vau eene 
pomp met filtratie-reservoir cn buisleiding, aau dc 
Mijl. Aauw. 17 Maart, te 2 uren. 

Hein, te 12 ureu, tloor den directeur van 'a Rijks 
magaziiu va» nul. klecding. uitrusting enz, in het 
inn-azijii: [000 linnen bedlakens, 1000 katoenen 
hemden, 500 katoenen mutsen, 9000 paren wollen 
sokken, S O U pareu vetlcderen muilen, 500 linnen hand
doeken, 1600 linnen voorschoten voor oppassers, 600 
half-blank linnen pantalons, 10<H> M. groen gestreept 
-ordijntiotk, ter brectlte vnn 1.80 M., L000 M. idem, 
ter breedte vau O.Só M., alles iu ééne partij; 7000 
wiilinticu peluwsloopcn, iu 7 partijen, ieder van 1000 
stuks, vuor tien hospitaaldienst. 

Nnil lde, tc l uur, door het Israëlitisch kerkbost.: 
eeuige vernieuwingen en herstellingen aan het kerk
gebouw. Aanw. te 11 urou. 

's-llage, tc 1 uur, duor burg. cu weth.: de leve
riug van 000 stuks koperen luntaarnen met lantaarn
dragers en 1020 koperen nommerplatcu, ten behoeve 
der gemt eutegasfabriek. 

«aa»rnhe lm, te 1 uur. door hel R. C. parochiaal 
kerkbestuur in Het Bmine Paard: het bouwen van 
eene pastorie. Inl. bij deu architect H. .1. vau den 
Brink, te 's Hage. 

Bretolrrswaag, ten kantore van .T. Vrijburg: het 
bouwen eeuer nieuwe voorhnizing cn herbesteding dor 
schuur, bewoond door .1. K. Haima, te Wijnalduin. 
Inl. bij O. Vrijburg, aldaar. 

Illnudag, 20 Maart, 
'•-•lage, te 11 uren, tloor het ministerie van marine: 

het maken van een woongebouw voor den dienst van 
het loodswezen bij deu Nieuweu Waterweg aan den 
Hoek van Holland, met tien aankleve van dien. Aanw. 
16 Maart, vnn 11 — l uur-

ai .-Anna-narerl i le, te 11 uren, door burg. en weth. 
vnn Het BUdt: het bevloeren en begrinten van den 
Nieuwen liildtdijk, strekkende van den weg te Nieuwe-
Bildlzijl onder Vrouwen-parochie tot bij Dc Zwarte 
Haan onder St.-Jacobi-parochie, ter lengte van p. m. 
655'J M. Aauw. 17 Maart, te 11 uren. 

'Hein, tc 12 uren, door den directeur der artillerie-
stapel- en c iiistructie-magazijucn; dc levering van 
constructiehout, tot aanmaak vnn beddingen tot kust-
affuiicu van 24 cM., cn wel: 

eiken blaken: 10 stuks no. I, 40 st. no. 15, 30 st. 
no. 2S, 10 st. no. 29; 

Sit** platen: 50 stuks of SU) M», 50 st. of 13.7 
li» 300 st. of G3.5 II s, 300 st. of 57.1 M 3 . 100 st. 
of 16.9 M J , iu diverse dikte; 

ruiee speken: 10,000 st. uo. 2; 
«iftM wagenschot: 500 \ L . 1000 M., 500 M., 500 M., 

1000 M., iu divrrse dikte; 
ajeaAftS platen: 200 st. of 28.2 M' , 200 st. of 25.4 

M', iu diverse dikte; 
iepen 'Men: 1000 M. no. S; 
iepen platen: 50 st. of 14.3 M 3 , 50 st. of 10.6 M 3 , 

10 st. of 1.9 M a , 40 st of 0.8 M 3 , in diverse dikte, 
alles te leveren iu dc magazijnen aan het Koniugsveld 
tc Vrijenban. 

2o. de levering van 3200 KG. poetslappen, in 1 
perceel. 

Weenadag, » Maart. 
Abbeherk, to 11 uren, door het kerkbestuur der 

Herv. gemeente vnn Abbekerk cn Lambcrtschaog, bij 
S. Nieuwboer: het bouwen van cene nieuwe pastorie 
aid nar. 

Ketterdam, tc 1 uur, door burg. en with.: het 
maken van eene lijdelijke dubbele ophaalbrug over de 
Wijnhaven cn het albrektn der Oroote Wijubrug. Inl. 
aau het Timmerhuis. 

Uregrham, tc 2 ureu, door hut kerkbestuur der 
Chr. Geref. gemecute, bij H. Jager: het bouwen van 
eene uicuwti kerk met toroutje aldaar. Aanw. door 
H. Eldcring, van 12—2 uren. 

M a « i e r , bij K. V. Vellcga : het afbreken van eeu 
oud- cn wederopbouwen van een nieuw schuurtje 
(stjclp). Iul. bij J. Westrn. 

Vrijdag, S3 Maarl. 
Middelburg, le 10 uron, door bet ministerie van 

binnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: 
het nnnleggcti van ecu buitenberm aan de oostzijde 
van deu Oosihavendijk en van steeuglooiingeu op de 
hcloopcn van dc beide huveudijkeu te Neuzen. Annw. 
Hl en 19 Maart. Raming ƒ 9510. 

Middelburg, tc H) uren, tloor Gedcp. Staten: het 
beplanten van een gedeelte der prov. wegen i van 
Neuzen naar Aksoi, eu fan Walsoorden naar Hulst. 
Aanw. 17 cu 19 Maart. 

VHeHch , t« 10'j uren, door het ministerio van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
de. verbetering tloor begrinling cn bestrating vau ~' 
gedeelten onderberm der Zuid-Willemsvaart, iu Noord-
Brabant. Aanw. 17 en 19 Maarl. Raining ƒ 10,000. 

Leeuwarden, te I2l/t uren, door het ministerie van 
biuueiil. zaken , aau het gebouw vau het prov. best: lo. 
het uitvoeren vau werkeu aau den strooinleirlcnden dam 
op de Pollen vóór Harlingen. Annw. 17 en 19 Maart. 
Raming./ 76,000; SO. bet driejarig onderbond der Rijks-
kanalen in Friesland, in 3 pere. Aauw.: perc. I den 
deu dag-, pere. 2 en 3 den ten dag vóór de besteding. 
Raming: perc. 1 ƒ0940. pcre.2/4500, perc.3/1000: 
3o. bet eenjarig onderhoud van de Rijks-haven en zee-
werker, te Harlingen, in 2 perc Aauw. 17 eu 19 
Maart. Raming: perc. 1 /89,400, perc. 2 f4680. 

Zaterdag, M Maart 
l .audrUan , tc 11'/, uren, door burg. cu weth.: 

het houwen vnn ccn schoollokaal met onderwijzers-
vvuning nldaar- Iul. bij den architect A. Vennncs. te 
Sliedrecht. Aanw. 21 Maart, te 11 uren. 

Maandag. 2 » Maart. 
(«recht, te II1/, uren, door dc Nederl. Centraal-

spoorwegmaatschappij: het leveren vnu 750 lous stalen 
spoorstaven met ijzeren eindverbindingen. 

'H-llage. tc 12 uren, door de hoofdadministratie vau 
het reg. grenadiers cn jagers, op het bureau vau den 
majoor-k war tier m.: de levering vnn 20011 eeumuns lin
nen bedlakens, in 2 perc. 

Hein tc 12 urnn, door het ministerie van oorlog, 
ten behoeve van 's Rijks magazijn van militaire klee
ding cu uitrusting' dc leveriug van: 

3000 een asem linnen bedzakken. in 8 partijen, ieder 
van 1000 stuks; 

8000 idem kussensakken, i» 8 partijen, ieder vau 
1000 stuks; 

5000 idem boveulakens. in 4 partijen, ieder van 1250 
stuks: 

6000 idem onderlakens, in t partijen, ieder van 1250 
stuks; 

5000 idem wollen dekens, in 5 partijen, ieder van 
1000 stuks; 

1000 tweemani linnen shroosakken, iu ééne partij: 
1500 „ „ bedlakens, „ „ „ 
1000 „ wollen dekens, „ .. 
Kru l Ingen, tc 2 uren, door tien geineeiitebouwkun-

digo P. A. Violaars: hel bouwen vau 2 woonhuizen 
met lokaal voor meer uitgebreid lager onderwijs aid. 

Illnsdag, 17 Maarl. 
Herger , te 12 uron, door burg. en weth.: het 

bouwen vnu ecuc school te Drouwen en het tevoren 
der noodige materialen. Aauw. 23 Maart, tc 11 uren. 
Bilj. inz. 26 Maart, te 12 uren. 

Vteensriag, 'M Maart. 
Mavr ren , te II uren, door het waterschap llemo-

liimer-Oldephacrt-en-A. Z., in het waterschapshuis-, 
lo. het doen vau eenige herstel lings werkeu aau de 
zeeworingeu: 2o. het leveren van 160,000 KG. (80 
last) brik; 3o. idem van 60 M ' grint, iu 7 perc. 

Titer n Maart. 
liru-ari, door het bestuur van den spoorweg Ant-

werpen—CUadbaob, Rue dc Treves, 17: dc uitvoering 
der aarde- eu baggerwerken, noodzakelijk voor de ver
wijding t:n verdieping der Maas. 

Zaterdag, 31 Maart. 
hloMfiert . tc 2 uren, door den rentmeester der 

domeingoederen van Z. K. H. Prins Frcdcrik der 
Nederlanden, op het raadhuis: hot doen van herstel
lingen aau onderscheidene gebouwen onder Kiundert, 
in 2 perc. 

Denderdag, S> Apr i l . 
V l l a g e , te 11 ureu, door het ministerie van bin

nenl. zaken: het vervaardigen, ineenzetten, weer uit-
elkandcr-nemeu en naar de plaats van inscheping ver
voeren van den metalen bovenbouw voor 28 bruggen, 
ten behoeve der Staatsspoorwegen op Java. Inl. bij 
deu hoofdingenieur 5. \Y. Witscu E las, tc VHage. 

Vri jdag, « Apr i l . 
Middelburg, te 10 ure ti, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best-
het éénjarig onderhoud van 's Rijks zeeweringen bij de 
Oude Hoeve, uan de noordkust vau het eiland Schou
wen. Aanw. 31 Maart en 3 April. Raming ƒ8880. 

Vri jdag, SS Apr i l . 
Leeuwarden, te 12 uren, doorliet prov. bestuur: 

het uitvoürcn vnn eenige vernieuwingen en herstel
lingen aan de werken langs het Roode Klif, inet het 
onderhoud van I Mei '77—30 April '80. Aauw. 5 
April. 

Op later te bepalen datum, 
Keet eters waag: cene brlnngrijkc verbouwing aan dc 

huizinge „Harinxtna-State" aldaar, het bouwen van 
ccn wagenhuis met stalling en koetsierswoning, bene
vens het makeu van regenbakken, riolen enz. Aauw. 
19 Maart, te 11 uren. Inl. bij dun architect II. li. 
Stoett Fz., te Leeuwarden. 

HlauwhuU: 1000 M J voegwerk aan dc R. C. toren, 
kerk en pastorie aldaar. Annw. 23 Maart, te 10 uren. 

Atloop van Aanbr-stetlin̂ en. 
Zwelle, 23 Febr.: het uitvoeren van eenige kcibe-

stratum aan dc traverse vun den grooten Rijksweg 
door Kaalte; ingek. 7 bilj., als 
E. Gierveld, 
J, v. d. Veen, 
D. Bruius en A- Bloks 
A. W. Lensink en 

G. H. v. d. Heijden, 
H. J. Nales, 
J. H. Wenink. 
W. Arnts, 

te Wierdcn, 
„ Zoltkamp, 
„ Zwolle, 

ƒ 13,520 
„ 13,400 
„ 13,386 

Arnhem, „ 12,600 
Groenloo, „ 12,585 

„ idem „ 12,425 
„ Milligen, „ 12,338 

VAeltereum, 23 Febr.: het vertimmeren der kerk 
cn pastorie der Herv. gemeente; ingekomen t bil
jetten, als: 
k Sehilihuis. te Wittewierum, / 41)0 
P. Moorlag, „ Tenpost, „ 4100 
T. Bos, „ Bedum, . 3991 
P. Post, „ Tenpost, „ 3990 
Op du kerk afzonderlijk was ingeschreven door D. 
Schildwolde, f 1413; B. Hagenouw. te Woltcrsum, 
/S99; gegund de kerk ann R. Hagenouw, voor /S99; 
de pastunc lUin P. Past, voor ƒ 8790, 

Epe, 24 Febr.: het bouweu van een hcercuhuis; 
ingekomen 7 bilj., als: 
Harco Winters, tc Assen. / 17,426 
A. N. vsn Eek, „ Epe, ,. 16,666 
H. ten Have, ., Heerde, „ 16,475 
.1. Hosseling, „ Meppel, „ 16,182 
J. Westerink, „ Epe, „ 16,100 

H . Berkhof!, te Epe, f 15,935 
G. J . Averdijk, „ Wijhe, „ 13,645 
gegund. 

Nljverda l , 24 Febr.: het Vcrgrooteu van de school te 
Nijverdnl, gcm. llellendoorn; iugek. 6 bilj., als ; 
H . Meijer Gz., te Wierden, i 2323 
(i. Kappers, „ Rijsen, „ 2225 
5. H. Teesoling, „ Hellendooro, „ 8900 
VV. H. Teeseling, „ Nijvcrdal, „ 2174 
J. Koers, „ Rijsen, „ 1979 
II. Janssen, „ Nijvcrdal, „ 1115 
gegund. 

S m e t e d a m , 26 Febr.: lo . het bouwen vnu «lu 
kweekschool vour onderwijzers cn oudcrwijzcresseu iu 
den tuin van liet Armenhuis; ingekomen 14 bil
jetten, als: 
De Zwaan Jr. en Koper, tc Amsterdam. / 107,000 
H. Schcerboom en 

S. G. Vlieken. „ idem „ 105,564 
L. C. Schande, „ idem „ 98,886 
B. v. tt. Weerden, „ Utrecht, „ 97,600 
F. K. Ozingn, „ Amsterdam. „ '.17.300 
H . Rietsnijder, „ idem „ 95,995 
I). Heijink, „ idem „ 94,790 
R. Oram en II. Schouten. „ idem „ 94,750 
H. J . Meekers, „ idem „ 94,960 
Tiaimer cn Fiirstner. „ idem „ 93,562 
.1. Koster, „ idem „ 92,976 
J. J. Boekholts, „ idem „ «0,800 
W. I i Loihhraudt. „ idem „ 89,825 
.1. .1. Visser en 

li. Landmat Jr., „ idem „ 86,200 
2o. tic hcrttcllings-, vernieuwings- en gewoon-ontler-

boudswerken aan de huizen, torcus. enz. enz.; ingek. 
II bilj. als: 
A. J Ohm, to Amsterdam, ƒ 16,140 
F. Rijke, „ idom „ 15,840 
.1. II. Heijcr .lr„ „ idem „ 15,768 
P. F. Rijke, „ idem „ 15.47S 
F. M . Coleubrander. „ idem „ 15,100 
C. .1. Mnks Jz., „ idem „ H.DUO 
<\ 1). Gcrrits, ,. idem „ 14.5S7 
.1. Gcijkciun, „ idem „ 14,350 
W. F. de Haas, „ idem „ 14,300 
Ongeteekead, „ idem „ 13,666 
E. Slaap, .. idem „ 13,049 

Onderdendani, 26 Febr.: het bouwen van cene 
nieuwe voorhuizing, ingekomen 7 biljetten, als: 
B. do Jong, te Groningen, f 10,545 
D. Offringa, „ Sappemeer. „ 10.430 
K. Eldcrsveltl, „ Den Ham, „ 9,990 
T. Bos, „ Bedum, „ 9,929 
II. Vos, „ Sappemeer, ,, 9,737 
A. Benniiign, „ Bedum, „ 9,315 
.1. Ubbels, „ idem „ 9,295 
J. K. van Dijk, „ idem „ 8,800 
niet gegund. 

kollum 20 Febr.: de levering vau 500 M ' grint 
voor de kunsiwegeii in die gemeente; miuste inschr. 
was P. Plukkel, te Loeuwarden, ft ƒ 6.88 por M •'; 
gegund. 

• • • terheut , 27 Febr.: het bouwen van eene kerk 
met toren; ingek. 9 bilj., als: 
H. R. Hendriks, te Oss. ƒ 74,200 
N. Klaus, „ Dordrecht, „ 65,384 
C. de Jongh, „ Msde, „ 5S.000 
B. Vcrlegh, „ Ginnekeo, „ 56.992 
A. v, d. Umr, „ Zevenbergen. „ 55,600 
A. van Blerk, „ Leur, ,. 54.S29 
A. v. tl. Manden, „ Oosterhout, „ 54,815 
K. C. Oomon, „ idem „ 54,712 
H. Leijtens, „ Raamsdonksveer, .. 48,840 
gegu -ii. 

Hein, 27 Febr.: de levering aan de artillerie-stapel
en constructiemagazijnen van 50,000 KG. mcssiiig-
plaai. dik 0.002 M-, voor den dienst in Oost-Indic; 
ingek. 6 bi'j., als: 
F. Panwcls, te 's-Hagc, / 1.3175 
Gebr. Abrahams, „ idem ,. 1.29 
V. d. Berg en Co., „ Amsterdam. 1.18 
G. J. Leeuwenberg. „ Delft, » L0699 
H. tie Heus cn Zn., „ Rotterdam, „ 1.0594 
W. Hoven en Zu.. „ idem 1.05 
per KG. 

Alkmaar , 27 Febr.: het. verhoogen der dijkskruin 
der Hondsbossche zeewering cn het éénjarig onder
bond dier zeewering; geguud aan D. Tool, te Hoorn, 
voor f 84,900. 

Weeaperfcarspcl, 27 Febr.: het sloepen der oude 
en het bouwen eener nieuwe boerenwoning voor reke
ning vnn A. L. Dijscriuck le Haarlem ; iagekomon 12 
bilj., als: 
J. Pool. tc Amsterdam, / 18,200. 
D. L. Tammiuga, „ idem ,» 18,000. 
ü. Prent, „ Weesp, „ 17,896. 
J. W. Walraven, „ idem ,, 17,836. 
1). Kiekcus, „ Amsterdam, „ 15,999.99 
H. van Rhijn, „ Kaarden, „ 15,995. 
.1. Groen hu ijzen, „ Utrecht, „ 15,950. 
H. Vermeer, „ idem » 15.690. 
ff. Westerhof, „ Weesp, ,, 15,140. 
J. Vree, „ itlem „ 14,873. 
J. C. van Gijn, „ idem „ 14,861. 
B. Vermolen, „ idem .> 13,250. 
gegund. 

rtrecht, 27 Febr.: het afbreken vau twee locomo-
lievenremiscs met werkplaatsen cn woningen, het bou
weu van cene locomotieven remise met werkplaats cu 
vvoniug cn het doeu vnu aanhoorigc werken op het 
station-Arnhem ; ingekomen 16 biljetten, als: 
II. Hooijcr, te Oosterbeok, / 76,600 
Th. Eibers cu Co., „ Arnhem, ,, 75,900 
,1. Boshouwers, „ Utrecht, ,, 75,800 
G. van Berkum, „ Arnhem, ,, 75,708 
J. Post, „ idem * 75,300 
H. van de Sand un 

S. Bruigom, „ idem .. 72,SI2 
H. Heuvels, „ idom 72,778 
A. VV. Juensiuk cn 

G. H. v. d. Heijden, ,. idem ,, 69,880 
G. Licfting, „ idem 69,369 
A. A. Sclianfsmn, „ Harlingeu, „ (h.Miti 
ff, F. A. Flipsc, „ Arnhem, - 67,788 
A. C. Vink, „ Utrecht, „ 67.070 
L. J . v. d. Stcenhoven, „ idem .. 06,513 
ff, A. G. Janssen en 

K- Hollandor, „ idem 65.655 
Ph. Verbruggeu, „ Waddinksveeu, „ 68,487 
J. A. van Straaten, „ Utrecht, ., 02.925 

\ i j m r « e n , 28 Febr.: het bouwen eener leerlooierij 
in de l̂ ottolstraat: ingek. 4 bilj., als: 
A. J . de Groot, te Hees, / 19,476 
A. F. Opzoomer, a Niimegen, ., S.200 
G. Rijnties, „ idem „ 7,542 
C. Kijkelen, .. idem 0,995 
geguud. 

\peit i i ioni , 28 Febr.: het bouwen eener villa voor 
,1. Koppel; ingek. 10 bilj., als i 
A. Koopman, M Apeldoorn, f 10,003 
U Wegerif, „ idem .. 9,679 
J. Wegerif, „ idem „ 9,590 
R. WÏÏlcins, „ idem „ 9,500 
C. Kmming, „ idem „ 9,6M 
F- W. Geurden, „ idem „ 9,2so 
J. van de Braak. a idem „ S.SsS 

H. Wegerif, ie Apeldoorn, / 8,887 
Harm Wegerif. „ idem „ 8,749 
.1. Kadstaak, „ idem „ 8,481 
gegund. 

- n.n;e 2S Febr.: de aanleg vnn een kunstweg 
langs het strand, van het. lage territs voor het groot 
stedelijk badhuis tot dc Kcrkwcrf te Scheveningen; 
ingekoiurn 15 bilj., als: 
J. ff. Walraven, te Weesp, / 69,970 
C. de Groot, „ 's-Hage, „ 69,176 
C. J. Hoogendijk, „ Wadtlinksvceu. „ 69,000 
ff, 1). vr.ii Mnurik, „ Drumpt, „ 66,900 
ff. A. G. Janssen cu 

K. Hollander. „ Utrecht, ., 68,000 
A. Krul Sr., „ Scheven in gen, „ 58,000 
D. Boer, „ Sliedrecht, „ 66,860 
II. E. tie Baan. „ Scheveningen, „ 50,200 
J. Pleijsier, „ idem „ 66,000 
J. \ . Kaasvrld. „ 's-Hngc, „ 53,000 
ff. Swaneveld, „ idom „ 50,400 
C. tic Groot, „ Sliedrecht, „ 50,320 
EL do Borst, „ Papendrecht, „ 49,800 
G. Koij, „ Rotterdam, „ 49,500 
M. .1. van Zanten, „ 's-Hage, „ 43,533 

Lemmer, 2H Fehr.: liet stichten eeuer nieuwe school 
met onderwijzerswoning lc Follega: ingekomen 9 
bilj., als: 

te Scherpen zeel, 
„ Bakhuizen. 
„ N'ijlamer, 
„ Irfmmor, 
,, ( lusterzee, 
„ Follcgn, 
„ Lemmer. 
„ idem 

/ 8888 
„ 8770 
„ 8767 
„ 8285 
„ S2S3 
„ 7945 
., 7*91 
,. 7846 

A. L Hoogkaiu|i. 
Nanuc K. Zalmstra, 
11. L. Hoogkamp. 
H. N. Visser. 
L. v. d. Molen. 
D. L. Hoogkamp, 
L. II. vau Noord, 
J. II. Klein, 
gegund. 

1 f(liui/en, 88 Febr.: dc herstelling der stormschade 
nat: tien Eemspolderdijk: ingek 2 bilj., als: 
D. Bolier, te Scherpenisse, / 399,000 
J. Schreuders. „ Winkel, „ 252,000 
niel gegund. 

AinotrrdMiii, l Maarl: het uitbaggeren vau de ha
venkom iu het Entrepotdok; miuste inschr. was B. 
van den Bos. te Schellingwoude, voor /"23,000. 

Heem, 1 Maart: de levering aan Drechlerlaod van: 
n. 461 M- grint en 115 M ' vergruisde brik met 

vervoer uaar du wegen in tien omtrek van Hoorn: D. 
Bounder, tc Seharwoude, /"3I90. 

I>. 166 M : i urint t u 120 M ' vergruisde brik idem 
na;ir Eiikhuizen: L. Vorst, te Wijtlenes, / 3 7 0 0 . 

e. 405 M 3 i;rint en 95 M 3 vergruisde brik idem 
tusschen Hoorn tui Eukhuizcn : L. Vorst, /3400. 

d. 605 M 3 grint en 130 M 3 vergruisde brik idem 
naar Hoorn: J Bakker, te Avenborn, ƒ3479 . 

183,000 Waalsehe straatklinkers idem naar Hoorn: 
J. Zeilenuker, te Hoorn, /3960. 

/ . 441 M ' sand idem naar Hoorn: J. Zei Ie maker, 
f 1089. 

Purmrrcnd , 1 Maart: het bouwen van ecu woon
huis in den Èoutrakpolder nabij Halfweg, ouder be
heer van den architect II. P. vau tien Aardweg; in* 
gekomen 3 bilj., als: 
A Pet, tc formerend, / 6556 

J. de Vries, „ idem „ 5792 
J . Brandt, „ idem „ 5206 

Middelburg, 1 Maart: het ouderhoud vnu de ge
bouwen genaamd de Oostiudischc Kamer, over IS77 
eu '78; ingekomen 9 biljetten, als: 
C. J . Qoethals, te Middelburg, f 3490. 
L. .1. Page, „ idem „ 3400. 
II. van de Ree. „ idem „ 3390. 
W. P. Page, „ idem „ 3370. 
P. Krijger, „ idem „ 3320. 
M. K. Jcras e u Zn., „ idem „ 3300. 
J. Boni Ut, „ itlem „ 3295. 
J. F. M. van der Heil. „ idem „ 3290. 
P. .1. v. Pulïeleu en Zu., „ idem „ 3111.50 

tnwrafnart, 2 Maart: het houwen vai: eeue infir
merie alilaar; iugek. 14 bilj., als 

tc Papendrecht, / 195,800 
„ Gouda, „ 174.000 
„ Utrecht, „ 16S669 
„ Dordrecht, „ 108,083 
„ Utrecht, „ 167,900 
„ idem „ 107,600 
„ idem „ 104,400 
„ Hilversum, „ 161,900 
„ idem „ 161.800 
„ Charlois, „ 161,470 
„ Utrecht, „ 15S.0II0 
„ idem „ 156,889 
„ Harlingen, „ 155,800 
„ Amersfoort, „ 153,800 

Khenen, 2 Maart: het bouwen vau 2 woonhuizen 
Onder ééu dak; ingek. 5 bilj. als: 

te Wagcniugcu, / 6305. 
idem „ 6298. 

„ Rheuen, * 5375. 
„ Opheusdeu, „ 5360. 
„ Rheneu, .. 5155.50 

i i i iMwedde, 2 .Maart: het afbreken vau de bestaands 
en het bouweu van eeue nieuwe [Historie; ingekomen 
6 bilj., als: 
F. Edens, te Blijham, ƒ 12,650 
P. Luitjen, „ Stadskanaal, „ 11,900 
J. Liusen, „ idem „ 11.S30 
J. Wictsema, „ idem „ 11,509 
J. Kruiziuga, „ Blijham, „ 11,981 
,1. Itenus, „ Stadskanaal, „ 10,750 

Naardhreek, 3 [Maart: het houwen der behuizing 
vnu W. Atzema: ingukomeu 5 biljetten, als 

J. v. d. Velde, 
G. Toornvliet, 
A. C. Vink, 
M. v. d. Weg!, 
A. Bons, 
.1. II. de Vos, 
B. v. d. Weerden, 
M. Au In. ss,TI, 
A. Koers, 
J. C. v. d. Tas, 
ff. A. G. Jansen, 
F. W. vnn Vloten 
A. S. Scliaafsina, 
(i. Prius, 

Klnasscn cn Poppink, 
Poppink cu Klaasseu, 
C. Smits, 
T. Nibbelink, 

A. vau Noort. 

J. Buurkc, 
J. tic Haan, 
II. Olthof, 
J. llulsebos, 
E. ton Have, 
geguud. 

Insenl ' 

tc Noordbroek, 
„ Sappemeer, 
„ Noordbroek, 

idem 
„ idem 

/ 8800 
„ 3757 
„ 3513 
, 3435 
„ 3219 

Maart: de levering van 83,000 ge
wone Niedermendiger lava straatkeien; gegund aan T. 
.). Smits Jz,, te Dordrecht, voor f 5700.44. 

larenlngen. 5 Maart: het levereu eu plaatsen van 
ijzcreu brugleuningen op dc Apoortenbrug j minste 
inschr. waren Eugolmnun cn Vau Stirum, te Kampen, 
voor / 443, 

Arnhem, 6 Maart: de lovering van 4.250.000 KG. 
Engelsche gaskolen aan de gomeentegastabnek; inge
schreven door: 

Herman vau der Saudr Hz., te Dordrecht, New 
Peltou ƒ 1 . 0 1 , Deans Hrimroso ƒ 1.01. Walker Prim
rose, r*0.94 r(„, Burnhopc ƒ 1.02s. 

A. vau der Leeuw cn Zu. cn Co., te Rotterdam, 
New Peltou main / 0 . 9 0 « ' 1 0 . 

ff. Hovcu eu Zn., te Rotterdam, New Peltou main 
ƒ 0.M«/„. 

Gegund aau A. v. d. Leeuw eu Zn. cn Co. 
Urenlngen, 6 Maart: tie opruiming van den dam 

tusschen tic wateren van het Stadskanaal en de Pckela; 
ingekomen 3 hilj., als: ƒ 170,747, / 165.700 cn. van 
J. Schreuders, te Winkel, ƒ 150,000. 

'«-Hage, 7 Maart: minste inschrijvers voor hel uit
voeren van vernieuwingen cn herstelling!)», ged- 1877 
'78 cn '79 aan dc navolgende rechtsgebouweu ware» : 
voor dat te 

't-Hosck: P. Pijnenburg, te Vught: reelitsgebouw 
/' ! i j 0 5 , gevangenis ƒ8985. 
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Hreda-, A. W. Hurt hoorn, ti- Breda: rechtsgebouw 
ƒ 1425, gevangenis / 1125; 

Amsterdam-, A. Aaldrrs. te Amsterdam: reobtagf' 
bouw ƒ10,640, eell. gevangenis /M00, hulpliuis vnn 
arrest T u ! l l ; 

Haarlem: .1. van Velt huizen, te Hnnrlcni: reclilsge-
bouW / 1X14.50, gevangenis ƒ 2 1 5 4 ; 

Hoorn: P. J. Blauw, te Hoorn: rechtsgebouw f 1 BSO, 
gevangenis ƒ 1340 ; 

Hoorn: het uitdiepen der grind.t: B. Lakeninu. te 
Hoorn, ƒ3:14; 

Alkmaar: C. Duim, tn Alkmiuir: gevangenis / 2f>04, 
buis van verb, en opv. ƒ 67(15; 

üoe»: W. .1. van dor Weert, te Goes : gerangetiis 
f 5390; 

Zierikzee: J. Lammers, te Zierikzee: rechtsgebouw 
ƒ 1 8 0 6 , gevnngenis ƒ 1445; 

Voor Eindkoren en Middelburg geen inschrijvingen 
ontvangen. 

-Maciv 7 Maart: liet vervangen vnn den grooten 
oven in 's Kijks gieterij van bronzen geschut door 2 
kleinere ovens: mi ste inschr. was G. dc Koude, te 
Delft, voor ƒ 13,873. 

'••Hagr, 7 Maart: het houwen van eene pastorie 
aan de kerk van den H. Jacobus dc Meerdere, volgens 
de plans van den architect P. J. H. Cuypers; minste 
inschrijver was L , Knakhorst, te Roiterdiun, voor 
f 37,750. 

hraliiicm . 7 Maart: Int houwen eener school voor 
5UU leerlingen met ondcrwijzeiawoniiig; ingekomen 10 
bilj-, als: 
W. de Jong, te Gouda, ƒ 58,786. 
H. Stelwagen, „ Rotterdam, „ 57,777. 
f. W. vnn Vloten, „ Utrecht, „ 57,468. 
J. van Vessem, „ idem „ 58,000. 
A Poena, „ Kralingen, „ 52,448. 
W. J . de Jongh, „ Kralingen, „ 52,300. 
Kroller en De Geus. „ Hoticrdinn, „ 51,076. 
A. Ijingrjan, „ idem „ 50,120. 
Wed. Comen en Co., „ idem „ 49,999. 
D Ruepman, „ Rotterdain, „ 49,899.99* 

i .i aningen. s Maart: lo. het bouwen eener gyin-
nastiekschool in de Violenstraat; ingekomen 9 bilj., 
als: ƒ 23,335, f 81,990, ƒ 51,500, f 20,836, f20,464, 
ƒ20,449, ƒ 20,300, fl9,Wi e n , van K. W. Wietsema, 
tc Groningen, f19,498. 

2o het plaatMU vau ei i i warerreservoir op de (irootc 
Markt: minste dor 7 inschrijvers was H. v a n der Nap, 
te Groningen, voor ƒ 2 2 8 3 . 

3o. hel plaatsen van 27l) M. lengte afrastering ten 
zuiden van dc Zuidtr begraafplaats; minste inschr. was 
J. J^angedijk, tn (ïroniiigcn, voor ƒ 6 6 8 . 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

APDKBL1NO '&-ORA VBNHAOB. 

Vergadering ran 21 Februari 1877. 

D e heer .1. H. Looisen .Ir., in het vorige jaar uit
genoodigd om ten behoeve der uitgave «afbeeldingen 
vun oude bestaande geitouwen" op te meten en in 
teekening te brengen het stadhuis te dezer stede, 
had a a n die uitnoodiging voldaan eu bracht de resul
taten van zijn arlteid ter tatel. Voorts gaf hij een 
historische beschrijving van tien houw vau genoemd 
stadhuis en levens een beschrijving van den voorge
vel, waarin hij mede de groote kunstwaarde van dien 
gevel deed uitkomen. 

Met ingenomen beid fiaiil de vergadering van een 
en ander kennis, terwijl de voorzitter dezen jongen 
bouwkunstenaar namens de Afdeeling daiikbelurgde 
voor zijn iiicrkwuunligeii arbeid. 

De heer D. van der Tas deed voorlezing van het 
rupport der commissie, benoemd ter l>eant woord ing 
van de zesde der door het hoofdbestuur gestelde 
vragen, luidende: ulu de laatste jaren zijn, otn kost
bare fuinleeriiigen te vermijden, boven de waterlijn 
gelegen fuiideeringen gemaakt van gecreoaoteerd boot 
Wat leert de ondervinding omtrent de sterkte en 
duurzaamheid daarvan?" 

Volgens dat rapport was de invoering van fun-
deeringen van gcci-eosotcerd hout nog van te jonge 
dagteekening om betreffende haar duurzaamheid reeds 
n u een juist oordeel uit te spreken. 

Intusschen meende de commissie als haar overtui
ging te moeten mededeelen, dat de sterkte dier t'uii-
deerIngen hou ld zakelijk van de constructie, samen
voeging en bevestiging afhankelijk is. waarin ook 
«eu groot aandeel heelt de afmeting van kespen, 
schuifregels, vloeren enz.; terwijl het creosoteeren 
de duurzaamheid weinig bevordert, omdat het creo
soot slechts I a 2 cM. iu het hout dringt en bet 
maken van loeven en pennen plaatsvindt, nadat bet 
hout gecreosoteeiil is. Door dit laatste wordt der
halve het hout van alle creosoot ontdaan en dus 
gelijk niet-geereosniivrd bout der verrotting en ver
stikking prijsgegeven. 

Daarop volgde eene wisseling van gedachten tus
schen verschillende leden, waaruit bleek, dat men zich 
op grond van genomen pi neven lieter resultaten voor
stelde vau het kopervitriool dan van creosoot. 

De heer B. Reinders bracht rapport uit namens 
de commissie van beantwoording over de 8e der door 
het hnnldliestiun' gestelde vragen, luidende: »Wat 
leert de ondervinding omtrent bet gebruik vau kunst
steen, zooals deze hiertelande wonlt aangewend in 
de laatste jaren .'" 

De commissie Miandelde arhteivenvolgens: Port
land cement beton, Raiisonie's kunststeen, gres a r -
tiliciel, terni-cotta, aarden buizen en Duitsche, Fran
sche e n Engelsche vloertegels, en kwam tot de vol
gende conclusion: 1\inland -cement beton kau voor 
buitenwerk, al- te eentonig vau klem-, den natuurlijken 
steen niet vervangen, terwijl zij Itoveiidien alles mist 
wal hij eeu voorwerp van kunst op den voorgrond 
dient le staan. V i x i r binnenwerk en vooral voor water
werken verdient deze steensoort aanbeveling, omdat 
zij tuinder kostbaar en veel sterker is. 

De werken a a n de hoofden van Midland op zijn 
Smalst, de kaaimuren te Fijenoord enz. dienen tot 
voorbeeld, lu het bijzonder werd gewezen op het 
groote nut de/er steensoort voor waterdichte Holen, 
wier dichtheid door middel vnn metselwerk meer 
moeilijkheden uitlevert. 

Kausouie > kunststeen wordt uitsluitend vervaardigd 
ui Engeland en aldaar dikwijls aangewend, waarvan 
de ondeiaanlsche spoorweg te Londen en de lijn 
Londen—Chattnin—Dover de bewijzen leveren. 

Deze steensoort wordt in ons land weinig gehruikt, 
is zeer duur en wonlt door de werking der damp
kringslucht zwart. 

Gres urtiliciel, hoofdzakelijk dienende voor trot
toirs, vloeren enz., wordt in het buitenland, maar 
ook in ons land te Maastricht vervaardigd. 

Behalve de te hooge prijs staat de algemeene in
voering dezer steensoort, nog een niet onbelangrijk 
bezwaar in den weg, namelijk de ongelijke vastheid 
der buiten- eu binneiispecie. 

De biuncnsi.eeie is veelal veel /achter dau het op
pervlak, dat dikwijls glashard is. 

Terrn-cotta is voor de toe|Ktssing uiet ann te Ite-
velen, omdat dit materiaal niet Itestand is legende 
werking van vocht en vorst, en ook omdat het inden 
n̂ gel gelcvenl wordt met zoodanige kleiirsehakeering, 
dat van eenheid geen Hauw denkbeeld is te maken. 

Aarden huizen zijn voor spruiten of kleine riolen san 
te bevelen boven metselwerk , mits zij slechts een 
behoorlijke hardheid liezitteri en de binnen- eu bui
tenzijden zoodanig zijn verglaasd, dat zij uiet dooi
de turen, die zich in de riolen of aanle om wikke-
len, opgelost wonlen. Het Engels-li fabrikaat van 
ilit materiaal verdient ook diuiroin de voorkeur U.ven 
de bullen uil andere landen. 

Ook met betrekking tot de buitenlandsche vloer
tegels verdient het Engolsch fabrikaat de voorkeur, 
uiettegetistaande de hooge prijzen. D e Klinische uu 
Belgische tegels volgen daarop, terwijl hel Dtrftocho 
fabrikaat, hoe goed ook, de concurrentie met boven
genoemde uiet schijnt te kunnen volhouden. 

D i ' heer .1. Hardenl>erg stelde een hoogst Itolangrij-
ke verzameling teekeuingeii eu decoratieii van rijtuigen 
ter bezichtiging, die meer dau een eeuw geleden ver
vaardigd , algemeen werden bewonderd om haar wc 
zenlijke kunstwaarde. 

Na deze kunstbeschouwing en nadat de Voorzitter 
de verschillende spiekers, als ook den heer Harden-
berg, voor bun belangrijke bijdragen had dankge
zegd , werd de vergadering gesloten. 

Berichten ea mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 

's Gravenhage. Bij beschikking van 2 Maart is 
aan A. M. Langeveld, te Hardinksveld. tol wedernp-
zegging, vergunning verleend vooreen stoomslee|idlenst 
op de stroomen, rivieren eu kanalen in de provinciën 
Noord-Lrabant, Gelderland, Zuid-llollaml en Zeeland. 

— Bij niinisterieele beschikking is uun J. D. de 
Jong, te Krimpen ad Lek, tol wederopzegging, ver
gunning verleend voor een sloomslee]«dienst op de 
rivieren iu de provinciën Noord-Hnihunt, Gelderland, 
Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland. 

- Dc Staatscourant behelst een koninklijk besluit 
dd. 18 Februari, waarbij auu het Vereeiiigd Gezelschup 
voor Steenkolen-ontginning in bet Wortnsitistrict. ge
vestigd te Kohlscheid ;Pruisen), onder de benaming 
Vereeniging. concessie verleend wordt voor de ont

ginning van steenkolen over eeue teireinsuitgestiekl-
heid van ongeveer 454 hektaiv, gelegen in de ge
meenten F.ygelshoveii, Kerkrad», Nieuwen hagen en 
Uluieh over Worms (provincie Limburg). 

— Bij mimstriecle beschikking zijn bij den aanleg 
van Staatsspoorwegen benoemd: lot opzichter 2de 
klasse P. Van Stralen, thans buitengewoon opzichter; 
tot opzichter 3de klasse: IL II. Weehitizeii en E. 
A. tï Douwes Dekker, beiden thans buitengewoon 
opzichter; bevorderd: tot IMMIW- en werktuigkun
dige 2de klasse C. Gosewinckel; tot adjuuet-iuje-
nieur E. Thinnge en Mr. W. .1. 's Giiivesatule Gui-
chcrit; en tot opzichter 1ste klasse de opzichters 
2de klasse: L. p. Haring, .1. O. vun Tricht en J. 
II. Heustedl. 

— Wij oiitleenen het onderstaande aan Het Va-
ilrrlaud. 

ollet gedenkteeken voor wijlen den kunstschilder 
S. L. Verveer U-looft, te («inleiden naar het ontwerp 
iu pleister, een alleszins waardig sonvernir te zullen 
worden aau zijn nagedachtenis. Vooreen Israëlietische 
begraafplaats, waar geen beelden, bustes, urnen of 
dergelijke versierselen Winden locgelaten, zou men 
moeilijk een geschikter ontwerp kunnen vinden. In 
strenge en groolsche vormen door onzen stadgenoot, 
den architect Van deu Brink ontworpen , is dit model 
nu arbitrage van een onzer eerste kuiistemuirs( een 
waar vriend vau den overledene, gekozen. Het geheel 
dat een hoogte van omstreeks 2 nieter zal bereiken, 
maakt een plecht igen indruk. Op tieden van arduin
steen verheft zich de sierlijke toinlte, welke vervaar
digd zal worden uit den besten voor ons klimaat 
bestand zijnde steen. benevens de attributen der 
schilderkunst wonlen op wit mariner met vergulde 
letteren de verschillende inscripties aangebracht. Ook 
hel bestuur der Israëlietische liegrnufpfaats heeft ge
daan wat het vermag, om de oprichting te verge
makkelijken j dat de onderhandelingen tnet dit college 
uog niet waren atgeloopen, wus de wden, waarom 
wij niet vroeger hiervan gewaagden." 

— In (ren daartoe strekkend wets-ontwerp ïs uan 
de Tweede Kamer de Ix-knichligitig gevraagd van 
den ondeihanilscheii verkoop van hel voormalig ver
dediging-werk K i t s t verloren bij Delfzijl, aan de pni-
vincie linuiingeii. 

Amsterdam. De buitengewone algemeene ver
gadering van aandeelhouders iu de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, die op 10 Februari 
jl. niet kou worden gehouden, omdat bet luintul 
vertegen woord igde aandeelen niet genoegzaam was, 
had deu 2 Maart in het Odcon plaats. Hoewel het 
getal aandeelen, door de aanwezigen vertegen
woordigd, slechts 3447 vuitbrengende 357 stommen) 
hedmeg, wus de Vergadering ingevolge de statuten 
gerechtigd een Itesluit te nemen, betreffende de voor-
gestelde wijzigingen in de arlt. 4, 5, 9, 14, 17, 
20, 30, 31 en 34, benevens in de slotbepaling der 
sultuten. Deze wijzigingen, hoofdzukelijk voortvloei
ende uil de nieuwe overeen komst door den Slaat 
met de Maatschappij gesloten, werden ulle zonder 
hoofdelijke stemming goedgekeurd. Een der gewijzigde 
liepulingen heeft len doel, de hoofd- en andere anih-
tenaivu, spoediger dan nu het geval is, van de 
voordeelen van een uur-dividend te doen genieten. 

Groningen. In don Gemeenteraad is het voor

stel gedaan de uprichüiig vuu een schouwhnrglokaal 
door particulieren van gemeentewege te ondersteunen 
niet eene jaarlijksche aflossing van het benoodigd 
kapitaal ud ƒ 5000, en eene rotilegaruntie van 2 
percent, mits hel kapitaal uiet meer bedrage dan 
/ÏGO.OOO. en de vennootschap vóór I Mei 1878 is 
tol -land gekomen. 

Lelden. Aau de goedkeuring van den Gen i i -
leruad ziju otiderworjieii de statuten van de naam-
looze vennootschap De Leidsche Huinwatrrhiding. 
waaraan de concessionarissen voor / '450.O0O de ge
heel voltooide werken leveren. Het kapitaal is groot 
/ 450,000 iu 450 aandeelen ad / 1000 op naam of 
aan toonder. De winst boven het bedrag der gegun-
nindecrde ivnte zal voor 50 pCt, worden uitgekeerd 
aan de gemeente Leiden. 25 |»Ct. uan de aandeel
houders, 20 pCt., aan de concessionarissen en 5 pCt. 
ter beschikking van coiiimissarissen en directeuren. 

I lpendam Door den Raad dezer gemeente is 
besloten een geldleening Ie sluiten van ƒ 12.(100, 
ter bestrijding der kosten vuu verschillende o j i e n -
bare werken. 

Onder meerdere zaken zal nu eerstdaags worden 
aanbesteed de vernieuwing van den toren te Piirmer-
hllid . een dorp, tot deze gemeeute behoorende. De 
herstelling geschiedt naai het plan der Commissie van 
Rijksadviseurs* voor de monumenten van geschiedenis 
en kunst. 

Do toren bestaat thans slechts uit eene venlieping 
ter hoogte van 30 meter, waaro| ne kleine houten 
spits. Meu zegt. dat op dit onderstuk vroeger nog 
drie omloopcn waren geplaatst, en de toren lol baak 
diende, toen Beemster , Wormer en l'iirmer nog uiet 
wareu ingedijkt. Daar het uu bleek, dat de toren 
dringend herstelling vereischte. is door den Uurge-
mei'sler hel oordeel ingen iepen Villi heeren Rijksadvi
seurs, eu het onderzoek , door de Commissie ingesteld , 
heeft gideid tot let indienen van een plan. waar
mede de Raad zich vereenigde. De toren, die een 
hoogte zal erlangen van 49 meter, behoort dun tol 
de schoonste in den omtrek. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter vooi' 
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

H o d a c t l o 
van geiiuemd Weekblad. 

T o t \ i - i j d i t t ; - - ; i \ o n . 1 n e g e n 1 1 1 ' f l l 

worden advertentien voor het eerslvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentien. 

I I ET BESTUUR van den Spoorweg van Antivcr-
I-I pen naar Gladbaeh , zal tot den 31"'" Maart 
l\_ 1877, de inschrijvingen ontvangen voor de 
uitvoering der A A R D E - eu B A G G E R W E R K E N , 
noodzakelijk voor do verwijding eu verdieping der 
Maas, ler plaatse waar deze rivier door de lijn vau 
Anliecrpen naar Gladbaeh, hij lloermond. wordt 
doorsuis len. 

Het Bestek en Teekeningen zijn ter inzage gelegd 
ten kantore van den Din-cteitr der Werken, Roede 
Treves 17, te Hrussel, alwaar de gegadigden er 
kennis van kunnen nemen. 

AANBESTEDING. 
II KT R. C. PAROCHIAAL KERKBESTUUR te 

SASSESHE1M, is voornemens op Maandag 19 
Maart 1877, des namiddags ten een ure, in HET 
BRUINE • A \ i: r • aldaar 

aan te besteden: 
Het bouwen van eene Pastorie, naar de 

plannen en teekeningen van den Architect I I . J. 
VAN DEN BRINK. 

Teekeningen en bestek liggen ter visje in genoemd 
lokaal, terwijl de bestekken ii ƒ 1 van af 8 Maart 
verkrijgliaar zijn ter Drukkerij van T. C. B. TEN 
HAGEN te 'j Hage, alsmede inlichtingen bij voor
noemden Architect, Koninginnegracht u". 57, te 
's Gravenhage. 

OPZICHTER. 
Eeu ervaren Bouwkundige, 10 jaar oud, prac

tisch eu theoretisch ontwikkeld, thans nog in be
trekking als Rijks-Opzichter, doch dooi voltooiing dor 
werken bullen betrekking komende, zoekt plaatsing 
als Opzichter, Teekenaar, of Onderbaas. 

Bewijzen van bekwaamheid, gedrag enz. kunnen 
overgelegd wonlen. 

Rellecteennideii zonden franco brieven , motto 
Opzichter, ann den Boekhuii.lelaur HENRY KOS
T E R , Nieuwendijk 90, Amsterdam. 

A a n b e s t e d i n g . 
Op Donderdag 15 Maart n. s„ namiddags ten 

1 uur, zal ten behoeve der Geniewerken te NAAR
DEN, in het A m s t e r d a m s c h e V e e r h u i s al
daar, bij enkele inschrijving publiek worden aan-
besteed: 

de levering en opstelling van 

VIER IJZEREN BRUGGEN. 
Bestekken zoolang de voorraad strekt, verkrijg

baar op frnnro aanvrage. 
Inlichtingen worden gegeven door of immens den 

liest.der A. D . VAN SETERS ie Naarden. 

KLOOS & VAN LIIYIBURGH. 
Kiifi'naars vau Zuilen- cn Tafelbazalt-̂ roevtu 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, BB01SSTKH, VUURVASTE STEENEN. EN/.. 

.VIVHUWI.II'C,. N.zijde 5 5 , HoMcrdnin. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 

UK JONUH £ Co, (Jiv. Ing. 
te O U D E W A T E R . 

IMv.'kn zirh aan tol hot iniij-'t.-n van Fabrie
ken .'ii let frt-v.-ii van Consulten, voor inrijrtiii-
avn tot uitvoering van Publieke Werken etist. 

Twaalfde jaargang. F>. 11. Zondag 18 Haart 1877. 

PRIMA QUALITEIT 
levert op keur, 

pervattot ,/'6.—, per25vaten /5.70, 

per 50 vaten / 5.40, 

bij grootere purljjen over den prjjs nnder 
overeen te komen, 

AUGUST OSTEIl, 
( a - l a k h a v e n l t i te R o t t e r d a m . 

HENRFCUYLITS & C ~ 
R O T T E R D A M . 

FABRIEKANTEN van ZINK- e n L O O D W E R -
KEN, Z.uk-.i DAKBEDEKKINGEN, LOOD-
W E R K E N . ORNAMENTEN in groten ol 
gnlreven Zink, V E N T I L A T I E en V E R . 
W A R M I N G van Huizen. Serres . , » . . WA
TERLEIDING enz. 

Agenten voor Engelsche Stalbenoodigdheden. 
Herren Lomltjieters genieten korting. 

Marmeren SCHOORSTEENMANTELS, 
dito WASCHTAFELS. T A F E L B L A D E N . 
BADKUIPEN, TOONBANKEN, WINKEL-
PUIJEN enz. 

(i. k J. t'OOL, Fabrikanten. 
ROTTERDAM, AMSTERDAM, 

Willemskade 12. Bloemgracht 77. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAM 

V A L X>E3 T R A V E R S , 

geeft herigt .lat door haar tol eenige A ( J E N T E N voor den 
verkoop vnn A S P H A L T in brooden zijn aangesteld: 

FOLKERS & C o . te Amsterdam m 

DE LINT Sn C°. tc Rotterdam, 
door wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als min de Fabriek, Heilweg N". 3, te Amiterdam. 

D E D I R E C T I E . 

SUIJVER Hk. JONKER & ZOON, 
S T O O M K E T E L M A K E R S te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorbanden. 

Ter voorkoming van abuizen bericht de Ondergeteekende, dat hij sedert het 
begin van dit Jaar opgehouden heeft ln gemeenschap met Hk. J O N K E R &. Z O N E N 

te werken, en dat ook niemand van zijn naam met die Heeren zaken doet. 
Beleefd verzoekt hy de voor hem bestemde brieven te adresseren u n 

H. E. SUYVER, 
Fabrikant van Stoomketels en Werktuigen, 

G r o o t e B ic -kers traat SO e n 3 2 , 

(Hollandsche Tuin) Amsterdam, 

DE OPMERKER 
W E E K B L A D 

VOOB 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Venchijnt Zimd.g.. Prijs va S mwudcn f l . S S . Men .boaanrt < M > loer 
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LEZINGEN OVER VENTILATIE. 
T w e e d e Ser ie . 

TWEEDE LEZINQ. 
Waaruit Itcstaal de luebt, die wij inademen? »l'it 

zuurstof en stikstof', zal een junjf student aanstonds 
;inlvvtiurden. Zeker uil /mustol' en stikstof; maar 
lioevelen onzer bej:rij|ieii werkelijk, wat de/eelemen
ten ziju' 

On» ïs verteld, tlat de omtrek der aarde zoo \ee\ 
• l'ii/.'ml mijlen is, de afstand der zou zoo veel meer, 
dut de naast bijzijnde vaste ster vele iniHiocncn mijlen 
vuu ons verwijderd is, maar voor ons bê ri|> komt 
liet er niet o|i aan hoe veel (ofschoon hei II.HU de 
sterrenkundigen met veel nuuvvkeiirilheid is lierekend), 
want ik geloof, dat bet voor bet menicbelijk verstand 
geheel oiimo^eli)k is , 0111 zich 0|i eeni^erlei wijs 
meer dan een uiterst klein deel van dien afstand 
voor to stellen. De vurUHdiliii^ zul daarbij, dunkt 
inij, iillijd l»*|«'ikt worden door den jrrootsten afstaml, 
dien men zelf den i*eii of anderen tijd heeft gezien. 

En vvantut'r de iiiirrosco|iische onderzoeker ons 
vertelt van de tallooze hoeveelheid levende vvezois in 
een dni[i[>el water, en wij u> weten komen, dat 
deze schepseltjes noodzakelijk veel van de fijne l>e-
werktuijïiiifr der jrruuten> dïeivu moeten lx>zillen , lux' 
jreheel ongeschikt zijn wij dan, om onze verbeelding 
te gewennen aan een voldoend liegri|i van de klein* 
beid vnn dut organisme. 

In welken geest wij ook onze nasjwringen doen, wij 
kunnen geen grens hrjKilen, uan den eenen kunt 
voor de kleinheid, aan den atideii'ii voor de grootheid 
der schejijiing. 

AU wij de krocht trachten te bepalen van die 
wonderlijke zelfstandigheid, die wij warmte noemen, 
en de oorzaak willen opsjmren van den overvloedige» 
aanvoer daarvun, zullen wij hevinden, dat dit de 
studie van een geheelen leeftijd waard is. 

Verschillende proeven, die ik u dezen avond wil 
toonen, mogen u even hekeml zijn als de weerkaat
sing van uw eigen gezicht in den spiegel, Uwfa zullen 
ze zich wellicht iu een nieuw licht voordoen, eu 
nieuwe gedachten bij U kunnen opwekken. 

Ilehl ge u wellicht kortgeleden onledig gehouden 
met geleerde verhandelingen over scheikunde, mine
ralogie ot sterrenkunde, ik stel u vuor, ons thans te 

••]• I|I"I hij een meer voor de hand liggende zaak 
i-n ons duidelijk voor lt> stellen die veranderingen, 
welke in onze eigen lichamen twintigmaal elk oogen-
lilik van ons leven door de ingeademde lucht wonlen 

venoorsaakt. 
Wat ik boven zeide over ons la-perkte voorstellings

vermogen vuu vele der ui de natuur voorkomende 
verschijnselen, is ook hier toejiusselijk: ik geloof, dnt 
niemand onzer die geheimzinnige werking in ons eigen 
lichiium beter zul begrypen, dan hij zich kau voor
stellen de afstanden vuu de vaste sterren, of het 
aantal dagen en uren sedert de schepping der aarde, 
of die machtige invloeden, waardoor dc zon gedurende 
ulle eeuwen onafgebroken eu in oneindige hoeveelheid 
warmte en licht uitstraalt, en toch zelve onvermin
derd in kracht hlijft. 

Tot deze overtuiging vuu hel algemeene gehick 
aan kennis vun dit onderwerp word ik temeer geleid, 
omdat ik dagelijks opmerk, dat de verstandigste eu 
host ontwikkelde mannen en vrouwen ouder ons zoo 
geheel onwetend zijn omtrent de gevolgen van de 
bestendige inademing vun zuivere zuiustof en stikstof, 
dut zij zich in gesloten kamers ophouden , en dezelfde 
lucht in- eu uitademen, lot die zeer vuil en vergiftigd 
geworden is. 

Ik trachtte u in de vorige lezing de groote hoe
veelheid lucht te doen lievutten, die door ieder indi
vidu in elke vier en twintig uur verhruikt wordt: 
wij kwamen tot 880 bedrag vau ongeveer 350 kub. 
voet, of 125 maal den inhoud van ons geheele 
lichaam. Indien er iu deze hoeveelheid lucht geen 
eigenschupjieii voorkwamen, dan die wij met het 
bloote (Mig kunnen ontdekken, zou zy weinig waarde 
hebben. Onae oogan zijn het groote medium, waaiv 
door wij ons onderrichten, maar, zooals ik reeds 
zeide, wij zien de atmosfeer niet, zoodat ik vrees, 
dat velen onzer uiet van de groote waarde van 
zuivere lurht zullen overtuigd wonlen, wanneer zy 
uiet laugs anderen weg duarouitiviit worden ingelicht; 
wij zullen daarom onze toevlucht moeten nemen lot 
liet voorthrengen van bet eeu of ander verschijnsel, 
dat gezien kan worden. I)e lucht, die wij inademen, 
is samengesteld uil negen en zeventig deelen stikstof 
en cen eu twintig deelen zuurstof; de zuurstof is 
het werkzame deel, waardoor de vuren branden, 
het voedsel gekookt wordt, hel bloed gezuivenl eu 
van kleur veranderd. - (Ter opheldering vvenleu de 
gewone bekende proeven genomen, om zwavel en 
phosphor met groote snelheid en helderheid in zuur
stof te il.i.'M verbranden.) 

Ue stikstof scbynt slechts aunwezig te zijn uls 

conti'6 le middel van de zuurstof, en om te voorkomen, 
dut alles door vuur en roest verhrand en vernield 
wonlt. 

Hier wenl een tweede proef getoond, op de na
volgende wijze: 

Een gewone brandende kaars wordt geplaatst 
onder een kleine glazen stolp, A , waanloor de vlam 
al sjMiedig in grootte vermindert : een glazen (lesch 
B , die Volkomen helder lijmwater, of wal even goed 
is, Gou la ii l-water bevat, wonlt dooreen glazen huis, 
die tot in het water reikt, met het boveneinde der 
stolp A verbonden. Een derde Aeseh C io grootendada 
met water gevuld; eeu huis gaal van Imven 't op-
|iervliik van het water door den bodem van het vat 
tiaar de flesch H , en is vnu een kraan voorzien. 

Rij het openen dezer kraan gaat de kaars terstond 
heldenler hniiulen; de lucht ontwijkt in Mazen door 
het lijmwater naar de flesch C, waar zij het water 
een lagen-n stand doet innemen, naarmate zij iu 
grooter hoeveelheid toestnxmit. 

Ue k a a n brandt nu lOO helder als in de open 
lucht; zy heeft alle zuurstof, die behoeft, maar 
als wij nu de kraan nagenoeg dichtdraaien, om den 
luchtstroom te verminderen, waarvan men de snel
heid kan bepalen door het aantal luchtliellen, dat 
zich door het lijmwater een weg baant, ziet men 
de vlam tei-stoud verminderen. Wij hehheti in de 
knum een uitstekenden regulateur voor de sterkte 
der vlam. 

Zien wij nu, welke verandering na eenigen tijd 
in het lijmwater heeft plaats gegrepen: het is wit 
en melkachtig geworden; het water is uit de glazen 
flench C verwyderd, en door lucht vervangen. 

Het is de vraag, welke verandering deze lucht 
heeft ondergaan; naar den toestand van het lijm
water te ootxleelen, dat den scheikundige op het 
eerste gezicht als met koolzuur bezwangerd toeschijnt, 
moet de lucht iu de flesch C' weder voldoende zui
ver zijn; de kaars leert ons echter het tegendeel. 
Niet zoodra wonlt zij iu die lucht geplaatst, of zij 
gaat uit, even plotseling, als wanneer zij in het 
water ware gehouden. Dit komt, omdat al de zuur
stof is uitgebrand, en niets dan stikstof in de flesch 
is overgebleven. Om dit teweeg te brengen, was 
het verhnmden van het kegelvormige uiteinde der 
kaars voldoende, terwyl bovendien nog genoegzaam 
koolzuur wus geproduceerd, om het lijmwater te 
doen verkleuren. Eeu gewone gasbrander verbruikt 
evenveel zuurstof, en vormt evenveel koolzuur als 5 
personen. 

Laat ons nu zien, hoeveel het branden der vuren 
iu onze lichamen gelijkt op dat van de kaars, waar
mede wij juist de proef hehhen genomen. 

Door den adem laugs de vcrhinilingshtiis A-M in 
de flesch li te blazen, zien wij sjmedig hel lijmwa
ter dezelfde melkachtige kleur aannemen, die het 
verkreeg door de lucht, ontstaan uit dc verbranding 
der kaars. Als wij weder de lucht, die iu de flesch 
C was gekomen, daaruit laten vloeien, en het wa
ter daarvan de plaats doen innemen, kunnen wij 
het uanlal uitademingen opmerken, noodig, om de 
flesch met den udem te vullen, en hel aantal secon
den , dal daarvoor moet verloo|»eii. Negen uitade
mingen wuivn uoodig eu twee en dertig oaoondOQ; 
de lleseh had een inhoud vau anderhalf gallon nf 
,14(1 kul», inches. Dit is een zeer sterke ademhaling, 
daar zij overeenkomt met 600 kub, inches per mi
nuut, terwijl wij vrneger 400 als het gemiddelde 
aannamen. Nu de kaars iu deze lucht brengende, 
/nu wij, dat zij er niet iu kan voorthruudeu. 

Ik zou wenschen, u wat te kunnen vertellen van 
de samenstelling der lucht in die flesch, maar ik 
weet er evenmin als iemand anders zooveel van, als 
z.i ui lie hooren. I le getiivshecreu vertellen, dut de 
helft van allen, die sterven, door vuile lucht wor
deu gedo-od; maar ik geloof, dat er geen geneeskun
dig urilegc iu het geheele kind bestaat, dat deze 
lucht zorgvuldig weet te nnalyseeiim. Alleen enkele 
Duitschers en Zwitsers, en eenige anderen, die zich 
lang genoeg aau de hetooverende studie der genees
kunde hehlien kunnen onttn'kkeu, om vooraf eenige 
proeven te nemen over het meer dadelijke, lielaug-
rijke onderwijs der lucht, die wij inademen, weten 
wal meer te zeggen over de uitwerking der lucht 
op hel lichaam, en omgekeerd. — l'it eenige op 
die wijs vei7.am«lde feiten worden wij tot de con
clusie geleid, dat de hoeveelheid koolzuur in den 
uitgestooten adem onder velerlei verschillende onistau-
digheden grootelijks verandert. 

De temperatuur voond heeft zeer veel invloed. 
Proeven, met vogels en andere dieren genomen, 
hehlx-u geleenl, dut hij B0O temperatuur van HÜ" 
tot 10(1" minder dan de helft wonlt uitgeademd, 
dan het geval is hij de inademing vun lucht op een 
temperatuur nabij bel vriespunt. 

De hoeveelheid koolzuur, iu de uitgeademde lucht 

aanwezig, bedraagt vau il tot 8 |»ercent; daar nu 
/isigeiianiiiil zuivere lucht zelden meer dan 5 deelen 
koolzuur op 10,000 bevat, volgt hieruit, dut de 
adem honderdmaal de natuurlijke hoeveelheid in
houdt , die in deu dampkring gevonden wordt. 

Onze glazen flesch In-val dus honderdmaal meer 
van dat doodelijk vergif dan de zuiven- lucht; zoo 
zijn er ook lichaaiiisdeelen, waarin hetzelfde plaats 
heeft, en het eenige goede l>estanddeel, aanvankelijk 
daarin aanwezig, is er uitgenomen. 

De werkelijke hoeveelheid ingeademde lucht is be
trekkelijk zeer klein; zij liedraagt niet MOOT dan OU-
geveer een vierde kuh. voet |ier minuut. Doch het, 
is de lu'snietting van d e overhlijveude massa, die het 
gevaar oplevert. 

Als h. v. de uitgestnnten adem honderdmaal m e e r 
koolzuur lievat dan zuiven* lucht, dan zal een kuh. 
voet uitgeademde lucht , door honderd kuh. voeten 
lucht vei-spreïd, de normale hoeveelheid koolzuur 
daarin ongeveer venluhMen. 

Bij de l i e j K i l i n g van de hoeveelheid versche lucht , 
die voor ieder individu moei worden aangevoerd in 
een kamer, waarin wij van dezelfde algemeene 
nuwsa in-en uitademen, wonlt het de vraag, welke 
hoeveelheid van den adem der andere personen wij 
genegen zijn in onze eigen longen op te nemen. I n 
dien wij |H>r minuut een kwart-vot-t lucht inademen, 
zou een aanvoer |MT minuut van vijf en twintig kub. 
voeten ons hondenlmaal de werkelijke hoeveelheid 
lucht verschuilen, die door de longen gaat, zoodat 
wij dan slechts het dubbele van de normale hoeveel
heid koolzuur zouden hebhcii in ie ademen. Velen 
echter licschouwen deze vijf eu twintig voet per mi-
u n i i t en |ier |M-rsoon als den maximum-aanvoer. An
deren nemen tien kuh. voet |>er minuut voor ieder 
persoon uls genoegzaam aan , en zelfs dat is veel 
m e e r , dan in een groot aantal onzer gebouwen wordt 
verbruikt: men kan dit gereedelijk opmaken uit de 
walgelijke vuile lucht, die in velen daarvan wordt 
opgemerkt, e n die nauwiijks ooit kon voorkomen, 
indien behoorlijk werd gezoi-gd voor den geregelden 
aanvoer vim deze zoo kleine boeveelheid. 

Tot dusver sprak ik nog niet eens van de af
scheidingen der lichaamsopjicrvlakte, in den vorm 
van onmerkhare uitdamping, die voortduivnd voor
komt. 

Voorondersteld n u , «lat wij, inpluats van den 
adem uit te stooten in het algemeen reservoir, 
dit konden doen in e e n gesloten val, of door een 
spreekbuis — om het zoo te noemen — liever een 
udi'mhaliugsbtiis, direct iu een vuile-luchtkanaul, 
om geheel buiten het gebouw gebracht te wonlen; 
ziel gij niet, dat een tiende deel van de lucht, die 
anders zou vereischt wonlen. in dat geval geheel 
voldoende zou zijn.' Gewis zou dat veel te verkiezen 
zijn hoven onze tegen woon! ige inrichtingen omdat 
wij dan volstrekt zuivere lucht zouden hebben, in-
plaats van, op zijn best, lucht, die, zij het ook ge
ring, besmet was. 

Ik meen uiet juist a a n le raden, dat wij ieder 
eeu lange adeuihaliiigslaiis in den zak dragen, en 
op het oogeuhlik, dut wij tehuiskoinen, het eene 
einde in den vuurhaard plaatsen en hel andere in 
den mond, maar toch geloof ik, dat dit hei juiste 
jirincijM' aangeeft, waarnaar wij moeten handelen in 
het maken van onze veiitilcer-iiiriehtingen , dat is te 
zeggen: wij moeten de bedorven lucht afsluiten en 
ze zoo s|>oedig mogelijk uit de kamer verwijderen. 
Mijn voornemen is, u in oen volgende lezing aau to 
toonen, dal «lil mijn lieginsel i> geweest hij het aan
brengen der inrichtingen vonr ventilatie in hospitalen, 
kerken, seinden, enz., die, zooals ik er mag hij voe
gen, zeer goede resultaten hebben gehad. 

liet is een zeer Ixdungwckkcud feit, dat de lem-
[Hratuur van het lichaam nagenoeg altijd op OH» 
hlijft, onder de meest buitengewone veranderingen 
in de temperatuur der hiiitenluchl van i0- tot 00° 
onder nul, zooals jioolreizigei-s ze heldx-n ondervon
den , tot 200" e u 300" ttx- daarboven, ondervonden 
duur |iersoiien, die gewoon zijn hiiuieu tc treden 
en voor eenigen lijd te vertoeven in fornuizen voor 
het bakken van zeken- wanm. en dergelijke lieroe|K. 
bezigheden meer. 

Het afkoelen , wanneer wij zeer wurm zijn , wordt 
veroorzaakt door de verdamping van het zweel. Een 
kan water geeft 1700 kan stoom, muur bij de over-
gang in damp wonlt de hitte zeer snel geahsoiix«enl. 
Wanneer gij aldus flink transpireert, of de damp 
ziet opstijgen van e e n vermoeid dier, knul ge u 
overtuigd houden, dnt de warmte snel wonlt alge-
vueill. Hel is om die radon, dat hel drinken vau 
een kop heete th >p een warmen zomerdag, door-
du: daardoor overvloedige transpiratie wonlt teweeg
gebracht , zulk een verkoelend i vertrisschendc 

uitwerking heeft. 
Juist die overvloedige uitwaseming is dikwyls de 

oorzaak van wat wij verkoudheid noemen; omdat, 
wanneer wij tengevolge van licbaamsinspamiiiig (link 
zweeten, en de hitte van hel lichaam ontwijkt, wij 
geneigd zijn, wanneer wij eeu gelegenheid lol rusten 
hehhen, t(x- te geven aau het aangename gevoel van 
afkixden, waardoor de ternerat uur van het lichaam 
zooveel sneller wonlt verminden! dun hij gewone toe
standen, dat zij, bijna vóór wij het bemerken, ge
heel heiieden de gewone teni|M*raluur is, vixirde ge
zondheid vereischt. Zoo gebeurt het, dat de verslap
ping der udeuihaliugsorguiieii, en het ophouden van 
den snellen bloedsomloop, aanleiding geven tot ver
traging in het opnemen vun warmte: met andere 
woorden, nadat de lie haai usv uren door de overvloe
dige uitwaseming ziju uitgegaan, wonlt er genuine 
tijd vereischt, om ze weder aan het branden te krij
gen, en ze daarna aan den gang te houden. 

.Men zegl, dat op icden-n vierk. inch van het 
nienschelijk lichaam 2800 huisjes aanwezig zijn voor 
de ontsnapping van het zweet, en dal de vereenigde 
lengte van die allen in de huid van een enkel per
soon ongeveer acht en twintig mijlen bedraagt. — 
Nu sluiten do kleine klepjH-n aan dfl uiteinden dezer 
buisjes zeer -j li^ hij het blootstellen aan de koude. 
Maar daar de stroom binnenin het lichaam niet zoo 
spoedig door de koude wordt aangetast als de klep
pen, zal die zijn last vau onzuivere stollen blijven 
voortstuwen, totdat deze, niet kunnende ontsnappen, 
zich bij de gewone uitgangen zullen ophoopen en een 
ontsteking veroonakan. 

Om aan te toonen, welke groote uitwerking die 
plotselinge ophouding van het transpii-eeren moet 
hebben , kunnen wij volstaan met te wijzen op de 
grooie hoeveelheid vocht, die door deze huidkanalen 
uit het lichaam wordt gedn'ven. 

Een aantal proeven, door Dr. Southwood Smith 
genomen op de werklieden in de IPhoenlz-Gaowor-
ken", geven aan, dat het gemiddelde verlies aun 
gewicht |K'i- man, gedurende het vullen van den 
oven, of in een tijdsverloop van ongeveer vijftig 
minuten, ongeveer drie pond bedroeg. Welk een 
ontstekende uitwerking moet deze enorme drukking, 
deze plotselinge storing in den grooten stroom van 
onzuiver vocht, teweegbrengen! 

En niet alleen op de uitwendige opjiervlukle doet 
zich dit gevoelen, maai' het weefsel van de lucht-
kunalen naar de longen wonlt zelfs nog sneller aan
getast, en is ook gevoeliger dan eenig ander. Wij 
dienden daarom altijd te Ixilenken , dat wij op het 
oogenblik, tlat wij ophouden mei de 0 0 M of andere 
lichuamsiH-feiiing, goeddoen met, nl zijn wij zeer 
verhit, een kleedingsttik tc meer uau te trekken, 
of op een andere manier te waken voor een te plot
selinge afkoeling, zorg te dragen, dat wij eerst in
wendig afkoelen, alvorens wij de temperatuur van 
de uitwendige opjierviakle te veel verlagen. 

Ue wijze, waarop wij koude vatten bij het verlaten 
van een volle eu slecht geveiitileenle kamer, is ge
heel verschillend vun de vorige. 

Ik herinner u aun de proefneming mei de vliegen, 
die iu de vuile lucht, die wij uitademen , tien minuten 
langer leefden dau de anderen iu de zuiven lucht, 
en dat wij dit toescbreven aau de trage werking van 
al hare levensfiuictien. Wanneer gij een heete, 
met Ixilorvcn lucht gevulde kamer verlaat, terwijl 
de zweet klieren geheel ojx'ii zijn, en er een snelle 
verdamping is uil de op|x-rviakte vau het lichaam eu 
de luchtkaualen der longen, dan heeft de ingeademde 
bedorven lucht uiet alk-en uwe longen verstopt en 
uw lichaam met veel vergiftige stof gevuld, maar 
ixik de circulatie zóó hclemmenl, dat de reactie na
deelig werkt. Daar gij in één minuut, nadat gij 
iu de buitenlucht zijt gekomen, twintigmaal hebt 
ademgehaald, waanloor 400 kuh. inches luchl iu 
tie longen is gekomen, worden deze het sjxiedigst 
aangetast. Dikwijls kan men eet' ontsteking, welke 
dientengevolge iu de keel ontstaat, binnen vijf of tien 
minuten ua het verlaten der kamer voelen. 

Een brandende lamp of kaan is een oeheoa zin-
iielx-eld van het nienschelijk leven, en vertoont alle 
verschijnselen daarvan. Als aan de openingen, waar 
hij de lamjM'i) de lucht moet binnentreden, een stuk 
(«pier wonlt gehouden, zal het licht dadelijl: flau
wer zijn; het voedsel vun de lamp is door gebrek 
aan zuiven- lucht bedorven — wegens gehn-k aan 
zuurstof - - met andere woonlen: tengevolge van het 
onthrekeii van ventilatie. 

Evcnz(K), wanneer gy uw volle rants(x,ii voedsel 
gebruikt, eu niet voldoende zuivere lucht inademt, 
om uw bloed te verwarmen eu te zuiveren, zoo 
wonlt uw geheele lichaam gevuld met otivcilivrde 
kool, ol' urook" zouden wy hei kunnen noemen, zoo
als hij de lamp ontstaat. Daarbij zal hel voedsel 
meer dan de helft zijner waunlc verliezen, zooals 
de olie minder dan de helft van het volle licht geeft. 

Een zeer uitstekende wyze von >i-ook" iu bet 
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lichaam te doen .uitstaan, is de volgende: sta laat 
'n den morgen op, eet iu haast bat ontbijt, en loop 
dan terstond naar een spootwegry'tuig of tramwa
gen. Zit eeu halfuur of drie kwartier iu een ge
sloten, vullen waggon, en wanneer uw voeten door-
en-door koud worden is het zooveel te boter; een 
paar nauwe schoenen is bet ware, om de natuur
lijke circulatie van bloed tc storen. Draag /org, 
met den rug naur bet open raam te zitten, en met 
liet gericht uaur liet centrum der In-durven lucht; 
dat helpt nok. Waarschijnlijk /ui uw ontbijt niet 
In-h.torlijk verteerd zijn, en wanneer gij <i nn twee 
of drie uur niet lekker gevoelt, liegin dun aurdtio-
ten te eten. waarimde gij tot lunchtijd met onre
gelmatige tiisscbenpoozeii voortgaat, ü a op den tijd 
vnn de lunch, al /ijl gij niet zeer hongerig, naar 
een restaurant, en eet alleen een paar stukjes paslei, 
met een glas melk, niets meer; ik deuk, dut dit 
zoo ongeveer voldoende zou zijn, om u te houden 

op den Aiueiikaaiischen stamhui ld ui hel schandelijk 
verwunrlnozen der gezondheid. Mocht er echter nog 
iets ontbreken, neem dan een invitatie aau voorde 
eene of andere partij, en breng eenige ureu door iu 
een heote, slecht geventileerde k:i r; rijd daarna 
nanr huis in een dergelijk rijtuig, uls boven gezegd. 

Wellicht ziel gij niet terstond in, welk verhand 
er bestaat tusschen deze physiologisebe omstandighe
den en ventilatie; bet is echter van mij te vorde
ren, dal ik een kamer of rijtuig zóó verwarm en 
ventileer, om aan deze eischen van den phvsioloog 
ten volle tegemoet te komen. 

Laai mij met weinig woorden zeggen : boud al
tijd dc voeten warmer dan bet hoofd, en den rug 
warmer dan het gelaat. Eet twee-, of hoogstens 
driemaal per dag oen (linke hoeveelheid goed ge
zond voedsel, en zit altijd na het eten eeu halfuur 
of drie kwartier in volkomen rust in een kamer, 
tien graden hooger verwarmd dan gewoonlijk, ter
wijl gij di* voeten wurm en droog houdt, en den 
rug geheel beschermd voortocht; een koele, frtssche 
luchtstroom in het aangezicht doet goed. Doe dit 
zorgvuldig gedurende eenigen tijd, en gij zult niet 
zeggen, dal gij gi-en tijd kunt vinden daarvoor, 
maar dat gij er niet buiten kunt. 

Ik heb hier een toestellotje, waan le ik eenigor-
mate de wet van de diffusie der giissen wil duide
lijk maken. 

Het toeslel bestaat uit een glazen buis, waarvan 
het lager eind rust iu een schoteltje met vocht (IIXMI 

gekleurd, om de bewegingen van hei vocht te kun
nen volgen); bovenop plaatsen wij een hakje van 
..nvergluasde klei, op de aansluiting liehoorlijk ge
dicht. Hierboven zet. ik een glazen klok, met wa
terstofgas gevuld; men ziet. dan de lucht door de 
buis (Uitwijken, en ln blazen door de vloeistof ont-
snapjicii. Dit komt, doordien het waterstofgas door 
bet poreuze kleivat stroomt , eu een gelijke hoeveel
heid lucht verplaatst. 

Wij zullen uu de proef nmkeoivn: Hij het weg
nemen van de glazen kink kunnen wij opmerken, 
hoe, duur de poreuze klei meer waterstof heeft op
genomen dan de omringende lucht, de overmant van 
gas terugstroomt, hetwelk duidelijk is te zien tuin 
het opstijgen van de iindgekleuide vloeistof in de buis. 

Deze wet van diffusie der gassen is van levensbe
lang; wanneer zij deze eigenschap niet luidden, zou
den de onderscheidene gassen zich rondom de aaide iu 
verschillende '"'i afzonderlijke goidels of lagen plaat
sen. Het vergiftige koolzuur, dal in een groote massa 
hij de aaide gevormd wordt, en vijftienmaal «waar-
der is dan de atmosferische lucht, zou iu de eerste 
plaats boven de op|n*rvlakto der aaide zweven; daarop 
zou een laag zuurstof komen, vervolgens een laag 
stikstof, enz. Ook zou verhitting, al werd de warmte 
onder aangebracht, niet voldoende zijn, om behoor
lijke vermenging aan te brengen, daar de verschil-
lende dichtheid , hieruit ontstaande, evenveel lagen 
zou veroorzaken als er graden van dichtheid zijn. 
Hieruit ziet men, hoe belangrijk deze quaestie is in 
verband met bet onderwerp der ventilatie, dnt, 
hoewel in «en stille kamer de adem aanvankelijk 
nanr den vloer mocht vallen, daar hij boiiih-idnutal 
meer koolzuur bevat dan gewone lucht, hij toch later 
door de geheele kiiiner verspreid woidt. Niettemin 
hecht ik hieraan niet zooveel gewicht, omdat naar 
mijn inzien d<- aanvoer van lucht zoo «nel «n over-

vl lijj i -i zijn, dat bet langzi • succes van de 
diffusie slechts weinig pi-actischon invloed kim tn--
houden. 

IN HOEVER IS UITBREIDING VAN UK WET 01' 
DEN KINDERARBEID NOODIG EN UIT

VOERBAAR.' 
Naar aanleiding van de "vraagpunten In-tiviferide 

de vaststelling van wettelijke bepalingen omtrent den 
arbeid van kimieren, jongelieden en vrouwen", dooi
den Minister van Justitie gericht aan de Kamers 
van Koophandel en Fabrieken bij circulaire van 2 
Januari 1877, voor een in bewerking zijnd ont
werp van wet tot uitbreiding der wet van li) Sep
tember 1871 (SlOf. li°. 130) houdende maatregelen 
tot het tegengaan van overmatigeii arbeid en ver-
waarlooziug van kinderen, acht ik het niet ongegist, 
in dit weekblad dit onderwerp ter sprake te bren
gen. Ik doe dal niet zoozeer om vnn mijn stand
punt een In-slissend nonh-el uit te spreken, als wel 
om de gevoelens vun mannen uit te lokken, die niet 
alleen bij de zaak het meest geïnteresseerd, maar 
daarmede ook hei lest bekend zijn. Totduaver is 
deze quaestie len oiizenl altezeer vim een doctrinair 
standpunt beschouwd, en helnVii de eigenlijk In-hiug-
babbenden, de practische Iul, zich daaromtrent in 
het openbaar weinig of niet doen hooren. 

Op den br len grondslag, waarop de tegenwoor
dige wei i- gevestigd, raakt zij de Matigen van 
genoegzaam al onze industrieeleii. In den aanvang 
is slechts een U-g'uisel gehuldigd, sunder aan lige 
nadere regeling Ie denken, /onder een voldoende 
controle tot handhaving vuu dit lieginsel iu 't leven 
le licblmn geroepen. Tluins i« er spnike vai u 
regeling. De gestelde vragen grij|K-n diep iu de 
regeling vau den arbeid ook van volwassen! n 
zullen, event I als wetsartikelen gvfoniuileerd, een 
gewichtig.- verandering in bel regime van de werk
plaats teweegbrengen. 

Het komt mij daarom voor, dal allen, voor wie 
dit weekblad in de eerste plaats Ijesteind schijnt, 
niet alleen van die vragen kennis moeten nemen , 
maar ook ernstig over haren inhoud moeten na
denken en bun gevoelen daarover kenbaar maken. 
Ik zul om die reden hifi* die vragen laten volgen 
cn de vrijheid nemen, daarover kort mijn beschei
den oordeel la zeggen. 

1. Behoort dc wet van I'd September !H74 
(Stbl, n". 130) te worden uitgebreid, iu dier voege, 
dat naast een volstrekt verbod van arbeid voor 
kinderen beneden een bepaalden leeftijd, de wet 
voorschriften inhoudt tegen ovenualigeii arbeid ran 
kinderen boven dien leeftijd en van jongelieden? 

2. 7.oo ja, zoude, dan het volstrekt verbod run 
arbeid kunnen beperkt worden tot kinderen &*• 
neden den leeftijd van tien jaren? 

3. Ware voor kinderen vanb. o. lien- tot der* 
tienjarigen leeftijd een wettelijk maximum van 
zes, en voor jongelieden vau b. v. dertien- tot 
achttienjarigen leeftijd een maximum van twaalf 
uren arbeid per etmaal aan te heerten. met ver-
bod bovendien van nachtwerk en van te langdu
rig . zonder rusten, voortgezet werk! 

4. Behooren de wettelijke bepalingen tegen 
overmatigen arbeid zich ook uit te strekken tol 
vrouwen, onverschillig van welken leeftijd, en 
deze b. v. , e-enals in dc Engelsche wetgeving, 
met jongelieden te worden gelijkgesteld , ook in 
verband met de omstandigheid, dat hij wettelijke 
beperking van den arbeid van kinderen en jon
gelieden daarvoor in menig gevat vrouwenarbeid, 
als hel minst kostbaar, zal in dv plaats komen! 

5. Is als voorwaarde voor het tewerkstellen 
van kinderen en jongelieden te vorderen eene 
verklaring van een geneesheer, dat de krachten 
van den persoon toereikend zijn vonr den arbeid, 
dien hij te verrichten heeft? 

G. Verdient het Engelsche hnlf-timc-systeem 
hiertelande navolging, met dien verstande, 
dat men, ook Zonder wettelijke invoering van 
schooldwang, zou behooren te verbieden, dat 
een kind van tien- tot dertienjarigen leeftijd op 
denzelfden dag, zoowel röör 12 uren des voormid
dags als mi 1 uur des namiddags, wordt tewerk
gesteld ? 

7. Behoort de wet aan kinderen, jongelieden 
en vrouwen jaarlijks enkele vrije dagen — in 
Engeland vier geheele. of acht halve vrije da-
gen — te verzekeren, hetzij mét, hetzij zónder 
behoud van loon f 

8. Moet de wet van toepassing zijn op de fa
brieken en u-erkplaatscn . of moet zij zich uit
strekken tot allen voor loon verrichten arbeid t 

9. Is in het eerste bij de vorige vraag be
doeld geval, het begrip van werkplaats, voor eene 
ondubbelzinnige, wettelijke omschrijriug vatbaar? 
Of is dit begrip op zich zelf in dc toepassing ge
noegzaam duidelijk t Of wet verdient het de 
voorkeur, in de wet als werkplaats aan te mer-
ken elke plaats, waar h. v. vijf personen geza
menlijk arbeiden 

10. Kan. indien het ontwerp idzoo op cent-
gerlei wijze (jusitief aanwijst op welken arbeid het 
van toepassing is, de uitzonderingsbepaling der 
wet ran 1874 voor ^huiselijke en persoonlijke 
diensten" niet vervallen? 

11. Worden er afzonderlijke inspecteurs ver
eischt, om te waken mor dc nakoming der nieuwe 
wet 9 

Wij zullen kortheidshalve hij de beantwoording 
da drie eerste vragen samenvatten. 

Wij achten het ilau in de eerste plaats niet wen
schelijk, om van d -ns vastgestehh-n leeftijd van 
12 jaren af le gaan. Men zou daardoor een ge
vaarlijken stap achterwaarts doen. De ervaring heeft 
gel d , dal de arbeid van kinderen Itenedcn 12 
jaren geeu liiimiruvl vooideel oplevert, dat kan op
wegen tegen het phvsisch en intellectueel nadeel, 
hetgeen er uit ontstaat De nijverheid heeft zich 
uu (HUIS geschikt naar hel voorschrift der wet, cn 
hel financieel nadeel, dat. voor sommige gezinnen 
door het verbod van kinderarbeid beneden I9djaren 
mocht zijn teweeggebracht, wonlt ruimschoots ver
gend door de vraag naar kinderen, die intellectueel 
en physiek voor den arbeid geschikter moeten wor
den geacht. 

Nu rijst de vraag: woidt van khiden-u bovUU de 
12 jaren over 't algemeen een overmatige arbeid 
gevorderd, die wettelijke beperking noodig maakt/ 
In dien zin opgevat, gelooven wij de vraag ontkennend 
le moeten beautwoonh-n. Nochtans Worden er tul 
van industrieën aangetroffen, waar kinderen en jon-
•geliiilen (tot. dm hvfiijd van 18 jaren) onder zis-r 
ongunstige omstandigheden een lungdurigeii, ook 
nachtelijken arbeid moeten verrichten. Dier is be
perking zeker wenschelijk. Maar een lieperking 
binnen den normalen werktijd eu dug. Ken beper
king tot 0 uren ditags Zou te veel ingrij|>en in de 
otde en ook moeilijk te coiitrolceran zijn. Nacht
werk moei tot dien leeftijd ten eenemale verboden 
worden. 

Wat de vierde traag betrafl, zoo gelooven wij, 
dat de In-porking van vrouwenarbeid gelijkgesteld 
moei worden mal die vun den mannenjken arbeid, 
en ulzon lot den gewonen dagarheid. Vrouwen hoven 
de 18 jaren moeten vrij blijven in de keuze van 
den duur en deu tijd van arbeiden. 

Hel antwoord op de vijfde vraag moet ontkennend 
zijn. Een geneeskundige keuring is auu tal van 
IM-Zwaren onderwin---eu. Vooreerst is het hoogst 
moeilijk vmitevoreii te bepalen, of aan kind voor 
dezen ol' genen arbeid naar zijne krachten geschikt 
is. Ten andere zou zulk een maatregel veel geld 
kosten, want de geneeskundigen, met zoodanige keu
ring Must, moeten daarvoor betaald wonien. In 
deu ragel leanen zich de zwakken niet voor «en 
zwaar werk. Het is in 't belang vau den patroon 
geen zwakkeling uan te nemen; deze levert geeu 
voldoend werk en moet spoedig plaats maken voor 
een under, hetgeen weder verlies veroorzaakt. Men 
lute de keuring gerust over aan het Matig en lui 
helder inzicht van den -.uitrooi). Deze weet lictor waartoe de werk vrager geschikt is, dan eeu genees lieer, 

lie beaatWOOrding van de zesde vraag achten wij 

overbodig, nn hetgeen wij omtrent de drie eerste 
vragen bobben in het midden gebracht. 

Ook op de zevende vraag kan aan ontkennend 
antwoord volgen. Het ontbreekt ten nnzeiil niet aan 
rustdagen. Onze werklieden hebben pp de zon- 01 
feestdagen gelegenheid genoeg lot uitspanning, he 
lans! ook tot uitspatting. Alleen de kroeg zou er 
wel bij varen. 

Getrouw aau het OOM aangenomen beginsel, 
de wet van toepassing moeten zijn op allen v 
loon verrichten nrlieid j maar wie kan controleer 
Of bij «huiselijke of persoonlijke diensten" geen O 
matige arbeid wonlt verricht? 

De negende vnuig is niet moeilijk te beantwoorden, 
indien men strikt aan hel In-grip van werkplaats wil 
vasthouden, namelijk een plaats waar voor loon wonlt 
gearbeid, c-nverschiliig of zulks onder toezicht van 
een vreemden patroon of van de ouders geschiedt. 

De tiende vraag vindt bare beaiitw.ninliiig uit de 
besch.iuwuig vun de voorgaande vragen. 

Wat eindelijk aangaat de aanstelling van afzon-
lijke inspecteurs, ZIN» achten wij zulks wel noodzakelijk, 
iu verband met hetgeen we ten slotte nog wenschen 
iu het midden te brengen. 

Hes -eren wij onze denk! Iden, dan zouden wij 
uitbreiding van de wet wenschelijk achten in dier 
voege, dat overal, waar voor loon wordt gearbeid, 
verboden is jongeknden van 12 tot is jaren langer 
dan 12 uren daags te laten werken. Volstrekt ver
bod van het verrichten vau arbeid (huiselijke eu 
persoonlijke diensten daaronder begrepen) beneden den 
leeftijd vnn 12 jaren, en verbod van nachtelijken 
artieiil voor jongelieden beneden 18 jaren. 

Is hiermede echter voldoende gewaakt tegen physiek 
eu intellectueel verval bij het opkomend geslacht.' 
Wij gelooven het niet. Ligt het groote kwaad alleen 
iu le langdurigen arbeid, of ook voor een goed deel 
iu de ongunstige omstandigheden, waaronder de 
arbeid wordt verricht? 't Is ons althans bij herhaling 
voorgekomen, dat luiapen en meisjes, in ellendige 
lokalen, naast gevaarlijke, onbeschutte werktuigen 
werken, waardoor meer kwaad weid gesticht, dan 
door den langen duur of de te In-werken slof zelve. 
Wij achten het gi-ensziits ziekelijke philanthropic, nis 
wij den patroon den eiscb stollen, dat hij zijne ar
beiders in zoo gezond mogelijke omgeving plaatse, 
de schadelijke inwerkingen van de stof of de bewerking 
zooveel mogelijk (nicht op to, beffen, m één woont: 
er voor waakt, dat de arbeid den werkman niet 
ten gronde riebte. Men zal mij wellicht wijzen op 
tul van vermeende schadelijke beroepen, die toch 
door de arMders zonder nocinenswaaidigen hinder of 
schade worden uitgeoefend. Men zul mij wijzen op 
ouden van dagen. Maar al deze bewijzen kunnen 
strekken, om bet weerstand biedend vermogen van 
sommige individuen aau le toonen, niet om de on
schadelijkheid van het ln'1-oep, vim het werk en de 
eentonigheden, waaronder hel iu deze ut'gene fabriek 
of werkplaats wonlt verricht, Ie bewijzen. Het is 
oen feit, dat er schadelijke herne|ien ziju, «nik dat 
zeken- beroepen schadelijk worden door de slechte 
inrichtingen vau werkplaatsen en werktuigen, door 

slechte orde en tucht, ineen woord: uVrnrde schuld 
van den patroon. 

Daartegen dient gewaakt. Daarin moet eene 
Regeering voorzien, die legen physiek en intellectueel 
verval door den nrlieid strijdt. 

Bij eene eventueel.' uitbreiding der wet /.inden wij 
daarom eenige bepalingen van sanitairen mud wen
schen Ie zien opgenomen. 

In verband daarmede en met de reeds genoemde 
beperking van den arbeidsduur achten wij een strenge 
controle vau speciale inspecteurs noodig. Dan eerst 
kan er spnike zijn van eene ivgeling van bet on
derwerp. Dan eerst kan men verwachten, dat de 
heilzame bepalingen gehandhaafd zullen worden. 

Eene wet, in dier voege uitgebreid, grijpt diep in 
bet economische leven van ons volk. En hare baud-
having moet mei allen ernst winden verzekerd. 
Dat zul nimmer het geval zijn dooi' haar, zooals 
thans, onder de hoede der stoeilsclie jmlitie te stel
len. Zij verdient een afzonderlijk en streng pothie-
loezieht. 

Ziedaar in 't kort mijn bescheiden oordeel. 
Vnn harte wensch ik, dat deze vluchtige opmer

kingen aanleiding mogen geven, om de gevoelens van 
meer bevoegden in dit blad daarover krnbaai* te ma
ken. Het is voor de industrieelen van het meeste 
belang, dat zij zich in dese luide doen hooien, want 
stilzwijgen zou later, bij eventneele meerder ge-
vvenschto uitbreiding van de wet, tot eeu doelloos 
verzet kunnen leiden en liet goede doel van den 
wetgever ten eenemale verijdelen. 

S. S'. CORONEL. 

HET NIEUWE JUSTITIK-GEBOUW EN VERDERE 
STAATSGEBOUWEN TE 'S-HAGE. 

Wenl in den laatsten tijd bij herhaling gewezen 
op de ontzaglijke kosten, die de voltooiing van het 
nieuwe Museum voor de schatkist zal na zich slee-
pen, op eene andere hoogst gewichtige aangelegen
heid diene tevens de aandacht gevestigd, nu liet nog 
tijd is. 

Naar aanleiding van hetgeen iu n". 5 van De 
Opmerker vun dezen jaargang onder het motto: 
"Kunst geen regeeringszaak" gezegd werd over de 
stichting van het nieuwe Justitie-gcbouw to 's-Hage, 
alsook van hetgeen dienaangaande voorkomt in de 
breedvoerige verdediging vun den architect Vogol 
(zie n°. 49 Ds Opmerker van vorig jaar), komt 
men namelijk tot de conclusie, dnt zoowel deze 
(piuestie als die van het nieuwe Museum de ernstig
ste belangstelling der Itogeering en der vakmannen 
verdient, omdat de In-langen der schatkist daarmede 
iu hooge mate gemoeid ziju, en de Kunst diumloor 
eveneens ten zeerste woidt te kort gedaan. 

De architect Vogel schrijft o. a. in Bovengenoemd 
nommer van De Opmerker: »Wat mij nu bovendien 
veel licht geeft in den loop dezer geschiidenis is de 
inededeeliug van bet idievelijigsdeukhochl'' des hoe
ren De Stuers hel rellende mie gansehe hei-stelling 
van het oude Hiuigsrhe Binnenhof', vour komende in 
de laatste ullevering van de Kunstkronijk. In ge
noemd plan wonlt voorgesteld, niet uiteen het Bin
nenhof to verbouwen, maar ook de Landsgebouwen ' 

op het Plein to veranderen en langs de geheele Lange 
Poolen en de Hofstraat, Rijksgebouwen te stichten.'' 
Eu venier: «Terwijl nan mij niets anders was op
gedragen dan het ontwerpen van gevels voor een 
gebouw op den boek van bet Plein en Lange Pon
ten, wannloor men vrijblcef met de inrichting der 
volgende gebouwen, wonlt thuiis aan gebouw gepro
jecteerd, welks uitvoering onvermijdelijk tengevolge 
heeft, dal de Landsgenotiwen op het Plein moeten 
veranderd worden, en de eene zijde van de Lange 
Pooten eu de Holstraat wonien afgebroken, um aan 
bovengenoemd nlievelingsdeiikbeeld", nam. «de her
stelling van liet oude Haagsche Binnenhof" en ook 
aan dat van de Commissie van Rijksulviseiirs te vol
doen". Voorts blijkt uit de bijlagen 5 en 8, eveneens 
door den beer Vogel aangehaald, dal het Departe
ment van Justitie is ontworpen in oud-Hollandsehen 
(Gotbiscb renaissance) stijl. 

Wij hebtien aan de stijl-tpiiililieaties der heeren 
udviseiu-s iu d rste plaats geen wamde te hechten ; 
wij weten genoegzaam, hoe hun teekeningemiaar-
mee strooken. Maar wij waarschuwen rnet nadruk 
legen de volvoering van <(irV(7«'iiVu-l*oiiwplans, die 
betreffende het nieuwe Haagsche Justltie-gebouw en 
verdere gehouwen door dc adviseurs zijn op touw 
gezet, omdat die bouwplans de schatkist totontzet-
tende uilgaven nopen, en omdat zij de 19J'-eeuw-
sche Nederlandsche Bouwkunst, nog wel in den vorm 
van Staatsgebouwen, in een ullenhoevigst daglirhl 
stellen. 

Wij zijn iiiel genoegzaam met de locale gesleldheid 
bekend, om te kunnen constnteoren, of althans het 
uitwendige van bet nieuwe lustilie-gelmuw een op 
zicli zelf en buiten verband inet de overige Rijksge
bouwen staand geheel vormen; nNi-AKruiuuK des-
kundigen zouden daarover moeten heslissen, zoo 
mede over de toekomst dei- velden- Rijks-geU-uwen, 
of wel wat .te architect Vogel daarvan zei, was 
reeds afdoende. Doch in geen geval late men een 
zoo ontzaglijke verl-ouwuig van Staatsperceclcn in 
handen van eenige drijvers der middeleeuwen, die 
i» I ln'kiiini|ien kleingeestigheid eu /eer eigenaar
dige willekeur, die in hun verregaande lichtzinnig
heid en stroeve onverzettelijkheid *s Lands schatkist 
iu de eerste plaats niet het minst ontzien, om alles 
wat hun maar in het hoofd komt door te zetten, 
en de Knust iu een doodskleed steken. 

Wij waarschuwen mei nadruk tegen een kunst-
veriniuking op groote schaal, waar het de uitvoe
ring van Rijksgebnuwen betreft, en de daaraan on
afscheidelijk verMiden reusachtige Staatsuitgaven. 
Men late i>ok deze zaak onderzoeken door 0NTAKTU-
M G l deskundigen, nu bet nog tijd is, want v ó ó r 
dat men het weel , zal men in de grootste linaiici-
eele moeilijkheden gewikkeld zijn. 

Zal in een land zoo vol van geleerden, in een 
land met zoo veel UEZONI* VERSTANII , de moedei' 
der schoone kimston, de Bouwkunst, maar uan de 
streng-eenzijitige opvatting van eenige drijvers der 
middeleeuwen worden prijs gegeven; moot een kimst-
tel'erendaris die, vnu : y n positie patlij trekkende, 
eu zich maar al W. goid bewust , dat de Minister 
van Hinnciiliindsche Zaken door to. uw\ amhtsliezig-
hideii veihimleiil is om te onderzoeken, wat alzoo 
de Inak is vau een /.u/isl-ri-ferendaris, maaide volle 
vrijheid worden gelaten, om, gehoor gevende aan 
de inblazingen van een Thijm en Cuy|iers, den ze
tel van 's Lands Rngeering, ten koste vim 's Rijks 
schatkist, in een tn'hiclielijk Imuwt-misel te hullen.' 
Zal het vertrouwen der natie niet. aan hel wankelen 
wonien gebracht, wanneer zij met eigen oogen 
ziet, dat, ondanks het daartegen nisls zoo herhaal
delijk geopperd protest, ten lasto van's Lands schat
kist bet eene miilileleeiivvsche l-oiiwgewrocht uu tiel 
andere maar wonlt doorgedreven , onverschillig hoe
veel die bouwgewrochten den Lande wel kosten? 

Inderdaad, niet minder dan bet nieuwe Museum, 
levert de houw van het nieuwe Haagsche .lustilie-
gebouw en wat daarmee in verband staat een hoogs! 
treurig beeld onzer hedendaagsche tiesehaving, dat 
wij enkel en alleen te danken hebben aan de drijf-
zuehi. van ren drietal antiquaren, aN de heeren De 
Stuei-s, Thijm en Cuypers, 

\ \ ij herhalen het, osi'AKTUniGb' deskundigen 
moeten officieel over den bouw van bet nieuwe Justitie-
ile|-ai'ti-ruent enz. gehooid worden; de N.derliindsche 
tiesehaving en het veraritw.midelijk beheer vun 's Lands 
f i n a n c i ë n eischen zulks ten dringendste. 

In een llaagsch blad van 2ti Febr. jl. woidt 
o. a. gezegd, sprekende over het nieuwe Museum: 
»too we! de eer vnu het Land nis het belang van 
's Rijks schatkist vonleren eeu meer grondig en onpar
tijdig onderzoek dan tot nogtoe heeft plaats gehad." 
Wij zeggen, zoowel de eer van het Land als het 
behing van 's Rijks schatkist vonleren, dat de Com
missie van Rijksadviseurs ontbonden worde, liever 
vandaag dan morgen. 

Waar subsidie wonlt verleend voor de restauratie 
van oude gehouiven, woidt oenl te veel verleend, 
althans voor een land als Nederland; voor de heden-
ihiagsche kunst, vonr ren vo'betrrd onderwijs, of voor 
de vorming van degelijke architecten, wordt hoege
naamd niets gedaan, .la, een letterkundigc-oudheid-
ketuier wonlt, lei wel, tx-noemd tot hoogleeraar in 
de stesthetica; en dat alles geschiedt doonlion de Bijks-
adviseurs de Regeering voorlichten, teder l*ouwnieestor, 
die hun dwangbuis niet wil aantrekken, die niet 
onder hun «KVEI.KS werken wil, wordt langs allerlei 
kronkel- en slingerpiulen verwijden!, voor hen on
schadelijk gemaakt, «n slechts de twee houwmeesters-
Itijksadviseurs, of eigenlijk gezegd, maar één (Cuy-
|iers) (!) knn in het gnnsche Land voor bekwaam 
wonien gehouden. 

Waarlijk, de Bouwkunst kun wel een drietal jaren 
buiten de Regeering, na ot in welk tijdsverloop men mag 
ho|ien, dat eeii;>raci'ij«-/i.»iee;/oaii(i ,en verdraagzaam 
Minister van OpentaVC Werken is aangesteld, die 
toch tegenwooidig overal elders wonlt aangetroffen. 
in vandaar, dut uien nergens elders ziet gebeuren 
wat hiertelande geschiedt. Bij gebrek nan zulk een 
Minister is thans de Kunst ten slachtoffer van hen. 

DE O P M E R K E R — Zondag 18 Maart 1877. 

ji0 voor tiet overgioote meerendeel haar nooit be-
orf'nden, maar door geschriften, voornamelijk over 
kunstAMorit*, de aandacht op zich vestigden, en 
voorte aan te veel eigenaardige gebreken mank gaan, 
„in de ontwikkeling der Kunst nngoslooid haar gang 
ie laten. Men meeiie soms niet , dat de heeren Rijks
adviseurs lievivdigil zijn, door een werk, als het 
Museum h.v. eu het Binnenhof, enz. (e 's-Hage 
„nder limine hoede te hebben; neen, reeds wordt de 
Leidscbe Academie ook daartoe afgericht, en bet veld 
van hun middeleeuwsclio drijl/iirhl b'udl nog zooveel 
rftlegenheden aan, dal de ontredderde staat, waarin 
S.H-rlaitds Bouwkunst door hen wonlt gebracht, niet 
ie overzien is. daargelaten de nooit gehoorde kosten, 
waartoe de Regeering door hun liefhehlierij wordt 
gedreven en de venuigelïjkhig, die de Nederlandsche 
bouwmeesters iu zou hooge mate door de bemoeiingen 
iler adviseurs ondervinden. 

Men tiedenkc toch, dat .lil alles geschiedt ton 
Koste der schatkist, waaraan zoo menigeen zijn met 
lubben en zwoegen bijeengebracht pemiiiikske in den 
vMiin van belastingen moet opbrengen. 

Als men die In-eren maar laat In-gaan: als zij 
nan en ondervinden, dat alles, wat liuii maar 
in het hoofd komt, zooveel mogelijk wonlt in
gewilligd, zullen zij van de toegevendheid eu mild
heid ruimschoots gebruik blijven maken, ja. bel 
[;1.g zóó ver drijven, dat zij de gaiische Houwkunst 
tan Nederland under hun duim hehln-n , zij liel dan 
,iok tloor tniddcleeuwschc iiiunoeuvi-es. 

Wij vestigen echter mei* nadruk de aandacht op 
het feit, dat, /oo op het gebied der Bouwkunst een 
„liddelveuwsehr dwingelandij geduld wonlt, zulks 
„ngetwijfeld op andere takken vun ons volksbestaan 
„wel overslaan: de allertreurigste invloed daarvan op 
beschaving eu vooruitgang is dus z.vr gemakkelijk 
te vatten. 

Hoe s|HH!iliger dus de Commissie van Rijksadviseurs 
ontbonden wonle, des te eerder zal bet ernstig 
"evaur, dat thans vooral voor 's Lauds financiën en 
umr het Nederlutidsehe volksbestaan boe langer hoe 
meer dreigt, wonien afgeweerd, en des tespindiger 
zal de Kunst wi*er vrijer kunnen ademen. 

Kan de Minister van Biunenlandsche Zaken, dooi
de adviezen der adviseurs op een volslngen dwaalspoor 
geleid, maar in hen evenwel een onliepaald ver
trouwen stellende, niet besluiten den thans ingesla
gen weg te verlaten, de Volksvertegenwooidightg zal 
ongetwijfeld den wensch vau hel ovcrgiwt deel der 
Nederlandsche natie In-vmligen, door niet meel aan-
ili-ung, dan tot nogtoe geschiedde, de Mangen der 
schatkist te verdedigen en Neerlands Houwkunst 
voor ii-ii verderen wissen ondergang te behoeden. 

(1) Men verneemt, dat de Dom bouw-re«lannitiewerkcn te 
Maiuc K d e r t l s u g gettaakt /ijn, d u r men het onnoodii: 
achtte, langer van de talenten .1.- heeren Cuyjicr» te proli-

\üiikoii(!iiniiLr'ïi van Aanltt'sU'tliiiiifii. 

»t . . . . . . l . i - , II» t U a r l . 
A l k m a a r , te 19 uren, door dijkgraaf en hoogheem

raden van de Litwntereiidc Sluizen in Kenneuierlund 
eu Westfricslanil. in dc Toelast; bet wegruimen vnn 
een gedeelte wulboschoeiing in dc buitenhaven te 
Ednin en bat nmkeu vuu nen Imz.iltkade aldaur, ter 
Vngte vau ongeveer BH M. 

l l f t r d r r r M , le \Z uren, op bel raadhuis: lo. bet 
maken en stellen vnn eenc gegoten-ijzeren buisleiding, 
nat toebcliooren, lot verspreiding vnn bet wnter iu 
een gedeelte der buitenwijken; '2o. idem van cene 
pomp met filtratie-reservoir en buisleiding, aan dc 
M iji. 

ilein, te IS uren, door den direclcur vnn 's Rijks 
awgasijn vnn mil. klceding. uitrusting enz. iu liet 
niSL'iizijn: HUM» linnen bedlnkens, 1000 katoenen 
hemden, 500 katoenen mutsen, 0̂00 pareu wollen 
sokken, 800 puren vetledereu iniiilen, 500 linnen hnnd-
doeken, 1600 linnen voorschoten voor oppassers, 500 
half-hlank linnen pantalons, 1000 M. groen gestroept 
gonlijndoek, ter breedte van 1.80 M., 1000 M. idem, 
ter breedte van 0.S5 M. . alles in ééne partij; 70'MJ 
witlinnen peluwsluopen, in 7 partijen, ieder vun 1000 
stuks, voor den hospitaaldienst. 

I lrummen, te l i urun, door bet gemeentebestuur: 
liet ondorhoud van den Bronkhorstcrweg. 

sioiirif . te 1 uur, door het Israëlitisch kerkbest: 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan het kerk
gebouw. Aanw. tc 11 uren. 

V H J I K I ' , te luur, door burg. cn wetli.: lo. de leve
ring van (100 stuks koperen lantaarn60 niet lantaarn
dragers en M>20 koperen noiunierplutru, ten behoeve 
der gemeen ̂ gasfabriek; So. bet vervangen van een 
gedeelte boulen beschoeiing hmgs de haven te Sehe-
vcningen door eene gemetselde beklceding. 

S.I.-CIIIM in. te 1 uur, door hel. R. C. paroi-hiual 
kerkbestuur in liet Bruine Paard: liet bouwen vnn 
eene pastorie. 

La sheas, te 1 uur, in Het Zwijnshoofd: het bou
wen vau een woonhuis. 

\iii-fcr<i.mi te 7 uren: het gedeeltelijk amovecreu 
van een huis in de Elandstraat aldaar, en bet weder-
nphouwen daarvan, voor .tohannissen eu Witzenhuizcii. 
Inl. bij den archilect J. P. J . de Rooy, te Leeu
warden. 

Hecttterzwaag, ten kantore van J . Vrijburg: het 
bouwen eeuer nieuwe voorhuizing cn herbesteding dor 
schuur, bewoond door .1. K. Hnima, tc Wijnnlnnm-

k o l l u m ten kantore vnn notaris Andretr: het bou
wen van 0 arbeiderswoningen op liet perceel Kollum 
sectie D, no. G86. 

Itin-riittf, £ 0 Maart . 
'•-Hage, te 11 uren, door bet ministerie van marine: 

het maken vau ecu woongebouw voor den dienst vnn 
het loodswezen bij den Nieuwen Waterweg aan deu 
Hoek van Holland, met den nauklevc van dien. 

t l knm» n a r i s M v . te 11 uren, door burg. en weth. 
van Het Bildt: het bevloeren en begrinten vnn den 
Nieuwen Bildtdijk, strekkende van den weg te Nicuwc-
Bildtrijl onder Vrouwen-parochie tot bij De Zwarte 
Hann onder St.-Jacobi-psrochie, ter lengte van p- m. 
M5Ü M. 

Hein . te 12 uren, door deu direeteurderartillerie-
stapel- eu const nictic-magnz ij nen: de levering vnn 
••'Mistrii.'tii'lin.it, tot nunmnak van beddingen tot kust-
sffuiten van 24 cM., en wel: 

SuWw blaten: 10 stuks no. 1, -10 st. no. 15, :to st. 
no. 2S, 10 st. no. 29; 

eiken platen: 50 stuks of 24.S II*, 50 st. of 18.7 
M 1 3(HI st. of C3.5 aft 300 st. o! 57.1 M 3 , 100 st. 
•'f 10.9 M ;. iu diverse dikte; 

nare speken: 10,000 st. no. 2; 
SUMS wagenschot: 500 M., 1000 M.. 500 M., 600 M., 

1000 M„ in diverso dikte; 
ssa*4aa platen: 200 9t. of 2S.2 M 1 , 200 st. of 25.4 

M 1 , iu diverse dikte; 
iepen delen: 1000 M. no. 3; 
iepen platen: 50 st of 14.3 M 3 , 50 st. of 10.6 M 3 

W st. of 1.9 M \ 40 st. of 6.S M 3 , in diverse dikte 

alles te leveren iu de magazijnen auu bet Koningsvrld 
tc Vrijenban. 

2o. de levering van 3200 KG. poetslappen, iu 1 
perceel. 

K o t i e r i i i i n te I uur, iu bet Timmerhuis: dn leve
ring van steenkolen voor de stoomboot, varende iu 
het veer vnn deze gemeente op Oharlnis; alsmede voor 
den sloombaggermolen eu 2 stooinsloepboolje»; 2o. het 
verrichten van eenig witterswerk. 

Il.t.trl.'.n te 1 uur, ter secretarie vun deu Itear-
lemmcrmeerpolder: bet gelijkmaken, herstellen cu zno-
veei mogulijk verleggen vnu den ringdijk des IBiat-
leinmorineeipoldcrs, tusschim den Kruisweg eu den 
Beniinbrnekerweg, aan de wc-lzijde dos polders. 

N r l i a a n h a v e i » , le 2 uren , door hot gemecntebesluur: 
het groo'endocls afbreken van ecu woonhuis en duar-
voor in de plaats bouwen vun eene bewaarschool. 

asweft; het nfbreken van een huis in i to No.irder-
horne eu bet vergrooten vau oen benrctihuizinge aid, 
Iul. bij den archilect A. vau Brcutiisscn Troost. 

Usrnndae, 21 Maart. 
i l i i i i i i - i i i - sc , te Hi urcu, door het ncmeentebcst: 

het uitbaggeren en vcrvletleti vnu 550 M 1 eti bet uit-
schuioren eu opbergen van 150 M J modder of groud 
uil de haven; het vernieuwen van 1-2,400 M ; 1 rijspuk-
werk, en levereu en verwerken van 2(> M 1 spiergrund 
tot nanbeeling der beloopen daaronder; hel maken vnn 
120 vleclittuinen ; liet leggen vnn 400 M 1 wiutermat 
en 25u M* zoinertual mei grondaanvalling, door leve
ren en verwerken van 25 M 1 spiergrond; het herstel
len vnn 50 M 1 glooiing van Vilvoordschen steen; bet 
leveren en verwerken van 1.290 M ' hrzangd dennen
hout; het teren vnn al het bestaande eu te leveren 
houtwerk aan- en iu de haven; benevens eenige an
dere werken vun minder aanbelang in het bestek om
schreven, eeu en ander met dc leverantie van al bet 
daartoe Mioodigdc. 

% l i l M - k e > k , te 11 uren, door het kerkbestuur der 
Herv. gemeente van Abhckcrk en Lainherlschaag, hij 
S. Nietiwboer: het bouweu van eene nieuwe pastorie 
aldaar. 

t n i s l r r d a m , te 12 urcu, door regenten vun hel 
Evang.-Liith. wees- oude-nianiien-cnvrouweiihiiis: hel 
onderhoud eu eeuige vernieuwingen aan ireuoeuid huis, 
niet het duur bijbelinorende schoolgebouw, ziekenhuis 
cuz., van 1 April '77—31 Maart '78. 

K n / r i i h i i r i i , te 12 uren, door burg. en wetli.: het 
leveren vuu 130 M 3 grint eu 30 M 3 grintzand. 

i t m i c n i ü t i i . tc 1 uur, door burg. en weth.- het 
maken van eene tijdelijke dubbele QpMuUbrng over de 
Wijntiaveu en hrt ufhrekrn dei (iroote Wiinbrug. Inl-
ann het Timmerhuis. 

ih-otfi-liiini, le 2 uren, door liet kerkbestuur der 
Chr Geri'f. gemeente, bij II. .lager: liet bouwen vun 
eene nieuwe kerk met torentje nldaar. Aunw. door 
H. Bldering, van 12—2 uren. 

S la uier, bij K. Y. Vellcga : het ufbreken vun een 
oud- cn wedcropbouwen vim eeu nieuw schuurtje 
(stjelp). Inl. bij J. Wostra. 

i i o i i d r r r f i i i c , ii auusrl. 
i j M - h u le . tc 12 uien, door het gemeenti bestuur; 

hel bouwen van eene bewaarschool met woning voor 
de onderwij seres cn aanhoorigheden. Inl. bij den 
bouwkundige I'. Nchretiders. nldaar. Aanw. ]\i Maart, 
tc 10 urcu. 

l lHMrlem, le 2 1 , urcu, door hel prov. bestuur: 
lo. hot herstellen vuu den dorpstoreu te ('ollantsoog. 
dienende tot verkenmerk voor zeevarenden; 2o. het 
onderhoud van den zeedijk tusschen Naarden en Mui-
derberg, vun de strniidpaleu te Muideibnrg en van 
den zeedijk beoosten Nnnrdeu tot 1 Mei '78. 

siiiiutii, tc 2 uren, door het gemeentebestuur! dc 
levering van 250 stère gewasschen riviergrint cn 200 
slère verbrijzelde keien. 

i i i i i u i / . - i i , te 5 urcu, door hel gemeentebestuur: 
de begrinting van den zoogcnnaindeii achterweg, met 
drie opwegen, laug p. m. 1250 M. Aanw. te 10 uren. 

snrrh , voor G. Rcpko : het vertimmeren van een 
winkelhuis op den Oosterdijk. Inl. bij den architect 
A. Breunisseii Troost. 

Vri jdag, 2» Maarl. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie vuu 

binnenl. zaken, uun het gebouw vnu het nrov. best.: 
het aanleggen vnn een buitenberm mm oe oostzijde 
van den Ooslhavundijk eu van steen glooiingen op de 
beloopen van de beide bavendijkeii te. Neuzen. Aanw. 
IQ Maart. Ruining ƒ9510. 

Middelburg, te I" uren, door Gedcp. Blaten: het 
beplanten vnn een gedeelte der prov. wegen i vnn 
Neuzen naar Aksel, en vnn Wnlzoorden naar Hulst. 
Attnw. 19 Maart. 

V B a a e h , te 10', uren, door bet ministerie vau 
binnenl. zaken, aan bet gebouw van bet prov. best.: 
de verbetering door bcgrintinu cn bestrating vau 2 
gedeelten onderherm der Zuid-Willemsvaart, in Noord-
Brabant Annw. 19 Manrt. Raming /10,000. 

n e i n , le 12 uren, door den luit.-kolonol directeur 
dor axtulerkvatapel- en coustructie-muguzijnen, in de 
Houttuinen: dc levering van 11,000 KG. handijzer, 
200 KG. draadnzer, 3500 KG. plaatijzer, (17.200 KG. 
slaafijzer, 500 KG. hoekijzer en 200 KG. T-ijzer, in 1 
perc; 22<K> KG. Banka-tin, in I pcrc. 

Leeuwarden, te 12';, uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, anti het gnbouwvau het. prov. best: lo. 
het uitvoeren vau werken uan den stroomlci'lenden dam 
op de Pollen vóór Harlingen. Annw. 19 Manrt. 
IL'iniing ƒ 70,000; 2o. het driejarig onderhoud drr Rijks-
kanalen in Friesland, in 3 pcrc. Auuw.: perc. 2 en 
3 den 4en dug vóór de besteding. Raming: pcrc. 1 
ƒ G940, perc. 2 ƒ 4500, perc. 3 ƒ 1000; 3o. het éénjarig 
onderhuud van de Rijks-haven en zeewerkcr, te Har
lingen, in 2 pere. Aanw. 19 Maart. Rnming: perc. 
I ƒ22,200, perc. 2 f4tV60. 

Leeuwarden, te LS'/| uren, door liet. prov. best: 
het éénjarig onderhoud van bet gouvernementsgebouw 
te Leeuwarden. Annw. deu 4en dag vóór dc besteding. 

Zuld-Helerland . tc 3 uren, door Huig Blank Hz., 
bij E. Hofman: bet bouwen eener bouwmanswoning 
met schuur aldaar, in 2 perc. Inl. bij deu architect 
H. Bcljcrs, te Putlersboek. Annw. le 11 urcu. 

Zaterdag, 21 Maarl . 
Vnudrlaan, te 11 '/ t uron, door burg. eu wetli.: 

liet bouwen vnn een schoollokaal met onderwijzers-
woning aldaar. Inl. bij den architect A. Vermaes, te 
Sliedrecht. Aanw. 21 Maart, te 11 uren. 

11rerin , ln 12 uren, door dijkgraaf en hoogheem
raden van - den Lckdijk-Bovendnms, in het gebouw-
voor Kunsten en Wetenschappen: de levering vnn 
grint en zand. 

t 'trerht, te 1 uur, door burg. cu weth.: lo. liet 
witten cn schoonmaken van lokalen in eenige stedelijke 
gebuuvven; 2o. het vervangen van de houten brug, 
gelegen in den Hcerenweg over den Westers! room, 
door eene gemetselde brug met ijzeren liggers en het 
vernieuwen vnn het bovendek der Willemsbrug. Annw. 
19 Maart, te 10'/, uren, te beginnen aan de brug in 
den Hcerenweg. 

S « « , tc 1 uur, door burg. cn weth.: lo. do onder
houdswerken nau de openbare gebouwen, bruggen, 
kaaimuren, riolen cn waterleidingen en de begraaf
plaats, in 1 perc.; 2o. dc onderhoudswerken eu bet 
gewone schoonmaken vuu de schoolgebouwen en ou
der wijzers woningen, in 2 perc.; 3o. het schoonmaken 
vnn het raadhuis, de politiewacht en do leenbank, met 
de levering vnu witkulk, in 1 perc; 4o. de onderhouds

werken aun de bijzondere eigendommen der gemeente, 
B,; 5o. he 

perceel. 
pen*.; liet maken van 2 zinkputten, 

HarliiiKi-ii door het dijksbestuur der Vijl'-Denleu-
Zeedijken-Biniicnduks: bet herstellen vnu 217 M. 
aardwerk, steen S h 10, vóór 1 Juni '77. 

Maandag. 2M tlaarl . 
Iliifchrldani, lc 10 uren, ter secretarie: bel ver

grooten der school no. 3 uau de Mijl aldaar. Aunw. 
iloor den bouwkundige H . In 't Veld, 24 Maart , te 
9 uron. 

I'tret-hl, te l l ' / i ureu, door de Nederl. Centraal-
spoorwegmaatschappij ! het leveren van 750 tous stalen 
spoorstaven met ijzeren eindverbindingen. 

'•-Hage- te 12 uren, door dc hoofdadiniimtrntic van 
het reg. gn-nndiers en jagers, op bet bureau vnu den 
innjoor-kwartienn.: de levering van 2000 cenmuns lin
nen bedlakeiis, in 2 perc. 

I i e l f l , te 12 uren, door bel ministerie vnn oorlog, 
ten behoeve van 's Rijks magazijn van militaire klee
ding cn uitrusting- de levering vau: 

:to00 aanmans linnen beó^sakken,in 'i partijen, ieder 
van 1000 stuks; 

2000 idem kiHsenzakkeu, in 2 partijen, ieder vnn 
1000 stuks; 

5000 idem hovrnlnkcu», in 4 partijen, ieder van 1250 
stuks; 

51)1111 idem onderlakens, in 4 partijen, ieder van 1250 
stuks; 

5000 idem wollen dekens, in 5 partijen, ieder van 
1000 stuks; 

1000 tweemans linnen slronzakkeii, in ééne partij; 
1500 „ „ bedlakeiis, „ „ „ 
1000 „ wollen dekens, „ „ 
Makkuni , te 12 uren. door bet waterschap der Vijf-

deelen-Zccdijkcn-B.iiteiidijks, iu Dc Prins: lo. bet 
verrichten vnu 142 M. heiwerk, in 8 perc., steen 34 
ii 52; 2o. idem van 311 aren aardwerk en zoodzetten. 
in 8 pere-, steen 1 ii GO. Aanw. 21 Maart Bilj. inz. 
uiterlijk 25 Maart, ter secretarie van het waterschap 
tc Harlingen. 

Ilein, te 12 uren. door den directeur der artillerie-
stapel- cn constructiemagazijnen: de levering vnn pere. 
I: HliHl M. dennen delen no. I, b. 0.30, d. 0.024, 500 
M. no. 2, b. 0.20. d. 0.084, 1000 M. idem no. 3, b. 
0.20, d. 0024, moo M. idem no. 4, b. 0.30, d. 0.018, 
1 • II i" M. idem no. 5, b. 0.96, d. 0.018, 6000 stuks 
vlot-, I. 4.40, b. 0.24 0.29, d. (1.022—0.024; —pcrc. 
2 : 500 M. grenen delen uo. I, b.0\90, d 0.039, lOOO 
M. idem no. li, b. 0.25, d. 0.030, 500 M. idem no. 7, 
b. 0.39. d. 0.024, liHKl M. idem no S, b. 0.25. d. 
IMI24, l'HKl M. idem no. 9, b. 0.32, d 0.01S, 2000 M. 
idem no. 10, b. 0.38, d. 0.012; bossen grenen lal len: 
Mlil M. dubbele, 50(1 M. enkele, 1. 4.52- -II.7S: 300 M. 
grenen ribben no. 1, b. 11.ISO, d. 0.154, 500 M. idem 
uo. 2, b. 0.157, d. 0.130, 5(10 M. idem uo. 4. b. 0.130, 
d. 0.105. 500 M. idem no. 5. h. 0.105, (1. 0.079, 500 
M. idem no. G. b. 0.079. d. 0.079. 5im M. idem no. 7. 
b. 0.079, d. 0.050, SIN» M. idem no. 10, b. 0.042, d. 
0.042; 100 stuks grenen sparren, 1. 7.50—10.00, d. 
0.080—0.106, 20 stuks idem spieren, I. 11.00, d. ouder 
0.21 boven O.I5, 20 stuks twiud fel lens. 1. 5.00, d. on
der O.I7 boven 0.11; — perc. 3: lOOO M. vuren delen 
no. 1, b. 0.30, d. O.OI19. 3000 M. idem uo. 2. b. 0.30, 
d. 0.024, 3000 M. idem h. 0.25, d. 0.018. 

K . . i l i i . - ' i . , te 2 uren, door deu genieeiilehoiivvkun-
digo P. A. Vielaar-s: bet bouwen vnn 2 woonhuizen 
niet lokaal voor meer uitgebreid lager ouderwijs aid. 

BaHa, te luren, op het gemeentehuis : het bouwen 
van eene nieuwe kerk met toren voor de Chr. Geref. 
gemeente. Inl. bij deu architect H. Wind te Onder-
deuilum. Mmw. te 2 uren. 

ft recht, te 8 ureu, door bet bestuur van het Cen
traal Israëlitisch weeshuis: de uitbreiding van dit 
gesticht, lui. bij den architect Alb. Nijlnnd. 

Leeuwarden, door voogden vnn de Stad sa rmeii ka
mer : dc levering van 1200 M. katoen, 290 M. wit 
linnen. 800 M. bremerhnisdoek, G00 M. pillow. 

Ilinndng , 27 Manrt. 
Maastricht, Ie II uren, door den eerst aan vve/.en.l 

ingenieur, in La Belle Vin-: het éénjarig Onderhond 
der kasarnegabouwen en/, le Iftaaetricht. Bilj. inz. 
21'. Maart, vóór 3 uren. op bet bureau van den inge
nieur voornoemd. 

I l e i n , tp 12 uren, door den directeur der artillerie-
stapel- cn constructie-magazijnen: de levering van: 
lo. pcrc. 1, 400 groote blauwe dekens, perc. 2, 500 
kleine blauws dekens; So. idem van 400 riem gewoon-
en 50 riem gekleurd kardoespBpier. 

Borger , te 12 uren. door burg. en wetli.: tiet 
bouwen van cene school tc Drouwen en het leveren 
der noodige materialen. Aanw. 23 Maart, te 11 uren. 
Bilj. iuz. 26 Maan. tc 12 urcu. 

mcuwawslaaa tc 12 uren, door het gemeentebcst.: 
het amoveeren der zoogenaamde nieuwe brug te Zuu-
derdorp cn het maken van een ophaalbrug met be
schoeiingen, grondwerken enz. 

V j m r g e n . 'savonds Buren, door de commissie voor 
de muziektent ten dienste van het Zangersfeest, bij 
Doppen: het mnkeu van eene houten tent, reaniaaaa] 
en 100 tafels, met inbegrip drr materialen. Aanw. 23 
Maart, te 10 uren. 

vYoeuMriag , 2S Maart. 
«daveren, te 11 aren, door het waterschap lletne-

luiner-Oldcphiiert-en-A. Z., in het wateraohapsbnis -. 
lo. liet doen van eenige herstellingswerken nan de 
zeeweringen: 2o. het leveren van 100,000 KG. (SO 
last) brik; 3o. idem van 60 M-1 grint, in 7 perc. 

I l e i n , te 12 uren, door den direeteurderartillerie-
stapel- on constructiemaguzijiieu: dc levering vun: le 
pcrc. van 100,000 KG. grove Kngelsehe steenkolen. 
3 (M^rc., elk van 2:0,000 KG. grove Ruhr-steenknleii, 
4 perc, elk vuu 312,500 KG. fijne Biibr-atccnkolen 
(mnchiuckolen), 4 pee., elk van 205,000 KG. idem idem 
(smeckolen), 3 perc, elk vnu 120000 KG. Eugelsclic 
giolcoke. 

Krommenie, te 12 uren, door dijkgraaf en hoog
heemraden van de polders Krommenie eu liet Wouti. 
in het Heerenlogemeut: het amoveeren eu weghalen 
van dc oude schuur en het Verplaatsen van den regen-
watersbak en het secreet bij den watermolen De Pulp. 
onder Krommenie; het makeu vuu een gebouw voor 
het aldaar te stichten stoonivijzelgemiial. met schoor
steen, machine en ketelhemetselingen eu verder diuir-
nan verbonden werken. Inl. bij dc diikgrnven. 

ürhel lenn . door kerkvoogden der Herv. gemeente: 
het afbreken van den bcstaanden- en bet bouwen van 
een nieuwen toren cn voorgavel nau de kerk alduar. 
Inl. hij den architect J . van Reenen, tc Makkuni. 
Annw. 21 Maarl. te 1 1 uren. 

Ilondrrdag, 2fi) Maarl . 
si laaaataaal, te 11 uren, door hot bestuur vuu bet 

waterschap St-Aunaland, in de Herberg aldaar: bel 
maken van worken tot verdediging van aan oever cn 
tot verbetering eu verdediging van den zeedijk nan de 
wnterkocring van den Suzantm-poldi-r, bnli norend o tot 
bovengenoemd waterschap. 

PI raseer mal d , te 2 uren, door bot bestuur VMII het 
Waterschap Do Rciderwolderpohlcr, in liet gemeente
huis: het herstellen der stormschade aan den dijk vun 
1874. Aanw. 20 Maart. 

Illrkaland , te 2 uren, door bet gemeentebestuur: 
het bouwon van een bewaarschool met eeue woniug 
voor dc onderwijzeres. 

fééi 31 Maart 
Brnaael, door het bestuur van den spoorweg Ant

werpen—Gladbaoh, Rue dc Treves, 17: de uitvoering 
der aarde- en hag'.'crwerkeii, noodzakelijk voorde ver
wijding en verdieping der Maas. 

Zaterdag. 31 Mnarl 
T i l b u r g , te 11 uren, door hot gemeentebest.: de 

levering van 1,400,000 KG. Duitsche gaskolen, ten 
dienste der gemeend-gasfabriek. 

Leeuwarden, te 12 uren, tcu gemeentehuize: de 
levering van lo. 88,000 heele en 8000 halve Luiksche 
keien of wel, ter keuze van de hesteders. G5.000 lieetc 
eu 2000 halve Fiiueonvalkeien; So. 800 M. Escaus-
sijnsche kantstecnon. 

Klunder t , tc 2 uren, door den rentmeester der 
domeingoederen vnn Z. K. 11. Prins Frederik der 
Nederlanden, op het raadhuis: het doen van herstel
lingen aan onderscheidene gebouwen onder Klundert, 
in 2 pere. 

Devenle.-, door het gemeentebestuur: de levering 
van eikenhout voor brucdekkeu. 

Ytuci i idi ig , 4 * pr i l 
ll 'KIIIIOM tj II uren, door burg. eu weth.: lo. het 

mnovecreu vun het rechtstand van d.n toren te l'ur-
merlnnd, niet de spits enz., het uithakken, invoegen, 
herstellen van den bestauuden steenen romp, liet ma
ken van een nieuw rechtstand, torenspits, s;emetsolde 
bnlustnide, klok- en uiirwerkzolders, met biutwerken 
enz.; 2o. het uithakken en opnieuw invoegen van de 
torenmuren Ie Ilpendam, het bepleisteren dier muren 
van binnen, en bet schilderen vau al het biutcnhout-
werk: 3o. bet makeu van een bouten veerpont over 
het Noordhollaiidseb kanaal te Ilpcnilani. Inl. hij deu 
architect H. P. van den AardwcL'. te Purmercnde. 
Annw. 2S Maart, te 10 uren te l'unuerland, le 12 
uren te Ilpendam. 

iirio.ii-, l ag , .1 Apr i l . 
V l l m i c , te II uren, donr het. ministerie vun bic-

uenl. zaken: bet vervaardigen, ineenzetten, weer uit-
elkander-nemen en naar de plants vnu iiiseheiiiug ver-
tfueren van deu metalen bovenbouw voor 28 bruggen, 
ten behoeve der"Staatsspoorwegen op .lava. Inl. bij 
den hoofdingenieur J. W. Witsen E nis, te 's-Hage. 

Bolsward. te 1] uren, donr burg, eu weth.: lo. 
bet leveren en maken cencr bijkeuken bij het post-en 
telegraafkantoor, met kasten; 2o. bet leveren en stel
len van een vasten wnagluifcl met ijzeren kap enz.; 
3d. het afnemen .Ier bestaande lei bedek king, het ver
beteren der bouten dakplankcn, hel vrranderer. der 
helling van bet oostelijk schilddak en het opnieuw 
dekken met Lieu enz. Inl. bij den geiiiecntenrcbitect. 
Annw. 31 Maart, te 10 uren, samenkomst in De Valk. 

Haarlem , te 21'. urcu, door het minisierie van 
biuncnl. zake::, ann het gebouw van het prov. best.: 
lo. het verbeteren van het hcslng vóór hel paalschrrm 
der Pcttctner zeewering: 2o. het verbeteren vnn den 
weg op den oostelijken dijk vnn hei Ncordhollandsch 
kanaal, langs de gemeenten (lost- cn Wcstgraftdijk. 
Aanw. 31 Maart. Raming / 305". 

l U r l i n g r i i . door bet dijksbestuur der Vijf-Deel en-
Zeedijken-Binnendijks: de levering van palen, eiken 
gordingen eu 200O KG. Drcntsche steen, van 5—7 
d.M. lengte. 

Vri jdag . « ( p r i l . 
Hlddelhurg, le 10 uren, door hel ministerie van 

binnenl. zaken, aun het gcb. van het prov. best.: lo. 
bet éénjarig onderhoud van 's Rijks zeeweringen bij de 
Oude Hoeve, aau de noordkust van hel eiland Schou
wen. Aanw. 31 Maart cn 8 April. Raming /3820; 
2o. het herstellen van eenige rijzen hoofden bewesten 
den westharendijk te Neuzen. Aauw. 8] Maart. Ra
ming f 7S50. 

Z w o l l e , le 12 uren, door liet minisierie van bin
nenl. zaken, aan liet gebouw van het prov. bestuur: 
lo. het doeu vnn klinkcrbestrntingen op den grooten 
weg Ie klasse, van Deventer naar Goor; 2o. het ver
vangen van ecu steenen dam door een gedeelte paal
werk aan de oostzijde van Schokland. Aanw. 2'J 
Maart. Ramiug ƒ4475. 

Waenxdag, II Apr i l . 
'n-Uiige. te, 11 uren, door het ministerie van biu

ncnl. saken i Lo. liet éénjarig onderhoud der werken 
van den waterweg van Rotterdam nanr zee. Aauw. 
6 cn 7 April. Raming ƒ54,000; 8o, de uitvoering van 
graaf- en bagger werk op het benedendeel der Nieuwe 
Herwede, gedeeltelijk door middel vun Rijks-stoom-
baggervaartuigen, met de bediening cu bet onderhoud 
dier vaartuigen tot cn met 31 Maart '7S. Aanw. 8 
April. Iteming /*|s5,000; 3o. ile opruiming vau gron
den, gelegen aun den rechteroever vnn hel Mullegnt, 
onder de gemeente Dubbeldam. Aauw. fi April. Ra
ming ƒ 40,000. 

VrUdag, 13 i p r l l . 
Leeuwarden . te 12 uren, doorliet prov. bestuur: 

hel uitvoeren van eenige vernieuw ingen en herstel
lingen aan de Werken langs het Roode Klif, met het 
onderhoud van 1 Mei '77—30 April '80. Aanw. 5 
April. 

Zevenbergen 
lebestnnr: dc 

MnaiidiiR, IM Apr i l . 
te 11 ureu, door liet gemeen-

levering van 140 M 3 goed gehorde 
en gewasschen ouderhoudsgriut. 

VtoeiKda-,', 2.1 i p r l l . 
V l l a g e , le 11 uren, door liet ministerie van bin

nenl. zaken; het opruimen der ondiepte in het zuide
lijk deel der Dordsche Kil, onder de gemeenten Dub
beldam, Strijen cn 's Gravendeel. Aanw. 4 en 7 April. 

Op later le bepalen datum. 
Beetfllerzuaag: eene belangrijke verbouwing aan de 

liuizingo „1 Inrinxnin-Stilte" aldaar, het bouwen vun 
eeu wagenhuis met stalling en koctsierswoning, bene
vens het maken vnn regenbakken, riolen cuz. Aanw. 
10 Maart, le 11 uren. Inl. bij den architect H. R, 
Stoelt Fz., te Leeuwarden. 

BteawUaU: 1000 kt1 voegwerk aan dc R. C. toren-
kerk eu pastorie aldaar. Aunw. 23 Maart, te 10 urun. 

\iloo|i van \anlit'sit'tliiiiit'ii. 

Leeiiwarilen , 2 Maart: liet afbreken van eenc oude 
huizing cu schuur te Atijutn, eu het bouwen van eeue 
nieuwe bocreiiliuizing cn schuur nldaar; ingekomen 
7 biljetten, als: 
K. F. Ozinga, te Dokkum, ƒ 12,200 
P. Kreeft en 

S. Hoogcveen, „ idom „ 11.S85 
M. J. ZijUtra, „ Ec, -, 10.SSG 
L. P. v. d. Meulen, „ Brantgnm. „ 10,725 
J. S Bocrsmn, „ Ee, „ 10,4SS 
J. A. Blom. „ Anjum, „ 9,990 
P. .1. EIgersmu, „ Lioesseus, „ 9.899 
gegund. 

H r e d a . 3 Maart i het bouwen vau keukens, privaten 
cn een vuilnisbak bij dc Kloosterkazeruc: ingek. 5 
bilj., sis: 
B. Vorlegh, te Ginnckcii, ƒ 13,385 
Th. Kessel, „ Breda, „ 13,299 
J . A. Mol. „ idem „ 12,997 
0. .1. Marijnon, „ idem „ 12.990 
N. vau Glabbeek, „ idem „ 12,489 

l ioudnwNurd, 3 Maart: bet Tijarig onderhoud der 
begriiite dijken eu wegen om en in de polders Oude-
Koorndijk c. a., van 1 Manrt '77—1 l̂aart 'S2. per 
jaar: ingekomen 7 bilj., als: 



/ 3'J30. 
„ 3048. 
„ 357a. 
„ 348(1. 
. 3435. 
„ 3819.60 
„ 318U. 

J. Monster, ie Stnjcn. 
C. Kalis Cl . , ,. Pultcr.hoek, 
T. de Baat, „ Sliedrecht. 
Ö. Vermaat, „ Goudswaard, 
W. van Zon. - Schiedam, 
C. vau der Hie, ,, 7.ni(l-Beicrlanu\ 
M. G. v. il. Lecdeu, „ Oud-Beierland, 

. . p i i k e n t . . . , 3 Maart: liet tininier-, sinida- ea verf
werk van eau liouwinanswoning en schuur; ingek. 6 
bi'jettcu, als: 
K. van Koon. Ie Spijkenissc. 
J. Verlindcn. ., idem 
J . Klos , i Hekelingen, 
C. Warnanr. „ Spijkouisse, 
A. Bos, .. Geervliet, 
L . Bakker, ,, Hekelingen, 
gegund. 

Dr.enter , 8 Maart: tiet afbreken ._ 
wen van een gebouw achter het woonhuis van \ \ cd 
J. W. Wijnoldy. aan dc Graven; ingekomen 14 
bili., als: 
J. Pot Ja, 
W. J. Kolken, 
A. Febcrwce, 
M. ,T. Muidernian, 
G. W. Kloosterboer. 
G. Komundc, 
H. Korteling, 
A. J . Mcnsink, 
K. van Leasen, 
11. i . d. Worp, 
A. G. Beltman, 
•f. Bietgen, 
J. Wittcveon, 
K. v. d. Spoel, 
geguud, 

l . r i 'Ehr, k , S Muurt ! 
en schuur; iugek. t bilj 
G. Sijtcnin, 
K. Eldorsveld, 
M. Antoons, 
H. Olthof, 
gegund. , , 

5 Maart; de vernieuwing van het ameublement 
cn het verrichten vau eenige repnrutieu in en uan dc 
kerk der Herv. gemeente; ingekomen 5 bilj., als: 
A. .1. van Alphcu, tc Tiel, / «64» 
J H. van Hergheni. „ Waardenburg, „ 2500 
F. Tamson, „ Varik, .. S « 0 
M. van Eek, ,, Gameren, „ iMO 
L. Roelofs, ,. < Ipijucn, „ 2380 

l l r lewcgcn, 5 Maart: het aanbouwen van cen in-
kaal UU het 'gebouw der openbare school voor gewoon 
lager ouderwijs, met daarmede in verband staande 
«erken: ingek. 4 bilj., als: 
G. Engelbert, tc s Hccrenhock. / Ü08a 
J M. vau 't Veer, „ Oudclaudc, „ 2 4 0 7 

KlIewouUdijk, „ 2325 
Ovczaud, ,. 2307 

tc Deventer. 
„ idem 

idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 

t 4708.60 
. 470». 
„ MOO. 
„ 4550. 
„ 4545. 
„ 4405. 

wcderoplu: 

ƒ MW 
„ 4122 
„ 300D 
„ 3000 
„ 3876 
„ 3850 
„ 3750 
„ 3750 
„ 308'J 
„ 3500 
,. 3550 
„ 3520 
n 3376 
„ SSOl 

hel bouwen eeuer behuizing 
,, als: 

te Pictcrziil, ƒ 9668 
„ Den Ham, „ Ü30O 
„ Lcogkerk, „ 70S0 
, Dorkwerd, „ 7050 

P. C. van btrieu. 
H. v. d. Poel. 
gegund. 

Oude-Pekela, _ Maart: de vortimmuring van cen 
gebouw voor post- en telcgraatkantoor met directeurs
woning; ingekomen 5 bilj., nl . ' 
F. Haiclhotr, 
I. Holthuis, 
G. Ilazclhoir, 
J . H. Winters, 
S. Stratiug, 

Hlddel . tum 

le Oude-Pekela, f 43110 
„ idem .. 4106 

idem - 4180 
idem „ 4130 
idem » 3898 

5 Maart: bet bouwen eeuer nieuwe 
school en oudcrwijzerswouinc; ingek. 14 bilj., als: 

„ bappemoer, 
„ Middclstum, 
„ Stedum, 
„ Kantcus, 
„ Eenrum, 

tc Utrecht, 
„ Naarden, 
„ Bussum, 
„ Hilversum, 
„ idem 
., idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 

, Banru, 

f 22,78' 
',. 22,170 
„ 20,355 
„ 10,000 
„ 10,874 
„ 10.000 
„ 18,588 
, 1S.32S 
„ 18,253 
„ 18,000 
„ 17,880 
„ 17,775 
„ 17,700 
„ 17,700 
,. 16,000 

T. Bos, tc Bedui 
VV D. van der Velde, „ Drachten, 
J. Pott, •. Stedum, 
J. Zcldcurust, „ Warllum, 
A. II. Tcniuga, ,. Groolcgast, 
E W. VVielseina, „ Groningen, 
K. 11. Holthuis, ,, Niouwe-Pekcla, 
A. J . Benninga, ,. Bedum, 
Ü. OnVingn, .. Suppcmecr, 
T. \oldmau, ,. Zeerijp, 
H. Vos, 
J. Tilbusscher, 
A. Pastoor, 
G. K. Dijk, 
F. de Jonge, 

8 t | I H v e r i i i n i , 0 Maart: het maken van cone markt-
tent: ingek. 10 bilj., als: 
G. van der Wielen, 
H. van U-hijn, 
G. Majoor, 
M. Andriessen en /.li., 
A. Kecis, 
J. C. X. Zweesaardl, 
J. E. Brundel, 
B. A. vau Schadewijk, 
J. Rietbergen, 
U'»MM"' 6 Maart: het bouwen vnu een kofünhui 
le H'olvrga; iugek. Hl bilj., uls: 
'I' W dc Boer, te Lippenhuizen, 
J. Bngelmoer, . pfdetrnne, 
L I van der Schaaf, . Lippenhuizen, 

/ 3516. 
„ 3333.33 
„ 3300. 
„ 2000. 
„ 2020.29 
„ 2708. 
„ 2000. 
„ 2045. 
„ 2020.50 

2520. 

•di 
„ Uudesehoot, 
„ Oldelamer, 
„ Wolvega, 
„ idem 
„ Schurpeiizeel, 
„ Oldelamer, 

hot bouwen van 
aan de kerk van den H. Jacobus de Meerdere, volgens 
dc plans vau den architect P. J . H. Cuypers : iugek. 
" blij, 

T. H. van Kijk, 
.1. I.. Visser, 
L . G. Visser, 
S. J. Lenstra, 
J . Nijholt, 
A. 1.. Hoogkamp. 
11. !.. Hoogkamp, 

. - l l , . « r . 7 Maart 

/ 41125 
„ 40110 
„ MOO 
„ 3005 
„ 3603 
„ 3681 
„ 3583 
„ 3424 
„ 'tl 15 
„ 3111 

lie paslorii 
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rijke vcrtiinmeritig aan het kerkgebouw der Doopsge
zinde gemeente; ingekomen 7 bilj., als: 
W. J. Kuiper*. te Surhutsterveeu, / 'i380 
T, J . vau der Meuk». » idem „ :i218 
.1. Hos, .. Twijscl, „ 2**> 
.1. E. lïeck, ,. Drachten, ,, M l 
.1. G. van der Veen, „ Augustiousga, „ 1995 
J. J. Wihbelink. „ Surnuisterveeo, „ 1847 
P. Vonk, „ Ureterp, ,, 1824 
gegund. 

fctdtc i i l l B , s Maart: het boawen vau cen woou
huis met stalling, zonder bijleveriug vun inetselsteeneu, 
pannen en kalk; ingekomen l bilj, als: 
F, Frankrvort, te Uden, / 'H00 
F. v. d. Heijden, „ Schalk, „ C270 
Th. liimmers, „ Grave, „ 5090 
L. van Hczcwijk, n Neder-Assclt, „ 47S8 

k o m i r k t r k n l i S Maart: het bouwen Tan een 
schoolgebouw; ingekomen 6 bilj., a l s : 
M. Rutgers, tc Aarlanderveen, f 19,997 
0. Boers, M Hazcrswoude, „ l.'.GOO 
1'. .1. Heesterman. „ idem » 19,600 
C. .1. van Vliet. ,, Oudshoorn, „ 19,444 
.1. Sprcij, ,, Koudekerk. „ 1S,858 
G. van l)icst, „ idem „ l \ ï o ó 

l i c i r i l r r i ' l i t . s \laarl: het houwen eener likeursto
kerij ou tocbclioorcn: gegund aan H. Degens Jr-, al
daar, voor ƒ 12,50'... 

H i i l i e n . S Maart: hel bouwen eener Urk voor de 
Chr. fiercf. gemeente; ingekomen 10 bilj., als 

J. T. Wouters cn 
A. Stiglcr, 

L. de Rooij, 
W. 1'. Teeuwisse, 
P. L . Horghans, 
G. Klomp, 
Van Lith eu Van Dam 
L. Kuakhorsi 

VHage, / W,0W 
itlcm „ 
idem „ 4Ü,9'.tO 
idem „ 44.501) 
idem „ W.ÏO0 
idem n 39,700 

Roiierdam, ,, 37,750 
luik""'".'Mauri: het amoveeren vau du herberg cu 

stalhuir'c a. te Balk van de familie Dooper, eu het 
Jaar ter plaatse bouweu van een post- c» telegraaf
kantoor met boveuwoniug M daarachter ccne botcr-
waag met zaal en woning daarboven; ingekomen I» 
bilj., uls 
J. J. de Joug. 
E. K. Kuiper, 
N. 1'. Molenaar, 
Beekhuis cn Damstra, 
S. vnn der Werf, 
F. J. van Steele, 
S. Visser, 
K. Baukema, 
L. vau Noord. 
K. H. v. d. Veer, 
ïalmstrn cu Konst. 
J. van Huut, 
J. U. v. d. Meuleu, 
P. F . Postmn, 

•«urbulaiervrr» 

le Koiidum, 
„ Heerenveen, 
„ Sneek, 
„ Leeuwarden, 
„ Sueck, 
„ idem 
„ Nijewirdum, 
„ Oudewirdum, 
„ Lemmer, 
„ Kolderwolde, 

Itakhuizeii, 
„ Italk, 
_ Hemelum, 

Woudsond, 

/ 29,&75 
„ W#~" 
„ 28,150 
., 2S.04: 
„ 27,990 
„ 27,9Uli 
„ 2I..45S 
„ H>,HS 
„ 24,̂ 42 
„ 21,59'.) 
„ 2:t,770 
„ A U U ' 
„ ïi»,9>0 

i!,l)'.t7 
ï Maarl: het doen tenor bolnug 

f B99Q 
„ 8500 
„ 7794 
„ 77911 
„ 7898 
„ 7:190 
„ 7:i(H) 
.. 7118 
„ B998 
., 05S9 

Leeferink, tc (.oor, 
W. J . Kolkert. „ Deventer. 
.1. H. Vos. „ Almeloo. 
('. Kekhart, » idom 
H. 11. Koers Jz.. „ Hijsen, 
H. Meijer (Jz.. „ Wiel e 
li. Kappcrt, ,. Kiisen, 
H. Meijer G.Hz.. „ Wierden, 
A. .1. Nosscnt, ., Locbem, 
K, Gierveld, Wiordcn, 
gegund. 

Leeuwarden, 9 Muur!: lo. het éénjarig onderhond 
vnn de sluizen, sliiiswachtrrswoning euz. tcMunneke-
zijlen; minste inschrijver was J. K. Kerkstra, tc 
Mnnuekozijle», voor /HOK 

So> het vierjarig onderhoud der verspreide Kijkszij-
len en bruggen in Friesland; minste uisehrijver was 
L. 11. van Noord, te Lemmer, vor/944 per jaar. 

Ito. idem vun de Stntendijk hij Slijkenhnrg, met de 
daarin gelegen zersluis de Oudc-Schoterzijl. en het 
huitenknnaal de Worstsloot; minste insc'ir. was K. 11. 
Dijkman, tr Scholoruiterdijkcn, voor r*1578 per jaar. 

4o. het tweejarig onderhoud der haven- en zeewer-
kcu te Staveren; minste iuschr. was K. Visser, le 
Staveren, voor / 100'.) per jaar. 

het driejarig onderhoud der idem te Makkum; 
minste inschr. was C. M- Dijkstra, te Oirnwcrd, voor 
/ 4911 per jaar. 

0o. idem der havcu- en kistwerüou te Ijeinmer en 
Tacozijl; minsio inschrijver was L . II. van Noord, tc 
Lemmer, voor ƒ1796 per jaar. 

A i m t e n U m . 10 Maart: het naken van een houten 
gebouw (zomert heater) in den tuin van het Paleis 
voor Volksvlijl; minste inschrijver was B. van der 
Weerden, le Utrecht, voor/19,840. 

T l e l , 10 Maart: de levering van: a. 8-1,000 straat
klinkers, h. 10,000 vlakke klinkers, ft 51100 miskleurig 
hardgrauw en d. 2000 best rood; ingekomen 2 bil
jetten , als 1 

C. M. Scrct, e. J 10.24, ft. ƒ 10.24, c. f 14.99, 
d. f 18.99 

F. van Waardenburg, a. f 14.95, h. f 15, e. / 13, 
rf. / 12; idles per 1000 stuks. 

Le lden . 12 Maart: lo, het onderhoud van het 
Delft sche jaag- of trekpad, ged- '77— 'M ; ingekomcu 
5 bilj., als: 
M. Rutgers. te Aarlanderveen, f 1690 
C. .1. van Vliet, „ Leiderdorp, a 1600 
P. v. d. Kamp, Leiden, „ 1600 
S. van Leeuwen, „ idem ,, 1570 
P. Kupleij» den Bouw

meester, „ Leiderdorp, 1560 
ô. het leveren van eene metselschouw: minste 

inschr. v/aa P. C. Maas, te Leiden, voor ƒ 297. 
I lel l t , 12 Maart: de levering van 55,000 H L . En

gelsche gaskolen; gegund aau W. Boven co Zo., te 
Rotterdam, voor /lt.66' ,„ per H L . 

'a-Hsaeh, Li Maart: de levering van: lo. 80,000 
slraalhaiiden uil de groeveu vau IJjucuust: Kloos e 11 
Vun Limburgh, te Rotterdam, voor ƒ 1 2 3 ; T. J . Smits, 
tc Dordrecht, voor ƒ W2.82, beide per llHM) stuks. 

2o. 23,IHM) Aihschc Irotioirkeien : T. J . Smits, voor 
f 7 4 . 7 4 per 1O0O stuks. 

:io. 385 M. bekapte hardsteenen trottoirkeieu i T. 
.1. Kooien, te Utrecht, voor ƒ 3 . 4 2 1 per str. M. 

V l l n e e , 14 Maart: lo. de rijswerken en het bagger
werk ter verbetering vnu de Lek ouder Willije-Lau-
gcrak, Nieuwpoort eu Groot Animers; minste ïnsclir. 
was (i. Vlot Gz. te llardinksveld, voor ƒ34,235. 

2o. het bouwen eener brug over de Hnmbeck in 
het jaagpad langs den rechteroever der Bovcn-Maus 
onder de gemeente lloermoiid; niiuste inschr. was II. 
Peters, te Roermond, voor ƒ 7 7 1 0 . 

3o. het wegruimen ven 2 iu het Hillegit, bewesten 
Willemstad, gezonken vaarluigen: minste inschr. was 
A, van der Tak, te Goedercede, voor / 3200. 

l ' l r e r h l , l l Maart: het maken vnn den onderbouw 
van eeno brug tot gewoon verkeer over den spoorweg 
op hel slation Arnhem; minste insofar, waren Lensink 
eu Vau der Heijden, te Arnhem, voor /28,258. 

Ainxlrrdam. 15 Maarl. het bouwen vun eene wa-
eeamakerij cn smederij en IS arbeidenwoaingen op 
de linden gracht voor A. lliuik en 'Au-, onder beheer 
van den «rchitrot J . W. Meijer; minsle inschr. was 
C. Rietsnijder, le Amsterdam, voor / 29,100. 

Arnhem, 10 Maarl : het vervangen van de KJnbanus-
vloibrug door eene ijzeren draaibrug over het Apel-
doornsche Kanaal; miuste iuschr. wns G. Rietveld Gz., 
te Giesendam, voor ƒ5233 . 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

's Gravenha ge Bij de Regeering is oen bericht 
ontvangen omtrent een tentoonstelling van kunstwer
ken , welke in dit jaar te Herlijn zul plaat* hebben. 
Het programma daarvan is in Stwds-Courant van 
15 Maart opgenomen, 

— Bij ministerieele beschikking is aan J. D. tie 
Jong, te Kriiu|»en a/d Lek, tot weden>pzegging ver
gunning verleend voor een sloo»|s|ee[«dienst op de 
rivieren in de pmvhirieu Noord-Bralmud , Gelderland, 
/uid-IIcdlaiid, Nooi-d-llolland en Zeeland. 

s Hertogenbosch lie Geineenteraad heeft den 
heer Vun Hasselt, ingenieur bij de Hollamlseh, 
IJzeren S|nmrwegiiiaalsehappij te Hilversuiii, benoemd 
lol gei nle-ingenieiir, tot uitwerking van een plan 
tot het bevaarbaar maken van de Lummel en tot 
inpoldering der vtad, en tot liet houden vau leidend 
loezieht bij de uitvoering, 

Advertentien. 

Opzichter over Gemeentewerken 
te D O E 8 B O R G H . 

Sollicitanten tiaar deze. weldra openkomende, IM--
tii'kkiiig (legen eeue jiuirwi-ilde van ƒ 0 0 0 ) worden 
uitgoiioodigd zich 111 jN'rsoon, ol' voorloopig seluïfte-
lijk bij het GeiiieentelH'stuur aau te melden. 

Uitsluitend zij, die 11111 bijzonder giNnle geluige-
niss*-» zijn voorzien, worden iu aanmerking gehragt. 
Nadert! inlichtinge» verkrijgbaar ter Seerelarie. 

Insc tirij v ing 
Ol' 

DINGSDAG DEN 27 MAART 1877 

i» het 

Timmerhuis te Rotterdam, 

naar: 

de Levering van 34 stuks HARD
STEENEN GRAFZERKEN. 

De voorwaard en liggen, op de gewone dagen en 
uren, ter lezing op het Buirau voor tie Plaatselijke 
Werken enz., in het Timmerhuis. 

A a n b e s t e d i n g , 
Zaterd 

II 

Geineeiitelinize vnu I J 
31 Maait IK77, des middags te 12 uur, vun: 

Drie en tachtig duizend heele en twee 
duizend halve Luiksche Keijen. of 
wel ter keuze van de beateders, vijf 
en zestig duizend heele en twee dui
zend halve Fauconval Keijen. 

Zes honderd meter Escoussijnsche 
Kantsteenen. 

Voorschriften dezer aaiiliestediiig zijn te liekoinen 
tiij den Directeur der Gemeentewerken. 

lie inschl'ijvingslulletteii moeten worden l.'/orgit 
Ier Sectetarie der Gemeente . uiterlijk den 30 Muarl 
1877, vóór 's avonds 8 uur. 

liet BESTUUR VAN HET CENTRAAL ISI1A.I.IE-
TISCH WEESHUIS u- UTHF.CHT, is rarnemetn 
op Maandag den 20 Maart 1877, des avonds om 
acht ure, in nvnncmil BENIGHT 

AAN' TE BKSTEPEN: 
De uitbreiding van het Weeshuis 

Teekeningen met bestek liggen ter inzage aan het 
Gesticht. 

Nadere inlichtingen geeft de Aivhitert ALB. NIJ
LAND te Utrecht, bij wien ook de teekeningen met 
het bestek a ƒ 2 . 5 0 te verkrijgen zijn. 

Reiderwolderpolder. 
HET HEST UUR VAN IIET WATERSCHAP %DE 

IlElbEIl U'OMiEIiPOLDEIt" gedenkt, behoudens 
nadere goedkeuring, op Donderdag den 20 Maart 
1877, 's nam. 2 uur, in 't Gemeentehuis te Fin
sterwold publiek bij enkele inschrijving uit te be
steden : 

Het herstellen der stormschade aan 
den dijk van 1874, 

waarvan liestek e» teekening van ul' heden ter in
zage liggen ten huize van unnliesteding. Tevens 
zulle» liestekke» verkrijgbaar zijn hij de» Secretarie 
van 't Wnterschnp e» ten Raadhuize .Ier stad Gro
ningen tegen betaling van /' 1.00 |>er exemplaar. 
Aanwijs in lom op Maandag den 20 Maart 1877; 
zaïneiikomst hij 11. E. BRUGGEN te Iteiderwalder-
polder, voonn. 10 uur. De insehnjvingsbilletten 
moeten ten dage van aanbesteding vóór 2 uur des 
namiddags in de bus zijn bezorgd. 

Finsterwold, 17 Maart 1877. 
Het llestuur voornoemd : 

1). J . M E L L E M A , Voorzitter. 
S. VV. SCHUIUTNGHU1S, Secretaris, 

ET BESTUUR vun den Spoorweg van Antwtr-
per, nnnr Gladlark, zal tot deu 31'"" Maart 
1877, de inachrtjvingen ontvangen voor de 

uTtVoering der AARDE- en BAQGERWERKEN. 
noodzakelijk voor de verwijding en verdieping der 
Muns, ter plaatse «nar deze rivier door de lijn vun 
Antwerpen mini' (iladbach, Inj lloermimd. wordt 
doorsneden. 

Het Bestek en Teekeningen zijn Ier inzage gelegd 
ten kantore vnu den Directeur der Werken, Ruede 
Treves 17, te Uruesel, ulwnnr de gegudigd ' 
kennis vnn kunnen nemen. 

Ite BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
Deventer zullen in liet Raadhuis, (ingang Polstraat), 
uo Zutiirdag den Meten Maart 1877, des voormid-

inliliostedoii . 

DE L E V E R I N G 

B I K K T V H O T J T , 
voor brugdekken. 

lie voni-vviiiirdcn vult aunhostoding zullen in de 
volgende week ter Secretarie verkrijgbaar zijn tegen 
(.'taling van 5 cents per exemplaar. 

Ik- Burgemeester en Wethouders voornoemd 
I.. HULSCIIER, Weth., I. fl. 

De Secretaris 
A. J . H O U C K . 

DlVKXTU, 8 Haart 1877. 

GEGALVANISEERD VLECHTWERK 
voor afrastering, volières enz. 

tegen zeer billijke prijzen, verkrijgbaar in hel 
Arnhemsch Magazijn van Werktuigen en 
Gereedschappen van Land- en Tuinbouw, 

LOUIS NAGEL, Arnhem. 
Prijscouranten te liek » op aanvraag. 

HENRI CUYLITS & C, 
R O T T E R D A M . 

FABRIEKANTEN van ZINK- en LOODWER-
KEN, Zinken DAKBEDEKKINGEN, LOOD 
W E R K E N , ORNAMENTEN iu gegoten n' 
gislreven Zink, V E N T I L A T I E en V E R 
W A R M I N G vun Huizen. Serres enz., WA
TERLEIDING enz. 

Agenten voor Engelsche Stalbenoodigdheden. 
Heeren Loodgieter» genieten korting. 

De g i m i o n i i m w l i ' BULLIV.4NT 4 Cos 
Stalen Trossen T O O I Sleepbooten, 

HEIMACHINES, enz. in ulle afmetingen. 

Het echte ENGELSCH PATENT ASPHALT 
DAKVILT (geen gekwiteerd stroopapier), 

bestand tegen vuur. 

G. F. K I J K E N . 
Boompje» 104, Rotterdam. 

KLOOS & VAN LIMBURGH 
Ei«rnaars van Zuilen- en Talelbazall-urueteii 

in RUNPRUISSEN, 

Handelaar, in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

K.1LK. BKU1NSTKES, VOOKVASTK STEt'SEN, 
Xieuieehnren S.zijde 55, l l o t t r r d n i n 

Fabriek „de Hollandsche IJssel.'' 
DE .lONiiil & Oo, Civ..Ing. 

t e O U D K V V A T K K . 
Vervuurdigen Hand-baggermolens tevens na 
stoomkracht ingerigi. Palentrekkers, Zaagtoe-

stellen voor hel onder water afiagen van palen, en 

Twaalfde jaargang. N°. 12. Zondag 25 Maart 1877. 

DE OPMERKER. 
W E E K B L A D 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JOz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Verachrjnt Zondag.. I'rij. per -1 maanden /' 1.A3. Men abonneert " f l roor 

een jaargang. Afconderigke nommer. bij voornitbntellinK IK cent.. 

Al le (tokken en advertentien te adresseeren aan 

de Redactie te Archezn. 

A D V E R T E N T I E N : 

Van 1—6 regela ƒ 1 . — , verder mor elkeu renel plaauruiurte 0̂ ceiitii en 10 cenU 

vooreen Dommer V M het blad. Advertentien voor het buitenland U t a t e M T N O e i l 

PRI1A QUALITEIT 
levert op keur, 

p e r v a t t o t ƒ 6 . — , p e r 2 5 v a t e n / 5 . 7 0 , 
p e r 5 0 v a t e n ƒ 5 . 4 0 , 

by grootere partijen over «len prijs na«i« 

overeen te komen, 

DE 00 METERS L A N G E , EN 20 METERS BREEDE 

DOORHIT, EN HET NIEUWE MUSEUM. 

Elke /.aak, die liet onderwerp is van veelvuldige 
b^prekint.', freel't stuf tot nadenken, en de 00 uielei-s 
laiiLre en 20 maters lueeile dourrit, die liet nieuw tc 
bui wen Museum doorsnijden moet, met dit gebouw zelf, 
Jjeii zulks i» niel Kl'riuge mate. De oningewijdetl 
ii de bimvvkuiist lie îunen liet volslagen ongerijmde 
laarvan <lau ook meer eu meer in te zien, maur 
iur deze in de maatschappij verreweg de oveihatul 
lieliben, zon kunne» de ontzaglijke gebreke» aau de» 
boiw niet genoeg onder hunne aandaeht gebracht 

IL'II , up lit nu» nng lijdig vau den ingeslagen 
mg turugkeere, en het bijuw|p|au iiann-lijk niet tut 
uitvoering hivugc. 

Kr kan niet genoeg met nadruk op gewezen wor
den, dat wanneer men de gebreke», die er aan eenig 
hi inplan zij», niet inziet ol' niet wil inzien, me» de 
droevige gevolgen daarvan altijd ondervinden moet, 
wanneer het gebuuw <tnat, en het geld dus uitgegeven 

terwijl ui'» vuur . i l m-t ee» gebjuw van zulk een 
o:nvang, als bet Museum, omuugelijk weer kan be
falten om bet werk al' le breken, e» opnieuw 0] 
te bouwen. Dat op deze wijze nochtans aanzien-
ijke kapitalen, voin-.il bierlelaiide. verkwist zijn 

en zo.'kgeuiaakt, is genoegzaam bekend, en daarom 
herhalen wij bet, dat du leeken in de bouwkunst, 
het groite publiek, en wel niet het minst Amster-

, niet genoeg al bun aandacht kunnen wijde» 
aan het vastgestelde museiiiiiplaii, dat he». zoo zij 
er zieh hij neerleggen, meer spijt en zelfverwijt zal 
berokkenen, dan wel to berekenen valt. Het publiek 

van het Museum gebruik maken: het wordt 
van zijn geil gebouwd ; al de gebreken, die era au zij», 

£vj, monm voor zijn laat, terwijl i» zooverre het ge-
bonw niet aan de eiechan der aehooobiridsleer vol-
! •••• . Iff f.ol.liek telkens,'» herhaaldelijk/al moeten 
ietreuren, dat zijn geld allerjammerlijkst besteed 

omdat bet gebouw aan den openharen weg 
ilaat, omdat men gedwongen is, er de» gansclien 
lag tegenaan te kijken. Maar vooral zal meu het 
erbouwde kapitaal betreuren, wanneer men den 
il' meters langen en 20 meters hivede» (zegge zestig 
netei-s lange» en twintig nieters breeden) doorril 
ourijilt, doorwandelt, o f op welke manier dan ujk 
a ŝtvrt, als wanneer me» de Hjj>e overtuiging moet 
pdoen, hue hoogst verkeerd me» deed, door niet 
p'idijk tegen de voltooiing vun het gebouw te pro-
esteei-an, toen het nog lijd was. Men bedenke 
och. dat op nl de ontzaglijke gebreke», die reeds 
oo dikwerf door de vakmannen van hei muscum-
<hn aan het licht gebracht zijn, geen enkele gron

dige wederlegging is kunnen ingebracht, worde», 

AUGUST OSTER, 
B. 110LSB0ER te Arnhem. 
FABRIEK eu MiGA/.IJN vnu Instrumentei 

voor wetenschappelijk gebruik. Alle soorten 
Baro- en Thermometers. Veld-, Marine 
Theaterkijkers Brief balansen. enz. enz. 

SUIJVER Hk. JONKER & ZOON, 
S T O O M K E T E L M A K E E S t e A M 8 T E U D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

V A L D E T R A V E R S 
berigt 

verkoop 
door hour tot eenige A G E N T E N vooi 

ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLKEB.S &. C°. tc Amsterdam en 
DE LIKT «V C°. te Rotterdam, 

Jour wie ook tot liet leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt cn orden, voor geheel A V * 
8 8 voorwannlen „Is aan ,1e Fabriek, IMtwcg N». 3, te Amsterdam. land aangenomen op gelijke 

D E D I R E C T I E . 

"tiediukt by O. W. VAiN DLli WIEL it 0" te Ainlieu. - Alle «tukkei, 
adveitentun te adresseeren aan den Hedacteu. F. W. VAN GENDT JO«n. te Arnhem. - Uitgave van D. A. T111EML. 

bet gansche lmuw|ilau is een partij-ijuaestie, 
men, ten koste van wat ook, wil doordrij-

oiii eenigen totaal van grond 
'Idoen. Me» zegge niet, dat 
und te doen is, omdat de Ge-
iilain i/«)i eisch heeft gesteld 
et gebouw, en het vastgestelde 

pteeril worden 

nkel eu allee» 
ntbloote illnsien le v. 

in niets hocgenu 
neenteraad van Amst 
an de» doorril aa» I 
jonwplaii dus moet g 
tandig ma» moet inzien en begrijpen, dat die eisch, 
oo hij :\\ oorspronkelijk va» den Üenieenteraadwaa 
•tgegaan, een voUtlagen onredelijke eisch is, om* 

GrlaehaVen 12 t e R o t t e r d a m l jt bijeen gebuuw opdringt, vol gebreken in inricb-
iiigen bouwtrant, en met zij» oumogelijkeu <loui-rit, 

'kende distributie, waartegen — ieder version-
!"! m:m moet /niks verstaan een gratis-b.uwter-
>in cn ƒ 1 0 0 , 0 0 0 nooit of nimmer i» aanmerking 
•oinan. Men had wel een nog homl.'idm tal bespot-
-lijker eisch vanwege deu (ieiueenlitiiiad kunnen 
'ellen: moet men zich dau maarilaarbij neerleggen, 

rwral in aanmerking nemende, dat die eisch een 
'ebouvv opdringt, dat niet éi-n miilioen kost, zoonis 

voorgeeft, maar minstens TWÉÉ miilioen, het-
inet naden: bewijze» ka» worden gestaafd, 

>Uneer de bouwplans met bestek en begrooting 
in handen worden gesteld van UNI'ARTUDIOE 

**kundige*. 
-Men bedenke toch, dat het bouwplan is bekroond 

twintig leeken in de Ikiuwkunst en één partijdig 
^uwinester; dat men, in weerwil vnu herhaaldeluiu-
mgen, geweigerd beelï , daarover OM'AIITMDIOE de*-
'""digen ufnciêel te laten rapporWreo, dat de 
•"isehe (juaestie is een ^aWy-quacstie, een liefheb-
e"ij. een d'oordrijre rij, die geschiedt ten koste der 

cto»kist, ten koste van het geld der Natie, wanr-
°° r zij, die dat doordrijven, nl. de Rijksadviseurs, 
"" "'lf niet lijden. 

e eenige toch, die de liouwplans va» bet Museum 
billijk verdedigd heeft, is de beer Alb. Thijm ge-
£ * l , maar ziju argiimeiiten kunnen geen verdedi-
™% genoemd wunlen, want, zooals men weel, bt-

l'le» zij 7 i c ] , u>t eenige |K.etische ontboezeiningeii, 
'̂"van wel als de voornaamste kan aangemerkt 
•aan, odat er een organisch leven eene geheele 

ior 

gebouwde stad doontroomen moot; dat Jacob va» 
Cn»)|icn er eene voldoening in vuml voor zijn aristoci-a-
tisch-repiiblikeinschcn zin, dat de slager en de bak
ker met hu» iniinden, de koopvrouwen met haar 
kaasiuandjes ol' balletjestrominels, zoo niet kortheids-
da» verinaakshalvi', de» weg name» door de burger
zaal, wanneer ze van den [lain naar den Voorburg
wal stapte»; dat vroeger vele gebouwen ieder um 
voor bet publiek toegankelijk waren, en dat de men
schen en de bonden te Utrecht en Amstenlam zon
der koroplimenten door de kerken liepen, at* er geen 
dienst was." Me» zo», zoo meu het met des heeren 
Thijm's ideee» eens was, daar nog gerust kumieii 
bij vtiegeii, dat menigeen tegen woon lig zijn woning 
wel voor bei publiek kou openstellen, daar menige 
particuliere woning een korlenm weg aanbiedt dan 
de openbare straat. Maar mogen al die kmderach-
tig-bi'spottelijke en kleingeestige redeneeriiige», die 
ee» letterkundige oudheidkenner het publiek opdiseht, 
en die wij hier noodc aanhaalden, als argument 
gelden , u i » de hoofdstad van bet Rijk een gebouw op 
te dringen, als waarvan thans sprake is , ee» gebouw 
dat twintig leeken in de Imuwkimst met een par 
tijdig bouwmeester voor uitvoerbaar, vour brnikhaa 
IIEKROONDKN , doch dat vol gnwe gebreken is, waar 
duur de Regeering met de kosten schandelijk om 
den tuin wunll geleid, terwijl men weigert ON PAR' 
TIJ mo E deskundigen daarover officieel te laten rap 
purteeivti: ka» dat. mag dat, met een Rijkswerk, 
met w n Staatsgebouw, waarvoor de Regeering 
worth auir-prakelijk gesteld? Niemand zul hiemji 
een toestemmend antwoord kunnen geven. 

Geen gronden ltjestaau er hoegenaamd, die den 
uiiziniiigeii doorril en de huogst gebrekkige iiiileelmu:, 
enz. van het gebouw kunnen wettigen; geen gron
de» hoegenaamd, waarom hier met geweld cn tegen 
recht eu billijkheid moet gehandeld worden, zoomin 
als dut de omstandigheid, dat nu juist de architect 
Cuypers met het werk lielu-t is, eenige waurlior; 
is, dat het werk goed en deugdelijk moet zijn. 

Wij wete» bei alle» genoegzaam, dat al de roem, 
dien de aivliitecl Cuy|iers zich tip bouwkundig gebied 
verworven heeft, geenszins een uitvloeisel is van di 
vuortrelfelijklieid der door htmi uitgevoerde bouwwer
ken, va» zijne uitstekende talenten als kunstenaar, 
maar wel bet gevolg van de couranten.artikelen de; 
heeren Alb. Tbijm, die, als redacteur vun Dietsche 
Warande e» Tijd. ee» grooten invloed op de pei-s 
lütoefende, eu geen gelegenheid ongebruikt liet um 
de talenten zijns halfbroeders hemelhoog in de lucht 
te steken, ja zelfs diens naam tot in bet buitenland 
deed weerklinken, echter, zooals me» weet, niet met 

het gewenschte effect, 
Waarlijk, als men, gelijk de heer Thijm, een vaar

dige schrijfpen voert, en zooveel gelegenheid heeft 
als hij, om zijn artikelen ouder de oogen van het 
publiek le brengen, da» is het geen kunststuk, om 
iu een land als Nederland, waar de houwkunst over 
hei algemeen nog op zulk een laag peil staat, waur 
het publiek zoo gretig geloof slaat aun eenige Opge-
sclu-oefde loftuitingen, «omdat zij i» de couranten 
gedrukt staan", om een kunstenaar als de architect 
Cuypera als een groote zeldzaamheid, als een nooit 
geëvenaard talent aan te prijze». 

De waarheid moet men echter niet in rekening 
brengen; meu moet niet gaan onderzoeken, want 
dan komt men tol geheel andere resultaten, tot de 
overtuiging, dal men is geblinddoekt duur klater
goud, en niets andei's. 

Wij kunnen niet ontveinzen, dat er under Cuypers' 
kerken, waarmee bij toch ziju geheelen naam ge
maakt heeft, zij», die werkelijke verdtauten bezit
ten; maar is dat nu een zeldzaamheid of een won
der, wanneer men een architect een kerk laat IKHI-
wen, dat hij dan zijn taak goed volbrengt; is dat 
etui reden om hem dan maar, gehjk Alb. Thijm steeds 
heeft gedaan e» nog doet, als een onovertrefbaar 
talent in de nieuwsbladen uit te roepen, in wiens 
schaduw althans geen Nederlander kan staan? of-

hoon, het wenl reeds elders opgemerkt, de meesje 
van Cuy|»ers' kerken ee» te streng ouderwetsch ka
rakter ademen, dat, gelijk waarschijnlijk is, wel 
zijn uorspiong zal hebben in de vingerwijzingen 
vau zijn halfbroeder den beer Alb. Thijm, wiens 
couranten artikelen steeds de archeologie tot grond
slag hebben. Wat nu echter de burgelijke houwkunst 
of praalbouwkiinst van Cuypers betreft, daarvoor 
aanschuuwe men b. v. zijn huizen in de Vondelstnut, 
enz., om tot de overtuiging te komen, dat Viollet-
le-Due's kopieën daaruit spreken, oneindig veel
meer, dan oorspronkelijke eigen creatie. 

Meu held»: hel met de oudheid op, 't is alles goed 
en wel, men appre ièere het goede dat er iu haar 
werken is, en make dit zich zelven ten dienste, d.i. 
meu ga bij tie Uudon ter schout; maar men zij niet 
oudheidkundig, d. i. men kopicere niet, en noine 

maar niet alles uver wat de Ouden ont hebben na
gelaten: dat is eenzijdig eu beknniipe».kleingeestig, 
en aan «leze feilen bezondigt di' architect Cuv|rors 
zich in , erge mate, zuo sjnuilig hij maar va» het 
terrein der kerkelijke bouwkunst op de wereldlijk) 
treedt. Zijn vrienden, zooals h. v. nog onlangs lh 
Stuers, noemen dat nochtans »hij de Ouden ter 
>eliuol gaan", doch aldus gaat een knaap ter school, 
maar geen volwassen mensch. 

Zoodra de bouw van bet nieuwe Museum ann di 
orde kwam, is bet algemeen gevoelen der Nederlandsche 
bouwmeesters geweest, dat Cuypers daarvoor in geen 
geval de aangewezen man kon zijn: concoursen voor 
vroegere gebouwen hadden het bovendien reeds her
haaldelijk geleerd, dat hij niet anders ka» werken 
dan streng met de middeleeuwen; dat uude vormen 
e» modellen als de eeuige onveranderlijk goede in 
zijn oog genade vinden, e» dar alle vooruitgang 
alle verbetering door hem streng verworjieii wordl 
Eli gesteld, dat Cuypers bet anti het rechte etnib 
heefl : da» is waarlijk de studie der houwkunst niet 
ZOO omvangrijk, e» geeft men zich, vooral iu het 
buitenland, met al die houvvaendemieu, al die pro-
fessoretl, veel te veel moeite. Zoo men de ouderwet-
sche vormen e» modellen maar kopieert of ze maar 
ee» weinigje wijzigt, en het doel dat bowHkanêt 
beoogt, is dan al liereikt, da» beeft Nederland aa» 
ziju gebrekkig bouwkundige onderwijs u] meer dan 
genoeg. 

Als men echter bel uitwendige va» het museum-
ontwerp van Cuypers ee»s vergelijkt bij de musea 
van Herlijn, Weenen, Paiïjs of waar ouk, dan ziet 
men eerst, wat bedenteiidage e e » j>inunumeiitaal" 
geitouw M woi kunnt is, en welk een buitengemeen 
achterlijk, doodsch , mistroostig en zcldzuum liguiir 
men met het Amsterdamsche Museum slaat, nog 
daargelaten de lachwekkende, onmogelijke doorril 
van UO meters lang e» 20 meters breed, en de 
nooit gehoorde bouwkosten. Waarlijk, de Vreemde-
ling, die Nederland bezoekt, zal alle i-ccht hebben, 
ons met o»s Museum vau harte te bespotten. 

Ook verdient het wel als een curiositeit in bet 
plan te worden aangestipt, dat de Dinvteurswoiiing 
op het eimle vau het gebouw, afmoderhjk te vinden 
is, hetgeen o a. voor dieven en andere hedendaagsche 
boosdueners geenszins een ontmoedigend verschijnsel 
moet genoemd worden; terwijl wij terloops nog 
herinneren, dat er veel iu de indeeling ontbreekt 
wat iu een Museum Uit comfort als anderszins noodig 
is, eu voorts de trapjien ondoelmatig gelegen zijnen 
/ij zich geenszins onderscheiden als »monumentale" 
trapjien. 

De allereerste cn grootste fout in het gebouw is 
cn blijft echter de bespottelijke, gewelfde doorrit, 
van fiO meters lang en 20 meters breed, die den 
gansehen dag moet openstaan voor omnibussen, paar
den, wagens, karren, menschen, houden, euz. enz., 
die, al bestraat men hem ook (tip voorstel van deu 
letterkundige Alb. Tbijm, met hout, een leven, een 
lawaai, een oorverdoovend gegons veroorzaakt; waarin 
zich een geheel afzonderlijke wereld zal vertoonen, 
met haar zeer hinderlijke incoiivenienlien en die geen 
redelijk sterveling, al bezit hij ook nog zooveel woor
denrijkdom eu nog zooveel zeggingskracht, maarniet 
eenigen redelijken grond kan weerleggen. 

Niemand is voor de gansche museuingesrliieilenis 
aansprakelijk dan de Rijkscommissie van Adviseurs, 
die, baai roeping te buitengaande, deu Minister vau 
Hiniieulandsche Zaken op een volslagen dwaalspoor 
beeft geleid, en te» slotte hem overgehaald eene 
zaak in te willigen, die in lijnrechten strijd is met 
het gezond vei-stand, die ee» schromelijk onrecht is 
aan de kunst, en waarvan de ellende en het verdriet 
uiet te overzien zijn. 

Zoo ooit op schandelijke wijze misbruik is gemaakt 
van eene leemte in het Staatabestuur, dan i» hot, 
doordien men, uit gebrek aan een practisch en streng 
onpartijdig Minister van Openbare Werken, zijn toe-
lucbt heeft genomen Uil een Kunstreierendaris met 

RijksulviseurK, welke laatsten van de verhouding, 
waarin zij tot de Regeering stonden, partij hebben 
getiokken, om, ïn lijnrechte» strijd mei hel aKimsi 
is geen regeeringszaak", de Regeering tot werktuig 
tu bolwerk te gebruiken, teneinde hun heerstdi zuchtige 
bedoelingen te doen zegepralen, onverschillig hoe 's 
Lands schatkist daaronder lijdt, e» de goede naam 
van Nederland daardoor aan de kaak wordt gesteld. 

Men slaat versteld over het feit, dat het oonleel 
van practische vakmannen in de museumzaak geweerd 
wordt, e » dat min leeken iu de bouwkunst mei een 
paar partijdige liouwiueestei-s maar de volle vrijheid 
woitlt gelaten, um naar goedvinden le handelen, 
zelfs nu bet aan krankzinnigheid grenzende bouwplan 
den Staat voor minsUMis een miilioen in de koste» 
misleidt. 

Ongelootlijk klinkt het, dat in een land, hetwelk 

in alles zooveel mogelijk vooruitgaat, de Imuwkimst 
zóó voorboeldeloos wordl venmacht/aaind, dat een 
Rijkswerk, waarvoor de Staat een miilioen disponibel 
sUdt, maur zonder eenige bevoegde i tróle in han
den wordt gelaten van enkele zeer grillige, partij
dige en uiterst dure drijvers der middelt wen, terwijl 
het toch officieel iu de bedoelingen van bun werkkring 
ligt, dat zij zich niet met nieuw te stichten rijks-
bouwwerken mogen inlaten. 

Niemand kan bet tegenspreken, tlat de houw va» 
hel Museum, volgens hel hangende plan, een groote 
onbillijkheid is aau de Nederlandsche bouvnneesters 
e n groote roekeloosheid ten opzichte der schatkist. 

Illptanls dat alle Nederlandse In- architecten wer
den uitgenoodigd, worde» er slechts drie gevraagd, 
die m e » vour de bekwaamste uit den Lande aanwent, 
en liet men dus alle overigen stilzwijgend achter; in-
plaats dat aan alle drie mededingers evenveel tijd 
wordt gegeven om hun plans gereed te maken, be
komt Cuypers langer tijd dun de twee anderen, 
tiaar hij eenier met het prograiuiua bekend was, 
daargelaten dat Cuy|iers is Rijksadviseur, en dus 
reeds niet in de termen viel om te mogen mede
dingen; in plaats .i.it ONPARTUDIOK deskundigen 
worde» geroepen oï» de plans der concurrenten te 
beonrdeclen, worden die deskundigen herhaaldelijk 
uit de zaak geweerd, en een combinatie vau twin
tig leeken in de bouwkunst met één partijdig 
bouwmeester wunlt geldend geacht, Om het plail-
Cuypers te bekronen, dat allee» de sehatkist al 
minstens een mUlioeo kost, waarop met gerekend 
werd. 

Men moge tien bouw van het Museum met zijn 
liiehwekr.enrti'11 rloorrit MOtgWrVOld « illt-ii ilmiitli'ljvell, 
wij blijven het een onvcnintwuordelijke daad noemen, 
dat daarmede maarzoo roekeloos wordt omgesprongen, 
eeu daad, die geen Volksvertegenwoordiging zich kan 
e» mag Laten welgevallen. De Minister van Hiniieu
landsche Zaken moge ul de» eisch stelle», dat het 
hangende bouwplan zal en moet worden voltooid, hij 
denke Unit ook eensaaii de zedelijke verplichtingen die 
de Itegeering tegenover de Natie heelt, verplichtin
gen, die toch voortspruiten Uit de omstandigheid. 
dat de Natie belastingen iu tb- schatkist opbrengt. 

De gegeven omstandigheden in aaiimerkingiieineiide, 
is het dus sudlig niet te wenschen, dat Z. M. de 
Koning, bij gelegenheid van II.Ds. komst in de 
hoofdstad, eeu eersten steen legge voor het vastge
stelde bouwplan, maar tlat men tot inkeer kume en 
ophoude met volgens dit plan venier staatsgelden in 
den grond te steken , officieel een grondig ondersoek 
bevele van bouwplans, bestek en begrooting iu te 
Stellen door ONPAftTUDrOI deskundigen, hetgeen 
nader /al bevestigen op welk een ontzaglijk DWAAL
SPOOR me» met bet Museum wen! geleid, en wat 
ongetwijfeld in bet belang van 's Lands schatkist 
en in dat der Nederlaruische reputatie moot ulttoopen. 

Wij 
\ erselie 

LEZINGEN UVER VENTILATIE. 

Tweede Serie. 
»ER:IE LEZING. 

willen thans de hitte tut onderwerp nemen, 
mht is wel de grootste der zegeningen, 

ii um iu de behoefte daaraan te voorzien, Ls ven
tilatie, zooals wij zagen, van het gruotsle belang; 
toch zijn wij veel gevoeliger vuor warmte en kunde 
dau vuor zuivere of bedorven lucht. 

In de behoefte aau warmte hebben wij vour een 
goed deel zelve» le voorzien; zuivere lucht krijgen 
wij uit de natuur. Warmte is de voornaamste be
weegkracht tier lucht; zy is ook de voornaamste 
regulateur der ventilatie. Deze wonlt inpopulnir 
luur ongestdiikU' koude tocht. 

Hitte is ibis de sleutel, die de deur ontsluit voor 
tien vrijen stroom van zuivere lucht, vour goede 
ventilatie. Drie verschil lende methoden zijn er van 
verwarming: 

I". Uitstraling, waarbij de zuivere, onafhanke
lijke stroomen, warmtestralen genoemd, direct van 
de zou of andere warme lichamen komen. 

*1\ Geleidingt of de wijze, om warmte langs 
tie lichamen u* voeren, doordien als het ware de 
wariutedeeltjcs van atoom Uit atoom wunlen over
gebracht. 

;t°. Co.ieectie, of de toestand, waarin zekere 
lichamen, looali lucht, water, of nndnrnZikwistoffan 
en gassen, tie hitte opvangen, en ze naar andere 
plaatsen medevoeren. 

Nu is het noodzakelijk, dat wij ten volle deze 
drie verscbilktftde manieren, om warmte mede te 
deelen, begrijpen. Het zal eenige aandacht vei-
eische», maar het begrijpen is niel moeilijk, en 
dau zal bet geheele onderwerp van vei warming en 
ventilatie, tlat nu nog geheimzinnig schijnt, spoedig 
zich iu een helder licht auu ons vertoonen. 
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Laat ons «lc verschillende soorten van warmte 
naar de betrekkelijke waarde noemen als volgt: 

Uitstralende of Gouden warmte, 
Geleidende uf Zilveren warmte, 
Teruggekaatste of Koperen warmte. 

Beachouwen wij verder de manieren, waarop deze 
verschillende warmte verkregen wonlt, leder afzon
derlijk, eu beginnen wij daartoe met de uitstralende 
of onze gouden warmte, die verreweg de kostbaarste is. 

Lr is iu ulle lichamen een strekking tot volkomen 
gelijkmaking dier gewaarwording, die wij warmte 
noemen. 

Wanneer wij iu deze kamer een stuk ijs en een 
roodgloeiendeu kanonskogel brengen, dan zullen zij 
beiden spoedig dezelfde temperatuur hebben als de 
kamer . het ijs mag van vorm vemndonl en tot wa
ter overgegaan wezen, maar in elk geval zal het kou
dere Lichaam verwarmd en het warme afgekoeld zijn, 
totdat zij van gelijke temperatuur geworden ziju. 

De warmtestralen worden — evenals de licht* 
stralen — in ulle richtingen gelijkelijk uitgeworpen, 
zoowel tiaar beneden als naai' boven, ter ree liter-
als ter linkerzijde. 

Van bijzonder belang voor ons is de uitwerking, 
die de uitstralende warmte heeft op de ons omrin
gende lucht, liet begrip daarvan is van groote prac-
tische waarde voor onze studie van het onderwerp 
der verwarming en ventilatie. De kamer hemt 
lucht, maar is niet geheel vol daarvan, omdat wij, 
bij behoorlijken druk, de lucht eener andere kamer 
van gelijke grootte erbij kunnen voegen, en door 
meer druk vuu nog eeue andere, enzoovoorts, 
totdat er in de kamer honderdmaal meer lucht 
was dan aanvankelijk — wij weten dus, dat zij niet 
voor het hundenlste deel vol is. Wij zouden ook, 
ondersteld dal de kamer luchtdicht is, er negen en 
negentig honderdsten van de dnarin bevatte lucht 
kunnen wegnemen, en dan zou het overblijvende één 
honderdste gedeelte zich gelijkelijk over de geheele 
ruimte verspreiden, zoodat er evenveel boven als 
onder de kamer is. 

Er moet dus iu de kamer, behalve lucht, nog een 
andere zelfstandigheid ol' een eigenschap zijn, die de 
kracht heeft, om de luchtdeeltjes te scheiden , en ze 
op gelijken afstand van elkander te houden. Wan
neer wij de gewone atmosfeer honderdmaal ver
dichten, dan raken de luchtdeeltjes elkander nog niet, 
daar er anders een vast lichaam zou ontstaan. Hij 
den gewonen toestand moeten dus de luchtdeeltjes 
wel een groot aantal malen hun eigen diameter van 
elkander verwijderd zijn — misschien honderd- of 
duizendmaal — ; echter is elk bc|«aald getal inden 
tegen woordigen toestand der wetenschap slechts ge
heel gegist. Denk u uu een regiment soldaten, in 
slagliuie opgesteld, die echter, in plaats van naast 
elkander te staan, een ouderlingen afstand bewaar
den, overeenkomende met duizendmaal de breedte 
van een menschenlichuum: stellig zouden dan vele 
vijandige kogels door de linie geschoten worden zon
der iemand te raken. Op dezelfde wijze nu gaat het 
met de warmtestralen ten opzichte vau de atmo
sferische Uu I n , ii. n uiet, oe in «oor minlg kmi 
voor een luchtdeeltje, om door een zonnestraal te 
worden get rollen. 

Boewei ik dit niet kan ilhistreeren door uitstra
lende warmt1', wil ik trachten, u het verschijnsel 
duidelijk te maken mei een kaars, daar lichtstralen 
neer veel overeenkomst hehhen met warmtestralen. 
Zet ik om de kaars een otidiMirschijtiendeu cilinder, 
die de lichtstralen in uwe richting onderschept, en 
alleen van boven «|ieii is, dan zult gij een bundel 
lichtstralen op het plafond zien. die evenwel in 
de ruimte tusschen de kaan eu het plafond vol
komen onzichtbaar is. De reilen , waarom deze bun
del lichtstralen niet in de lucht te zien is, ligt in 
het feit, dat dese het licht geheel doorlaat; zoodra 
wij tusschen de kaars eu het plafond iets houden, 
dat vaster is, als b. v. een stuk papier, zullen de 
lichtstnilen hel plafond niet bereiken; zelfs de rook 
van een brandend papier is voldoende, om een groot 
deel der stralen te onder-scheppen. 

De warmtestralen ziet meu niet, maar zij pas-
Meren door dezelfde ruimte als, en zijn in ieder 
opzicht overeenkomstig aan, de lichtstralen, terwijl 
het verschil in uitwerking beschouwd wordt al» voort
komende uit het verschil iu snelheid, waarmede zij 
zich bewegen. 

Proeven hebben aangetoond, dal volmaakt zuiver.' 
lucht, en de gassen — zuurstof, waterstof en stik
stof — geen noemenswaardige hoeveelheid zonne
stralen opnemen, en wellicht zouden zij bij absolute 
zuiverheid straal-pmof bevonden wonlen. Maar de 
vochtigheid neemt veel warmte tot zich, zooals wij 
op een warmen zoinenlug zien kunnen, wanneer 
een wolk een uitstekend scherm voor de brandende 
zonnestralen oplevert. Nu is er in de lucht ten allen 
tijde een groote hoeveelheid vocht, zelfs wanneer 
die zich in deu vorm van wolkeu vertoont. 

Om te verklaren hoe nu de lucht verwarmd wordt] 
roepen wij weder onze verbeelding Ie hulp, en stel
len ons die luchtdeeltjes, die wij aanvankelijk als 
geheel vau elkander gescheiden dachten, nu als nog 
uit kleine groc-ten of families bestaande voor. Hut 
de werkelijke toestand zoo is, In-wijst liet feit. dat 
wij altijd bij een deeltje zuurstof iu den dampkring 
vier deeltjes stikstof vinden, Ook merken wij op, 
dat. waar dom luchtdeeltjes met warmte in aanra
king komen, zij zich uitzetten (een enkel atoom zou 
dit niet doen kunnen), en wij hesluiten dus, dat 
zij, zooals boven aangemerkt, iu kleine groepen of 
families hij elkander behooren. 

He zonnestralen passecren door de vijf eu veertig 
mijlen dampkring zonder dezen te verhitten, maar 
wanneer zij de vaste zelfstandigheden van den aaiil-
bodem bereiken, wonlt do tempsmtuinr van dezen 
zeer Spoedig verhoogd. Wij weten dit door de hand 
tc leggen op eeu muur, wanneer de zon daarop 
schijnt, of op de gordijnen of blinden aan de him -
zijde der glasramen. Zelfs iu den winter kan men 
in de zonnestralen water koken; gepasseenlen win
ter plaatste ik een thermometer in aan doos, met 
zwart laken gevoerd, cn met 800 glos gedekt om 
den wind te ontgaan , in san onoeuwhoopi hei kwik
zilver rees spoedig tot 180°. Wanneer nu de kleine 
bovengenoemde groepen luchtdeeltjes in aanraking 

komen met een warm voorwerp, dan wordt de hitte 
door geleiding op hen overgebracht. Wanneer zij 
daardoor uitzeilen, wonlen zij lichter gemaakt en 
opwaarts gedreven, terwijl andere deeltje, hmi plaats 
innemen; deze laatsten, wanneer zij met het ver
warinde lichaam in aanraking kntnen, wonlen op 
htm beurt verwarmd e n stijgen naar hoven, zoodal 
alzoo e e n bestendige strooming ontstaat. 

Wij zullen hierop in onze onderzoekingen naar de 
verwarming en ventilatie van huizen zoo dikwijls 
terugkomen, dat ik het vau belang acht, otn er 
nogmaals op te wijzen, dat bij leder vuur of warm 
voorwerp (wee verschillende krachten iu tegenge
stelde richtingen werkzaam ziju. De eene is de 
stroom van warmtestralen in elke lichting vau het 
vuur af, de andere is de stroom vau koude lucht 
naar het vuur, lijnrecht aan de vorige- stronmiug 
tegenovergesteld. 

Geleidend'- wamde heeft misschien minder invloed 
op ons dan eeuige langs anderen weg verkp'gene. 
Daar wij hierbij slechts te maken hehhen met die 
voorwer|ien, waarmede wij in onmiddellijke aanraking 
komen, heelt natuurlijk de meerdere of minden 
geschiktheid onzer kleeding tot geleiding veel invloed. 

Maai- onze derde soort van warmte, die wij ko
peren warm Ie noemden, is de groote vloek vau bet 
Aiiu'l'ikautisclie volk. Hel is die dmge. levenlooze, 
verzwakkende, vergiftige stof, waarmede de meeste 
onzer beste hui/en en ojiciihurc gehouwen, ja onge
lukkig ook vide onzer schoollokalen, gevuld en ver
warmd wonlen. die iu onze lichamen d >• ml ringt, 
eu de levenssappen van twee derden onzer bevolking 
uitdroogt. 

Gedurende de laatste drie of vier jaar heb ik mij 
aandachtig beziggehouden met de studie van de 
vergelijkende waarde van uitstralende en terugge
kaatste warmte. 

Vroeger onderstelde ik, dat een kamer, verwarmd 
door lucht van eeu heel-watertoestel, zoo volko
men wns uls slechts eeue kunstmatige inrichting kon 
zijn , maar latere meer nauwkeurige nnspoiiugen 
hehhen mij tot ander inzicht gebracht. Laat mij in
tusschen eerst zeggen, dat heet water waarschijnlijk 
hel volmaakte middel is om, zoo noodig, lucht te 
verwarmen. Wat ik wil uitdrukken is dit: wj 
moeien ons omringen van koude lucht, en slechts 
deze inademen, terwijl wij ons de voor het lichaam 
benoodigde warmte door directe uitstraling verschuilen. 

Dit is nu juist het tegendeel van wat wij gewoon
lijk iu onze door fornuizen verwarmde huizen aan-
treilen. Wij vinden daar heete, droge lucht, die 
zelve wanner is dan de teiiipcraiuur van de kamer, 
terwijl de muren, en vooral de ramen, kouder ziju. 
Onmogelijk kau eeu minder theoretisch juiste, min
der ongezonde eu onaangename toestand gedacht 
wonlen. 

De natuur beeft voor een bestendig verschil tus
schen de temperatuur van ons lichaam en die van 
de lucht, waardoor wij omringd zijn, wijselijk ge
zorgd ; wij kunnen opmerken, dat de werking van 
alle dierlijke function krachtiger is , naarmate dat 
verschil grooter wonlt. Zooals ik reeiU vniegcr me
dedeelde, wonlt hij een temperatuur van Hl" tot 
20- hijna tweemaal meer koolzuur afgegeven dau 
by een tem|>eratiiiir van 00" tot 100". 

Hieruit wilden wij beredeneeren. dat wij bij de 
inademing van lucht op deze zeer lage temperatuur 
tweemaal krachtiger ziju, en tweemaal m e e r werk 
kunnen verrichten, dan wanneer wy luebt inademen, 
die ongeveer lot de temperatuur onzer lichamen is 
verwarmd. V\ ij weten, hoe lusteloos wij ons opeen 
heeten zomerdag gevoelen, en boe versterkend en op
wekkend daarentegen de lucht is op eeu konden bol
deren winterdag, vooral wanneer del rlijkegouden 
zonnestralen mei al hun rijkdom en pracht ons be
schijnen. 

Ik wil n u deze pruici[ies toegepast behlien np de 
verwarming c n ventilatie van kamers. 

Eeu eonrta voorwaanle, bij alle inrichtingen voor 
verwarming eu ventilatie in het oog le houden is, 
zooals wij vmeger reeds opmerkten, dat uien de 
voeten warmer houdt dun het hoofd . e n deu rug 
warmer dun hol gelaat. 

Dil zijn natuurlijke voorzorgen: bij bet wandelen 
of eenige andere beweging hebben wij den stroom 
tegen. We ademen de lucht vóór ons in, terwijl de 
bedorven lucht achter onzen rug ontwijkt. Waar
schijnlijk ziju lot hetere bescherming de zenuwen 
grootendeels om de ruggegraat gecniceiitceenl: bijge
volg is bij afkoeling van den rug het geheele stelsel 
aangedaan; en meer zorg wonlt vereischt om de voelen 
warm te houden , daar die het verst van bet hart 
vervvijdenl zijn, eu hel bloed dus daar hel eerst kan 
afkoelen; — zoo de uiterste deelen warm zijn, 
moeten natuurlijk de tuss, hetiliggende dit des te. 
eenier wezen. 

He zonnestralen, die op de oppervlakte der aunle 
vullen , en de voeten meer verwarmen dan de lucht 
rondom ons, Ulustreeren dit grondbeginsel het. best. 

Bijna alle diersoorten, behalve de meusch, voldoen 
b;j het boawen hunner woningen auu deze voorwaar.!,-, 
of graven zich beneden den grond in, zoodat de 
warmte hunner lieham tn de vuile lucht doet uitvloeien, 
terwijl de koele, veivche lucht van boven toestroomt 
eu dus het eerst op het houfd vult. 

Hel moet ongetwijfeld wonlen toegestemd, dut de 
meeste onzer inrichtingen voor ventilatie en verwar
ming niet teu volle uau deze vereischten voldoen: inder
daad zal een zorgvuldig onderzoek liet feil, aan de» dag 
brengen, dal vele zixi ongerijmd en ou wetenschap-
["•lijk zijn aangebracht, als maar mogelijk is. 

Ten lw wijze hiervan kunnen diagram men, zooals iu 
het oorspronkelijke werk, het best dienen Door ver-
schillende kleuren t blauw voer koude lucht, roode 
•tnkwn voor uitgestr.iulde warmte, zwarte wolkjes 
voor met koolzuur bezwungenle lucht, was de voor
stelling duidelijk gemaakt. Men vindt in het diagram 
een stream van koude lucht, komende van de ramNI 
eu deuren en zich bewegende naar het vuur (aan
leiding tot koude voeten;; vorder ziet meu de dooi
de ademhaling eu verbranding met koolzuur bezwan-
genle lucht vooi' een groot deel in de kamer random 
den persoon, die er zich in bevindt; slechts eeu klein 
gedeelte ontwijkt terstond door het rookkanaal (iu 
de geteekeiide kamer komen, behalve de raam- eu 

deuropening, geen andere kanalen voor dun het 
niokkunaal. op 00 a 70 c.M. van dm bodem aan
gebracht). 

Om nu deu rug wanner te hebben dat het gelaat, 
OO de voeten warmer dan bel hoofd, zou men iu 
dergelijke kamer met het hoofd naar beneden en de 
voeten naar hoven moeten zitten, met den rug naai
de kachel gekeenl. Dergelijke positie zou, hoewel 
tn lijk nabijkomende aan de voorstelling. die men 
zich vaak van den Yankee in Engeland maakt, als 
zittende achterover in deu stoel, m.jtde voeten hooger 
dan het hoofd, toch zonder tegenspraak tamelijk 
lastig zijn en al mochten de phvsiologen er ook vóór 
wezen, wij zullen langs ami.-ren weg de ipia >sii elcii 
oplossen, eti dus de verlieturing iu het aanbrengen 
van de ventilatie zoeken. 

Laat ons die qmustie van het upan vuur eenigszins 
nauwkeurig beschouwen , om lat er eeuige zeer goede 
zijden aan te vinden zijn. De hitte, die word l voort
gebracht door werkelijke verbranding, dat is doar 
een open vuur, is «Ie zuiverste kunstmatige warmte, 
die wij hij mogelijkheid km n hebben. De tempe
ratuur van brandende kool ol bont is ongeveer itotll)-, 
en de stroom uitstralende warmte, daardnirontstaan
de, komt nader hij de werking der zon dau de ver
warming van lagen- temperatuur. Dit spreekt hst 
sterkst ten gunste van het open vuur. Ook is het 
onmogelijk ilit te verhinderen, een goeie luchtver* 
versrher te zijn, daar het bijna de eenige ventilatie 
is, die de menschen iu hunne onwetendheid niet 
opruimen. 

Toch heeft het ook zijne nadoelen, die hebben 
verhinderd, en dit steeds zullen doen, dal hel iu 
algemeen gebruik komt voor enkele verwarming. 

Een van deze is de zeer ongelijkmatige verdeeling 
der warmte. Hij de toepassing van het open vuur 
zagen wij het hooft sterker verwarmd dan de voeten , 
en het gelaat dan den rug; wij moeten de toepas
sing daarom geheel afschaffen. of wat ik geloof dat 
beter is, ceuige neven-inrichting gebruiken, teneinde 
de lucht gedeeltelijk le verwarmen, vóór zij binnenkomt. 

Wij komen nu u»t de verwarming door directe 
uitstraling zonder den noodigen aanvoer van versche 
lucht. (Uier wenl de proef genomen met een minia
tuur-kamertje, waarin de kachel werd voorgesteld 
door een plantinadraad; de einden daarvan werden 
• Mn een kleine liat.telij verblinden, en daarna dooi
de electT'icileil de draad verwarmd. De in de proef 
gebruikte vloeistof rondom den draad begon te stij
gen, en werd door andere, van beneden komende, ver
vangen, waanloor al de vloeistof in een wentelende 
beweging werd gebracht Een m tnachebjk figuurtje 
was ook ln het kamertje, waarmede de ademhaling 
werd nagebootst ; — de adem naar lieneden komende, 
mengde zich weldra in de wentelende massa, en 
veispreidde zich door de weder in te ademen lucht.) 
Dit was een combinatie van verwarm ing doar directe 
uitstraling en vun verwarming der lucht, doordien 
zij met de kachel in aanraking komt. Wanneer wij 
uu de hier voorgestelde toestanden beschouwen , dan 
zien wij, dat zij toepasselijk zijn op een groot aantal 
onzer gewone met stoom verwarmde gehouwen, als 
de toestellen io <|e kamer zelve ziju 'n-plaatst. Ook 
op kalmus mei voor de lucht afgesloten kachels, 
waarbij zoo weinig lucht voor de verbranding ver
bruikt wordt, dat zij niet als ventilator iu aan
merking kunnen komen. 

De lucht wordt in dergelijke kamers, wanneer 
niet "cel zorg voor een geregeldeu aanvoer gedra
gen wonlt, al zeer spoedig bijzonder vuil. Het is bij 
dergelijk systeem zeer goed mogelijk, om alle in de 
kamer zittende pei-souen geheel luchtdicht op tc 
sluiten, en niet alleen is dil mogelijk, maur slechts 
ul te vaak wonlt van de dus vei-sehufte gelegenheid 
ijverig gebruik gemaakt. Van veel belang is nog 
de omstandigheid, dat, bij het zitten mei den rug 
nuur een koud raam, de dierlijke warmte van het 
lichaam stroomt naar, en wonlt afgelekt door dit 
koude raam RuggegTaatazjekte, rhumutisme en 
allerlei andere ongemakkeu zijn dikwijls bet gevolg 
vau langdurig zitten iu die positie. Zit daarom nooit 
met den rug nunr een open raam gekeerd. Wij 
moeten iu het oog houden, dal de thermometer een 
zeer bedrieglijke gids is, om de temperatuur vau 
de lucht in de kamer te bepalen. Hij kan omringd 
zijn door lucht vun 100", en toch slechts 70" aan
wijzen : het verschil is in dat geval gelegen in het 
verlies vuu hitte door uitstraling naar een konden 
muur of raam. Integendeel kau bij ook een tem
peratuur van 7ó" aangeven , al slaat hij in een at
mosfeer van 50": het verschil is dan het gevolg der 
uitstraling van een vuur, een heete kachel of der
gelijke. Dat de afkoeling der lucht door de nabij
heid van een raam ze in geetien deele zuivert, be
hoeft wel geen naden! toelichting. 

Trachten wij verbeteringen aan te brengen iu dit 
systeem van verwarming door directe uitstraling: 

lu de eerste plaats m.iet de verwariniiigsinrichting, 
hetzij dau een stoonitoestel, eeu vuur, een kachel 
of welke ook, geplaatst wonlen aan de koude zijde 
der kamer, onder het raam, dat, daar de rui
ten slechts duu zijn, gewoonlijk het koudste deel 
van bet vertrek is. Wanneer nu hei raam een wei
nig wonlt Opgeschoven, dan zal er een Stroom vau 
versche lucht onmiddellijk tegen het verwarming** 
oppervlak komen; de binnentredende lucht zal dus 
gedeeltelijk verwarmd zijn, niet geheel tot de tem
peratuur der kamer evenwel, daar een groot ge
deelte van de warmte door de directe uitstraling 
van den verwarmer ontstaat, .luist dit geeft het 
zeer grooie vo.inleel, dat men koele, versterkends 
lucht in te ademen krijgt, terwijl het lichaam ver
warmd wordt door de stralen van het vuur of bet 
verwarmingsoppervlak. Meu voorkomt er ook die 
koude, onaangename tocht door, waarover zoo dik-
dikwijls geklaagd wonlt dichtbij de ramen. 

Daarbij beeft de versche lucht, doordat haar tem* 
pcrutuur nabijkomt uun die der kamer, niet die 
speciale neiging om terstond naar het plafond op te 
stijgen en door de eene of andere duur aanwezige 
opening te ontsnup[n-n. Zij zal integendeel, eenigszins 
kinder zijnde, aanvankelijk geneigd wezen, de lagere 
pliuilsen in te nemen, en slechts langzamerhand stij
gen door de toegevoegde warmte vau menschen, gas
lichten , verwarmden vloer of andere uorzaken. Ue 

ventilatuurs bovenin de kamers kunnen zonder im, 
deel voortdurend geopend blijven bij deze inrichting; 
ook dit is een groot voordeel, daar het bij dl 
te groote zorgeloosheid omtrent ventilatie niet u 
verkrijgen is, om die ventilatuurs, nadat zij over 
dag gesloten waren, 'savonds te openen, zooals toch 
in elk geval tot afvoer van de producten der ver 
branding dringend noodzakelijk is. 

Deze combinatie van directe uitstraling en circu-
loerende veiscbe lucht gedeeltelijk verwarmt — met 
de overmaat van warmte direct onder het r.uiu, 
waar de overmaat van koude te zoeken is, — i> 
waarschijnlijk zoo goe I als eenige lot dusver nau-
h'volen inrichting. Natuurlijk zou men zeer veal lot 
aanvulling van dit stelsel bijdragen, indien m.m de 
vloeren en muren ongeveer tot de temperatuur van 
het lichaam verwarm le, ter voorkoming van verlies 
aan dierlijke warmte. Ook een kanaal oinl.-r den vluer 
tot afvoer van h.'dorveu lucht is hoogst aanbevelings
waardig, en moet iu scholen of andere lokalen, waar 
veel personen bijeen ziju, op verschillende talrijke 
plaatsen met het bovenvlak van den vloer in gemeen-
schap staan. 

Ongetwijfeld zullen deze algemeene grondbeginselen 
in de uitvo-ring verschillende wijzigingen bdio.wen, 
cu moet met veel vernuft gezocht worden naar il-
volmaakte manier, om deze beluugerijke resultate 
te verkrijgen ; maar ik vermeen, dut wij, zoo wij kam 
van welslagen willen hebben, moeien uitgaan van 
do aangevoerde aanwijzingen, waanloor een geheel, 
omkeer iu onze gewone methode van verwarming 
ontstaat, maar waardoor wij ook de zoozeer noodigi 
algemeene verbetering op dil gebied kunnen Uitstand 
ttrengen. (") 

(*) In de lezing U cene fout ingedupen, waar 
vau cene proef met helder itjmviater jfcsnruken wurdt. MID 
leze daarvoor kalktcater. 

van Asnbeslwlinieo. 

Maand»-;. Hl Haart. 
Huhhrldam . te 10 uren, ter si-orolnrie: liet ver

grooten der school no. 3 uan de Mijl aldaar. 
(irecht, te 11';, ureu, door de Nederl. Centraal 

spoorwegmaatschappij: bet leveren vnn 750 tons slulcn 
spoorstaven met gieren eindverbindingen. 

'•-Rage, tu 12 u r e n , door de hnofdndininistrntio rSQ 
liet reg. grenadiers cn jagers, op bet bureau v a a dc 
mujoor-kwnrlierm.: dc legering van 8000 cenmans lu 
uen bedlakens. in 2 perc. 

Helft, le 12 u r e n , door het ministerie van oorlo 
ten behoeve van 's Rijks magazijn van milita.rc kin 
ding cn uitrusting • de levering v a » : 

8000 eeiimana linnen bedsakken, iu 8 partijen; 
üooo idem kmseniakkon, iu 2 partijen; 
5000 idem bovuiilnknis. iu 4 parlijeu; 
6000 idem onderlakens, in 4 partgeni 
5000 idem wollen dekens, In 5 partijen; 
lOiio Lweemaus linnen sir totakkan, in óeae partü 
1500 „ „ bed lakens, „ „ 
1000 „ wollen dekens, „ „ 
tink kom, te 12 u r e n , door het waterschap der Vijf-

docleu-Zecdijkcn-Builendijks, iu De Prins: lo. liet 
verriebtea vun Li l M. heiwerk, iu 3 porc, slcen 81 
ii 52; 2o. idem vnn .'(11 aren aardwerk DN aOOda 't« •, 
in S pere., «leen 1 ii 00. Bilj. iuz. uiterlijk 25 Maul, 
ter secretarie vaa bet waterschap te RarliagOn, 

l l r l t t , te 12 uren, door deu directeur der artillerie 
itapel- cn conslrueticmaga/.ijiicn: de levering vun den 
uen-, grenen- eu vurenhout, iu 3 pere. ( Z t e veidi 
no. 11.) 

Breve, le 12 u r e n , door deu OOmmandaot in bet 7c 
gcnie-cnniniaiidcinuul, iu bet Uoofdwaohtgcbouw: het 
éénjarig onderhoud Vaa de kuzcrncgubouwcii euz. U 
Grave. 

Kral ingen, tc 2 uren, door deu gcmccntebouwkiin-
digo 1'. A. Vielaars: bet bouweu vun 2 woonhuizen 
mei lokaal voor nicer uiigebreid lager onderwijs aid 

teniae, te 3 uren, v o i r F. van W i j bek, tc Kcsscl, 
bij II. van Hasselt: liet benoodigde metselwerk van 
woonhuizen lungs deu Zuidsiugcl. 

itirtu , te turen, op Int gemeentehuis! bet houwen 
van eeue nieuwe kerk met lorcn voor do Chr, Gerei 
geoieente. Aanw. lc 2 uren. 

DsraefaS, te 8 ureu, door liet bestuur van liet Cen
traal Israëlitisch weeshuis: de uitbreiding v a u dit 
geslicht. 

Leeuwarden, door voogden vau (le Stalsanneiik 
mor: dc levering vnn 1200 M. katoen, 200 M. wil 
linnen. B00 M. breinorhuisdook, (100 M. pillow. 

Kellerdam , iu den Kurrcnsl.il: dc levering van 400 
privé* ton non, trechters eu deksels, tea dionsic der g 
mee i i l e reiniging. 

kalium, bij H. Kskos: het makeu vuu eeu eind 
kunstweg, ter lengte vnu IIIRI M., iu deu polder b;j 
Nioitwezijlcn. 

Illnudag, 27 Waart. 
Maastricht , te 11 uren, door den oorsïaanwe/e 

ingenieur, ju I A Helle Vue: bet eenjarig onderin 
der kaseraogeboawes enz. te Maastricht. Bilj. in* 
20 Haart, vóór .'I ureu, op bet bureau rat) deu ingf-
ui' o- voornoemd. 

Hein , te l i area, door den directeur der artillerie 
sta|>el- en constructie-magazijnen: de levering vat-
lo. perc. I, 400 groote blauwe dekens, perc. 2. MX 
kleine blauwe dekens; 2o. idem vaa 400 riotn gewouu* 
cu 50 riem gekleurd kardoespapier. 

itorser , te 12 uron, door burg. en weth.: hel 
bouwcu van cene school te Uron wou en liet leverei 
der noodige materialen. Hilj. iuz. 2li Maart, te 12 urcii-

Vleuuetidant, te 12 ureu, duor aotgomrenlobm 
het .i mo-i er. ii der zoogeunamdn ui e uwe brug tu X 
derdorp eu bet mukcu van eeu ophnulbrii!,' uiet be
schoeiingen, grondwerken euz. 

Haarlem, ie 2 uren, door J. .1. van den Bcr ,̂, 
het Hotel l>c Leen wrik: het verbouwei Ven OOU pOTO 
aan de Kniintraat, bij het Hotel Do Leeuwrtk, t« l 

bergplaats voor rijtuigen, cc liet makeu vau cent 
bovenwoning daarop. Inl. hij dou architect D. K L 
van deu Arend, «hhiar. Bilj. inz. uiterlijk 20 Maart 
vóór 'savonds |(J uren. 

.veiixi-ii, tu -i uren, door hot beplant der water
keering van don cahimileuson polder Nieuwc-Neuzci'. 
ia Het Nederlaiiilscli Logement: lo. bet levereu m 
verwerken vau gewonen Ouoruïkschcn steeu; 2o. bet 
leveren vau rijsuialerialen. 

Sijmegen, 'savonds Suren, door dc commissie voor 
dc muziektent len dienste vnu het Zangersfeest, bj 
Duppeu' het maken vau eene lionieu Icm, rcuuiuzs3' 
eu 100 tafels, mot inbogrip der materialen. 

Hallerdam, in het 'timmerhuis: do levering van 
stuks liardslecunu grafzerken. 

WoSniiag, 1 § Haart. 
Ilulaellne. te 10 uren, door hot H. h. parochi"* 

kerkbestuur vau deu 11. Limhertus, ia do pastori?1 

het bouweu vau eene pastorie. Aanw. le 9 uren. 
•«laveren, le 11 ureu, door het wuterschnp He**1 

lumer-Oldcpbaert-en-A. Z., in bet watcrscbapsbuis 

lo. het doon vaa eenige herstellingswerken aan dc 
teoweringen; 2o. het leveren vnn 160,000 KG. (S0 
last) biik; .'lo. idem vnn 00 M 3 «1 int, in 7 perc. 

Helft, te 12 uren, door den directeur dururl illoric-
stapel- on con-ttructicmugnzijnnii: dc levering vnn: le 
perc. van 100,000 KU. grove Eiigelsi-ho steenkolen, 
3 porc, elk van 2 0 000 KG. grove Kuhr-stocnkolca, 
4 porc*, elk van 312.500 KG. fijne Ituhr-slccnkoleii 
(tiiacbiuckoloa), 4 pec, elk vnn 205,000 KG. idem idem 
(suicekolen), 3 perc., elk van 190,000 KG. Eagulschc 
gii-tcoke. 

k i i i i i .m i i i l e , te 12 ureu, da :r dijkgraaf en hoog
heemraden vuu dc pulders Krommenie en Hul Woud, 
in het HeersDlogsmentt het amoveeren en weghalen 
van de oudu schuur en hel verplantten vuu den regen-
Walenhek en het secreet bij deu watermolen De Pulp. 
onder Krommenie; liet maken vnu ecu gebouw voor 
hel aidant te stichten stooiuvijzol#cin:ml, met schoor
steen, RMOhhifl eu kotelbemelseliugeu cn verder daar
aan verbonden werken. Inl. bij de dijkgraven. 

Nliii i-i . i i . ik . te 12 unu, iu het Rechthuis: bet ver
bouwen eener bouwmanswoning en bet maken vnn 
eene slalliu wagenhuis en hooiberg enz. op liet voor
malig eiland D. n Horn in den grooten U|iolder. 

Tiel, te 1 uur, door burg. en weth.: hel leveren 
van 105 M. trottoirbanden vau Ksc.iussijusclieu hard
steen. 

k n i i i i l i i i i i r i te I uur. door het gemeentebestuur: 
do levering op deu wal vau 300 M ' reservegrint. 

Kwiterdiiin, te 0 area, door dc comm. voor liet 
burgerlijk armbestuur, in liet Oudemannenhuis: o. u. 
de levering vuu steenkolen, leder, laken, linnen- eil 
katoenen stollen, siaiet cn zeildoek. 

Schel len», door kerkvoogden der Herv. gemeeute: 
het afbreken van deu bestaaiiden- cn liet houwen vun 
cca nieuwen toren en voorgevel aun de kerk aldaar. 
Inl. bij den architect J. vnu Iteeiien, te Makkiini. 

Honderduit, 2U Haart, 
M.- tmia land , tc II ureu, door hel hestuur van hel 

waterschap Sl.-Aiiualaud, in de Herherg aldaar: hel 
maken vuu werken tot verdediging vau den oever cn 
tot verbetering eu verdediging vun den zeedijk aan de 
vreterkeering vuu deu 8uaanna-polder, behoorende tot 
bovengenoemd waterschap. 

i i - l l . i . i i i i - i i - i i j k , te 12 uren. door het waterschaps
bestuur: bet leveren vnu 300 M 1 grint op den wal. 

Hmitheiid jkc , tc 2 uren, door bet gemeentenat*: 
de levering vun 200 M J reservegrint op den wal. 

r inaterwald, le 2 uren, door hel bestuur vin bel 
wntcischap He Iteiderwoldcrpolder, iu bet gemeente
hui-: bet bentellen der stormschade aau deu dijk vun 
1874. Aunw. 20 Maart. 

inrk*iand . te 2 uren, door het gemeentebestuuri 
het bouwen vnu een bewaarschool met eeue woning 
voor de onderwijzeres. 

Alien, ten genieentchnize: het uitbouwen vnn de 
hoogere burgerschool, ler iuricbtiug tot vijfjarigen 
cursus. Anuw. 2S Maart, tc <J uren. 

Vrijdag, 30 Haart. 
tiranlngen, tc 12 uren, door bet prov. bestuur; 

lo. het herstellen vnn defecte glooiingen aan het ka
naal vau Groningen naar Slroobas; 2o. het onderhou
den ged. '77 van bet Keitdicp, met hij he boo rende 
werken. Inl. voor no. 1 bij den opzichter A. Scho
tanus, lo Ziiidliorn, voor uo. 2 bij «len hoofdopzichter 
T. Hos, le Onderdendam. 

Velp , to l'/ i uren, bij Wed. Govcrs: het houwen 
vau ecu woonhuis unu den Itijksstianl weg aldaar. Inl. 
bij den architect M. K. Smit, te Dieicn. Anuw. 27 
Maart, te l'/i uren. 

Leeuwarden, hij deu ingenieur der MaatMaappq 
tot Lun lunnvviuniiig o» de Frisclie Wadden It Kiel-
slra: het leveren van liet iu '77 hennudigdo borkennis-

tiorn, door het waterschapsbestuur vau de lïreidc-
Wat ri ug- be west cu ï e n e k e , iu Üe Prins vnu Oranje, 
lc 11 uren: bet zuiveren cn schoonhouden vaa dc 
hooldwnterleidingeii, iu 7 perc; te 12 ureu: lo. dc 
gewone iaarlüksctie vernieuwing*- cu verbeteringswer* 
ken; -Ja. hel cénjiiri,* onderhoud der sluizen, geuouvven 
enz. euz.; 3o. Int houwen eener waterkeering en vau 
'J SIUKS steenen heulen onder tn langs de aan do 
noordzijde vnn het waterschap iu uitvoering zijnde iu-
lasgfcade. 

Viièr 31 Haart, 
i tro-sei, door bel bestuur vnn den spoorweg Ant

werpen— Gladbaeh, Hue de Treves, 17: dc uitvoering 
der narde- eu bagtferworken, uoodsakelQk voor de ver 
wijding ou verdieping der Maas. 

Zaterdag, 31 Haart, 
T i lburg , te 11 uren, door het gemeentebest: do 

leveling vnn 1,400,000 KG. Duitsche gaskolen, tcu 
dipuste der gemccntegnsfubiirk. 

Kw ijndreelit, te l l ' t men, door II. Vliegcnlhait, 
bij .loost Pietermani het verhoogen ann de pakhuizen 
Akijnh, Rangoon eu Hnssein, enz. op het terrein vuu 
dou stoom rijstpelmolen aldaar. Aauw. 96 Maart, lc 
11 uren. 

Leeuwarden , lo 12 uren, ten eeniccntchuizc: dc 
levering van lo. B8.000 heele en 3000 halve Luiksche 
keien of w cl, ter keuze vun dc besirders. 85,000 heele 
cu 2000 halve Fuuconvalkeicn; 2o. (100 M. Escnus-
sijusebe kantsteenen. 

Uomie rve r r , te 12 uren, door het bestuur der 
Bouwverceniging, iu dc Nieuwe Socictcil: het bouwen 
vau ecu huis met 8 woningen. Aauw. •>- Maur!, lc 
12 uren. 

U i e i t i i , tc 2 uren, door burg. cu weth. vnu Wou
denberg, nnu het gebouw vnu hei prov. bestuur: het 
uitbreken der onde bestraling mot veldkcicn in dio 
go nee ii te cn opnieuw bestralen niet Wnalkliukcrmnp-
pen, vau dun liijks-grooien weg lc kl. uo. 2 uf eu 
aansluitende tegen den ttnks-grootcn weg lo kl. vnn 
Woudenberg naar Zeist, lang ongeveer 485 str. M. 
Aanw. 3 dagen vóór de besteding, to 10 uren. 

Klunriart , lo 2 uren, door den rentmeester der 
domeingoederen van Z. K. 11. Prins Frederik der 
Nederlanden, op bet raadhuis: bot doen vau berstel-
littgpn aan ondurscbcidciic gebouwen onder Kluudurt, 
in 2 perc 

Deventer, door bel gemeentebestuur: de levering 
van eikenhout voor bruedekken. 

Hehamterlirug, bij P. P. llcrscliol i het. bouwen 
ocucr schuur. 

Maandag, 2 Apr i l . 
Lemmer, door burg. cu weth. vau L^msterland, ler 

secretarie: het amoveeren der ihnns bestaande-ea het 
bouwen vau ecu wulmuur iu het dok te Lemmer, ïu 
2 perc.! a. auu dc zuidzijde, b. ann de noordzijde vau 
het dok. 

I l ln idag , • Apr i l . 
Crsnhigen, door het ll. K. pnrnchian.1 kerkbestuur: 

het ninovei-rcu vnn reuigc oude gehouwen cu het daar 
ter plaatse bouwen vau een nieuw schoolgebouw. 

Uuii i ' i ' i iuo , tc 12 uren, duor M. M. do Monchv, 
S. J . IL de MOQOhj on Mr. A. C. vnu Kossem, pak-
huisinoestorun vuu du petroleum, iu bet Hotel Lcij-
grauff: bet maken van ruim 300 str. M beschoeiing, 
hel ophoogcu van bet terrein nchtcr du beschoeiing, 
benevens graaf cn baggerwerk iu tic rivier dc Nieuwe 
Maas voor de St.-Juusplaut beneden dc haven te 
Clan lois. 

l leu.i teo, tcl2uren, door den commandant in liet 7e 

Ïcniecoiniuaiidi-nii'iit. in Het Wupen vnu Amsterdam: 
el éénjarig onderhoud lo. vnu de werken te llousdcn, 

2o. vau de kueruegebouweu euz. te Ueusdeu. Bilj. 

inz. 2 April, te 3 uren, op bet bureau der genie tu 
Heusden. 

Diir.lri 'rlii , le 12 uren, Ier secretarie : bet uiak::u 
en stellen dur pneumatische rioleering, volgens het 
Liomunieliel, voor hot soliool̂ ebonw en deoaderwb-
ten won ing aun du Platte Hellingen aldaar. Anuw. 
31 Miart, to 2 uren. 

Z w o l l e , tc 12 uren, door het dijkshestuur vnn bet 
3e dtslrict (Noorder Vechtdijken) in Overijsel, iu het 
O.luoii: hel leggen vau 4 nieuwe dijken in do ge
meente Zwollcrkerspcl. Annw. 31 Maart, in Hacr.-I 
te IO uren eu iu Horkum te 3 ureu 

\ r i i i u i i i te 1 uur, door den burgemeester:- lo. 
liet. onderhoud vau dc wogen, singels, pleinen cn voet
paden in de gemeente; 2o. liet aanleggen vnu harde 
ii.ei'n op deu Doel en sc be weg, op den Oudea Konings
weg uu op den Nieuwen Parallelweg, Ier gezamenlijke 
lengte vau 4700 str. M. Aanw. 2'J Maart, te 11 uren. 

*H-llage, te I uur, door het ministerie vnn finan
ciën: het •pennen en ophangen vuu écu draad nnu dc 
beslaande telegraafpalen tussohen 's-Bosoh cn Nijmegen, 
laag 461180 M. cn vun 2 draden aan de beslunnde 
palen tasschen Hcoseh on O-s, lang -41 'NI M., niet hij-
beboorende werken. Iul. bij den inspecteur, elu-f van 
het technisch beheer vnu de Rijkstelegraaf, te'a-llage 
en hij deu lijn inspecteur van den Rijkst el egraaf 10 
Veiiloo. Raming /503. 

l u n i n i e r u : bei bouwen van S •tolphutaingen in don 
Koeverderpolder, mui den Rijksstraatweg nabij de 
Wellebrug. Teekening ligt hij den kastelein B. A. 
dc Juni', aldunr. Inl. bij P. dc Jong Jz., aldaar. 
Aanw. 31 Maart, te 10 uren. 

HtteiiMtag, 4 A p r i l . 
Utrecht, te Hl uren, door deu commandant der genie, 

in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het 
éénjarig onderhoud lo. der kazernegebouwen enz. tc 
Hlrecltt; to, werken tc idem; 3o. werkeu te Houswijk 
eu te Vreeswijk; lo. werken van deu verruimden 
Krommen Rijn. Hilj. inz. uiterlijk 3 April, te 3 uren. 

VAuiranrlBri Jk, to 10 ureu, door het geincculi best.: 
het houwen eener onderwijserswoning in die geowente. 
Aunw. 20 Maart, te 10 uren. 

Iljii-iidnin, tt II uren, door burg. en weth.: lo.bet 
amoveeren van hel rechtstand van den lorcn tc Pur-
merland, met de spits euz., hel uithakken, invoegen, 
herstel.eu van deu heslnumleii steenen romp, het ma
ken van een nieuw rechtstand. tonaspilsi gemetselde 
balustrade, klok- en uurwerkzolders, met huilwerken 
euz.; 2o. het uithakken eu opnieuw invoegen van de 
torenmuren te llpnidnm, het bepleisteren dier muren 
van binnen, en hel schilderen van al het buitcnhnul-
werk; 3o. het makeu vnn een houten veerpont over 
hei Noordliollandsofa kanaal te Upendam. Inl. bij den 
architect II. 1*. vau deu Aardweg, te Purmerende. 
Aauw. 28 Maart, lo 10 uron te Puraicrluud, lc 12 
uren te llpcudain. 

Itein , le 12 uren, door don directeur der artillerie-
stapel- en c insiructie-magazijiien: dc levering vnn: 
perc. 1, 30,000 KG. gegoten roodkoper in blokken en 
301) KG. zuiver geral'liuecrd rond staafkoper, tolzuml-
mitappen vau OTOsVl M. io middellijn; perc. 2, 8500 
K(i. Bailka-tin, IO blokken. Prijsopgave per lO'l KG. 

Zul len , lo 12 uron, donr den logement houder G.,1. 
Petersen i hot bouwen vnu een nieuw logement cn 
kofliehuis. lui. bij deu architect J. Uiterwijk Wz. 
Anuw. 31 Mnurt. 

'a-ftravrndeel, te 12 uren, door burg. cn weth.: bet 
Imoveeren van cen oud- cu hel stichten eeucr uicuvve 
school vour 4 S U kinderen in 0 lokalen. Iul. bij dou 
aicbilect 11. Iu 't Veld, te Duhbeldum. Aunw. 31 
Maart, te 11 uren. 

Marietta, te 12 uren, hij T. Jonker: hot bonwen 
eener pastorie vonr do Herv. gemeeute. Inl. hij deu 
architect I). Duaiaaia, te Drachten. Aanw. te 10 ureu. 

Hralliigett , te 12';, uren, door bur,;, en Weth.: bet 
bouwen ceuer sc'iool voor 500 kinderen met woning, 
iu de Dijkstruul, aldaar. Aauw. J- Maart, tu 10 uren. 

M-llage. to l uur, doorliet ministerie vaa justitie! 
ecnigo vernieuwingen en herstellingen san- en betUjarig 
onderhoud van bet huis vuu vei betering CU opvoeding 
voor jongens cn het huis vuu arrest to Alkmaar. Aauw. 
27 Maart, te 11% uren. 

lUedrbenakerke , ter secretarie : dc leveriug van 
2UO M* grove ondorhoudsgnut. 

Danderdag, & A p r i l . 
' i - l lage, te 11 ureu, door liet ministerie vnn bir.-

tieiil. zaken: het vervaardigen, ineenzetten, weer uit* 
elkander-nemen cu naar de plaats van inscheping ver
roeren vau den melulcn bovoubuuw voor 28 Bruggen, 
tcu behoeve der Staatsspoorwegen op Java. Iul. bij 
den hoofdingenieur j . H . Witsen E IUS, te 's-Hage. 

B a l i w a r d , ie 11 uren, door burg. cu weth.: lo. 
het leveren un maken eoner bijkeuken bij het post-cu 
telegraafkantoor, niet kasten; 2o. hut levereu eu Itel
len vuu ecu vasten wnagluifcl met ijzercu kap enz.; 
3a. het afnemen dor bestaande leibedekking, bet ver
boeren der houten dakpluiikeu, bet veranderen der 
helling vun bet oostclijK schilddak eu bet opnieuw 
dekkeu met leien BBS. Iul. bij den güiiieciilcarcliitect. 
aanw. 3] Maart, tc 10 ureu, samenkomst iu De Valk. 

Vtilhelnilnudarp, tc 11 uren, door bet bestuur vnu 
den calamiicusuu puldor Oosl Beveland, in bet ge
meentehuis : Ini plouLson vau een rijten kruugsluk 
langs cen gedeolte vuu den teen der Westnol nnu dien 
polder. Aanw. 20 Maart cn 3 April. 

II Jiiihnrg, tu 12 ureu, door burg. cn weth.: het 
maken van eeu gebouw, bestemd voor 2 onderwijzers-
woningen binnen die gemccule. Aauw. 4 April, tc 
11 uren- (Herbesteding.) 

Haarlem, tu . ureu, door hot ministerie vun 
biuuenl. zake-:, nau bet gebouw vun hel prov. best: 
lo. bet verbeteren vnn het beslag vóórhel panisch en» 
dor Pcllomor zeewering; 2o. bet verbeteren van dou 
weg op den ooslclijkeu dijk vau bel Ncordhollnudsch 
kanaal, langs de gemeenten Oost- eu Westgrafidijk. 
Aauw. 31 Maart. Riming ƒ8060. 

Harl lngen, door bet dijksbostuur der Vijf-Heelcu-
Zeed jken-Hintiendijks: de leveriug vau palen, oikeu 
gordingen en 800J KG. Drentsche steeu, vnn 5—7 
d.M. lengte. 

Vri jdag , A A p r i l . 
Vauda, lc 10 uren, door den ecrslaanw. ingenieur, 

in ArüLcg i : hot éénjarig onderhoud lo. der werkeu 
te Woerden en to Wicrikersciiuus, 2o. der kazernege
bouwen euz. uldaur, 3o. dor idem euz. lo Gouda, io. 
der idem enz. te Schuoiihoveu. Bilj. inz. 5 April, tu 
3 uron, op het bureau van dou ingenieur voornoemd. 

Hlddi Ihiirg, tc 10 ureu, door het ministerie vau 
binnenl. zuken, aan bet gcü. vun hot prov. best.: lo. 
het éénjarig onderhoud vun 's Rijks zeeweringen bij dc 
Oude Hoeve, avu do noordkust vuu het eiland Schou
wen. Aauw. 31 Muurt en 3 April. Raming f'ASH); 
2o. het herstellen vau eenige rijzen hooiden bewesten 
den wustbnveudijk to Nuuzen. Aauw. 31 Maart. Ra
ming ƒ 7850. 

Dordreclit, tu 11 uron, iu het koffiehuis vnu J . C. 
van der Horst: hut herstel der stormschade nau don 
dijk vau deu grooleu polder Krabbe eu vnu den pol
der (Jod-zij-duuk, op het uilnud Kozenburg, in para, 

Zwolle, le 12 ureu, door het ministerie vun bin-
ncul. zaken, ann het gebouw van bet prov. bestuur: 
lo. bet doen vau kliukerbestratiu^cu op deu grooleu 
weg lo klnsso, vau Deventer naar Goor; 2o. het ver-
vaugeu vuu oen steenen dam door een gedeolte paal

werk aan de oostzijde ran Schokland. Aanw. 29 
Maart. Raming /*4475. 

•ii-etiiiereii . to 1 uur, door burg. en weth.: de le
vering vau 300 M ' herggrint. 

Zaterdag, 7 Apr i l . 
Leeuwarden, te 12 uron, len gemeentehuize: het 

stichten van cene woning en een kantoor voor deu 
directeur der geinccntcgasfabriek. Bilj. iuz. 0 April, 
vóór 'savonds 8 uren. 

Watrrgraafrmeer, te 12 uren, door het bestuur vau 
het hoogheemraadschap, in het Rechthuis: hot maken 
der gebouwen en inrichtingen voor ecu dubbel stoom
gemaal. Aunw. door dou architect J. Paul, van Zeven
huizen. 31 Maart, tc 11 uren. 

Wac'1-.dag, II A p r i l . 
rirrehl, to 10 uren, door den commandant der 

genie, iu het gebouw voor Kunsten eu Weten
schappen: lo. bet doen vuu herstellingen aan kaseroe-
gi-bonvveii euz. le Utrecht; 2o. cene verving vnn idem 
enz. tc idem; 3o. het op diepte brengen van deu gc-
kanaliseerdon Krommen Rijn, tusschen Wijk-bij-Duur-
stcdc cu Odijk. Bilj. Inienden uiterlijk 10 April, te 
3 uren. 

V l l a g e , te 11 ureu, door het ministerie vau biu
uenl. Baken : lo. het éénjarig onderhoud der werken 
van deu waterweg van Botterdam nnar zee. Aunw. 
0 ou 7 April. Burning /" 54,000; 2o. dc uitvoering van 
graaf- en baggerwerk op liet benedendeel der Nieuwe 
Merwede, gedeeltelijk door middel vnn Rijks-stoom 
huggervaarliiigen, met de bediening en het onderhond 
dier vaartuigen tot. cn met 31 Muart '78. Annw. H 
April. Raining r*185,000t 3o. dc opruiming vnn gron
den, gelegen aau deu rechteroever vnn het Mnllegut, 
onder de cemoeate Dubbeldum. Aunw. 6 April, Ha
ming / 4G,100. 

Weesp, te 12 uren, door den eerstaanw. ingenieur, 
in liet Gemeentehuis: het éénjarig onderhoud lo. der 
werken te Muidon cn le Weesp, io, der werken van 
de forten cn redoutes. Bilj. inz. 10 April, vóór 8 
uren. op hol bureau vnn dun ingenieur voornoemd, 

llanderdag, 12 Apr i l . 
Haarlem, te 8'/i uren, door bet ministerie vaa 

binnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: 
het maken vau een vangdam aun don zuidelijken lei-
dam vun het Krabbersgat bij Bokhoisen. Anuw. 7 
April. Haming /1,468,00a 

Vri jdag . 13 A p r i l . 
H idd r ibu rg , tc 10 uron, door het ministerie van 

binnenl. zakeu, aan het gebouw van het prov. bcsl.: 
bet houwen van cene sluismccslcrswoning tc Sas-van-
Gent. Aauw. 7 en 0 April. Raming ƒ S000. 

Leeuwarden, tc 12 uren, door hut prov. bestuur: 
het uitvoeren vau eenige vernieuwingen en herstel
lingen aau de werken laugs het Roode Klif, met hot 
onderhoud van 1 Mei '77—80 April '80. Annw. 5 
April. 

Haaiidag, SB Apr i l . 
H a a i l r l r l i t . te Hl uren, door het ministerie vnn 

binnenl. asken, aaa het gebou* van het prov. beski 
hot voortzcllei der werken voor den aanleg eener 
nieuwe havenkom ann de Zuid-Willemsvaart te Maas
tricht. Haming ƒ84,300. 

JEevenliergen, tu II uren, donr bet gemecn-
tebeslnur: do levering vnu 140 M 3 goed gehorde 
en gewusschen ouderhoudsgriut. 

Ilanderdas, Itt «pril . 
'a-llage, te 12 uren. door het mini-te ie van bin

nenl. zaken, ten dienste der Slcatsspoorwoge-i op Java: 
het maken, iuelkander-zelten, weer uit-elkaiider-uemen 
en langs boord van eeu zeilschip leveren vnn den 
metalen bovenbouw voor 113 halkbrniigcn. Inl. bij 
den hoofliiigenieur J. W. Wilseii Elias, te 's-Hage. 

Xnterdag , XI Apr i l . 
vmi lerdam, tc 12 uren, donr de Amsterdamsche 

Kanaalmaatschappij: het makeu van een zeebrekor, 
bewesten de Oranjesluizen, te Schellingwoude. Inl. 
bij den ccrslaaiiw. ingenieur en deu hoofdopzichter A. 
\V. Olivier, aan het kantoor der Maatschappij. 

Wornodag, 2.1 Apr i l . 
's-llage, te 11 uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken: hel opruinu-n der ondiepte in het zuide
lijk deel der Dordsche Kil, onder de gemeenten Duh-
belilam. Sirijen cu 's Gravendeel. Aanw. 4 eu 7 April. 

Op to r le bepalen datum. 
Tj i i i i i i i i . i r i io i : het verven der nieuwgebouwde kerk 

aldaar. Inl. bij den architect II. H. Stoett Fz., te Leeu
warden. 

Leeuwarden: cene belangrijke vergroeiing vnn bet 
Fricschc Kofliehuis, op den Wirdunicrdijk, aldaar. 
Annw. 2'J Maart, te 11 uren. 

te Schiedam, / 15,156 
„ Capelle a,'IJ.. „ 14,WJ 

, .. Utrecht, 14,378 
„ Dordrecht, „ 14,190 
., Papendrecht, „ 13,979 
„ Sliedrecht. „ 12,090 

Alloop van Aanbestedingen. 
l.rlfpikerk, 8 Maart: het bouwen eener burger-

huizinge met wagenhuis; ingekomen 10 bilj., nis: 
I). ,1. Heek, te Drachten. / 15,555 
P. I I . du Jong, „ Groningen, . 13,727 
,1. Huizinge, „ Noord hom, .. 13,200 
I I . Formsinu, • Grijpskurk, „ 12,814 
,1. Pükslm, „ Bergutn. „ 12.3S7 
B. W. de I i c e u w , „ Hnrdcgarijp, „ 12,290 
L. Pïckstrn, „ Kuikborne, „ 12,201 
.1. vnn Kcssel, „ Groningen, „ 11,1180 
A. Bcsleijor, „ Grijpskerk, „ 11,886 
A. R. dc Groot. ., Hcrgmn, 11,546 
gegund. 

Hlddelatum, 9 Maart: het bouwen vuu eeu voor-
en miditclgubouw; iugek. 14 bilj. als: 
A. J . Beuuinga. te Bedum, / 16,780 
J. K. van Dijk, Idem * 16,880 
K. Noorman, „ idem „ 10,225 
L. Los, ., idem „ 1*1,025 
J. Wieringa, .. Ziildiik, „ 15,000 
H. iNielnad, „ Wuillum. „ 15.7(H) 
K. Kllcrsvcld, M Hen Ham, „ 15,485 
B K. Dijk, „ Kantens, 15,800 
.1. Pot, „ Stedum, „ 14,145 
D. Offringa, m Sappemeer, „ 14,133 
k. Holthuis, „ Pekela. ., 14.121 
F. Veldman, „ Zeerijp, 14,000 
II Vos, Sappemeer, „ 18,960 
A. Pastoor, „ Stedum, „ 13,012 

'••Hage, 12 Maart: bet Ojarig onderhoud van den 
weg tusschon Sas-vau-Dirkslaud 00 Herkingeii; ingek. 
4 hilj., als; 
P. Grinwis, te Ouddorp, J 1678 
C. A. Swds, „ Hardiuksveld, „ 1040 
P. v. d. Veldo Pz, „ Leiden, „ 1030 
J. L. dc Jongh, M Ameide, ,. 1580 

llardreeht, 12 Maart: hel ophoogcu vau hel plein 
cn de nog oiivollooide wegen, in bet bouwterrein der 
gemeente Dordrecht, het begrinten van die wegen cn 
het bestraten van den wog achter 's Lands werf, met 
levering der iiiaterhdun, waaronder 050 M 3 grint en 
ongeveer 340,000 Waalslraatklinkers; ingekomen H 
biljetten . als: 
C. do Jong Jz.. te Hardiuksveld, ƒ 10,090 
D. Boer. m Sliedrecht, „ 10.200 
!>. j . Ukwberg, „ Dordreeht, ., 18,100 
F. Smits Mz., „ Wijk. „ 17,004 
1'. vau *t Verlaat, „ Hardiuksveld, „ Ut.'JtS 
I I . du Borst, ,. Papendrecht, „ 10.474 
A. Socters, » Nucncn, „ 15,705 
A. Korteweg, Zeveubergen, „ 15.280 

W. van Zon, 
L Hollander, 
L. .1. v. d. Steen 
N Klaus, 
C. de Horst, 
(', du Giool, 
gegund. 

Utrecht, 12 Maart: de levering vaa 0000 eiken
houten dwarsliggers; ingekomen t bilj-. als: 
F. Clercx. te Bokstel, / 32,049 
B. H. Oleres, „ idem „ 3.96 
J. II. van Hoogerwou. „ iduiu „ 3.59 
J. A. v. d. Eerden Wz., „ idem „ 3.50 
per stuk-

Haarlem, ]3 Maart, het bouwen van oene school 
cn onderwijzerswoning tc Hoorn, op het eiland Ter-
schcllini;: minste inschr. was M. Daalder, le Helder, 
voor / 14,050. 

Kergen-ap-/.a«m , II Maart: dc levering van 50,000 
stuks keien van Queaast; ingekomen f bilj., nis: 
G. W. Metsers, te Ginneken, f 3887.50 
J. 11. Wessels, „ Tholcn, ,. 8797. 
KIOOS On Van Umburgh, „ Rotterdam. „ 3548.11 
C. L. Asselberg, ,. Hergen op-Zoom. „ 3515. 
gegund. 

l ' treeht , 14 Maart: het maken van deu onderbouw 
van eoue brug tot gewoon verkeer over den spoorweg 
op het station Arnhem; iugek. 11 biljetten, als: 
A. ('. \ ink, te Utrecht, / 88,964 
11. Heuvels, „ Arnhem, „ 31,790 
A. Bons, „ Utrecht. „ 31,783 
11. K. Hennik. „ Vreeswijk. „ 31,500 
J. Post, „ Arnheai, „ 31,400 
J. A. van Straaton, „ Utrecht, „ 30,950 
W. Lensink en Zn., „ Arnhem, „ 30,892 
D. Boer. „ Sliedrecht, „ 30,014 
J. Boshouwers, „ Utrecht, „ 30,200 
J. van Strsaten, „ idem „ 29,075 
P. Verhruggon, „ Waddinksveen, „ 28,034 
W. A. G. Janssen en 

K. Hollander, ,. Utrecht, „ 28,922 
IL Hoijer, „ Oosterbeek, „ 28,860 
A. VV. Lensink cn 

G. H . v. d. Heijden, „ Arnhem, ., 28,258 
Hal-ward. 14 Maart; lo. het mnken ceuer klinker

bestrating, vnu dc voormalige Blauwpoort laugs het 
afgegraven bolwerk tol de Zand sterpoort, en van dair 
langs dc Beurtmaoskade; hel mnken van bevloerde 
vnet[iaden, bczoding enz., benevens het maken van 
00 M. houten wulbeschociiu*:; ingek. bilj. als: 
D. R. Palstri, te Fraueker. ƒ 8779 
D. v. d. AVerf, „ Bolsward, ,. 8404 
.1. Dooreubos. „ Oldeboorn. „ 7989 
P. Plukkel, „ Leeuwarden, „ 8279 
E. B, Heinpeiitus. „ Bolsward. ,, 7828 
J. S. Oost er haan, „ iHcm „ 7257 

2o. het makon van een klinkertrottoir langs de 
nieuwe woningen aan dc .longomastraat, lang 78 M.; 
gegund aan H. Plukkel, te Leeuwarden, voor '"292. 

.Hrnaldmn, It Maart: het aanleggen vnn cene aar 
debaan met kunstweg van den Rijksweg lot door bot 
dorp Behingen; minste inschr. was W. v. d. Veer, te 
Marsum, voor ƒ 0 2 9 5 ; afgemijnd door T. Kiugma, te 
Oudehildlzijl, voor /025O; gegund. 

Z l r r l k / r e , 14 Maart: bet leveren van 10,000 stuks 
keien: minste inschr. was'f. J. Smits Jz.. ts Dordrecht, 
a /00.10 per 1000 sluks. 

Mi-JJeii 14 Maart: lo. hot amoveeren der oude
en het opbouwen vau 2 nieuwe scholen met verbou
wing der onderwijzerswouing te Mookhock ; ingekomen 
8 h;lj., uls: 
J. Uiterlinileu, te 's-tiravcndcel, / 14,011 
B. Wcslmaas, „ Strijen, „ 14,000 
A. Dnistelaar, ,. Uem » 14,000 
A. van Gameren, „ idem ., 13,889 
T. Lemmer» D.Wz., „ idem » 13,727 
J. O. Geoue, „ V G ra vended, „ 13,520 
A. BUI, „ idem „ 13,815 
M. Naaktgeboren, „ idem „ 13,292 

2o. idem idem te Strijonsas; ingek. 8 bij., als: 
J. v. d. Gevel, te Strijen, / 14,300 
B. Wcslmaas, . idem „ 14,000 
A. van Gameren, „ idem ,, 12,000 
A. Duiiiiolaar, „ idem ,, 11,820 
A. Blok, „ 's-Gravendeel, „ 11,500 
T. Uaunen D.Wz., „ Strijen, „ 11,300 
A. Bijl, „ 's-Gravendeel, „ 11,210 
M. Naaktgeboren, „ idem „ 11,199 

Maarden. )5 Maart: de lovering cn opstelling van 
4 ijzeren bruggen voor rekening van A. 1). van Seters; 
ingekomen 0 biljetteu, uls: 
Krom cn Co.. te Amsterdam, / 11,200 
D. A. Schretlen en Co., „ Leiden, „ 10,090 
Gebr. Figée, „ Haarlem, „ 8,950 
G. H. Broekman La., „ Amsterdam, „ 6,950 
H. Dalhuizen, „ Kampen, M U ' 7 8 : J 

A. F. Smulders, „ Utrecht, n 0,280 
Weerden, 15 Maart: dc herstelling van een ge

deelte dor kade laugs den Riju in die gemeente; 
ingekomen 5 bilj., als: 
Th. Boers, te Woerden. / 4945 
O. Tolk. „ idem „ 2754 
J. vnn Vliet, „ idem 2090 
J. W. Blok, „ idem „ 2524 
A. van Randwijk, „ Utrecht, ,,,1207 

Deern, 15 Mnart: het bouwen eeuor ouderwijzers-
woning aldaar; miuste inscbijver was F. J. Gerritsen, 
te Utrecht, voor ƒ 7 1 5 4 . 

Hmlinnen , 10 Maart: het maken van een schei-
diogsmuur iu dc school, bcucvciis bet éénjarig onder
houd van het geheele gebouw; gegund aau A. Klan-
der, to Brammen, voor ƒ469 . 

Leeuwarden, 10 Mnnrt: het amoyeereu en weder
opbouwen van het St.-Auloniegastliiiis; minste iuschr. 
waren L . J . van den Stccuboven eu Co., te Utrecht, 
voor f 144.889. 

Helllngwelde, 10 Maart: bet aanleggen van een 
klinkerweg van Vriescheloo tot aan deu kunstweg van 
Wedde naar Bourtagne, famg 2408 M.; ingekomen 12 
biljetten, als: 

«. om dou weg nog in '77 te loggen : 
J. V. Kruizinga, te Blij hum, / =H.932 
K. Oosterveld. „ Wagenborgen, „ 21,440 
J. G. Sluiter, „ Bollingwolde, „ 20,868 
.1. 11. Dijkhuis, „ Oudeschans, • 20,324 

b. om dien in '78 te leggen; 
IL Dik, tc Winschoten, „ 80,988 
J. hl. Kruiziu-.'a. „ Hliiham, „ 20,092 
W. Bos, „ Zuid broek, „ 20,024 
R. Ilavinga, H Winschoten, „ 20,275 
J. Q. Sluiter, „ Bullingwoldc, „ I8.J68 
K. Kampen, a Sappemeer, ., 19,825 
F. Bdena, Blijhtm, „ 19,750 
1. H. Dijkhuis, „ Oudeschans, „ 19,100 
gegund aan J . H. Dijkhuis. Raming / 19,2S5.05. 

Leeuwarden, 1G Maart: het gedeeltelijk amoveeren 
van een heercnhuizinge op dc Tuinen aldaar eu ver
houwen tol een bierhnlle, onder heiteer vnn der. ar
chitect .1. P. .1. de Rooij; ingek. 5 büj., als: 
W. A. van Bloemen, te Leeuwarden. / 4146 
J. Doctor, ,. idem „ 4115 
J. Bulten», „ idem ,. 4100 
E. R. Kuipers, „ Hcereuveen, • 3980 
S. van der Veer, „ Leeuwarden, 3959 
geguud. 
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pet hov. tarief 

tegea 

ben. 

'e-llage, 17 Maart: lo. hel leveren, bereiden tegen 
bederf, vervoeren en opslaan vau pnlen eu iclioorpalcn, 
voor dc bcboefle van dc Kijk*-telegraaf in '78; inge
komen 10 biljetten, als: 
F. Clercx, te Bokstel, 
B. II. Clerei, idem. 
Van der Made en Gips, te 

Dordrecht, 
J. A. van Ommeu van Guijlik, 

te bmstrrdam, 
Mr. C. Mirandoile, te 

Kolterdam, 
J. Y de Haas cn Zoou, te 

VTeael, 
J. A. v. d. Kcrdeu Wz., tc 

Bokstel, 
J . J. van Hooacrwou, idem, 
J. J. v. d. Eerden, idem, 
H. vnn Wijlick, te Kusse), 

2o. het plaatsen van ecu tweede palenrij langs deu 
Buunatpoorweg tasteheo dfl Maas bij Rotterdam en dc 
Koningshaven cu van deze tot hei sfatiou Mallegal; 
het spannen en ophangen van 12 draden van het 
kruispunt van den Slnalsspoorvveg met den straat weit, 
nabij het station Uselmoudc, tot het station Mallcpnt 
aan de bestaande palen, vandaar tot de Koningshaven 
en de Maas nau de nieuwe palen en op de Maasbrug 
weder aan dc bestaande palen, un het leggen van '•> 
eeveudrnads Labels van het Kijkslelcgraafkuntoor le 
Rotterdam lot den pijler bii den rechteroever van dc 

oor 'Ie K< 

M>f, 
5 

1 

I 

10 
10"/,. 
16';, 
17'/, 

Mans aldaar en 
9 biljetten, als: 
M. J . van /anten, 
B. van Dortmoud, 
H. Verheul, 
W. van Dijk, 
C. J. Ticrolf, 
H. Hotz, 
P. van Essen, 

Koningshnvcn; ingekomen 

tc 's-Hage, / 1885 
„ Tctcriugeu, „ 1843 
,, Katendrcclil, „ 1833 
„ Jul faas, „ 1700 
„ Rosendaal, „ 1099 
H 's-Hage, „ 1039 
„ Houtrijk-en-

Polanen, „ 1590 
S. H. Tasaemeijer Jr., n Rotterdam, „ 1530 
J. van Leeuwen, „ idem „ 1522 

T i e l , 17 Maart: het bouweu eeuer tusschenschoo] 
met onderwijzerswoning; ingek 4 bilj., als: 
P. v. d. Koolwijk, te Nijmegen, f 15,850. 
A. Gennissen, „ Tiel, „ 15,470. 
W. D. van Mourik, „ Drumpt, „ 14,060. 
£ . 1). J. de Jongh, „ Tiel, „ 14.640.52 

Leeawaedan, 17 Maart: het bouwen van ecuc wo
ning en bureau voor den directeur der gemcentegas-
fabriek; geen bilj. ingekomen. 

%'rlesrnvecn, 17 Maart: het bouwen van eene 
openbare school en onderwijzerswoning; minste inschr. 
was H. Meijer G.Wz., tc Wierden, voor / 1 -',243. 

v rou n ((lulrii r , 17 Maart: het bouweu van eeue 
nieuw o predikantswoning aldaar; ingekomeu 5 biljet
ten, als: 

te Vrouwcpoldi 
„ Serooskerkc, 
„ Middelburg, 
„ idem 
„ Domburg, 

J. Willemse, 
A. S. Sch u man 
A. Flipsc, „ 
J. J. va» Essen, „ 
J. 1'asseuier, M 

Raming 
Maaaenhrlm. 19 Maart 

f 97S5 
„ 9775 
„ 9533 
„ 9070 
„ 8080 
„ 8498.27/ 

iet bouwen eener pastorie 
voor dc R. C gemeente, onder beheer van den arehi 
tect H. J. van den Brink; ingekomen 6 bilj., als: 
W. Westcrhof, / 25,370 
J A. Raasveid, „ 17,925 
J. van der Kamp, te Leiden, „ 17,800 
P. L . Rorglmus, „ 17,100 
A. Bons, „ 16,S0S 
W. P. Tceuwissen, „ 's-Hage, „ 10,590 
Raming „ 16,480 
gegund. 

'•Hage, 19 Maart : lo. bet vervangen van een 
gedeelte houteii beschoeiing lungs de huveu te Sclic-
veuingen door eene gemetselde bekteeding; minste in
schrijver was D. Boer, te Sliedrecht, voor ƒ 7 8 9 0 . 

2o. dc leveriug vnn 600 koperen lantaarneq met lan
taarndragers cn 192') koperen nommerplateu; minste 
inschrijvers wareu Wed. Beoken en Zu., te Dordrecht, 
voor ƒ 7490.40. 

4 m - n i i i .Éin , 19 Muart: het gedeeltelijk amoveeren 
van eeu huis iu de Elandstraat en wederopbouwen 
daar vnn, onder beheer van den architect .1 P. .1. 
dc Rooy, tc Leeuwarden; minste inschr. was C. M. 
Geel, tc Amsterdam, voor ƒ4900 . 

Dordrecht, 19 Maart: lo. het maken en stellen vau 
eeue gcgoicu-ijzcreii buislciding met toebchooreu, tot 
verspreiding vau verscli water iu ecu gedeelte der 
buitenwijken; 2o. het maken van cene pomp met 

buisleiding, aan de Miji; inge-filt rat ie-roscr voir 
komen 7 bilj., als 

L . Hollander, te Capelle a/IJ., 
J . P. Curnelissen, tc Amsterdam, 
L . J . v. d. Steeuhoven en Co., 

te Utrecht, 
A. Korteweg, tc Zevenbergen, 
H. A. Kampers, te Amsterdam, 
N. Klaus, te Dordrecht, 
1'enu eu Bauduin, idem, 
gegund beide pere. aan Penn eu Bauduin. 

'a-llage, 2" Maart: bel maken vau ecu woongebouw 
voor di u dienst van het loodswezen bij deu Nieuwen 
Waterweg aan lien Hoek van Holland; minste iuschr. 
was J. Slot, lc Maassluis, voor /10,30O. 

Kellerdam, 21 Muart: het makjn vun eene tijde
lijke dubbele ophaalbrug over dc Wijnhaven cu het 
afbreken der Groote Wijubrug; iugek. 11 bilj-, als 

lo . 2o. 
ƒ 40.S00 ƒ 4S00 

3'J,7(H> 310(1 

M,505 
:li>,..l<i> « 0 0 
SO,720 2946 
30,038 3121 
28,000 SISO 

II. Verheul. 
A. vau dun Spiegel, 
A. Picas, 
L . v. d. Ploeg Jz., 
J. dc Muu, 
P. A. A. v. Itcgenmorter 
M . v. d. Plaat, 
L . Hollander, 
S. II. Tasaemeijer Jr., 
A . Evkeuuar, 
J. M" Hnagen. 

,tm«lerdwin, 
vernieuwingen 

te Katiiidreeht, 
Rotterdam, 
Kraiingeu, 
Nieuwe-Niedorp, 
Rotleidnm, 

idem 
Oud-Al bias, 
Capelle a,I.l., 
Rotterdam, 
Storinpolder, 

,, Rotterdam, 
21 Maart: het onderhoud 

het Evang.-Lulh.-

maiiuou-cu-i 
t U II i/' l i . i 

luhuis; minste inschr. wai 
Amsterdam, voor ƒ3345 . 

ƒ 4490 
„ 39S5 
„ 3S65 
„ 3590 
„ 3521 
„ 2927 
„ 2676 
„ 1947 
„ 1881 
„ 1690 
„ 12S0 

n eenige 
i - oude-
tn Bosch 

HericntfD eo mededeeiiagen. 

B I N N E N L A N D . 

's Gravenhage Het heeft Z. M. den Koning 
behaagd het Brschermheei-schap over de Maatschappij 
tot bevordering der Houwkunst te aanvaarden. 

Amsterdam, lu de eerste helft vuu April zal 
in de lokuien vun bet Genootschap »Arti et Anii-
citiae," een tentoonstelling van teekeningen worden 
gehouden, waarvoor uit de fraaiste eollecticii in de 
hoofdstad ile l«*ste teekeningen zijn bijeengebracht. 

Arnhem. De Gemeenteraad benoemde iu zijne 
zitting v u 1" Maart tot ansichten der derde klasse 
bij de gemeentewerken E. T. Hanjoel en T. Beek. 

Franeker. Tot directeur van de gemeen tereini-
ging is benoemd de beer J. N . Rober, opxiehter bij de 
gomeciitereiiiiging te 's-Gravenhage. 

Bergen-op-Zoom. Tot directeur der gasfabriek 
is benoemd de heer P. .1. ,\. Vssdbergs. op een 
jaarwedde vun f 1900, met vrije woning, vuur en 
licht, benevens 2'/, percent vnn da zuivere winst, 
nu aftrek der rente, ingaande den I April a. s. 

Advertent ie:- . 

Amstertlamsche 

K a n a a I n a a I s c Ii a p p ij. 
AANBESTEDING. middags ten 

Amsterdam-
nadere goed-
nstettlams.be 
: Ie Amsler-

Op Zaiurdag 21 April 1877, d 
12 uur, zul van wege de Directie i 
sche Kanaalmaatschappij, ouder hui 
keuring, aun hel Bureuu van de 
Kanaalmaatschappij, Kei/orsgnuht 1 
dam, wonlen aanbesteed; 

Het maken van een Zeebreker, bewes
ten de Oranjesluizen te Schelling
woude. 

De uan liestei ling geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens Art. 14 vun bet bestek. 

Hel bestek met teekening ligt ter lezing aan het 
Technisch Bureau van de Kanaalmaatschappij tb Am
sterdam, en uau bet Sectiehiu-euu te Velseu. 

Het is voorts aan bet Technisch Bureau le Am
sterdam en te Velseu op franco aanvraag te beko* 
men, tegen overmaking van 50 ceni |ierexemplaar. 

Inlichtingen wonlen gegeven door rlen Eersman-
wezenden Ingenieur en den lloofdopxigter A. W. 
OLIVIER, heiden Keizersgracht 633 le Amsterdam. 

Amsterdam, IU Haart 1877. 
J1TTA. 

Vaonitter, 
J. W. H. RUTGERS VAN ROZENBURG, 

Directeur Waarnemend Secretaris. 

l i 
ET BESTUUR van den S|»oorvveg \an Antieer-
pen naar Oladbach, zal tot den 3 I " « Maart 
1877. de inschrijvingen ontvangen voor de 

uitvoering de, AARDE- eu B A G G E R W E R K ü N . 
noodzakelijk voor de verwijding eu vei dieping der 
Maas, ter plaatse waar deze rivier door de lijn van 
Antwerpen naar (itadliaeh , bij Hoermond, Wordt 
doorsneden. 

Het Bestek eu Teekeningen zijn ter inzage gelegd 
ten kantore van den Directeur der Werken, Rue de 
Treves 17, te. Brussel, alwaar de gegadigden er 
kennis vau kunnen nemen. 

Maatschappij tot Kxploitatir van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Vrijdmj den 13''" April 1877. des namid
dags ten 2 ure, uau hei Centraalbureau dcc Maat
schappij tol Exploitatie van Staatsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van : 

Bestek w. 171. 
Het verbouwen der bestaande LOCO 

MOTIEVEN LOODS en het maken 
van bijkomende werken op het ge
meenschappelijk station Zutphen. 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving vol
gens § 78 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 24»"" Maart 1877 ter 
lezing aan bei Centraalbureau hij de Moreelse Laan 
en aan bet bureau vau den Sectie-ingenieur te Zut
phen en is op franco aanvraag op gemelde plaat
sen te liekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Sectie-inge
nieur te Zutphen. 

De aanwijzing op bel lerrein zal geschieden den 
44"> April 1877. 

Utrecht, deu 23'"- Maart 1877 

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

M . M . UK M O K C H Y , S. J . Ii. UF. M O N C H Ï 
sn M'. A .C. VAN K O S S E M . Pakbuismoesuiren, van 
I» Petrol» u ROTTERDAM, zijn roommau, 
i|. Dingsdag 3 April e. k. ilro v.«niui.ldugsteu 12 
um- in bel I [..lol MUI tl™ Heer LEUORAAFF aim 
li.-l Nicuwewerk iiniitehosti-den: 

Het maken van ruim 300 strekkende 
meters beschoerjing, het ophoogen 
van het terrein achter de bcschoei-
jing. benevens graaf- en baggerwerk 
in de rivier de Nieuwe Maas voor 
de St. Jansplaat beneden de haven 
te Charlois. 

Teekeningen un (muck liggen van al' U'ucnxkur 
Hl Mnnrl ler inzage lnj .lm II • I .EUli l lAAFFcn 
zijn vcnli'ii- intii.tiialieu le hek n l.ij ilen Meer 
I'. VKil.MAAS, S,liee|isliiiniieiniaiisl:iali X". II te 
Rotterdam. 

A a n b e s t e d i n g , 

ten Geiueentehuize van Leeuwarden, op Zaterdag 
len 31 Maart 1B77, des middags Ir 12 uur, van: 

I. Drie en tachtig duizend heele en twee 
duizend halve Luiksche Keijen. of 
wel ter keuze van de bestedere, vijf 
en zestig duizend heele en twee dui
zend halve Fauconval Keijen 

honderd meter Escoussijnsche II Zes 
Kantsteenen 

Voorschriften .lezer aanbesteding zijn te bekomen 
bij <len Directeur der Gemeentewerken. 

lie iiLclirijiiiufsiiiiiettcii moeten worden basMwd 
ter Semetarie der Gemeente. uiterlijk den S0 Haart 
1877, vuur 'savonds 8 uur. 

SUIJVER Hk. JONKER &v ZOON, 
8 T O O M K K T E L M A K E R 8 te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Neuchatej^ Asphalte Company L,d. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A L D E T R A V B R S , 
geen berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voorden 

~<&,.:A^::.'z*i-;" verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLKERS &. C-. tc Amsterdam, 
nuk tot bet leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt sn orders vuur geheel Neder-

<i sangeoonien uj. gelijke voorwa de Fabriek, Beltweg N». 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

G L A Z E N V E R W S C H O T E L S ((iodets diaphones) 

CAOUTCHOUC DRIEHOEKEN, in diverse afmetingen 
Cahiers en Pennen voor Romlschrift van F. Soenneckcn te Bona 

te verkrijgen in hel Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen 

vnn Th. J. DOBBE te Utrecht 

iu In 
1 

AANBESTEDING. 
He BURGEMEESTER der gemeente ARNHEM 

I Hingsdug den 3 April 1877, '» namiddags 1 ure, 
ipenbaar ten Gemeentehuize aanbesteden: 
Het onderhoud van de WEGEN, SIN
GELS, PLEINEN en VOETPADEN 
in de Gemeente en 

2". Het aanleggen van HARDE BANEN 
op den Deelenschen weg, op den 
ouden Koningsweg in Papendal en 
op den Nieuwen Parallelweg, ter 
gezamenlijke lengte van 4700 strek
kende Meter. 

Aanwijzing Uon.lcitl.ig 211 Maart e. k., des mor
ns ten 11 ure, te beginnen aan het bureau der 

i nlewerken. Bestekken tegen betaling ter Se-
'tarie verkrijgbaar. 

Mderwolderpolder. 
HET BESTUUR VAN IILT WATERSCHAP *DE 

BEIhEB WOL Hf HPOLI)EB" gedenkt, behoudens 
naden- goedkeuring, op Dandentng den '20 Maarl 
1877. 's num. 2 uur, iu 't Gemeentehuis te Fin* 
sterwoht publiek bij enkele inschrijving uit te be
steden : 

Het herstellen der stormschade aan 
den dijk van 1874, 

waarvan bestek en teekening vau ul' heden Ier in
zage liggen teu huize van Ban besteding. Tevens 
zullen liestekken verkrijgbaar zijn bij deu Secretaris 
van 't Waterschap eu ten Raadhuize der stad Gro
ningen tegen betaling van ƒ 1.00 per exemplaar. 
Aanwijs iu loco op Maandag den 2G Maart 1877: 
zamenkonisi hij ]|. fc. HlïUOtJKN te Beider wolder-
polder, voorin. 10 uur. De inschrijvingsbilletten 
moeien ten dage van uuuU-stciliiig vóór S uur des 
namiddags in de bus zijn bezorgd. 

Einsterwold, 17 Maart 1877. 

Hel Hest uur voornoemd : 
1). I. M K L L E M A . Voorzitter. 
S. VV. SCHOHTINtillUlS, Secretaris. 

HËRBËSÏEDING 
op Woensdag 4 April 1877, des namiddags 
ten één ure, in een der lokalen van het Ministerie 
van Justitie, in de Nobelslraat te 's Gravenhage, 

van vernieuwingen en herstellingen 
aan-en het onderhouden, gedurende 
1877. 1878 en 1879, van het Huis 
van Verbetering en Opvoeding voor 
Jongens en het Huis van Arrest te 
Alkmaar. 

Aanwijzing Dingsdag 87 Maart, des voormkldagi 
ten 11 ' / a ure. 

'* Gravenhage, den '20 Maart 1877. 
Voor den Minister van Justitie, 

De Secreturis-Gcncraal, 
CLANT. 

" B Ö r J W K T J N D I G E N . 
Een TEEKENAAR-OPZICHTER zoekt te

gen 1 April of wat later als zoodanig eeue betrek
king; de beste getuigen staan hem ten dienste. 
Adres onder letter A. X. bij VOSKUIL, I'uleisstraul 
hij den Dam 7, Amaterdam. 

Een jong' Architect, 
Dnitscher, die drie jaren gestudeerd en zich in het 
maken van perspectivische teekeningen cn 
aquarellen op de hoogte gesteld heeft, zoekt in 
eene der grootere steden van Nederland eene plaat
sing, doch niet vóór 1 Mei e k. Franco aanbie
dingen, onder II 4018, worden bij het Advertentie
bureau van HAASENSTEIX en VO'iLEfï te Eeulen 
ingewacht 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Bgenaus van Zuilen- ra TtMbazalt-groeva 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland Cement, 

KAI.K, BROISSTEEN, VOORVASTE STEENES, E.SZ-
Nieuwehaven N.zijde 55, l l o t t r - r d n u i . 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JOXlitl i Co, t'iv. Ing. 

t e OUDEWATER. 
Vervaardigen zeer practise!] ingerichte 8 T O O M -

en HAND-HEILIEREN volgens eigene con-
struetie. 

Marmeren SCHOORSTEENMANTELS 
dito WASCHTAFELS. TAFELBLADEN 
BADKUIPEN, TOONBANKEN. WINKEL. 
PUIJEN enz. 

(.. A J . COOL. Fabrikanten. 
ROTTERDAM. AMSTERDAM, 

Willeinskade 12. Bloemgracht 77. 

In Utrecht wonlt verlangd een BOUWKUN
DIGE, geschikt um als Meesterknecht te 
kuni fungeeren. Goed bouwkundig tee

kenen is .-en der bepaalde boufdvereisehten. Une
ven franco under Lett C bij Tu. J . D O B B E , Ma-
:to:ijn can Teekenliehoe/teo roor Itouiekunditien 
te Ulrceht. 

Opzichter over Gemeentewerken 
t e D O K S 1 3 0 K C Ï I I . 

Sollicitanten naar deze. weldra o|icnkutueu.le, be
trekking (tegen eene jaarwedde van /'JD0) worden 
uitgenoodigd zich iu persoon, of voorloopig schrifte-
lijk bij het Gemeentebestuur aau te melden. 

Uitsluitend zij, die vnn bijzonder guede getuige
nissen zijn voorzien, wordeu in an erking gebragt. 
Nadere inlichtingen verkrijgbaar ter Secretnrie. 

PRIMA QUALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot/6.—, per 25 vaten /5.70. 
per 50 vaten / 5.40, 

b|j grootere partijen over den prijs nader 
overeen te komen, 

A K ï l N T « S T E R , 
Glashaven la t e Rotterdam. 

HENRI CUYLITS & F" 
R O T T E R D A M . 

FABRIEKANTEN van ZINK- cn LOODWER
KEN, Zinken DAKBEDEKKINGEN, LOOD
WERKEN , ORNAMENTEN in gegoten ul 
gedreven Zink, V E N T I L A T I E en V E R . 
W A R M I N G van Huizen. Serres.-uz., WA. 
TERLEIDING enz. 

Agenten voor Engelsche Stalbenoodigdheden. 
Heeren Loodgieters genieten korting. 

GEGALVANISEERD VLECHTWERK 
voor afrastering, volières eiiz. 

tegen zeer billijke prijzen, verkrijgbuur in het 
Arnhemsch Magazijn van Werktuigen en 
Gereedschappen van Land- en Tuinbouw, 

LOUIS NAtiEL, Arnhem. 
Ibijscou ran ten te bekomen op aanvraag. 

II. IIOLSKOER (e Arnhem. 
FABRIEK en MAGAZIJN van Waterpan- en 

Hoekmeet instrumenten, ulle soorten van 
Equerres, Bakens, geijkte Meetkettingen. 
Teekengereedschap, enz. enz. 

Gedrukt bjj ii W. V A . \ PCB VVIfJ. A (,• U Arnhem - Alle mikken en advertntlla te sdresseeren aan deu Redacteur F. W. V A N G E N D T Mam, te Arnhem. — Uitgave van 1). A. THIEVE. 
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LEZINGEN OVER VENTILATIE. 
Tweede Ser ie . 

vii-ii ini-: I.KZINO, 
Sedert ik bezig l«n met bat voordragen deter 

lezingen, vroeg ik vaak aan personen, die ik ont
moette : »Ik houd een serie van lezingen over ven
tilatie; stelt gij belang in dat onderwerp?" Van 
negen van de tien ontving ik ten antwoord: «niet 
bijzonder." — n Ademt gij?" vraag ik. Verbaasd over 
zulk een vraag zeggen zij gewoonlijk: •natuurlijk" { 
oen dan geef ik u ter overweging of hetgeen verschil 
is, dat de lucht, die ingeademd wordt, zuiver of 
bedorven is." — • Wel, dat denk ik wel, maar ik 
heb er nooit veel over nagedacht." 

Nu ben ik van oordeel, dat het langzamerhand 
tijd wonlt, om aan de HUkk eenige aandacht te 
schenken. 

Verletten jaar stierven in deze stad weder tusschen 
UOOO en Tniin kinderen, meer dan de heltt van alle 
overledenen. Is ooit van een schaapherder gehoord, 
die de helft zijner lammeren door ziekte verloor, 
roor zij halfvulwassen waren, of van etui boer. die 
de helft zijner kalveren op dia wijs verliest f Ik weet 
het niet volkomen juist, maar geloof, dat 3 [lerrent 
het gemiddelde van dergelijk verlies aangeeft, in 
plaats van 50 percent. 

En nu, wat is de oorzaak van dit groote verschil? 
De scbaa]dierder vocdL zijn lammeren grooteudcels 
in de lucht op, zoo ook de boer zijn kalveren ; maar 
de mensch sluit zijn kinderen op in gesloten, onge-
ventileerde huizen; inet voordacht wordt hun de 
lucht onthouden, die zoo onmisbaar is voor hun 
groei, ja voor hun bestaan. Zy hebben tol verblijf 
luile slaapkamers, waar zij zich te midden van het 
vergif van den adem bevinden, die te bedorven is, 
om een kaars brandende te bonden. 

Ik stel nog eens te uwer liezichtigiug twee tabel
len met analyst's van lucht, — reeds in de eerste 
lezing haalde ik ze aan. In de eene vindt gij de 
hoeveelheid koolzuur, in de buitenlucht, in de andere 
de hoeveelheid, in gehouwen voorkomende. 

Üij een overzicht is spoedig te zien, dat alle bui
tenlucht, zooals schapen en kalveren inademen, over 
het algemeen zeer zuiver is, inaar die in huizen, 
mDn wij en onze kinderen heblxm iu te ademen, is 
Relied anders, lu onze vergaderzalen, schoollokalen, 
slaapkamers, hclihen wij 50, UO , ja 70 deelen kool
zuur op 1000Ü deelen lucht. Die overmaat — ljuven 
5 per 10000 — stelt den vnilen, vergiftigden toe
stand voor der lucht in onze huizen. Deze tabellen 
zijn van groote waanle: zij Iwvatteu bijna alle lucht-
untletlingen, die ooit zijn gemaakt. 

Is het niet vreemd, dat een groote en verstandige 
natie, zooals het Aiuerikoauscbe volk, zoo geheel 
dergelijk talangrljhonderwerp verwaariooat? Ban volk, 
dat groote legers up de been kan brengen, en hon
derden en duizenden milliocneii dollars overheeft tot 
verdediging zijner belangen in oorlogstijd, maar 
daarentegen nauwlijks één dollar ten beste geeft voor 
analyses van lucht en voor pogingen tot vartwtering 
van den ellendigen toestand . waardoor per jaar maar 
menschen in de Veroeuigde Staten WOrdttQ weggerukt, 
dan aan de zijde der Gefedereerden gedurende den 
geheelen Amerikaanse hen oorlog door ziekte en wa
penen. 

Als er eeu geval van vergiftiging door arsenicum 
of strychnine openbaar wordt, is de geheele stad in 
koortsachtige agitatie, en als dergelijk geval eerst 
na den dood van bet slachtnller bekend raakt, wonlt 
dit opgegraven, en aan liet nauwkeurigste chemische 
onderzoek onderworjieii, om zuo mogelijk eenig ipoor 
van vergif te ontdekken; maar kunt gij, niettegen* 
staande in 't afgcloo]>eii jaar 300Ü kindeitm door 
luchtvergiftiging stierven, een rapport aanwijzen, be
helzende een analyse vau de lucht, die den dood 
veroorzaakte? 

Is cr een vim uwe medische colleges, waampdeze 
•U'l zou trot-sch is, dat aan de studenten zorgvul
dige luchtanalyse onderwijst, om die onreinheden te 
ontdekken en te verhelpen, die de geneesheeren in 
ziekenkamers zoo veelvuldig aantreffen? 

Hojien wij, dat de dag niet veraf is, dat bet 
volk uit zijn verschrikkelijke .ip.nhit- ten opzichte 
dezer zaak ontwaakt! 

Ik stel mij thans voor, met u na te gaande ven
tilatie en verwarming, zooals die is toegepast in 
verschillende openbare en particuliere gebouwen, ietier 
''«•er bekend. 

De taak is wel niet aangenaam, om fouton aan 
I* wijzen in de nieuwe en prachtige gebouwen, die 
juist met zoo groote kosten zijn opgericht, un die 
door de eigenaar en de meeste beschouwers als mo
dellen van schoonheid en volmaaktheid worden ge
roemd; — maar zijn deze gebouwen niet de maat
staf der kennis van dit onderwerp? En is het daarom 
Diet de wijste weg, om ze aan een nauwkeurig 

critisch onderzoek tt; onderwcr|>cn, opdat wij, waar 
wij ook miskenning ontdekken van de waarheid, dat 
zuivetv lucht een hoofd voor waaide is voor het welzijn 
van den mensch, ons met energie toeleggen op het 
verkrijgen der middelen tot verbetering, en tot bet 
vermijden van nieuwe misslagen voor het vei-volg? 
Wij iH'ginnen inet 

H e t Kap i too l . 
Wellicht is er geen gebouw in de wereld, dat 

door zijn ventilatie-inricbtingen tot zooveel verschil 
van meeningen heeft aanleiding gegeven, als dit. Ge
durende vele jaren heb ik langen tijd besteed aan 
de studie van dit gebouw; ik geloof, dat, wanneer 
met bestendigen aanvoer van lucht naar de voor
naamste vertrekken genoeg gedaan was, het gebouw 
behoorlijk zou ziju geventileerd, en toch zou het moeilijk 
zijn, om van de jiersonen, die het gebouw gedurende 
een groot deel van bet jaar moeten bewonen, een 
verklaring in dieu zin te krijgen. IK'algemeene on-
tevivdenheid is waarschijnlijk evenzeer het gevolg van 
de hoedanigheid der aangevoerde lucht, en de wijze 
haier verwarming, als van de hoeveelheid. 

Dit is een voorbeeld van de slechte werking van 
dat verkeerde systeem van ons Amerikanen, om onze 
gebouwen door oververhitting van lucht te verwarmen, 
waardoor wij alle lucht voor de inademing bederven. 

De totale afwezigheid van directe uil-straling is 
een karaktertrek; niet alleen is hier volslagen ge
mis van kunstmatige uitstraling door blootliggende 
•toompypen, maar daarbij komt nog bet gebrek, 
dat ook de zon, die natuurlijke bron van uitstralende 
warmte, is uitgesloten. Dc zonnestralen zijn niet al
leen de meest uitstekende verwarmende kracht, maar 
desinfecteeren cn zuiveren, en zijn daardoor vnn 't 
grootste belang voor de ontwikkeling van al onze 
physieke en geestelijke vermogens. 

In bet Knpitool nu zijn alle groote zalen zooveel 
doenlijk voor uitwendige invloeden hen, lull nul. en 
inen schijnt alle straomen voor verwarming en ver
lichting gehad onder kunstmatige controle te heb
ben willen houden. Maar indien ten koste van de 
gnota geldsommen, aan de oprichting van dat ge
bouw besteed, de geheele natie de overtuiging kon 
krijgen, dat het dwaasheid is, te meenen, dat men 
kunstlicht, kunstwarmte en kunstmatig gemengde 
lucht kou maken, evengoed als in de natuur, de 
prijs zou niet te duur zijn. 

Gedurende den winter van 07-08 deed ik een 
aantal proefnemingen, om de richting te bi'}Kileu 
van de hooldstrooinen dooi de zaal der volksverte
genwoordigers, en de betrekkelijke temperatuur in 
alle doelen vau bet gebouw. Ik was verrast, de 
stroomen zoo duidelijk geprononceerd te vinden en 
te zien, dat zij zoo vrijbleven van storing door 
veranderingen in de richting en kracht der uitwen
dige stroomen. 

De warmte, die de zaal binnenstroomt, en aan 
de westzijde er ouderdoor, gaf een hoogere tem
peratuur van 4 of 5", voldoende, om aan die zijde 
een opwaartache ttrooming teweeg te brengen, waar
door aan de andere zijde een dalende stroom ont
stond. Wat mij neer trof, WILS de invloed van het 
ko|*eren dak op de afkoeling der tiedorvcu lucht, 
waardoor deze weder naar den vloer van het ge
bouw wenl teruggevoerd, Wanneer de thermome
ter bij den vloer 01" aanwees, was de temperatuur 
bij de glazen zoldering 50", cn langs de wanden 
slwhts 40" en 38". Ik vond een sterken beneden, 
wuartschen stroom dezer afgekoelde bedorven lucht 
aan drie kanten, waardoor zij over de galerijen naar 
't benedendeel van 't gebouw wenl geleid. Overdag 
was dit reeds erg genoeg, als de lucht was veront-
reiuigd door mensehen, waterclosets, stoommachi
nes, restaurants, enz., maar de< avonds, als dc 
verbraudingsproducten van eenige honderden gaslich
ten danrbijkwameu, weid het bijna ondragelijk. 
Ik merkte up, dat het zicb rceds deed gevoelen in 
vijf minuten, nadat de gaslichten waren ontstoken, 
terwijl na vijftien minuten de atmosfeer reeds druk
kend werd. 

lk wensch uwe aandacht speciaal te vestigen op 
dit systeem, om direct op een groote ruimte onder 
het dak te ventileeren, — ik trof dat vaak in ker
ken aan, en ook in andere gebouwen, waar de 
openingen der kanalen onmiddellijk hierop uitkomen; — 
vooral in scholen wordt dikwyls een geheele reeks 
van kanalen naar zulk eene plaats geleid. Een en
kele maal is er dan eeu dakraampje aanwezig, soms 
een kleine ventilator op het dak, die echter met 
geen der Inchtkatiulen in directe verbinding staat. 

Dit nu is geheel verkeeni, een zeer bedrieglijk 
en uadeelig stelsel. Zoo er eenige circulatie is, zal 
dit bijna altijd aan Itenedenwiuirtsche stroom zijn 
van koude bedorven lucht, waar die volstrekt niet 
woidt begeerd, terwijl er in de meeste gevallen zelfs 
geen noemenswaardige stroom zal ontstaan. 

lu 't algemeen moet veel zorg worden gedragen, 
om te maken, dat de ontsnappende bedorven lucht 
niet wordt afgekoeld beneden de temperatuur vau 
de kamer, waardoor zij terugstroomt, de uitstroo-
iiiingshuizeu of -kanalen moeten daarom dezelfde 
grootte behouden tot geheel huiten het gebouw. 

Om nu op het paleis der volksvertegenwoordigers 
terug te komen: bedenken wij nog, nadat wij ge
zien hebben, hoe de lucht, na de zoal binnengeko
men zijn, wordt behandeld, de bron, waaruit zij 
vooilkomt, dan geloof ik, dat wij gezoegzaam kun
nen verklaren, waarom de afgevaardigden van het 
land klachten aanbetten over deu toestand. Sommige 
leden, advocaten en journalisten, die gewoon zijn, 
veel van bun tijd door te brengen in gerechtehoven 
en kenteren, schijnen zich tehuis te gevoelen in derge
lijke atmosfeer, die wij hun volstrekt niet benijden. 

De •verache" lucht komt door het souterrain iu 
den kelder, en wordt van daar met groote waaiers 
opgedreven door een kolossale hoeveelheid vuile, 
roestige ijzeren pijpen, aangeslagen door een opeen-
hooping van roest, met deelen van verrottende dier
lijke en plantaardige stof, lederen dag opnieuw 
geroostenl; — venier wordt zij gevoerd door een 
doolhof van ongereinigde horizontale luchtkanalen, 
die ongeveer iu denzelfden toestand verkeeren als de 
straks genoemde pijpen, en komt eindelijk door 
den vloer in huis, waar zij zich verspreidt, verwarmd 
tot een temperatuur van 100» a l ' 2 0 ° — een wanne, 
ontzenuwende, walgelijke massa, door de volksverte-
genwoofdfgere iu te ademen. 

En toch kunnen sommige commissies geen zeer 
groote hoeveelheden koolzuur ontdekken; zij tellen 
het aantal om wen telingen van den grooten waaier, 
cn berekenen, hoeveel Bvei-sehr" lucht bij Iedere be
weging daarvan wordt aangevoerd, waarna zij tot 
de conclusie komen, dat er ergens in het gebouw 
toch een overvloed van lucht moet te vinden ziju; 
zij verklaren het KapHool voor het beet geventileerde 
gebouw in de geheele wereld 

Over bet algemeen geven dergelijke rapporten 
echter geen inlichting omtrent de uitwerking, die 
op de leden van den Senaat het inademen moet heb
ben van lucht, ongeveer verwarmd tot op de tera-
peratuur van hun eigen lichaam, terwijl zij omringd 
zijn door koude muren en een koud dak; noch ook, 
hoeveel gekookt vet van de machine, of hoeveel stank 
vau de waterclosets, enz. met de lucht is gemengd. 

Als tegenhanger van de zeer wetenschappelijke 
rap|Kirieii, die aantoonen, dat het Kapiteel bet best 
geventileerde gebouw van de wereld is, wil ik u 
een voorval niedededan, gebeurd iu den tijd, toen 
het gebouw als hospitaal voor gewonde soldaten ge
bruikt werd: Op een morgen, dat ik de /aal der 
viilksvertegenwootdigers binnentrad, ontdekte ik eeu 
alleronaangenaamste lucht, waarvan ik de uitwer
king meende te bespeuren op een jonkman met een 
afgezet lichaamsdeel, die in de nabijheid lag van 
den lessenaar van den «speaker"; hij scheen zeer 
tcrnedergeslagen, en de angstige blikken van zijn 
vader en moeder brachten mij UU de vraag, hoe 
het hun zoon ging. Ik vernam terstond, dat zij 
teleurgesteld waren, omdat hun geweigerd was, hun 
toon uit die kamer tc vervoeren naar het portaal, 
waar hij een weinig versche lucht kou inademen; 
dit was hun deu vorigen dag lieloofil, maar dien 
morgen weder verboden. Zij drongen aan op mijn 
tusschenkomst; de vader nam mij terzijde, en takte ( 

dat, zoo hij door geld het voorrecht kou verkrijgen, 
om /ijn zoon een andere ligplaats te bezorgen, hij 
er gaarne voor wilde betalen. 

Kan ik sterker bewijs leveren, dan die treffende 
aandrang van een gewonde, om uit deze prachtige 
zaal tt wonlen vervoerd naar het buitenportaal, ten
einde een weinig versche lucht en licht te genieten? 

Op verzoek van eenige heeren uit deze stad, 
Raad, Perkins ScC",, heb Ik een teekening gemaakt, 
waarin wijzigingen zijn aangegeven voor de ventilatie 
en verwarming van de zaal der vertegenwoonligers. 
Ik stel voor, om de bedorven lucht zoowel boven 
als baanden uit de kamer te verwijderen. Die van 
den I' "ieni moet langs de tegenwoordige aanvoer-
openingen ontsnappen, die van boven langs de kan
ten van het glazen plafond, zooals tot dusver, en 
verder door de ventilntiescbacht naar de buitenlucht. 

Nu schijnt het, dat, bij eenige onwetendheid of 
zorgeloosheid, de ontsnapping der lucht in twee ver
schillende richtingen verwarring zou kunnen veroor
zaken, dat soms alle lucht door de iM.vcmnieningen 
werd verwijdenl, en inplant* van aan deu vloer te 
ontsnappen, daar weer binnentrad, terwijl zij op 
andere tijden zich langs den vloer zou verwijderen, 
om langs het plafond weder binnen te stroomen; 
maar, zuoals wij zien zullen, is het zeer gemakke
lijk, om met alle zekerheid dergelijke werking te 
voorkomen. 

De geschiktste wijze ter ventileering van gebou
wen, waarin een aanzienlijk getal personen bijeen
komt, is inderdaad deze: men maakt op velerlei 
planteen van den vloer, en ook van hot plafond, 
openingen ter ontsnapping der vuile lucht; wanneer 
de kamer bewoond wordt, moeten die openingen 
volstrekt niet gesloten worden: daarin is toch geen 
enkele practische moeilijkheid. 

Men bedoelde oorspronkelijk de zaal van versche 
lucht te voorzien door middel van de reikis genoemde 
waaiers, maar in de praetijk is men daarmede niet 
geslaagd. Verschillende proefnemingen op onder
scheiden tijdstippen deden een sterken stroom ont
dekken , die langs de corridors en door alle demen 
zijn weg vond naar de zaal der vertegenwoordigers, 
zoodat feitelijk de lucht van de omringende gangen 
wonlt aangevoerd. Overeenkomstig dit feit brengen 
wij inrichtingen aan, om de lucht in die gangen 
zoo zuiver mogelijk te maken. 

Ik stel voor, den vloer der zaal eenigennate bo
ven de temperatuur der kamer te verwarmen, en 
wel tot 80° of 85": dit is nog beneden de tempera
tuur van het lichaam; — terder, om al de bui
tenmuren eenigszins te verwarmen, zoodat er een 
matige uitstraling van alle vatte lichamen in de ka
mer ontstaat. Wanneer wij geen warmte verliezen 
door geleiding, door de aanraking niet een kouden 
vloer, maar eenige uitstralende warmte ontvangen 
van al de omringende muren, inplaats van onze 
warmte daaraan af te sUian, dan kunnen wij om
ringd zijn door-, en ons de weelde veroorloven van 
frissche, koele, versterkende lucht voor de adem
haling. Daar de corridors grootelijks door uitstra
ling zouden verwarmd wonlen, is de lucht daarin 
koeler dan de aangegeven temperatuur: zij zou dus in 
de /aal stroomen beneden dc langer daarin aanwe
zige lucht. 

Evenwel moeten wij niet geheel afhangen van den 
aanvoer der lucht uit de corridors, voor het geval, 
dat de deuren, met voordacht of bij toeval, gesloten 
zijn; daarom is gezorgd voor een overvloedigenaan
voer door gedeelten van het doorboorde plafond. 

In den winter moet de daardoor toe te stroomen 
lucht op de vei-eischte ttnnparntuur verwarmd worden ; 
maar daar een zoo aanzienlijk deel der warmte in 
de zaal door directe uitstraling wordt verschaft, zoo 
zou het slechts noodig zijn, die lucht tot 50" of 
00" te verwarmen: zij is dan eenigszins zwaarder, 
en zal in zachte, welverdeclde strooiningen naar 
beneden vloeien, om de plaats in te nemen van de 
bedorven lucht, die zoowel boven als beneden wordt 
verwijderd. 

Veel menschen zijn bang TOOT een konden luchtstroom 
op het hoofd; maar wanneer aau de andere voor
waarden voor verwarming is voldaan, is juist het 
hoofd het geschiktste lichaamsdeel, om het eerst met 
de koude lucht in aanraking te komeu. Ik heb b. v. 
op stoomschepen dikwijls op de heete platen vóór de 
stoomketels gestaan, met den rug naar de ketels 
gekeerd, en blootgesteld aan een zeer kouden lucht
stroom, die door het koelzeil loodrecht op het hoofd 
viel: ik gevoelde niet deu minsten hinder daarvan. 

Stokers ondervinden voortdurend hetzelfde zonder 
nadeel; slechts wanneer zij op het dek komen, en 
op de tocht staan, of op andere wijze spoedig af
koelen, buiten den invloed uan uitstralende warmte, 
dan vatten zij vaak een hevige koude. 

lk heb ook voorgesteld het maken van eeu rij 
dakvensters, waardoor meer zonlicht kou binnentreden, 
en die iu den zomer ook zeer nuttig konden zijn, 
om een (lasseerende bries op te vangen en dien direct 
in de zaal te brengen, zooals ik dal op de teekening 
heb opgehelderd. Verder zou ik een t weede plafond 
willen aanbrengen, en daanloor een Itejierkte lucht-
ruimte maken, om de snel-afkoelende werking van 
het koperen dnk te voorkomen. 

De waaiers moeten, naar mijn inxien, geheel ver
vallen; zij veroorzaken de grootste nadeelen in het 
gebouw, en moeten door verwarmde scbaihten WOrdtB 
vervangen. Dezelfde hoeveelheid warmte, toegepast 
op i vn goed geconstrueerde schacht, zal waarw-hijnlijk 
een reel grootere hoeveelheid lucht iu beweging kun
nen brengen, en dan is er geen kort baar toezicht 
van machinisten noodig. 

Indien dit alles werd uitgevoerd, zou bet gebouw 
zeer veel verbeten! worden; de /aal der vertegen
woonligers zal waarschijnlijk wel nooit in alle opzichten 
even goed kunnen wonlen als een alleenstaande kamer 
met verwarmde muren en vloeren, en groote raineu 
aan alle vier zijden voor deu vrijen toegang van lucht 
en zonlicht, maar zij zou toch zooveel Inner we/eu dan 
vele onzer openbare zalen, dat ZIJ bij vergelijking 
zeer goed zou blijken te zijn. 

Sedert ik deze teekeningen had voltooid, heb ik 
ze aan vele van onze beiwmdsu. architecten getoond, 
en mij iu hun syiu|Hithie met m i j n beginselen mogen 
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verheugen, zooals blijkt uit de verklaringen, op de 
rugzijde der teekeningen voorkomende. De architecten 
en ingenieurs, die deze verklaringen aflegden, stellen 
zich voor, mijn priuei|»cs in de niéuw door hen te 
maken gebouwen in tocpiusing tc brengen. 

Volgens kopieën dezer verklaringen van de heeren 
Calvert Vaux, Edward II. Kendall, James Ken wick 
te New-York, Reandall te Chicago, III.; J. W. Keer 
te Pittsburgh, Pa., Russell Sturgis en O»., Richard 
M. Hunt, Geo. I' Post, Athur Gilman en Carl 
Pfeiffer te New-York, Samuel Sloan te Philadelphia, 
Samuel F. Thayer, Ware en Van Drum, en Cum-
raings en Sears, te Baston. 

• T r e a s u r y B u i l d i n g " 

tc 

Washington. 

Dit is ecn van dc mooiste en meest degelijke 
gebouwen iu de Varaanigde-Staten, waarvan de 
bouwkosten ± 5 millioen dollars hebban bedragen. 

In geen enkel opzicht, behoudens wut ventilatie 
betreft, is hier moeite en geld gespaard, om van 
het gebouw te maken een zoo volmaakt, gemakkelijk 
en passend geheel, als menschelijk vernuft, vermag 
te stichten. 

Ik wensch aan onderscheid te maken tusschen de 
dwalingen van het oorspronkelijk plan en zijn con
structie, en de moeilijkheden, die voortspruiten uit 
nalatigheid der bewoners: dc eerste getuigen voor 
gemis aan degelijke kennis van het onderwerp bij de 
bestbekende Imuwmeesters ; maar de treurige toestand 
van het oude deel van het gebouw en de slechte 
gezondheid der employés werden door mij bevonden, 
grootendeels voort te spruiten uit de volkomen onwe
tendheid van het publiek ten opzichte van ventilatie 
en verwarming, waardoor de l>este inrichting, die 
mogelijkerwijze kan gemaakt wonten, geheel nutte
loos, ja zelfs schadelijk werkend, wordt gemaakt. 

Ik herinner u , dat het geheele blok eerst na langen 
tijd gecompleteerd en tot zijn tegenwoordige grootte 
gebracht is. Het plan vertoont zich nu als een ge
heel, zooals uit de teekening blijkt, maar wij moeten 
het bij gedeelten onderzoeken, overeenkomstig den 
tijd der constructie. 

Het oudste gedeelte dateert van oen vijf en zeventig 
jaar herwaarts; wij vinden daarin de ouderwetsche 
vuuihaarden, waarin een overvloed van hout werd 
verbrand. Ten tijde, dat deze nog wenlen gebruikt, 
zal zeker de lijst der afwezige beambten een veel 
kleinere hoeveelheid verontschuldigingen hebben bevat 
voor ziekten, door bedorven lucht ontstaan, dan 
thans, nu al die vuurhaarden zijn gesloten, en de 
schoorsteenopeningen verdwenen, om plaats te maken 
voor de verwarming der kamers door middel van 
één grooten ketel in den kelder. 

Het grootste gedeelte van dezen bouw is veranderd 
voor de verwarming door uitstraling van heet-water-
buizen in iedere kamer, waarbij groote zorg is ge
bruikt, om alle spleten, die koude tocht konden 
doorlaten, dicht te maken. 

De zuidelijke en westelijke vleugel zijn veel later 
voltooid, voor *t grootste gedeelte in dc laatste twintig 
jaar. Dit gedeelte van het gebouw zullen wij moer 
nauwkeurig onderzoeken. Het verfijnde systeem, om 
menschelijke wezens te vernietigen, dat zich als een 
pestziekte over ons geheele land heeft verspreid, 
kwam in algemeen gebruik omstreeks den tijd, waarin 
dit gebouw wenl ontworpen; ik bedoel dat ellendige 
systeem van kamerverwarming door stroomen over
verhitte, ontzenuwende, en van haar beste eigen
schappen beroofde lucht. 

Te dien tijde was ik zelf wn van de ijverigste 
voorstanders daarvan. Wel had ik ntnls de alge
meene klachten opgemerkt vau de bewoners van 
kamers, die verwarmd wenlen door luchtatroomen 
uit een algemeen heete-lucht fornuis, maar ik schreef 
die toe aan een bijzondere uitwerking van het over
verhitte ijzer, en meende dienvolgens bet kwaad in 
zijn wortel aan te tasten, door alle lucht gelijkmatig 
te verwarmen, ze in aanraking brengende met metalen 
oppervlakken, die door eirruleerend warmwater matig 
waren verwarmd. 

Gedurende verscheidene jaren vond en oetrooieenle 
ik hier en in Eurojia verschillende verbeteringen in 
dit opzicht, steeds geloovende, dat een gebouw, 
dat aanhoudend voorzien wenl van die zachte , wanne 
en als 't ware zomersche lucht, toch wel een type 
moest voorstellen van de toepassing van kunstmatige 
verwarming. 

Steeds echter wenl ik teleurgesteld door de opmer
king, dat verschillende gevoelige menschen inet een 
onafhankelijk oordeel de bewering volhielden, dat zij 
zich beter en helderder van hooft] gevoelden in een 
kamer, door een o|ieu vuur verwarmd, dan in een 
kamer, van mijn heet-watertoestel voorzien. 

Langzamerhand kwam ik daardoor tot dc over
tuiging, dat er een zeer wezenlijk onderscheid is 
tusschen deze l>eide middelen van verwarming, en 
dat het voordeal aan de zijde van het open vuur is. 
lk ontdekte, zooals ik zeg langzamerhand, dat alle 
verwarmde lucht ongezond eu ontzenuwend is, niet 
tengevolge van de wijze van verwarming, maar van 
het feit zelf der verwarming; — dat de zon zelve 
die ontzenuwende uitwerking heeft, zooals blijkt 
uit de groote sterftecijfers, als in den zomerde lucht 
bijna tot de temperatuur van het lichaam is verhit. 

Naarmate mijn overtuiging van het schadelijk effect 
van verwarmde lucht ineer gevestigd werd, werd ik 
een groot voorstander van directe uitstraling, eerst 
voor een vienle, toen voor een derde en de helft, 
en mogelijk zal ik te eeniger tijd uitsluitend zweren 
bij verwarming door uitstraling. Slechts één prac
tische moeilijkheid is daarin gelegen , en wel deze, 
dat, waar de voor de ventilatie noodzakelijke lucht 
door de kamer stroomt, en zij geheel koud is, het 
zeer moeilijk is onaangename tocht te vermijden; 
de dillusic moet zeer zorgvuldig geregeld zijn. Na
tuurlijk wurdt veel minder over zulke tocht geklaagd, 
als al die lucht verwarmd is, voornl, omdat alle 
betrokken portonen daarbij zóó verdoofd zijn, dat 
zij niet veel energie hebben overgehouden, om iets 
te doen, zelfs niet, om de fout te gevoelen. 

Gaan wij nu over tot het onderzoek van ons ge
bouw. Hel is aan parallelogram, 480 voet lang van 
het noonlen naar 't zuiden, en 2(10 van 't oosten 

naar 't westen, met een vleugel, die aan beide zij
den de langseinden verbindt. Er ontstaat op die 
wijs een holle blokvorm, die mij reeds minder wen
schelijk schijnt te zgn, daar hij geheid dedoorloo-
pende tuchtfltruotnen belemmert, zoodat het dikwijls 
gebeurt, dat van een rraschen wind op de binnenplaat* 
niet het minst bemerkt wordt. 

In het geheele gebouw loopt in 't midden een 
gang, met kamers aan elke zijde. 

De heet-water-apparaten voor de verwarming der 
lucht, zijn langs den corridor geplaatst; dc heete-
luchtkanalen en, waar zij voorkomen, ook de ven
tilatiekanalen, bevinden zich in dc gangmuren De 
versche lucht voor al die apparaten wordt aangevoerd 
door een kanaal onder den gangvloer, en onmiddellijk 
daar beneden («vindt zich ecn groot riool. Nu was 
deze plaats zeer goed voor bet riool, zoolang alle 
wanden volmaakt dicht bleven, maar ik kreeg ecu 
sterk vermoeden, dut dit niet bet geval was, cn 
toen op ecn gegeven dag eenige der groote dek-
Steenen door de arbeiders waren weggenomen, maakte 
ik, met ecn licht gewapend, een tocht door de 
donkere ondcronnlsche gang, en vond daar een 
afschuwclijkcn toestand. 

Toen inen het Isinedendeel van het gebouw voor fa
briek bod ingericht, waren al de afvoerpijpen voor 
den afgewerkten stoom in het riool geleid; do daar
door gemaakte breuken waren niet voldoende hersteld, 
en het gevolg daarvan, cn van de door den afge* 
werkten sloom ontwikkelde hitte, was, dat niet alleen 
het vuile, vergiftige rioolgas in de verse he-lucht
kanalen was gestroomd, maar zelfs het rioolwater 
zich deu weg tot de genoemde kanalen hail gebaand. 

Ik vond iu deze kanalen zelfstandigheden zou wal
gelijk, dat zij niet te beschrijven zijn, die de wan
den langs alle zijden bedekten; de vergiftiging van 
alle toestro<miemie lucht was het natuurlijk gevolg. 

Dit nu is geen fout vau het ooiNpronkelijk plan, 
maar van nalatigheid; toch heb ik een zeer bepaalden 
afkeer van lange oud eraan Isr he kanalen voor versche 
lucht in het algemeen; het is wel doenlijk, om ze 
schoon te houden, maar toch bewijst de praetijk, 
•lat zij licht vochtig en smerig worden, eu boven
dien vergaarbakken zijn voor allerlei vuil, dat erdoor 
zorgelooze of onwetende dienstboden wurdt ingeworpen. 

Indien de voorafgaande beschrijving u niet reeds 
misselijk heeft gemankt, noodig ik u uit, om venier 
te gaan. Dc beete-luc.htkaincrs, aau beide zijden 
van dc gang gelegen, waren door tien deurtje van 
een ü voet opening in gemeenschap gebracht met 
die gang, teneinde gemakkelijk bij het verwanuings-
apjiaraai te kutiiieti komen. Nu bevinden zich in 
verschillende deelen van het souterrain 14 stoomke
tels, met zwam smidsvuren, ververswinkels, enz., 
alles onder een fire-proof plafond, geheel van de 
buitenlucht afgesloten; — toch was in dien kelder 
met al het gas, den rook en de hitte, de ventilatie 
beter dan ergens elders in het gebouw, en waarom? 
Omdat gas en rook aan uitweg hadden naar de lucht
kamers, en daar inet de * versche" lucht uit de 
riolen wenlen vermengd voor den aanvoer van lucht 
naar dc bovenkamers. 

De voorstelling van den luchtaunvoer vuor tlit 
prachtige gebouw met zijn 2500 hoog gesalarieenle 
klerken, is in gaan enkel opzicht overdreven. 

lk getroostte mij de moeite, om de uitwerking 
van dezen toestand op de ambtenaren na te gaan, 
door de absentielijsten wegens ziekte gedurende twee 
ü drie maanden te vergelijken met die van het ge
bouw voor het de|roneeren der patenten (Patent-office 
building); ik vond toen een jaarlijksch verlies van 
twintig a dertigduizend dollars, waarvan het grootste 
deel zou zijn gespoanl gebleven bij het gebruik der 
oude boutvuren, ongetekend nog het physiekelijden, 
dat dnn voorkomen zou zijn. 

De naburige geneesheeren hadden de ziektege
vallen der ambtenaren in het door ons besproken ge
bouw hoslnmpnkl met de naam van iTioasuij vor 
giftigingen." 

Wij hebben reeds zoolang stilgestaan bij het 
•Treasury building", dat ik wil afzien van mijn voor
nemen, om alle apartementen afzonderlijk te be
handelen. De resultaten van mijn ondersoek geven 
mij aanleiding tot het stellen der volgende regelen: 

1". Leg nooit een lang ondergrondsch versche-
hichtkanoal aan; 

2". Laat nooit een riool, afvoerkanaal voor vuile 
lucht of een rookkanaal te dicht geplaatst zijn bij 
het aanvoerkanaal der versche lucht, opdat er door 
zorgeloosheid of door ecn toeval geen onderlinge ver
binding dier kanalen ontsta; 

3". Verwarm een gebouw nooit uitsluitend door 
stroonien van verwarmde lucht: 

4°. Breng altijd de kanalen voor de verw;annde 
lucht in dc buiten-, niet in de binnenmuren aan; 

5". Draag de uiterste zorg, dat de versche-lucht-
kamer nimmer onteunle in een reservoir voor al het 
vuil der benedenvenlieping. 

Misschien meent men. dut dergelijke misgrepen in 
de constructie eu zoo slordige toepassing in een groot 
gebouw slechts zelden voorkomen , en ccn geval als 
het besprokene een uitzondering is. Ik beweer het 
tegendeel. In hoeveel hotels is niet het eerste, wat 
wij ontmoeten, de'vuile, misselijke reuk, in dc eerste 
plaats van de rookkamer, dan van de •barroom"', 
eindelijk van de ondergrondache waschinrichtingen, 
van dee olicdamp der stoommachines, dit alles ge
mengd met de geuren van waterclosets, keukens, 
enz. enz? 

Is er wel een van onze nieuwe groote drukkerijen, 
waarvan de atmosfeer van onder tot boven niet ge
heel verzadigd is van de uiulnmpingen der machines 
en persen; de zalen van het gebouw zijn de venti
lators van het ketel- en machinehuis, juist op de
zelfde wijze als de zalen van het •Treasury building" 
de groote ventilators zijn voor het souterrain van 
dat gehouw. 

Bejialen wij ons nog ecn oogenbfik hij een be
schouwing der dooi-snede van den nooidelijken vleu
gel der "Treasury". Wij hebben daar een combi
natie vun verwarming door directe uitstraling van 
heet»waterpijpen, in iedere kamer onder de ramen 
aangebracht, eu eeu goed verdeelden aanvoer van 
versche lucht, die gedeeltelik verwarmd is vóór zij 
binnenkomt, om koude tocht te ontgaan. 

Geen onderaardsche vei-sche-luchtkanalen, maar 
aanvoer door de ramen boven den grond. 

De verwurrningsoppervtakte en de aanvoer der 
versche lucht zijn geheel aan de buitenzijde van het 
geitouw geplaatst, en de ventilatie geschiedt in het 
middengedeelte, omdat de natuurlijke stroomen zich 
bewegen vun buiten naar binnen. 

Er is ecn goed geproportiuneenl kanaal voor de 
ventilatie van het ketelhuis, en ecn afzonderlijke lei
ding van twee vierk. voet doorsnede voor de vcr-
versching der lucht in de waterclosets. 

Het geheele gebouw is verwarmd door circulecrend 
heetwater, goed tanga de buitenzijden van het ge
bouw verspreid, en hoewel niet alles in de onder
deden volkomen is, omdat reeds veel materialen voor 
het gebouw waren gereedgemaakt, vóór ik door 
A. II. Muilen, den nieu «benoemden chef-bouw
meester, werd aangezocht, om de plans voor ven
tilatie en verwarming tc leveren, heeft toch dc in
richting door baai- eenvoudigheid cn betere werking 
zóó veel voor boven die oudere gedeelten van bet 
gebouw, dut wij de overtuiging hebban gekregen, 
dat wij met snelle schreden in de goede richting 
vooruitgaan. 

De kracht van den stroom, zoowel door de hce-
te-luchtkanalen, als door die voor de ventilatie, 
is zoo groot, dat de geheele onnuttigheid is geble
ken van de middelen, om op undere mechanische 
wijze dergelijke stroomen teweeg te brengen. 

(Slot volgt.} 

Berichten en mededeeliogen. 

B I N N E N L A N D . 
'8 Gravenhage, Bij den Waterstaat en 's Lands 

burgerlijke openbare werken in Nederlandsch Oost-
Indie zijn geplaatst: te Batavia, de benoemde adspi-
rant ingenieurs J. C. Ribbcrs, J. <le Booij en D. 
II. Ha velaar; te Cberibon, de herberioemde oplichter 
1ste klasse M. C. A. Seijfaith. 

Benoemd: tot opzichter 2de klasse J. F. Lammer-
ding, laat-lelijk die betrekking bekleed hebbende; 
tot opzichter 3de klasse H. J. van Roosmalen, K. 
Hageman, L. M. Pijnappel en R. A. de Boer, 
daartoe gesteld ter beschikking ran den Gouvemeur-
generoal van Nederlandsch-Indie: 

Belast: met de waarneming der betrekking vun 
hoofdingenieur 2de klasse, de hoofdambtenaar op 
non-activiteit R. C. van der Palm, laatstelijk hoofd
ingenieur 1ste klasse bij gemclden tak van dienst, 
thans ter beschikking van den directeur der burger
lijke openbare werken; met bepaling dat hij wordt 
geplaatst te Bandong om op te treden als oeisUaari-
Wesettd ingenieur iu de residentie Preunger-Regent-
sr happen. 

Ingetrokken: Op verzoek, het aan J. F. Lam-
meeding, laatstelijk opzichter 2de klasse, verleend 
tweejarig verlof naar Nederland. 

Ontslagen eervol: de opzichter 3de klasse A . 
Hoekman. 

— De Minister van Financien maakt bekend, dat 
ter I" ' i i . ' i ' in in- van landmeters vun bet kadaster, in 
de laatste helft der maand Mei e. k., op nader te 
bepalen dag, te 's-Gravenhage een examen zal wor
deu gehouden. Voor de conditiën zie men de Staats-
courant vuu 24 Maart. 

— Bij beschikking van den Minister van Koloniën 
van den 22sten Maart 1877, Is W. IL A . Sauer 
gesteld ter beschikking van den Gouverneur-generaal 
van Nederlandsen-Indié, oin te worden geplaatst als 
ineesterknecht-ijzergieter bij den artillerie-constructie « 
winkel te Soerabaia. 

— Naar het Algemeen Handelsblad meldt, is 
tie Kegeering bereid fH, 100,000 subsidie te verlee
nen uitsluitend voor de ontworpen spoorweglijn üi 
de provincie Groningen, namelijk: Groningen- Adorp-
Sauw'enl-Winsum-Baflo-Uithuizen-Roiideschool, met 
zijtakken naar Delfzijl en Zoutkamp, ter gezamen
lijke lengte van 82 KM. 

Er was aanvankelijk maar sprake van eene sub
sidie van f i , 700,000, doch het is een gelukkig ver
schijnsel, dat het nut en de noodzakelijkheid van 
eeu dergelijke lijn door wn van de welvarendste en 
dichtstbevolkte gedeelten van Groningen blijkbaar 
door de Rcgcoring erkend worden. 

— Te Elberfeld wenl Zaterdag II. een vergade
ring gehouden van aandeelhouders in den Bergisch-
Markischen spoorweg, waarin het contract tot ex
ploitatie met de Nederlandsrh-VVestfaalsche Spoor
wegmaatschappij eenstemmig werd aangenomen. 

— De hoofdcommissie voor het standbeeld van 
Spinoza heeft een wedstrijd uitgeschreven voor kun
stenaars uit het buitenland en uit Nederland. Zij 
wenscht een model in pleister van een meter hoogte 
(het voetstuk inbegrepen) en voorstellende Spinoza 
in de kleeding der 17e eeuw. De modellen moeten 
uiterlijk 1 October 1877 worden bezorgd aan den 
heer M. van Ophoren , Fluweelen Burgwal, 22, alhier. 

De vervaardiger van het model, waarop de keus 
valt, zal worden belnst met het maken iu pleister vun 
eene nauwkeurig gelijkende kopie, waarvan de hoogte 
loter zal worden bepaald. Wordt dit groote model 
mede goedgekeurd, dan zal eene belooning van f 2000 
aan den vervaardiger wonlen toegekend. In het tegen
overgestelde geval zal hem eene billijke schadeloos
stelling, door de Commissie te bepalen, worden uit
gekeerd. Aan den maker van het model, dat geoordeeld 
wordt het eerste 't meest nabij te komen, zal eene 
premie van ƒ 2 5 0 toegekend wonlen. 

Het standbeeld zal wonlen uitgevoerd in brons, het 
voetstuk in gehouwen steen. De vervaardiger van het 
bekroonde model zal, zoo hij niet zelf tot de uitvoering 
van zijn werk wordt geroepen, door de Commissie met 
het toezicht daarover wonlen belast. De vergoeding 
der reiskosten en van het tijdverzuim zal door de 
Commissie worden geregeld, 

— Door C. Hou terse, aannemer te Amsterdam, 
F. Swots Az. en A. M. Langeveld, id. te Hardinks-
vcld, is concessie aangevraagd tot droogmaking van 
de Itiiigwiel, een gedeelte van het Zandmeer en een 
gedeelte van het Groote Gaastineer, in de gemeente 
Wymbritseradeel. De oppervlakte bedraagt ongeveer 
250 hektare. 

Aankondiffin̂ en van Aanbestedingen. 
N t M 4 t | , I A p r i l . 

Lemmer, door borg. en weth. van Lenisterland, ter 
secretarie: het amoveeren dor Ihans bestaande-en het 
houwen van een walmuur in hot dok te Lemmer, ia 
9 perc.: a. san de zuidzijde, b. aan de noordzijde vaa 
het dok. 

M l » * * * , 3 Apr i l . 
Crenltigen, door het R. K. parochiaal korkbestuur: 

het amoveeren van eenige oude gebouwen en het daar 
ter plaatse bouwen vau een nieuw schoolgebouw. 

Ketterdam. te 12 urea, door M. M. de Monchy, 
S. J. R, de Monchy eo Mr. A. C. vnn Rossom, pak-
huismeesteren van de petroleum, ia het Hotel Leij-
graaff: hét maken van ruim 300 str. M beschoeiing, 
het ophoogen van het terrein achter de beschoeiing, 
benevens graaf en baggerwerk in de rivier de Nieuwe 
Maas voor de St.-Jansplaat beneden dc haven te 
Charlois. 

H e u s * » , te 12 ureu, door den commandant in bet 7e 
geniecomma adem ent, in Het Wapen van Amsterdam: 
het éénjarig onderhoud lo. vau dc werken te Heusden, 
SO. vau de kazernegebouwen euz. te Heusden. Bilj. 
inz. 2 April, te 3 uren, op het bureau der genie te 
Heusden. 

nvrdrt-rht, te 12 uren, ter secretarie: het makeu 
en stellen der pneumatische rioleering, volgens het 
Liernurstelsel, voor het schoolgebouw en de onderwij
zerswoning san de Platte Hellingen aldaar. 

Zwel l e , te 12 uren, door bet dijksbestuur van het 
3e district (Noorder Vechtdijken) in Overijsel, in het 
Odéon: het legden van 4 nieuwe dijkeu io de ge
meente Zwollerkerspel. 

Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: lo. 
het onderhoud van de wegen, singels, pleinen en voet
paden iu de gemeente; 2o. het aanleggeu vau harde 
baneu op den Deelenscheweg, op den Ouden Konings
weg en op den Nieuwen Parallelweg, tergeznmenlijke 
lengte Tan 4700 str. M.; 3o. het maken, leveren en 
stellen van sclioolmeubelen voor school no. 10. 

'a-Hage, te 1 uur, door het ministerie van finan
ciën: het spannen en ophanden van één draad aan dc 
bestaande telegraafpalen tusschen 's-Bosch en Nijmegen, 
lang 46930 M. eu vaa 2 draden HID de bestaande 

talen tusschen Hcosch en Oss, lang 4190 IL, met bij-
ehoorende werken. Raming /*563. 

ftaeaa, door Mr. J . J . Bolman i de levering van 10 
a 12 M- fijne grint. 

FliislerweJd: lo. het begruppen van de stads-aan-
wassen aan den Dollart, in 4 porc; 2o. het herstellen 
en onderhouden van afwegen, lanen cn overreden op 
de stads-bezittingen aldaar, in 2 perc. Bilj. inzenden 
aan den rentmeester van do slads-bezittingen te üro-
niogen, te Finstcrwold en aan EL E. Bruggers, te 
Keiderwolderpolder. 

Hommen., het bouwen vau i stelphuizingen m den 
Koeverderpolder, aan den Rijksstraatweg nabij de 
Wcllebrug. Teekening lijrt bij deu kastelein E. A. 
de Jong, aldaar. Inl. bij P. do Jong Jz., aldaar. 

« o e i i - d . i i ; , 4 «pril 
Utrecht, te In uren, door den commandant der genie, 

in het gebouw voor Kunsten on Weienschappen: het 
éénjarig onderhoud lo. der kazeruegobouwm enz. te 
Utrecht; 2o. werken te idetn; 3o. werken to Hons wijk 
cu te Vreeswijk; 4o. werken vau deu verruimden 
Krommen Rijn. Bilj. inz. uiterlijk 3 April, te 3 ureu. 

Weiraarted ijk . te 10 ureu, door het gemeentebost,: 
het bouweu eener onderwijzerswoning iu die gemeente. 

Ilpendam, t̂  11 uren, door burg. en wetli.: ver
schillende onderhouds- eu herstellingswerken. (Zie 
verder uo. 12.) 

*t . -«nna-p»reehle , te 11 ureu, door bet KCmcnnU-
bestuur ran Het Bildt: het verven van het schoolge
bouw en onder wijzers woning te Oudcbildtzijl. 

Hein , te 12 uren, door den directeur der artillerie
stapel- en constructie-magazijnen; de levering van: 
perc. 1, 30,000 KG. gegoten roodkoper in blokken eu 
300 KG. zuiver geraffineerd rond staafkopcr, tot zund
gat tappen van 0.04(i M. iu middellijn; perc. 2, 3500 
KG. Bauka-tin, in blokken. Prijsopgave per 100 KG. 

Z i i i f r n , te 12 uren, door den logementhouder G. J. 
Petersen: hot bouwen vau ecn nieuw logement en 
koffiehuis. Inl. bij deu architect J. Uiterwijk Wz. 

«-Gravendeel, te 12 urou, door burg. en weth.: het 
amoveeren van oen oud' eu het stichten eeuer nieuwe •"' 
school voor 4S0 kinderen iu 6 lokalen. Iul. bij den 
architect H. In 't Veld, Ie Dubbeldam. 

Har ten* , te 12 uren, bij T. Jonker: liet bouwen 
eener pastorie voor de Herv. gemeente. Inl. by den 
architect 1>. Duursma, te Drachten. Aauw. te 10uren. 

hrn i ing r i i . ie 1 . uren, door burg. en weth.: het 
houwen eener school voor 500 kinderen met woniog, 
iu de Dijkstraat, aldaar. 

V l l a g e . te 1 uur, doorliet ministerie vau justitie: 
eenige vernieuwingen eu herstellingen aan- en bet 3jarig 
onderhoud van het huis van verbetering en opvoeding 
vour jongens cn het huis vau arrest te Alkmaar. 

Olsterwjjk , ie 3 uren, door het R. K. kerkbest., 
bij F. van Seist: hel bouwen vau lokalen met aan-
boorigheden voor eene bijzondere meisjesschool voor 
gewoon lager ouderwijs en eene bewaarschool aldaar. 
Bilj. inz. 3 April, vóór 4 uren. 

lloedeken*kerke, ter secretarie : de levering van 
20U M ' grove onderhoudsgrint. 

Honderd»». A Apr i l . 
Venlee, te 10 uren, door den eerstaanw, ingenieur-

het éénjarig onderhoud van de kazerncgebouwen al
daar. Bilj. inz. 4 April, vóór 3 ureu, op het bureau der 
genie te Venice. 

's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van bic-
nenl. zaken: het vervaardigen, ineenzetten, weer uit-
elkauder-nemen en naar de plaats van inscheping ver-
roereu vau den metalen bovenbouw voor 28 bruggen, 
teu behoeve der Staatsspoorwegen op Java. Int bij 
deu hoofdingenieur 7. W. Witsen E ms, te 's-Hage. 

Dein , te 11 uren, door deu directeur der artillerie: 
stapel- en ronstructiemagazijnen: de leveriug vau be
noodigd heden voor den dienst in Nederl. Indie i 

POOT de artillerie civiele eitch. 
250 heele haren buskruitkleedcn. 
400 halve idem idem. 

10 boksreepen. 
15 koppelreepen tot schranken. 
5 scbraukreepen. 

10 groote kononstroppen. 
10 kleine idem. 
10 kanonstops troppen. 
5 kanontrekreepen. 
5 tuierreepen tot schranken. 

250 brandemmers. 
50 brand zeilopbsaltou wen. 
25 hoofdtouwen tot brandhakeo. 
15 op naaitouwen tot slangen. 

Genie, 
10 hand brandspuiten met toebehooren. 
30 brandzeilen met ophaaltouwen. 
30 hoofdlouwen tot braudhaken. 
5 veiligheidskappen. 

30 geheime lantaarns. 
50 slangeu tot alle brandspuiten, heunep, van model 

lang 15.7 M. 
50 idem tot handbrandspuiten, korte, lang 2 M-
50 idem idem lange, lang (1 M. 

100 suigbekleedseleo vaa pompleder voor brand
spuiten van model. 

100 idem idem voor band brandspuiten. 
10 stellen zuigbuizen (elk stel bestaande uit 1 

kort en 2 lange stukken.) 
H « r e n , te 11 uren, door den korkeraad der Chr. 

(ieref. gemeente, bij O. Hoeoderken: bet bouwen van 
cene pastorie. 

• • I sward , te 11 uren, door burg. en weth-: l o . 
bet leveren en maken eener bijkeuken bij het post-eu 
telegraafkantoor, met kasten; lo. het leveren en stel
len vau eeu vasten wnagluifel met ijzeren kap ent.; 
3o. het afnemen der bestaande leibedekking, bet ver
beteren der houten dakplankcn, het veranderen der 
belling van het oostelijk schilddak ea bet opnieuw 
dekken met leien enz. 

Mllhclml i iudorp , te 11 ureu, door het bestuur vnu 
den cahunileuscn polder Oost-Beveland, in het ge
meentehuis : liet plaatsen van een rijzen kraagstuk 
langs een gedeelte van den teen der VVeatnol aan dieu 
polder. Aanw. 3 April. 

Leiden, te 12 uren, door burg. eu weth.: l o . het 
leggen van eene nieuwe brug over do Binuenvest-
gracht, aan het eind der Ververstraat; 2o. het ver
nieuwen van eeue brug over de Grocnhazengracht bij 
de Doclcpoort. Inl. bij den gemeentearchitect. 

Hljnsburg, tc 12 ureu, door burg. en weth.: het 
maken van een gebouw, bestemd voor 2 ondorwijzers-
wouingen binnen die gemeente. Aanw. 4 April, te 
11 uren- (Herbestcding.) 

Haarlem, te 2'/t ureu, door het ministerie van 
binnenl. zukor:, aau het gebouw van het prov. hest.: 
Lo. het verbeteren van het beslag vóór het paalscherm 
der Pettemer zeewering; 2o. het verbeteren van deu 
weg op den oostelijken dijk van het Ncordhollandscb 
kanaal, langs dc gemoenteo Oost- eu W'estgrafldijk. 
Kam iug / 3050. 

i ' i t h i i i z i - r m i - i - r i n i , te 3 u n ' ! i , door burg. en weth.: 
het amovcereu van gebouwen, het bouwen van een 
nieuw schoolgebouw mot amcuhlement en hut verbou
wen eener behuizing tot onderwijzerswoning, alles niet 
bijlevering van materialen, enz. Inl. bij den architecl 
J. Offringa, nldaar. 

Uarlineen . door het dijksbostuur der Vijf-Deelcu-
Zeedijken-Binnendijks: de lovering van palen, eikeu 
gordingen eu 2000 KG. Drcutschc steen. 

V r i | d . . ï . « «Bril. 
f ^ o u i i n , tc 10 uren, door don eerstaanw. ingenieur, 

in Arti-Legi: het éénjarig onderhoud lo. der werken 
te Woerden en te Wie11kerM'l.mis. 2o. der kazernege
bouwen enz. aldaar, 3o. dor >dem enz. le Gouda, 4o. 
der idem enz. te Schoonhoven. Bilj inz. 5 April, to 
3 uren, op het bureau van den ingenieur voornoemd. 

Middel nn r*, te 10 ' i r e u , door bet ministerie van 
binnenl. zaken, aan bet geb. van het prov. best.: lo. 
bet éénjarig ouderhoud van 's Rijks zeeweringen bij de 
1 iu;],. Ilnevc, aan de noordkust vau het eiland Schou
wen. Aauw. 3 April. Raming /3820; 2o. het her
stellen van eenige rijzen hoofden bewesten den west-
haveudijk te Nouzrn. Raming / 7S50. 

OerarechC, te 11 uren, iu liet koffiehuis van J , C 
vsn der Horst: het herstel der stormschade aan den 
dijk van den grooten polder Krabbe cn van den pol
der God-zij-dank, op het eiland Rozenburg, in perc. 

h n k u i j k . te 11 uren, door het Herv. kerkbest., 
bij Wed. T. Vissers: hel afbreken der beslaande on 
hot bouwen eener nieuwe onderwijzerswoning. Aauw. 
te 10 uren. 

Haarlem, to 12 uren, door deu architect J. D. 
Kaakebeen, in hot Noord- en Zuidhollandsch koffie
huis: het bouwen van eene boerenwoning in dei: 
grooten IJpolder West, no. 3, aan den dijk bij het 
station Halfweg. 

Zwal l e , te 12 ureu, door het ministerie van bin
nenl. zaken, aan bet gebouw van bet prov. bestuur: 
lo. het doen van klinkerbestrathigen op den grooten 
weg lo klasse, vau Deventer naar Goor; 2o. bet ver-
vsugen van oen steenen dam door een gejeelte paal-
werk aan do oostzijde van Schokland. Raming 
f 4i75. 

Woningen, te 12 uren, door burg. en weth.: lo. 
het bouwen van ccno gekoppelde schutsluis, ongeveer 
340 M. boven den Pekeldcrdam; 2o. het bouwen vau 
ei ne schutsluis in hot Pc kol der hoofddiep vóór plaats 
no. 57, zuidkant, tc Nieuwe-Pekela; 3o. het bouwen 
van eene schutsluis in het Pekel de rhoofdd iep, ter ver
vanging vau bei bovenste verlaat aldaar; 4o. het hou
wen van 2 houten drnaibruggcu, met itrénco pt-uauteu 
en walhoofden, in den weg to Stadskanaal ou langs 
het Boorcndiep. Inl. hij don ingenieur der Stadsve
nen, te Stadskanaal. 

VHum-, te 1 uur, door burg. en weth.: de le
vering van bouwmaterialen, alsmede van grint en 
schelpen op de stapelplaats der Duiuwaterleiaiug aau 
de Sprank. 

Hleeneeren, te 1 uur, door burg. en weth.: de le
vering van 300 M 1 berggrint. 

Heetiterawaag. bij J. Vrijburg: het afbreken van 
2 boereuh uizen en bot bouwen eener boerenhuizing 
op de plaats in huur bij Dijkstra, lc Oldeboorn. Inl. 
bij G. Vrijburg, te Bcctsterzwaag. 

Zaterdag, 7 Apr i l . 
I n u M N s m , te II ureu, door den eerstaanw. in

genieur, .n 's Rijks klccdiuginagazijn: het éénjarig on
derhoud lo. vau dc kazerncgebouwen tc Amsterdam, 
2o. van dc idem te Hoorn; 3o. het doen van herstel
lingen enz. aan de kazernegebouwen te Amsterdam. 
Rilj. inzenden fi April, te 3 uren, op het bureau van 
den ingenieur vooruoctnd. 

Leeuwarden, te 12 uren, ten gemeentehuize: het 
stichten van eene woning en een kantoor voor den 
directeur der gemeentcgosfabriek. Bilj. iuz. 6 April, 
vóór 's avonds 8 uren. 

Watergraaramecr, te 12 uren, door het bestuur vau 
het hoogheemraadschap, in het Rechthuis: bet maken 
der gebouwen en iurichtingen voor een dubbel stoom
gemaal. 

Zaamalaf, te 2 uren, door het hestuur der water
kcering van de calnmitcusc polders Mnrgareta, Kleine-
Hui-seus eu Ecudracht, in do dircciiekeet van den 
Margaretapolder: het maken en zinken van: 12720 
M 1 zinkstuk van 2 rijslagen; het maken van 240 M 1 

rijsbeslag met sta-ikrijen; het leveren en verwerken 
van: 13730 schoepstons gewonen Doornikschea steen; 
4985 scbecpstons afval van Doornikschea of Lessinee-
schen steen. 

i ' r t - t r r p , bij J. Sohuurmani het afbreken van 2 
boeren huizingen en het wederopbouwen eener nieuwe 
boerenhuizing aldaar. Aanw. 5 April, te 10 uren. 

M i j n j . ten . , bij Wed. Van Essen: het afbreken en 
wederopbouwen eener bijschuur bij H. L . Lolkema. 

Han-twerd (aan do Streek), bij E . Rienstra: het 
amoveeren vau ecu schuur en het wederopbouwen van 
een niouwen doorreed, stalling, keuken, bergplaats en 
verdere betimmering. Inl. bij den opzichter Ö. Siitsma, 
to Oudkerk. 

Maandag, ff) 4pri l . 
Delft, te 12 uren, door deu directeur der artillerie-

stapel- en constructie-magazijnen: de levering van: 
gietijzer merk Blaenavon no. 1, en gietijzer merk 
Gartsherrv no. 1, van elk 250.000 KG. Priisoucave 
per 100 KG. Levering in de magazijnen bijdelJzer* 
gieterij, gemeeutc Hof-van-Delft. 

"•Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: de aanleg 
'an riolen iu de Van-de-Spiegel- en Hugo-de-Groot-
straten. 

wiasckerhe, te 1 uur, door het bestuur van den 

polder Sophia, in het gemeentehuis: het maken van 
een buitenoerm met verdedigingswerken en het leggen 
van rijsbeslag met staakrijen, langs een gedeelte zee
dijk van genoomden polder. Aanw. te 9 uren. 

Amsterdam, te l ' / t uren, door dc Holl. Uieren* 
spoorwegmaatschappij, in het stationsgebouw: lo. 
net leveren van 1500 stuks gecreosoteerrle eiken- en 
1500 stuks geereosoleerde grenen dwarsliggers en 159 
stuks gecreosoteerde eiken wissel houten, ten behoeve 
van het vernieuwingsfonds van den Noordbollandschen 
Staatsspoorweg; 2o. het maken van eene bergplaats 
voor vrachtgoederen op bet station te Haarlem. Aanw. 
6 April, te 11 uren. 

l lhMdac, 10 Apr i l . 
A r n h e m , te 10 uren, donr den eerstaanw. inge

nieur, in De Harmonie: het éénjarig onderhoud lo. 
vau dc kazernegebouwen enz. te Arnhem, 2o. van de 
idem te Doesburg, 3o. van de werken aldaar. Bilj. 
inz. 9 April, vóór 3 uren, op het bureau van den in-
geuieur voornoemd. 

Anna-Pauiawna, tc 11 uren, door H. Rentenaar, 
in den Stoomweg: het verbouwen en vergrooten eener 
buismanswoning. 

H n c i i H . l i , ! , II Apr i l . 
L'treeht, te 10 uren, door den commandant der 

genie, in het gebouw voor Kunsten en Weten
schappen: lo. het doen vau herstellingen aau kazerne
gebouwen enz le Utrecht; 2o. eene verving van idem 
enz. te idem; 3o. bet op diepte brengen van den gc-
kaualiseerden Krommen Rijn, tusschen Wijk-bij-I)uur-
stede on Odijk. Bilj. inzenden 10 April, te 3 uren. 

'a-llage, te 11 uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken: lo. het éénjarig onderhoud der werken 
van den waterweg vau Rotterdam naar zoe. Aanw. 
Q en 7 April. Raming f 54,000; 2o. dc uitvoering van 
graaf- en baggerwerk op bet benedendeel der Nieuwe 
Merwede, gedeeltelijk door middel vaa Rijks-stoom-
baggervaartuigcu, met de bediening en het ouderhoud 
dier vaartuigen tot en met 31 Maart '78. Aanw. 8 
April. Raming /"ÏSO.OOO: 3o. de opruiming vangron-
den, gelegen aan den rechteroever van het Mallegat, 
onder Dubbeldam. Aanw. 6 April. Raming / 4<>,100. 

t t i i . i e r f i . i n i . te 11 uren, door don directeur en 
commandant der marine, aan hot directiegebouw: de 
levering van: uoorsche houtwareu; rigasche dekdo-
len; grenen bakdelon; dito ribben: vuren delen; den
nen idem; dito schrouten; iepen- on esschenhout; azijn-
cn pokhout; scheepssmederijen; vcrsmclteu van koper; 
roodkoper in staven en koperdraad: geelkoper in sta
ven; koperen pijpen; tin; lood; zink iu bladen; ijze
ren spijkers; kramerijen; gereedschappen; machine-
kameroe hoef ten; afval van katoeuen garens; pek; gas-
coke; Eng. schaalkolcn; idem smcekolen; boutskolen; 
Eng. coaks (sinders); verfwaren; loodwit; halfwit glas; 
scheepsdokglas; steen; kalk en zand; lederen stuur-
reciien; wit en geteerd touwwerk; moscovische teer; 
vlaggedoek; garens; zwemgordels; duigen ou bodem-
stukkon; grenen of vuren duigen ea oodetnstukkeu; 
houten hoepels; riemen; ijzeren kisten voor vette wa
ren eu dito oliefcetels; kommaliegocd (ijzerwerk); idem 
(koper- on hlikwerk); huiden of Ieder; reuzel; groene 
zeep; borstelwerk onz.; papier enz.; stearine-kaarsen; 
en saai tot kardoezen. 

.Vaarden, te 11 uren, door den eerstaanw. inge
nieur, in het gemeentehuis: het éénjarig onderhoud 
lo. der werkeu, 2o. der kazernogebouwen enz. te 
Naarden. Bilj. inz. 10 April, vóór 3 uren, op het 
bureau van den iug^nieur voornoemd. 

L e i d e n , te 11 u r e n , door denecrst&anw. ingenieur 
te 's-Hagc, iu bet geoiebureau bij de Doelekazerue i 
het éénjarig onderhoud van de kazeruegobouwen enz. 
te Leiden. Bilj. inz. 10 April, te 3 ureu, opgenoemd 
bureau. 

W a d e n o i j e n , te 11 uren. bij P. C. van de GnuuT: 
hot bouwen van een heerenhuis aldaar. Inl. bij den 
architect J . C. Wouterlood, te Ophetnert. Aanw. te 
10 uren. 

Weesp, tc 12 uren, door den eerstaanw. ingenieur, 
in het Gemeentehuis: het éénjarig onderhoud lo. der 
werken te Muiden en te Weesp, 2o. der werken van 
de forten cu redoutes. Bilj. inz. 10 April, vóór 3 
uren, op het bureau vau den ingenieur voornoemd. 

Deiiderdag, IS Apr i l . 
lierinehem, te 10 uren, door don commandant der 

genie, in den Docle: het éénjarig onderhoud lo. der 
werken tc Gorinchem eu Asperen, 2o- der ktizernoge. 
bouwen aldaar. Bilj. mzendeu 11 April, vóór 3 uren. 

Haarlem, te '-" . uren, door het miuisterie van 
biuncnl. zakcu, aau het gob. van hel prov. best.: lo. 
het maken van een vaugdam aan deu zuidelijken loi-
dain vnn het Krabbersgat bij Enkhuizen. Aanw. 7 
April. Raming f 1,463,000 ; 2o. het makeu van een 
verkenmerk of kaap, tevens dienende tot toevluchts
oord voor schipbreukelingen, op de zuidoostpunt van 
de Noorder-llaaks, genaamd Onrust. Aauw. 7 April. 

Vr j d a g , ia A p r i l . 
Middelburg , tc 10 uren, door het miaistsrie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het bouwen van eeno sluismeesterswoning te Sas-van-
Gent. Aauw. 7 en 9 April. Raming ƒ8000. 

Weudrlckem, te 10 uren, door deu commandant 
der genie, in Bellevue: lo. het éénjarig ouderhoud 
der werkeu te Woudrichem, Loevestein enz., 2o. idem 
der kazernegebouwen te Woudrichem eu Loevestein. 
Bilj. inzenden 12 April, vóór 3 uren. 

Weudrlehetn, te 10 uren. door den comm. in het 
3e geniccommandemeDt, in Bellevue: het albreken en 
herstellen vau bckleediugs- cn profielmuren te Wou
drichem en Loevestein. Bilj. iuz, 12 April, vóór 4 
urea, op het bureau van den fortificatie-opzichter te 
Woudrichem. 

I l o r d ree h t , te 11 uren, doo r P. A. < ) ver w :it er, in 
het café Zahn : het maken eeuer kade voorden Krabbe-
poldcr laugs bet Mallegat. Aanw, 3 en 4 April, te 
10 uren. 

Leeuwarden, tc 12 uren, door het prov. bestuur: 
het uitvoeren vau eenige vernieuwingen en herstel
lingen aan de werken langs het Roode Klif, met het 
onderhoud van 1 Mei '77—30 April '80. Aanw. 5 
April. 

L'treeht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
verbouwen der bestaande locomotievenloods en het 
makeu van bijkomende werken op het gemeenschap
pelijk station Zutfen. 

Calijnaplaat, te 3 uren, door Bijbau, in De Patrijs: 
bet bouwen van een woonhuis met bakkeet, op de 
hofstede bewoond door J . de Looft" Lz., onder YVisse-
kerke. Aanw. door den architect Hanuiok, te 10 uren. 

Maandag, l « Apr i l . 
Uaa . t r i r i i t , te 10 uren, door het ministerie van 

binnenl. sakeu, aan het gebouw van het prov. best.: 
hot voortzetten der werken voor deu aanleg eener 
nieuwe havenkom aan de Zuid-Willemsvaart te Maas
tricht. Raming ƒ34,300. 

Zevenbergen, te 11 ureu, door het gemeen
tebestuur: de levering van 140 M 1 goed gehorde 
en gewasachen ouderhoudsgriot. 

M e u « - L e u n e n , te 1 uur, door burg. en weth.: het 
maken van ecn straatweg, lang 14,500 M., benevens 
het bouweu van 2 houten bruggeu en een gemetselde 
brug, in dezen weg gelegen. 

A p e l d o o r n , te 2 uren, door de comm. voor de 
Iiaud bouw tentoonstelling, in De Arend: bet bouwen 
eenor kantine. Aanw. vau 10—12 uren. 

Witmanum, te 5 oren, door den kerkeraad der 
Doopsgezinde gemeente, bij deu logementhouder R. 
Sijperda: het bouwen eener nieuwe Kerk te Witmar 
sum. Aauw. van 11—2 uren. 

Dinsdag, 17 Apr i l . 
Vaerarhoten. le 11 ureu, door het bestuur van deu 

Duivenvoordsch-Veenzijdschen polder, in het raadhuis: 
lo. het maken der gebouwen en inrichtingen vooreen 
stoomgemaal met koleubergplaata; So. het verrichten 
van aardewerken, alsmede bet maken en leggon der 
benoodigde duikers enz. Inl. bij den architect J. 
Goldberg, te Hazerswoude. Aanw. 12 April, te 10 uren. 

H e e m dag. It) Apr i l . 
Helder, te 11 uren, door den comm. in het 4e 

geniecommandement, in Tivoli: het éénjarig onderhoud 
lo. van de werken te Helder en op Tessel, 2o. van 
de kazornegebouwen enz. te Helder. Bilj. inz. 17 
April, vóór 3 uren, op bet bureau van den comm. 
voornoemd. 

Denderdag, Iff) Apr i l . 
Nijmegen, te 12 uren, door den eerstaanw. ingenieur, 

iu de kazerne in de Burgstraat: het éénjarig onder
houd lo. van de werken, 2o. van de kazernegebouwen 
enz. lu Nijmegen. Bilj. inz. IS April, vóór 3 uren, 
op hot bureau van don eerstaanw. ingen. voornoemd. 

'a-llage, te 12 uren, door bet ministerie vau bin
nen), zaken, ten dienste der Staatsspoorwegen op Java: 
het makeu, iu-elkander-zctten, weer uit-elkander-ncmen 
ea langs boord van een zeilschip leveren van deu 
metalen bovenbouw voor 113 balkbruggen. Inl. bij 
den hoofdingenieur J. W. Witsen Elias, te 'a-Hago. 

Zaterdag, I I Apr i l . 
Amsterdam, te 12 urea, door de Amsterdamsche 

Kauaalmaatschappij: het maken van een zeehreker, 
bewestou de Oranjesluizen, te Schellingwoude. Inl. 
bij den eerstaanw. ingenieur en den hoofdopzichter A . 
VV. Olivior, aan het kantoor der Maatschappij. 

Dardreeht, te 1 uur, teu dienste van de gasfabriek, 
op het kantoor dier fabriek: de levering vau ongeveer 
58,000 HL. Engelsche gaskoleu. 

Weenadag, SS Apr i l . 
'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van bin

nen! zaken: het opruimen der ondiepte in bet zuide
lijk deel der Dordschc Kil, onder do gemeenten Dub
beldam, Strijen en 's Gravendeel. Aanw. 4 en 7 April. 

Denderdag, %% A p r i l . 
'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie vau bin

nenl. zaken, ten dienste der Staatsspoorwegen: het 
maken en stellen van den ijzeren boveubouw voor 
cene draaibrug over de Nieuwe Vaart eu voor 3 vaste 
overspanningen over het kanaal bezuiden die vaart to 
Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg \ieuwe-
diep—Amsterdam. Aanw. 17 en 19 April, te 11 uron. 

\tloop van Aanbestedingen. 
Winterswijk , 10 Maart: het bouwen van een woon

huis voor de Wuterwijkaebe Bouwvereeniging; minste 
inschrijver was G. W\ 'Foebest. te Winterswijk, voor 
/ 3660. 

Lang-woei e n . 17 Maart: het doon van eenige her
stellingen on verbeteringen ia bet badhuis Bethesda; 
ingekomen 3 bilj., als : 
J. de Wit, te Dieren, ƒ 15*13 
W. Knklaar, „ idem „ 1497 
A. Klanderman, „ Brummen, 1399 
gegund. 

Wleringerwaard, 17 Maart: de levering van p. m. 
500 slère fijngewasscheu grint; geguud aan A . B. A. 
l̂ uack, te Nijmegen, a /*2.87 per stère, 

'•-Hage , 19 Maart: het vervangen van een gedeelte 
der houten beschoeiing langs de haven te Schevenin
gen door een gemetselde bekleeding, ingekomen 5 
bilj, als: 

te 's-Hago, 
„ idem 
„ idem 
„ Rotterdam, 

Sliedrecht, 

ƒ 12,000 
„ 9,600 

9,543 
7,900 
7,890 

J. A . Haasveld, 
H. W. Bouthoorn, 
A . Rijneveld, 
G. Keij, 
1) Boer, 

Alkmaar , 19 Maart: het maken vnn een bazaltmir 
ter lengte van 104 M. aan de noordzijde der Edam
mer zeehaven, in de verlenging oostwaarts van het 
reeds bestaande gedeelte; minste iuschr. WSB P. Kom
mer Pz., te Seharwoude, voor /60S4. 

«•milde, 19 Maart: de herstolling en gedeeltelijke 
vernieuwing der synagoge; ingek. 3 bilj., als: 
B. Bos, te Smihle, f 1893 
K. Kok, »p idem „ 1740 
K. A. van Es, „ Oosterwolde, „ 1350 

Franeker , 19 Maart: het droogmaken, slatten ea 
het vernieuweu, voorzoover noodig, vau de wallen van 
hel West; ingek. S bilj., als: 

te Tjummarum 
„ idem 
„ Seksbierum, 
„ Franeker, 
„ idem 
„ idem 
a idem 
„ idem 

f 21,990 
„ 19,800 
„ 13,990 
„ 17,500 
„ 16,164 
„ 15,300 
„ 14,967 
„ 14,154 

l). Gaastra, 
r. G. Fekkes, 
H. Zaagsma, 
1). v. d. Baren, 
D. Palstra, 
S. A. Bergsma, 
O. Brugsma, 
G. H. Brouwer, 
geguud, 

Haarlem, 20 Maart: het gelijkmaken en herstellen 
van den ringdijk met taluds en bermen, tusschen do 
Krnis- en Bennebrcekerwegen in den Haarlemmer-
meerpolder: ingekomen 5 bilj., als: 
J. van den Heuvel Az., te Haarlemmermeer, ƒ 6585 
\l. a. Romers, „ idem „ 6285 
J. Frujtier, „ Utrecht, ,. 6116 
L. Brouwer, „ Gouda, „ 5960 
VV. den Breejeu, H Gieseadam, ,, 56S0 
gegund 

Delft, 20 Maart: de levering aan de artillerie-stapel- en construe Lie-magazijnen van conslructiehout, als 

fleheanhaven, 30 Maart: het grootendeels afbreken 
van eene woning en het daarvoor in de plaats bouwen 
van eene bewaarschool; ingek. 3 bilj., als: 
P. Blanken, te Borg-Ambacht, / 5564 
P. v. d. Leeden, „ idem „ 5560 
W. Pruijt, „ Lekkcrkerk, „ 5300 

S t . - i n n . parochie , 20 Maart; het aanleggen van 
een kunstweg op deu nieuwen Biltdijk; iugek. II 
bilj., als: 

te Heerenveen, 
„ Kuinre, 
„ St.-Anna-par., 
„ Leeuwarden, 
„ Garijp, 
„ St.-Anna-par-, 
„ Oudobiltzijl, 
„ Franeker, 
„ Oudebiltzijl, 
M St. Anna-par., 
„ Oudebiltzijl, 

ƒ 34,600 
„ 34,300 
„ 33,900 
„ 32,600 
„ 31,515 
„ 30.900 
„ 30,500 
„ 29,237 
„ 29,000 
„ 23,990 
„ 97,630 

K- van Tongeren, 
R. Kamman, 
W. T. v. d. Veer, 
P. Plukkel, 
P. W. Kroes, 
Jasper C. dc Jong, 
F. Ouhoux, 
D. Palstra, 
T. M. Kingma, 
Gebr. Pot, 
H. J . Boetzer, 
gegund. 

Ahhekerk, 21 Miart: het bouwen eener nieuwe 
pastorie; minste inschr. was J . Kistcmaker, te Sijbe-
karspcl, voor ƒ 13,660. 

Raxenhnrg, 21 Maart: dc levering van 130 M 1 

grint en 30 M 1 grintzand; minste inscbr. was C. 
Mudde, te Lekkcrkerk, grint a ƒ2.05, grintzand i 
ƒ 1 . 4 0 per M 3 . 

Dein, 22 Maart: dc levering aau de artillerie
stapel- en constriictiemagazijnen vau: lo. nieuw «e-
goten roodkoper in blokken; ingek. 6 bilj., als 
H. de Heus en Zu., 
L. J . Enthoven en Co., 
S. A. Vies en Zn., 
R. S Stokvis ea Zn., 
G. J . Leeuwenberg, 
Gebr. Abrahams, 

te Rotterdam, 
's- Hage, 
Rotterdam, 

idem 
Delft, 
's-Hage, 

/ 94.95 
„ 94.60 
„ 94.46 
„ 93.65 
„ 93.37* 
, 92.47 

So. nieuw zink in blokken; ingekomen 6 bilj., als: 
S. A. Vies en Zn., 
W. Hoven ea Zn-, 
G. J. Leeuwenberg, 
L. J . Euthovcn on Co., 
R. S. Stokvis on Zn., 
A. I). Hamburger, 

te Rotterdam, 
's- Hage, 
Delft, 
's-Hagc, 
Rotterdam, 
Utrecht, 

ƒ 33.75 
, 32.99 
, 31.11 
, 27.61 
, 26.99 
, 26.89 

3o. lood ia staven; ingekomen 9 biljetten, als: 
W. Hovcu cu Zn., te 's-Hagc, / 26.665 

Rouppc v.d. Voort ou Zn., „ 's-Bosch, „ 25.29 
A. D. Hamburger, „ Utrecht, „ 25.24 
S. A. Vies en Zn., „ Rotterdam, „ 25 12s 

Gebr. Abrahams, „ 's-Hage, „ 24.96 
G. J. L e e u w e n b e r g . „ Delft, „ 24.83 
C. Balguerie en Zn., „ Rotterdam, „ 24.83 
Beukers en Holtgrave, „ idem „ 24.74 
Wed. G. Dorcmans en Zn., „ idem „ 24.58 
per 1000 KG. 

IJselmende, 22 Maart: het bouwen eener bewaar
school; minste inschr. was C. Taselaar, te IJselmonde, 
voor ƒ7460. 

Haarlem, 22 Maart: het herstellen van den tot 
zeemerk dienenden toren van Callnutsoog; ingekomen 
4 bilj., als: 
D. de Vries, te Helder, ƒ 2580 
J. Fransen, „ Callantsoog. „ 2289 
K. Bol, „ Zijpe, „ 2274 
(i. Veter, „ idem „ 1900 
gegund. 

N - H o s r h , 23 Maart: lo. de verbetering door be
griming en bestrating van 2 gedeelten onderberm der 
Zuid-Willemsvaart; miuste inschr. was W. F. Wijers, 
te Tilburg, voor ƒ9795 . 

9o. het uitvoeren van herstellingen aan de brug 
over de Pomphoeksche Wetering nabij Klein-Deuteren 
in den prov. weg vau 's-Bosch naar Vlijmen; mi ste 
inschr. was A. de Leeuw, te Cromvoirt, voor / 1135. 

Delft , 23 Maart: de levering aan de artillerie
stapel- en coustructiemagazijnen van lo, Banka-lin; 
ingekomen 9 bilj., als i 
J . H. W. v. d. Poldei. 
L. J. Enthoven en Co, 
Eitje en Co., 
S. A . Vies en Zn., 
R, S. Stokvis en Zn., 
C. Balguerie, 

te Delft, 
„ 's Hage, 
„ Amsterdam, 
,, Rotterdam, 
„ idem 
„ idem 
„ idom 
„ Delft, 
„ Amsterdam, 

Wed. G. Doromans en Zn 
G. J . Leeuwenberg, 
Ricard eu Freiwald, 
por 100 KG. 

2o. band-, draad-, hoek- cn plnatijzer; ingekomen 
8 bilj., als 

f 93.58 
„ 88.35 
„ 88.65 
„ 88.59 
„ 88.22 
„ 87.77 
„ S7 74 
„ 87.64 
„ 87.60 

te Rotterdam, 
„ Montigny, 
„ Amsterdam, 

„ Delft, 
,, Sol ingen, 
„ Amsterdam, 
„ Rottcrdnm, 

idem 

ƒ 9102.52 
„ 9007.75 
„ 8951.76 

8887.05 
8725.39 
8724.50 
8154.05 
7993.75 

Rouppe v. d. Voort, 
J . \igneron, 
Geb. V. d. Vliet, 
J . C. de Kleijn on 

P. A. Luijten, 
Aug. en Alb. Schitzler, 
W. Bernet en Co., 
R. S. Stokvis en Zn-, 
Hotz en Co., 

Middelburg, 23 Maart: lo. het aanleggen van een 
buitenberm aan de oostzijde van den Oosthavoudiik 
en van steenglooiingcu op de heloopcn van de beide 
havendijken te Neuzen; minste inschr. was I. van 
Male Dz., te Breskens, voor ƒ8345. 

2o. het beplanten van eon gedeelte der prov. wegen: 
a. van Neuzen naar Aksel, en b. van Walzoordcn 
naar Hulst; minste inschrijver was W. Ringbout, te 
Walsoorden, voor ƒ 4 9 7 . 

Leeuwarden, 23 Maart: lo. bet doen van werken 
aan don stroomleidenden dam op de Pollen vóór Har
lingen; minste inschr. was D. Volker, te Dordrecht, 
voor ƒ67 ,700 . 

to. bet éénjarig onderhoud van de Rijks-haven- en 

eiken balken < 

eiken platen 

speken, ruwe, no. 2 tot 
raden no. 2,3,4, 5 en 6, 

eiken wagenschot. 

esschen platen . . 

iepen delen no. 3, 

iepen platen. . . 

lo at. 
40 M 
30 ,, 
10 „ 
60 n 

60 ,. 
300 „ 
300 „ 
100 „ 

10,000 „ 

500 M 
1,000 „ 

600 „ 
500 „ 

1,000 „ 
200 st. 
200 „ 

1,000 M. 
50 st. 
60 ,, 
10 , 
40 „ 

I i 1 

in.rhrljvers — 4. Eindhoven en Zn., tc Zwalle; B. G. J. Boelen en Co., te Leiden ; V. J. B. Wester, te 
Walsdnrff; D. E . van Schaik, te Delft; B. A. Koole, idom; r. Wed. D. Vrijdag en Zn., te Amsterdam; «1. J. 
Heemskerk, te Delft; H. J . H. van Hoogerwou, le Bokstel: I. P. H. van Hoogcrwou, idom; J . P. Mouten en 
P. Murk en Ca, te Delft; W%> T. Lnnjjeveld ea Zoou, te Amsterdam; L. L . Kleijn en Zoon, te Rotterdam. 

tt. c. D. K. r. H. 1, J. H. 

ƒ 33.— 42.— 
24.— - - - — - — - - — 

24.- 35.— 24.— — — — — --- -- • — . 
30.- 47.— — — — — — — 

100. — 
250.— 290.— _ — - — — — _ -250.- 245.— — — — — — — — — - — 
260 - 220.— — — — — — — _ - — — 
250.— 220.— — — — — — — -- — — 
860.— 820.— — — — — — — — — 

- 1.25 — 0.80 1.35 — — 1.35 137 - — 

3.10 3.15 _ _ 2.80 2.75 ioO 
2-20 2.10 2.20 — — — 1.93 — — 1.85 1.60 — 
1.70 1.75 — — — 1.68 — —- i.m L.4Q — 

1.40 1.25 — — — _ 1.05 — — 1.20 1.20 — 
0.95 0.99 — — — 0.97 — — 1.00 0.95 — 

— — 117.50 137.— — — — — — 
— — 117.50 139.- — — — — — 

2.0S 1.97 3.— — —< — 1.60 

. — 90.- — 79.33 100.— -- — — — — 
90.— 79.33 75.— — — — — 75.— 
90.- 79.33 79.- — — — 75.— 

— — 90.- 1- 79.33 69.— F -
75.— 

http://�oeii-d.ii
http://HnciiH.li
file:///ieuwe-
file:///tloop


D E O P M E R K E R — Zondag 1 April 1877 

zetwerken te lUrlingen, io 2 perc.; minste inschr. 
wiren: perc. 1, l). Volker,te Dordrecht, vwr ƒ 21,300, 
perc. 2. A S. Schaafsma, te Harlingen, voor ƒ 54'Ï2. 

3o. het driejarig, onderhoud der Rijks-kanalen iu 
Friesland: minste inschr. voor nlle 3 perc. was A, J . 
fan der Werft", tc Dokkum. rrsp. voor/66IJ2, / 4 3 8 Ü 
en f 102'J per jaar. 

lo. het onderhouden van het gouvernementsgebouw 
le Leeuwarden; miuste inschr. was N. W. Stoett, te 
Leeuwarden, foor ƒ 1 7 7 4 . 

K e h i e U , 24 Haart: het afbreken der uude- en op
bouwen eener nieuwe catechisatiekamer; ingekomen 
7 bilj., als: 

te Tiel, 
„ idem 
„ Liendeo, 
„ Ochten, 
N Tiel, 
„ Echteld, 
„ Tiel, 

A. vau Alpben, 
J- W. van Drurnpt, 
C. v. d. Brink, 
W. van fildik, 
J. H. v. d. Kolk, 
O. Brinkman, 
J . H . Kemp, 
geguud. 

a-tlatge, 21 Maart: bet verbeteren van wal muren 
en beschoeiingen in de gemeeute; minste inschijver 
was J . H. de Swart, te 's-Hage, voor / 8468. 

Utrecht, 26 Maart: de uitbreiding van het Centraal-
Israëlitisch weeshuis; ingekomen 21 biljetten, als 

f 1825 
„ 1795 
„ 1740 
., 1652 
, 1640 
„ 1695 
., 1510 

L. J . v. d. Steeohoveu, te Utrecht, 
J . v. d. Lip, 
J . Smit, 
C . Keers, 
fl. H. van Dijk, 
H . A . Dawson, 
Gebr. van Leeuwen, 
A. Groenendijk. 
Wed. A. Naliuijsen, 
fi. J . vaa Baaren, 
J. H. de Vos, 
W. A. Jansen en De Hollander, 
F. van Zutphen, 
Gebr. Van Lecnwon, 

itplion 
i Leci 

J . van Kossum, 
A. C. Vink, 

/ 21,022 
„ 19,150 
„ 19,120 
„ 18,200 
„ 17,851 
„ 17,325 
„ 17,120 
. 16,980 
„ 16,698 
„ 16,660 
„ 16,475 
„ 16.2S0 
„ 16.213 
„ 15,998 
„ 15,983 
„ 15,945 
i, 15,919 
„ 15,560 
„ 15,377 
„ 15,098 
„ 14,993 

W. van Dijl . 
Meuns, 
G. van der Wielen, 
Bons, 

Crave, 26 Maart: het éénjarig onderhoud van de 
kasernegebouwen; minste inschr. was A. Abels, te 
Grave, voor ƒ1637 . 

H a i i c r c U m , 27 Maart: de levering van 34 stuks 
hardsteenen grafzerken; ingekomen 5 biljetten, als: 
Vaa Noorden cu Scherzcl, te Rotterdam, perc. 1 

/896, perc. 2 /'940. 
L. Sabelis Jr., te Haarlem, perc. 1 ƒ978 , perc. 2 

ƒ 1045 50. 
Wed. G. Camesi en Co., te Rotterdam, perc. 1 ƒ657.84, 

perc. 2 fGS'ó, samen ƒ1338 . 
G. de Vink, te Leiden, perc. 1 /*925. perc. 2 / 9 5 '. 
Scbolte en Mikx, tc Rotterdam, perc. 1 /103B, perc. 

2/1164. 
Berger, 27 Maart: het bouwen van eene school tc 

Urou wen; ingekomen 9 bilj., sis: 
W, Meertens, 
C . Winters. 
J . S. Wietsenia, 
U. Adams, 
A. Huges. 
J . Linzel en L . Vos, 
A. Niks, 
H. Eggens, 
fi. E. Kliphuis, 

H e n i e a , 27 Maart: 
Nieuwe-.Neuzen van 

te Gieten, ƒ 6448.76 
, Assen, „ 6184. 
, Stadskanaal, „ 5990. 
, Gssselteruieveeu, „ &879. 

idem „ 5871. 
, Stadskanaal, „ 5471. 
, Nieuwbuinen, „ 5463.28 

idem „ 4917. 
Bedum „ 4496. 

lo. de levering u n den polder 
gewonen Doornikschen steen; 

minste inschrijver was C. van der Hooft, te Neuzen, 
voor /2566. 

2o. de levering van rijsmaterialen; minste inschrijver 
was C. Roskam Jz., te Sliedrecht, voor ƒ1585. 

Delft, 28 Maart: de levering aan dc artillerie-
stapel- en constructie-aisgaiijneii van steenkolen en 
coke; minste iusolir. waren: 

A. Zellekens, tc Delft: 810,000 KG. grove Ruhr-
steenkolen a ƒ 9 . 9 9 en ƒ 1 0 . 2 3 ; 1,250,000 KG. 6jne 
Ruhr-niachinekoleu a ƒ5 .99 cu ƒ6 .29; 820,1)00 KG. 
fijne Ruhr-smcckolen a ƒ 6 . 4 2 ea ƒ 6 . 7 2 : 360,000 KG. 
Eug. gietcoke a ƒ19.25, alles per 1000 KG. 

W. Hovea en Zu., te Rotterdam: 100,000KG. grove 
Eng. steenkslen, ü ƒ 13.43 per 1000 KG. 

N l o t e r d t j k . 28 Maart: het verbouwen eener bouw-
msuswouing cn liet maken vaa eene stalling, wagen
huis en hooiberg enz. op het voormalig eiland Deu 
Hora in den grooten Upolder; minste iuschr. was J . 
Voot, te Amsterdam, voor ƒ 10,999. 

MAATSCHAPHIJ TÜT BEVORDERING DEK 
BOUWKUNST. 

AFDEELING 's-ORA VENHAQE. 
Vergadering van 21 Maart 1877. 

Nadat door tien Secretaris de inhoud van eenige 
ingekomen stukken was medegedeeld, zoo ook van 
de voorstellen, die duur hel Hoofdbestuur vanwege 
de afdeelingeu Rotterdam en Arnhem waren inge
zonden, deelde de heer Van der Tas mede, dut hem 
herhaaldelijk de vraag is gedaan, wat tneh de oor* 
zaak is, dat de muien vau eeu gruul aantal inden 
laatsten tijd gebouwde woonhuizen voortdurend 
vochtig blijven en niet «Bretoenen, 

Volgens zijn gevoelen is de reden hiervuii te zoe
ken: 

1". in het gebruik en de toepaatmg der metsel-
materialen, waarvan de prijzen voortdurend stijgen; 

en 2". in het toenemend gebrek aan degelijke en 
bekwame metselaars. 

Vooral het gebruik van slechte metselsteenen en 
metselspeciën, bereid met Luiksche steenkalk, in-
plaats van schelpkalk, zegt spreker, is oorzaak van 
den slechten toestand, waarin vele woonhuizen ver
keeren. Herhaaldelijk genomen proeven, waarvan bij 
mededeeling doet, hebben bewezen, dat steenkalk in 
deugdzaamheid , samenhang en versteeningsvermogen 
verre achtei-stnnt bij schelpkalk. 

Hij verwondert zich dan ook, dut iu Hijksbestek-
ken uitsluitend steenkalk wordt voorgeschreven. ul 
ware de deugdzaamheid van beide soorten even 
groot, dan zuu toch de schelpkalk de voorkeur moe
ten heblieu, omdat bet een Nederlandse!: fabrikaat is. 

Naar aanleiding dezer mededeeling ontstond eene 
discussie tussehen eenige leden over de vuur- en na-
deeleu van de iwee soorten kalk, waaruit blijkt dat 
beide soorten aan te hevelen zijn, mits bel gebruik 
oordeelkundig geschiede en dus afhankelijk woide 
gesteld van bet doel, wauraau de verschillende 
muren eu metaalwerken moeten voldoen. 

De heer Vugel sprak uvei de zuugenaamde realis

tische kunst, den renaissance-süjl, en haren loop 
van Italië af naar Nederland, over de waarde dier 
kunst tegenover andere cn hare lieteekenis vour onze 
dagen. Spreker gaf eerst, uls inleiding, eene beschou
wing over het woord réalisme, een woonl waar 
men, wat de bouwkunst betreft, zoo moeilijk eene 
definitie van geven kan, en schetste in korte trek
ken den inhoud der vóór-re naissance-tijdperken en 
het karakter der iiiaatschappij, den geestelijken 
stroom en de ideale levensbeschouwingen op het 
oogenblik, dat in Italië de antieke kunst werd we
dergeboren. 

Vervolgens wenl in groote trekken hut karakter 
van den Italiaanschen renaissance-süjl geteekend 
en over zijnen invloed op alle takken der toenmaals 
veelzijdig untwikkelde kunstindustrie; over de woord
voerders dier kunst en ban- talrijke beschermers 
onder de autoriteiten, zoowel in de Kerk, als in den 
Staat enz. Daarna verspreidde zich die nieuwe kunst 
allerwegen door Europa en wel voorval naar Frank
rijk, Duitschland, Spanje en de Nederlanden. Onder 
welke omstandigheden en in welken zin dit geschiedde, 
werd breedvoerig omschreven en toegelicht, door al
lerlei teekeningen of photographieen vau de voornaam
ste bouwwerken, welke in die Rijken waren tutsland-
gebracht. 

Doch vooral stond spreker stil bij die kunst in 
Nederland, en wel in het tijiljierk der 16' eeuw. 
Hij gaf eene korte levensbeschrijving van de groot
ste architecten in die dagen, sprak over hunne veel
zijdige ontwikkeling en concludeenle daaruit dat: 

l e de kunst der renaissance aau Italié ontleend 
was, onafhankelijk vau Frankrijk en Duitschland, 
terwijl ook hier, evenals elders, de schilder- en beeld 
houwkunst met de decoratieve kunsten uf kunst-
industrie, de buuwkunst voomfgingen; 

2 e de invloed, het karakter der eerste, de laatsten 
doordrong, wuanloor ook onze zoogenaamde vroeg 
renaissance bouwkunst door de bekwaamste schilders 
vertolkt, evenals in Italié, eene pittoreske kunst 
w. .nlt genoemd en 

3' die realistische kunst {door het zoeken naar 
schilderachtige natuurelTecteii, ook naturalistisch 
kunst genoemd) als eene strijdleuze tegenover de 
idealistische kunst der middeleeuwen, met geweld 
zich een weg baande cn men zich zelfs niet ontzag, 
deze laatste met den naam van i barharische" (van 
Gothen en Wandalen afstammende) te bestempelen, 
tegenover de eerste, die men de >rechte en waer-
achtigbe" noemde. 

In het 2' deel der rode sprak de heer Vogel 
over de waarde der renaissance-kunst tegenover 
andere, en hare beteekenis voor onze dagen. Hij 
wees met kracht op het schoone dat de kunst in 
alle zoogenaamde stijlen of hoofdtijdperken had be
reikt en vroeg, of dan uu bet principe der kunst 
veranderd was, hetwelk alleen dat schoone, op het oog 
bail, steeds daarbij lettende op de bestemming van 
een gebouw, teneinde deze zoo duidelijk mogelijk 
uit te drukken. 

Wat hindert bet dan, welke stijl ons voor oogen 
zweeft bij onze tegenwoordige scheppingen, of welken 
leiddraad wij daarbij, bewust of onbewust, volgen? 

Ten slotte resumeerde de spreker uit de schoonste 
bouwwerken, omstreeks de 10e eeuw gesticht, de 
voornaamste bestanddeelen en analyseerde die vor
men uit een aesthetisch oogpunt, Hij kwam up te
gen hen, die uit groote voorliefde naar een stijl, 
allicht verleid wurden, om alles, wat zulk cen stijl 
betreft, uuk het beste te vinden. 

Zoo verlangen enkelen ook, dat onze architecten 
der 19 e eeuw terug zullen koeren tot de construc
tien onzer voorouden, terwijl juist up dut gebied 
zeker elke terugkeer in strijd zuu zijn met de hoo
gere ontwikkeling onzer eeuw boven die onzer voor
ouders in bet tijdperk der renaissance. 

Men zie toch niet in den strijd, vour welke rich
ting ook in de bouwkunst, bet eclectisch karakter 
onzer eeuw over 't hoofd, eu sluite de oogen niet 
voor dc dikwijls huoge weteiisdiap|>elijke ontwikke
ling van den kunstenaar der 19' eeuw. 

De Voorzitter bedankte den spreker voor zijne 
duidelijke en leerzame mededeeling, en sloot de ver
gadering wegens het vergevorderde uur. 

Vervolg der Berichten en Mededingen. 

B I N N E N L A N D . 

Amsterdam. Uit het financieel verslag over het 
boekjaar 1870 van de Hollandsche Spoorwegmaat-
schappij blijkt, dat deze belangrijke Maatschappij zich 
voortdurend in toenenaenden bloei mag verheugen, 
hoewel het dividend slechts / 58 zal bedragen. 

Niettegenstaande de gedruktheid in handel en nijver
heid, vooral in 't buitenland, was de uitkomst der 
exploitatie bevredigend. De ontvangsten op alle lijnen 
ziju vermeerderd, at is de opbrengst per kilometer op 
den Oosterspoorweg verminderd, tengevolge vau de 
Opening der hjn Amersfoort—Zutfen. 

Het totaal der ontvangsten bedroeg f 4,067,690.24, 
zijnde ƒ 5 1 8 , 0 6 0 71 meer dan in bet vorig jaar. De 
opbrengst der verschillende lijnen per kilometer be
droeg: Amsterdam—Rotterdam—Uitgeest /"25,317, 
Helder—Zaandam / 5,797, Amstenlam—Zutfen— 
Utrecht / 10,332. 

De exploitatie van de Noord hollandsche lijn, die in 
het vorig jaar nog een klein verlies opleverde, bracht 
dus een bate van ƒ 3 1 4 2 . 9 8 . 

De Oosterspoorweg heeft iu zijn geheel van aanleg 
gekost /12,874,739.22. Hieronder is niet begrepen 
bet gemeenschapjtelijk station te Zutfen. 

Een exploiüitie-contract is gesloten voor de lijn 
Zutfen—Wintei-swijk van de Nederl. Westfaalsche 
Spoorvveginnat*elmppij. De Belgisch-Markis he Spoor
wegmaatschappij zal de lijnen Winterswijk naar Ris-
marek en Hoeholt exploiteereii. De lijnen zullen in 
1880 voltooid zij ii. 

Aangeboden is om de exploitatie van de lijn Zaan
dam -Enkhuizen te aanvaarden. 

— De oud-luitenant ter zee lste klasse C. L . van 
Woelderen is, naar men verneemt, benoemd tot 
mede-diiecteur der Stouiuvaailrinautschappij Zeeland. 

Adver ten t i en . 

ff: 

li) den houw van liet Telegraaf kantuor o|> liet 
eiland Vlieland, wordt om direct in dienst te 
truien, gevraagd, een OPZICHTER, oneen 

uuutiidclijksch honorarium vnn ƒ 75. Brieven franco 
in te /enden ouder letters IJ.' Z. hij den Hoek- en 
Kiiiistliundclnnr F. J . UE Z W A A N , Hoogstraat 7, 
'« Hage. 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente 

GRONINGEN zijn voornemens, op Vrijdag dan 
6den April a. a , 's middags te 12 uur, in een 
der vertrekken van het raadhuis aan te besleden: 

a. het bouwen van eene QEKOPPEL 
DE SCHUTSLUIS, ongeveer 340 M., 
boven den Pekelderdam, 

b. het bouwen van eene SCHUTSLUIS 
in het Pekelderhoofddiep vóór plaats 
n". 57, zuidkant te Nieuwe Pekela, 

c. het bouwen van eene SCHUTSLUIS 
in het Pekelderhoofddiep, ter ver
vanging van het bovenste verlaat 
aldaar, 

o*. het bouwen van TWEE HOUTEN 
DRAAIBRUGGEN, met STEENEN 
P E N A N T E N en WALHOOFDEN in 
den weg te Stadskanaal en langs het 
Boerendiep. 

De bestelling geschiedt bij enkele inschrijving vol
gens par. 137 van de algemeene voorwaarden der 
[«stekken van uitbesteding ten behoeve van de ge
meente Groningen, vastgesteld door den raad van 
den 27sten Junij 1874, n°. 1. 

De inlevering der billetten moet geschieden vóór 
of op Donderdag den Sden April 1877. 

Bestek en voorwaarden liggen ter inzage op de 
secretarie der gemeente, alwaar gedrukte exempla
ren, tegen betaling van ƒ 0 , 7 5 per exemplaar, te 
verkrijgen zijn. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den heer inge
nieur der stadsvennen te Stadskanaal, terwijl ga-
dingmukenden opmerkzaam worden gemaakt hierop, 
dat up ieder der hiervoor genoemde kunstwerken 
afzonderlijk zal moeten worden ingeschreven, zul
lende het deu inschrijvers vrijstaan in te schrijven 
hetzij op alle, hetzij op één of meer dezer werken, 
behoudende de iinn besteedster zich uitdrukkelijk het 
regt voor de verschillende werken aan verschillende 
inschrijvers te gunnen. 

GRONINGEN, 12 Maart 1877. 
Rurgemeester en wethouders: B. VAN ROIJEN. 

Re secretaris: JACQUES OPPENIIEIM. 

Waterbouwkundigen. 
HET BESTUUR van het Ambacht ..,/,• Vu» 

Noorder Koggen", vraagt Op eeue walde van 
ƒ 1000 in 'tjaar, als O P Z I C H T E R een be 
kwaani WATERBOUWKUNDIGE, rotan* 
bekend met Zeedyks-, Sluis-, Brug-, Weg- en ver
dere Waterschapsw'erkeri, het muken van Plannen 
Bestekken, enz. 

Kennis van het Stoomwezen en den Molen 
bouw, zal tot aanbeveling dienen. 

Sollicitanten worden uitgenoodigd, onder overleg, 
ging van attesten, met opgave van leeftijd en te
genwoordige betrekking, zich vóór den 15den April 
1877, schriftelijk te adresseeren aan 
BE NNINOBROEK, 

24 Maart 1877. 
den Dgkgraaf 

DONKER. 

Magazijn van Teekenbehoeften 
W. ROSENKRANZ, Maastricht 

WEDER VOORHANDEN: 

E T U I S I E T 3 T R E K P E N N E N E E\ S T E E L 
Prys ƒ2.60. 

Franca daar het geheele rijk tegen toezending 
van een postwissel. 

Amsterdamsche 

Kil naa i in t i t s chappy. 

AANBESTEDING. 
Op Zaturdag 21 April 1877, des middags ten 

12 uur, zal van wege de Directie der Amsterdam
sche Kanaalmaatschappij, onder hare nadere gued-
keuring, aan het Bureau van de Amsterdamsche 
Kanaalmaatschappij, Keizersgracht 633 te Amster
dam, worden aanbesteed: 

Het maken van een Zeebreker, bewes
ten de Oranjesluizen te Schelling-
wonde. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens Art. 14 van het bestek. 

Het bestek met teekening ligt ter lezing aan het 
Technisch Bureau van de Kanaalmaatschappij te Am
sterdam, en aan het Sectiebureau te Velsen. 

Het is voorts aan het Technisch Bureau te Am
sterdam en te Volsen op franco aanvraag te beko
men, tegen overmaking van 50 cent por exemplaar. 

Inlichtingen worden gegeven door deu Ecrstaan-
wezenden Ingenieur en den Hoofdopzigter A. W. 
OLIVIER, beiden Keizersgracht 633 te Amsterdam. 

Amsterdam, 19 Maart 1877. 
JITTA, 

Voortitter. 
J. W. il RUTGERS VAN ROZENBURG, 

Directeur Waarnemend Secretaris. 

KLOOS & VAN LIMBURGH 
Eigenaars van Zuilen- en Taièluazalt-jrroeven 

in RUNPRUISSEN, 
Handelaar, in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BROIXSTEEi, VOORVASTE STEENEN, ENZ. 
Sieuwehaven S.zijde 55, I t o t t i - r d i i i n . 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JOXGH te Co, Oir. Ing. 

te O U D E W A T E R . 
PROJECTEN, BEREKENINGEN en BESTEKKEN 

vuu verschillende Bouwwerken, Stoomgemalen, Fa
brieken , Bruggen, Kapconstructièn, enz. 

PRIMA QUALITEIT 
levert op kear, 

per vat tot/6.— , per25 vaten ƒ5.70, 
per 50 vaten ƒ5.40, 

by grootere partijen over den prys nader 
overeen te komen, 

AUGUST OSTER, 
( i l a n h a v e n 12 te R o t t e r d a m . 

HENRI CUYLITS & C°~ 
R O T T E R D A M . 

FABRIEKANTEN vnn ZINK- en LOODWER-
KEN, Zinken DAKBEDEKKINGEN, LOOD-
W E R K E N , ORNAMENTEN in gegoten ol 
gedreven Zink, V E N T I L A T I E en V E R 
W A R M I N G \an Huizen, Serres ent, WA
TERLEIDING en2. 

Agenten voor Engelsche Stalbenoodigdheden. 
Heeren Loodgieters genieten korting. 

B. H0LSB0ER te Arnhem. 
FABRIEK en HIOAZUN van Instrumenten 

voor vvetenschnnjielyk gebruik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers Veld-, Marine- en 
Theaterkijkers. Briefbalansen, em. enz. 

SUIJVER Hk. JONKER &. ZOON, 
8 T Ü O M K B T E L M A K E R S te A M S T E R D A M , 

hebbes nieuwe Stoomketels ter directe levering voorbanden. 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A L DES T H A V E R 8 . 
geeft berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S êu C°. te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Beltweg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Onderlinge (ilasverzekeringiiiaalscliappij. 
Grevostisd te Amaterdam. 

C O M M I S S A R I S S E N : Mr. W. K . van der Breggen, Jhr. Mr. B de Bosch Kemper, 
W. E. Matthes en H. J . de Bij 11 JTachenina. 

DIRECTEUR: F . Schletjer. Kantoor Leidichegracht, N . 25. 
Het doel dezer Maatschappij is weilcrkeerige verzekering der Deelnemers, naar evenredigheid van ieders 

deelneming, tegen alle schade door het breken van Spiegelruiten, Spiegels en groote ruiten, veroorzaakt 
door ongeluk, kwaadwilligheid, straatrumoer, OPROER, of andere ongevallen. 

De voorwaarden van Verzekering, in het Prospectus vernield, zijn niet de noodige inlichtingen gratis 
verkrijgbaar ten Kantore der Maatschappy en hij de Agenten. 

Gedrukt by 0. W. VAN DEK WIEL & C* te Arabia - Alk .lukken eu adv.rleutieu le adresseeren aan den Redacteur F. W. VAN GENDT JO«n. te Arnhem. — Uitgnve van D. A. THIEME. 

Twaalfde jaargang. 14. 

DE OPMERKER. 
W E E K B L A D 

VOOR 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Verachynt Zondagt Pry. per 3 maanden f 1.B5. Men abonneert rich .oor 

een jaargang Afzonderlijke nommer. bij .ooruitbestellinK 15 eenta. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 

Van 1—5 regel* fl.—, verder voor ellcon rc ïc l [ilaattruimte 20 reet» eu 10 cent» 

roor een aotnmervuu het blad. Advertentien vuur liet buitenland ~ i n*-» j.erreijcl. 

DE S T \ A T EN DB KUNST. 
Vun oudsher beeft bet uls een politiek beginsel 

golden, dat alle takken van volksbestaan, als nijver
heid, kunsten euz.. van regeeringswege besehenning 
en (indei's leun in*.' genoten , en in alle beschaafde landen 

lt dal beginsel steeds trouw iu eere gehouden, ju 
maakt bet een der voornaamste staatszorgen uit. 

In Nederland heeft echter, wat de belangstelling 
der Itegeering voor de beeldende kunsten betreft, dete 
uilcrlliing zeer veel te wenschen overgelaten, en de 
ditcrlijkheid daarvan beeft allengs meer de aandacht 
«trokken, toen, niet net minst door stoom en tele-
i-aphie, zoovele andere takken vun vnlkshe-tt.uiii tot 
erbetering en vcJiwakiiig kwamen. 

Er behoort nochtans zeer rijp overleg en groote 
omzichtigheid toe, zal eeu I Isregeering den bloei 

•r beeldende kunsten willen bevorderen, en stellig 
verdient bet ten zeerste iuinbeveling, daarbij zelf niet 

veel op deu voorgrond te treden, daar uien, door 
rkeerde information als anderszins, alsdan toch te 
•oot gevaar toont, het doel. dat men beoogt, voorbij 
stieven, ja, wat men meent te zullen bevorderen 

juist tegen te werken. 
Het is volmaakt hetzellde, als wanneer b. v. een 

ln'lastiugstelsel niet goed is ingericht. Vergt men 
iiiiiuelijk te hooge liehisliiigen vun zijn onderdanen. 
dan wonit de schatkist daardoor wel voor eene wij Ie 
irebaat, liiuar het volksbestaan begint, tengevolge 
Ier te groote drukking die het lorviudt, te kwijnen 
-II de Staat is ten slotte zelf de dupe vau ziju te 
hoog gestelde eischen. 

Wie nu eenige jaren degelijk eenigen tuk van lieel-
nde kunsten beoefend heeft, zal gewis de overlui-

gfcnj hebben opgedimn, BM iiHdoolig iMuiagu dwaug 
of •Irukkhig voor den bloei tier Kunst is, en dal baar 
vrije ontwikkeling totaal onmogelijk is, vooral wanneer 
zij van de zijde der Regeering aan voorschriften of 
hevelen blootstaat, die diep iugrij|ieu in huur zelf-
ilandig Instaan. IV Kunst moei volkomen vrij zijn; 
legt men haar inaur eenigszins uan banden, dau 
liê int /ij alras |o kwijnen, niet het minst door eene 
eentonigheid. die haar van bare verscheidenheid, 
een harer schoonste uitingen, berooft. 

Nooit heeft duu ook eenige beschaafde Rog.v-
ring zich ver ten, op het gebied der Kunst een 
geheel afzonderlijken weg in te slaan, en hierte-
laiide, waar de middeleeuwen zulk eeu gezegend 
tij<l|»erk voor deu bloei der schoone kunsten aanboden, 
was zulks wel voornamelijk een gevolg daarvan, d:it 
de Regeering zich nooit zoozeer op tien voorgrond 
stelde, dat zij eenige Itejiuulde kuustriV/if.m/ voorstond. 

Vestigen wij uu de aandacht op de eei-ste en voor
naamste der scli.Mine kunsten, de Houwkunst, die iu 
hel umatscliap|ielijk leven zulk een gfOOte nd s|ieelt 

iu wier uitoefening zoo veler handen betrokken 
zijn, dan springt bet duidelijk in 't oog, hoezeer 

bloei dier kunst samenhangt met de volkswelvaart, 
zoodat. houdt men daaraan niet behoorlijk de hand, 
het volksbestaan daarvan de noodlottige gevolgen 
•rustig moet gevoelen. Waarom b v. zoovele takken 
van fiibrieks-en haiidwerksuijverheid iu het buitenland 
eeu ruimer beslaan vinden dun hiertelande, is wel 
voornamelijk gelegen iu de omstandigheid, dat de 
bouwkunst buitenslands op ecu oneindig hoogeren trap 
van onwikkeling staat, dat kunst eu smaak meer 
het domein van het volk zijn, meer iu de natie zijn 
inorgedrongM . ei) men dus b. v, voor een huis, 
dat uien liewonen zal, veeleer geneigd is, eeu be
hoorlijke huur te betalen, of wanneer men eeu huis 
buuweu zal, niet tot in bet oneindige wikten weegt 
hoeveel dat huis wel kosten zal. 

Dut de Nederlandsche natie intusschen geltl genoeg 
overheeft voor zaken van degelijke kunstwaarde, 
enot en weelde, bewijzen de prijzen, die soms wor

den lusteed uan schilderijen enz. euz. Het volksbe
staan heeft alzoo hij den blocienden of kwijnenden 
staat der bouwkunst boog behing, eu daaróm ver-
dient het ten zeerste de aandacht, wanneer, zooals 
thans in Nederland geschiedt, de Houwkunst ten 
••rustigste bedreigd wordt, en wel door eene inmen
ging van slaatswege, die de Rijkscommissie van 
Adviseurs, nut inbegrip vau den kunstrefetvndiiris, 
zich veroorlooft. 

Geen staa tsci im missie en km .stee/erena 1» ris ziju 
b'ilkbaur, als te zijn aangesteld toet het doel, dut 
b' Commissie van Rijksadviseurs en de referendaris 
roorstaan; want de staat werkt daardoor sich selven 
feitelijk tegen, doordien de ofilcieele kunst, die tie 
adviseurs en referendaris invoeren, een algemeen 
Neergedrukte stemming in het bouwvak veroorzaakt. 
Wanneer een rijksambtenaar zich pei-soonlijk inlaut 
niet de uitoefening van eenigen tak van kunst, welke 
uitoefening feitelijk niet tot zijn umht behoort, maar 
de taak en de werkkring is van ben, die daardoor 
juist eeu maatschappelijke potutie hebben, die daarin 
bun broodwinning vinden, dan is hel duidelijk, dat 

zulk eeu rijksambtenaar zij» bevoegdheid overschrijdt, 
dat hij iets doet, wat hij als rijksambtenaar niet 
mag doen. En zuo matigt zich uu in de eerate plaata 
ile ktinstreferendaris De Stuers het recht aan, zich 
als architect op te werpen vau een gansch verbou-
wingsplan van bet Haagsche Kiunenhof en verdere 
sta.its|iereeeleri iu de residentiestad, doordat plan 
bij het publiek in te leiden en zijn zelfzucht zoo 
ver te drijven, dat een architect (Vogel), die eerst 
door de Regeering was aangesteld voor tien gevel-
bOUW van een .lustilic-ilopuMeineiit. genomlzaakt wordl 
ziju ontslag te nemen, doordien het plan, dat de 
kunstivfereiuhiris wil doordrijven, uiet den bouw vau 
gemeld Justiiie-tlepaitenient in verband staat, eu 
de architect Vogel niet naar de pijnen vau den 
kimstrefenduris wil dansen. Trouwens geen enkel 
architect, die eenig gevoel van onafhankelijkheid, 
zelfstal uiig heit I of eigenwaarde heeft, zal aan deu 
leiband willen loopen van een kiinstrefereiularis, die 
nooit in eenig kunstvak wenl opgeleid, wiens stu
diën steeds de reehtsgdi dheid waren, die veel 

liefhebberij luid in ui-elioologie, eu die, nu hij zoo
uls men 't noemt »simt de bronnen zit', nu hij met 
de Regeering iu aanraking is, zijn ingelieolde kun-
digbiilen wil verwezenlijken en het, stokpaardje van 
•het oude is het eenige onveranderlijke goede'1 be
rijdende, etui gestmige kopie der middeleeuwen wil 
doordrijven, en daarin in de tegenwoordige, de li( e 

eeuw, stnatsgelniiiwen,. zegge x/artfsgebouwen, wil 
steken en nog wel in de residentiestad. En ul ware 
tie kiuistrefoiviidaris uu ook al de bekwaamste archi
tect ter wereld , zijn hoedanigheid van cy7;.skunst-
refciendacis verbiedt hem uitdrukkelijk zich op tien 
voorgrond te stellen als de ontwerper van eeuige 
staats trouwerij. 

De Staat heeft zedelijke verplichtingen tegenover 
zijne onderdanen en ook zedelijke verplichtingen 
'.egeuover de Kunst. Daarom beeft, ter wering van 
eene ofilcieele kunst, de VolksverUïgeuvvoniiliying zich 
nog onlangs bij de behandeling der jongste staats-
liegnxitiug uitdrukkelijk verklaard tegen een korps 
landsaivhitecleii, daar uien, eu niet zonder grond, 
meende, dal men ecu korps middel ivvsche archi
tecten zou krijgen. maur bleef men tie meening 
toegedaan, tlat telkens voor de uitvoering van eenig 
rijksbuiivvwei'k van aanbelang een kundig architect 
zou worden aangezocht, of dat men prijsvragen zou 
uitschrijven, — dit laatste nuiuurlijk om geen ge
vaar te loopen beu, die werkelijke verdiensten l>e-
zitteil, te negeeien. 

lie Minister van Hiunenhiiidsche /aken gaf iu de 
Tw le Kamer aangaande de zaak van den architect 
Vogel nochtans geen andere inlichtingen dan welke 
de la ilste i-egeeriugs-coriiwpoiideiil ien hadden open
haar gemaakt, volgens welkt; tie beer Vogel een 
niet-oervol ontslag had bekomen, terwijl meu veiiler 
hoegenaamd niets vernam van een aanstelling van 
een ander particulier architect, een plaatsvervan
ger van den architect Vogel, en sleehls de aanbe
steding der fi un leering van het Jusiilie-gelumw 
daarop plaats had onder leiding vau eeu hoofdinge
nieur van den Waterstaat. Achter dezen kun men 
zich echter niet verschuilen door hem als architect 
le laten gelden, daar bet Steeds het. uitdrukkelijk 
verlangen der Volksvertegeiiwoonliging is , dat 's Lands 
burgerlÜke Houwkunst gescheiden blijve van den Wa-
lerstaal. Alias eischl 's Lauds belang, het belang 
der kunst en niet bel minst dat der schatkist, dat 
de bouw van het Haagsche Justitic-de|>artement eu 
verdere Haagsche suuitsjieiveeloii iu handen worden 
gesteld vun eene commissie van OXPARTUÜIOE des-
kondigen, die iu ieder geval zal rapporteeren, dat 
geen kunstreferendaris daarvan de leiding op zich 
kan nemen, noch een hoofdingenieur van den Wa
terstaat daarvan de ontwerper kan lus-ten. Men 
bedenke wel, tlat het vergrijp, het schromelijk mis
bruik, tlat de kiinstreferendaris hier van ziju |wsitie 
maakt, reusachtige staatsuitgaven vorderen, die, 
omdat een oxi'.viiTuiiiGE deskundige commissie daar-
over niet gerap|>orleerd heeft, onmogelijk gewettigd 
kunnen zijn. 

En gelijk nu de kunstreferendnris de residentie-
stad met splinternieuwe streng ouderwrtschc staats
gebouwen wil verrijken, terwijl hij is kunsri/ercn-
daris en geen particulier architect, zag uien over 
het hoofd, dat een Rijksadviseur, deaivhiteet Ctiy-
pers, — die dus eveneens iu Rijksdienst is, en wel 
om te adviseeren over oude gebouwen, — bijge
volg geen architect mag zijn over nieuwe rijksliouw-
werken, en laat men hem met twee partioulieit' 
architecten mededingen naar tie benoeming vau ar
chitect voor bel nieuw te bouwen Rijksmuseum. 
ticheel onder de rozen beeft de beoordeeling der 
coneurreerenile bouwplans plaats, niet door osi'Alt-
•rui-uiK deskundigen, neen, twintig leeken in de 
bouwkunst en een partijdig bouwmeester consta-

teeren ,'^dut Cuypers het werk hebben moet. Men 
komt niet met de bouwplans voor tien dag, men 
laat de begrooting en het liestek niet zien; een be-
goochelende tentoonstelling van teekeningen in Aiii 
was alles wat de deskundigen op bun herhaalde 
aanzoeken kregen, en nauw waren de teeken ingen 
weggenomen, of plotseling worden de grond werken 
aanbedjaei, en al de voor den bouw benoodigde met
selsteenen: terwijl men, Blunter voorde aardigheid", 
van deze laatste steenen eene herbesteding houdt, 
die leerde, tlat alleen om die geheel noodelooze ver
andering van steenformaat twee en dertig duizend 
gulden (zegge f 32,000) meer moefti betaald worden. 
En men meene nu niet, dat hier iets goede wenl 
doorgedreven, neen. al die manoeuvres en kunstgrepen 
waren noodig , om in de hoofdstad van het beschaafde 
Nederland een gebouw te doen verrijzen , dat eerstens 
uitwendig veel meer gelijkt op een kerkelijke stich
ting , dan op een Museum, dat gelijkgronds in tweeën 
is gesneden tloor een onmogelijke» doorrït, even 
onaannemelijk als de gansche indeeling enz. van het 
gebodW , terwijl 's Lands schatkist, waarin zoo menig
een zijn belastinggelden moet opbrengen, voordat 
gebotlW maar ren miilioen beschikbaar hebbende, 
gedwongen zal worden daarvoor minstens twee mii
lioen tc betalen. 

Als het werk maar eerst goed aan het loopen is , 
als de stemmen der Waarheid en Gerechtigheid, die 
hier op cen nooit gehoord onrecht aan tie Kunst en 
aan 's Lands Financiën gewezen hebben, maar ge
smoord en uitgedoofd zijn, wat nood dan voorde 
toekomst! Jaarlijks betaalt tie schatkist eenige ton
nen gouds, en als tie aap uit tie mouw komt, van 
mirstt TW»*.tf miilioen, ;n plaats van tien mii
lioen, dan kan de Regeering immers toch niet meer 
terug, dan is het werk al te ver gevorderd, en 
dan wiO''( men bijbetalen, of men wil of niet. 

Inderdaad, als men dat alles eens met aandacht 
overweegt, tlaii moet men erkennen, tlat het voor 
de bouwmeesters, die weten wat er al zoo voor tie 
liehnrtiging van hun vak noodig is. een hoogst ont
moedigende gewaarwording is. tlat tie Houwkunst van 
staatswege aun een dusdanige bejegening blootstaat. 
Aan leeken in de bouwkunst met een paar partij
dige bouwmeesters wordt maar de volle vrijheid ge
laten, om te doen en te laten wat zij willen; wat 
zij voorstellen wordt maar ingewilligd; duizenden 
vvorden uit 's bands schatkist genomen, om onde ge
houwen te restaureeren; uls gemeentebesturen, enz. 
geen lust, hebben daartoe geld te geven, dau springt 
het llijk ruimschoots bij, en als er nieuwe Rijksge
bouwen moeten gesticht wunlen, maken een kunst-
referendaris en een rijksadviseur bouwplans, die 
onzinnig zijn en ontzaglijk peperduur, en dat alles 
omdat de liefhebberij der oudheidkunde er achter 
zit. ONl'AltTUintiEN' deskundigen won lt geen gehoor 
verleend; over hun oordeel wordt medelijdend de 
schouders opgehaald; het schijnt als wet te gelden, 
dat wat de rijksadviseurs en de kunstrefeivnduris 
zeggen zal eu moet gebeuren, bet koste wat het 
wil, en zij 'took nog zoo onzinnig. De Minister van 
Hiiiuenhindschi' Zaken is |iei-soonlijk eerelid van tie 

Maaischappij tot Bovordering der Bouwkunst. maar 
diezelfde Maatschappij kan /.. E. niet bewegen, haar 
in rij ksbouwk mistige aangelegen het len ie kennen , al
weer omdat de rijksadviseurs eu de kunsiivfereiidaris 
er achter stdiuile.ii. Waarom aanvaaiilde de Minister 
dan hel eeielid maat schap tier Maatschappij/ Men 
biedt /.. M. tien Koning het Heschenuheei-schap over 
de Maatschappij aan, en men bekomt, tegen den ge
wonen tegel, die leert, dat op requested aan Z. M. 
verzonden-, altijd binnen een betrekkelijk kort tijds
bestek antwoord komt, eerst antwoord, na bijna 
een vol jaar verstreken was, en dat hel nog cen 
veertien dagen aanliep, dat / . M. in Amsterdam 
kwam, en dan tien eersten steen zou leggen vau een 
gebouw, waardoor de Maatschappij tot Hevordering 
der Houwkunst zoo ergelijk gecompromitteerd wordt. 
Als zulke dingen gebeuren, dan ziet men elkaar 
veelbcteekenend aan. en vraagt elkander: waar voert 
men ons heen? Ligt onder dal alles voorden vak
man, die vertier kijkt dan zijn neus lang is, niet het 
plan verborgen, dat de rijksadviseurs, met inbegrip 
vau «len kunst referendaris en tien letterkundige Al-
berdiugk Tbijm, onderling hebben goedgevonden, 
om te dsnvfllsSTltnj over de Maatschappij tot Hevor
dering der Houwkunst? 

Houdt uien tie oogen evenwel gesloten, gelooft 
men maar, ook al gelijk in tien goeden ouden tijd, 
aan gsatfo trouw, men zal zich deerlijk bedrogen 
vinden, nu een vereeniging van onverbeterlijke strij
ders voor de middeleeuwen zich bij tie Regeering 
een positie VSCOVCrd heeft. Men verkeeiv niet 'ui de 
meening, dut wie zóó strijden voorde middeleeuwen, 
als dc rijksadviseurs, de kunsirefeivndaris en de hoer 
Albenlingk Thijm, voldaan zijn alleen met bouwkunst: 

neen, bedenk maar eens, welke gelegenheid de be
trekking van hoogleeraar aan tie Koninklijke Aca
demie van Beeldende Kunsten voor Tbijm aanbiedt, 
om naast middeleeuwsche kunst, middeleeuwsche 
letterkunde in le voeren, eu wat zegt tlat niet al! 
Wie is nog kortzichtig genoeg, om die fienoeming 
vau hoogleeraar niet ten strengste af te keuren , alleen 
reeds, omdat tb' heer Tbijm nooit eenige opleiding in 
eenig kunstvak genoot, en dat men zijn kunstzin 
verneemt, wanneer men de werken van Cuypers 
maar gadeslaat.' Er mogen in tlat hoogleeraars-
oiidei-vvijs voor het oogenblik nog geen zorgwekkende 
verschijnselen waaineembaar ziju, naar tie middel
eeuwen zullen de leerlingen door dat onderwijs ge
voerd winden, boe langdradig schoorvoetend dit ook 
geschiedt. En om even op zuiver letterkundig terrein 
te komen, wat zegt men wel van Thijm's vertaling 
van lie Dochter run Roeland: is dat geen Von-
del's product, en uiet geschikt, om de reetls vroe
ger geopperde onderstelling te wettigen, tlat Thijm's 

doel en streven is, om Amsterdam weer naar de 
dagen van Vondel terug te vueren, — cen p-ging 
die, hoe belachelijk ouk, tien Staat toch reeds op 
ontzettende kosten komt te staan, zoo Amsterdam 
met het vastgestelde Museum plan wordt opgescheept? 
Argumenten als door den heer Thijm voor dat bouwplan 
zijn te berth' gebracht, vintien gehoor, en de vertoogen 
van deskundigen, van practische rakmannen wor
den in den wind geslagen. Eerst zal men misschien 
moeten OVDERVINOBN , welk sen wapen men den 
vreemdeling en ieder onpartijdig, liesehaafd Neder
lander met dat Museum in tie hand heeft gegeven 
on) tc i.ACilKN, vóór uien zal inzien, hoe schandelijk 
men niet du bouwkosten misleid werd, als wanneer 
het vastgestelde èén miilioen zal verbruikt zijn, en 
men aan het tweede miilioen begint te tornen. Dan 
zullen tie jeremiades voorgoed een aanvang nemen, 
maar dun helpt geen klagen meer, dan is het te 
laat om terug te koeren, en de drijvers vau het 
onmogelijke bouwplan weten dat maai' al tc goed. 

Meu overwege eens, welk een terrein door de ver
wezenlijking van tlat bouwplan gewonnen wordt, 
hoe de beginselen der middeleeuwen daardoor gesterkt 
worden, en welke liouwplaiis ran hoogst bedenke-
lijken aard daarop ook volgen. 

Men late zich niet verschalken door het zoel ge
fluit eau den vogelaar, door allerlei letterkundige 
illustraties, terwijl een der eerste organen vnu den 
Lande, het Handelsblad, gebruikmakende van de 
macht en den invloed die 'tover bet publiek heeft, 
zich beyvert, het doel en streven der rijksadviseurs, 
van den kiiustrefeivntlaiis en den heer Thijm, zoo
mede het vastgestelde Museuuiplan, als van geheel ou-
schuldigen aard eu goed en deugdelijk voor te spie
gelen. Want vóórdat men 'l kan vermoeden, zal de 
laatste doodssteek zijn toegebracht aan de zouzeer 
naar opbeuring snakkende hedeiiilaagsehe Houwkunst, 
en zal zoo menig echt verdienstelijk vakman zijn 
illtisien, zoo niet geheel dau toch aanmerkelijk tien 
kop zien ingeslagen, en zich verplicht gevoelen, 
elders een goed heenkomen te zoeken. 

In ib-jongste Rouwkundige ilijdragen van tb* Maat
schappij tot Hevordering tier Houwkunst worden de 
leqiiesieu medegedeeld, tloor die Maatschappij in zake 
den Miiseinubiuw aan de Itegeering gericht, en de 
antwoorden daarop ontvangen. 

Uit die laitsie stukken doet meu de hoogst droe
vige ervaring op, welke uitwerkselen hoogst verkeerde 
adviezen op een kunstvak, als hel bouwvak, kunnen 
teweegbrengen, eu als men zich dan eens afvraagt, 
of koophandel, geneeskunde of eenige andere tak 
van volksbestaan ook dergelijke liejegcning vau Re
geeringswege ondervinden, dan komt men lot gansch 
anders lesultaten. 

Koophandel, geeiieeskuiide, schilder- en beeldhouw
kunst of muziek worden trouwens maar niet zoo licht
zinnig tloor oiigeoetenden aangeval als bouwkunst, 
omdat de bouwkunst, zich altijd aan den openbaren 
weg verlooui'ude, eerstens ,:ouveel aanlokkelijker is 
om de zelfzucht der oningewijtleu te bevivdigcn. en 
tweedeus voor hare exploitatie altijd zoovel-r hulp 
noodig is, en de drijvers van ongerijmde bouwplans < 
deze th is altijd gemakkelijk kunnen verwezenlijken, 
en zich achter anderen verschuilen, als zij maar 
over geld hebben te beschikken. 

Wanneer de belangen vau den k . M p h a n d e l , de ge
neeskunde als andci-szins bedreigd worden, en er 
wordt gereclameerd, dan wordl steeds zoo spoedig 
mogelijk alles gedaan, om elk onheil te vonrkomen. 
En daarom mogen Neerlands bouwmeesters stellig 
wel eeu hen iep doen op de bereidwilligheid der Volks-
vertegenwoordiging, om tie aandacht te wijtien aan 
het volslagen ongerijmde van het vastgestelde Mu
seuuiplan eu dc overige hiervoren gemelde feiten. 
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D E O P M E R K E E — Zondag 8 April 1877. 

DE NIEUWE L E I D S C H E ACADEMIE. 

Onder dezen titel komt in /'<• Opmerker vnn 4 
Muurt jl. een opstel vuor, In-bundelende liet iuuistaan-
de concours der nieuwe Leidsche Aendeniie. 

Zooals men weet, wus de architect Metzelaar 
dooi' de bemoeiingen der rijksadviseurs uit den houw 
dier Aradeniie verdivveii, doordien de adviseurs ziju 
plans afkeurden, teneinde zelf het beheer over den 
bouw in banden le krijgen: en thans, uu liet pro
gramma vour bet concours is publiek gemaakt, 
wordt ten volle bewaarheid wat iu bovengenoemd 
nommer van De Opmerker voorspeld wenl. Het 
programma luidt namelijk, »dat de licouidcelillgs-
commissie ln-staat uit vier leden van het college der 
rijksadviseurs en uit 3, 4 ul' ."i buitenlandsche ar
chitecten . allen nader aan te wijzen: dat aan den 
vervaardiger van het liesle ontwerp de uitvoering 
van het werk wordl opgedragen, of dat bij f 5000 
krijgt; het dannip volgende ontwerp Ix-komt ƒ'JOOD; 
dat de bekroonde ontwerpen bet eigendom der Re
geering worden, om uit ieder bekroond untwerp de 
gegevens te putten, die zij bij de uitvoeringwensche-
lijk acht: dat de Regeering zich voorbehoudt, om 
vooraf til de ingekomen ontwerpen, ua de uitspraak 
der bt'oordeelingscMiuinissie , tentoon te stellen." 

Do adviseurs hebben dus, zooals in De Opmerker 
van 4 Maart vuors|>eld werd, gezorgd de banden 
volkomen vrij te bobben. 

3, 4 of fi buitenlandsche architecten, allen nader 
aan Ie wijzen, ziju tuedebeoordec laars ; maar al waren 
die 3, 4 of O nog zulke bekwame en onpartijdige 
mannen, als er maar één adviseur iu de jury zit
ting I ft. dau \- cr reeds niet meer op eenige m i -

partijdighcid le hu|ieti. 
De sommen vau ƒ 5000 en ƒ 25011 zijn do twee 

lichtpunten vuu hel programma, zooals trouwens voor
speld werd : 's Lauds belastingen zijn er goed voor. 
Met geldelijke beloften wunlen dc mededingers gelokt. 
terwijl het geheele programma overigens ivn wassen 
neus is, tot de publieke tentoonstelling der ontwer
pen incluis, adres aan de tentoonstelling der Museum-
plans. En waar de adviseurs eenmaal den voet in 
hebben gezet, dat MOET wunlen doorgedreven, adivs 
aan de doordrijverij van liet allerongelukkigste en 
peperdure Museumplan. 

Allen Nederlandschen architecten, die nog «enig 
gevoel van eigenwaarde hebben, zij dus ten sterk
ste ontraden zich mei dit programma af te geven, 
en het is te verwachten, dat buitenlandsche architec
ten zich daardoor mik niet zulten laten verschalken. 

Zou het niet raadzaam zijn. zoo dc Nederlundsche 
bouwmeesters, leden van dc Maatschappij tot Bevor
dering der Houwkunst, zich krachtig aaneensloten, en 
door een breedvoerig request, onderteckeuit door zoo
veel mogelijk leden, zich tot bun lleschermhei-v, 
Z. M. den Koning, wendden, met eerbiedig verzoek 
de Rijkscommissie van Adviseurs, met inbegrip van 
den kunst referendaris, te ontlanden, evengoed als 
men mei Ie'! nationaal monument ter herinnering 
aan 1813 de middeleeuwen van zich afhield.' 

De omwenteling vertoont zich hoe langer boe 
krachtiger: daarom de banden uit de mouw gesto
ken, nu zulk een uitnemende steun als bet Bescherm-
heeiscliup van Z. M. den Koning ons ten dienste 
staat. Want laat men de heeren adviseurs en de 
kuustreferendaris met den heer Alberdiligk Tbijm 
maar begaan, men zul weldra krachtiger maatre
gelen vernemen, om de hedendaagsche bouwkunst. 
totaal ouder hun juk tc krijgen. 

De bouwkunstenaars, die zich nog iu voldoende 
practijk mogen verbeugen, en geen slaven der mid
deleeuwen willen worden, bedenken wel, welk «en 
hoogst geoaarlyk kwaad ben bedreigt ; want eer 
dan zij bet zullen bevroeden, zal huu practijk door 
deu machtigen slrooin, die naar de middeleeuwen 
voert) verloopeii. Men vrerke dus terwijl hel nog 
dag is eer de nacht konil dat niemand werken kan, 
en men sta als een man op, um het middeleeuwse!) 
spook, dat het bouwkundig terrein hoe langer hoe 
meer belaagt, voorgoed te venlrijveu. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
HOUWKUNST. 

ArOBBUNQ ROTTBftOAM. 
Vergadering van 10 Maart 1877. 

lie Voorzitter deelt i |e, dat op de dool' de Af
deeling uitgeschreven buitengewone prijsvraag: een 
versierde rand voor een getuigschrift, drie ant
woorden ziju ingekomen, ter heuoiileeliiig van welke 
eene Commissie is benoemd. 

De heer 0. Mirandolle houdt een vooi-dracht over de 
verschillende wijzen, waarop bout tegen liederf wordt 
bereid, waaraan het volgende ontleend is. 

Het is bekend dal onbereid boni , omringd van 
lucht ilie niel ververscllt wonll , spoedig door do 
huis/wnin wordt aangetast. Vroeger meeiidu men. 
dat deze zwam ecu uitspruitsel vau vermolmd hout 
was. Onderzoekingen van Pasteur hebben echter 
bewezen, dat de stof, die iu den dampkring zweeft, 
vervuld is niet kiemen van dier- eu plantsoorten, die 
in bet sip der bunnen wurden opgenomen en aldaar 
op een gunstige omstandigheid wachten, om tot 
groeiende organismen over te gaan. Die gunstige om
standigheid i- de gisting der sappen, waarvoor vijf 
voorwaarden noodig ziju, als: aanwezigheid 1" van 
water; 2° vu u warmtegraad van 4 0 ° t o t 100" E.; 
ü"vangistingstofj 4" van een voor gisting geschikt 
lichiiaiu en 5" blootstelling aan ile dampkringslucht. 

Drie dezer voorwaarden ontbreken bijna nimmer: 
ile lieide anderen kuiuieii viHirkoinen wonlen. Het 
water kan verwijllerd worden door vidleiiige droging 
en de terugkeer daarvan op vochtige plaatsen voor
komen . door lurhtverversrhirig uf door heslrijkiiig 
mol bai-sacblige zelfstandigheden. 

Ile bette methode vau droging is dk i het hout 
uil ie stoouien. Dit geschied) door stoom Viin zeken; 
spanning iu den cilinder te leiden . waarin bet hout 
is gebracht. Onderaan den cilinder is eeu aftap-
kraan , waanlooi- de p|auteusip|ieu eu de geeon-
denseei-de sloom zoo lang worden afgetapt , totdat 
de stoom niet meer condenseert. In 1873 beeft 
spreker' aldus het hout vour eeue tafel uitgestoomd, 
welke ua dien tijd aan geen trekking meer onder

hevig is geweest. Te Amsterdam is thans eene 
inrichting van den heer Van Wickevoort Cnimiuelin, 
waar men zich uitsluitend met deze bewerking Itezig-
houdt. De kosten daan un zijn voor gewone hoiit-
zwaiirleri f 431/13 de M 3 ; Voor zwaardere afmetingen 
zijn de kosten hooger. Men segt dal uitgekta I 
hout, evenals het goed gewaterde, de eigenschap 
heelt van uiet door worm te worden aangetast. 
Spreker beveelt dit uitslo.no.'ii vooral aau voor alle 
hout, waarbij bet draagvermogen geen hoofd vereischte 
is, b. v. voor piano's, spiegels, inculiclcii. rijtuigen, 
modellen, biiiuenl-ethnmoring van buizen, schepen, enz. 

bestrijking met harsachtige stoffen is alleen goed 
hij droog I t. Hij nut hout wordl daardoor het 
element van ontbinding opgesloten, en zet zijn ver
nielingswerk voort, getuige de brug van deu cen truien 
Michigan-sjtoorweg te Niles, die alvorens droog te 
zijn, gesehildenl wenl met Obiovuiirproel'verf, doch 
na 5 jaar zóó vervuurd was, dal een nieuwe moest 
worden gemaakt. 

De natuur van het VNU- gisting geschikte lichaam 
kan door chemische middelen veranderd wonlen. Alle 
bederf werende middelen hebben teil doel, de kiemen 
van dier- en plantsoorten te douden eu de eiwitstof 
te congulearen, 

Spreker behandelt vijf verschillende bereidingswijzen, 
en wel: 1" Kvan's methode, Inslaande in l(et inper
sen eener oplossing van sublimaat (kvvikchlucide), 
welke ile kostbaarste en tijdroovendste liewerking is. 
Hovendieii zijn gevallen van vergiftiging mogelijk. 
Hel is echter een goed middel, want aldus liereidc 
liggers op den spoorweg van Manheim-Heidelberg 
zijn na SQjarig gebruik nog ongeschonden bev len. 
lu IK7Ö betlroeg de verwisseling op den weg Koln-
Miliden, gedurende de elf voorgaande jaren. van 
eiken liggers 7% en van grenen 13°/,,. 

'2'. De heividingswijze van Hoiicherie , zijnde eene 
ili|iersiug van sulphas cupri; de vloeistof bevat soms 
1, 3 of 5% koperzout Hierbij moet op den veltijd 
van het hout gelet worden, daar de plantensappen 
de hoogste mate van vloeilKiurheiil moeten bezitten. 
Het kojierzout echter gaat een zwakke verbinding 
aau met de eiwitachtige en slikstofhoudenile zelfstan 
digheden en wordt gemakkelijk door regen- en 
grondwater uitgewnsscbeii. De resultaten dezer 
b'ii'idiiigswijze zijn over bet algemeen niet gunstig. 

3". Het carbon iseeren, dat alleen dau goed is. 
wanneer het op droog bout wonlt toegejtast. 

Meer bijzonder staat spreker stil bij bet buruet-
teeren en bet creosoteereri. 

4". Burnett is in 1838 de eerste geweest, die iu 
Engeland een octrooi nam voor het Itei-eiden van hout 
met chloor/ink door indompeling. Hréaiit niini iu 
hetzelfde jaar in Frankrijk een pitent ter inpersing 
van ilie vloeistof. Na de gebleken proef I Icudhcid 
wenl de methode reeds iu 1841 iu Dtütscnland in* 
gev'oenl en voortdurend Incgepust, eu sedert 1871 is 
zij ook in Nederland bij dc Staats- eu andere spoor-
wegwerken in practijk gebracht. 

Ile oplossing is die van één deel chloorziuk van 
25% aan metaal op 50 deelen water. Sterker op
lossingen dringen moeilijker door de poieuse celwundcn 
van bet hout. Hehalve Ie coagiileeivndu werking op 
de plantensappen ,bgaat bet chlcWsink ook oene on-
oplosbare verbinding met den houtvezel aan. Het 
bereide lioul kan , na droging, mei olieverf ge
schilderd worden, bet verliest niets van zijn draag
vermogen. De kosten bedragen ongeveer de helft 
van bet craosotoeren. 

Als resultaten deell spreker mede, dal iu 1840 
iu moerassige eu nul te gronden gestelde telegraafpalen, 
iu ISliO nog bijna allen iu volkomen goeden staat 
waren. In 1847 geplaatste eiken eu granen dwars
liggers iu beurtelings natten en drogen grond, 
waren 10 jaren later nog volkomen gaaf. Vau 
lOltUMI dw-arsliggers, die iu 1852 en |X55 gelegd 
waren, was de verwisseling als volgt: na , ( 1
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V /"• ' h * s tÜf-rtng iu de twee laatste jaren was 
een gevolg van verwisseling van mils. De uitge
schoten liggei-s vviiren nog zeer bruikbaar voor om
heiningen en hu!ps|xircn. 

5". Het craosotoeren; BetbeU's methode om bel 
bout U' bereiden door iii|N>rsing van creosootolie. 
Uithoofde vau de zeer energieke antiseptische werking 
van het phenylzuur op dierlijke lichamen . heeft men, 
doch verkeerdelijk, dc krachtige werking der Creosoot
olie mede uau het daarin aanwezige phenylzuur 
toegeschreven. Cieusootolie toch, geheel vrij vun 
phenylzuur, conserveert hel hout even goed als olie 
wjanraun eenige hoeveelheid daarvan is toegevoegd. 

De nnileelcii aan hel creosoteeren verbonden zijn : 
1-' dat het hout soms broos wordt, wat wellicht is 
toe te schrijven aim het gebruik van Ie warme olie; 
2' dat de bewerking niet kan worden toegepast op 
bout voor huis- en scheepbouw, evenmin als opdat 
hij plantsoen, omdat de lucht nadeelig op planten 
en sommige goederen werkt. 

Als resultaten .bidt spreker mede. dat iu 1800 
giH-reosoteerd bout voor bet station van den Rijn
spoorweg ie Rotterdam, in 1870 nog ze«r gauf eu 
gezond ls bevonden, terwijl het onbereide hout was 
vergaan. Telegraafpa leu iu 1889 eu 70 bereid, 
zijn nog volkomen gaaf. (iecroosotcerdo grenen 
spoorliggei-s tusscbeu onlieieide eiken, werden bij liet 
opruimen jrjuif bevonden, terwijl de eiken liggers 
onbruikbaar waren. 0| u spoorweg, waar ïn 
zeker tijdsverloop de verwisseling van onbereide liggei> 
I l-8"„' liednieg, was dat van U-reide slechts 0.35%. 

Volgens prof. Lethele, doet de creosootolie 1" hel 
eiwit coaguleei-en; 2" neemt zij de zi mi's tof in de 
puien iu zich op en beschermt alzoo legen het ver
ga in door vocht; 3" bevordert zij dc hai-sachtigheiil 
en sluit alzoo lucht en vocht beiden buiten, eu 4" welkt 
zij als vergif tegen alle parasicli'ii. Als eene goede 
eigenschap ervan kun nog gezegd wonlen , dat de 
olie met deu tijd dieper ïn bet boni doordringt. 

Spreker deelt ook nog verscheidene resultaten mede, 
verkregen mei goeiensuteerd bout, dal afwisselend 
nat en di-oog was, welke allen voor de deugdzaam
heid der bewerking pleitten. 

Omtrent hei quantum olie door bet boutoptonenwo 
deeh spieker un-de, dal daarbij iu aanmerking komt 
dc soort, de afmetingen eu de mate vau droogheid 

van bet hout. Hij raadt aan als voorschrift voor 
rreosoteering van hout. dat aan utinosferischen in
vloed is blootgesteld, een minimum van 120 liter 
per \ P voor eikenhout en vau 100 liter voor alle 
andere houtsoorten te Ix-ptlcn , met bijvoeging van 
een eenheidsprijs voor eiken liter die meer Wonlt in
geperst, doch de totale in te persen hoeveelheid olie 
niet hooger te stellen dan 250 liter per M ' , welk 
quantum, zijns inziens, voor bet gestelde doel vol
doende is. Hij zou het wenschelijk achten, dul cor
poration en gemeentebesturen, die jaurlijks veel hout 
doen verwerken, hout voor dagelijksrhe behoeften bij 
voorraad o|tsloegen, teneinde dat bout. nalat bet 
onbereid, gedurende een jaar. beschut tegen regen, 
was opgeslagen, te doen bereiden , hetzij met creosoot, 
hetzij mei chioorzink. 

Met een enkel woonl behandelt spreker nog de 
ci-eosoU-ering als eenig middel tegen deu paalworm. 
I'erkoeiipaleu in IKIJS bereid, zijn thans nog on
aangetast. Voor het creosoteeren tot dit doel acht 
hij het wenschelijk, dat als voorschrift wonle gesteld 
••en minimum van 200 liter por.\P, mei bijvoeging 
van een eenheidsprijs voor iederen in-er in te persen 
liter olie, zonder een maximum daarvoor vast te 
stellen, want voor dit doel kan bet boni uiet te 
veel opnemen. 

Hij vergelijking van de beide, hel laatst behandelde 
bereidingswijzen acht spreker, datdie mét chloorsink 
veeltijds de voorkeur zal verdienen, omdat de kosten 
minder zijn dan die der rreosoteering , de behandeling 
met chioorzink zuidelijker is. en. het chioorzink IVII-
keloos zijnde, op alle werkeu, mei uitzondering van 
die legen den paalworm, kali worden toegepast. 

Vour veestallen acht spreker ccne bereiding met 
creosoot verkieselijk, ter wering van den veetypbus, 
omdat de lucht van bei creosoot den dampkring rei
nigt. Eenige ondervinding hieromtrent opgedaan, wordt 
i legedeeld. 

Spreker staafde al zijn gesegden door deugdelijke 
bewijzen, en nam ten slotte een proef metcnooisijik 
van 25% aan metaal (specifiek gewicht 1.500), ver-
diuid van I op 50, op eiwit Onmiddellijk nadat 
beide stollen met elkander in aanraking waren ge
bracht, had i<- verdikking, coaguleeriiig van bet 
eiwit plaats, waardoor wenl bewezen, dat dc gisting 
voorkomen wenl, door verwijdering van een der 
daartoe vereischte voorwaarden. 

Berichten en mededeelingen. 

UiiUmlL'iiiirtïi van AiiiiWstwIin'eii. 

H I N N E N L A N ll. 
's-Gravenhage. Z. M. heeft, met ingang van 

1 April 1877, bij bet Koninklijk Nederlandsen Me-
tcoi-ologisrh Instituut te Utrecht benoemd : tot hoofd
directeur Dr. C. II. D. Bovs Hullot; tot dini-teur der 
afdeeling »waurneiningeil Ier zit;" I'. E. Karon van 
lleer.lt: lol observator II van deu Brink; lot se
cretaris L. F. II. A mini ii. Voorts is, mede met 
ingang van geuielden datum, aan den hoofddirecteur 
voornoemd opgedragen de waarneming der betrekking 
van directeur der afdeeling •• waarnemingen te land." 

— Z. M. heeft benoemd lot leden der Neder-
limdschc Hoofdcommissie voor de Internationale Ten
toonstelling van voorwerpen van nijverheid. kunst 
eu landbouw te l'arijs iu 1878: A. Ilougendijk .Iz.. 
lid van hel College voor de zee vissc h« rijen eu 
scheepseerder te Vlaardingen; .1. M. van KemjM'ii. 
industrieel te Voorschoten; l>. VV. Rost vun Tun-
iiingen, gepeusioneeixl Oost-Ind. hoofdambtenaar, te 
's-tiravenhiige; en .1. A. Willink Wsz., te Amsterdam. 

- De Minister van Binnenlandsche Zaken, daartoe 
bij kabinetschrijven vun 20 Maart 1877. n". 13, 
door Zijne Majesteit den Koning gemachtigd, lnvfi 
bepaald, dal tot liet verkrijgen van ontwerpen voor 
een nieuw geitouw leu In-hoeve van 's Rijks hm.ge-
-chool U- Leiden wordt uilgesilirevi-u een prijsvraag, 
tol welker' Ix-autwourdiug ook vni-mdcliiigeu zullen 
kunnen mededingen, oveivenkomstig bet aan deze 
In-schikking gehecht programma. 

Amsterdam. Tot aanvulling vau bet bericht 
omtrent net Bnancieel verslag van de Hollandsche 
l.lzci-en-spiBirvvi-gniiiat-sdiappij . iu hel voorgaande 
nummer ojigeuoiuen, dient, dat dc algemeene ver
gadering den 31 Maart in het lokaal Odeon wenl 
gel leu en dat 117 aandeelen. uitbrengende 0* 
stemmen. vertegenwoordigd waren. 

Er werd besloten dat, ter voorziening in de geld
middelen van hel aanleg-kapitaal, naar gelang vau 
behoefte, de nog bij de Miiatschnppij voorhanden MOD 
sinks obligatie-!! van vroegere geld leen ingen alsnog 
zullen wonlen uitgegeven. 

De volgens de statuten aftredende Commissaris de 
beer Jhr. \ \ ' . van Loon werd herkozen. 

In plaats van Mr. I'. C, lloyuck van Papendrechl, 
die wegens hoogen leeflijd, na veeljarigen dienst lijd, 
als commissaris voor Rotterdam bad bedankt, wenl 
gekozen Mr. A. lloyuck van Popendrecht, wethouder 
te botterdam. Aau den aftredende wenl door den 
Voorzitter gruute lol' to.-gekend. De nieuwbenoemde 
nam, onder dankzegging voor hel iu het hem ge
stelde vertrouwen, de lieuoeuiing aan. 

's Hertog ;nbosch In afwachting dat de hand 
aau het werk zal geslagen wonlen, steil meu zich 
tevreden met het bespreken der plannen om de stad 
wnterviïj te maken. Bclinlve hei omwerp, dooreene 
Commissie, die de Regeering Iteiioeuide. tocu deze 
plant» als vesting wenl opgeheven, heeft men een 
plan, door hei Dagelijksch Rest uur dezenlageii aan 
den Gemeenterund ingediend. Dit laatste werd de 
voorgaande week iu eene vergadering van de Na
tuurkundige Vereeniging liesprokeu door den heer 
\V. A. Nicrstnisz, kapitein ingenieur en ingenieur bij 
ile ZuidoosU'r-spoorwegiuaatM-hiippij. Volgens spieker 
moest dit plan afgekeunl en de voorkeur gegeven 
wonlen aau het ontwerp dal in 1871 werd aange
boden duur eeue Commissie, waaraan hij uls des
kundige was toegevoegd. 

L e m ster land Het Oemeeiitehestuiir heeft inde 
vacature van gemeeiite-«ipzichter, ontstaan door het 
bedunken van den heer P. S. Hosuni. tijdelijk voor
zien, duor deu heer I'. van Andringo te Lemmer met 
de waarneming dezer betrekking tijdens de vacature 
te belastou. 

D E O P M E R K E R - Zondag S April 1S77. 

H»Mii/J-.jf, s) tpr l t . 
Ilrin, te \2 uren. door de-i directeur dor artillerie 

stapel- <u construo1ie-nuuraa|joea: de levering van 
gietijzer merk Rlaenavon no. 1, eu gietijzer merk 
Urtrtshcrry nu. I, van elk 250.000 KG. Prijsopgave 
per 100 KG. Levering iu de magazijnen bij de USer-
gietenj. gcniccute llof-van-Di-lft. 

ttmoierdNm, te 13 u i e n , duor burg. en weth.- liet 
leveren cu verwerken van 500 stère grove steenpuiu 

n . ' i i ' / t j i . io H uren, dnor het gemeentebcstuur; 
bet doen vim eenige herstolliagen mn- en het onder
houden gel, '77 van de haven- eu havenwerken. 

ReerdarliararssHla, te 1 uur, door het gemeente-cu 
liet jiolilcrdistrict-hesiiiir, ten raadhuize: liet amovee
ren vim dc bestnaude Moasolbrug, bruifhoofden met 
zijfleuj-ids cn het bouwen van eeue nieuwe brujr en 
toebeliooreii, met het sfdammen eu aHdiepen. 

Vstaa», te 1 nur, door burg. en weth.: de saaleg 
van riolen iu de Van-dc-Spiegel- en Hiigo-dc-Groot-
st raten. 

Wlsoelieraa, le 1 uur, door het bestuur vsn den 
polder Sophia, iu lui gemeentehuis; hut rnakeo van 
ecu buiienbcnn met venlerliningswerkeii en het leggen 
van rijsbeslag mei staakrijen, Inn̂ s cen gedeelte zee
dijk v i m genoemden polder. Aanw. te '.) uren. 

imHti-rrtMiti, to l'/j uren, door de Holl. IJzeren-
•poorwegmaatsehappy, in het •taUontgsboovr: lo. 
liet leveren van I5ÓU sinks geerrusnt.eerde eiken- cn 
1500 s'uks •jccieusnieerde grenen dwarsliggers en 159 
stuks micrcosuteurde eiken wissel bouten, ten behoeve 
v-.ii) hel vernieuwingsfonds van den Noorahollandsehen 
St;i:iKs;ioorvvcg; in. hel maken vun «ene bergplaats 
voor vraohtgoederen op het station te Haarlem. 

i . i u . r i i . te 41 a urea, door het gemeentebestuur: 
lint san leggen vau een puinwes Isnai den Kutweg, 
v i m de begrnufpliials tc Liigioncedcn tot de Zuidwcn-
ding, ISOK U M M. Aanw. tc 2 uren, samenkomst 
bij H Roll, te Deu Horn, tu 1 uur. 

v . i i u i a o i to (1 ureu, door bet gemi-entebestuur: 
liet bouwen van eene schuur bij liet tolhuis aim het 
Ooaterdiep te Veendam. 

•sveater, bij den directeur der gasfabriek: de le
vering vnn 800 H L Luiksche kalk, per waggon franco 
station aldaar. 

Blawsktg, i o %prii. 
i r n i u ' i n ic 10 uren, door den eerstaanw. inge-

tiicur. iu l>« Harmonie: het éénjarig onderhoud lo. 
van dc kassraegeboawen enz. ie Arnbom, 2o. van de 
idem te Doesburg, Sa vnn de werken aalaar. Bilj. 
inz. 9 April, voor 3 uren, op het bureau van deu in
genieur voornoemd. 

Zvtui i i - , tc 11 aren, door den eerstuauw. ingenieur, 
.n bot Oléon: lo. hrt éénjarig onderhoud der kazer-
negchouwen enz, tc Zwolle; 2o. eene gedeeltelijke 
binnen verving van kazoniegchonweii e u z . te Zwolle. 
Iblj. inz. '.* April, te 3 uren. op het bureau vau deu 
ingenieur voornoemd. 

sasw-PaSJlewsta, te II ureu, door H. Rentenaar , 
iu deu Stoomweg- bet verbouwen en vergroulen eener 
buismiiusi oï: ing. 

f^aurl.i te 1 uur, iu De Harmonie: hel bouwen 
vau een woonhuis. 

V e l i e i i , iu hel kofliehuis Noord zee kanaal: hel bou
wen van eeu koffiehuis 1c Mmuiden. 

YYoen*diiK, II kpr l l . 
ttrfiht, te lil uren, door «leu commandant der 

genie, in bet gebouw voor KuOStOD cn Weten
schappen : lo. liet doen vun herstellingen aau kazerne-
gehouwen Ons. te Utrecht: 2n. eene verving van idem 
enz. te idem; So. bel op diepte brengen vun deu ge-
kiinalisrerdeu Krommen Rijn, tussehen Wijk-hrj-Duur-
slclc. eu Odijk. Hilj. inzenden Hl April, tu 3 uren. 

Twelloe, le 10 ureu, door het gemeentebestuur 
van Voorst: de levering van 1000 stère grint. 

' •-Hage, te 11 uren, door het ministerie van biu
ueul. saken: lu. het éénjarig onderhoud der werken 
van den waterweg vau Rotterdam naar zee. Raming 
f .H .o i iP; ta, de tiitvoerios van graai- en baggerwerk 
op !u l benedendeel der Nieuwe Merwede, gedeeltelijk 
door itii'idel • a ii Uijks->tooinbiig^erva.irliiigen, met de 
bediening u b-t undcrlriud dier vaartuigen tot eu 
met 31 Maart '7S. Raming f 188,000: Ho. de oprui
ming vau gronden, gelegen tutu den rechteroever van 
het Mallegat, onder Dubbeldam. Raming / 46,100. 

tnia | r r4ai», te 11 uron, door den directeur eti 
coiiiuriudaiit der marine, a a n het directiegebouw : tie 
levering v a a verschil lende materialen. (Zie verder 
no. 13.) 

VI.II il.n. |e 11 uren, door deu eerst aauw, inge
nieur, in tiet gemeentehuis: het éénjarig onderhoud 
lo. der werken, 2o. der knzrruogebouweu enz. te 
Naardoa. Hilj. inz. 10 April, vóór 3 aren, op het 
bureau van den ingenieur voornueind. 

trillion, ie II uren, in De Arend - bet verhouwen 
van de perceelen, kadastraal lie ken d als gemeeute 
Arnliem, tec-lie O, nos. 1880 «u 4191» en gelegen aan 
dc Vijzel- eu VVeverstrateo, voor rekening van C. 
Klikkers .Ir lui. bij de nrchiteclen Van Gendl en 
Nicraad, aldaar. 

I . r h i t - i i . ie 11 uren, door den eerstaanw, ingenieur 
ie "s-Hage, iu het geniebareao bij de Doelesaeeroei 
hél éénjarig onderhoud van de kazcriiegi-bouweii enz. 
tc Leiden. Hilj. i u z . 10 April, te 3 uren, opgenoemd 
bureau. 

w i i l o K i jeti le 11 ureu. bij I'. C. vau de Graaft": 
hel bouweu vnu een heerenhui» nidaar, Inl. bij den 
nrohhect .1. C. Woulerlood, te Oplieutert. Aauw. te 
10 ureu. 

DevsaSsr, le 11 urm, Op het bureau vnn deu hoofd
opzichter van forlilicaiicu : het éénjarig onderhoud der 
kazernegebod wen enz. te Deventer* Hilj. iuz. 10 April, 
te 3 ureu, bij deu hoofdopzichter voornoemd. 

Ilfuttrr- ImrtH, te l l 1 , uren, door burg. en weth.: 
het uitdiepen en op-proliel-brengeii der sloot laugs 
bei Jan-Hansen pad. 

Wremp, te 12 uren, duur den eerstaanw, ingenieur, 
in bel Gemeentehuis; bel éénjarig ouderhoud lo. der 
werken tc Muideu eu le Wcosp, 2o. der werken van 
de forten eu redoutes, Hilj. inz. 10 April, vóór 3 
uren, up hel bureau van den ingenieur voornoemd. 

i i t . t iMi . i . l , bij (i. J lliems'ra: het afbreken zijner 
VOOrhuising en het vooreind der schuur, en bel weder
opbouwen eeuer VOOrhuising met molkeukeldcr, woon
kamer, ka ra bttil enz. Aanw. door den gomeoote-
arehiteei van Ternaard 9 April, le 2 uren. 

Il.noler.1..-, IS %prll. 
itoi-i'MKMiii, te 9 uren, leu huize van deu opzichter 

van fortilieatiëu i bel éénjarig onderhoud van de ka-
ze raege bouwen te Roermond, liilj, iuz. 11 April, vóór 
3 ureu, bij deu opzichter voornoemd. 

i . iH-l i i t - l ioi i . te 10 urun, door duu eommandaut der 
genie, in den Doele : het éénjarig ouderhoud lo. der 
werkeu tc Gotinchum cu Asperen, 2o. der k izernege-
buuwuu uldaar. Hilj. iiuuudeu 11 April, vóór 3 uren.' 

A r m t r r d i i m , te 10 uren, door de firma M . Pauwels 
en Co., op hel Damrnk, in liet Café de Is Bourse: 
het verbouwen van eeu perceel in de Kalverstrsal, 
DO. 210, aldaar. Aanw. 9 April, te 10 uren. 

r ' r r w e i d , le 11 uren, door burg. en weth.: de le
vering van 900 stère grint en ISO stère puin. 

Haarlem, te %*{t uren, duur het ministerie van 
binnenl. zaken, aau bot geb- van liet prov. best: lo. 
het makeu van een vangdam aau deu zuidolijken lei
dam van hot Krabborsgut bij Enkbuizeo. Raming 

\, l'iüuuu; ju het 'nik.'ii van oen verkvuinerk of 
kaap, tevens dicninde tot toevluchtsoord ».Mr schip
breukelingen, op de zuidoostpunt van de Noorder-
rlaaks, gentuund Onrust. 

V r J a a g , • • I p r l l . 
m a s e l b a r g , te 10 uren, door bet ministerie van 

binaeul. zaken, aan het gebouw vau het prov. best: 
het bouwen van eeno sluisineeslerswoning te Sas-vao-
Gent. Aanw. 9 April. Raming/SOOO. 

WauSrlehem, te 10 ureu, door deu commandant 
der genie, in BeUerue: lo. bet éénjarig onderhoud 
der werken tc Woudriebem, Lnevestcin enz., 2o. idem 
der kazernegc bouwen Ic Woudrichcm eu Ijoevcslein. 
Bilj. inzenden 12 April, vóór 3 uren. 

VYoiidrii-hi-m, tc 10 uren. door den comm. in liet 
3e geniecommnndcmetit, hi Hellcvue: hot alhreken en 
herstellen van bekleedings- cu profielniuren te Wou
driebem cn Loevestein. Hilj. iuz 12 April, vóór 4 
urea, op het bureau ran den forti dca tic-opzie liter te 
Woudriehem. 

Haarlem, tc l l uien, door den eerstaanw, ingenieur, 
in den Doele: bet éénjarig Onderhond lo. vnn de ka-
lernegeboawen te Haarlem , 2o. van de werken in de 
stelling van Amsterdam. Hilj inz. 12 April, te3uren, 
op het. bureau van den ingenieur voornoemd. 

Iiurdrei l i l . te 11 uren, door IJ. A. Ovcrwntcr, iu 
het café Zalm. het maken eeuer kade voorden Krahbe-
polder langs hut Mallegat. 

Arnliem, to 12 uren, door den dijkstool van het 
Aruhemschc-cn-Vclpschc-Rrork, op liet gemeentehuis: 
de levering van 2'>() M 3 gewasschen grint. 

H ' i ' M i i . tc 12 uren, door W. Meester cn J. W. 
Ruiter, iu De Roskam: bet bouwen van 6 heeren-
huizen aldaar. 

I.reuvmrrteii, tu 12 nreu, door liet prOV. bestuur: 
het uitvoeren van eenige vernieuwingen cu herstel
lingen aau de werken langs bet Runde Klif, met liet 
onderhoud van 1 Mei '77—30 April '80. 

l ' trerht, te 2 uren, dour de maaisebappij tot expl. 
vau Staatsspoor wogen, aau liet centraalbureau: het 
verbouwen der bestaande locomoticvenloods en het 
makeu van bijkomende werken op bet gemeenschap
pelijk station Zulfen. Ramiug /69,650. 

roti jn»r>i:i«t. te 8 uren, door Hijhau, in De Patrijs: 
liet bouwen van een woonhuis met hak keet, o p de 
hofstede bewoond door J . dc Looft* Lz., onder Wisse-
kerke. Aanw. door den architect Hiuiuink, le 10 uren. 

BaterSag, 14 Apr i l . 
Call jn*plaat , to 11 uren, door bet gemet-nlchest.; 

de levering vau 5113 M J grove omlerhoudsgrint 
Kaamxlag, te 'l uren , door het hestuur der wn'er-

keering vau de cnlamÜeUSS polders Murgareta, Klciuc-
Huissens eu Eeudracht, in de dirediekeet van den 
Margaretapolder: bet herstel, dc vernieuwing eu het 
onderhoud tot 3*1 April '78 van de aarde-, kram, 
rijs- en stoeuglooiingwerkeu. 

V l l a g e , te 7 uron, door den architect H. P. Vogel, 
iu het gebouw der Leesiniinbting: het afbrekon vau 
ecu gebouw en bet op dezelfde plaats bouwen vau 
eeu wijiipakliuis en bovenwoning. 

Tholen. door dou notaris Wugtho: het bouwou 
eener aldaar tu steen op to trekken schuur vuorland
bouw en veeteelt, ongeveer lang 39 M., breed 2S M. 
eu van een woonhuis. 

Heer .«veen . bij notaris Roschluo: bet bouweu ccner 
hecrenhuizing op dc Fok, aldaar. Inl. bij Hubburman. 

Maandai , I B «pr i l . 
Maaatrlrl i t , te 10 ureu, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gobuuw van het prov. best.: 
het voortzetto-t der werken voor deu aanleg eener 
nieuwe havenkom am de Zuid-Willemsvaart le M a a s 
tricht Raming /84,800. 

Hrrda, le 11 uren, door C. M. Wouters, in Hel 
Huis v.oi Negotie, o p ib-n llnagdijk: bet makeu van 
eeu nieuwe puï uu bovenkwartier eu liet opbrengen 
van eeue verdiepiug op eeu pakhuis eu tusschenge-
bouwtje. 

lavenbergen , te II nreu, door bet gemeen
tebestuur: de levering van 140 M 3 goed gehorde 
cn gewasschen ouderboudsgriot. 

E « r n e w a u é > , te 12 uren, door kerkvoogden der 
Herv. gemeente, bij li, van Keimpema : het afbreken 
van een gebouw on daar tor plaatse bouwen van eeue 
flinke boeren hui zing. lui. bij den architect D. D 
1 'uur-Ma, te Drachten. Aunw. te 10 uren. 

Meuvi-I.eusrn , te 1 uur, door burg. cn weth.: het 
inaken van een straatweg, lang 14,500 M., bcnevcus 
hel bouweu vnn 2 houten bruggen en ecu gemetselde 
brug, in dezen weg gelegen. 

Middelburg, te 1 uur, door hot gemeentebestuur: 
bet vernieuwen vnu een gedeelte van dc steenen trap 
in den Abdijloren. Aanw. 10 April, te 11 ureu. 

* pi-Moor o , tu 2 uren, door de comm. voor de 
Landbouwientoonstelling, iu De Arend: bel bouwen 
euncr kantiue. Annw. van 10 — 12 ureu. 

U i t m a r a u m , te 5 uren, door den kerkt raad der 
Doopsgezinde gemeente, bij den logementhouder R. 
Sijperda: het bouwen eener niouwo kerk te Wilmar 
sum. Aauw. vau 11—2 uren. 

U l H d a g , 17 «pr i l . 
hoi il rot In , tc 10 uren, door dou comm. in het 3e 

geniecDinmandoineut, iu het hotel Bellevuc: het één
jarig onderhoud lo. van de «erken, SO. van de ka-
ternege bun wen enz., boideu aldaar. Hilj. inz. 16 April, 
vóór 3 uren. 

t o u r . t ' h o i r i i , to 11 uren, door liet bestuur van den 
Duiveuvoordsch-Vceiizijdschen polder, iu bet raadhuis: 
lo. het maken der gebouwen en iu richtingen vooreen 
stoomgemaal met koleubergplaat»; Ju. het verrichten 
van aardewerken, alsmede bet maken en leggeu der 
benoodigde duikers enz. Inl. bij deu architect J. 
Goldberg, tc Huzerswoude. Aanw. 12 April, to 10 uren. 

* iii-iirrriMiii , tc 12 uren, door de Nederlandsche 
Handelmaatschappij: de levering, van 250,000 stuks 
koffiezakken, iu 5 percoeleu. 

Zuiren, te 12 ureu, door provisoren van het Bom-
hof: het afbreken der bestaande en hot bouwen vnn 
2 nieuwe vleugels aau dc rentmeesters woning. Aanw. 
10 en M April, te Ü uren. 

PrlDHMhage, te 12 uren, door liet R. K. paroe. 
kerkbestuur van den II Martiuus: hel bouweu van 
een zustershuis ou de vergrooting der school met by
behoorende worken. Inl. bij den architect J. J . van 
Uangelaar, te Amsterdam. Aanw. 16 April, tc 1 uur. 

Wartena, te 12 uron, door kerkvoogden der Herv. 

Setnoeiitn, hij deu logementhouder T. Jonker: liet af
reken vau eeu gebouw op de zathe Üe Magere Weide 

eu dsar ter plaatse bouwen van eene flinke boe ren-
huizing. Inl bij den architect D. I). Duursma, te 
Drachten. Aanw. tc 10 uren. 

L 'trerht, te 1 uur, door dc maatschappij tot ezpl. 
van Staatsspoorwegen: de levering van verbruiks-
artikelen. 

N n e e a . bij den secretaris van het dijksbestuur van 
Wrjnibritserndeels c. a. Contributie-zeedijken : de le
vering van houtwaren, znilciibazalt, Dnmtschen steen, 
wrak, panvvrak, grint, rongen enz. 

Waenadag, IN Apr i l . 
'a-Ba*eh, te 11 ureu, door den commandant in het 7e 

geuiccommandemeut, in het lokaal torzjdu vnn de 
Vughterpoort: het éénjarig onderhoud lu. der werken, 
2o. vau de kazerncgebou wen te VBosch, 3o. d u r 
werken tc Crèvecoeur, a a n do Hlauwesluis en l e Nieuvv-
St.-Andries. Bilj. i n z . 17 April, to 3 uren, op het 
bureau van den c o m m . voornoemd. 

Amaterdam, te 11 uren, door d e i directeur en 
commandant d e r marine, a a n bet directiegeboiiw! dc 
levering van verschillende materialen voor de directie 
der marine te Hellevoetsluis, in 45 perceelen, 

Helder, tc 11 uren, duor d e n c o m m . in het 4e 
genieconimandeinenl, iu Tivoli: het éénjarig onderhoud 
lo. vau de werken l e Helder en op Tcssel, SO, van 
de kazornegebouweu enz . te Helder. Hilj. inz. 17 
April, vóór 3 uren, op bet bureau van d e u c o m m . 
voornoemd. 

D e i n , te 11 uren, door dou commandant iu het 5e 
genio-coinmandeinont, in deu Doule: liet éénjarig o n 
derhoud lu vuu werken, 2o. van de kazeniegebouwcn; 
3o. eeue verving vau werken aldaar. Hilj. inz. 17 
April, vóór 3 uren, op het bureau v a n (fen comm. 
voornoemd. 

\v U s i - h r r k f , te II uron, door het polderbestuur 
vau Anua-Friso, in bet gemeentehuis: bet aanleggen 
v a n cen buitenherni en het daarop aanbrengen van 
verdedigingswerken a a n den zeedijk van geuoemden 
polder, lui. bij den werkhnas J . Nieuwdorp, te Co
lijnsplaat. Aanw. 16 April, te 9 uren. 

Donderdag, It) Apr i l . 
!VI |mrgrn, te 12 uren, door den eerstaanw. ingenieur, 

iu dc kazerne iu de Burgstraat: bet éénjurig onder
bond lo. van d e werken, 2o. van de kasernegebouwen 
enz. te Nijmegen. Bilj. inz. 18 April, vtfór 8 ureu, 
op het bureau van den eerstaanw. ingen. voornoemd. 

Hreda, to 12 uren, door burg. cu weth.: lo. hel 
ontgraven, liet doen der grondaanviilling, het maken 
van metselwerken enz. en het stellen van ijzerwerken 
enz. voor deu nieuwen gashouder en vau een ge met
selden steenen afsluit put; 2o. de levering van dc be
noodigde ijzerwerken voor do monteering van 2$ r e 
torten eu 4 fornuizen euz. Aanw. IS April, te 3 u r o u . 

' •-Hage, te 12 uren, door bet sUnistoris van bin 
nonl. zaken, ten dienste der Staatsspoorwegen o p Java: 
het maken, in-elkander-zetten, weer uit-clkander-nemen 
eu langs boord van cen zeüsclup leveren van den 
metalen hoveubouw voor 113 balkbruggen. Inl. bij 
den hoofdingenieur J. W. Witsen Elias, tc 's-Hage. 

Zler iksec , l e 1 uur, door bet dagelijksch bestuur 
vnn het waterschap Schouwen: lo. hei met 2 zink
stokken verdedigen van deu oever tussehen dc raaien 
02 eu 64; 2o. het levereu ou storten van 5625 scboeps-
tons gewonen Doornikscbeu steen; 3o. liet graven vnu 
con l >e voerkanaal tUSSClieQ bet Stoom ge maal eu 
Moiiaaiishoofd, lang 1300 M. a a u het district Klauwers. 
Aauw. 3 dageu vóór de besteding. 

Zaterdag, SI Apr i l . 
Amaterdam, te 12 uren, door de Anisterdamsche 

Kanaalmaatschappij \ het maken vuu een zeehreker, 
bewesten de Oranjesluizen, te Schelliugwoude, Inl. 
hij deu eerstaanw. ingenieur en den hoofdopzichter A. 
W. Olivier, aau het kantoor der Mimtscbnppij. 

I lo rdr r rh l , te 1 uur, ten dienste vau de gasfabriek, 
o p het kantoor dier fabriek i do levering vau ongeveer 
58,000 HL. Engelsche gaskoleu. 

Bol»ward, te 7 uren, door voogden vau hot wees
buis: het afbreken van het nog bestaande oud ge
deelte van het gestichtsgebouw en het oprichten van 
een nieuw gebouw met verschillende apartementeu. 

l ' trerht, door kerkvoogden en notabcleit der Herv. 
gemeente tc Odijk, a a u het gebouw van he l prov. 
hestuur: het doen van eeuige berMellihgen en ver-
uieuwiiigeii SNIJ d c pastorie en kerk i e (blijk. Inl. bii 
d e n 'iieliiteet A. .Nijlaud, te l.tioelil. Aauw. 18 April, 
l u 11 uren. 

Maandag, 13 Apr i l . 
Franeker, te 11 uren, door hel gemeentebestuur 

vau Frauekeradecl: de levering vau 400 stère grint. 
Weenadag, SS> Apr i l . 

'a-llace , te 11 u r e n , door hut ministerie van bïn-
nunl zaken: lo. bet opruimen der ondiepte in het zui
delijk deel der Dordsche Kil, onder du gemeenten Dub-
bclrjam, Strijen eu 's Gravendeel; 2o. ie verhetcriog 
van d e Boven-Maus ouder Wijk in Noord-Brabant. 
Aanw. IS eu 19 April. Raming /18,860; 3o. het 
maken vau eene borgbaven eu hol daarbij levercu en 
plaatsen van 2 dukdalven langs hut Scheur onder de 
gemueule Naaldwijk. Aanw. 19 en 20 April. Ramiug 
/ S00O; 4o. het doen van eeiiigo werken uau dr dam
men iu de Noordzee aau den Hoek vuu Holland, voor 
de verbetering vau den waterweg van Rotterdam n a u r 
zuu. Aauw. ls eu 20 April. Raming f 110,750. 

Z u i r r » , te 2 uren, door de Nederlundsch-Wcst-
faulschc Spoorwegmaatschappij, ten raadhuize: het ma
ken van de narde-, de kunst-eu eeuige andere werken, 
leu behoeve vun het gedeelte spoorweg, v u u de Berkol 
nabij Zuilen af tot aun piket 313 onder Lichtenvoorde 
(lengte 26.8 KM.) Aanw. 17 April, te 9 uren. 

Donderdag, Sft Ap r i l . 
'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van biu

ueul. zakeu, ten dienste der Staatsspoorwegen: bet 
makeu en stellen van den ijzeren bovenbouw voor 
eene draaibrug over do Nieuwe Vaart uu voor 3 vaste 
ontspanningen over het kanaal b e z u i d e n die vaart te 
Amsterdam, ten behoeve v a n den, spoorweg Nieuwe
diep—Amsterdam. Aanw. 17 en 19 April, t e i l uron. 

Vri jdag, 4 Mal. 
Leeuwarden, te 12','j uren, door het ministerie van 

biuueul. zakeu , a a u bet gebouw vau het prov. best.: het 
bouwen van eene vaste brug met walmuur te H&rde-
garijp, san den Rijksweg Leeuwarden—Groniugeu. 
Aanw. 11 en 29 April. Raming ƒ 8 4 3 0 . 

0>p later te bepalen datum. 

Leeuwarden: het maken van een hoofdgebouw, 
levcus wttikelhuizing c. a., op het terrein Werkmans-
lust, voor de Vereeniging „tlelp U zelven". Iul. bij 
den archiiect J . I). Rruus, te Leeuwarden, 

Deventer, ten dienste der stedelijke gasfabriek: de 
levering van 42,000 H L . Engelsche gaskolen. 

Alloo» van Aanbestedingen. 

Waerden, 15 Maart: hot bouwen vau ueu R. K. 
school cn ouderwijzerswoniug; ingekomen 15 bil
jetten, als: 

J. J. Welsing, te Woerden, / 14,989.89 
I I . A. vnu Haren, N Utrecht, „ 14,880. 

J . Sup, ., Papckop, „ 14,497. 
I I . Vos, „ Utrecht. „ 14,340. 
0. Bolanden, „ idem „ 14,200. 
C. Tolk, m Wocrdeu. „ 13,999. 
flebr. van Leeuwen, „ Utrecht, „ 13,949. 
A. Hons, n idem „ 13.849. 
C. Giessen, „ Gouda, „ 13,850. 
J. Blok, Woerden, „ 13,790. 
A. Gennissen, „ Tie!, „ 13,650. 
G. van dor Wielen. „ Utrecht, „ 13,418. 
P. van de Weijor, Gouda, „ 12,937. 
H. vau Vliet, „ Woerden, „ 12.010. 
J. van Vliet, „ idem „ 11,742. 

l irin 19 Maart: de levering aan 's Rijks magazijn 
van mil. kleeding, ten behoeve vuu de hospitaal-
dienst, van: 

1000 linnen bedlakens j J. van Dooren en Co.. a 
/1.48 j J . A. de Booij Jr., a ƒ 1.47; J . Elias, a / 1.39; 
V. d. Nieuwenhuizeu cn Van Stratum, a / 1.375: Van 
Zeeland en Co., a ƒ 1.344; Vissers en Eijckcn, 
» ƒ 1.319. 

1000 katoenen hemden: 1*. OflVnnans, ii / n 7 7 ; 
A. Jannink en Co., it /"0.77; Houtjes cn Van Sleeden, 
a ƒ0 .768; J. A. dc Booij Jr., u /"0.73. 

500 katoenen mutsen: J . A. de Booij Jr., ii ƒ0,49. 
21)00 paar wollen sokkeu, Gehr. Vau Wijk cn Co., 

ii /0.6lj J. A. du Booij Jr , ü ƒ0 .59 . 
500 linnen handdoeken: J. A. deBooijJr., ü ƒ0.37; 

Van Zeeland eu Co., ii ƒ0 .344; Vissers en Kijeken, 
ii ƒ0 .3224; J . vim Doorcn en Co., ii ƒ 0 . 3 1 . 

1500 linnen voorschoten: Vnn Zeeland cn Co,, a 
ƒ 0.434: J. A. de Hooij Jr., a ƒ 0 . 4 0 ; Vissers en 
Eijckcn, ii / 0.3089; J . van Doorn en Co. a ƒ0 .35 . 

500 lulfblank linnen pantalons: P. OEfermans, a ƒ 1.36; 
J . A. de Hooij Jr., ii ƒ 1 . 2 5 ; Van Zeeland cn Co., a 
ƒ 1.194; J . van Dooren en Co., a f 1.19. 

1000 M. groeugeslreept gordiindock , br. 1.30 IC.: 
J. A. de Booij Jr., a /*0.91; Vaa Zeeland en Co., 
ii ƒ O.S99; J . Elias, n ƒ 0 . 8 0 . 

1000 idem, breed 0.85 M . J. A. de Hooii Jr., ü/*0.69; 
Vau Zeeland en Co., u ƒ 0 . 6 8 4 ; J. Elias, a ƒ 0 . 6 0 . 

7000 witlinnen peluwsloopen: J. Klias, 7 part. 
.. ƒ 0 . 5 9 ; Van Zeeland en Co., 3 part, a ƒ 0 . 5 3 4 ; J . 
A. de Booij Jr., 7 part, a 0.57; V. d. Nieuwcnbuizen 
en Van Stratum, 7 part ii ƒ 0 . 4 7 5 ; Vissers cn Kijeken, 
7 part, u ƒ0.5124; J . van Dooren en Co., I part, a 

ƒ 0.54, 1 idem n ƒ 0 . 5 5 , 1 idem a /0.56, 2 idem a 
/•0.57, 2 idem u ƒ 0 . 5 8 . 

Nlawler , 21 Maart: het afbreken en wederopbou
wen van een schuurtje; gegund san J. Westra, tc 
Niawicr, voor ƒ1980. 

Harl ingen, 23 Maart: het bouwen van eon nieuwen 
voorgevel voor cen woonhuis, staande bij de groote 
sluis; ingekomen 9 bilj., als: 
T. Zoete, le Harlingen, / 6500 
G. Terdens, „ idem „ 5975 
J. Torenheek, „ idem „ 5968 
T. Kerkhoven, „ idem „ 5200 
M. Lamminga, „ idem „ 5195 
Gebr. Mooim&n, „ idem „ 5125 
J. Langcnhorst, „ idem „ 4880 
D. Booustni eu Zn., „ idem „ 4747 
(i. 8. Spoelstra, „ idem „ 4690 

Dieren, 24 Maart: het afbreken eu weeropbouwen 
vau een pakhuis; ingekomen 3 bilj., als: 
J. ue Wit, tc Dieren, f 1172 
W. Knklaar, „ idem „ 1075 
J. Mas dag, „ id- m „ 1059 
gegund. 

Deventer, 24 Maart: bet bouwen van 4 woningen 
voor H. Ileuriiiik aldaar; miuste inschr. was J . Pot, 
te Deventer, voor ƒ 3019,90. 

Hra l lnsen , 26 Muurt: het bouwen vnn 2 woon
huizen, waarvan een ingericht tol school met boven 
wouiug, op een terrciu in het park Houiugen aldaar, 
onder beheer vuu den architect P. A. Vielaars; inge
komen 10 bilj., als: 
1). Huurman, te Delft, ƒ 17,777 

J. C. Krijgsman, „ Kralingen, „ 16,999 
W. J. de Jongh, „ idem „ 16,850 
J. C. Tom, „ 's-Hage, „ 16,760 
A. Hoeus, „ Kralingen, „ 16,243 
II. liageiWHard, „ idem „ 15,400 
Gebr. Van der liecq, „ idem „ 15,400 
Jac. van Ves-ehen, „ idem „ 15,208 
C. de Ridder, „ idem „ 14,999 
11. vau der IJOO, „ idem „ 14,799 

Dubbeldam, 26 Maarl: het vergrooteu der school 
aau dc Mijt no. 3; ingek. 12 bili. als: 
C. Botlioff, te Dordrecht, ƒ 5700. 
I de Waal, „ idem „ 5480. 
C. Louwmau, „ idem „ 5250. 
W. Litz, „ idem ., 5000. 
0. van Ipereu, „ 's-Graveudeel, „ 4999. 
L Nolen, „ idem „ 49S8. 
I! van Dols, „ Papcndrecht, „ 4765. 
K. Klein, „ Dubbeldam, „ 4745. 
H. Degens Jr., „ Dordrecht, . 4619. 
M. Kranendonk, „ idem „ 4550. 
J. Kooij, „ Dubbeldam, „ 4444.44 
.1. Degens, „ Dordrecht, „ 4390. 
gegund. 

Delft, 26 Delft: de levering vnu denuen-, grenen-
eu vurenhout aau dc artillerie-stapel- eu coustructie-
inaguzijneu, iu 3 perc: 

le perc. dennen delen : Eindhoven en Zn., tcZwoile, 
ƒ5:165; ti. J. Uoelen en Co., le Leiden, ƒ 5155 j P. 
Mouton en P. Murk en Co., tc Delft, ƒ5105. 

2u pere. grenen delou, grenen lutten bossou, grenen 
ribben enz.: J. W. vau der Schooron cn Co., to Leid-
scbciidani, ƒ 6 5 8 4 ; G. J . Boelen en Co., te Leiden, 
ƒ 5 8 5 5 ; P. Mouton en P. Murk cn Co, tc Delft, 
ƒ 5704. 

3c perc. vuren delen: (i. J . Boelen en Co., te Lei
den, ƒ 2 0 8 0 ; J. Heemskerk, tc Delft, ƒ1953 30; Wed. 
D. Vrijdag eu Zu., te Amsterdam, /"1850; P. Mouton 
en P. Murk en Co., te Delft, ƒ1710 . 

l ' t rerht , 26 Maarl: dc levering aau de Nederl. 
Ceiittaalspoorwegmaatschappij vnu 750 ton stalen 
spoorstnven met ijzeren eindverbindingen; ingek. 7 
biljetten, als: 
Rheinische Stablwerk, le Ruhrort, f 76,636.12 
Société John Cockerill, „ Seraiog, „ 73,923. 
Société Acierirs d'Angleur, 

T. de Rossius'Pastor 
eu Co., „Reaorv Angleur 

les Lièges. „ 61,272.50 
Gule-HoiTuungshutte 

Actien-Vereiu für Berg
bau und Hiittcubetrieb „ Oberbausen, „ 67,990. 

Union Actiën-üesells. für 
Bergbau, Eisen- und 
Stand-industrie, „ Dortmund, „ 66,554. 

Phoenix, Actïeu-Gesells. 
fur Bergbau und Hiit
tcubetrieb, „ Laar bfRuhr.,,, 64.395. 

Eisen- und Stslhwerk 
Hoesch, jetst Acticu-
Gesells. iu Dortmuud, a Westfalen, „ 62,859. 
Bane, 26 Maart: het bouwen eeuer nieuwe kerk 

met toreu voor de Cbr. Geref. gemeente; ingekomen 
13 bilj., als: 

G. Sietscma, 
B. U. de Jong, 
K. H. Ktdersveld, 
E. de Jonge, 
A. H. Teuinga, 
T. Bos. 
3. Dieters, 
J. K. vnn Dijk, 
J. Pot, 
H. Nieland, 
J. Zelden rust, 
T. K. Westordijk, 
K. R. Danliof. 

te Pieterzijl, 
„ Groningen, 
„ Dou Ham, 
„ Eenrum, 
„ Grootcgast, 
„ Bedum, 
„ Stedum, 
„ Bedum, 
„ Stedum, 
„ VVarffum, 
„ idem 
„ Uithuizen, 
„ Baflo, 

51 
l ï ,300 
10,925 
10.395 
10,876 
10,697 
10,465 
10,420 
10.396 
10,160 
10.0S6 
9,999 
9,791 

Dein, 27 Maart: de levering aan de artillerie-stapel
en constructie-magazijnen van . 

le pcre. 400 groote blauwe dekens: Regout en 
Woustenraad, ü ƒ 1 4 ; J. C. Znalberg cn Zn., k f 13; 
J. Scheltema Jz., a J 11.55; J. J. Krantz en Zoon, 
a ƒ 1 1 . 4 8 ; Gebr Van Wijk en Co., n /10.60. 

2e perc. 500 kloine idem: Regout en Wenstenraad, 
a ƒ 1 0 ; J . C. Zaalberg cn Zn., a /6.50; J . J . Krantz 
en Zn., a ƒ 5 . 8 0 ; J. Scheltema Jz-, s ƒ 5 . 7 0 ; Gebr. 
Van Wijk en Co., a ƒ 6 . 1 9 . 

\ li-u wend am , 27 Maart: het amoveeren van de 
Zoogenaamde Nieuwe Hrug en het maken vso eeno 
ophaalbrug te Zunderdorp; ingek. 4 bilj., als: 
J. Plas, te Purmerend, ƒ 2140 
A. Rijneveld, „ Ilpendam, 2140 
J. Fijn. „ Edam „ 2i)8fi 
J. Hakker, „ Brouk-iu-Waterland, „ 1690 

Maaatrlrht, 27 Muurt: het éénjnrig onderhoud van 
de kazeniegebouwcn; ingekomon 10 oilj., als: 
M. Qebhard, te Maastricht, ƒ 8300 
Jongen-Corteiiraad, „ idem „ 8000 
J. Goze, „ Wijk. „ 7782 
J. Cortenraad, n Meersen, „ 7100 
C. v. d. Hof, „ Maastricht, „ 7590 
II. Ummels, „ idem „ 7334 
Jos. Klijn, „ idem „ 7325 
F. Windings, „ Wijk. „ 7300 
J. P. Prevoo, „ St.-Pieter, „ 7280 
J. Weusten, „ Maastricht, „ 7144 

B r a k e l , 2S Maart: het horstellen van aarden en het 
met steen bezelten van eonige dijkvakken onder Poe-
deroüen enz., Ier oppervlakte van 10563 M 1 ; gegund 
san C. Spiering Az., tc Gameren, voor ƒ33,370. 

tieudrlaan, 28 Maart: bet bouwen van een school
lokaal met onderwijzerswoning nldnar; minste iaschr. 
was J . Maasland, te Leerbroek, voor ƒ 17,900. 

Krommenl r , 23 Maart: het maken vaneen gebouw 
voor het len behoeve der polders Krommenie ea 
Het Woud le stichten stoom vijzel gemaal, ingek. 7 
bilj., sis: 
A. Hicmont, te Hillegom, ƒ 39,500 
J . vau Halteren, „ Wormerveer, „ 2ó,896 
W. Rus, „ Nieuwe Niedorp, „ 19,600 
C. Blom, „ idem „ 19,449 
I). Luijt, „ Krommenie, „ 17,990 
J. Groot, „ Wormcr, „ 17,378 
11. de Groot, ,, Knollendam, „ 16,284 
geguud. 

l lu iae l lng , 23 Muart: het bouwen eeuer pastorie 
mei bijlevcring vau alle materialen; gegund aan A. 
van deu Borg Pz , tc Huiselitig. voor f 10,166. 

Nrhettena, 23 Maart: het afbreken der bestaande 
cn hul bouwuu van ecu nieuwen toi-en eu voorgevel 
nau de kerk aldaar; ingekomen 9 bilj., als: 
S. H . Ruuia, tc Schraard, ƒ 9794. 
L. H. Ruuia. „ Schettens, „ 9599. 
E. P. Flonstra, „ Makkum, „ 9480. 
II, Saagsmn, „ Seksbierum, „ 9456. 
A. P. Snijkema, „ Parregs, „ 9445.50 
S. 11. Alkema, „ Makkum, „ 9400. 
T. D. de Vries, „ Parrega, „ 8995. 
J. U. vun dur Meuleu, „ Hemelum, „ 6390. 
K. Roedema, Langerhouw, „ 9778. 
gegund. 

Dlrkaland, 19 Maart : het bouwen eener bewaar
school cn onderwijzerswuuiug enz.; ingekomen 3 bil
jetten, sis: 
.). van Hocbove, te Sommelsdijk, ƒ 10,989 
C. van Wijk, „ Goedereede, „ 10,755 
A- Tielemau, „ Meüssant, » 9,874 

Zaandam, 29 Maarl: bet bouwen vun een woon
huis met twee woningen op bet weiland geusamd het 
Broekje, ann den Westzauer teedijk te Zaandam, 
ingek 5 bilj., als: 
J . I.eg ut J i . , Ie Zaandam, ƒ 1500 
J . B. Heideman, „ idem „ 1488 
T. Dekker, „ idem „ 1362 
P. de Vries, „ idem „ 1345 
J. Dekker Pz., „ idem 1338 
gegund. 

Aaaen, 29 Maart: liet vergrooten van de Rijks-hoogere 
burgerschool; ingek. 3 bilj., als: 
EL dc Vries, te Assen, / 19,885 
R. Hunze Jr., .. idem „ 16,845 
H. Wcssels, „ idem a 15,976 

FlnaterMold, 29 Maart: liet herstellen der storm
schade aan den dijk vau 1S74; ingek. 6 bilj., sis: 
W. Bos. le Zuidbroei, f 162.754 
A. T. Abels, „ Reiderwoldeipold.,,, 159,800 
W. M. Schram, • „ Sliedrecht, „ 166.S00 
L. Brandt Dz.. „ Hardinksveld, „ 154,900 
A. S. Schaafsma, „ Harlingen, „ 152,700 
E. Kaspers, „ Reiderwolderpold., „ 148,300 
gegund. 

Velp, 30 Maart: bet bouwen vsn eeu woonhuis ann 
den Rijksstraatweg, uitgezonderd bet lood-, sink- en 
grondwerk; ingok. 3 bilj, als: 
A. Abbouhuis, le Velp, ƒ 8350 
Wed. H. Vleir.ing, „ idem „ 7994 
E. J . N. Steentjes, „ idem „ 7975 
gegund. 

Uronlngen, 30 Maart: lo. bet herstellen van de
fecte glooiingen aan bet kanaal vnn Groningen naar 
Stroobos; ingekomen 6 biljetten, als: 
J. v. d. Veen, te Zoutkamp, ƒ 1790 
D. R. Palstra. „ Franeker, „ 1694 
E. Kampen, „ Sappemeer, „ 1560 
A. J . Benninga, „ Hedum, „ 1550 
11. J. Kroon Jz., „ Groningen, „ 1450 
J . Veendijk, „ Obergum, . 1288 

2o. het onderhouden van het Rotldiep, met bijbe-
hoorende werken, ged. '77; ingekomen 4 bilj., als: 
J. v. ii. Veen, te Zoutkamp, ƒ 3030 
JL J . Benninga, * Bedum, „ 3000 
W. Huisman, „ Ouderdendam, . 3000 
S. H. Woldring, „ Zoutkamp, „ 3888 

Caeo, 30 Maart: lo. de onderhoudswerken aan de 
Breede Watering over 1877,78: aarde-, kram-, rus-eu 
stceiiglooüngwerkeu; minste inschr. was C. de Wilde, 
lo Kaltendijke, voor ƒ38,969. 

•Ju. het onderhoud dor sluizen en heulen; minste 
inschrijver was C. Liudenbergh, te Wemeldinge, 
voor ƒ 2080. 

3o. steenen heulen en eene houten wnterkeering 
onder en langs de aan de noordzijde van de watering 

-te leggen iulaagkade: minste iuschr. was D. van Maris, 
te Kapelle, voor ƒ 16,260. 
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Ltr.iiwardni, 30 Murt: lo. de levering van 83,000 
heele- en 2000 halve Luiksche krimi; eegimd aan T. 
J. Smiti Jr... tc Dordrecht, it / 98.89 3c heele en 
/58.S5 de halve per 1000 stuks. 
- 8o. idem van fiftO M. kantsteenen; gegund aan V. 
Resten-*, te Heerenvoen, voor f 580. 

Zwolle, 3 April : het leggen van 4 nieuwe dijken 
in de gemeente Zwollerkerspcl, in 4 pcrc; minste 
inscbr. waren: perc. 1, G. Sehunrhuis, te Hatlem, 
voor ƒ 1 5 9 4 ; perc 2, D. Boer, te Sliedrecht, voor 
/4500; perc. B, J . A. van der Straaten, te Bergam
bacht, voor f 19,325; perc. 4, W. J . van der Haar, ie 
Wilp, voor ƒ3777. 

Viiiiei'. 8 April: bet spannen vau één draad aan 
dc bestaande telegraafpalen tusschen 's-Bosch en Nij
megen, en van 2 draden aai de bestaande palen 
tusschen Heeseb en Oss; minsto inschrijver was De 
Guiuze, tc Veuloo. voor ƒ 4 4 9 . 

K o t t r r i U m . 3 April: het maken van roim 300 str. 
M . beschoeiing, het opboogen van het terrein achter 
do beschoeiing, benevens graaf- en baggerwerk in de 
rivier de Nieuwe Maas voor de St.-.lansplant beneden 
dc haven te Chorlois; miuste inschr. was L . Hollan
der, te Capelle a:'d IJael, voor ƒ 45,]'.»fi. 

Arnhem, 3 April: lo. hot onderhoud van de wegen, 
singels, pleinen rn voetpaden en bet verharden van 
den Deeleusehoweg, den Koningsweg eu den Nieuwen 
Parallelweg, iu 2 pure. 

N. ran der Heijden, te 
Arnhem, 

H- W. Jansen, idem, 
W. Hooijcr. idem, 
A. Vale, idem, 
H. van de Saud, idem, 
J. van Straten Wz., idem, 
Lensink en Van der 

Heijden, idem 
W. at Nijenes 

le perc. 2e perc 

ƒ 23,300 
23,100 
21,700 
80,848 
21,718 
21.001 

dem. 

ƒ 10,900 
15,721 
15,137 

15,117 
14,493 

22,100 
22,500 

te Arnhem, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

f 1351. 
„ 1350. 
„ 1212. 
„ 1177. 
„ 1149. 
„ 1085. 
„ 980. 
„ 974.54 
,, 843. 

ujnrig underhoud der 
minste inschr. was A. 

,chr. was .1. 

2o. liet maken, leveren en stellen van schoolmrube 
len; ingekomen 9 hilj., als 
G. van Berkum. 
J. Post, ' i 
G. J. Luonssen, ", 
J. P. Wclsing, 
M. T. Pruiu, , 
(i. .1. Hoogers, 
B. Brugman, ( 

J. T. Jansen, t 

G. J. Westerveld , , 
alles iu beraad gehouden. 

Utrecht, 4 April: lo. het é< 
kniernegcbouwcii euz. aldaar: 
Bons, tc Utrecht, voor ƒ0120. 

2o. idem der werken aldaar; minste 
van Straaten, tc Utrecht, voor ƒ6980. 

Sa'ideal der werken tc Hons wijk eu Vreeswijk; 
minste inschr. was J . Barueveld, te Utrecht, voor 
f 3080. 

4o. idem der werken van den verruimden Krommen 
Kijn; minste inschr. was l l . van Zeist, tc Utrecht, 
voor ƒ 1246. 

/wolle. 4 April: bet afdammen en drooghouden 
der sluis iu do Nieuwe Vecht; iugek. 2 bilj., als: 
L . Krook, te Zwolle, ƒ 3000 
I). Bruins en A. Blocks, idem „ 2642 
niet gegund. 

« u i f i i u r t m i . i k . 4 April: bet bouwen eener onder
wijzerswoning; ingek. 2 hi'i., als: 
J. Torenaar, te Wol'aartsdijk, / 5560 
J. Caan, •> "dem „ 4995 

VHage, 5 April: bet vervaardigen, ineenzetten, 
weer uit elkander-nemen en naar de plaats van in
scheping verroeren van den metalen bovenbouw voor 
23 bruggen, ten behoeve der Staatsspoorwegen op 
Java; ingekomen 11 bilj., als: 
Kolnische Macliineubau 

Actieu-Gftsellsehnft, te Bayenthal, f 79(000 
F. Kloos en Zonen, „ Alblasserdam, „ 78*800 
Eugene Roiin eu Uo., „ Brainede Comte, „ 78,000 
Gute Hoffuuugs-Hutte 

Actiën-Ve rei ii für Berg-
I/ui und Hut'cuhetrieb, 

Jh. Paris-Isaac, 
Masetiiuerifnhrik „Dcutsch-

land", 
L. J . Knthoven en Co., 
Uuiou Actien-GesulUchaft 

• fiir Bergbau u. s. w., 
Cail Halot en Co., 
Bellelroid cu I^véfjue, 
Société Aiiotiyme de con

struction etc. de Wille-
bro.-ck., 

Raming 

Vervol1! «Ier Itericlilrn en Mededeelingen. 

„ l Iherliatiscn 11. ,. 73,53(1 
„ Marcliiennes, ,. 73,mK) 

„ Dortmund, „ 7i.S5(l 
„ 's-Haso, ,. 71,087 

„ DoMniuud, „ 71,0113 
„ Brunei, „ (J7,'.'1J0 
„ Herstal , „ 117,000 

., Brunei, „ 5S.0O0 
„ S*,000 

B I N N E N L A N D . 
'8-Gravenhage. Up Dinsdag den 10-'B April 

•1877 zal iu het lokaal Düigentia eene vergadering 
van bet Koninklijk Instituut van Ingenieurs worden 
gehouden. 

De ingekomen stukken zijn de volgende: 
u. Eenige opmerk ingen van het lid A. Pb. Kap

teyn met lietivkkiiig tot Hurt s mathematische be-
handeling zijner vvuteilocoiiiolief. 

fc. Mededeeling van het lid A. Hnet lietn-lfende 
fonnulen voor deu wedei-stand van cilindrische huizen 
tegen vervormingen door uitwendigen druk. 

c. Voorstel van het lid J . .1. vau Kerkwijk tol 
het vragen van inlichtingen omtrent de aanbesteding 
van giwtl'orinaalstei'!ien voor s Rijks Museum te 
Amsterdam. 

d. Brief vuu de Nederlandsche Hoofdcommissie voor 
de Internationale Tentoonstelling in 1S7X te Darijs 
te houden, teu geleide vim circulaires betredende die 
zaak en insdirijungsbiljeiieii. 

e. Urief van dun hoofdingetiieiir vun den Water
staat in Noord-Holland, ten geleide van een slaat van 
du iu hel jaar IH7Ü door de Tesselsche zeegalen iu 
de Rijks-zeehiiven het Nieuwcdicp hiimeugekumen 
zeescbei-en met 00 mi meer «IM. diepgang, opge
maakt dom- het lid J. M. F. Wellan. 

f. Klieven van denzeltilen liootdiugeiiieur, len ge
leide van de wan II lei II in ge u aau Deu I leider over de 
maanden Januari en Februari 1877. 

o. Brief van de leden .1. G. W. Fijnje, L . A. 
Iteuveiis, J . .1. vau Ti.-nhoveii van den Itoogumd 
eu E. Stetierwald, naar aanleiding van den brief MUI 
het lid J . B"-den Jr/n. betrelfende zijne aftreding 
al> lid der coiinnisr-ie v.«.r de reddingmiddelen langs 
de rivieren 

h. Nadere brief van het, lid J. Boelen Jrzn. daarover. 

i'. Brief van het lid P . A. Korevaar, ten geleide 
vau een stuk, getiteld: »Nog iets over constructie 
vau schepraderen". 

'k. Ilrief vau het lid Jhr. E. J. de Siivoruin Lob
man, ten geleide van eene verhandeling over den vorm 
der liggers van dnuiihniggen, ta-schouwd in verband 
met de vereisehte dwitrsduursintden en met den arbeid 
der opzetting. 

i. Brief van het lid J . D. C. M. de Roos, ten ge
leide van eenige opmerk ingen en inededeelingeti over 
staiigenstelsels. 

m. Brief van den heer W. H . ter Meulen, te 
Bodegraven, ten geleide van het veral ag betreffende 
de wacht en de visscherij op de Lutine over het jaar 
1876. 

n. Circulaire van de l'ortugeesclie commissie voor 
de internationale ruiling van wetenschappelijke wer
ken, ten geleide van stukken daurtoe betrekkelijk. 

o. Programma van de Hollandsche Maatschappij 
der Weteiischap|ieii te Haarlem over het jaar 1870. 

p. Programma van Teyler's tweede Genootschap 
voor het jnar 1877. 

(/. Pt'ogifiinuia \an de Nationale Tuinbouw-umtoon-
slelliug, in Juni 1877 op het Luo te houden. 

Amsterdam. De vraag, op welke wijze de los-
en laadsteigers aan den West erdokd ijk moeten wor
den ingericht, houdt velen bezig en 'tis een verblijdend 
verschijnsel dat de verschillende aanhangige voorstellen 
besproken wonien, zomds den 28ste Haart jl. in de 
kiezersvereeiiiging: -.Burgerplicht" gedaan wenl. De 
ingenieur .1. G. van Gendt Jun. beeft thans bij den 
boekhandelaar C. L. BriukiiiiUi alhier eene brochure 
uitgegeven, waarin de verse bi Hem Ie plans In-sproken 
worden eu wel iu chronologische onle, als: 

1». Voorstel Pels, e. s, 
2". Voorstal Directeur der Publieke Werken, 
3". Voorstel Tromp, 
4". Voorwiel Kamer van KiMiphandet, 

Het plan vau den Directeur der Publieke Werken 
bleef buiten ventere liesehniiwïng, zoowel om het on
voldoende der daardoor verkregen aanlegplaats abt 
het gewaagde der voorgestelde constructie. Van de 
drie overblijvende plans wordt eene kleine omschrij
ving gegeven met opgaven omtrent de kosten, de 
hoegrootheid der benoodigde materialen eu den tijd 
van uitvoering. Ten slotte vermeent de schrijver om 
de daarbij opgegeven redenen het voorstel Pels c. s. 
te moeten aanbevolen. 

De gemeenteraad heeft, in zijne zitting van Woens
dag jl., iu deze zaak eene belangrijke beslissing ge
nomen, liet preadvies op het voorstel van de raads
leden M. P. Pels c. s. strekte om le besluiten: 

lo. den voorstellers dank te zeggen voor de indie
ning hunner voorstellen ; 

2o. tot het maken van 2 steigers van 120 M. lengte 
bij 00 M. breedte aan de buitenzijde van den Wes-
terdoksdijk. Eeue tusschen ruimte van 75 M. zal tus
schen de steigers gelaten worden. Twee loodsen en 
de noodige s|K>ormils zullen op deze steigers worden 
aangebracht, en een loswal achter di<-sU-igers hi het 
Westerdok langs de binnenzijde vau den Wester-
duksdijk. 

3o. B. en W. uit te eoodjgun te zijner tijd de noo
dige voorstellen tut financieele n-geling der daaruit 
volgende kosten. 

5o. dit lieshiit, voor gOOVef noodig, te onderwonen 
aan de goedkeuring van Gideputeerde Staten. 

Dit voorstel wenl met 27 tegen 2 stemmeu nau 
genomen. 

Arnhem. Op de prijsvraag, door OO Directie van 
de Groote Sociëteit uitgeschreven , zijn één «n dertig 
antwoorden ingekoineii. 

Advertentiëa. 

Openbare Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R mi WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
9 April 1877, ten 12 ure des middags, op het 
Baadlmis, iu bet openbaar eu bij enkele inschrijving 
doeu aanbesteden : 

het leveren en verwerken van 500 stère 
GROVE STEENPUIN 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uitslui
tend te verkrijgen ter Drukkerij der gemeente tegen 
betaling vau 10 cents, en liggen voorts ter inzage 
in een der lokalen van de Secretarie (afdeeling Pu
blieke Werken), tijdelijk kantoor houdende iu de 
laVilcu vun lu-t voormalige Oude manhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden aan 
genoemde afdeeling eu aan het bm-eau van den 
Shads Ingenieur J . G. VAN NTFTHIK, anti het 
gelmuw genaamd Zceregt, des voormiddags vau 
10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, DEN TEX. 

31 Maart 1877. De Secretarie, 
DE NEUFVILLE. 

Ü
K ONTVANGER I.KR REGISTRATIE EN DO

MEINEN TI. YESLO, zal op Dingsdag den 
8' .WW 1877, des voormiddags teu 10 uur, 

in de achterzaal der Sociëteit "Amicitia" aan de 
Markt te Venlo, ten overstaan van den aldaar resi-
dccrciidcn Notaris DE LOM DE BERG, overgaan tot 
de publieke veiling van de volgende zeer gunstig ge
legen 19 KAVELS GESLECHTE VESTING-
GRONDEN van velschillende grootte, gelegen bui
ten tie voormalige Geldersche en Roermoudsche poor
ten te Venlo. 

De te veilen terreinen zijn door immiuer|>aleii en 
kielspitten aaiigiduid, en in den Cutologus breeder 
oinsebivveii. 

De aau wij/ing in loco zal plaats hebben op Maan
dag den 7 Mei 1877, 's namiddags ten 5 ure, te 
beginnen bij Kavel l buiten de voormalige Geldersche 
pooit. 

De catalogus, lie vattende- de voorwaarden, perceels-
bescfa rij ving en inzet** mimen , is voor 10 cent ver-
knjgbmir ten kuiitoiv van voornoemden Ontvanger 
en tegen v ooruil ln'tul ing vun dien prijs door tusschen-
kuiust vau elk Ontvanger der Registratie en Domeinen. 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R KM W E T H O U D E R S VAN 

BREDA zullen op Donderdag den iÜ April 1877, 
dm middags len twaalf ure, len Gemeentehuize 
aldaar, ill het upeillliutr 

AANBESTEDEN: 
1". Het ontgraven, hst doen der grond-

aanvulling, het maken van metsel 
werken, het drooghouden van den 
put en het stellen van Ijzerwerken 
enz. voor den nieuwen Gashouder 
met gegoten ijzeren Kuip, zoomede 
het maken en het stellen van een 
Gashouder en van een gemetaelden 
steenen afsluitput, met bijlevering 
van alle benoodigde materialen en 
arbeidsloonen, een en ander volgens 
teekening, geheel in orde op te le
veren. 

2'. De levering van de benoodigde ijzer
werken voor de montering van 28 
Retorten en 4 Fornuizen met klim-
pijpen, zwaanhalzen, waterbuia met 
deksels, atoelen enz., en twee atuka 
Kalkkiaten met de noodige verbin
dingen en afsluiters 

De konditieli en bestekken liggen dagelijks, uit
genomen op Zon- en Feestdagen, op de gewone uren 
ter lezing ten kantore van de Gasfabriek, alwaar 
afdrukken dor bestekken verkrijgbaar zijn, respOC-
tivelijk ad ƒ 0 . 5 0 eu ƒ 0 . 2 5 per exemplaar. 

Den 18 April a. s., des namiddags ten 3 ure, 
zal de noodige aanwijzing op de plaats gedaan worden. 

Breda, den 5 April 1877. 
Namens Burgemeester en Wethouders voornoemd. 

de Secretaris, 

L. D. G. TEYCHINÉ. 

Nederlandsch Westfaalsche 

S P O O R W E G - M A A T SC H A PPIJ . 
(Lijn ZUTPHEN- WINTERSWIJK.) 

AANBESTEDING. 
Op Woensdag den 25 April 1877, des na

middags ten twee ure, ten Raadhuisa te Zutphen: 
Wegens het maken van de AARDE- , 

de KUNST- en eenige andere WER
KEN , ten behoeve van het gedeelte 
spoorweg van af de rivier deBerkel 
nabij Zutphen tot aan piket 313 onder 
Lichtenvoorde. (Lengte 26.8 Kilo 
meter.) 

De inschrijvings billetten moeten uiterlijk 
den dag vóórdien der aaiiliestiding , vrachtvrij worden 
ingezonden of ln-zorgd aau het BuTBBU der Maat
schappij te Winteiswijk. 

Inlichtingen winden gegeven op het Bureau van 
den Diiecteur-Ingeiiieur te Winteiswijk, alwaar tevens 
het bestek op franco aanvrage en Ugen betaling 
vau ƒ 0.50 vau af deu 9 April e. k. verkrijg-
haar is. 

Aanwijzing op het terrein op Dingsdag den 
17 April e. k., te beginnen des morgens ten negen 
ure in de lijn aan den grintweg van Zutphen naar 
Lixdiem onder Warnsveld. 

DE DIRECTIE. 
Winterswijk, 31 Mimrt 1877. 

Waterbouwkiindigen. 
HET BESTUUR van het Ambacht ode Vier 

Noorder Koggen", vraagt op eene wedde van 
f 1000 in 't' jaar, uls O P Z I C H T E R Ben be
kwaam WATERBOUWKUNDIGE, volkomen 
bekend met Zeidijks-, Sluis-, Brug-, Weg- en ver
dere Watei-scl lapwerken, hel maken van Plannen, 
Bestekken, enz. 

Kennis van het Stoomwezen en den Molen-
bouw, zal tot aanbeveling dienen. 

Sollicitanten woiden uitgenoodigd, onder overleg
ging van attesten, met Opgave van leeftijd en te-
genwooidige betrekking, zich vóór den loden April 
1877, schriftelijk te ndresseeicii aan: 
BKNNINUIIHOKK, deu Dijkgraaf 

24 Maart 1877. DONKER. 

T E KOOP aangeboden wegens sterfgeval: 

llioix «Vs plus jolifs maisons dr Paris et 
dr ses environs* 

p a r J . C U . K R A P F T Ac T H I O L L E T 
i vol. gr. üi folio de 218 planches 

(geheel nieuw en ingebonden) 
voor f S O . 

Adres A. K. aan het Bureau van De Opmerker. 

Aanbesteding. 
• 'Óp Zaturilit/j H April 1877, dei avunds im 

7 ure, zal duur tien Architect H. I'. V O G E L , in 
l»!t Gclwiiw der l.KKslMtlfllTlxo, OunV Molslruat 
n \ :iu, g u a i <i™ WolEd. ttar N. A. A l . L U T , 
Niuiiwatniat n". 28 te '» UHAVESIIAGE, a»VUk 
wonien ;uinbe.stee(l: 

Het afbreken Tan een gebouw en het 
op dezelfde plaats bouwen van een 
Wijnpakhuis en Bovenwoning. 

HesU'k en teekeninK zijn ter inziuje en overname 
gesteld Kazernestraat n". (14 te 's Gravenhage, alwaar 
ook de hoftnVfcnll tegen betaling van ƒ 1.00 per stuk 
te verkrijgen en alle inlichtingen te bekomen zijn. 

J . A . C. G E R L A C H , te Benthe im, 
( . N e d e r l a n d e r ) , 

le qualiteit G E E L E ZANDSTEEN van 16 
tet 24 gulden de kubiek Meter franco waggon. 

Uit de nalatenschap van een Architect. 
P R I J S A A N B I E D I N G E N 

wonien ingewacht voor: 
IS deelen Bouwkundige Bijdragen" (netjes 

iugelHiiiilen.) 
173 bübehoorenJde folio platen in |>orteti-uille. 
SO folio p laten . Oude gebouwen. Alles te 

zamen bij S. WIER DA Wz., P. C. Hooftstrant n". 8C 
Ajhsterdam, 

{Onbeschadigd, doch voetstoots). 

KLOOS & VAN LIIYIBURGH. 
F.î cnaars van Zuilen- en lali-lbaziilt-arueveii 

in HUXl'ltUISSKN. 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, IIUÜISSTKEN, VOORVASTE STEENEN, ENZ. 

Sieuu-fhavcn X.zijttc 55j Kuttrrdam. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
Illv JUMiH ie Oo, Civ. Ing. 

te O U D K W A T K K . 
Handel in vertikale eu horizontalt' Stoomwerk

tuigen, Ketels, Drijfwerken, Machineolie enz. 

It. i h U S l i O l l l i tc A r n h e m . 
FABRIEK en MAGAZIJN vau Waterpas- en 

Hoekmeet instrumenten, alle soorten van 
Equerres. Bakens, geijkte Meetkettingen. 
Teekengereedschap, eu/. enz. 

Verwarming; eu Veutilering 
VAN OKBOUWEN. 

De Ondergeteekenden bevelen /ich nan voor het 
leveren van VERWARMINGS- 1 NRIGTINGEN 
door middel van warme lucht, warm Water of 
stoom. 

CHARLES REMY & BIENFAIT, 
Boompjes, nieuw nommer 5 4 , 

R O T T E R D A M. 

li 1.1 II U i l 

PRIMA QUALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ8,—, per 25 vaten /"5.70, 
per 50 vaten ƒ 5.40, 

b|j grootere partijen over den prijs nader 

overeen te komen, 

A K J I S T OSTEB, 
( i l a s h a v e n 1*2 tn R o t t e r d a m . 

Marmeren SCHOORSTEENMANTELS, 
dito WASCHTAFELS. T A F E L B L A D E N , 
BADKUIPEN, TOONBANKEN, WINKEL-
PUIJEN enz. 

ö. i J. t'ÜOL, Fabrikanten. 
ROTTERDAM. AilSTElWAM, 

Willemskade 12. Bloemgracht 77. 

SUIJVER Hk. JONKER &> ZOON, 
S T O O M K K T B L M A K H RW te A M 8 T K H D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

S Z A . T ^ 13Eï T R A V E R S , 
^.H'II Iwrijrt clat <loor haar lot eeuige A (1 E N T E N voorden 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLKERS &. Co. te Amsterdam, 
door wie ook tot liet leggen van Vloeren inliehliiiuen worden vei-strekt en orders v.«ir geheel Xeiler-
la«d aanirenoiuen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Heilweg N». 3, te Amsterdam. 

TedToWby U. VV. VAN DER WUX k C' te Amlieni. - Alle stukkei, en adwrleiiütn te .dr..„oren aan den Hed.cteiir F. W. VAN OENDT M n . te Arnhem. - Uitgav 
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LEZINGEN OVER VENTILATIE. 
Tweede Serie. 

VIERDE LEZING (Slot.) 
L e d g e r - d r u k k e r i j . 

Ik gevoel grooten schroom, om iets van dit ge 
bouw te zeggen. Het is een van de meest kostban 
en sierlijke gebouwen in de stad; ik heb een zeer 
hoogen dunk vuu het versland en de unbekroni|>ei 
heid der eigenaars, en ik weet, dat het niet in hun 
bedoeling lag, moeite te ontzien, om het gebouw-
zoo goed te maken, uls met geld en wetenschap 
mogelijk was. Maar zij hebben bijna geheel den 
aanvoer vau zuivere lucht over het hoofd gezien. 
Tevergeefs zult gij 0|i het dak een o[iening voor het 
onbaiappen van bedorven lucht zoeken; de architect 
wilde de schoone lijn vuu het duk niet bederven door 
iets zoo onzinnigs, als waarvoor sommigen hunner 
ventilatenrs houden. 

Men mag zeggen, dat er genoeg ramen ziju 
nmar dat is niet voldoende; wij weten allen wel, 
dut wij versehe lucht kunnen ojidoen buiten de deur, 
maar slechts uls alle ramen open waren, zou het
zelfde bereikt zijn. 

De machinekamer, de ketels en de drukkerij zijn 
allen in de heiiedeiiverdiejiiiig, en zullen zeker veel 
lust veroorzaken door de geuren, die zij verspividen. 
Met de hitte, die deze in richtingen veroorzaken, en 
die uu nutteloos verloren gaat, zou het zeer gemak
kelijk zijn, d«> zoo noodige ventilatie tntstund te 
brengen. Mogen de eigenaars van het »Ledger-ge-
bouw" sjioedig daartoe overgaan; mij dunkt, het 
standbeeld van den grooten Franklin, den vader der 
vi'JitiUün, sou waaidiger plaats hebben, dan nu, 
tegenover 't slecht geventileeide gebouw, het geval is. 

Met besproken gebouw is de type viwir alle groote 
rniirautdriikkerijcii in de Vereenigde-Staten. Ik heb 
er zeer velen bezocht ; /e worden allen verhit door 
uitstraling vun blootliggende stoompijpen,sondereen 
spoor vnn ventilatie, zoomin voor aanvoer van ver
sehe als voor afvoer van bedorven lucht. 

H o s p i t a l e n en G e s t i c h t e n . 
Ik geloof, dat in geen andere klasse vau gebouwen 

zooveel gelet is op het belang vuu ventilatie als in deze. 
In velen ervan beeft men zelfs goede resultaten IH--
reikt. Echter zijn er wel gebleken in aan te wij
zen, vooral in verband met de groote sommen, tlie 
eraan ten koste gelegd zijn. 

Gedurende den oorlog hebben wij, hoewel met 
groote schade, veel geleerd ten opzichte van de con-
slructie, de ventili-ering en de exploitatie vun hospi
talen ; en daurbij is niets meer op den voorgrond 
getreden dan bet allen-erste bxdang van een overvloed 
vau zuivere lucht en vuu zonlicht, ter bevordering 
van de spoedige genezing der lijders. 

Men is het hierover zoo eens geworden, dat het 
na uw lij ks meer in aanmerking komt, om aan hos
pitaal te maken met dubbele rijen kamers; d. w. z. 
een gebouw met binnenruimte en daaromheen gebouw
de vertrekken ; soms wonlt dit noodzakelijk, wan
neer zeer groote zuinigheid inarhtgenoineii moet wor
den, cn zelfs dan zou de ware economie nog in ' l 
luidden brengen, dat men beter doet. een hospitaal 
tweemaal duunler te maken, uls uien daarmede de 
kans krijgt, dat ook de zieken tweemaal s|>oediger 
genczen. 

Zooals reeds opgemerkt is, hebben wij wer
kelijk groote vorderingen gemaakt in de ventilatie 
en verwarming van deze soort van gebouwen. Toch 
*'oidt in een onlangs van de hund van Dr. Smith 
verschenen werk over hospitaal-constructie, waarin 
'li'- zaak zeer grondig is behandeld, het gevolgde 
rfstsem, waarnaar tot dusver de kostbare pluns 
for ingenieurs voor de kunstmatige verwarming en 
ventilatie zijn opgemaakt, verworpen. 

De heer Smith, die met groote zorg de statistiek 
der steiftelijsten heeft bestudeerd, komt tot de con
clusie, — ook na vergelijking met de gebouwen, waarin 
bet vroeger gewone open vuur als verwarmingsmid
del werd gebruikt, — dat het laatste woord nog niet 
gesrjrokeii is in het problema van voldoende verwar
ming en ventilatie onzer groote openbare gebouwen. 

Ik geloof, dat er goede redenen zijn, om tot deze 
^nchisic te komen. 

Nemen wij tot voorbeeld het nieuwe Marinehos-
P'laal te Pbiadelpbia. nog niet lang geleden voltooid. 

In bet ketelhuis, op grooten afstand vau het ge-
*nn» gelegen, is een waaier gemaakt, om al de lucht 
van het geheele gebouw door een ondeiaaidsch ka
naal naar de vorste uiteinden van het hospitaal tc 
fl"jvcn. In den kelder zijn de apparaten van stoom* 
ĵ Upen, om de lucht te verwannen, voor zij in de 
^venvetdiepingen komt, en van iedci-e kamer wordt 
* J vuile lucht weder door andere kanalen terugge
voerd, en gebracht naur een ruimte rondom den 
'nacbine-schoorsteen, waarin zij ontsnapt. Naar mijn 

meening is die ruimte voor den afvoer van bedorven 
lucht veel kleiner dun de som der kanalen, die deze 
lucht aanvoeren. Voider zien wij weder het hedorveu-
luchtkanual en dat voor de vei-sche lucht op een 
grooten afstand naast elkander loopen, slechts door 
eeu dunnen muur gescheiden; natuurlijk zal, evenals 
bij de •Treasury*'| die scheiding op een half dozijn 
plaatsen openingen bevatten, vóór het gebouw lang 
in gebruik is. 

Dan schijnt het mij ook een parodie toe op de 
ingenieurs-wetenschap, dat men de versehe lucht 
vun («n groote diepte ophaalt, wanneer beter en 
zuiveider lucht op elk venster drukt met een kracht 
van 15 pond op deu • inch; terwijl het mij even 
onhegrij[>elijk voorkomt, welke gruiidige reden men 
heeft, om de vuile warme lucht twee of drie ver
diepingen naar beneden te jagen tot in het machine
huis, terwijl toch eik gewoon kanaal ze even snel 
naar boven zou doen ontsnappen, nis ze door den 
waaier is ingebracht. Een klein gedeelte vun de ter 
beweging vun deu waaier noodige warmte toegepast 
in dergelijk kanaal, zou ten allen tijde een sterker 
tivkkiug veroorzaken, onverschillig of de waaier de 
lucht al of niet indreef. 

Wij zien dus hier die verwerfielijke beginselen 
toegepast van lange onderaardse he versclie-lucbtka-
nalen, die onmiddellijk aanbel afvoerkanaal der be
dorven lucht granaau; — vuu overvarwarmde lucht 
zonder directe uitstraling, — en van den afvoer dor 
vuile lucht uit alle deelen van het gebouw overeen 
grooten afstand Baar ééne scliacht. Ter vergelijking 
zullen wij de plans onderzoeken voor de ventilatie 
en verwiirmiiig van het gesticht voor blinden, dat 
te Columbus (Ohio) sul gebouwd worden. Het i* 
nog niet zeker, of het gesticht naar deze plans 
zal ingericht wonien, maar zij wenlen op verzoek 
der bouwcommissie door mij gemaakt, om een denk
beeld te geven vun mijne inzichten; ik heb verder 
niets met de uitvoering van het werk te maken, 
en gebruik die plans alleen, om algemeene prin
cipes te venliiidelijken, op alle dergelijke gebouwen 
toefiasselijk. Het gebouw moet kunstmatig geventï-
li-erd wonien door middel van verwarinde schachten, 
8 in getal; deze zijn door verschillende gedeelten 
van bet gebouw verspii'id. Men heeft in de laatste 
jaren dikwijls gi-oote en on regel matige gebouwen 
trachten te ven ti leeren door middel vuu één groote 
ceutraal-schacht, op aanzienlijken afstand vau het 
gelmuw geplaatst. Vele misslagen en daardoor onder
vonden teleni-stelUiig ziju het gevolg daarvan geweest, 
zoodat men die verwarmde schachten is begonnen te 
wantrouwen Zij brengen een liepunlde strooming 
teweeg in juiste verhouding tot de roeerdero warmte, 
die er in onderhouden woidt boven die vun de bui
tenlucht, en de kracht van dien stroom kan met 
de meeste juistheid berekend wonien. Nu is het voor 
economische werking wenschelijk, dat de snelheiden 
de druk van den stoom naar welgevallen kunnen 
worden geregeld; dit vereischt veel zorg voor de 
af- en aanvoerkanalen. Er ontstaat ook vaak storing, 
doordien verzuimd is, de Inrichtingen zoidanig te 
maken, dat zij werken met de natuurlijke bewegin
gen der lucht, en niet in tegenovergestelde richting. 

De hoogere druk van den dampkring gedurende 
een hevigen wind bedraagt aau de naar den wind ge
keelde zijde van het gebouw dikwijls honderden tons, 
terwijl aan de tegenoverliggende zijde een lucht* 
verdunning ontstaat. Diuimtn moeten de aanvoer en 
de uivoer der lucht voor iedere zijde afzonderlijk SOO* 
Innig geregeld zijn, dnt zij in overeenstemming met 
leze natuurlijke krachten werken, en dan is er geen 
LMikele moeilijkheid, om die werking ten allen tijde 
volkomen te doen zijn. 

Maar met een enkelen aanvoer van lucht op een 
ntraalpunt kan dit niet geschieden; daardoor ont

staat in alle deelen van het gebouw op gelijken nl-
•tand van dc centrale kracht gelijke drukking; de 
meest gunstig gelegen kamers krijgen dan te veel, 
terwijl in andera deelen de aanvoer te weinig zou 
bedragen, en wellicht slechts ongeveer zou opwegen 
tegen de luchtveld mining aan de buitenzijde. 

Het is altyd wenschelyk, zoo weinig mogelijk 
horizontale luchtkanalen aun te leggen, zoowel voor 
den aanvoer van zuivere als den afvoer van bedorven 
lucht; maar, waar inen hitte wil toepassen op de 
vcntilatieschachten, is dit van zooveel meer belang, 
en moet men naar eenige concentratie straven. 

Ik tracht zooveel mogelijk te vermijden, de be
dorven lucht naar beneden af te voeren, omdat er, 
wijl zij warm is bij het verlaten der kamer, al
tijd eenige kans voor terugvloeiing bestaat. Som
tijds echter kan dit door de constructie van het ge
bouw of de ligging der kanalen niet geheel vermeden 
woiden: men moet dan zorgen, zoo weinig mogelijk 
openingen in hetzelfde kanaal te maken In ons ge
val wordt de koudste lucht, die van de vloeren der 

eerste en tweede verdieping, op deze wijze afgevoerd. 
Voor de verwarming van dit gebouw stelde ik 

voor, de helft van de door stoom verwarmde opper
vlakte voor directe uitstraling te plaatsen in vele 
der kamers en corridors, — cn de uitstralen onder 
de ramen aan te brengen, teneinde iloor meerdere of 
mindere opening van dezen den aanvoer der versehe 
lucht daar boven te regelen. 

De andere helft geef ik een plaats in den kelder, 
voor gedeeltelijke verwarming vnn uangevoerde lucht 
ten allen tijde, onverschillig of de muien al dan niet 
geopend ziju. 

Daarenboven heeft de architect gezorgd vour vuur
haarden in bijna elke kamer. Deze zullen voor de 
ventilatie uitstekende dienst bewijsen, zelfs al worden 
zij niet voor open vuren gebruikt. 

Hehalve dit is elke kamer voorzien van een kanaal, 
dat in gemeenschap stunt met een der verwarinde 
schachten, en waarin zoowel boven als beneden een 
o|M>ning, ter voorziening in eeu geregelde circulatie, 
vooral in de lente en den hei ïs t , wanneer het te 
koud U om de ramen open te houden, en niet koud 
genoeg um vuur te branden : kunstmatige ventilatie 
is daitizeer noodzakelijk. 

Er is voorgesteld, om ulle vloeren van den cor
ridor te verwarmen, waardoor iu de trapoordessen 
en de gangen een zachte gelijkmatige warmte kun 
worden veroorzaakt, zonder oververhitting der lucht. 
Door eeu dergelijke verwarming van vloeren wordt de 
hitte aangebracht waar zij behoort, u I. beneden; — 
wanneer wanne lucht iu zulke zalen of gangen wordt 
gevoerd, ontsnapt zij dikwijls naar het plafond, of 
door de trappen naar boven in het gebouw, zonder 
veel goed te doen. 

Nu echter de vloeren in de corridors zijn verwarmd, 
BU geen enkel apparaat de ciivulatie van de blinde 
bewoners belemmert, leveren deze gangen bij ruw 
weder een uitstekende plaats voor lichaamsbewegingen 
op, daar door het ogienzetteu der ramen voorgoede 
eireulatie van versehe lucht kan worden gezorgd, 
en er steeds een aanvoer van juist verdeelde warmte 
is op liet punt, waar daaraan het meest behoefte is. 

De keuken en de bakkerij hebben ieder een groot 
ventilatiekanaal random het rookkanaal voor elk der 
vuren. Ook voor de machinekamer eu de wasch-
inrichting is dergelijk kanaal om den schoorsteen van 
deu ketel aangebracht. 

Een aldus verwarmd gebouw heeft de warmtebron 
iu iedere kamer, buiten den Invloed van den veran
derlijken loop en druk der uitwendige stroom ingen; 
en daar een zoo groote hoeveelheid van de warmte 
door directe uitstraling vei-schitft wordt, kunnen de 
kamers gevuld worden met lucht van lagere tempe
ratuur, dun waarop zij /.elven verwarmd zijn. 

Als de ramen allen gesloten zijn , is er een besten
dige aau- en afvoer voor elke kamer uit eu naar 
den dampkring zonder horizontale kanalen (die altijd 
gemakkelijk vuil worden); zijn de ramen geopend, 
dan vloeit de versehe lucht over de wanne pijpen, 
en draagt in baar natuurlijken loop naar de zalen 
of de afvoersclmcht bij tot de meer overvloedige ven-1 
tilatie, zonder gevaar van storing in den aanvoer 
van warmte. 

Daar het gebouw nog niet voltooid is, zou het 
kunnen zijn, dat er gebreken in ontdekt woiden, 
zoowel als in het Philadelphia-hospimal of in vele 
andere pas afgewerkte gebouwen, waarvan men de 
plans voor de ventilatie en verwarming voor vol
maakt hield. Maar de leidende princijies, die ik in 
dit ye i i uiw heb toegepast, zijn gedurende de laatste 
jaren altijd met veel succes in practijk gebracht. En 
ik geloof ook, dat ieder, die zich dc moeite wil 
geven om er over na te denken, met mij van de 
juistheid dezer principes moet overtuigd zijn. 

K e r k e n , enz. 
Rij dit gedeelte van ons onderwerp begin ik met 

de vraag, of gij ooit iets gezien hebt, dat de schoone 
daklijn bij kerken breekt, en u zou doen vooronder
stellen, dat de ontwerpers dootdrongen zijn van de 
waarheid, dat de in- en uitgaande personen voor 
hun dierlijk leven behoefte hebben aan versehe lucht? 

Het schgnt, dat wy geen eigene denkbeelden 
hebben, als het op het projectccren van kerkgebou
wen aankomt, muur alsof wij geheel gehouden zijn 
aan het kopieeren van de gebouwen der oudheid, uil 
den tijd. toen de schooi-stceneu nog niet uitgevonden 
waren. Als wij om een schoorsteen vragen, woiden 
wij afgescheept door een met einphase geuit ant
woord: "dai kan niet, een schoorsteen past niet in 
den stijl" Daar uu toch de menschen niet naar de 
kerk willen, als deze niet ongeveer op de temperatuur 
van een oven is verwarmd, wordt door den bouw
meester de toevlucht genomen tot liet een of andere 
rookkanaal, achter ornamenten verborgen; spoedig 
echter blijkt het bedrog, eu zoowel de reputatie van 
den arouitect als het fraaie ornament werk woidt 

1 
Zondag 15 April 1877. 

zwartgemaakt door den rook van de brandende vuren. 
Toch wil men tot geen prijs bet gebouw bederven, 

door er een grooten ventilator op te plaatsen.' 
leder weet, dat in zoo groote gebouwen als de 

meeste onzer kerken verschillende vuren noodig zijn; 
laat ons dan ook eerlijk voor de waarheid uitkomen, 
door een of meer goed geproportioneerde schooi-steenen 
te laten zien, en bovendien een grooten ventilator 
ter verwijdering der bedorven lucht. Iemand, die 
dit in practijk brengt, zal op den duur bijval vinden 
bij diegenen onder ons, door wie gezond verstand in 
een wonlt gehouden. 

De architecten zijn het echter niet alleen, op wie 
de blaam neerkomt; ook daar, waar geen architectoni
sche voorschriften inden wegslaan, wonlt gezondigd. 

Zoo kunnen wij een menigte fouten aanwijzen in 
een nieuw sociëteitsgebouw, onlangs te Gemiantown 
opgericht. Men ging tot den bouw over, juist toen 
de behoefte aan ventilatie begon erkend te wor
den , en men wilde hier in die behoefte voorzien; 
ieder lid achtte het zijn plicht, om een nieuwe ver
betering aun de hand te doen voor de ventilatie van 
societeitslokule.il. 

Het gebouw weid dan ook geventileerd, en een 
Hink getal ventilators aangebracht langs de zijden 
en hoven en beneden, allen uitkomende op een kanaal 
achter de kroonlijst, dat gemeenschap had met den 
schoorsteen. 

Het bestuur meende, dat het gebouw een der best 
geventileerde in de wereld moest zijn; maar ver-
lieeld u de teleurstelling, toen op den eersten kouden 
dag, dat de lokalen gebruikt werden, de personen, 
die dichtbij de ventilators zalen, van koude huiver
den en de overjassen aantrokken, om zich te be
schermen tegen de tocht. 

Dit was het gevolg van de zoo algemeene dwaling, 
om de ventilatiekanalen in den konden buitenmuur 
aau te brengen; daar hij koud weder de lucht in 
die kanalen kouder is, dan iu het grootste deel van 
het gebouw, valt zij naur den vloer, en stort zich 
in de kamer uit. 

De verwarming, daarentegen, die in het midden 
der kamers geschiedde, had tengevolge, dat de per
sonen in 't midden van het vertrek overlast hadden 
van hitte en bedorven lucht, terwijl de aan de bui-
temnuren zittenden over de koude kliuigden. 

Als een gebouw verscheidene dagen van de week 
gestoten blijft, worden de wanden en vloeren door-
en-door koud; als men dun weinig uien voor de 
opening eeuer vergadering een vuur aanlegt, kan 
men het wel zoover brengen, dat de lucht, die door 
de vergaderde personen woidt ingeademd, eenigszins 
verwarmd wordt, maar de vloaren, muren cn meu
bels zullen de dierlijke warmte van het lichaam spoe
dig abatvboaren: dergelijke wijze van verwarming is 
dus wel zeer af te keuren. 

In het algemeen is 't plaatóen van de verwarmings
toestellen in 't midden eener kamer ongeraden. De 
personen, die bet dichtst bij de wanden der kamer 
zitten, zullen de rui verste, daarbij ook de koudste 
lucht genieten; hoe verder naar het midden, hoe 
warmer en hoe meer bedorven de lucht wordt, en 
des te schadelijker voor de inademing. 

Een ieder weet, hoe drukkend de atmosfeer in't 
midden eener kamer kan zijn, terwijl het nabij de 
ramen koud is, en »t behoeft wel niet nader te wor
den verklaard , dat het plaatsen van verwarmingstoe
stellen middenin een vertrek zulke toestonden zeer 
in de hand werkt. 

In het algemeen zou het in kerken en dergelijke 
groote gebouwen den bezoekera veel draaghjker ge
maakt worden, dan bij de tegenwoordige inrichtin
gen het geval is, door lang vóór het uur, waarop 
een vergadering aanvangt, met de verwarming te 
beginnen, doch na opkomst van het publiek de vu
ren langzamerhand te doen uitgaan. De muren, 
vloeren en andere vaste voauwcfpen zouden dan zoo 
warm gewotden zijn. dat zij geen dierlijke warmte 
van het lichaam meer absorbeerden, en de voor de 
inademing aan te voeren lucht zou dan fiisch en 
koel kunnen binnenstroomen. 

Scholen. 
Om hierbij slechts eenige hoofdpunten op te noe

men, willen wij beginnen met de opmerking, dat ge
woonlijk veel boomen in de nabijheid van deze categorie 
vun gebouwen voorkomen. Hoe schoon die boomen 
zich nu ook aan het oog mugen voordoen, zg wer
ken by een school nadeelig; er zijn slechts eenige 
uien op het midden van de warmste zomerdagen, 
dat de schaduw van omringende boomen voordeelig 
kun zijn; maar ongelijk veel meer ureu komen voor, 
waarin het zoowel aangenaam als van groot belang 
is, om al den zonneschijn, waarover te beschikken 
is toe te laten. Boomen storen bovendien de bewe
ging der lucht. 

Dat verder iu de eerste plaats bij scholen, waar-
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in rle jeugd verblijf moet houden, de algemeene re
gelen der ventilatie, die vroeger behandeld wei-den, 
moeten worden toegejuiHt, behoeft wel geen nader 
betoog. 

Een zaak van meer sjiecialen aard is er echter 
nog, waarop ik een oogenblik uwe aandacht wilves 
tigen: het is de verdecling in lokalen voor de ver
schillende klassen, welke lokalen dan onderling door 
glazen wanden worden gescheiden. Stel nu h. v. dat 

school a, b en c de verschil

lende lokalen zijn, en de wind in de richting van 
het pijltje waait, dan behoef ik u wel niet te zeg
gen, dat de lucht, die in 't lokaal a reeds bedor
ven Is, in de lokalen b cn c tot een stinkende massa 
wordt. 

Van groot belang is hot, de lokalen onderling 
zóó te plaatsen, dat zij van alle zijden licht en lucht 
ontvangen, en verder, dat zij zoo van elkander ge
scheiden zijn, dat het passceren der lucht van het 
ééne lokaal in het andere onmogelijk is. 

(De schrijver maakt zijn denkbeelden aanschouwe
lijk door een plan voor een schoolgebouw, tusschen 
den tekst gevoegd. 

Wat de kunstmatige verwarming en ventilatie be
treft, worden natuurlijk de vroeger ontwikkelde en 
reeds bij andere gebouwen besproken grond beginse
len toegepast; de verdecling in lokalen is zoodanig, 
dat zij alle van vier kanton licht en lucht kunnen 
ontvangen. 

Wordt het licht te scherp aan de twee door de 
zon beschenen zijden, dan wonlt dit door blinden 
getemperd, samengesteld op de wijze van jalousieen, 
zoodat de lucht toch kan binnentreden in den zomer. 
Gordijnen acht de heer Leeds schadelijk, omdat zij 
de circulatie der lucht belemmeren. 

De ventilatieschachten worden zoodanig berekend , 
dat voor iedere 10 kinderen een • voet Opening 
voorkomt.) 

De heer Leeds beschouwt verder nog woon
huizen voor den werkenden stand, en doet uitko
men , hoe in data klasse van woningen het bewijs 
te zoeken is zijner vroeger aangehaalde stelling, dat 
Philadelphia in menig opzicht sanitaire voordeelen 
heeft boven andere steden, vooral boven New-York. 

Bij nadere beschouwing der door ham Ü) den tekst 
geplaatste teekeningen blijkt dit dadelijk. De arbeiders
woningen te Philadelphia zijn gewoonlijk slechts twee 
verdiepingen hoog; elke kamer heeft een raam en 
gewoonlijk een stookplaats, die, helaas, echter meestal 
gesloten is. In Philadelphia is ruimte; de stad kan 
zich in alle richtingen van het oorspronkelijk centrum 
af uitbreiden; maar in New-York, dat op een 
smalle landtong gebouwd is, wordt de ruimte zoo
veel doenlijk in de hoogte gezocht. 

Wat is het gevolg? De door één , ju soms door 
meer huisgezinnen bewoonde kamers, een slaap- en 
een woonkamer, liggen in vier, vijf en zes rijen 
achter elkander aan een gemeenschappelijke gang; 
aan dc andere zijde van deze gang groejieren zich 
een even groot getal kamers, eu van dergelijke 
groepen worden er tot acht hoven elkander genat. 
De bij den tekst gevoegde teekening van een blok 
in Mulberry-street illustreert de beschrijving op een 
zeer duidelijke manier. 

Ik zal wel niet veel woorden behoeven te gebrui
ken, om ieder duidelijk te maken, hoe ellendig 
het er in zulke haringpakkerijen met licht en lucht 
uitziet. De ventilatie in zoodanige gebouwen afdoende 
te verbeteren, is een uiterst moeilijk probleem, cn 
nooit is het mogelijk, om in die afschuwelijk gele
gen slaapkamers de zonnestralen direct todoen door
dringen. Om den toestand naar behooren te ver
beteren, moesten de woningen zeiven langzamerhand 
worden opgeruimd, en althans voor de toekomst de 
bouw daarvan onmogelijk gemaakt wonien. 

Vraagt mij nu iemand, hoe het mogelijk is, dat 
in Philadelphia, met zijn sanitaire voordeelen, nog zoo
veel personen slachtoffers worden van bedorven lucht, 
ik zal hem het antwoonl niet schuldig blijven: de 
bewoners maken geen gebruik van de voordehand 
liggende voordeelen. 

Bijna elke stookplaats is bedekt met-, en lucht
dicht afgesloten dooreen mooi beschilderd paneeltje ; 
daarbij laten deuren en ramen, — die tegenwoor
dig machinaal, dus goed sluitbaar gemaakt wor
den — weinig of geen lucht door, en op andere 
wijze wordt voor aanvoer niet gezorgd. Om de 
kroon op het werk te zetten, vinden wij in den 
winter iedere kanier verwarmd door een klein lucht
dicht afgesloten kacheltje, de Amerikaansidic kachel, 
de schrik der vreemdelingen; nergens aanvoer van 
versehe lucht naar die kachel, nergens watervoor
raad voor de verdamping. 

1 li.-i in is het buitenland ons vooruit, dut overal 
tallooze schoorsteenen op de groote woningen ge
maakt worden. Zie slechts Parijs, dan zult gij op
merken , dat voor ieder Eranschman een open stook
plaats een levcnsquaestie is. cn het zal u niet meer 
vreemd voorkomen, dat vreemdelingen zich in zulk 
een kamer, als die wy straks beschreven, niet op 
hun gemak gevoelen. 

Vertaler was tijdens een bezoek aan Amerika in 
de gelegenheid, om te vernemen, hoe werk-lijk 
de Amerikaansche wyze van verwarming ook de 
ichrik is van ónze landgenootcn, die daar wo
nen. Daar zijn reis in den zomer voorviel, was 
hij zelf niet in dc gplegenheid, dit op te mer
ken, hoeuxd de tallooze tcoits" van stoompijpen, 
die overat in hoeken en gaten te zien zijn, hem 
tot onderzoek leidden. Bij over verwarming ge
voerde gesprekken met landgeuooten waren de. 
klachten over de drukkende, verslappende en 
drooge atmosfeer in kamers gedurende den win
ter schering en inslag: men kan zich in den 
eersten tyd slecht* met groote moeite cn ten koste 
der gezondheid daaraan gewennen. 

Met volle overtuiging onderschrijft hij dan ook 
de stelling van Leeds, dat een verwinning enkel 
door middel van oververhitte lucht, 'tzg dan dat 
die door de kleine welbekende kach'-ltj's of door 
pypen geschiedt, uiterst nadeeliy is; — dat uit

straling de beste warmtebron niet alleen, maar 
de eenige goede is, omdat daarbij de meeste lucht 
wordt verbruikt, en alle verwarming van lucht 
slechts moet dienen, om groote temperatuurver
schillen op de plaatsen, waar hoojdzakelgk de 
luchtvcrwisseling geschiedt, te voorkomen. 

Mochten de lezingen over ventilatie de belang
stelling gewekt hebben van personen, voor wie 
luchtverversching een punt van studie is, verta
ler zal met genoegen de in het oorspronkelijke 
voorkomende illustraties, die inde vertaling niet 
wel konden opgenomen worden en toch de zaak 
zooveel duidelijker maken, ter bezichtiging stellen. 

Breda, Maart 1877. 

H . O . D1JKEBMAN. 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 

De vergadering vun 10 April jl. wenl door een 
vijftigtal leden bijgewoond en gehouden onder het 
vooi7itterschup van den president Jhr. G. J. G. Klerck. 

De notulen der vergadering van 13 Februari jl. 
waren gedrukt aan dc leden Verzonden in de derde 
aflevering, eerste gedeelte, van bet Tijdschrift voor 
1870—1877. Daar niemand daarover het woord 
verlangde, warden zij VOOTgoed vastgesteld. 

Daarna werd opgave gedaan van de talrijke sedert 
de vorige vergadering ontvangen geschenken. 

Overeenkomstig de in de vorige vergadering ge
nomen beslissing waren hel eerst aan dc orde ecu 
drietal OSjderwerpen, tOt welker behandeling in die 
vergadering de tijd had ontbroken. 

In dc eerste plaats bekwam het lid A. Ph. Kap
teyn het woord, die, naar aanleiding van de laatste 
mededeeling van het lil A. Iluét over de walerto-
comotief, voorkomende in de notulen der vorige ver
gadering, iu eenige beschouwingen trad omtrent de 
mathematische behandeling van dit onderwerp en 
trachtte auu tc toonen, dat de door hem geopperde 
bezwaren tegen de door bet lid lluet gewijzigde foi-
mulen in geenen deele waren opgelost. 

Bij dien spreker sloot zich het lid C. 1. R. E. 
Mangas aan, die, onder verwijzing naar oen Opstal 
betreflende die zaak, door hem in de Annates du 
Génie Civil geplaatst, ook nog op andere gronden 
dan de heer Kapteyn, de beachouwuigen en bere
keningen van het lid lluet bestreed. 

De Piesideut betuigde den beiden sprekers zijn 
dank voor de gedane mededeelingen. 

Namens het lid A. lluet, die verhinderd was 
tegenwoordig te zijn, werd door het lid J. Tideman 
voorlezing gedaan van eene mededeeling van eerst
genoemde, waarin luj eeuige beschouwingen ontwik
kelde over fbrmulan voor den wederstand van cilin
drische huizen tegen vervormimren door uitweniligen 
druk en die tevens ten geleide strekten tot eene ver
taling van een stuk van deu hoogleeraar Uiiwin , 
tot dat onderwerp betrekkelijk. 

De president stelde voor, wegens de afwezigheid 
van den heer Huet, thans geen discussie over het 
gehoorde te openen. Dienovereenkomstig wenl be
sloten, terwijl dc aangeboden vertaling zal wurden 
verzonden naar de Commissie voor de vertalingen. 

In de derde plaats wenl voorlezing gedaan vnn 
een voorstel van het lid J. J. van Kerkwijk, dat, 
met het oog op de besprekingen, 'ui het Instituut 
over het normaal grooter steenlorinaat gehouden, 
aau den Minister vun Binnenlandsche Zaken inlich
tingen zouden worden gevraagd omtrent dc redenen, 
die er toe hadden geleid reeds nu voor den bouw 
vaa het Departemeut vun Justitie eeue aanbesteding 
van steenen van groot formaat uit tc schrijven. 

De President merkte aan, dat die aanbesteding, 
zoomin als de daarop gevolgde berbesteding, tot een 
resultaat had geleid; dat bovendien, ingevolge het 
besluit, iu eene vroegere vergadering genomen, dooi
den rami van bestuur eene nieuwe commissie voor de 
zaak van het steenlorinaat was benoemd, met ver
zoek proeven op uitgebreide schaal met vei-schillende 
steensoorten te nemen. Dat de zaak dus op dit 
oogenblik alle actualiteit had verloren, weshalve de 
spieker van meening was, daargelaten iu hoever het 
doen der vraag gepast of niet gepast zou zijn, M n 
het voorstel geen gevolg te geven, maar het voor 
kennisgeving aan te nemen. 

Niemand verlangde daarover het woord te voeren, 
en overeenkomstig het door den President voorgestelde 
wenl besloten. 

Van de Nederlandsche hoofdcommissie voor de 
internationale tentoonstelling, in 1878 te Parijs te 
houden, was eeu brief ingekomen ten geleide van 
circulaires betrelfende die zaak en iiisclirijviiigsbiljetten. 

De Presklent, tevens president van gemelde hoofd
commissie, merkte aan dat dc circulaire in grooten 
getale was verspreid en dat die in 't geheel of bij uit
treksel in verschillende dagbladen was opgenomen, 
zoodat hij meende te mogen onderstellen, dat zy aan 
alle leden bekend zal zijn. Hij zou er niet veel aan 
toevoegen, maar wees er op, dat de openbare wer
ken in Nederland vooral in den laatsten tijd in Klank
rijk meer cn meer de aandacht en de belangstelling 
hadden gewekt, dat onze ingenieurs herhaaldelijk 
bezoeken van Fransche ingenieurs hadden ontvangen 
met het doel om die werken in oogenschouw tc 
nemen, waarvan onder andere het gevolg wns 
geweest, dat de hoofdinspecteur Croizette-Desnoyers 
een zeer belangrijk en voor ons land hoogst vereerend 
werk het licht had doen zien. Nog onlangs had 
ook de Fransche Minister van Openbare Werken, 
°U gelegenheid dat hij Nederland voor een ander doel 
bezocht, een aan ui werken ge/ien en daarvan een 
voor ons zeer vleienden indruk ontvangen, gelijk uit 
de Frunsche dagbladen kan blijken. Hij gelegenheid 
dat spreker onlangs te Parijs vertoefde was hem 
gebleken, dat men aldaar vau inzendingen op dit 
gebied uit Nederland groote verwachtingen koesterde. 
Voor eene tentoonstelling vun zaken daartoe betrek
kelijk bezitten wij reeds «HUI belangrijk fonds in het
geen van hier naar de Philndelphia-tentoonstelling 
is gezonden cn waarvan cene collectieve tentoonstel
ling in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen 
tu 'N-Gravenliage heeft plaats gehad. Nu is het 
onze taak deze verzameling aun te vullen en uit te 
breiden; dit zijn wij aan de eer des lands verschul

digd. Voor zooveel van de Hoofdcommissie afhangt, 
wil deze daartoe gaarne alle pogingen inspannen, 
maar zij rekent daarbij op de hulp en medewer
king vun vele leden van het Instituut, en daarom 
neemt spreker de vrijheid die zaak in aller belang
stelling ten dringendste aan te bevelen. 

Op eene desbctreuViide vraag van het raadslid 
J. F. W. Courad deelt de President nog mede, dat 
alles wat van Philadelphia was teruggekomen, voor 
zoover daarover vrijelijk kou wonien beschikt, bijeen is 
gebleven en zich in Ü00 kisten tc Vlissiugen bevindt 
en dat hij in ojidracht had de geheele verzameling van 
den voorzitter der Nederlandsche hoofdcommissie voor 
de Philailelphia-tentooiistelliiig over te nemen. 

Zoodra, dit is geschied, zullen de Voorwerpen uit
gepakt, nagezien cn voor zooveel noodig hersteld 
worden. 

In allen gevalle echter is deze verzameling niet 
volledig en dé wensch is, dat een zoo volledig mo
gelijk geheel naar Parijs worde gezonden, waartoe 
dc medewerking der leden wordt ingewacht. 

Van den hoofdingenieur van den waterstaat in Noonl-
Hollaud was een schrijven ontvangen ten geleide van 
een slaat van de in het jaar 1870 door de Tesselsche 
zeegaten in de Hijk.s Zeehaven het Nieuwediep bin
nengekomen •aoatnepon met GO eu meer decimeter 
diepgang, opgemaakt door bet lid J. M. F. Wellan. 
Dat stuk zal iu de notulen wonien afgedrukt. 

Van denzelfden hoofdingenieur was een brief inge
komen , ten geleide van de waarnemingen aan Deu 
Holder over de maanden Januari en Februari 1877 
alsmede de gemiddelde uitkomsten vau die waarne
mingen gedurende het jaar 1870 en de jaren I85I 
tot cn met 1S76, opgemaakt door het lid W. Ph. 
dc Kruvlf. Daarmede zal op gelijke wijze wonien 
gehandeld. 

De President bracht in herinnering, dat in de 
vorige vergadering een brief van het lid J. Boelen Jltzn. 
was voorgelezen, waarin deze zijn ontslag neemt als 
lid der Commissie vooi* het onderzoek uaar reddings
middelen langs onze rivieren. Dc raad van bestuur 
heeft pogingen aangewend om hem vau dat bneloit 
te doen terugkomen, doch dit is niet mogen geluk
ken, gelijk ook bleek uit een brief, waarvan dooi
den Secretaris voorlezing werd gedaan. De Presi
dent voegde er bij, dat hij ecu bezoek had gehad 
van den heer Boelen, eu dat deze hem toen bad 
rnedegedeeld, wat hij ook wenschte tuin de verga
dering medegedeeld te zien, dat bij door wettige 
redenen verhinderd waa heden tegenwoordig tc zijn. 

Daarna wenl voorlezing gedaan van een schrijven 
van dc overige leden der Commissie, waarin deze, 
niuir aanleiding van het gebeurde, insgelijks hunne 
taak neder leggen. De President vermeends, dat 
door dezen loop van zaken deze aangelegen beid als 
afgedaan moest worden beschouwd. De vergadering 
vereenigde zich met dat gevoelen. 

Van het lid P. A. Korevaar was een brief inge
komen , ten geleide van een stuk. getiteld: Nog 
iets over constructie van schepraderen, hit stuk 
is om advies in handen van eeue commissie gesteld. 

Door het. lid Jhr. E. J. de Siivoniiii Lobman was 
eeu schrijven ingezonden, ten geleide van eene ver
handeling over den vorm der liggers van dranibrug-
gcu , beschouwd in verband met dc vereisehte dwars
doorsneden en met den arbeid der opzetting. Daar
mede is op gelijke wijze gehandeld. 

Het lid J. D. C. M. de Hoos had een brief in
gezonden, ten geleide van eenige opmerkingen en 
mei ledeel ingen over stangeustclsels. Ook dat stuk 
is om advies in handen van cene commissie gesteld. 

Nog werd voorlezing gedaan van een brief van 
den heer W. II. ter Meulen te Bodegraven, strek
kende ten geleide van het verslag betrelfende de 
wacht cn dc visschcrij op de Lutine over het jaar 
1876. 

Van de Portugeesche Commissie voor de interna
tionale ruiling van wetenschappelijke werken was 
eene circulaire ontvangen, ten geleide vau stukken, 
daartoe betrekkelijk, die voor zooveel noodig ter 
kennis van de leden zullen worden gebracht. 

Het programma van de Hollandsche Maatschappij 
van Wetenschappen te Haarlem over 1870 en dat 
van Teyler's Tweede Genootschap voor 1877 waren 
ontvangen en zullen, voor zooveel noodig. aan de 
leden worden bekend gemaakt. 

Nog wenl voor kennisgeving aangenomen het pro
gramma van tic nationale tuinbouwtentoonstelling, 
in Juni 1877 op het Loo te houden. 

Op de vraag van den President of nog iemand 
iets had voor te stellen of mede te deelen, verlangde 
het lid P. Evekink het woord, die een voordracht 
hield over eeue onlangs in den handel gebrachte 
metallieke verpakking, die vele voonleeleu boven 
andere verpakkingen oplevert en waarvan hij onder
scheidene monsters aan dc aanwezigen veitoonde. 

Daar varder. niemand het woord verlangde, ging 
men over tot de ballotage van dc als nieuwe leden 
voorgestelden, die allen met algemeene stemmen als 
zoodanig weiden aangenomen. 

Nadat ecu aantal personen weder als lid waren 
voorgesteld, sloot de President de vergadering, uu de 
aanwezigen voor hunne betoonde belangstelling te 
hebben dankgezegd. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

•s-Gravenhage. Het Staatsblad n". 44 bevat 
de wet van den Üösten Maart 1877, tot onteigening 
van eigendommen ten behoeve van den aanleg van 
een spoorweg van de Uelgischo grenzen bij Hamont. 
langs Weert, Haelen cn Roermond naar de Pruisi
sche grenzen in dc richting van Gladbach. 

— Naar wij vernemen, bestaat de commissie van 
het op 18 Mei a. s. en volgende dagen te houden 
examen voor de betrekking van landmeter hij bat 
kadaster uit dc heeren: C. J. Genet, ingenieur-veri
ficateur van het kadaster te 's-Gravenhage, voorzit
ter; J. A. Molhuysen, inspecteur der registratie eu 
domeinen te 's-Gravenhage; J. O. Perk van Lith, 
controleur van dc directe belastingen en bet kadaster 
tc Maastricht; II. A. Warmclink, J. W. Denedie en 
H. Vriend, landmeters bij het kadaster te Deventer, 
's-Ilertogenborch en Arnhem, leden. 

\aiikoniliirin!jpn van Aaiihestedin̂ en. 
Maandag, IS) Spr l l . 

T w r l l M , tc ' i uren, door poldermeesters van dea 
dorpspolder, bij Wed. Van Enter: bot gewoon onder
houd der weteringen cn waterleidingen, voorzooverre 
ten laste vnn boveugc noem den polder gelcgoa. 

Maai t r l rh t , te 10 ureu, door het ministerie van 
binnenl, anken, aau bet gebouw van het prov. best; 
het voortzetten dor werken voor den aanleg eener 
nieuwe havenkom a-in de Zuid-Willemsvaart tc Maas
tricht. Raming ƒ34,300. 

Breda, te II uren, door C. M. Wouters, in Het 
Huis van Negotie, op den Haagdijk: liet maken van 
oen nieuwe pui en bovenkwartier cn liet opbrengen 
vau oene verdieping op ecu pakhuis en lusschcuge-
bouwtje. 

Zevenbergen, to 11 uron, door bet gemeen
tebestuur: dc levering van 140 M 3 goed gehorde 
en gewasschen onderhoudsgrint. 

Eernewaude, ie 12 uren, door kerkvoogden der 
Herv. geaseeate, bij ll. van Keimpcma : liet afbreken 
van eeu gebouw eu daar ter plaatse bouweu van eeue 
flinke boeren huizing. Aanw. te 10 uren. 

i . r o i i h i B i n tc I . ureu , door burg. en weth.: 
bet leggen vau cene blusleiding en een zinkput aan 
het nourdcinde der Nieuwe Kijk-in-'tJatslruat. 

' H - I I j ; , - . te 1 uur, door burg eu weth.: de aan
leg van een riool in de Paulus-l'ottcr.-traat. 

kampen . tc 1 uur, op bet raadhuis: bet leveren 
rn I•-• _r_r.• i vun 30,000 straatklinkers en bet verleggen 
vau 3000 M. oud kliukerwcrk op den Kamper/straatweg. 

Nleuu-Leuarn, te 1 uur, duur burg. en wetli.: liet 
maken van een straatweg, laug 14,500 M., benevens 
bet bouwen van 2 bouleu bruggen cn een gemetselde 
brug. in dezen weg gelegen, 

Middelburg, tc 1 uur, door hot gemeentebestuur: 
liet vernieuwen vau ecu gedeelte vaa de steenen trap 
in deu A ••• I ,'"!•• -i 

\ tieMiii,rII . te i uren, door de comm. voor dc 
Landbouwtentoonstelling, iu De Arend: liet bouweu 
eeuer kantine. Aauw. vau 10—12 uren. 

Wiimarttum, te 5 uren, door deu kerkiraad der 
Doopsgezinde gemeente, bij den logementhouder K. 
Sfjperda; het bouwen eeuer nieuwe kerk te Wit mar-
sum. Aanw. vau 11—2 ureu. 

Illnadag, 17 Apr i l . 
Berdrrehl , tc 10 uren, door den comm. in bet 3e 

geiiiecninmandcmcnt, iu liet hotel Bellcvuc: liet één
jarig ouderhoud lo. van de werkeu, Bo. vau de ka-
zernegc bouwen enz., beiden aldaar. Hilj. iuz. 16 April, 
vóór 8 uren. 

«'••rochelen , le 11 uren, door liet bestuur Vaa den 
Duivoiivoordseb-Veeiizijdsclicu polder, in hel raadhuis: 
lo. bet maken der gebouwen en inrichtingen vooreen 
stoomgemaal met kolouhcrgplnats; Bo. het verrichte» 
van aardewerken, alsmede bet makeu en leggeu der 
benoodigde duikers cuz. Iul. bij deu architect J. 
Goldberg, le Hazcrswoude. 

»ni-irnti im tc 12 uren, door dc Ncdcilandaohs 
Handelmaatschappij: de levering van 1(0,000 stuks 
koffiezakken, iu 5 perceelen. 

/ . u i l e n , te 12 ureu, door provisoren vnn het Horn-
hof: het afbreken der bestaande en bet bouwen vuu 
2 nieuwe vleugels aan dc rentmeesters woning. 

Priuariihagr, te 12 ureu, donr bet It. K. paroc. 
kerkbestuur van den II. Martinus: hel bouwen van 
een zustershuis en dc vergrootiug der school met bij-
heliooreu le werken. Iul. bij dou architeet J- J . van 
Langelasr, te Amsterdam. Aanw. 10 April, te 1 uur. 

H a r t c i i a , te 12 uren, duur kerkvoogden der Herv. 
gemeente, bij deu logementhouder T. Jonker: hel. nf-
breken riui een gebouw op dc zat hu De Hagen Weide 
eu daar ter plaatse bouwen vau teSM flinke houieu-
haising. Inl bij den architect D. D. Duursniu, te 
Drachten. Aanw. tc 10 uren. 

W r i w e r d , tc 12 uren, don* kerkvoogden der Herv. 
gemeente, bij J. de Hoer: bet bouweu eeuer uieuwe kerk 
en toren. 

Ltrecht, le 1 uur, door de maatschappij tot. cxpl. 
vau Staatsspoorwegen: de levering van verbruiks-
artikelen. 

l i re i i i i igen . te 7 uren, door M. Nikkeus, bij H. 
Moaning; bet bouweu van 2 woonhuizen iiandeMau-
rhsstraat aldaar Aanw. 10 April, tc 3 uren. 

•awafc, bij den secretaris vnn net dijksbestuur van 
Wijmbritseradoels c. a Contributie-zeedijken : de le
vering vnu houtwaren, ziiih-nbnznlt, Dreutscben steen, 
wrak, panwmk, grint, rongen cuz. 

Weenadag, •*» Apr i l . 
'• aiSSSSi, tc II uren, door deu eoiiiiiiaiidaut in liet 7e 

gealeoomiaandemepL iu bel lukaal tcrz.jdc van dc 
V ug liter poor I : het éénjarig onderhoud lo. der werken, 
2o. van de kazernegebouwen te 's-Bosch, 3o. der 
werken le Crèvecoeur, aau de Blauwcsluis cu le Nieuw-
St.-Andries. Bilj. iuz. 17 April, te 3 uren, op bet 
bureau van deu comm. ro irnooind. 

Breda, te 11 uren, door deu commandant in bet 
0e goniccoiiunamlemeiit, in liet Hof van Holland: het 
éénjarig ouderhoud Io. van de werken der Koninkl. 
Mil. Academie, 2o. van do kazeruegebouweu enz. al
daar; 3o. eeue gedeeltelijke verving van kazernegebou
wen enz. nldaar; 4o. het bouwen van privaten bij do 
kazerne de Lange Stallen, aldaar. Bilj. iuz. 17 April, 
vóór 3 uren, op bot bureau van deu comm. voornoemd. 

Amaterdam, le 11 uren, door deu directeur en 
cominaudaiit der marine, aan liet directiegebouw: dc 
levering van verschillende materialen voor de directie 
der marine le Ilcllevoctsluis, in 45 perceelen. 

Helder, tc 11 uren, door dou comm. in het 4e 
gcniccommnudemeui, iu Tivoli: liet éénjarig onderhoud 
lo. vau de werkeu te Helder en op Tessel, 2o. van 
do knzornegcbouwen enz. ie Helder. Bilj. inz. 17 
April, vódr 3 uren, op bet bureau van den coram, 
voornoemd. 

Beir*. tc 11 uren, door dou commandant iu het 5e 
geiiie-commaiideinout, in den Doele: het éénjarig on
derhoud lo van werkou, 2o. vnn de kazcruegebouwen; 
'lu. eenc verving vau werken aldaar. Bilj. inz. 17 
April, vóór 3 uren, op het bureau van den comm. 
voornoemd. 

Wlaaekerke, te 11 uren, door het polderbestuur 
van Anna-Friso, in het gemeentebuis: bet aanleggen 
van een huiteuberm eu het daarop aanbrengen van 
verdedigingswerken aan deu zeedijk van genoemden 
nolder. Iul. bij dou werkbaas •'. Rieuwdorp, te Co-
lijnsplaai. Aauw. Hl April, te 9 uren. 

N i j k e r k , te 11 uren, door den dijkstocl van den 
polder Arkcmhocu, iu De Roskam i de levering van 
ongeveer 100 Insl nieuwe harde puin, ast last gere
kend tegen 2000 KG. 

Purmerende, te 12 uron, door dijkgraaf eu heem
raden van het waterschap Do Bectnstcr, ter socroiarie: 
bet maken der gebouwen eu inrichtingen, benoodigd 
voor een to stichten stoomgemaal iu do Becmster aan 
den ringdijk, nabij Oosthuizen. Aanw. 17 April, van 
12—3 ureu. 

\ laardingen , tc 12 uren, ten raadhuize : het op-
hoogen en herstellen van kaden in die gemeente, over 
eene lengte van 37S(i M. Aanw. Pi April, te 9% uren. 

Iledentitvaarl, te 12 uren, door het bestUM der ge
meente Avercost, bij Vau Urk: het bouwen vau oen 
post- en lelegraafkamoor met directeur»woning, de 
verplaatsing van hel monument, de bestrating vaneen 
gedeelte vau bet Marktplein euz. aldnar. lui. bij deD 
architect J . Mol, te Hengelou. Aauw. te 9 ureu. 

fllaae, te 12 urea, door het gemeentebestuur: de 
levering (op de kade tc Hoedekenskerke) van 115 M ' 
onderboudsgrint. Bilj. inz. 17 April. 

•asendreent, te 5 uren, door bet gemeentebest.; 
ie levering van grove onderboudsgrint op den wal aan 
Je Ossendrechtsche haven. 

ü c h e r m e r h a r n , duur dijkgraaf en heemraden van 
no Schermeer, aau het Polderhuis: bet voor den dienst 
1877 benoodigde hout, steou, kalk, e.'inent cn spijkers, 
liet onderhoud der grintwegen en eenige perceelen 
sJootwerK. 

D r w e k a n , bij H. S. Jager: bet bouwen eener kerk 
voor de Chr. Geref. g e m . aldaar. (Herbest.) 

Banderdag;, Itt «pril 
Keaael, te 10 uren, door bet gemeentebestuur 

v:in Alem, Maren cu Kessel, b j de Wed. Van Hoorn: 
bet bouwen eener uieuwe school eu oudorwijrerswo-
inng te Kessel. 

Raptai j l , te 1) uren, door bet dijksbestuur der 
Vijf-Dcelen-Zecdijkf-n-Binuendijks, in bet Contributie-
buis: de gewonu werken aan dc zeeweringen voor 
1877, i u 33 perc. Aanw. 17 April, te 4 uren. 

M r h a a n h a v e o , te 12 ureu, door deu architect L . P. 
Bedeker, voor J. Laming on Zonou. te Rotterdam, 
bij L. van Zessen: hot bouwen vau een pakhuis aan 
Je rivier de Lek aldaar. 

Helft, tc 11 uren, door dijkgraaf en hoogheem ralon 
van Delfland, op het Gemeeuelaiidshuis : bet trnuspor-
teerou cu verplaatsen vau 10,000 bos riet. 

Leeuwra d. n , tc 11 uren, door den eerstaanw. 
ingenieur te Zwolle, in dc Hoofdwacht, het éénjarig 
onderhoud der kazerncgebouweu cuz. lc Leeuwarden. 
Bilj. inz. 18 April, bij den opzichter van fortificatiën, 
aldaar. 

Nijmegen, tc 12 urm, door den eerstaanw, ingenieur, 
in dc knzeruc iu d n Burgstraat: bet éénjarig onder
houd lo. van d e werken, 2o. van d e kazerne inbouwen 
enz. te Nijmegen. Bilj. iuz. IS April, vóór 8 uren, 
op liet bureau van deu eerslaauw. ingen. voornoemd. 

Breda, te 12 unn, door burg. eu weth.: lo. bet 
ontgraven, bet doen der groudaanvulling, bet maken 
van metselwerken enz. eu bet stellen van ijzerwerken 
onz. voor den nieuwen gashouder cu vau eeu getnet-
st-ldcn steenen afsluitput; 2o. do levering van dc be
noodigde ijzerwerken voor dc moiMeering van 2S re
torten ou 4 fornuizen enz. Auuw. 18 April, te 3 uron. 

'k-llage, te 12 ureu, d o o r het iniiii-tu ie vau bin 
neul. zaken, tcu dienste dar Staatsspoorwegen op Java; 
het makeu, in-elkandcr-zclten, weer uit-elkaiider-nenien 
en laugs b o o r d van een BeiUohia leveren van den 
metalen bovenbouw voor 113 balkbruggen. Inl. bij 
den hoofdingenieur J. VV. Witsen Elias, te VHage. 
Raming ƒ27,700. 

Lrruwnrdi-n, te 1 uur, door Idserdn, in liet kof
fiehuis van Wiebinga; het bouwen van 3 burgerwo
ningen op do perceelen 2, 3 eu 4 in de Schrans, lui. 
hij d e u architect J. P. J. de Rooij, aldaar. 

llarlfcaaa, Ie 1 uur, door het dagelijkscb bestuur 
van het waterschap Schouwen: lo. het met 2 zink
it ukken verdedigen van den oever tusscheu dc raaieu 
C2 cu 04; 8a bel leveren eu storten van 5025 scliceps-
tóaa gewonen IJoornikscheu steen; 3o. bet graven vau 
een toe voerkanaal tusschen het Stoomgemaal eu 
hTorisaushoofd, lang 1300 M. nau het district Klauwers. 
Aauw. 3 dagen vóór de besteding. 

Kattrrdani , 1c 5 uren, iu hot pand Oldeubariie-
veld straat uo 15 : bet nfbreken vau ecu o u d - en bel 
mnkeu van eeu nieuw buis en anuhooren. 

Vri jdag . SO A p r i l . 
Mlddrlbura, tc 10 uren, door bel ministerie van 

binnenl. zaken, aau het geb. van liet prov. best.: hot 
veranderen van het societeilsgebouw in de Laoge-
Noordstrual, aldaar, tot Rijkskweekschool vau ouder
wijzers. Aauw. 14 en 10 April. 

Werkendam, tc 11 uren, d o o r dc waterschapsbe
sturen v a n het Nieuwland van Altena, den Vertoor
nen en den Dewerlranaeh on polder, bij J . van Keenea: 
hel leggen van ecu steenen sluis i u den Kildijk nabij 
het dijksmagaziju onder Dewerken. 

Cienlngen, le 11 ureu, door den eerstaanw. inge
nieur tc Zwolle, in do biircaukamcr van den opzicbier 
van fortificatiën: liet éénjarig onderhoud van de ka
zerncgebouweu ouz. le Groningeu. Hilj. iuz. 1*J April, 
te 3 uren.. 

Leeuwarden, tc 1 J' . ureu, duor bet ministerie van 
binnenl. zaken, aau het gebouw van bet prov. bc-t.: 
het 2c perceel van bot éénjarig ouderhoud der Rijks
haven- en zeewerkeu to Harlingen. Raming /4030. 
(Herbesteding.) 

Irnhem , te 1 uur, d o o r den burgemeester. lo. 
liet uuderlioud d o r wegen, singels, pleinen en voetpa
den, v o o r 1 of voor 3 jaren; 2o. lie aanleggen vau 
harde banen op den Dceleiischeweg, deu Ouden Ku 
nin̂ 'sweg in Papendal e u den nieuwen Parallelweg. 
Aanw. IS April, te 11 uren. 

V r i i c r - f o o r i te 1 uur, door wAtergraaf en h e e m 
raden van het ti eem raadschap do Eem, in Amicitiaaau 
liet plantsoen | het uitdiepen eu ouder-profiel-brengen 
rau ecu gedeelte d e r Harucvcldschc- eu Modderbekeu; 
het gravon van nieuwe vakken langs genoemde beken 
en laugs do Luntersclie beck lot opruiming van boch-
ten; beneveus hot op de diepte brengen van reeds 
verdiepte gedeelten dezer beken cn van den buiten
singel van Amersfoort, in 0 pcrc. 

Kampen, te 1 uur, ten riadliuize : het herstellen van 
storuetclinde aan de verschillende watorkecringeu euz. 
iu 13 perceelen. 

Apeldaern , tc 2 u r e n , d o o r d e n architect L. Hoge-
weg, in Dc Keizerskroon: hel bouwon van een dubbel 
woonhuis aldaar. Aanw. 10 April, tc 2 uren. 

_ Leeuwarden, bii de aannemers J . Vonk on H. 
Kcijzer Jz.: bei doen van verfwerken aan tolhuizen, 
bruggen, roosterwerken enz. op dc Rijkswegen Leeu-
wardeu-Groaingen eu Leeuwardcn-Overijsclsche grens. 

Zaterdag, BI Apr i l . 
'•-Hage, te 11 uren, door den oerstaauw. inge

nieur, in de Noriimalscbielscbool: het éénjarig onder-
boud lo. vuu dc kazertiegebouwcu enz., 2o. v a n de 
werken; 3o. hot vei-richten van eenige herstellingen 
aau dc Oranjekazerne en bet gariiizucnshospitaal aid. 

Zui len , lc 11 uren, door den comm. in bet Se 
gctiieconimaiideiucnt, in De Hollandsche Tuin: lo. 
het éénjarig onderhoud der kazerncgebouweu enz. al
dnar; 2o. eeue verving van die g e h o u w e n . Bilj. inz. 
20 April, te 3 uren, op liet bureau van den comm. 
voornoemd. 

Leeuwarden , tc 111 , uren, ten aaneentehtiize: 
de levering vnn H m c u b l c i n c u l voor 2 gemeentescholen. 

Amaterdam, tn 12 uren, door du Amsterdnmschc 
Kaaaal maal schappij: tiet makon vao een zeebreker, 
bewesten de Oranjesluue", le Schcllingwoude. Inl. 
bij don eerstaanw. ingenieur en den hoofdopzichter A. 

Ohvior, aan het kantoor der Maatschappij, 
Diepenveen, t e 12 uren, door bot gemeentebcst.: 

bij A. Gcertman, o p Schalkhaar: het maken der a a r d o -
buaii voor den auu le leggen straatweg over den 
Haulterweg, van deu Brinkgeve tut Kranenkampbrug, 
1 1 1 perc. Aauw. 19 April, te 10 uren 

Franeker, t c 12 uren, door bet gemeentebestuur: 
bet makeu van eeue overdekte mestplaats met 3 meng-
pulton op bet ascbland, bet vergrooten van het wa
genhuis, enz. Aanw. Hi April, te 11 uren. 

. K a l k , te 12 uren, door het bestuur van b e t He 
dijksdistrict in Ovorijsel, bij Van Aalderen; het ver
swaren cn herstellen vuu een gedeelte van den IJsel
ijk, over eeue leugte van 1100 M. 

Bardrerhi , te 1 uur, ten dienste van de gasfabriek, 
op het kantoor dier fabriek i de levering van ongeveer 
58,000 HL. Engelsche g a s k o l e n . 

H o i . w a r d , te 7 uren, door voogden van hot wees
huis: liet afbreken van liet nog bestaande oud ge
deelte van het gestichtsgebouw eu bet opnehten van 
eea nieuw gebouw met verschillende npartementen. 

Utrecht, door kerkvoogden en notabelen der Herv. 
gemeente lc Odijk, aau het gebouw vau bet prov. 
bestuur: het doen vau eeuige herstellingen en ver
nieuwingen aaa de pastorie en kerk te Odijk. Inl. bij 
den architect A. Nijlaud, te Ltrechl. Aauw. 18 April, 
le 11 uren. 

fttlena, bij R. B. Rienks ; het afbreken eener huizing 
cn bouwen ocner dwarshuiziog met schuurtje, nabij 
de Loije ouder Finkum. 

Haandag, 13 Apr i l . 
Ilellevaetalula, te 10 uren, door den eerstaanw. 

iugonicur, iu kamer AIO van kazerne uo. 1: bet ma
ken van een magazijn voor torpedo's te Brielle. Bilj. 
iuz. 22 April, tu 3 uren. 

Naaat i r l . i , te 10 uren, door bet ministerie van 
binneul. zukeu, aan het lokaal vau bet prov. best: 
lo. het linken van een vcerdum aau deu rechteroever 
der rivier de M*us, uau het Rijksveer te Buggcuum. 
Aunw. 18 eu 20 April; 2o. bet verbouwen vnu het 
ijkkantoor te Maastricht. Annw. 17 cn 19 April. 

Franeker, te 11 uren, door het gemeentebestuur: 
vau Fruuckcrudcel i de levering vun 400 stère grint. 

nardrcelit , to 12 ureu, ter secretarie : hut leveren 
vau 5S0 M • riviergrint. 

'•-Ilage, te 1 uur, door bet ministerie van finan
ciën: het horstellen cn verbeteren van dc Rijkstele-
gruaftijnon van deu zoogenaimdcn Molenweg nabij 
Venloo tot de grens vau Limburg cn Gelderland, van 
Hoijeu tot deu kokcrpnnl op den rechteroever der 
Hsas tegenover Boksmeer, van het Stnu'sspoorweg-
slation tc Roermond tut bel Rijkstelcgranrkaiiloor te 
Weert van het Slaatsspoorwegslaliuu te Horst tot bet 
Rijksielegraafkantoor tc Venraij en van Nucnen tot 
bot Rijksielegraafkantoor tc Geldrop. Ruining /2180. 

t l a k k u m , le 1 uur, door bet bestuur der Vijf-
dcoleii-Zeedijkeu-Buiteudijks, in Do Prins: lo. 25 posten 
heiwerk, kis'vullcn, steenziltcn on aardwerk, steen 1 
ïi fill; 2o. do gewone werkeu aau du zecweringeu voor 
1877, iu 25 pcrc. 

Illnadag, 24 Apr i l . 
Bergen-ap-Zeam, te 11 uren, door den comm. iu 

bet Oe gcniccouimandeuH-nt, in De Draak: lo. het 
éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen, 2o. eene 
gedeeltelijke verving vun idem aldaar. Bilj. mz. 23 
April, vóór 3 uren, op liet bureau der genie aldaar. 

« r h a l k w . j k , te 11 urcu, door het EL C. kerk best., 
hij II. vnn t lustrum hol bouwen oencr kerk ine'toren. 

Ui-in , te 12 uren, door den directeur der artillerie-
stapel- cu constructie magazijnen: de levering van 4U0 
riem gewoou- en 50 riem gekleurd kurdoespupicr. 

kampen, le 12 uren, door den eerslaauw. ingenieur 
te Zwolle, iu het Hotel des Pays Bas: bel eenjarig 
onderhoud der kazernugebouwcu enz. te Kampen; het 
verlieteren der privaten in dc infirmerie aldaur en het 
aanbrengen eeuer gasleiding in dat gebouw. Bilj. 
inzenden 23 April, te 3 ureu, bij deu opzichter vau 
fortificatiën. 

U'eemdag, I S Apr i l . 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van bin

neul zukeu: lo. bet opruimen der oudieptc in bet zui
delijk di'i-i der Dordscbe Kil, ouder do gemeenten Dub
beldam, Strijen oa 's Graveudeel; 2o. de verbetering 
vun dc Boven-Maus onder Wijk in Noord-Brabant. 
Aauw. 18 en 19 April. Raming /1S,S50; 3o. het 
mnkeu vun eenc bergbavcn eu bol daarbij leveren eu 
plaatseu vun 2 dukdalven langs bel Scheur onder de 
gemeente Naaldwijk. Aanw. 19 eu 20 April. Ruining 
f 8000; 4o. het doen van eeuige werken aau de dam
men iu de Noordzee auu den Hoek van Holland, voor 
du verbetering van den waterweg vau Rotterdam uaar 
zee. Aauw. 19 eu 20 April. Raming /"110,750. 

ziniieu, te | uren, door de Nederlandscb-VVest-
faalsche Spoor wegmaat schappij, tcu raadhuize: liet ma
ken vnu de aarde-, du kunst-eu eeuige andere werken, 
ten behoeve van het gedeelte spoorweg, vuu de Berkel 
nabij Zutfeu af tot aun piket 313 ouder Lichtenvoorde 
(lengte 20.8 KM.) Annw. 17 April, te 9 urcu. 

Handerdag, BS Apr i l . 
V-Haar, te 12 urcu, door bet ministerie van bui-

ueul. zakcu, ten dienste der Staatsspoorwegen: het 
mukcu cu stellen van den ijzeren bovenbouw voor 
eene draaibrug over de Nieuwe Vaart envoor3vasle 
overspanningen over het kanaal bozuiden die vnart tc 
Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg Nieuwc
dicp—Amsterdam. Aanw. 17 eu 19 April, le 11 uren. 

Charlala, te 12 uren, door het bestuur van den 
polder Churlois. bij Wed. Vau Dijk: lo. het inaken 
der gebouwen; 2o. bet leveren en stellen der benoo
digde werkluigen voor een len dienste des polders tc 
sticht eu >t oo m gi maal met zuigperspompen. Inl. bij 
deu ingenieur P. A. Korevaar, to Vrijoubuu. Aunw. 
24 April, te 11 ureu. 

Vrijdag, B7 Apr i l . 
Middelburg, to 10 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aau bet gebouw van het prov. besi.: 
het leveren eu stralen van steen voor deu oostbaven-
dain van de buitenhaven van het kanaal door Wul-
[•ln ren te Vlissiugen. Aunw. 21 en 23 April. Raming 
/ 17,900. 

l ï r au iogen , tc 12 uren, door bet prov. bestuur: 
brt verdienen vau het Hoendjap vun dc sluis aun bet 
Noord-Wdlcinskanual tot uun bet verlaat tc Gaarkeu
ken. Iul. tor prov. griffie. 

%r II h e m , tc 1 uur, ten kant ore van dc comm. 
voor de gemeeutereiniging: bet bouwen van eeu ge
deelte der berg- cu werkplaatsen ten dienste der corn-
postboreiding, aan den Homnielsclicweg. Aauw. 25 
April, ie 10 uren. 

Zaterdag, Bit Apr i l . 
i i i - i i t . tc 11 uren, door deu comm. iu liet 5cgenie-

commandeinenl, iu bet bureau voor do schutterij: bet 
bouwun eener loods bü dc Rijks-Üzergieterij nldaar. 
Bilj inz. 27 April, vóór 3 uren, op bet bureau vaa 
den comm. voorn. 

Nleuwkaap, ie 12 uren, door dijkgraaf en heem
raden van den polder Nieuwkoop, bij 1. Heeman: het 
éénjarig onderhoud van- eu de vereischt wordende 
reparation, vernieuwingen eu leverantieu ann dc wind
en stoom molens, bruggen, dam me o, hcschoeüllgeo, 
bekken, scheringen, duikers, stortebedden, de sluis tc 
Kuiteubrug en verdere getimmerten des polders van 
deu dag der gunning lot uit. April '78, in 5 perc. 

Maandag, :iO «pr i l . 
Amaterdam, te 11 oren, duor het ministerie van 

koloniën, aan bet koloniaal etablissement: delevering, 
in 52 pcrc , van: sprinxzeildoek: verbandkatoen; grauw 
linnen ; singel- eu sakkenband ; gord el pinten, granaten, 
hoorntjes tot gordolplaten; borstelwerk; hung- eu 
sluitwerk; spijkers, draadnagels enz; wormnugols; 
wind haken met ijzeren krammen: hout sell roeven, ijze
ren cn koperen; vijlen; lood, ziuk eu blik; divers 
koper; idem ijzer; bardsteencn vloertegels; Waal- ea 
IJselklinkers; lederwerken; divers gereedschap; vlag-
gedoek; diverse schoppen, koevoeten, paljols en pik-
hoiiweelen; bijlen; grav en bak- of kapmessen; verf
waren: eokes; glasruiten en glazen dakpannen ; kalmink; 
koe en pnardeiibnar; garen-pekdraad. 

'a-llage, te l l ' i urcu, door het ministerie van bin
neul. sakeu: de opbouw op de bestaande fundamenten 

vaa een nieuw gebouw ten dienste van het departe
ment vun justitie, hoek Langc-Pootcn en Plein te 
's-Hage. Inl. bij den hoofdingenieur Mazel en den 
ingenieur-architect Singels. Aauw. 16 April. 

Helmand, te 3 uren, door burg. en welb:. het stel
len van een ijzcreti gashouderkuip met gashouder, 
en het vergrooten van het zuiveringstrnject en de 
buizenleiding der gemeente. Inl. bij den directeur der 
gasfabriek, dagelijks van 10—4 uren. 

Illnadag, I Mei . 
'a-Hage, le 11 ureu, door hot ministerie van marine: 

het maken en stellen vau 2 ijzeren lichtopstaudeo met 
koperen lantaarn voor o> verlichten van Stavenisse en 
het Goescbe Sas. Iul. 4 dagen vóór de besteding bij 
dea bouwkundige bij het loodswezen, te VHage. 

Banderdag, % H e l . 
Haarlem, te 2'/t ureu, door hot ministerie vaa 

binneul. z.ike", aau het gebouw vuu bet prov. best: 
lo. liet. leveren van brik en stortstecn ea het bestor-
ten der Heldorsclie zeewering in 2 pcrc. Aanw. 28 
April. lUming: perc. 1 /2750, perc. 2 /7250; 2o. 
het verdiepcu van eeoigo gedeelten vau het N'oord-
hollaudscb kanaal, in 2 perc. en in massa. Rnming 
resp. ƒ30 ,000 cn ƒ14 ,150; 3o. het voorzien van boor
den van hel Noordhollandscli kauaal, in 4 perc. Ra
ming resp. /80U0, ƒ 14,100, ƒ 1 0 , 0 0 0 en ƒ9770. Aanw. 
28 April. 

Vri jdag, 4 Mei. 
Leeuwarden, te l2'/ t uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, uau bet gebouw van het prov. best.: het 
bouwen van cene vaste brug met walmuur tc Harde-
garijp, aan den Rijksweg Leeuwarden—Grouiugen. 
Aauw. 27 en 29 April. Raming ƒ 8 4 3 0 . 

\lloop van Aanbestedingen. 

Dein, 20 Maart: de levering aan 's Kijks maga-
zijn vau mil. kleedingen uitrusting van: 

3000 eenmans linnen bodlakens. in 3 partijen: H. 
Post, 1 partij a /2.075; Vissors en Eijcken 3 partijen 
a ƒ 1.6049; J . van Dooren en Co., 1 partij a /"1.S4, 
I idem iif 1.87, I idem a '1.90; J . A. de Booij Jr., 
1 partij a ƒ 1,99; J . Klias, 3 parlijcn a ƒ 188. 

2000 idem kusscnsloojien, in 2 partijen: .1. v. Doorn 
en Co, 1 partij a ƒ 0.405, 1 idem a f 0.415; J . A. 
dc Booij Jr., 2 partijen a f 0.45; Van Zeeland en Co., 
2 partijen it ƒ 0.308; J. Elius, 2 part. a ƒ 0 . 4 4 . 

5000 iden bovenlakeus, in 4 partijen: Vissers en 
Eijcken, 4 |iartijeti ü f 1.0049; J. van Doorn en Co., 
+ partijen a 11.14; J. A. de Booij Jr., 4 partijen a 
/"1.19; Vun deuNieuweiibuizen en Van Stratum, 4 part. 
/ 1.172: Van Zeeland ou Co., 4 parlijea a ƒ 1 . 1 1 8 ; J . 
Elius, 4 partijen ü / LOS. 

5000 idem ouderlnkeiis, iu 4 partijen: Vissors en 
Eijcken, 4 partijen a ƒ 1 . 0 7 4 9 ; J . van Dooru en Co, 
1 partij ii /1.18 ; 1 idem i / 1.20, 2 idem a ƒ LIS; 
J. A. de Booij Jr., 4 partijen iï ƒ 1 . 1 9 ; Van den Nicu-
wenhuizou en Vnu Stratum, 4 partijen a ƒ 1-172; J . 
Elias, 4 part, a ƒ LOS. 

5000 idem wollen dekens, in 5 partijen: J. Zuur
deeg en Zn., 2 part, a /4.75, 1 idem a ƒ 4 . 9 0 , 1 >d. 
ii /5.10, 1 idem i i ƒ 5 . 2 0 ; J . Scheltema Jz , 2 part. 
a f 5.24; J. J. Krautz en Zn., 1 partij a / 4.84, 1 
idem a ƒ 5 . 2 5 ; Itognut eu Weustenraad, 1 partij a 
ƒ 5 . 2 5 , 1 idom a / 5.50, 1 idem a ƒ 6 . 1 idem a/6.50, 
1 id.un a ƒ 7; J . C. Zaalberg cn Zn., 2 partijen & 
ƒ4 .975 , 3 idem a /5.10; H. J . van Wensen, 3 part. 
a ƒ 4 . 8 4 , 1 idem k Z4.96. 

1000 t H r e m a n s l i n n e n stroozakken, in 1 partij: 
Vnmers en Eijcken, ii ƒ2 .3149; J . van Doorn eu Co., 
a ƒ 2 . 0 0 ; J . A. de Booij Jr., h / 2.73; J . Elias, 
a r-2.05 

1500 idem bedlakeiis, iu 1 partij : Vissers en Eijckeu, 
a- ƒ 1.0419; J . van Doorn on Co., a / L 8 7 : J . A. dc 
Booij Jr., a / L S I ; J . Elias, L ƒ l 59. 

1000 idem wollen dekens, iu 1 partij: J . Zuurdeeg 
cn Zu., a /7.4 ; J . Scheltema Jz., k /7.15; Ragout 
en Weustenraad, a / 7.25; H . J . van Wensen, a> /0.75; 
Gebr. Van Wijck cu Co., a ƒ 6 . 2 5 ; J . C. Zaalberg en 
Zu., a /Ü.25 . 

Klundert , 31 Maart: het doen van vernieuwingen 
en lier-tellingen aau ondurschcidene domaniale gebou
wen; minste insolir. wus C. Vrius, Ie Klundert, perc. 
1 Z'2355, perc. 2 ƒ1965 . 

z » i j n r i i - r i i i , 31 Maart: het verboogen van de pak
huizen A kijub, Rangoon cn Basseiu en eenige andere 
werken, op het terrein vau den stoomrijstpelmolea; 
ingekomen 10 bi'jelteu, als: 
H. do Borst, te Pnpeadrecht, / 9300 
C. de Groot, „ Sliedrecht, „ 9240 
G. Verduin, „ Dordrecht, „ 9010 
S. H. Tassemeijer, „ Rotterdam, „ 8986 
L. Korporaal en 

F. J. Wulfsen, „ Zwijndrecht, „ 8500 
C. dc Borst, ., Papendrecbt, „ 79S9 
P. A. A. v. Regeamorter,„ Rotterdam, ,, 6450 
Gebr. Ek, „ Dordrecht, „ 6359 
L. Hollander, „ Capelle a/IJsel, „ 0199 
N. kluus, „ Dordrecht, „ 6794 

Vtermerveer, 31 Maart: het bouwea van 8 wonin
gen aldaar; ingekomen 4 bilj., als: 
P. Voorn, te Wormerveer, / 10,509 
M. Stam, „ idem „ 10,375 
J. vnn Halterea, „ idem „ IOJ300 
J. Kievit, „ Haarlem, „ 9,727 

Vlreeht, 31 Maart: bet uilbreken der oude bestra
ting met veldkeie 1 en liet weder bestralen met Waal-
klinkers vau den Rijks-grooten weg lu kl. no. 2 af en 
aansluitende aan den Rijks-grooieu weg le kl. van 
Woudenberg naar Zeist, lang ongeveer 485 str. M ; 
minste inscbr. was J . vaa Luntereu, te Woudeaberg, 
voor / 3449. 

Heuaden, 3 April: lo. het ouderhoud der werken 
te Heusden; minste inschr. was M. 11. Verhoeckx, te 
Heusden, voor ƒ 1 8 7 3 . 

2o. idem der kazerncgebouwen uldaar; miuste in
schrijver wus dezelfde, Vuor ƒ1434. 

l i n a g e Z u - n l u u r , 3 April: liet doen vnu lier-tellingen 
aan het gemeentehuis te Lage-Zwaluwe, bestemd tot 
woning vaa deu gemeeute-arts alduar; miuste in-clir. 
was A van Scbendel, le Hooge-Zwaluwe, voor ƒ2109 . 

H i . u e r d i i n , 3 April: het maken van 300 M. he-
schoeung, bet ophoogen van bet terrein achter de be
schoeiing, benevens gnuif- en bnggcrwurk iu du Nieuwe 
Maas voor do Si..-Jansplail, benevens de haven le 
Churlois; ingekomen 8 b i l j . , als: 
M. Geverdiug, te Rotlordam, / 60,000 
B- Vu mie ml ig Az., „ Si rijen, „ 52,400 
.1. /. .i l e r i i u e k . „ Siiodrocbt, „ 52,200 
W. van Zon, „ Sobiednm, „ 43,900 
D. Boer, „ Sliedrecht, „ 47,800 
W. Lohe, ., Kralingcn, „ 47,837 
P.A.A. v.ltcgenmorter, „ Rotterdam, „ 45,400 
L. Hollander, „ Capelle u/d. IJsel, ,. 45,190 

i i u i i i r e r l i i , 3 April: het maken en stellen der pneu
matische rioleeriug volgens bet Liernurstelsel, voor 
bet schoolgebouw en de onderwijzerswoniug aan de 
Plaitc-Hoilingen, met de gedeeltelijke leverantie der 
daartoe benoodigde materialen; ingekomen 4 bij., als: 
C. de Burst, lc Papeudrecht, / 2300 
J. J. vnn Sluisdam. „ Dordrecht, „ 2230 
Penu en Bauduin, „ idem „ 2175 
BcrnliardFruncois& Co.„, Amsterdam, „ 1735 
gegund. 

sjreningen, 3 April: het bouwen eener nieuwe 
R. K. school, enz.; ingekomea 3 bilj., als: 
W. Cones, te Groningen, ƒ 30,685.80 
M . Taverne, „ Leeuwarden, „ 87,400. 
T. Jansen, „ Grouiugeu, „ 25,165. 
niet gegund. 

'a-Hage, 4 April: het doen vaa vernieuwingen en 
herstellingen eu het onderhouden ged. '77. '78 en '79, 
van </. het huis van verbetering en opvoeding voor 
jongens en 6. bet huis vnn srrost te Alkmaar: 

a. b. 
W. Praaldor, te s-Hage, / 835. ƒ 2649. 
C. Do.n, idem, 832. 2458. 
J. de Oruaf, idem, 783.33 2810. 
P. Tesselaar, idem, 760. 2776.41 
J. J . Tesselaar, idem, 675. 2727. 

Ilein, 4 Ap.il: de levering aan de artillerie-sta
pel- en constriicliemaguziincu van : lo. 30,000 KG, 
gejroton roodkoper in blokken, en 300 KG. zuiver ge
raffineerd rond staafkoper; ingekomen 5 bilj., als: 

te Rotterdam, / 29,178. S. A. Vies eu Zn., 
G. J. Leeuwenberg, „ Delft, „ 29,055. 
II. S. Stokvis en Zo., „ Rotterdam, „ 28,730 79 
11. de Heus en Zn., „ idem „ 28,041. 
L. J . E.thoven en Co., „ 's-Hage, „ 27,913. 

2o. 3500 KG. Baiika-lin ia blokken; iagek. 7 bil* 
jet ten, als: 
S. A. Vies en Zn., te Rotterdam, ƒ 88.61 
Wed. G. Dooremans en Zn., „ idem „ 88.23 
Eitje on Co., „ Amsterdam, „ 88 00 
L. J . Enthoven en Co., . 's-Hage, „ 87.94 
G. J . Leeuwenberg, „ Delft, „ 87.94 
Ricard cn Freïwald, „ Amsterdam, „ 8 .66 
R. S. Stokvis en Zn., „ Rotterdam, „ 87.33 
per 100 kilo. 

Kral ingcn , 4 April: hot bouwen eener school met 
ondei wijzerswouing; iugek. 15 bilj., als: 
A. Bons, te Utrecht, ƒ 52,377. 
W. I. de Jongh, „ Rotlordam, „ 51.000. 
A. Piena, „ Kralingen, „ 51,235. 
D. Huurman, „ Delft, „ 50,383. 
B. P. Huurman, „ idem „ 50,783, 
D. Roepman, „ Rotterdam, „ 49,399.99» 
Wed. G. Camcsi, „ idem „ 49,477. 
J. C. Krijgsman, „ Kralingen, „ 49,449. 
J. van Vesscm, „ idem „ 49,198. 
A. Iamgejan, „ idem „ 49,120. 
H . Deenik, „ idem „ 48,997. 
J. J . van Sluisdam, „ Dordrecht, „ 48,988. 
H. Langerwaard. „ Rotterdam, „ 48,906. 
A. v. d. Spiegel, „ .dem „ 47,557. 
J. K. Tom, „ 's-Hage, „ 45,893. 

' • -Uravri ideel , 4 April: hel afbreken van de oude
en bet bouwen vnn eenc nieuwe school voor 480 leer
lingen, iu 6 lokalen, met bijlovcriiig vau bouw&tolTen, 
meubelen, enz.; iugek. 19 bilj., als: 
P. Verhoeven, te Dordrecht, / 41,050 
M. Vorvoorn, „ Gravendeel, „ 40,760 
A. Bijl, „ idem ., 40,299 
M. Naaktgeboren, „ idem „ 40,209 
W. Lammers, „ Strijen, ,, 39,987 
T. Lammers D.Hz., „ idem „ 39,985 
H. Degens Hz.. „ Dordrecht, „ 39,984 
J. J. vun Sluisdam Jz., „ idem „ 39,979 
J. Degens en Zn., „ idem „ 3'',943 
J. Visser Rs., „ Gravendeel, „ 3S.806 
B. B. van 1 peren, „ idem „ 38,060 
L . Noten, „ idem „ 33.U58 
A. van Onaneren, „ Strijen, „ 38,038 
J. i 'iiterluiden, „ Gravendeel, „ 38,010 
R. van don Borg, „ idem „ 38,000 
H. A. Blok, „ idem , 37,000 
A. Blok, „ idem „ 36,888 
J. van Trigt, „ Heorjansdam, „ 36,400 
J. Buurman, „ Putlersboek, „ 30,385 

l lpendam, 4 April: lo. bet doen van herstellingen 
aun den toren te Purmerland; ingekomen 7 bilj., als: 
kt Worp, te Purmerende, ƒ 10,440 
J. de Vries, „ idem ,, 9,900 
K. Alblas, „ llpendam, „ 9,800 
J. Zijp, „ Purmcrlaud, „ 9,800 
A. Rijneveld, „ llpeudum, „ 9.000 
J. Baud, „ Purmerende, „ 8,780 
H. Klaver Dz., „ llpendam, „ 8,390 

2o. bet doen van herstellingen aan dea toren te 
llpeudum ; ingekomen 4 bilj , als : 
4. Rijneveld. te llpoudam. f 867 
K. Alblas, „ idem % 850 
J. de Vries, „ Purmcrcnd, „ 035 
H. Klaver, „ llpendam, „ 569 

3o. bet maken van eea veerpont; ingekomea 3 
bilj., als: 
G. de Boer, te Zaandijk, ƒ 3250. 
B. K. Koppen, „ West-Urafldijk, „ 3193. 
J. Borcns, „ Gouda, „ 3134.24 

M a r t i n a , 4 April: het bouweu eener pastorie voor 
de Herv. gemeente; ingek. 7 bilj., als: 
Gebr. vaa Manen, te D.acuton, f 17,300 
L . Piekstra, „ Kujkhorne, „ 17,000 
B. de Leeuw, „ Hardeganjp, „ 10,700 
K. Sijbrandij, „ Wirdum, „ 15,880 
5. J. Wicriug, „ Bergum, „ 15,900 
J . Piekstra, „ idem „ 15,787 
J. Kalt, ,j Ureterp, „ 14,994 
gegund. 

i i i i n, 5 April: de levering van verschillende 
benoodigdhedea aan de artillerie-Btajiol- en construe* 
tiemngzijncn: 

W. A. Paerels en Zn., te Delft, perc. 1, haren bns-
kruitkleedea ii ƒ 1 0 . 4 0 ; pcrc. 2, halve dito, n ƒ5.10. 

W. J. de Voogd, te Dordrecht: perc-3, boksreepen, 
a f 18.82; perc. 4, koppel ree pen, a ƒ 29-08; perc. 5, 
schrank reepen, a ƒ44.17; perc. 0, gioote kuiionstrop-
oen, a ƒ 7 00; perc. 7, kleine duo, a ƒ 4 . 7 9 ; peie. 9, 
icanontrekrecpeu, a ƒ 1 4 43; perc. 10, tuierreepeu, a 
ƒ 1 5 . 0 4 ; perc. 12, braudzeilopliaaltouwen, a / 1.27; 
pcrc. 13, hoofdtouwen tot braudlmkeu, a f 14.12; 
perc- 10, brandzeilen met ophualtouwen, a /S4.92; 
perc. 17, hoofdtouwen tol bruudbakun, ii ƒ 1 4 1 2 . 

W. do Gruijter, tc IJselstoiu: pcrc. 8, stopstroppen, 
a ƒ 0.69. 

W. C. Pastour en Co., te Rotterdam: perc. 11, 
braad emmers, a ƒ1 .37 , bij loting. 

Gebr. II E en J. v d. Heide, te Delft: perc. 14, 
oplmaltouwcn lot slangeu, a ƒ1 .25 , bij loting. 

B. J . Oloff, le Leiden: perc. 15, haudbraudspuiten 
met tocbe'iooren, a / 48.90. 

F. Pauwcls, te a Hagei pcrc. IS, veilighcilskappen, 
ii /15; pcrc. 19, geheime lantaarns, a ƒ 1.33; pcrc. 23, 
zuigerbeklecdseleit voor brandspuiten van model, i 
/0.50; perc. 24, i Imn voor ban Ibraudspuiteu. a ƒ 0.35. 

W. Hoven ea Zn., te 's-Hage: perc. 20, slangen 
totullo hranlspu ten, a /15.49; pare. 23, stclleu zuig-
buizen, ii / 03.95. 

I'. J . Smits, te Nijmegen: perc. 21, korte slangen 
tot hanilbrandspuitcn, a / 2.55. 

R. S. Stokvis en Zu., te Rotterdam, perc. 22, lange 
dito, a /4.58. 

Haarlem, 5 April: lo. het verbeteren van hot be
slag vóór het paalscherm der Petlemor zeewering; 
minste iaschr. wus J. Oldeuburg, te Bergen, voor 
f 2934. 

2o. het verbeteren van den weg op den oostclijken 
dijk van het Ncordliollaudscb kauaal, langs de ge
meenten Oost- en Wesl-üraftdijk; minste inschijver 
was G, Honijk, te Purmerende, voor ƒ3333 . 
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Wllhelmlnadara , 5 April: liet plaatsen van een 
kraagstuk, langs een gedeelte van den teen der West
nol aan den polder Oostbeveland; ingekomen 8 bil
jetten, als: 
B. den Exter vau den 

Brink. tc Krabbendijke, ƒ 3S00 
J . Koole, „ Kruiningen, „ 3750 
J . L . Dingens, „ Goes, „ 87*0 
W Scliaddolee, „ Goedcreede, „ 3070 
P. J. Visser Pz., „ Hansweert, „ 3020 
L van Male Dr., „ Breskous, „ 3328 
J . van Eek, .. Hardiuksveld, „ 3250 
C. de Wilde. „ Kattendijke, „ 3240 

Vetten, 0 April: het bouweu eener bouwhoeve voor 
de erven Van Cven in den IJpolder; gegund aan J. 
de GraatT, te Alkmaar, voor ƒ22,000. 

Zwol l e . 6 April: lo. hel doen vau klinkerbestra
tingen op dou grooten weg Io klasse no. 1, gedeelte 
van Deventer nnar Goor; minste inschr. was W. Arulz, 
te Milligen, voor / fil74. 

2d. liet vervangen door oen steenen dam van een 
ge i eel te paalwerk aan de oostzijde van Schokland; 
minste inschr. was F. C. Terwindt, te Pannerden, 
voor ƒ4695 . 

Gre-iiiiifen, 0 April: lo. hot bouwen van eene go-
koppelde schutsluis, hoven den Pekeldordain; minste 
iuschr. wus 11. llavcuga, te Keiderwolderpoldcr, voor 
/ 4S.650. 

2o. het bouwen vau eene schutsluis in het Pekel-
derhoofddiep, zuidkant te Nieuwe-Pekela; minste in
schrijver was P. Holthuis, te Nieuwe-Pekola, voor 
ƒ 30,lJ7S. 

3o. het bouwen van eene schutsluis in het Pckelder-
boofddiep, ter vervanging van het bovenste Verlaat 
aldaar; miuste inschr. WILS J. Meijering, tc Nieuwe-
Pekoia, voor / 27,200. 

4o. liet houwen vau 2 houten draaibruggen, met 
steeuen penanten ea wal hooiden, iu den weg te Stads
kanaal cu lungs hot Boereudiep; miuste inschr. was 
G. F. HazclhotT, te Oude-Pekela, vuor ƒ7280. 

Middelburg, 0 April: lo. hot onderhoud der Rijks-
zeeweringen bij dc Oude Hoeve, san de noordkust van 
Schouwen, van 1 Mei 1S77—30 April '78 ; minste 
iuschr. was II. Hage, to Middelburg, voor / 3600. 

2o. het herstellen vau eenige rijzen hoofden bewes
ten den westhavcudijk te Neuzen; minste iuschr. was 
I. van Male Dz., te Breskens, voor ƒ 6 0 4 0 . 

Zaaitmlag, 7 April: de buitengowuue zinkwerken, 
sternbcstortingcn enz. aan dc polders Margureia, 
Kleiae-Huiseni cn Kuudrucht; minste inschr. was C. 
Roskam, te Sliedrecht, voor ƒ 80,700. 

A m i l e r d a m , 7 April: lo. het éénjarig onderhoud 
van de kazernegchnuweu, 2o. eeuige herstellingen aan 
die gebouwen te Amsterdam; minste inschr. wus O. J , 
Maks Jz., resp. voor / 4080 en ƒ ll,:-80. 

3o. het éénjarig onderhoud van de werken in dc 
stelling van Amslcrdum; miuste iuschr. was A. Helsen, 
te Amsterdam, voor '3850. 

%m»terdiiin , 'J April: lo. het leveren van 1500 stuks 
geercosoteerde eiken* cn 1501) idem grenen dwarslig
gers en 150 stuks gecreosoteorde eiken wisselhouten; 
minste lusciirijvcrs waren II E. van Gelder en Co., 
perc. 1 voor ƒ0973.22, perc. 2 voor ƒ3300. 

2o. het maken van eene bergplaats voor vracht
goederen op bet station te Haarlem; minste iuschr. 
was A. Bons, tc Utrecht, voor ƒ3077 . 

tmaterdam . 'j April: het maken van een stalgc-
bouw v.mr 10 paarden met hooizolder; bet bouwen 
en inrichten van hot voorgebouw tot koetshuis, iu dc 
Falckstraat; uuderbauds gegund aan Timmer en Fiirst-
ner, tc Amsterdam, voor ƒ14,705. 

'a-llage, 11 April: lo. het éénjarig onderhoud van 
de werken tot verbeteriug vau den waterweg van 
Rotterdam naar zee aan den Hoek van Holland; 
minste iuschr. was P. A. Bos, te Sliedrecht, voor 
f 50,300. 

2o. het doeu van graaf- rn baggerwerk op bet be
nedendeel der Nieuwe-Merwede, gedeeltelijk doormid
del van Rijks-stooinbaggervaartuigeii: miuste iuschr. 
was A. Volker, te Sliedrecht, voor /165,700. 

3o. de opruiming vun gronden aan deu rechteroever 
van het Midlegat, onder Dubbeldam; minste inschr. 
wus G. do Hoog, te Gorinchem, voor / 39,500. 

lie venter. 11 April: het éénjarig ouderhoud der ka
zernegehouwen; minste inschr. was A. Feherwee, tc 
Deventer, voor ƒ5070. 

Arnhem, 11 April: het verhouwen der perceelen 
op deu hoek vuu de Vijzel- en Woverstralen, onder 
beheer vau de aicllitecleu Van Gendt eu N ie raad; 
ingekomen 0 bilj., ais: 
J. P. Welsiug, te Arnhem, / 15,530 
G. J. Hoogen, „ idem » 15.236 
Th. Eibers, „ idem „ 14,782 
G. vau Berkum. „ idem „ 14,917 
H. van de Sand, „ idem „ 14,490 
H. Heuvels, „ idem „ 14,469 
J. Post. ., idem „ 14,200 
D. Nijvelt, „ idem „ 13,946 
J. Tonnissen en 

I'-. D. 1.nou.an, „ idem „ 13,444 
gegund 

Utrecht, 11 April: lo. do herstellingen aan kazerne
gebouwen; minsle inschrijver was H. Leemans, te 
Utrecht, voor / 10,050. 

2o. cene verving vau idem; minste inschr. was B. 
Meibergen, tc Utrecht, voor ƒ3000. 

3o. hel op diepte brengen van den gekanaliseerden 
Krommen Rijn; minste iuschr. was H. vau Oustrum, 

( e Ulrecht, voor ƒ7100. 
Hleuwer-Vmatel, 11 April: het uitdiepen cn op-

protiel-bieiigeu der s!oot lang- het Jau-Hauzctipad; 
miuste iuschr. was J. Schaap, tc Amsterdam, vuor _/315. 

Wadena |en, 11 April: het bouwcu van eeu nieuw 
heerenhuis, onder beheer van den architect Wouter-
loorl; minste iuschr. was W. 1). vau Mourik, tu 
Drumpt, voor ƒ h.414.44. 

Amsterdam, 12 April: liet verbouwen van cen 
perc.el n de Kalverstraut no. 210; minste iuschr. 
waren Cruyff Sn Scnoulen, tc Amsterdam, voor ƒ 4090, 

l ' t rer l i t , 13 April: het verbouwen der bestaande 
locomulluveuloods tu bet maken van bijkomende Her
ken op bet gemeenschappelijk bta IOU Zullen; ingek. 
14 b..ellen, ais: 
II, VV. Douwei. te Zulfen, ƒ 86.000 
D. Buer, » Sliedrecht. „ 76,502 
A. B. Leusiuk en 

G. H. van der Heijden, „ Arubcm, „ 72,900 
W. Lensink eu Zu., „ idem „ 72,485 
A. Picua, „ Kralingen, „ 72,270 
D . Brums en A. Blocks. „ Zwolle, „ 08,500 
11. Hajtiuk, „ Zutfen, „ 67,170 
A. Brons en J. Meun, „ Ulrecht, „ 67,777 
\ \ . A. G. Jansen en 

K. Hollander. „ idem „ 66,010 
A. C. Caiiuiggelt, „ Brunimcn, „ 66,573 
G. Schurink, M tutlea, m 61,500 
A. S. Schaat-ma, „ Harlingen, „ 00,800 
A. W. Gciretscn, i Zutlen, 58,556 
D. Limper, Baarn, „ 56,999 

Vervolg der Berichten en MwMeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

'3 Qravenhage. Bij ministerieele beschikking is 
aan L . Prott, te Uithoorn, tot wederopzegging, ver
gunning verleend voor een sUMiuibooldictist tot ver
voer van personen, gocdenm en VOfl tusschen Mij-
dneht, Amstüi-dam, Purmerende en Leiden. 

Amaterdam. De heer F. W. van der Kolk , for
tificatie-opzichter 2de klasse, is benoemd tot opzich
ter 1ste klasse in dc stelling der genie te Amsterdam. 

Utrecht. Bij de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen zijn met 1o. Mei e. k. benoemd 
tot adjunct-inspecteur te Mep|>cl de beer W. Pahst, 
thans stationschef te Utrecht, en tot stationschef te 
Utrecht de heer II. M. van Fenema, thans stations
chef te Breda. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, tor voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

n. © d actie 
van genoemd Weekblad. 

T o t Vr(I<l&fr/-<*vou<l u « k « r « , i i u r e n 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Adver ten t i en . 

Aanbesteding. 
Op Vrijdag, den 4 Mei 1877, des middags te 

12 uur, zal door den COMMISSARIS DES KO
NINGS in de provincie Groningen, of, bijzijn af
wezen, door een der Leden van de Gedeputeerde 
Staten, ui een der vertrekken van het Provinciehuis 
te Groningen, in het bijzijn van den Provincialen-
Ingenietir van den Waterstaat, onder nadere appro
batie in het o|»cnhaar worden aun lies teed: 

I". Het onderhouden van het Eemska-
naal en de daarbij behoorende wer
ken, gedurende 1877. 

2". Het ophoogen der dijken en het doen 
van herstellingen aan het Eemska-
naal met daarbij behoorende werken. 

Dese aanbesteding tal geschieden bij enkele In-
schrijving, in dier voege, dat de aannemers 
VEBPLIGT zijn op beide werken in tc schrij
ven, mits de som, waarvoor zij ieder werk wen
schen aan te nemen, AFZONDERLIJK in het 
inschrijvings-liiljet worde vermeld. 

De Gadiiigiunkeiidcn kunnen vun de liegrootingen 
van kosten van voorschreven werken ter Provinciale 
Griffie kennis nemen. 

De bestekken, waarnaar de bovengemelde aanbe
steding zal plaats hebben, liggen, behalve in het 
Provinciehuis te Groningen, ter lezing in de Ge
meentehuizen te Groningen, Appingedam, Win
schoten, Oude Pekela, Delfzijl, Sappemeer, Win
sum , Leens, Uithuizen, Uithuizermeeden, Be
dum , '/.uidhorn eu Bcerta, terwijl zij, tegen be
taling van 50 Cent per exemplaar, ter Provinciale 
Griflie verkrijgbaar zijn gesteld, ingevolge resolutie 
van Gedeputeerde Staten van den 17 Maart 1850, 
n". 71. 

Naden inforrnatiën kunnen worden aangevraagd 
hij den Provincialen Ingenieur en den Adjunct Inge
nieur, heide te Groningen, en den Hoofdopzigter 
C. WIND, te Delfzijl. 

NB. De aannemers worden bij deze herinnerd 
aan dc bepalingen, vervat in § 441 en 442 der 
algemeene voorschriften voor de uitvoering en het 
onderlioud van werken onder het beheer van het 
Departement van BinnenlandBcbe Zaken, voor zoo
veel de inrigting en bezorging van de inschrijvings-
billetten betreft. Tevens wordt hunne aandacht ge
vestigd op de besteksbejialiiig, betreiïende de onder-
teekening der besteditigstukken. 

Groningen, den 11 April 1877. 

De Commissaris des Konings voornoemd: 

VAN HEIDEN. 

Ministerie van Binnenlandsche Z a k e n -

UNDS-GEBOUWEN. 

Aanbesteding. 
Op Maandag, 30 April 1877, des voormiddags 

ten 11'/) l i n ï « sali onder goedkeuring van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken, en in bijzijn van 
den Hoofdingenieur van den Waterstaat, belast met 
het beheer der Landsgebouwen, aan het gebouw van 
het Ministerie van Binnenlandse he Zaken te 's Gra
venhage , wonlen aanbesteed : 

De opbouw op de bestaande fundamen
ten van een nieuw gebouw ten dien
ste van het Departement van Justitie 
op den hoek van de Lange Pooten 
en het Plein te 's Gravenhage. 

De besteding geschiedt bij enkele inschryving, vol
gens § 441 der Algemeene Voorschriften. 

Het bestek ligt ter lezing in het gebouw van het 
Ministerie van Binnenlandsche Zakeu , aan het bureau 
van de Lands-gebouwen te ' l Gravenhage en van 
bet Provinciaal Bestuur van Zuiilbollund, en is voorts 
op banco aanvrage, tegen betaling der kosten, te 
bekomen bij den boekhandelaar M. NJJHOFF, Raam
straat nu. 40 te 's Gravenhage, en door zyne tus
schenkomst in de voornaamste gemeenten des Ryks. 

Inlichtingen worden gegeven dooi' den Hoofdinge
nieur van den Wuterstaat MAZEL, lielast met het 
beheer der Landsgebouwen, en den Ingenieur-Archb 
tekt SINGELS, beiden tc 's Gravenhage. 

Aanwijzing zal woiden gedaan op 10 April 1877. 

's Gravenhage, 21 Maart 1877. 

Een bouwkundig Teekenaar 
grondig bekend met het timmeren, wenschte ineen 
bouwkundige betrekking geplaatst te zijn. Adres 
met franco brieven letter W . C . bij L. J. C. BOU
CHER, Buck binderij Pupestraat 9, Den Haag. 

Aanbesteding. 
Op Vrijdag, den 27 April 1877, des middags 

te 12 uur, zal door den COMMISSARIS DES KO
NINGS in de provincie Groningen, of, bij zijn af
wezen, door een der Leden van de Gedeputeerde 
Staten, in een der veitrekken van het Provinciehuis 
te Groningen, in het bijzijn van den Provincialen-
Ingenieur van den Watei-staat. onder nadere appro
batie in bet openbaar worden aanbesteed: 

Het verdiepen van het Hoendiep van de 
sluis aan het Noord Willemskanaal 
tot aan het verlaat te Gaarkeuken 

Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele In
schrijving. 

De Gadingmaketideti kunnen van de begrooting 
van kosten van voorschreven werk ter Provinciale 
Griffie kennis nemen. 

Het bestek, waarnaar de bovengemelde aanbeste
ding zal plaats hebben, ligt, behalve in bet Provin
ciehuis te Groningen, ter lezing in de Gemeentehui
zen te Groningen, Appingedam, Winschoten, Oude 
Pekela, Delfzijl, Sappemeer, Winsum, Leens, 
Uithuizen, Uithuizermeeden , Bedum, '/uidhorn 
en Beerta, terwijl het, tegen betaling van 50 cent 
per exemplaar, ter Provinciale Griffie verkrijgbaar 
is gesteld, ingevolge resolutie van Gedeputeerde Staten 
van den 17 Maart 1859, n'. 71. 

Nadere informatici) kunnen wonlen aangevraagd 
bij den Provincialen-Ingenieur en den Adjunct-Inge
nieur, beide te Groningen. 

N.B. De aannemers worden bij deze herinnerd aan 
de bepalingen, vervat in 5 441 en 442 dei- alge
meene voorschriften voor de uitvoering en het onder
houd van werken onder bet beheer van bet Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, voor zooveel de 
inrigting en bezorging van de inschrijvingshilletteit 
betreft. Tevens wordt hunne aandacht gevestigd op 
de liesteksljejaling, betrellende de ondcrteekeiiing 
der bestedingstukken. 

Groningen, den 9 April 1877. 

De Commissaris des Konings voornoemd: 

VAN HEIDEN. 

PRIMA QUAUTEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ6.—, per 25 vaten ƒ 5.70, 
per 50 vaten f 5.40, 

bij grootere partijen over den prjjs nader 
overeen te komen, 

AUGUST 0STER, 
( J T u s h a v e n l a te R o t t e r d a m . 

Waal-, Put- en Profilstem 
Tot dadelijke levering .oorhanden oene groote 

party PUTSTEEN, nrnblUenda aoortsn GEVEL
STEEN , ROOD, eene irroute part, WAAL
STEEN met schuinen hoek en diverse norten 
PROFILSTEEN. 

Te bevragen niet vrachtvrije brieven bij 

NICOUAS VAN HEUKELUM, 
Staalfabrikant te NIJMEGEN. 

Nederlandsch Westfaalsche 

8 P O O R W E G - 1 A . 4 T S G H A P P U L 
CLijn ZUTPHEN—WINTERSWIJK.) 

AANBESTEDING. 
Oj> Woensdag den 25 April 1877, des na

middags ten twee ure, ten Haadhuize te Zutphen; 
Wegens het maken van de AARDE- , 

de KUNST- en eenige andere WER
KEN, ten behoeve van het gedeelte 
spoorweg van af de rivier de Berkel 
nabij Zutphen tot aan piket 313 onder 
Lichtenvoorde. (Lengte 26.8 Kilo
meter.) 

De inschrijvings-billetten moeten uiterlijk 
den dag vóór dien der aanbesteding, vrachtvrij worden 
ingezonden of bezorgd aan het Bureau der Maat
schappij te Winterswijk. 

Inlichtingen worden gegeven op het Bureau van 
den Directeur-Ingenieur te Winterswijk, alwaar tevens 
het bestek op franco aanvrage en tegen betaling 
van ƒ 0.50 van af den 9 April e. k. verkrijg
baar is. 

Aanwijzing op het terrein op Dingsdag den 
17 April e.k., te beginnen des morgens ten negen 
ure iu de lijn aan den grintweg van Zutphen naar 
Lochem onder Warnsveld, 

DE DIRECTIE. 
Winterswijk, Si Maart 1877. 

Herbesteding. 
De Burgemeester der gemeente Arnhem zal Vrij

dag 20 April 1877, 's namiddags 1 ure, in het 
ojsuihaar ten gemeen tehuize herbesteden : 

lo. Het onderhoud der Wegen. Singels, 
Pleinen en Voetpaden voor één of 
voor drie jaren; 

2o Het aanleggen van Harde Banen 
op den Deelenschen weg, den ouden 
Koningsweg in Papendal en den nieu
wen Parallelweg. 

Aanwijzing Woensdag 18 April e, k. voormiildugs 
11 uur, te beginnen aan het Bureau der gemeente
werk en. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie verkrijgbaar. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DB JONGH & Co, Civ. Ing. 

te O U D E W A Ï K K . 
Vervaardigen STOOM- en HAND-BAGGERMOLENS, 
volgens eigen systeem. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Evenaars van Zuilen- ra TalHbazall-urnevcn 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaar, in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland Cement, 
KALK, NtOHSTEKN, VOORVASTE SHEIK, ESZ-

Nieuwehaven N.sijde 55, H o t l e r d n . i l . 

De GEBROEDERS VAN (.'LEEF verzenden bin
nen eenige dagen: 

Prospectus van een werk getiteld: 

WATERBOUWKUNDE, 
liKWKRKT ItOOtt 

N. H. HENKET eu E. STEUERVYALD. 
Uoogleeraren in dr It'atfrhmaekuude aan de Pohtee hut-

tcke School te Helft, 

J. VAN DER TOORN, 
Hoofdingenieur van den If'aterttaat te Zwolle 

EN 
O M . SCHOLS, 

Leeraar aan de Kon. Milit. Akademie te Breda. 

V E R K I E Z I N G V A N B E S T U U R D E R S 
vau de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 
Eenige Leden der Maatschappy tot Bevordering der Houwkunst noodigen hunne .Medeleden 

uit de stembiljetten vonr Kandidaat-liesluurdcr» in te vullen met de namen der heeren-

J. R. D E KRUIJFF, Ing-enieur-Architect. 
P. J. MOUTHAAN, Ingenieur bij de Holhindsche IJzeren 

Spoorwegmaatschappij. 
T. SANDERS, Civiel-bouwkundig Ingenieur. 

SSSf üe stembiljetten moeten uiterlijk op 2(1 April e. k. vrachtvrij gezonden worden aan 
het Bestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. 

Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

V A L DE! T R A V E R S , 
geel't berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor den 

tÖS&sii?-1*8''1^ verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLKERS &. C°. te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelyke voorwaarden als aun de Fabriek, IVltvveg N". 3, te zltnttfrdaM. 

D E D I R E C T I E . 

SUIJVER Hk. JONKER &. ZOON, 
8 T O O M K E T E L M A K E K K te A M 8 Ï E K D A M , 

hebbtu nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 
(ii.dr.ikt bi) li. VV. VAM llkll WIEL lk C te Arnhem — Alle .tukken eu adiriItMiia te adreueeren mui den Redacteur F. W. VAN GENDT JG.n. te Arnhem. — Uitgave van 1». A. THIEME. 

Twaalfde jaargang. K°. 18. 
•.! : i ; ; / v 2 i - « * ! t : t M i o - a a 

Zondag 22 April 1877 

DE OPMERKER 
"WEEKBLAD 

VOOB 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
• 

Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Venchgot ImmiefL Trhje ftt i auuaea f 1.SS. l U i l k H l M t i i i k i n » 
een jwrgsox. Afzonderlijk, nummers bij vooraitbeitelUnc IS ccnu. 

Alle stokken en advertentien te adresseeren 

de Redactie te A u b e m . 

A D V E R T E N T I E N : 

V u 1—6 regtl» f 1.—, renter voor eiken reicel pluUruimte 20 ctett efl 10 eent» 
•l ran hrt blad. Advertentien roor het buitenUnd 8aceaf«perrekjd. 

EEN IJSBOOT. 
In het Handelsblad van H Maart wordt eene 

oedeileeling gedaan omtrent een ijsboot. In ge-
noemde mededeel ing wordt ons gemeld, dat de Staat 
Canada een boot heeft lateu bouwen, teneinde eene 
ifwrtdurende gemeenschap te hebben met Prince 
Edwards Island, Nova Scotia en Nieuw Brunswijk , 
vooral des winters wanneer de (iolf van St. Lawrence 
met ijs bedekt is. Prince Kdwards Island stelde het 
bouwen dezer boot tot voorwaarde toen het zich bij 
de confederatie van Canada voegde. 

Ue boot — The Northern Light genaamd — is 
lang, smal, en zeer sterk gebouwd van ijzer, voor
tien met een houten huid, zoo iets hebbende van 
een monitor. Ue boot moet volgens schrijven zeer 
goed voldoen, en nu wordt er gevraagd of er geen 

igt-lijkheid zou kunnen bestaan ook in ons land 
een ijsboot te vervaardigen, teneinde onze rivieren 

kanalen des winters open en alzoo bevaarbaar te 
houden. De mogelijkheid bestaat wel, maar ik 
«loof, dat de wil een weinig ontbreekt. Ik ineen, 
dal zulks niet alleen nuttig, maar zelfs zeer nood-
okelijk is: wij zouden daardoor wat minder gevaar 
'. y.i van overstiYKimiiigen. Zulk een ijsboot zou 
niet alleen de rivieren, maar hoofdzakelijk de mon-
lingen kunnen openhouden, om den afvoer van het 

dnjfijs te vergemakkelijken. 
Het denkbeeld is echter zoo geheel nieuw niet, 

de uitvoering misschien wel. 
In Amerika houdt men meer van handelen; mo-

trelijk zijn daar de spreek woorden; Dinet passim en 
meten wordt de tiieeste tijd versleten", en ozeggen 
en doen zijn twee", niet bekend. 

In het jaar 1*7.'f vinden wij melding gemankt van 
:ti ijsbreker voor onze rivieren, ontworpen door de 

liiui.i J . en K. Smit, te Krimpen a/d Lek. 
Genoemde firma wil met den ijsbreker niet het 
stukrammen, maar oplichten. Zij heeft daarom 

aau den steven een hullen vorm en aan den ijsbreker 
ingebogen wanden gegeven, om zoodoende het ijs op 
te lichten en het daarna over liet ijsveld te schuiven., 
[lit denkbeeld is zeker te verkiezen boven dat, om 
het ijs ónd<>r te schuiven. Het vaste ijs neemt 
daanloor in dikte toe, men kan de ijsschotseu er niet 
meer onder krijgen, en om ze er op te halen heeft 
ook zijne moeilijkheden. 

Het vaartuig heeft een lengte van 45 M. en een 
maximum diepgang van i.'l ill., wijdte 15 M . , 
holte 4.5 M. 

De dikte van het plaatijzer is 8 m.M. en de stevens 
zijn van een genoegzaam aantal spanten voorzien, om 
liet indrukken te voorkomen. 

Het vaartuig wordt voorthewogen door één scheprad, 
dat midscheeps werkt. I let zou voortbewogen worden 
door een inuchine vun 14<l a 15U P.K. nominaal. 

• T:- zou het vaartuig gestuurd wonlen door zwaar* 
in die op en neer kunnen bewogen ea verbor

gen wonlen in sleuven. 
I ><'/.. ijsbreker zou instaat zijn om zich door een 

jslaag van 50 c.M. dikte met eeue snelheid van 
' M M. iter minuut voort te bewegen. Het ware te 
etischen , dat dit plan leuuitvoer gebracht werd. 
'e kosten van zoodanig vaartuig mogen voor 't oogen-

belangrijk zijn, maar het verlies van duizenden 
M) duizenden guldens, door oversti-oomingeu ver-
mrzaakt, zou worden uitgewonnen. Het is mij on-

•nl of genoemde llrma reeds vóór langen tijd 
lil denkbeeld gekomen is; meer dan waurschiju-

ijk zal ook haar denkbeeld wel niet geheel nieuw 

Heeds voor een vijftig of zestig jaar geleden heeft een 
Wensch scheepshouwmeester het plan gevormd en de 
«ekeningen gemaakt voor een ijsbreker of ijsboot, 
'ij zou dienen om gedurende den winter de brie-
en te vervoeien van Kopenhagen over de Sont. '/t\\ne 
L-tkeningen werden door andere scheepsbouwmeestei-s 
''I ingenieurs stieng wetenschappelijk onderzocht un 
"gemeen goedgekeurd. Deze boot zou een machine 
lebben van p. m. 500 P.K. en instaat zijn zich 
«oor t dikste ijs een weg te banen. 

I'en Koning werd vergunnig gevraagd de boot te 
touwen, maar hoe het er mede afgeloopen is, wordt 
Ih-t gemeld. Zooveel is zeker, de boot is nooit in de 

geweest. 

Amsterdam. A. C. OK QRAAP. 

BEN CRJTISCHE GESCHIEDENIS VAN DEN 
OORSPRONG DER OR1KKSCHE BOUWSTIJLEN. 

Hiitoüe critique dei originei et de U for
mation de* ordrei greet. Far M. CIIAH-
LU CHIPIKZ, proles-cur a l'éeule spéci
ale d'architecture. Paria. Veuve MOMKL, 
1876. grand ia-S«, VI, itH* page, it 142 
flg. 25 friiiics. 

Uen leest ui Les Beaax-arts illustrii, 1877, 
>• 3ü7 en vv. 

De legende verhaalt, dat Medea, op verzoek van 
Ju-, ui. den vader van den held trachtte tc verjongen. 
Na al de dulen en bergen van Griekenland te heuben 
doorloopen om tooverplatiten te plukken , bereidde zij 
voor den ouden Eson een drank , die hem een nieuwe 
jeugd schonk. Ue schrijver van het boek, waarvan 
ik een ontleding ga beproeven, vergeve mij deze aau-
vatting van mijn onderwerp; ik heb geen plan een 
vergelijking te maken tusschen dc toovenares en hem; 
toch heeft hij, gelijk zij, eenigszins de gave van 
verjongen; als schrijver en als geleerde, gelijk hij 
is, heeft hij een onderwerp, waarover men sinds 
bijna zestien eeuwen zooveel geschreven en zooveel 
gesproken heeft, dat er alle aanleiding bestond om 
het als uitgeput te beschouwen, zoogoed als nieuw 
weten te maken. Door de critischc geschiedenis saam 
te stellen van den oorsprong en van de vorming der 
Grieksche bouwstijlen, na Vitruviusen zooveel andereu 
die sinds den grooten Romeiiischen bouwkundige over 
dit gewichtig onderwerp geschreven hebben, stelde de 
auteur er zich aan bloot, zonder groote winst voorde 
wetenschap, te herhalen, want zijn voorgangers gezegd 
hadden, of zich de verplichting op tc leggen nieuwe 
theorieën, gestaafd door stellige bewijzen, uit te bren
gen over punten, die sinds lang onomslootelijk bewezen 
schenen. IWhoef ik te zeggen, dat de auteur, door 
zich van deze verplichting te kwijten, van zijn boek 
eeu oorspronkelijk werk gemaakt heeft, waarin het 
talent vun den schrijver wedijvert met de wetenschap
pelijke kennis en den critischen geest van den ge
leerde? Uoor zich gemeenzaam te makeu met de 
jongste ontdekkingen, gedaan in Egypte, cn in Azië, 
in dut wondervol Oosten, dat juluersch schijnt ons 
het gelieiin van ziju vsrvlogen grootheid bloot te 
leggen, door de geschriften der nieuwere geleerden 
toe te lichten, te toetsen , door er op te steunen — , 
zooals die van een Dc Lujnes. een Lepsius, een 
Manette (Matïette), een Penvt, een Renan, eeu 
M i . - i " vau allen , die met erkend gezag gespivken 
hebben over het Uosten eu Griekenland — , einde
lijk , door zijn voordeel te doen met de archeologi
sche rijkdommen van onzen Louvre en van het 
Britsch Museum, heeft de heer Chipiez zijn werk 
totstandgebracht. 

Laat ons na de geschiedenis vnn het boek over
gaan tot dc ontleding. 

De arbeid van den heer Chipiez is gesplitst in twee 
deelen. Het eerste is gewijd aan het bestudeereii van 
de gedenk teekenen in het Oosten; iu het tweede 
wijst de schrijver, die eiken der drie bouwstijlen 
af/onderlijk behandelt, deu Oosterschen oorsprong 
der Grieksche heilige gehouwen aan in de vormen, 
de evenredigheden of de schikkingen van deu tempel. 

De schrijver heeft geineend, alvorens deze vraag
stukken te behandelen, iu een viRirrede de gevoe
lens van de oudheidkundigen over deu ooi-sprong van 
deu Griekschen tempel te moeten samenvatten. Al 
de voorgestelde oplossingen laten zich herleiden tot 
deze twee theorieën: de eerste ziet in den steenen 
t • • r 11 j H • I eeue navolging van de oude heiligdommen 
in Hellas; de tweede, die het beginsel van navolging 
ontkent, doet den ooraprong der vormen, inzonder
heid vun de kolom, afhangen van de eischen der 
constructie. De heer Chipiez stelt tegenover de aan
neming van de eerste leer de wetten van de statica. 
Wat de eischen der constructie betreft, de bouw
meester heeft ze mo.'ten volgen als een middel van 
verwezenlijking zijner denkbeelden, maar nooit zijn 
zij voor hem cen bron van schepping geweest. Bo
vendien zou het volgens die twee theorieën schijnen, 
dat de Grieksche knust ouuf haukclijk is geweest van 
vreemden invloed. De werken der wetenschap|>elijke 
exiieditie naar Egypte in het laatst der vorige eeuw 
en de nieuwere ontdekkingen hebben het aandeel 
doen kennen, dut Egypte en A/ie kunnen doen 
gelden in den invloed op de Helleeiische houwkunst, 
cu algemeen de leer van filiatie (dc afstamming, 
het verhand der geboorte) der vormen doen aannemen. 

DOM uiteenzetting verklaart de verdeeling van 
het boek. Alvorens de Grieksche kunst zelve te be-
studecren, neemt de schrijver, te beginnen by Egypte, 
de Inuden langs de Middelandsche Zee in oogeuschouw 
die by Griekenland liggen, om na te gaan, water 
aan ontleend wenl voorde vorming van de Helleensche 
bouworden, en iu 't bijzonder vau het voornaamste 
bestanddeel: de zuil. Men ziet op de Egyptische bus-
reliefs, die tot de vieide dynastie opklimmen (4000 
voor Chr.), twee soorten van udiculen met figuren. 
Ue eenen hebben het voorkomen van de opening 
van een houten hek (? claire-voie eharpentêe); de 
nabootsing van de houtvezels is zichtbaar. De anderen 
daarentegen vertoonen lichte zuilen met socles en 
kapiteclen, die cntablemeuten dragen. AN men 
de gedenkteekenen vergelijkt, waarin deze laatste 
soort van ediculen voorkomt, vindt men een groote 
verscheidenheid in de kapiteelen en de dikte van dé 

schaft der kotommen. De heer Chipiez meent, dat 
men er dc terugkaatsing in zien moet van de wij
zigingen, die in cen werkelijkeu type werden voort
gebracht 

Een vei-sierings-motief, dat op vete stéles wordt 
teruggevonden, trekt vooral de aandacht door het 
zonderlinge van de stelling, die het inneemt. Men 
ziet boven den architraaf zekere aanhangels ufge-
beeld, die den ovalen vorm hebben, en de oudheid
kundigen hebben er totheden den type van het 
Grieksche eivoi*mige kwartrtmd (ore) van gemaakt. 
De heer Chipiez geeft er een geheel andere uitleg
ging vaa. In zijn opvatting zijn het metalen gewich
ten , geaecht aan de behangsels van huiden, die het 
gebouw bedekten, waardoor zij meer stabiliteit ver
kregen en onafhankelijk van de constructie werden 
gemaakt. De beschrijving van den tempel, door de 
Israëlieten gebouwd bij hun tocht ui'. Egypte, waarin 
al de bestanddeelen van deze figuurlijke ediculen wor
den opgesomd, laat te dezen aanzien geen twijfel 
over. 

Ken ander gewichtig punt, door den schrijver 
betoogd, is de metalen samenstelling van de kapi
teelen dezer va» figuren voorziene zuilen. Zij zijn 
óf uit Ĵzer gegoten (jetés en fonte), één lichaam 
vormende met de schaft, of saamgesteld uit metutcn 
bladen, die de gedaante van ontluikende bloemen 
aannemen en met dc schaft vereenigd zijn door 
tallooze banden (ligatures). Wat de schaften zel
ven van een groot aantal dezer zuilen betreft, de 
volkomen gelijkenis van dc teekeningen, die meu op 
haar oppervlakte vindt, op die, welke andere uit 
den aard der zaak van hout vervaardigde voorwerpen 
bedekten, rechtvaardigt de verzekejing, dat ook zy 
van hout waren. 

Naast deze lichte bouwkunst en in een zeer ver
wijderd tijdvak vertoont zich het steenen steunpunt. 
Aanvankelijk uit één stuk en vierhoekig, gelijk bij 
den kleinen tempel van Gyseh, wordt het steunpunt 
of de zuil achthoekig onder het Midden-Rijk. De 
graven of tomben van Beni-Hassau bieden merk
waardige voorbeelden vun dezen tweeden vorm uun. 
Een weinig later wonlen de vlakken van liet steun
punt gnwter in getal, het buitenvlak wordt gegroefd 
door cannelures, en de pijler verandert in een schaft 
met cirkelvormige dwai-sdoorsnede. In dit wiste tijil-
j«rk tréft men muist den gegroefden pijler cen steun
punt "il ésm blok, gekroond met een kapiteel, en 
zware hulfeh'kelvormige uitstekken {rudentures) vcr-
tooneiule. geschikt volgens een kruisvormig plan. Dc 
vermenigvuldiging van deze uitstekken, waarbij zij 
zachter ineenlo.»pcii, maakt het steunpunt meer cn 
meer cirkelvonnig cn brengt een zuil voort, die door 
huren bollen omtrek verschilt van de cirkelvormige 
schaft, wulke geboren werd uit den gegroefden pijler. 

Gedurende dit geheele tijdvak, dat in de verste 
oudheid begint cn met de XIX' dynastie eindigt 
(14U0 v. Chr.), was het steunpunt uit één stuk en 
gedoogde dus geen zeer grooie afmetingen 

Maai tc beginnen met dit tijdvak dwingen de 
kolossale verhoudingen in de gehouwen, het enkele 
blok te vervangen door de kolom, die uit lagen Óf 
op elkander geplaatste stukken (tambours) bestaat. 

De zuil verrijst dun volgens twee zeer verschillende 
typen; Volgens den eersten verheft zich een ke
gelvormige schaft, rustende op een cirkelvorm igen 
socle cn gekroond met een kapiteel, dat hij het be
gin ecu verdikking heeft en dunner woi-rtt, zoodat 
het bij den abacus ecu middellijn heeft gelijk aan 
dc middellijn van de schaft. De tweede typt- geeft 
een zuil, wnarvan dc schaft gelijk is aan de eerste, 
maar waarvan het kapiteel een kromme lijn beschrijft, 
in de gedaante van ecu omgekeerde klok. Ken ku
bieke aluicus heelt tol grondvlak een vierkant, ge
lijk aan het ingeschreven vierkant van de cirkelvor
mige dwarsdoorsnede van het bovenste deel der schaft. 
Dc zaal te Karnak, waarvan dc zoldering door hon
derd vier en dertig kolommen wonlt gedragen, ver
toont de rijkste ontwikkeling van deze twee /uilen-
typen. Maar van deze twee typen kan de tweede 
door zijn klokvormig (campaniforme) kapiteel be
schouwd worden als den hoogsten graad van kracht 
en bevalligheid bereikende, dien de Egyptische bouw
kunst gekend heeft 

Zijn de steenvormen van de zuil bepaald gewor
den door een drijfveer tot navolging of door de nood
zakelijkheid in deconstructie.' De heer Chipiez neemt 
het laatste niet aan; de geheel geometrische eenvoud 
van deti pijler en van de kolom in den beginne is 
voor hem een bewijs van zyn eerste bewering. Hij 
neemt bovendien in aanmerking, »dat geen enkele 
• wijziging van den pijler de ufmeting vau de kruin 
Bvermeenterd en dus de spanning van den architraaf 
«verminderd heeft, en dat de wyze van verbinding 
•tusschen epistyl (architraaf) en kolom geen enkelen 
»vooruitgang in de constructie aantoont boven die, 

owclkc vroeger het plaatsen van den architraaf op 
•dan pijler regelde." Hij kan de eischen der con
structieleer niet aannemen als de oorzaak, die de 
i teen vormen van de zuil bepaald heeft. Wut zijn 
gevoelen aangaat, moet uien den oorsprong dezer 
vormen zoeken in dc navolging vun dc houten en 
metalen zuilen , die den steenen zuil zijn voorafgegaan. 

Na Egypte bestudeerd te hebben, toont dc heer 
Chipiez ons de verschillende typen van de Azialische 
bouwkunst. In Assyrie bestaan de kolommen uit een 
gladde cn betrekkelijk magere schaft. waarop een 
rechthoekig kapiteel rust, dat van voluten voorzien 
is. Gelijk in Assyrie zijn de schallen der kolom
men van Perscpolis dun en rank; enkelen bereiken 
tot twintig meters hoogte, maar zij verschillen vau 
de Assyrische schaften door het aanzienlijk getal 
cannelures, die haar oppervlakte doorploegen. De ka
piteelen zijn ook rechthoekig, liet is hier de plaats, 
opmerkzaam te maken op dc verschillen der hoofd
beginselen van de twee voornaamste typen tier zuil 
in de oudheid. 

In Egypte schijnt het kapiteel beheerscht te wor
den door de schaft der kolom, in Per/ie door den 
architraaf. Immers, de kolom te Karnak, herleid 
tot den een vond igsten vorm, bestaat uit twee afge
knotte kegels vnn ongelijke hoogte cu tegen elkan
der geplaatst met hun geringste dwarsdoorsnede. 
Door op gelijke wijze te werk tc gaan bij de kolom 
vnn Persepolis, vindt men ecu afgeknotten kegel, 
waarop een pnrallclopipedum rust. In Egypte hangt 
het kapiteel van geen enkele noodwendigheid der 
constructie af; het is gemaakt voor de schoonheid 
der zuil. Te Persepolis schijnt het kapiteel, dut niet 
t>m de schaft verbonden is, slechts bestemd om 
den architraaf te dragen. De heer Chipiez. de Azi
atische kolommen vergelijkende met de Egyptische 
steunpunten, verklaart de kolossale hoogte, die de 
eersten bereikten, en haren grooten ouderlingen af
stand (disposition arcostgle,/ door het bondgenoot
schap van steen en hout. Gelijk in Egypte, zoude 
de navolging vun houten en metalen samenstellingen 
de vormen van de Iraiiischc zuil hebben bepaald. 

Phenicie brengt ons nader tot Griekenland. Xa 
bezield tc zijn geworden door de Egyptische bouw
kunst cn de Iranische gedenkteekenen, heeft het meer 
rechtstreeks uun Griekenland de nieuwe vormen en 
verhoudingen overgedragen, die zijn kunst heeft ge
schapen. Zou ook al dc Pheuicischu kolom niet zoo
veel gebruikt werd in dc gehouwen als in Egypte 
eu Pei-zie het geval wus, kenmerkt zij zich door de 
verscheidenheid vnn de kapiteclen, die haar kronan, 
en waarin men het begin van de vormen der Dorische 
en Korinthisrhe kapiteelen kan herkennen. 

Men kan ook inden Louvre pijlers zien , atkomstig 
van Golgos, en gedekt met een kapiteel, gevormd 
uit voluten, die zich kruisen (dus Ionisch). 

Overgaande vuu Phenicie tot Klein-Azie, kan men 
er den Hauwen weerschijn van de iti-chitectonische 
vormen vun Boven-Azie waarnemen eu op eenige bus-
reliefs den toestand van dc kunst dezer landstreken 
vóór het Helleensche tijdvak betrappen. Op de bus-
reliefs vnn Pteiinin, in Cappndorie, vertoont zich, 
ouder andere, eeu kleine edicule, bestaande uit twee 
kolommen, met een kapiteel met voluten, waarop 
OM fronton rust, gemankt uit twee uitslaande vleu
gels, die in het midden gescheiden zijn door schijven. 
Andere ediculen en graven dragen Op stellige wijze 
het afdruksel van den Kgyptischeti invloed. In Lyciè 
vindt men de nabootsing vau het hout terug op de 
van figuren voorziene ediculen, cn in Phrygie keu-
merkt het driehoekig fronton de koninklijke graven. 

In het Westen zijn de onlangs ontdekte bouwval
len op het eiland Santoriti, dat omstreeks 1800 jaren 
vóór onze tijdrekening het onderatO POVOn geworpen 
en verwoest werd door een aanlheviug, met de zoo
genaamd cyclopische gedenkteekenen, die de l'elas-
gen omstreeks 1500 vóór Christus iu Griekenland 
en Italië oprichtten, de eenige sporen vnn eeu bouw
kunst, voorafgaande tuin hetgeen men het Grieksche 
historische tijdvak kau noemen. 

Ue opgravingen, te Santorin gedaan, hebben het 
gebruik van een cilindrisch steunpunt in de wonin
gen bewezen. Maar men heeft gaan enkel overblijf
sel van een kolom gevonden. Daarentegen ziet men 
op een has relief der cyclopische j» i.ni vnn Mycene 
een zuil afgebeeld, waarvan dc gedaante aan de Phe-
nicische steunpunten van Golgos herinnert Men heeft 
ook schaften van kolommen outdekl bij den schat 
van Atreus (zie het ttveede deel van dit artikel.) 

WIJ komen aau het HelWtische tijdvak, maar al
vorens te spreken over de wording van de Grieksche 
boa worden, heeft de beer Cnlplet een belangwekkend 
hoofdstuk gewijd aau dc kunsten der weelde iu het 
Oosten. Hij twijfelt er niet aau, dut de aard der 
in de gebouwen gebezigde bouwstotlen een bijzonde-
ren stempel heeft moeten drukken op de arehitecto* 
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nische vormen, en na het vrelvuldig gebruik van hot 
metaal in de gedenkteekenen dar oudheid te hehhen 
doen uitkomen, toont de schrijver ons den invloed 
aan, uitgeoefend door metaalvormen. Het metaal 
wordt gegoten of met den hamer gebeukt; in het 
eerste geval is het een mal van klei, die er een ge
daante aan geeft. 

De technische werkwijze van den kneder doet het 
gebruik van de kromme lijnen en vlakken begrijpen, 
en zoo de beitelaar de laatste hand komt leggen aan 
het werk van den gieter, om het een karakter van 
vastheid en scherpte te geven, hangt de vorm in 
het algemeen toch af van de plastische manier van 
werken. Het slaan met den hamer brengt het ge
bruik van golvende vlakken mede, die tot een ge
makkelijker bevestiging vau dunne metaalbladen op 
het voorwerp, waaraan zij tot versiering moeten 
dienen, instaat stellen. Deze laatste werkwijze.was 
zeer algemeen in Azié, en een tekst van Pausanias 
bewijst er het gebruik van in Griekenland gedurende 
den heldentijd. 

De heer Chipiez doet opmerken, dat in het huis
raad, de degens en alle voorwerpen, waartoe het 
gebezigd werd, het metaal zich steeds kenmerkt door 
voluten , en vindt daarin het bewijs voor den metal-
lieken oorsprong van dezen archiu*ctonischen vorm. 

üe voorwerpen tot opschik hebben ook motieven 
voor versiering in de bouwkunst geleverd. Armban
den en halssnoeren, gemaakt uit harde steenen, die 
bekapt weiden, nu eens in de gedaante van kleine bal
len, dan weder als eivormige korrels of tonnetjes, 
zijn in Assyrie gevonden geworden, en de heerSchhe-
mann heeft in Troje een stuk gebukken aarde ge
vonden, waarop een halssnoer is afgebeeld, saamge-
steld uit eenige rijen eivormige lichaampjes, gelijk 
aan die, welke de Dorische tempels versieren. 

De Etroskische graven bevatten een groot aantal 
halssnoeren van gebakken narde met eivormige kor
rels, en men ziet op Assyrische voorwerpen het
zelfde vei-sieringsinotief. Zijn deze voorbeelden niet 
toereikende om den oorsprong van de Dorische eier-
lijst te bepalen.' De middelen van overplanting uit 
de Uostei'sche wereld van de gemeenschappelijke 
vormen der mindere kunsten zijn geweest; de rui
lingen, de geschenken en de vera veringen. Uit Egypte 
hebben de oude vonnen zich het eci-st verspreid; 
Assyrie, dat ze het eent heeft ontvangen, heeft ze 
overgeplant naar Phenicie, waarvan zij ingevoerd 
zyn geworden in den Peloponnesus. Wij hebben 
hierboven gezien, dat men op Phenicische kapiteelen 
den grondtrek der drie Grieksche orden kon terug
vinden. 

Het tweede gedeelte vnn Chipiez' boek wonlt ge
opend met een hoofdstuk over de samenstelling van 
de tempels, wat de bouwstoffen betreft. Als men 
opklimt tot een tijdvak vóór den Dorischen tenijM'l, 
onderscheidt men in Griekenland vijf soorten van 
heilige gebouwen: !•. Uen metalen of met metaal 
bekteeden temjtel, een Aziatische nabootsing, waar
van de geschiedschrijver Puusanias voorbeelden aan
voert te Delphi, te Argos, te Sparta en te My-
cene. 2*. Den hut-tempel, een tijdgenoot van den 
eerste. Ue tempel van Metapontum, beschreven door 
Plinius en tot de heldeneeuwen schijnende op tc 
klimmen, wenl gedragen door houten kolommen. 
In het Heraeum van ülympia en in een tempel van 
Elis, wisselden de houten kolommen af met de stee
nen. Desa wijze van constructie wenl ook gebezigd 
in het oude Italië. 3 e. Den gemengden tempel, 
waarin het hout het bovengedeelte uitmaakte cn op 
steenon zuilen rustte. Tal van gebouwen werden Op 
deze wijze opgetrokken: Nemea, Korinthe, Athene 
bezaten er eenige. Ue voorbeelden van het bondge
nootschap tusschen hout en steen, die de schrijver 
ons in Assyrie en Phenicie getoond heeft, wijzen 
genoeg den oorsprong vim den gemengden tempel 
aan. Deze wijze vnn bouwen, die een werkelijke 
vooruitgang iu vergelijking met de twee eersten was, 
heeft eeuwen in Hellas moeten suindhouden. 4'. Uen 
grottempel. Zoodanige waren dc grotten van Apollo 
en van Pau (? Pan) onder de Prupyleeèïi en die van 
Agraulos onder het Erachtheurn. 5 e. Den vierhoe-
kigen nnos zonder kolommen. Hij werd gebouwd 
uit gehouwen of uit gebakken steen. Megara be
zat een dezer heiligdommen; er bestonden andere 
op den berg Ocha en bij Pano|ieae in Phocis. 

De geschiedschrijver Pausanias geeft aan de zeer 
oude tempels, die hij beschrijft, noch dc benaming 
van Dorisch, noch die van Ionisch, hetgeen schijnt 
aan te duiden, zegt de heer Chipiez, »dnt in het 
«tijdperk van hun bouw de onderscheidende knrak-
«tertrekken der orden nog niet waren vastgesteld." 

Onder deze vijf tempelgroepun waren drie het ge
volg van plaatselijke invloeden. De aerate en de 
vijfde waren van Aziatische» ooi-sprong. Geene enkele 
inrichting herinnert de Egyptische bouwkunst, die tot 
de zevende eeuw (vóór Christus) voor de vreemdelingen 
zeer gesloten is gebleven. 

Uit al deze hestanddeelen is de Dorische tempel 
gevormd en ontwikkeld geworden. Tot welk tijdvak 
moet men zijn wording doen opklimmen/ De schrijver 
gelooft, dat het moeilijk is een nauwkeurigendatum 
aan te geven. Wat zeker schijnt, is, dat de Do
rische kolom niet ouder is dan de zevende eeuw vóór 
onze tijdrekening, maar op dat tijdstip bezat dc 
tempel zijne drie algemeene karaktertrekken: ko
lommen langs den geheelen omtrek (disposition 
périptèrej, het entablement met de tiiglyphen en 
het fronton. Ue schrijver doet de gelijktijdigheid 
van de Dorische samenstellingen opmerken in Grie
kenland , in Italië en in de volkplantingen tot Assos, 
in Mysie (.' de tekst heeft Mgsêe,, en de overeen
stemming van de vormen en de schikking. De zuil, 
die het voornaamste bestanddeel van deu tempel is, 
ondersteunt niet, gelijk in Egypte en iu Perzie, 
een architraaf, gekrojnd met eenige moulares of 
banden, maar een entablement, bcstaando uit drie 
scherp-afgebakende deelen. den epistyl, het fries met 
zyn triglyphen en de kroonlijst. Boven dit geheel 
verrijst het fronton. Date deelen. waarvan de ver
houdingen kunnen afwisselen, wordeu altijd in den 
Uorischen tempel teruggevonden. AU meu, uit het 
oogpunt van den algemeenen vorm, de Uorischezuil 
vergelijkt met den tweeden zuilentype van Karnak. 
lie4 men, dat alleen de abacus ben van elkander 

doet verschillen. Men vindt den Dorischen abacus en 
echinus terug; tn de Phenicische steunpunten. Wut 
de schaft betreft, zij is gecanneleerd gelyk die van 
Egypte en Iran. Maar de bestanddeclen der O os-
tem he kolommen, die niet uilen in de iJorischekolom 
wonlen teruggevonden, worden er in een moer har
monisch geheel gewijzigd. Da Aziatische oorsprong 
van het fronton schijnt den heer Chipiez buiten 
twijfel, die er den prototype van ziet in den kleinen 
edicule der pteria; zijn naam zelfs, die in het Grieksch 
arend bcteekent. schynt de opvatting te bevestigen, 
want het zijn twee arendsvleugels, die het fronton 
van den type te Pteriuin vonnen. 

Geneve, 27 Maart 1877. R. v. E. 
(Wordt vervolgd.) 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

'••Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch Oost-Indie is een tweejarig verlof 
naar Nederland verleend: wegens ziekte, aan den 
ingenieur 1ste klasse bij het mijnwezen J. H . Conles; 
wegens vijftien jaren onafgebroken dienst in Neder
landsch-Indie aan den ambtenaar voor de regoling van 
het ijkwezen en de voorbereiding der invoering van 
het metrieke stelsel van maten en gewichten in Ne
derlandsch-Indie F. F. P. Wethmar, 

Amsterdam. '/.. M. de Koning heeft de tentoon
stelling geopend van aquarellen, teekeningen, enz., 
die met buitengewone zorg en moeite is bijeenge
bracht in de zalen der Maatschappij Arli et Amicitioe. 
Zij is uitsluitend uit verzamelingen van de voornaam
ste Nederlandsche liefhebbei-s getrokken. 

Tijdens het bezoek der tentoonstelling werd dc heer 
C. Springer, president der genoemde Maatschappy, 
bevorderd tot commandeur der orde van de Eiken
kroon. 

— Aan Het Vaderland ontlecncn wij de volgende 
mededeel ingen omtrent de internationale tentoonstel
ling, die in 1878 te Parijs zal gehouden worden: 

•Onze Hoofdcommissie had voor onze nijverheid cn 
landbouw eene plaatsruimte van ongeveer 4000 vierk. 
meter aangevraagd; men verkreeg echter 3800 vierk. 
M , later, door de inrichting der facade, met 138 
vierk. M. vergroot en dus op circa 4000 vierk. M, 
in het gebouw gebracht. Mochten wij daaraan niet 
genoeg hebben, dan zal ons nog een stuk grond in 
den oangrenzenden tuin wonlen afgestaan, met het 
recht, om daar een overdekte loods op te richten, 
die voor de landbouw-p rod neten zal wonlen bestemd. 

«Dc ons Land aangewezen plaats is zeer voonleelig 
gelegen, nl. geheel au» het begin der galerij, gren
zende aan de eene zijde aan de groote vestibule en 
aan de andere zijde ann de expositie vnn Portugal; 
tusschen deze beide iifiteeÜngen loopt intusschen een 
pad van 5 meter breedte. 

B Eindelijk zul Nederland door de in dc groote zaal 
te plaatsen beschotten kunnen beschikken over 140 
meter strekkende wandlengte. 

-In het programma is een groep «nationale klee-
derdrachtcn van verschillende streken" opgenomen. 
Ook Nederland zal daarin waarschijnlijk wonlen ver
tegen woordigd op zeer eigenaanlige wijze. Het plan 
bestaat namelijk, eenige groepen in dc meest schil 
derachtige kleederdrachtcu voor tc stellen in den trant 
als die, waarmede Zwelen op verschillende exposition 
zooveel bijval heeft geoogst. Aan de heeren Stor
tenbeker en Ten Kate isdoorde Nederlandsche Hoofd
commissie voor de tentoonstelling opgedragen, dit 
denkbeeld tot onderwerp van onderzoek tc maken. 

• Ami den heer Springer, urchitcctte Amsterdam, 
is opgedragen de noodige teekeningen tc maken voor 
het Nederland-eh gedeelte van de internationale facade 
die op het Champ de Mars zal verrijzen, en de in
zenders voor te lichten bij het maken van kasten, 
uitstnltafels, étagères enz. Wie met den bouw der 
facade zal wonlen belast is nog onlteslist. 

«Dc facade zul door elk der natiën voor haar deel 
— op zich zelf een geheel — in verschillenden, natio-
nalen bouwstijl, op vijf meter afstand vóór de front-
galerij, van steen moeten worden opgetrokken; de 
fundamenten, 40 centimeter dik, bekostigt het 
Fransche commissariaat. 

— In de afdeeling der producten op de Tuinbouw 
tentoonstelling te Amsterdam hebben de onderstaande 
bekroningen plaats gevonden: 

Katoen: Groote gouden medaille aan de Amster
damsche Katocnmakelaars-vcreeniging; dubbele gou
den medaille aan het Indisch Museum te Londen. 
idem aan Hornby, Hemelrijk & Co. te Liverpool; 
gouden medaille aan de Memphis Cotton Exchange 
te Memphis (Tenessee); id. Mnndrot&Co. te Havre; 
groote zilveren medaille aun de Comte Carlos tc New-
Orleans; id. aau het Tuticorin Cotton Press Com
pany; id ann G. van den Brink te Utrecht; groote 
bronzen medaille aan A. II. Iloissevnin te Amsterdam ; 
id. Knight & Co. te New-Chang. 

Tabak, Groote gouden medaille: Van der Jagt 
St Francois te Utrecht; dubbele gouden: Salm & Ue 
Beer, te Amsterdam; gouden: Kreglingcr & Co. te 
Amsterdam; id. C. A. M. van der Vliet te 's-Hage; 
id. J. Ilirschhorn, Mannheim; groote zilveren: Java-
Tabak-maatschappij, Amstenlam; id. Buiige & Co., 
Amsteidam; id. A. Ilirsch, Mannheim; zilveren: 
J. van der Griendt, te Helenavcen; id. Blóm&Oli-
vierse, te Kuilenburg; groote bronzen: II. Sc E. A. 
Herschel, te Amersfoort; id. W. von der Mende, 
te Remmel. 

Kina. Groote gouden medaille en gouden me
daille: Gouvernements-kina-onderneming von Ned.-
Iii 'iie, groote zilveren: E Schiihkralft te La Paz, 
Bolivia. 

Me-krap. Dubbele gouden medaille: Société in-
dustrielle te Rouaan; groote zilveren : \V. A. Ocbt-
man, Zierikzee; zilveren: N. Verwey te Tiel; id. 
Olivier & Co. te Zierikzee; id. J. Slierendreclit te 
Zonnemaire; groote bronzen: Reiner, Groeneveldt de 
Kater te Noordzouwe; id. Sociëteit voor land bouw
en veeteelt te Noordei*velte. 

Caotdchouc. Dubbele gouden medaille: 'sLands 
plantentuin te Buitenzorg. 

Vetten en vette oliën. Dubbele gouden medaille: 
Van Dillewijn en Van de Stodt te Zaandam; id. 
Duyvis, Koog aan de Zaan. 

Vluchtige Oliën. Groote gouden medaille: Schim
mel Sc Co. te Leipzig. 

Grondstof voor papier. Groote gouden inedaille: 
Demayer & Co. te Willebroek; dubbele gouden: Max 
Drescl te Dalbke (Lippe). 

Granen. Dubbele gouden medaille: Prof P. de 
Boer te Groningen; zilveren. Herman F. Bultman te 
Haarlemmermeer. 

Vanictje. Gouden medaille: De Groot en Co. te 
Amsterdam; groote zilveren, llaaxutan & Reinierte 
llolzminden; zilveren, W. F. Westerman te Amsterdam. 

Buiten programma werd nog toegekend eene groote 
zilveren medaille aan Kórper Sc Co. te Mannheim 
voor harssoorten; terwijl eene inzending van tabak 
der Commissie voor de voortbrengselen met de groote 
gouden medaille bekroond zoude zijn, wanneer zij 
niet buiten mededinging gebleven ware. 

Door de buitenlandsche Jury is voorgesteld den 
heer C. A. A. Dudok de Wit. te Amsterdam, een 
dubbele groote gouden inedaille toe te kennen voor 
zijne inzendingen op de tentoonstelling en voor de 
moeite, door hein aan het welslagen der feesten ten 
koste gelegd. (Hbl.) 

Botterdam. De Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsï|M)orwegen heeft thans de uitnoodiging ver
zonden voor de feestviering op 2 B April a. s., ter gele
genheid van de voltooiing der aansluiting van den 
Staatsspoorweg aan den llollandschen IJzeren-spoorweg, 

De uitnoodigingen »jn gericht aan vertegen woordi-
gers van lands-, gewestelijke-en gemeentelijke autori
teit, besturen van de uun het net der Exploitatie-maat
schappij aansluitende spoorwegen , het korps ingenieurs 
die tot den bouw der Staatsspoorwegen hebben mede
gewerkt, handel, scheepvaart en nijverheid te Rotter
dam, enz. enz. 

Het programma voor de feestelijkheid is als volgt 
samengesteld: 

Te 2 uur 30 min.: ontvangst der genoodigden 
auu het nieuwe station buiten de Uelftschepoort; 

Te 3 uur: vertrek vun daar per spoorweg om de 
werken te gaan zien; te 3 uur 20 m. aankomst te 
Mallegat; bezoek op de werken vun de Rotterdamsche 
Handelsvereeniging, die stoombooten ter beschikking 
stelt om een tocht op de Maas te doen. Tegen 5 
uur terugkomst te Rotterdam; 

Tc 0 uur: Feestmaal in de halte aan de l'eurs. 
I es avonds biedt de Rottenlamsche Handelsver

eeniging aan dc stad ter viering van de spoorweg-
aansluiting cen vuurwerk op de Maas aan. 

Breda. In de zitting van den Gemeenteraad op 
7 April jl. is met 12 tegen 3 stemmen besloten, 
om het Verbeterd tonnenstelsel in te voeren , en de 
reiniging der stad geheel onder het beheer der ge
meente te doen geschieden. Men deelt ons dien
aangaande het volgende mede: 

In deze zitting kwamen natuurlijk de verschillende 
rioolstelsels, waarover eene indertijd uit den Raad 
benoemde commissie had gerapporteerd, ter sprake, 
cn men zal wellicht meenen, dat daarover interessante 
gedachten wissel ingen zijn gevoerd. Och neen; be
halve de speeches van de heeren G. en II. was er 
al zeer weinig te hooren, dut de moeite waanl was; 
wel had de discussie iets vermakelijks voor de toe
hoorders, en wekte zij den lachlust dikwijls op. Als 
een bewijs, hoe serieus en diep doordacht de mo
tieven waren, tegen en voor het Liernurstelsel, het 
tonnenstelsel, enz. ingebracht, kau het volgende 
dienen: 

Als nadeel, aan 't Liernurstelsel en poudrctte-be-
reiding verbonden, wenl genoemd het kleine volume, 
waarin de faeces daarbij wonlen afgeleverd; een boer 
heeft liever veel, zal eenier mest koopen, die wel 
in kwaliteit minder is, doch hem door groote kwanti
teiten aanlokt. Een lolfelijk getuigenis, hierbij aan de 
boeren verstrekt; de guano-verkoopers mogen dit 
wel in de ooren knoopen, en zullen de door hen 
verkochte specie voortaan moeten verdunnen vóór de 
aflevering, itiphiats van dit uun de afnemers over 
te laten. Uit het brein, dat dit lumineusc denkbeeld 
had voortgebracht, kwam verder nog een verdediging 
van beerputten, luidende als volgt: als dc beerputten 
den bodem bederven, kunnen wij door aanleg van 
een drinkwaterleiding toch nog weder goed water 
machtig worden. —Zeker; waarvoor zou het noodig 
zijn, om uit brood vergif te weren; men kan immers 
langs chemischen weg dat vergif wel weder ver
wijderen. 

Er ontspon zich in den Raad ook een strijd, of het 
tonnenstelsel wel den naam van een stelsel verdient; 
aangezien men toch voor zijn geld een stelsel wil, 
moet men overtuigd zijn, dat men werkelijk een stel
sel krijgt: ik heb het vermoeden, dat men een ton
netje een zoo eenvoudig voorwerp vindt, dut de 
naam daarvan niet met stelsel in één adem mag ge
noemd wonlen. 

leder technicus zij eindelijk nog ingelicht door den 
Voorzitter vau den Raad van Breda, die, nagevraagd 
te hebben, of nog iemand het woont verlangde, 
zeide: «dan zal ik mijn gevoelen mededeelen." Zie 
hier zijn exposé van argumenten. 

Reeds in de oude tijden Iiestond een stelsel; men 
vindt dit in het Oude Testament beschreven, doch is 
het niet eens of de eer der uitvinding aan menschen 
of katten toekomt; men brengt de laeces buiten zijn 
woonplaats in een met een schop in den grond ge
graven kuiltje, dat met aarde weder wordt dichtge
maakt. Men vindt dit stelsel nog aan Uen Helder. 
Na deze geschiedkundige inleiding zegt de voorzitter 
verder: het tweede stelsel is het tonnenstelsel, of 
zooals in Groningen het bakkenstelsel; dit bestond in 
1846 reeds in Parijs. 

Het derde stelsel is het Liernurstelsel; dit is te duur 
cn kan buiten beschouwing blijven. Op grond van 
een en ander ben ik er voor, om de denkbeelden der 
commissie over te nemen, en het tonnenstelsel in 
te voeren. 

De Raad van Breda was nu door de argumenten 
des Voorzitters voldoende ingelicht, om tot de stemming 
over te gaan, waarvan de uitslag boven is mede
gedeeld. 

Voeg hierbij nu nog dc farces, die de leden on
derling op en over elkander ten beste gaven, en 
beken dan, dat het verslag der zitting van 7 April 
j l . in de archieven van den Raad van Breda een luis
terrijke plaats zal beslaan. 

tankondijringen van Aanbestedingen. 
Maandag, IS «pr i l . 

Hellereet te 10 uren, door den eerstaanw, 
ingenieur, in kamer AIO van kazerne no. 1: het ma
ken vsn een magazijn voor torpedo's te Brielle. Bilj, 
ins. 22 April, te 3 uren. 

Maastricht, tc 10 uren, door het ministerie van 
binnenl. Baken, aau het lokaal van het prov. best. 
lo. liet maken van cen vecrdain aan den recliteroeve. 
der rivier de Maas, aan het Rijks veer te liiiggenum 
2o. het verbouwen van liet ijkkautoor tc Maastricht. 

Franeker, tc 11 uren, door hot gemceiilebesliiu; 
van Franekeradccl: de levering van 400 sière rrrii 

Weert, te 11 ureu, door hel gemeentcbestuur: 1... 
bouweu eener nieuwe school niet onderwijzerswoning 
in het gohuclit Swartbroek. 

Derdreeht, le l -j uren, ter secretarie: het leverei 
vau 5S0 M 1 rivierirriut. 

AonT«iuo:t, to 12 uren, door hel gemeentebestui... 
het uitdiepen van een gedeelte dor Singelgracht Aan-
wijzing te 'J'„ uren. 

• - M » p , te 1 uur, door het Ministerie vin finan
ciën: liet horstellen on verbeteren van de R-jkslole-
«mnflijnon van den zoogenaimden Molenweg nabij 
Venloo tot de grens van Limburg en Ueldorlaud, van 
Heijeo tot den kokerpaal op den rechteroever der 
Maas tegenover Boksmeer, vun het Staat -.spoor weg 
station tc Roermond tot liet Rijkstelcgraafk:tuloor l 
Weert, van liet Slaatsspoorwegslalion te Horst tot In 
Rijks telegraafkantoor to Veuraij en van Naenen it. 
liet Rijkstehgranfkunloor tc Geldrop. Kaming /21S0. 

Hahhum, le 1 uur, door het hestuur der Vijf-
deelcii-Zeedijken-Buitendijks, in Do Prins: lo. 25 posten 
heiwerk, kisivullcu, steenzetten en aardwerk, steen 1 
a 110; 2o. do gewono werken aau de zeeweringen vour 
1S77, in 25 perc 

Des-enter, te 6 uren, door G. J . Aatvelink: liet 
houwen van een woonhuis in de Lange-Zaudslraat 
aldaar. 

Dinsdag, 24 Apr i l . 
Kergen-ap.Zeem, te 11 uren, door den comm. ... 

het 6e genieoom mandement, in De Draak: lo. het 
éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen, 2o. eeue 
iredeeltelijko verving van idem aldaar. Bilj. mz. U 
April, voor 8 uren, op het bureau der genie aldaar 

Nrha lhwt ih , te 11 uren, door liet It. C. kerkbest., 
bij H. van Oostrum : het houwen eener kerk met toren. 

Vl l s i lngen , te 11 uren, door deu eerstaanw. 
iu hot Hoofdwachtliuis: ln. eenige liet stellingen aan 
oe bomvrije kazerne te Vlissingen; 2o. eene gedeelte
lijke verving van katewgeboiiweu to Vlissingen en 
le Middelburg; 3o. het herstellen van molsclwcrkei 
van het redui! le Rammekens. Büj. inz. 23 April, 
vóór 3 uren, bij den ingeu. voornoemd. 

Langweer , te 11 uren, in bet gemeentehuis: lo, 
het bestraten van ecu gedeelte weg in de Buurt enz, 
2o. het bevloeren van een weg cn voetpad nabij Lang 
weer. in 1 perceel. Aanw. te 0 uren. 

Delft, te 12 uron, door den directeur der artillerie-
stapel- en conslructiemagnzijnen: de leveriug van 400 
riem gewoon- en 50 riem gekleurd kardoespapier. 

Kampen, te 12 uren, door den eerstaanw. ingenieur 
te Zwolle, in bet Hotel des Pays Bus: hel ééi.jari 
onderhoud der kazernegebouweu euz. te Kampi-u; het 
verbeteren der privaten iu dc infirmerie aldaar en liet 
aanbrengen eener gasleiding in dal gebouw. Bilj. 
inzenden 23 April, te 3 uren, bij den opzichter vsn 
fortificatiën. 

Kreukelen, te 12 uren, iu bet Hotel-Kubatz; cene 
gedeeltelijke verbouwing der hcerenhuizuig, op de 
buitenplaats Kweekkovei., aan de Vecht, alduar. 

Bennekieeh, te 1 uur, door hot gemeentebestuur 
lo. het afbreken van de beslaande houten brug om 
de Leidsche vaart, over den It: uncbroekcrdwurswfp, 
en hit daarvoor iu dc plaats houwen van eeue nieuwe 
bril.' met gemetselde landhoofden cn geslagen-ijzer en 
liggers; 2o. het opbreken vau p. m. 1*00 M ' grint
weg eu het daarvoor leggen vau ecu kliukerhestra'inz;. 

fineek, le 2 uren, door liet dijkshestuur van Wijm-
britseradeels c. a. Contributie-zeedijken, bij Wed. T. 
Sevensma t het herstellen der stoeiiglooiingeu aan de 
waterdijken, gelegen tusschen de dijkvakken van hot 
waterschap H.-O.-en-A.-Z., in 2 perc. Bilj. iuz. bij den 
secretaris Keidsinn. 

Weenadag. t * Apr i l . 
'••Hage, tn 11 uren, door het ministerie van hifi 

ncnl zaken: lo. bet opruimen der ondiepte in liet rui 
delijk deel der Dordsehe Kil, ouder do gemeenten Dub-
beldam, Strijen en 's Gravendeel; 2o. dc vor hete ring 
vau de Boven-Maas onder Wijk in Noord-Brabant 
Kaming /1S.S50; 3o. liet makeu van eeue berghaven 
eu het daarbij leveren en plaatsen van 2 dukdalven 
langs bet Scheur onder de gemeente Naaldwijk Ha-
mme; t 8000; .4o. het doen vaa eenige werken asfl 
de dammen iu dc Noordzee aan den Hoek van Hol
land, voor de verbetering vun tien waterweg van Rot
terdam naar zee. Raming /110,750. 

•nderdendem , le 11 uren, in liet waterscliapshim 
van Hunsiiiguu : hot gedeeltelijk vernieuwen dor vloei-
deuren ca herstelling van stormschade aau de sin' 
te Zoutkamp. 

Elkurg-, te 12 uren, door het bestuur van i i 
polder Oasterwolde: het hersiellen van den zeedijk 
over eeue lengte van circa 6000 M. 

W l l p , to 1 uur, bj J . Diks: het onderhoud der 
waterleidingen vau deu Dorpspolder. 

Zul ten , tc 2 uren. door do Ncdcrlandsch-Wcst-
faalsche Spoorwegmaatschappij, ten raadhuize: het mi-
ken vaa de aarde-, do kunst-eu eenige andere werken, 
ten behoeve van het gedeelte spoorweg, vau de Berkel 
nabij Zutfen af tot aan piket 313 onder Lichtenvoorde 
(lengte 26.8 KM.) 

Ilraebten, le 7 uren, door het gemeentebestuur vat 
Sinallingerlaud : hel vertimmeren van het dak van lid 
gemeente buis. 

Zuiren, door J . S. Wc ijl: het maken van cen 
nieuwe winkelpui enz. in hei buis hoek Beake.strast 
on Oudewaut. Aauw. te II uren. (Kukel ouder aau-
ueuiers, te Zutfen woonachtig.) 

Danderdag. 1 « Apr i l . 
Heaeelt, door het dijkshestuur van het 3e district 

(Noorder-Vccbtdijkeu): het verhoogen en herstellen 
van den Zwnrtewatcrsdrjk onder Hasiclt en Holton, 
in 3 perc. Aauw. tc 9 uren. Besteding te 2 uren-
te begiuueu bij Hasselt. 

fteuxen, te 10 uron, door den eerstaanw. ingenieu' 
te Vlissiugen, op het bureau der genie te Neuten: 

het éénjarig ouderhoud lo. van do werken teNenzC 
en te EllewouMijk, 2o. van dc kazoruegebonwen eet 
te Neuzen, to, vau de zeeweringen alduar. Bilj. iai-
25 April, vóór 3 uren, te Neuzen. 

Hcu«den, to 11 urm, door burg. eu weth.: 
opbouwen der zoogenaamde Wijksehepoort te II us 
Aauw. door den stadsarchitect 25 Aiiril. Uilt. 
te 10'/, uren. 

Witiemseerd, te 11 uren, door dc directie der 
m ' i i i i i- : het verrichten van voorloopige werkzaamhedt» 
lot herstelling ran de inarinescliuialuis op het in»"" 
tieme etablissement aldaar. Aanw. 24 en 25 April, t c 

10 ureu. 
Breda, te 12 uren, do.tr liet gemeentebestuur: l"1 

vergrooten en uitbreiden der gebouwen vau de 
iiiecute^aafubriek. 

'a-Mat-*, te Dl area, door het ministerie van bis' 

nenl. zaken, ten dienste der Staatsspoorwegen: het 
maken en stellen van den ijzeren bovenbouw voor 
eene draaibrug o er de Nieuwe Vaart en voor 3 vaste 
overspanningen over het kanaal bezuiden die vaart te 
Amsterdam, ten behoove van deu spoorweg Nieuwe
diep—Amstenlam. 

Char le l t , te 12 uren. door het hestuur van den 
polder Charlois. hj Wed. Van Dijk: lo. het maken 
der gebouwen; 2o. het leveren eu stellen der benoo
digde werktuigen voor con ten dienste des polders tn 
stichten stoomgemaal inct zu'gperspompen. Inl bij 
deu ingenieur P. A. Korevaar, le Vrijenban. Aanw. 
24 April, te 11 uren.; 3o. het maken der aardebaan 
en het liegriuten der wegen in dien polder, met bij
levering van 2300 M 1 grint. lui. hij [,. van den 
Hoouaard, architect tc Abbmibroek. Aauw. te 0 uren. 

ü r e n l n g c n , le uren, door burg. en weth.: 
lo. het leveren on plaatsen van schoorpalcn en schoo-
ren langs de walbcichoeiini; tcu uoor<too>.teu van de 
Botite'irujr; 2o. het l>:g{en van buisleidiugen en zink
putten in den Awc£. Bilj. inzenden 25 April, vóór 
7 ureu. 

.uiriuold.i, te 5 uren, door het gemeentebestuur: 
het leveren en annbrenuen van een tolboom cn he) 
herslollon van 5 bestaande lolhoomeu in de gemeente. 

Beeuterswaag, hij J. Vrijburg: het houwen eener 
nieuwe voorhuieing eu herstelling der schuur op e 
zai he in huur bij J . Haima, te Wijnaldam. Aanw. 23 
April, te 12 uren. 

Vrijdag. 17 Apr i l . 
Utrecht, te 10 ureu, door den eerstaanw. ingenieur, 

in het gebouw voor Kun-ten eu Wetenschappen: het 
houwen vnu 2 gemetselde waterbakken iu bet fort de 
Blauwkapel. Aanw. 23 April, tc lO'/i ureu. 

l l i r t r i e l h i i r g , le 10 ureu, door bet miuistcrie vau 
binnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. besi.: 
het leveren eu si raten van steen VOJT deu OOsthsven-
daui vau de buiieuhaveu van het kauaal door Wal
cheren le Vlissingen. Aunw. 23 April. Raming ƒ17,900. 

Pu mierend , te 11 uren, door het geinoentobestuur: 
de levering ran 100 stère grint. 

wil ui*, tc 11 uren, door dijkgraaf en heemraden 
van Dc Ronde Venen, ln het gemeentehuis: het ver
hoogen en verzwaren van eouige ringkadou, iu 7 perc. 

• l id -Be ie r l and , le 12 uren, door den architect Kop 
Smit, in Dc Oude Hoorn: het afbreken en wederop
bouwen van eeue bouwmaiiswoniiig. wagenkert, enz. 
aan den Nieuweudijk, gcm. Goudswaard, voor J. G. 
Blusaé, te 's-Hage. Aauw. 2G April, te 10 uren. 

Airanlnfea, tc 12 ureu, door liet prov. bestuur: 
hrt verdiepen van bet Hoeudicp van dc sluis aan liet 
Nuord-VVillemskanaal tot aan het verlaat tc Gaarkeu
ken. Inl. ter prov. griffie. 

Arnhem, le 1 uur, ten kantore van de comm. 
voor de gemeeutereiuiging: het bouwen van een ge
deelte der berg- en werkplaatsen tea dienste der com
post bereid ing, aan den Hommelschcweg. Aauw. 25 
April, le 10 uren. 

Middelburg, te 2 uren, door burg. en weth,: hel 
doen van vernieuwingen (van 1 Mei—31 Dec. '77) 
lo. aan dc schoolgebouwen en on derw ijzers wou ingnn, 
2o. aan de bruggen en duiners, beide met hel gewoon 
onderhoud. 

Zaterdag, 1» Apr i l . 
'» i io t r i i , te 10 uren, door burg. en weth.: lo. 

het verlengen vau de steenen brug over de Biuneii-
Dieze in de le Nieuw straat; 2o. liet vernieuwen van 
een vak muur langs de Binucn-Dieze; 3o. het bouwen 
van cen lokaal voor de Ambachtsschool. Iul. bij don 
geinecntearchiiecl J . M. Nnbbe. Aanw. 25 April, te 
4 uren. 

l l e l l evaeu lu l* , te 10 uren, door den eerstaanw. 
ing., in kamer Aio' van kazerne no. 1 : hel ééujarig 
onderbond lo. van do werken, 2o. van de kazerueue-
bouweu enz.; 'Ao. eene verving van werken; 4o. idem 
van kazernegebouwen, allen te Brielle. Bilj. inz. 27 
April, te 3 uren, op bet bureau der genie. 

i i i - m . tc 11 uren, door deu comm. in het 5cgenie-
com mandement, iu het bureau voor do schutterij: het 
bouwen eener loods hij dc Kijks-iizergieterij aldaar. 
Büj inz. 27 April, voor 3 uren, op het bureau vau 
den comm. v o o r n . 

Weuwkaap, te 12 uren, door dijkgraaf en lieem-
radeu vau den polder Nieuwkoop, bij '1. Heeman: het 
éénjarig onderhoud van- cu de vereischt wordende 
rep.ir itien. vernieuwingen cu leverantieu aan de «ind
en stoommolcns, bruggen, dammen, heschooiingen, 
hekkeu, scheringen, duikers, stortebedden, dc sluis te 
Kalteubrug cn verdere getimmerten dos polders van 
den dag der gunning tot uit. April '78, in 5 perc. 

Hasselt, tc 12 ureu, door hel dijkshestuur van bet 
2e district, in De Herderin: lo. de herstelling van 
den Zwarlewntersdijk tusschen Hasselt en Zwartsluis, 
en van de Staphorstcr Mouwe tusschen Zwarsluis en 
Meppel; 2o. het schoon maken van de Iloofdwitter-
leidingon. 

• u w e r k e r k , te 4 ureu, door liet gemeentebest.: 
het maken van 51.50 M. lengte bouten beschoeiing 
eu het verbeteren der laad- en losplaatsen van de 
haven te Viane, gcm. Ouwerkerk (Zeeland). 

Haltward: liet afbreken van hot bestaand gobouw en 
daarvoor iu do plaats bouwen van eene beneden- eu 
bovenverdieping. Inl. bij den architect Bouman. 

Maandag, :io Ap r i l . 
Amaterdam, te 11 uren, door bet ministerio van 

koloniën, auu het koloniaal etablissement: dc levering, 
in 52 perc, van verschillende benoodigdheden. (Zie 
vorder uo. 15.) 

T a r a z y i , (e II uren, door hot dijkshestuur van 
Zeven Grielenijen-oii-Slad-Slooten, bij E. Bouwhuis: 
hel herstellen van eenige paal-, aara- cn kapwerkeu, 
kistvullingen, stroo- en rijslevenngen. 

' s- l laga, té 11 Vi uren, door het iniuisterie van bin
nen), zakeu: de ophouw op de bestaande fundamenten 
vau een nieuw gebouw teu dienste van liet departe 
ment van justitie, hoek Lange-Pootcn en Plein tc 
's-llage. Inl. bij dou hoofdingenieur Mazel en deu 
ingcnicur-arcbiiect Singels. Kaming /•35S,0O0. 

K o l l u m , te 12 uren, door den burgem. van Kollu-
merlaud en-Nieuwkruisland: bot aanloggen van eeu 
kunstweg, lang 1425 M. Aanw. 2S April, telOuten. 

K a l i u m , te 12 uren, bij T. Bikker: het aanleggen 
van cen eind grintweg, in aansluiting met don Iwven-
stnauden weg, lang 375 M. Aanw. 28 April, te 
101j uren. 

Ilelmaue, te 3 uren, door burg. en weth:. liet stol--
len van een ijzeren gashouderkuip niet gashouder, 
en het vergrooten van het fuiveringslraject en de 
buizenleiding der uemeente. Inl. bij den directeur der 
gasfabriek, dugehjks van 10—4 uren. 

liuiletipoüt, te 10 uren, bij B. de Jong: bet hou
wen ceuer heerenliuiziiig. Iul. bij den gemoentc-ar-
ehilect. Aauw. 28 April, te 10 uren. 

'••Hage, le 11 ureu, door het ministerie van marine: 
het maken en stellen van 2 ijzeren liohtopslandcn met 
koperen Inntanrii voor o- verlichten van Siaveuisse en 
het Goesche Sas. Inl. 4 dagen vóór de beslediug bij 
den bouwkundige bij het loodswezen, te 's-llage. 

iietrt, te 12 uren, door den directeur dor artillerio-
bUpi'1- en constructie-magazijnen: de levering vau: 

le perc.: 72.H30 KG. oiessiiigplaat, dik 0.0O23 
1,205 * O.OOt'5 
1,01b „ a 0.0009 

voer de fabrikago vaa patroon bulten, k l . kaliber. • 

2e perc.: 2437 KG. messingplaat, dik 0.0013 
80 „ „ „ 0.0007 

voor de fabrïka^n van patroonbulzen tot revolvers. 
Te leveren in de magazijnen aan dn Houttuinen. 
Prijsopgave per KG. 

Haar lem, te 1 uur,'ter secretarie van den Haar-
lemmenueorpolder: hel verbouwen van de bruggen 
des polders over de ringvaart bij Aalsmeer en Lisse. 
Aanw. 30 April, te 11 ureu. 

Arnhem, te 1 uur, ten kantore van de commissie 
roor de gemeente-reiniging: het maken en leveren van 
eenige karren. 

Xulfen, te 1 uur, tcu raadhuize: lo. het afbreken 
van de voormalige onderwijzerswoning en het lokaal 
voor gymnastiek hij het Broedcreukerkplcin, cu bet 
aldaar bouwen van eene gymnastlekschool; 2o. hot 
met l'o tlaiid-i'eiiient berapen der gevels van het ge-
inccnichuis; 3o. du levering van 5 slangunwagcnijos. 

w Hui* , door kerivoogden der Herv. gemeeute: 
het bouweu vun eenn kerk mut toren. Inl. bj deu 
architect F. J. Nieuweuhuis, te Utrecht. Aauw. 24 
April, te 12 uren. 

M a k k u m , door diakeneu van de Doops^cz. gem: 
het afbreken van de beslaande- en het bouwen van 
eene nieuwe pastorie, lui. bij den architect J. van 
Reeuen aldaar. 

Nantgunt, bij I). Hengterp: het afbreken cn weder
opbouwen van oene sielpbuizing met bakkerij aldaar. 

Waenta-ag, 3 H e l . 

Mchullenhnrg (ouder Hiudeloopcn), te i l uren, door 
het diiksbesttiiir vaa Wijmbritseradeels c. a. Contri-
hutio-'/eedijken: het maken cu tierslellon van onder-
schedeue perccclcu helsteen eu aardwerk, euz. aan 
de zeeweringen. 

Amtterdam, te 11 uren, door den directeur der 
marine, aan hot directiegebouw: dc levering in 51 
perc , van : 1. eiken bootsbouton ; 2 , wagenschot enz.; 
3. Noordsebe houtwaren; 4. Rigaschc dekdelen: 5. 
grenen Imlkdeleu; 0. di'0 ribben eu schroten ; 7. vuren 
delen; 8. iepen- eu essclieuhout; gemaakt ijzerwerk; 
10. moer- en hnulsch roef bouten: 11. gegoten ijzer
werk; 12. koper iu bladen eu pijpen; 13. roodkoper 
in staven eu koperdraad: 14. geelkoper tn staven; 
l.ï. koperen spijkers en klinknagels; 10. lood; 17. zink 
ill lila.len ei! blokken; 18. ki auirrijen : 10. gcreed-
bcbappeu; 20. vijlen; 21. idem; 22. uiachiiiekainerhe-
hoefieu; 23 u,uscoko; 24. schaalkolen; 25. smcukolen; 
2fi. houtskolen; 27. p k ; 28. verfwaren; 2U. loodwit; 
:vi. halfwit glas; 31. daklcieu; 32 kalk eu Baad; 33. 
stoen; 34. grauwdoek ; 35. katI-en zeildoek; 36. idem; 
37. licht zeildoek; 3S. vlaggedoek; 39. lakens; 40. 
garens; 41. duigen en bodemslukken; 42. kommalie
goed (ijzerwerk); 43. idem (koper- en blikwerk); 44. 
huiden ofleder; 45 reuzal; 40. talk: 47. croeaezcep; 
•i*>. borstelwerk enz.; 49. papier enz.; 50. steariuc 
kaarsen; 51. idem. 

Danderdag, S Mei. 
'•-Haga. te 11 uren, door het ministerie van marine: 

het bouwen vau eeu sleeneu magazijn vonr den dienst 
vnn het loodswezen aan de haven van IJnmiden, met 
deu aankleve vau dien. Aanw. 1 Mei, te 12 uren. 

'•-Hage, te 1 uur, door het ministerie van finan-
cicu: lo. het bouwen vau ueu post- cn telegraafkan
toor met woning voor deu directeur, te Dcllzijl (Her
besteding.): 2o. het spannen en ophaugeu vun één 
draad anu dc bestaande telegraafpalen laugs den Holl. 
IJzeren spoorweg tusschen den Rijn bij de Vink en 
paal no. 13, nabij bet station te Schiedam, eu van 
daar tot den kokerpaal bij de begraafplaats aldaar; 
idem van één draad aan de bestaande palen, van den 
kokerpaal b.j de voorm. Vlaimlingerpoort le Schiedam 
tot bel kantoor le VUardiugen ; het uittrekken van 
dc bcstaaude- en hel intrekken van nieuwe draden 
in de ijzeren pijpen der ondergrondlijn te Schiedam 
en bet leggeu van eeu driedraadskabel door do ha
ven aldaar. 

Haarlem, to 2'/i uron, door het ministerie van 
biuuenl. zake*:, aau het gebouw vau het prov. best.: 
lo. het leveren van brik en stortsleen en het bestor-
teu der Heldorsehe zeewering iu 2 perc. Aanw. 28 
April. ILiuiing: perc. 1 /2750, perc. 2 /7250; 2o. 
het verdiepen van eeuigo gedeelten vau het Noord-
liollaudsch kanaal, in 2 perc. en in massa. Kaming 
resp. ƒ30,000 en /14,150; 3o. liet voorzien van boor
den van bet Noordhollandscli kanaal, in 4 perc. Ka
ming resp. /8000, /14,100, / 10,000 en /b770. Aauw. 
28 April. 

Bankeraraek, door F. de Groen: bot bouwen van 
ueu woonhuis met boerderij. 

Vrijdag, 4 Mei. 
Leeuwarden, te 1." uren, door het ministerie van 

binnenl. taken , aau liet gobouw van bet prov. best.: liet 
bouwen van eene vaste brug met walmuur tc Hardc-
garijp, aan den Rijksweg Leeuwarden—Groningen. 
Aanw. 27 oa 29 April. Kaming ƒ 8 4 3 0 . 

brenlngen , te 12 uren, door het prov. bestuur: 
lo. bet onderhonden ged. '77 van hot Eemskaiiaal cn 
bijbehoorende werken; 2o. het opbooguu der dijkenen 
het doeu van herstellingeu aan liet Kemskanaal met 
bij bo hooren de werken- Iul. bij den prov. ingenieur en 
den adjunct-ingenieur, beiden te Groningen eu bij den 
hoofdopzichter C. Wind, le Delfzijl. 

Zaterdag, a Nel . 
Leeuwarden, te 12 uren, ten gemeentehuize: het 

vermruwen der bestrating van den weg, loopende van 
do Noonlerbrn.', langs de Alg. Begraafplaats, tot den 
straatweg uaar de Bonlekoc. 

W o i k i i m , te 12 uren, door burg. en weth.: het 
uitbreken en verstralen vau het gedeelte Wijmerts, 
lang p- ni. 800 M. Aanw. te 10 uren. 

Maandag, ' Mei. 
Amsterdam, te 12 uren, door hurg. en weth.: het 

levereu vuu materialen vour de gemeentebest rating over 
'77, '78 en '79. 

Dinsdag, ** Mei. 
Laasduinen, te 12 uren, duor liet bestuur van den 

Oosl-en-West-E-kamppulder, in De Vergulde Koskam: 
hot maken van dc gebouwen en verdom inrichtingen 
voor een to stichten stoomgemaal voor dien polder. 
Iul. bij W. F. A. Beyeriuck, tc Amsterdam. Aauw. 
7 Mei, tc 2 ureu. 

Waenadag, • Mei. 
'a-llaga, te 11 uren, door het ministerie vai) bin

nenl. zaken •• lo. de uitvoering van eenige werkeu tot 
normaliseering van de Waal te Rossum, tusschen dc 
kilometer ra tien 119 en 70 der herziene rivierkaart. 
Aanw. 2 <n 5 Mei. Raming /193,500; 2o. het her
stellen van stormschade ann de werken der rijzen lei-
liaiiniien laugs hot Ke'eldiep, en aan den heteugelings-
d un in den bovciimond van het Rcchierdiep, aan de 
uitmonding van den Gelderschen Usel, ouder de ge-
niceute Kampeu. Aanw. 3 en 4 Mei. Ranting ƒ 28,200. 

Ketu rdam, te 1 uur, door burg. en weth.: bet 
maken en stellen van den ijzeren on stalen bovenbouw, 
met bijbehoorende binnen werken, tot vohoo ing van de 
brug over de Spoorweghaveu op Fijenoord. Aanw. 
25 April en 2 Mei, telkens van 10'/,—12 uren. 

Daaderdag, I t Mei. 
Haar lem, te 2' , uren, door het ministerie vaa 

binnenl. zaken, aau het gebouw' van het prov. best.: 
het voortzetten der vrrbetering van de haven op het 
eiland Urk. Aauw. 12 Mei. Raming. / 14-.400. 

• p later te bepalen datum. 
Leeuwarden, door het bestuur vaa het St.-Au ton ie-

gasthuis: het bouwen eener boerenplaats nabij tol 
na 1 op den weg van Leeuwarden naar Groningen. 

Ternaard, door het dijkshestuur van Westdoagera-
deel: de levering van hoi-cn kistpaleo, gording, plan
ken, enz. 

Alloop van Aanbestedingen. 
Saabsum, 4 April: het afbreken eener oude en het 

opbouwen van enne nieuwe schuur en btjschuur; in
gekomen 3 bilj., als: 
N. Rcinkiug, te Oldehove, ƒ 15.910 
B. de Jons, „ Groningen, „ 15.035 
K. Kldersveid, ,. Den Ham, m 13,520 
gegund. 

K (naburg, 5 April: het afbreken en wedcropbou' 
wen van 2 ouderwüzerswoniugcn; minste inschr. was 
A. deu Haan, te Kjnsburg, voor ƒ15,250. 

K e r k w i j k , 6 April: bet houwen eener nieuwe 
onderwijzerswoning bij de Chr. school te Bruchem; 
ïugek. 9 biljetten, als: 
Hobo, te Nederhemert, ƒ 1825 
F. VV. Tamson, „ Zilt-Bommnl, „ (5550 
Van Horen, „ Poederoijea, „ 0510 
Van Alphei), „ Tiel, a 6300 
H van Nagelvoort. „ Ko-sum, „ 6194 
C. Struik, „ Brakel, „ 5809 
A. Struik, „ Delwijnen, „ 5875 
I). ,w i Ooren, „ Gamrren, „ 5700 
A. B. Schurmans, „ Zalt-Bommel, ., 4400 
gegund aan D. van Ooijeu. 

ftieuda, 6 April: lo. bet onderhoud der werken te 
Woerden eu te Wierikerschans; minste inschr. was J . 
Paling Hz-, te Woerden, voor ƒ3648. 

2o. idem der kazernen aldaar; minsle inschr. was 
J. Vf, Blok, te Woerden, voor f 1559. 

3o. idem der katernen te Gouda; minste inschrijver 
was G. Luijendijk te Gouda, voor/3395. 

4o. idem der kazernen te Schoonhoven: aiinstc in
schrijver was G. v. d. Hee, te Ammerslol, voor f'iVM). 

Haarlem, 6 April: het bouwen eener boerenwoning 
in den Grooten IJpolder; ingekomen 5 biljetten, als: 
A. Kiemoud, tc Hillegom, ƒ 22,750 
J. Poot cu D. Tam-

minga, „ Amsterdam, „ 20,000 
P. van Essen, „ Houtrijk en-

Polanen, „ 19,777 
P. Brugman, „ Alkmaar, ., 18,600 
W. Coppce, „ Houlrijk-en-

Polanen, „ 17,777 
Mlddelstum, 6 April i het bouwen eener bakkerij; 

ingekomen 5 bilj., als: 
K. Nieland, te Warffum, ƒ 6700 
T. Bos, „ Bedum, „ 66S4 
A. -Pastoor, . Stedum, ,. 6*50 
J . Pot, „ idem „ 6400 
B. K. Dijk. „ Kantens, „ 5999 
gegund aan J . Pot. 

n l e l i e , 7 April: het doen van eenige herstellingen 
en vernieuwingen, alsmede het amoveeicn van 2 zij-
gebouwtjes, eu het np die plaat-, optrekken vau één 
tritonw aaa het pand kad. sec. B no. 101; ingok. 4 
bilj , als: 
M. L . Vecnenbos, te Brielle, f 4889. 
A. de Neef, „ idem „ 4855. 
A. Dekker. „ Ooslvoorne, „ 4795. 
J. Bout, „ Brielle, „ 4772.56 

Watergraafsmeer, 7 April: het maken dor gebou 
wen en vordero werken tot. dc stichting van ecu dub-
del stoomgemtal; ingek. 16 bilj., als: 
M. J. do Itok, le Amsterdam, ƒ 43,210. 
J. A. Sieuwe, „ idem „ 39.947. 
A. Aalders, „ ide.n „ 38,800. 
Schouten en Crujff, „ idem „ 36,610. 
Ninuwkerk en 

Heitlager, „ idem „ 34,800. 
W. Westerhof, „ Weesp, „ 3:i,SS8. 
II. van Rijn, „ Naarden, m 33,719. 
J ff. Walraven, „ Amsterdam. „ 33,070. 
J. Boverhorf, „ Diemen, „ 33,490. 
J. H, Kieviet, „ Watergraafsm, „ 3:1.479. 
W. van Veeree, „ idem „ 32,800. 
B. vau der Weerden, „ Utrecht, „ 32.600. 
K. Hollander. „ idem „ 32,080. 
A. J. Koniiid, „ Watergraafsm., „ 32,400. 
Timmer en Furstner, ., Amsterdam, ,, 32,<KX). 
P. Willems, ,. Anna-Paulowna, „ 28,388.83 

Leeuwarden, 7 April: het maken van een woning 
voor deu directeur der gemeentelijke gasfabri k; ge
gund aan L. v. d. Zaag, te Leeuwarden, voor ƒ14,784. 

Meppel, 7 April: het houwen van eeu kofhciiuis 
mot- stalling op een nieuw terroin nau den Siatiousweg; 
minste inschr. wnron Gebr. Timmer, te Meppel, voor 
ƒ 7770. 

Zulten, 9 April: het bouwen van een logement cn 
kofliehuis voor G. J. Petersen; ingek. 10 biij., als: 
(ierritsen J.Az., te Zulfen, ƒ 11,900 
A. Klandermnn, „ Brammen, „ 11,697 
11. W. Doowea, „ Zutfen, „ 11,489 
li. Nijland, „ idem „ 11.349 
A. J. Uiterwijk, „ idem „ 11,125 
G. Schurink, „ idem „ 11,111 
J. Welsink, „ Brummen, „ 10,986 
L. Ezerman, „ Zulfen, „ 10.954 
A. Garvelink. .. idem „ 10.900 
A. J. Nossent, „ Lochem, „ 10,837 

nclh, 9 April: de levering aan dc artillerie-stapel
en consttuctiemagatijnon van: lo. 250,000 KG. giet
ijzer merk Blaenavon no. 1; ingekomen 0 bilj., als: 
Gebr. Van der Vliet. te Amsterdam, ƒ 9.14 
W. Bernet en Co., „ idem „ 8.92 
V. d. Honert en Puni, „ idem ., 8.77 
E. S. de Jonge, „ Rotterdam, ,. S.03 
R. S. Stokvis en Zn., „ idem N 8.55 
W. Hoven en Zn., „ idem * 8.395 

•io. 250,000 KG. gietijzer merk Gartslierrj no. 1; 
ingek. 8 Idlj., als: 
O. J . Leeuwenberg, te Delft. ƒ 4.05s 

Gebr. Van dor Vliet, „ Amsterdam, „ 4 54 
R. 8- Slokvis cn Zn., „ Rotterdam, „ 4.44s 

V. d. Honert en Punt, ,. Amsterdam, „ 4.44 
E. S. de Jonge, „ Rotterdam, „ 4.42s 

W. Bernet eu Co., „ Amsterdam, „ 4.38 
W Horen en Zn., „ Rotterdam, „ 4 29 
L. J . Entboven en Co... „ 's-Hagc, ,, 4.17 
alles per 100 KG. 

Aduard, 9 April: het aanleggen van een puinweg 
ter lengte van 1145 M., mei inbegrip der zwaaiingen 
ann beide oiudeu te Lagenieedcn; ingekomen 6 bil
jetten, als: 
N. Reiuki.ig. te Oldehove, ƒ 3016 
11 J . Kroon en Zn., „ Groningen, „ 2854 
J. Velikamp, ,. Bedum, „ 2MK) 
A. Itenniiiga, „ idem „ 27ó0 
M. Boersma, Warfhuizen, „ 2700 
P. H . Dopheide, „ Gruuinznii, „ S6S0 

Arnhem, 10 April; lo. het onderbond der katernen 
te Arnhem en fort-Westervoorl; minste insehr. was 
N- v. d. Heijden, te Arnhem, voor ƒ 6910. 

2a idem der knsernnu te Doesburg; minste inschr. 
wis Q. R. van Ree, te Doesburg, voor /1300. 

3o. idem der werken; minste iuschr. was dezelfde, 
voor ƒ1880 . 

Ileuda, 10 April: het bouwen vau eeu woonhuis 
aldaar; ingekomen 8 bilj., als: 
Gebr. Konings, te Gouda, ƒ 14,446 
C. van de Weiji-r. „ idem „ 13,937 
W. do Jong, „ idem „ 12,843 
C. P. Dessin*. „ id.-m „ 10,900 
J. T. Welter, „ idem „ 10.500 
P. Roozcndaal, „ idem „ 10,400 
G. Luijendijk, „ idem „ 10,375 
H . Fiiaij, „ idem „ 9,9-«0 

Haarlem, 12 April: lo. het maken van een vang-
dam aan den zuidelijken leiilam van het Krabbersgat 
bij Kakhuizen, behoorende tot de zeewerken in Koord-
Holland; minste inschr. was C. v. d. Plas, te IUr-
dinksveld, voor f 144,900. 

2o. liet maken van een verkenmerk of kaap, teven* 
dienende tot toevluchtsoord voor scbipbreukelingen, 
np dc zuidoostpunt van do Noorder-Haaks, genaamd 
Onrust; minste iuschr. was W. Hillonius, te Tessel, 
voor ƒ2659. 

( ia r lnruem, 13 April: Io. het éénjarig onderhoud 
der L'i'iuewerken nldaar; tninstn inschr. was J. Schou
wenburg, le Gorincheni, voor /*36}3. 

2o. idem der kazeruetcehouwen; minste inschr. was 
A. ü. do Pater, voor ƒ2300. 

Weesp, 13 April: het bouwen van 6 hoerenhuizen; 
ingek. 5 bilj., als: 
W. Walraven, te Amsterdam. f 47,393 
II C. Dorlas, „ idem „ 46,9S0 
A. Bons, „ Utrecht, „ 45,555 
W. Wctterliof, „ Weesp, „ 4H.224 
J. H. de Vos, ... Utrecht. „ 42,880 
gegund. 

ftirenlngcn, 13 April: het maken van 2 vakken 
steenen siupelglooiingen voor den westelijken dijk laags 
het Noord-Willemskauaal; ingekomen 5 bilj., als: 
j. Voendijk, te Obergum, ƒ 2200 
P. H. Dopheide, „ Groningen, „ 2125 
D. R. I'alsirn, „ Franeker, „ 2114 
L. Thorbrugger, „ Groningen, „ 2049 
E. Kampen, „ Sappnmoer, ,, 1939 

Leeuwarden, 13 April: eenige vernieuwingen en 
herstellingen aan de werken langs bet. Koole Klif, 
met het gewoon onderhoud van 1 Mei '77—30 April 
'78; minste iuschr. was L. Cusveller, te Slaveren, 
voor /1747. 

Middelburg, 13 April: bot bouwen van eene sluis
wachterswoning te öus-van-Gent; minste inschr. was 
P. Monjé, le Breskens, voor ƒ8930 . 

Lemmer, 13 April: hot wegruimen van do bestaande 
houten- en het maken van eene steenen walbcsctioei-
iug in bet biunenduk; minste iuschr. wa- L. H. van 
Noord, te Lemmer, voor ƒ 8349. 

Zaamtlaa . 14 April: het hnrstel, de vernieuwing 
en het onderhoud van dc zeeweringen aan de polders 
Margareta, Kleinc-Huiscus en Ecudrncht; minsle iu-
ichlitver was I). Tholens, te Neuzen, voor ƒ12,540. 

Maaatrirbl, 16 April: het voorteelten der werken 
voor deu aanleg eener nieuwe havenkom aau de Zuid-
Willnnsvaarl aldaar; minste inschrijvers waren .los, 
Yerna en j. P. Prevoo, te Maastricht, voor ƒ 33,880, 

Kleuw-Leuaen , 10 April: het makon vnu een straat
weg, lang 14,500 M., benevens hut bouwcu vau 2 
houten en ééne gemetselde brug; mgokunien 6 bil
jetten, als: 
Van Regenmorter, te Rotterdam, / 119,000 
K- van Tongeren, „ Heerenveen, „ 118,100 
Kleiman eu Westmaas, „ Rotterdam, „ 118,003 
lt. Kamman, „ Kuinre, „ 115,900 
S. Scliaafsma, „ Harllngen, „ 113,000 
W. Arntz, „ Miliigi-o, „ 109,853 

airaiilngen, 10 April: bot leggen eener buisleidiug 
in de Ninuwe Kijk-in-'t-iatslraat; minsle inscnrijver 
was G. Becberer, ie Groningen, voor ƒ1039. 

Prlnaenhage, 17 April: liet bouwen vau een zus
tershuis en do vergrooting der school met bijbehoo
rende werken; gegund aan A. van Dongen, te Prin-
senhage, voor ƒ10,334. 

Purmerend, 18 April: lo. het optrokken van een 
gebouw voor een stoomgemaal ia bet waterschap De 
Beemster; miuste iuschr. was B. v. d. Weerden, te 
Utrecht, voor ƒ73 .493 . 

2o. het maken van het stoomwerktuig; minste i n 
schrijver was de Maatschappij Dc Atlas, le Amsterdam, 
voor ƒ 73,900. 

Helder, 18 April: lo. hot éénjarig onderhoud der 
geniewerken te Heller en op 'Ic>sel; minste inschr. 
was P. Duinker, te Helder, voor / 5049. 

2o. idem der kazernegebouwen enz. te Helder; 
minste inschrijver was 1' Verhey, te Helder, voor 

ƒ 4288. 
Avereest, 18 April: het liouwcn van een post- cn 

telegraafkantoor; ingek. 4 bilj., als: 
II P Geertsema, te Nieuwe-Pekela, ƒ 18,475 
B. H. Trooster, „ Zwolle, „ 17,700 
D. Limpnr, „ Baarn, „ 10,666 

J. H. Vos, ,, Ahneloo, „ 10,261 
niet gegund. 

D e i n , IS April: lo. het éénjnrig onderhoud van 
werken; minste inschr. was H. Uieulioven, te Schie
dam, voor ƒ11,390. 

2o. eene verving van werken; minste inschr. was D. 
Kouweiihoven, te Delft, voor ƒ 2535. 

3o. liet éénjarig onderhoud der kazernegehouwen; 
minste inschr. was A. Vcth Hz., te Delft, voor /2690. 

's-llage, 19 April: liet makeu, in-elkauder-zctten, 
weder uiteeu-nnmen en langs boord van een zeilschip 
leveren van den metalen bovenbouw voor 113 balk-
hru.'gen, ten dienste der Staatsspoorwegen op Java; 
iugek. 2 hij., als: 
Société anonyme de construction et 

des ateliers de Willebroeck, te Brussel, ƒ 24,574 
H. Dulhuisen, „ Kampen, ., 24,000 

Arnhem, 20 April: lo. het onderhoud der wegen, 
singels, pleinen eu voetpaden; minste inschrijver was 
A. Vale, te Arnhem, voor 1 jaar ƒ11,671, voor 3 
jaren / 35,193. 

2o. het aanleggen van hirde banen op den Deelnn-
schoweg, den Ouden Koningsweg eu den Nieuwen 
Purallnlwog; minste iuschr. waren : perc. 1 (Deelonscbe-
wog) J. van Stralen, te Utrecht, voor ^S.'J'.'O; perc. 
2 (Koiiinnsweg) A. Valé, voor ƒ 2512; pure. 3 (massa) 
J. van Straten, voor ƒ18,994. 

Vervolg der Iterichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage Bij beschikking van 13 April 
1877, no. 57, 12e afdeeling, is aan C. Boeman, 

| te Rotterdam, tot wederopzegging, vergunning ver
leend voor een stoomsleepdienst op de stroomen, ri
vieren en kanalen iu acht provinciën. 

— Hij beschikking vnn 13 April 1877, no. 57, 
12e afdeeling. is aan W. J. Schram, te Sliedrecht, 
tot wederopzegging, vergunning verleend voor een 
stoomsleepdienst op de stroomen, rivieren en kanalen 
in acht provinciën. 

— BH beschikking van 13 April 1877, no. 57, 
12e afdeeling, is uun J . D. Geiken, te Amstenlam. 
tot wederopzegging, vergunning verleend voor een 
stooiÉneepateeet op de stroomen. rivieren en kanalen 
in de provinciën Zuid- en Noord-Holland, 
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DE O P M E R K E R — Zondig 22 April 187T 

Amsterdam. Meermalen werd in de algemeene 
vergaderingen en bijeenkomsten der leden van de 
Maatschappij lol Bevordering rler Bouwkunst liet 
denkbeeld anoppard, een fonds bijeen te brengen tot 
ondersteuning van behoeftige bouwkundigen. In de 
laatste Algemeene Bijeenkomst werd hiertoe feitelijk 
de grondslag gelegd door eene kapitale bijdrage van 
den heer J. II. Leliman, en eenigen lijd daarna 
kwam nog eene belangrijke gilt in van den heer 
P. J. H. Cuypers. Een drietal bouwkundigen, met 
name de heeren J. H. Leliman, P. J. II- Cuypers 
en W. Springer, waarbij zicb de Voorzitter cn de 
Penningmeester der Maatschappij aansloten, stelde 
zich in commissie tot bet ontwerjien van ccn concept
reglement voor het Bouwmeesters fonds, zond dit 
ter goedkeuring en inzage aan bet Bestuur van de 
Maatschappij, en heeft thans dit concept algemeen 
aan de beoefenaars der bouwkunst verzonden. 

Het Bestuur der Maatschappij tot Bevoidering der 
Bouwkunst heeft bet beschermheerschap over het 
Fonds wel willen aanvaarden. 

Correspondentie. 
Den heer E. M. te Poulseur. De postwissel tot 

voldoening van het abonnement over 1877 is ont
vangen. 

A d v e r t e n t i ë n . 

Een jong Architect, 
die zijne studiën op eene Academie in Duitsch
land volbracht en zich bovendien bijzonder geoefend 
heeft in het maken van perspectivische teeke
ningen en aquarellen, zoekt cene plaatsing. 
Aanbiedingen worden met franco brieven, onder de 
letters X V / . aan het Bureau van Be Opmerker 
te Arnhem ingewacht. 

! O P Z I C H T E R ! 

. T E E K E N A A R ! 
IEMAND, van goede getuigschriften voorzien en 

29 jaren oud, die zoowel bij de uitvoering van 
gebouwen als op teekenbureaux geweest, doch 
thans — na langdurige ziekte — buiten («trekking 
is, zog zich gaarne ten spoedigste near in dien 
werkkring geplaatst, tegen eene belooning van 
voorloopig f 40 per maand. 

Adres bij den Boekbandelaar IJ. ROGGE, Sin
gel 400, Amsterdam; onder letter: »B." 

h. e. s u y v e r , 
STOOMKETELMAKER. 

Levert in den kortst mogelijken tijd, K E T E L S 
van alle bekende typen; belast zich met verande
ringen aan bestaande Ketels toe te possen. 

H o l l a n d s c h e T u i n , 
B i c k e r s t r a a t 2 0 e n 2 3 , 

AMSTERDAM. 

IIAAKLEMfflERMEEKPOLDER. 
Aanbesteding. 
DIJKGRAAF RN HEEMRADEN VAN HEN HAAR* 

LEMMERMEERPOLDER zullen op Dinsdag den 
f*" Mei 1800 zeven en zeventig, des namiddag* ten 
een ure, ter Secretarie des polders in de Jausstraat 
te Haarlem, overgaan tot de openbare aanbesteding 
bij enkele inschrijving van het verbouwen van 
de bruggen des polders over de Ringvaart 
bij Aalsmeer en Liase. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Donderdag 
den 26 April 1877, des morgens ten elf ure te 
Aalsmeer en das namiddags vim dien datum ten 
3 uur te Lisse. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de betrokken 
Polderopzigters cn bij den Hoofdopzigter te Haailem. 

Bestekken dezer werken liggen op de gebruikelijke 
plaatsen ter lezing en zijn op franco aanvrage gratis 
verkrijgbaar aan de Swretarie van den jKilder. 

Haarlem, 17 April 1877. 

Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, 
1. VV. M. VAN DE P O L L , Dijkgraaf. 
J. C. VAN DE BLOCQUERIJ, Secretaris. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER cn WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
12 ure des middags, op het 7 Mei 1877, 

Raadhuis, in het openbaar en bij enkele inschrijving 
doen aanbesteden; 

Het leveren van MATERIALEN voor 
de GEMEEN IE BESTRATING gedu
rende de jaren 1877, 1878 en 1879. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uitslui
tend te verkrijgen ter Drukkerij der gemeente tegen 
betaling van 25 cents, en liggen voorts ter inzage 
in een der lokalen van de Secretarie (afdeeling Pu
blieke Werken), tijdelijk kantoor houdende in de 
lokalen van het voormalige Oudemanhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen wonlen aan 
genoemde afdeeling en aan het bureau vun den 
Stads Ingenieur J. O. VAN NIFTRIK, aim het 
gebouw genaamd Zeeregt, des voormiddags van 
1 0 — 1 2 ure. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, TROMP, Weth. 

2 0 April 187". De Secretaris, 
DE M.Ui \ II,LI,, 

Aanbesteding. 
Ten Gemeentehuize van Leeuwarden zal op Za 

turdag den 5 Mei' 1877, des middags te 12 uur 
worden aanbesteed: 

Het vernieuwen der BESTRATING van 
den Weg. loopende van de Noorder-
brug aldaar, langs de Algemeene 
Begraafplaats tot den Straatweg naar 
de Bontekoe. 

Voorwaarden zijn tc bekomen bij den DIRECTEUR 
der Gemeentewerken. 

De inschrijvingsbilletten moeten worden bezorgd 
ter Secretarie der Gemeente, uiterlijk den 4 Mei 
1877, vóór 'savonds 8 uur. 

Aanbesteding. 
KERKVOOGDEN der Herv. Gemeente te Wilnil 

zullen op Dinsdag 1 Mei 1877 aldaar in het 
openbaar aanbesteden 

Het bouwen van eene Kerk met Toren. 
De bestekken zijn van af '20 April, tegen beta

ling van f2, verkrijgbaar bij den heer P. BOON te 
Wilnis en bij den Architect. 

Aanwijzing op het terrein Dinsdag 24 April 
ten 12 ore. 

Verdere inlichtingen verkrijgbaar bij den Archi
tect F. I. NIEUWENHLIS te Utrecht. 

Kerkvoogden voornoemd: 
P. BOON, Pm. 
C. OENTEN AA tl, Secr. 
M. HARING, Penm. 

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

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOT
TERDAM zijn voornemens, op Woensdag den 0 
Mei 1877, des namiddags ten 1 ure, ten Raad
huize aldaar aan te besteden: 

Het maken en stellen van den IJZE
R E N en STALEN BOVENBOUW, 
met bijbehoorende Timmerwerken, 
tot voltooijing van de brug over de 
Spoorweghaven op Fijenoord. 

Alles nailer omschreven in het bestek en de voor
waarden met de teekeningen die, op de gewone 
dagen en uren, ter lezing liggen op de Plaatselijke 
Secretarie en het Stads Timmerhuis te Rutter-
dam, en ook voor den prijs van f 1,50 verkrijg
baar zijn bij Wed. P VAN WAESBERGE en ZOON, 
boekdrukkers in den Houttuin, n". 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal plaats heb
ben op Woensdag den 25 April en den 2 Mei 
1877, beide dagen des voormiddags van 10'/a tot 
12 ure. 

DE ONTVANGER DEU REGISTRATIE E N DO
MEINEN T E VENLO, zul op Dingsdag den 
8* Mêi 1877, des voormiddags ten 10 uur, 

in de achterzaal der Sociëteit tAmicitia" uan de 
Markt te Venlo, ten overstaan vuu den alilaar resi-
deerenden Notaris DE LOM DE BERG, overgaan tot 
de publieke veiling van de volgende zeer gunstig ge
legen 19 KAVELS GESLECHTE VESTING-
GRONDEN van verschillende grootte, gelegen bui
ten de voormnlige Geldersche en Rocrmoudsche poor
ten te Venlo. 

De te veilen terreinen zijn door nommerpalen en 
kielspitten aangeduid, en in den Catologus breeder 
omschreven. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben Op Maan
dag den 7 A/ei' 1877, 's namiddags ten 5 ure, te 
beginnen bij Kavel I huiten de voormalige Geldersche 
pooit. 

De catalogus, bevattende de voorwaanlen, perceels
beschrijving en inzetsominen, is voor 10 cent ver
krijgbaar ten kantore vuu voornoemden Ontvanger 
eu tegen vooruitbetaling van dien prijs door tusschen
komst van elk Ontvanger der Registratie en Domeinen. 

Nederlandsch Westfaalsche 

S P O O R W E G - M A A T S C H A P P I J . 
(Lijn ZUTPHEN—WINTERSWIJK.) 

AANBESTEDING. 
Op Woensdag den 25 April 1877, des na

middags ten twee ure, ten Raadhuize te Zutphen : 
Wegens het maken van de A A R D E - , 

de KUNST- en eenige andere WER
K E N , ten behoeve van het gedeelte 
spoorweg van af de rivier de Berkel 
nabij Zutphen tot aan piket 313 onder 
Lichtenvoorde. (Lengte 26.8 Kilo
meter 

De inschrijvings-bületten moeten uiterlijk 
den dag vóór dien der aanbesteding, vrachtvi-y worden 
ingezonden of bezorgd aan het Bureau der Maat
schappij ti; Wintemvijk. 

Inlichtingen worden gegeven op het Bureau van 
den Directeur-Ingenieur te Winterswijk, alwaar tevens 
het bestek op frunco aanvrage en tegen betaling 
van / 0.60 van af den 9 April e. k. verkrijg
baar is. 

Aanwijzing op het terrein op Dingsdag den 
17 April e. k., te beginnen des morgens ten negen 
Ure in de lijn aan den grintweg van Zutphen naar 
Lochem onder Warnsveld. 

DE DIRECTIE. 
Winterswijk, 31 Maart 1877. 

B. HOLSBOER te Arnhem. 
FABRIEK en M VGAZIJN van Instrumenten 

voor welcnsohapiiehjk gebruik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers. Veld-, Marine- en 
Theater kijkers, Briefbalansen, ent. enz 

Aanbesteding;. 
Op Vrgdag, den 4 .Vei 1877, des middags te 

12 uur, zal tloor den COMMISSARIS DES KO
NINGS in de provincie Groningen, of, bij zijn af
wezen, door een der Leden van de Gedeputeerde 
Staten, in een der vertrekken van het Provinciehuis 
te Groningen, in bet hijzijn van den Provincialen-
Ingenieur van den Waterstaat, onder nadere appro
batie in bet openbaar worden aanbesteed: 

1". Het onderhouden van het Eemaka-
naal en de daarbij behoorende wer
ken, gedurende 1877. 

2". Het ophoogen der dijken en het doen 
van herstellingen aan het Eemska-
naal met daarbij behoorende werken. 

Deze aanbesteding zal geschieden by enkele In
schrijving, in dier voege, dat de aannemers 
VEBPLIGT zijn op beide werken in te schrij
ven, mits de som, waarvoor zij ieder werk wen
schen aan te nemen, AEZONDERLIJE in het 
inschrijvings-biljet worde vermeld. 

De Gadingmakcnden kunnen van dc begrootingen 
van kosten van voorschreven werken ter Provinciale 
Griflie kennis nemen. 

De bestekken, waarnaar de bovengemelde aanbe
steding zal plaats hebben, liggen, behalve in het 
Provinciehuis te Groningen, ter lezing in de Ge
meentehuizen te Groningen, Appingedam, Win
schoten, Oude Pekela, Delfzgl, Sappemeer, Win* 
sum, Leens, Uithuizen, Uithuizermeeden, Be
dum, Zuidhorn en Beerta, terwijl zij, tegen be
taling van 50 Cent per exemplaar, ter Provinciale 
Griffie verkrijgbaar zijn gesteld, ingevolge resolutie 
van Gedeputeerde Staten van den 17 Maait 1859, 
n". 71. 

Nadere informatiën kunnen woiden aangevraagd 
bij den Provincialen Ingenieur en den Adjunct Inge
nieur, beide te Groningen, en den Hoofdopzigter 
C. WIND, te Delfzijl. 

NB. De aannemers worden by deze herinnerd 
aan de bepalingen, vervat in § 441 en 412 der 
ulgemeene voorschriften voor de uitvoering en het 
onderhoud van werken onder het beheer van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken, voor zoo
veel de inrigting en bezorging van de inschrijvings
billetten betreft. Tevens wordt hunne aandacht ge
vestigd op de besteksbepaling, betredende de onder-
teekening der bestedingstukken. 

Groningen, den II April 1H77. 
De Commissaris des Eonings voornoemd: 

VAN HEIDEN. 

Aanbesteding. 
Op Vrijdag, den 27 April 1877, des middags 

te 12 uur, zal door den COM MISS A BIS DES KO
NINGS in de provincie Groningen, uf, bij zijn af
wezen , door een der Leden van de Gedeputeerde 
Staten, in een der vertrekken van het Provinciebuis 
te Groningen, in het bijzijn van den Provincialen-
Ingenieur van den Waterstaat, onder nadere appro
batie in het openbaar wonlen aanbesteed: 

Het verdiepen van het Hoendiep van de 
sluis aan het Noord-Willemskanaal 
tot aan het verlaat te Gaarkeuken. 

Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele In
schrijving. 

De Gadingmakenden kunnen van de begrouting 
van kosten van voorschreven werk ter Provinciale 
Griflie kennis nemen. 

Het bestek, waarnaar de bovengemelde aanbeste
ding zal plaats hebben, ligt, behalve in het Provin
ciehuis te Groningen, ter lezing in de Gemeentehui
zen tc Groningen, Appingedam, Winschoten, Oude 
Pekela, Delfzijl, Sappemeer, Winsum, Leens , 
Uithuizen, Uithuizermeeden, Bedum, Zuidhorn 
n Beerta, terwijl het, tegen lntaling van 50 cent 

per exemplaar, ter Provinciale Griflie verkrijgbaar 
is gesteld, ingevolge resolutie van Gedeputeerde Staten 
van den 17 Maait 1859, n". 71. 

Nadere informatiën kunnen woiden aangevraagd 
hij den Provincialen-Ingenieur en den Adjunct-Inge
nieur, beide te Groningen. 

N.B. De aannemers worden bij deze herinnerd aan 
de bepahngen, vervat in j 441 en 442 der alge
meene voorschriften voor de uitvoering en het onder
houd van werken onder het beheer van het Departe
ment van Binnen landsche Zaken, voor zoovee] de 
inrigting en bezorging van de inschrijvingsbilletten 
betreft. Tevens woidt hunne aandacht gevestigd op 
de besteksbepaling, betrelfende de onderteekening 
der bestedingstukken. 

Groningen, den 9 April 1877. 
De Commissaris des Konings voornoemd: 

VAN HEIDEN. 

PO RCELEIN-CEMENT 
tegen vochtige. sal|>eteniclitige en met roetplekken 
bitnette muren, goedgekeurd door de «Société cen
trale des arehitectes de Paris", bekroond op dc We
reldten tounstellingen van 1H55, 1862 en 1SÖ7, te 
Parijs en Londen, uitvinder: CANDELOT père, 
officier d'Académie de. Paris. — Verkrijgbaar in 
bussen van 5, 12 en 25 k ,rt. — Alle ulleveringen 
geschieden a content of tegen rembours. — Depot
houder D. A. VEItZETT, Mr. Schilder, Nieuweha
ven 76, Rotterdam. 
flhT* Op aanvrage wordt eene circulaire met ge
bruiksaanwijzing aan belanghebbenden franco ver
zonden. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
OE JOStJH JL- Co, Civ. Ing. 

te O U D E W A T K R . 
Leveren of vervaardigen en herstellen alle soor

ten van STOOM- en andere W E R K T U I O E N 
MACHINEOLIE in vijf kwaliteiten. 

KLOOS & VAN LINBURGÏÏ. 
Eigenaars van Zuilen- en Tafelbazalt-groeveii 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland Cement, 
KALK, HltrjISSTKES. VUURVASTE STEENES, ESZ-

Sieuwehaven N.zijtte 55, Rotterdam. 

PRIMA QÜALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot / 6.—, per 25 vaten ƒ 5.70, 
per 60 vaten ƒ 5 . 4 0 , 

bjj grootere partijen over den prijs nader 
overeen te komen, 

AUGUST OSTER, 
( i l a s h a v e n l a to R o t t e r d a m . 

De zoo gnnstig bekende 
TEGELSCHE DAKPANNEN 

wonlen s|>ocdig geleverd tegen de meest concurree-
rende prijzen. 

Brieven voor prijsopgave uf contrasten van leve
ring, onder letter X , aan den Koek handelaar 
W. KÜPPERS, St. Jansstraat llnurlem. 

T E K O O P : 
Zes beste 4wieüge SPOORKARREN (0 7 5 » 

M') en twee bcsle STRAATRAILS, ieder 7.10 
M. lang (262 kilol, prijs der karren '200 der 
rails / 40; ook nog 8 losse WIELEN en' 2 SLAQ-
TERS Te bevragen bij I). R. PA1.STIU te 
FRANEKER. 

Pilt- en Prolilstrcn. Waal-, 
Tot dadelijke levering voorhanden eene groote 

partij P U T S T E E N , venrJdlleode soorten G E V E L 
S T E E N , ROOD, eene gi-oote party WAAL
STEEN met schuinen hoek en diverse soorten 
PROPILSTEEN. 

Te bevragen niet vrachtvrije blieven bij 

NICOLAAS VAN HEUKELUM, 
Steenfabrikant te NIJMEGEN. 

verzenden bin-De GEBROEIlERS VAN CLEEK 
nen eenige dagen: 

Prospectus van een werk getiteld: 

WATERBOUWKUNDE, 
HKWERKT lïOOIt 

N. H. HENKET cn E. STEUERWALD. 
Hoogleeraren in de Waterbouwkunde nnn de folgtechni-

ëeke Schout te IMft, 
J. V A N DER T O O R N , 

Hoofdingenieur van den U'nterttaat te Zwolle 

C. M. SCHOLS, 
Leeraar aan de Kon. Mi/it. Akademie te Breda. 

SUIJVER Hk. J O N K E R &, ZOON, 
STOOM KETELMAKERS te AMSTERDAM, 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Neuchatel Asphalte Co mpany LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V-A.I-. IDES T H A V B R 8 , 
geeft berigt dat door haar tot eenige A li E N T E N voor den 

verkoop van A S P H A L T in brooden zijn aangesteld: 

F 0 L K E R 8 A. C«. te Amsterdam, 
door wie ook tót het leggen Van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en Orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden al» aan de Fabriek, Heltwcg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

M r r f l b„ 0. W. VAN H U , WIEL * f." « . A r , , l „ „ . - Alle ..ukken . „ advertentie» , . adr .«e .„„ a . » den Redacteur F. W. VAN GENDT J0 .n. u Arnh.ro. Uitgave van U. A. T U 1 E M K . 

Twaalfde jaargang. 17. Zondag 29 April 1877. 

DE OPMERKER 
W E E K B L A D 

VOOB 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Venchyat Zondag». Pry. per S maanden f 1.65. Men abonneert rich voor 
een jaarzanï. Abooderluke nommer. bij vooruitneeUdUna IS cent*. 

Al le stukken en advertentiën te adreneeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I Ë N : 

Van 1—5 rcgeli /' 1,—, verder voor eiken retcel [lUatsruirnt* 20 centi en 10 centi 
voor een nommer van het blitl. Advertentiën voor liet buitenland 25cen*i per regel. 

CRITISCHE GESCHIEDENIS V A N DEN OOR
SPRONG EN DE VORMING DKIi DRIE 

BOÜWORDBN. 
{Vervolg van N". 16.) 

Na de bestanddeelen vau den Dorischen tempel be
schreven te hebben, bespreekt Chipiez de vroegere 
meening omtrent dan oorsprong. Volgent dit gevoe
len zou de hut-tempel de prototype zij» van het 
Dorische ffebouw, dat alzoo zuiver llelleensch .:ou 
wezen. De aanhangen van deze leer, die aanvankelijk 
pour le besoin de. la cause een denkbeeldig houten 
gebouw hadden saatngestold, hebben gemeend bet 
bewijs voor hunne l>eweriiigen te vinden in de wei 
ken van de boeren Petton en Oh. Texier. Dit bewijs 
tracht Chipïez te ontzenuwen. Met de heeren Fellon 
cn Texier erkennende, dat de woningen van het 
Xanlhe-dal, wegens de onveranderlijkheid van de 
Oostersche gebruiken, iu verband moeten staan met 
meer dan twintig eeuwen oude constructie regels, 
waarnaar ook de verblijven dei de Hellenen / len 
zijn opgetrokken geworden, In-twist Chipïez, uitliet 
oogpunt van den .Mirsproiig des tempels, de waarde 
van den betooggrond. Deze constructies staan in 
betrekking tot twee typen. De eerste mist het fron
ton. Er zijn wel houten zuilen, maar zij hebben 
een socle en bezitten gaan kapiteel; bet tegenover
gestelde kenmerkt de Dorische kolom. Niets in de
zen eei-sten ty|>e herinnert het Dorische entable
ment. Men hflèft 'ui de uitstekken der balken, die 
in dc richting der kleinste aftasting van het gebouw 
gelegd zijn, den oorsprong der triglyphen ol' drie
spleten willen zien. De gelijkenis moet zeer ver 
ge/ocht worden, zoo meu cr al eenige iu vindt. 
Maar al neemt men de onderstelling aan, waar 
moet men de mutnlen zoeken iu het bonton ge
bouw.' De tweede type bezit het fronton, mam-
mist zuilen. Meu kan in de weinige uitstekken, 

voortgebracht door de vereeniging van de bindhalk<ai 
(saldiéri's), geen motieven voor triglyphen zien. Men 
zou ze in dit geval op den architraaf moeten plaat
sen, wat in strijd is met de Dorische schikking. 
De mutnlen kunnen evenmin beantwoorden aan het 
uiteinde der bind- ol' dakstijlen (chevrons de toil), 
want men ziet ze slechts aan de lange zijde van het 
gebouw, en niet ouder het fronton, gelijk in den 
Üriekscheii tempel. 

Vloeien de Dorische vormen voort uit de eischen 
der constructie? De heer Chipiez gelooft het niet, 
en om zijn bewering le schragen, neemt hij één voor 
één eiken der voornaamste vurmen van den tempel. 
Het is waar, dat iu het oogenhlik, waarin de Dori
sche kolom verschijnt, in de zevende ««uw (v. Chr.), 
de schaft een buik of zwelling vertoont, waarin men, 
een constructieve l>eweegreden zou kunnen zien. Maar 
deze zwelling, die afneemt naarmate do tempel rol* 
komener wordt, verdwijnt ten laatste. Men kan er 
dus geen besluit uit trekken. De heer Chipiez toont 
ook aan, dat het kapiteel zich niet ontwikkelt in de 
richting van den architraaf, en dat van een groot 
deel van den abacus geen partij wordt getrokken. 

Wat de mutulen of dnlpen betreft, hun schuine 
stand onder de druiplijst, en de toeneming van hun
nen Inhoud naarmate zij zich van den muur ver
wijderen , sluiten alle gedachte aan constructieve nood
wendigheid buiten. Men kan dus zeggen, dat, zoo 
de ttrieksehc kunstenaars de eischen der constructie 
ondergaan hebben, zij er tie algemeene vormen van 
hunnen temi-el niet uit hebben doen voortkomen. 

Terwijl de Grieken naar de kanonieke vormen van 
den Dorischen tempel zochten, wijzigden zij er de 
verhoudingen van onder deu invloed van Egypte. 
Deze bakermat der kunsten, vroeger met jaloersche 
zorg voor den vreemdeling gesloten, wotdt voor hem 
opengelegd onder de regeering van Dsammetichus. 
De Griek, die tot dusverre slechts den voet in 
Kgjpte gezet heeft tengevolge van de verbonden 
tegen de Farao's, kan er nu bezieling en modellen 
komen zoeken 1 lij ontleent niets, wat de vormen 
aangaat, maar hij vindt er de kiem van de verhou
dingen der bestanddeelen van zijn tempel. Te be
ginnen met de zevende eeuw wotdt de groote afstand 
tusschen de zuilen verlaten voor den kleinen afstand 
(pgenosti/te i , de zuil wordt zwaar en de architraaf 
dik. l>eze wijzigingen hebben . volgens den schrijver, 
zeker een Egyptische» oorsprong. De heer Chipiez 
ziet er het onbetwistbaar hewijs va» in de verge
lijking van de kolommen te Karnak met die van 
Korinthe. Gelijk <wk Egypte, merkt hij er bij op, 
schildert Griekenland zijn tempels sedert dit tijdstip. 

De heer Chipiez meent, dat alleen de mythen van 
het Arische ras de verklaring ven zekere Dorische 
vormen kunnen geven. Hij merkt aan, dat het ge-
velveld tusschen de drie kroonlijsten van het fronton 
en de metopen over het algemeen een mythisch too-
neel voorstellen. Het is tegenwoordig bewezen, dat 
de mythen, loonls omtrent de amazonen, de centau

ren en de titans het oude geloof van het Indie der 
Veda's tot gemeeiischap[>elijkuii oorsprong hebben, 
dat op die wijze de verschijnselen van het hemelruim 
vertolkte. Steunende op de geleerde werken van de 
heeren Maury, Emile Bumouf en Ureal, aarzelt de 
heer Chipiez dan ook niet, de mythische beteekenis 
der motieven van het Dorische entablement aan te 
nemen. Het gedeelte van zijn boek, waar hij de 
zinnol>eeldige lieteekenis van den Dorischen tempel 
betoogt, komt ons voor te veel den stem|iel der oor
spronkelijkheid te dragen, om niet den tekst zeiven 
aan te halen: 

•De kroonlijst van het entablement draagt do 
hemelstreek, het verblijf van den God die de «ver
zamelaar van de wolken" is. Het is de scheidslijn 
tusschen den Hemel en de Aarde. 

•Aan dien Union., betreden door de Onsterfelijken, 
wonlen de mutulen gehecht, geometrische vormen, 
die met een geheel Dorische kracht de verspreide 
en in den Ether hangende hoogere wolken vertegen
woordigen : de Droppell stellen hot water voor. 

«Deze vergaarbakken van den regen buigen naai
den grond neder en begeleiden de beweging van bet 
Hemelgewelf; het bovenste van den tem|>ol wotdt 
ondersteld het middendeel te zyn. 

•Onder de mutulen doen de metopeu ons getuigen 
zij» van den snijd der lagere wolken, voorgesteld 
tloor amazonen, centauren en rotsen, die de titans 
o|rcousta|wlen , mvthische voorstellingen van de dikke 
wolken. 

•De uitkomst van de afzonderlijke gevechten, van 
den stoot der wolken tegen elkander, in één woord 
de overwinning, is het hemelwater, dat op tie aarde 
neder klettert, haar drenkt en bevrucht. 

»I)ezc weldadige wateren, die zich over den bodem 
verspreidon, wonlen uitgedrukt door de triglyphen, 
on de sti-e(K!n zijn er de ai-chitectonische projectie van, 

i.Misscbien ztdl's woidt onder de wolkendnigende 
zoldering de werking van den regen nog voorgesteld 
.loor de voren, op tie zuilen gegroeid. 

B / , O O vertogenwtK>nligt de Dorische tempel OJI tast
bare wijze het veischijusel der bevrachting van de 
aarde door den hemel, en doet in een uiting vol groot-
heid, de lieschcriueude macht schitterend uitkomen 
van den god, dien men er in aanbad. 

oDeze symlroliek van den temjiol paste op bijna 
al de godeni die, althans in den beginne , zeer nauwe 
Intrekkingen van beteekenis hadden met de verschijn
selen van den hemel." 

Van den Dorischen tem|nd gaat do heer Chipiez 
over tot de «tudie van den lonischeu tempel, die de 
tijdgenoot van den eerste is ten aanzien van de be
standdeelen, waaruit hij is saamgesteld. maar tot wn 
later tijdvak behoort uit het oogpunt van de vast
stelling der kanonieke vurmen. De loniors hebben, 
gelijk hun westelijke landgenooten, alvorens tot deze 
vaststelling te geraken, menige proef genomen. Zij 
kenden reeds vóór do zevende eeuw hot rechthoekig 
kapiteel, versierd met voluten . en het cirkelvormig 
kapiteel. De laatste dezer twee grnndtivkken van 
kapiteelen was in den Dorischen tempel ten toppunt 
van schoonheid opgevoerd; zij namen den eenten aan. 

De Ionische kolom is van Aziatischen oorsprong; 
wat haar kenmerkt en van de Oostersche kolommen 
onderscheidt, b.v. die van tosBpoha. is de verbin
ding van het rechthoekig kapiteel met de kegelvor
mige schaft. Om tot die verbinding tc geraken, 
hebben de loniors uan de Donors den echinus ont
leend, dien zij Ihcdckt hehl.cn met de dubbele Azia
tische krul of voluta. Men heeft te Santos ccn ge
schonden zuil teruggevonden, die men als de oud
ste van alle tot de Ionische orde behoorende beschouwt. 
De schaft is glad, zeer rank, laamgeateU uit tal 
van blokken. Het kapiteel, waarvan het bovenste 
cedeelte niet teruggevonden is, Instaat uit een 
ast ragaal, een halfstuk en oen echinus, waarop 
eieren te zien zijn. De basis is doorsneden van 
horizon tide cannelures. Men heeft gezocht, tot wel
ken tempel dit fragment kon behooren en welke 
bekroning het kon hebben. 

De beschrijving, door Herodotus nagelaten van 
den tempel, gewijd aan Hera.op het eiland Samos, 
heeft doen denken, dat het fragment met dit ge
bouw van zekeren bouwmeester Rhekos in verband 
moest staan. Wat de bekroning aangaat, kan men, 
volgens den heer Chipiez, een rechthoekiger, abacus 
onderstellen, die het kapiteel aan den epistyle of 
architraaf verbindt, en waarop zich de kanonieke 
voluten bevonden. In elk geval komt het zeer wei
nig den type nabij, door Kersiphron uitgedacht;dit 
veit-chil kan cr echter het Ionische karakter niet 
ann ontnemen, daar de loniors, na de vaststelling 
van de kanonieke vormen, de kromme lijnen der 
voluten hebben afgewisseld en, ouder den invloed 
van Assyric, van Iran, van Pteria en van Phenicié, 
vier verschillende bekroningen hebben geschapen. 

Ten aaniien van den algemeonen vorm vertoont het 
Ionische kapiteel twee schikkingen: in de eerste geeft 
de volute, die zich slechts op de voornaamste en de 
achterste zijden van het kapiteel vertoont, er een 
rechthoekige gedaante aan. Deze inrichting treft men 
vooral aan in Klein-Azië. In de tweede zijn de vier 
vlakken voorzien van voluten en de plattegrond van 
het kapiteel wordt een vierkant. Men vindt de aan
wending van deze tweede schikking in den tempel 
van Aptdlo Epïkoerios, te Athene. 

Men heelt aan het Ionische ei een Egyptischen 
oorsprong toegekend; andere oudheidkundigen hebben 
er het beginsel van ge/ocht iu de olleranden aan de 
goden. De heer Chipiez, die de eerste meening reeds 
wederlegd heeft, verwerpt de tweede met de beden
king, dat, zoo de Grieken een geheiligd voorwerp 
huilden willen voorstellen, zij het zooveel mogelijk 
in hot gezicht zouden hebben gesteld door er een 
bijzondere plaats aan te geven, instede van het 
tot voraadigeiis terug te dringen naar den echinus 
van het kapiteel der ante en tier zuil. In dit ge
val is het slechts eeu versierings-motief, en wij heb
ben hiirtwven gezien, wat er de vermoedelijke oor
sprong van is. In de Ionische tempelfl van Kteia-
Azië kenmerkt zich het kapiteel dor ante door de 
verticaal gestolde volute. die bladeren van keurigeu 
vorm i inlijst en aan de versiering van de kapiteelen 
te Pei-sepolis herinnert. 

Sprekende over den invloed door de mindere kun
sten uitgeoefend op de monumentale vormen . hebben 
wij gezien, dat de heer Chipiez aan de volute een 
tnetalliekan oorsprong gal'. Alzoo de totholen ge
ijkt»; meening verwerpende, die de Ionische kruin 
doet voortkomen uit de navolging van natuurlijke 
vormen ihelzij van een slang, die zich opgerold 
heeft, hetzij van de horens van den geoflerdeu ram 
of van eenige schelpen), heeft zijn nieuwe theorie 
hol voonleel, ook de verscheidenheid dor vier, dooi
de loniërs gebezigde volute-typen te verklaren. 

Dit hoofdstuk besluitende, merkt de schrijver aan , 
dat men aan do eischen der gezichtsleer het gebrek 
aau symetrie moot toeschrijven, merkbaar in de in
richting van de voluten, die de steunpunten aan de 
hoeken bekronen. 

Wij komen tot de denle Grieksehe onle: de Ko-
riiithischc. Jonger dan de twee eersten, versicnle 
de Korinthische zuil aanvankelijk het inwendige dor 
tempels. In zekere gebouwen, verrezen in de eeuw 
van Perikles, is het uitwendige Dorisch, het inwen
dige Ionisch en Korinthisch. In andere droeg een 
Korinthische zuilenrij, een Ionisch en zelfs soms een 
Dorisch entablement. De geheel Korinthische tem
pels dogteekenen eerst van «le denle eeuw vóór onze 
jaartelling. 

Men kan de vei-schillende tot deze oide behoorende 
kolommen tot twee typen brengen. Volgens den 
aerate, herinnert het kapiteel, in de gedaante van een 
korf, den tweeden type van Karnak, maar verschilt 
ervan door den abacus, die hel geheel en al be
dekt. Bij de verbinding met de schaft is de korf 
of kalalhos omringd van kleine acanthusbladeren. 
Cannelures doorgroeven het bovendeel. 

Deze type schijnt veel ouder dan het Korinthische 
kanonieke kapiteel. 

In het kanonieke Korinthische kapiteel vertoont 
zich, gelijk wij gezegd hebben, de volute; maar 
inplantte van don kermerkenden vorm van het kapi
teel uit te maken, gelijk in den lonischen stijl, zet 
zij slechts meer bevalligheid bij aan den kalalhos en 
verbindt zij onderling de acanthusbladeren, die op 
bi• wonderenswaanlige wijze de basis van deu duimen 
abacus verneren, die het kroont. Tot dezen twee
den ty|)c behooren de zuil, ontdekt te Phygalia.de 
zuilen in den pronaos van het Didymocum te Milete 
on de zuilen van het choragisch gedenkteeken van Ly-
sikrates te Athene. Tusschen deze drie voorbeelden van 
dütizelfden grondtrek Instaan verschillen ten aanzien 
van de tentoonspreiding der planten vormen; de kn-
lathos, zeer zichtbaar in het kapiteel der zuil van 
I'hygalia, venlwijnt bijna geheel te midden der acan
thusbladeren en der groote en kleine voluten, die 
hem omwikkelen, in de kruin der kolommen van het 
rlioragisch gedenkstuk. 

De ooi-sprong van het Korinthisch kapiteel is, vol
gens VUruvitte, te vinden in deze legende: * Na den 
vroegtijdigen dood van een Korinthisch meisje wenl 
haar s-ieelgoed bijeengeborgen in een korf en door 
barn min op haar graf geplaatst. In de lente hulde 
de acanthus den korf in tal van bladeren , maar deze 
ontmoetten aan tegenstand, die ze neerdrukte, in 
de hoeken van eene dakpan, die deze» korf bedekte, 
en waren verplicht zich om te krullen tot voluten." 

De lieeldhouwer Kullimiiehus zou daarin het mo
tief voor het Korinthische kapiteel hebben gevonden. 
Men zou wenschen, dat zulk een lieflijke legende 
op waarheid steunde. Ongelukkigerwijze komen, 

volgens Chipiez , de feiten er de historische strek
king van vernielingen. Immers, de schrijver merkt 
aan, dat Kalliuutchus de tijdgenoot van PJiidias was, 
en dus niet beschouwd kan worden als de schepper 
van den vorm van het Korinthische kapiteel. De 
wiste type van deze onle bestond reeds, en vele 
eeuwen vóór hein liewijzen de klokvormige zuilen-
kruinen van Karnak de oudheid van dezen architec-
tonischen vorm. Wat den beeldhouwer van Korinthe 
toeltohoorl. zijn de wijzigingen, die hij in den eer
sten ty |« heeft aangebracht. Door de diagonale 
schroeflijnen, de hooge bladeren, die den kalalhos 
omringen en de halfcirkelvormige insnijd ingen van 
den abacus, hooft hij hot kapiteel zóó vervormd, dat 
hij als de uitvinder van de denle Grieksehe onle 
kan worden aangemerkt. 

De heer Chipiez gelooft evenmin, dat Kalliniachus 
aanvankelijk deze vervorming hoeft doen ondergaan 
aau een steenen kapiteel. De schrijver herinnert, 
dat do Korinthische steenhouwer ook metaal beitelaar 
(toreuticien) was, dat hij den gouden palm van 
Athena Poliai had vervaardigd, eu hij aarzelt niet 
te beweren, dat men dc reden van het losse en 
van de schikking der plan ten vormen , die den kalalhos 
versieren, slechts kau zoeken in een aauvankelijkeu 
metaalarbeid. Do veelvuldige toepassingen van het 
brons in Azië, in Griekenland en iu Italië komen 
dit geweien schragen. Maar het meest beslissende 
feit ten gunste van Chipiez' meening is, dat men 
in de dorde eeuw vóór onze tijdrekening het brons 
evenveel bezigde als den steen voor de Korinthische 
kapiteelen. 

De heer Chipiez Insluit dit hoofdstuk met een 
waardoering van KsiU'unachus. Volgens hem kan men 
aan ccn op zich zelve staande zuil geen bevalliger 
en tevens rijker kruin geven. Maar dit kapiteel te 
plaatsen onder ecn architraaf, is er een taak aan 
op lo dringen, die de fijnheid zijner vormen afwijst 
en hel oog af te leiden van den aanblik van het 
architectonisch geheel, door de buitensporige versie
ring van do kruin der zuil. 

Alvorens een schitterend overzicht te geven van 
de oorsprongen der .ilgenjoono bestanddeelen , die heb
ben saamgewerkt tot de vorming van de drie 
Grieksehe bouwonlen, wijdt de schrijver een hoofdstuk 
aan de Toskaausohe ten.|>el. Volgons Vitruvius was 
die tempel gewijd aan een trits van godheden en 
bevatte daarom drieërlei naos; hij had een portiek 
met kolommen, de kolommen ver uitelkander, en 
hij vertoonde wn mengsel, wat de constructie be
treft. Steenon kolommen droegen een diihheleu houten 
architraaf. Hoven dezen verrees een kleine muur, ge
dekt door een dak, waarvan het lagere gedeelte een 
uitstek had, gelijk aan een vierde van de hoogte 
der zuil. 

Over dit laatste punt is veel getwist geworden. 
Men heeft gezegd, dat Vitruvius gesproken had van 
de dikte, en niet van de hoogte der zuil. De heer 
Chipiez stelt het buiten twijfel, dat men, om de/e 
laatste meening vol te houden, den tekst van Vitru
vius vervalscht heeft. Hij grondt zich op de vermoe
delijke overeenstemming van de karaktertrekken der 
Toskaausohe bouwkunst met die van de oud-Etru-
riache, eu aarzelt nieL deu tekst te hei-stellen, ter
wijl hij aanteekent, dat dezelfde verhoudingen worden 
teruggevonden in nieuwere Italiaansche gebouwen, 
gelijk het paleis Guadagni en de basiliek van Sint-
Paulus buiten de muren (te Rome). De Toskaansche 
zuil, waarvan de schaft altijd zonder cannelures is, 
rust op een cirkelvormige basis, bestaande uit een 
verticaal vlak en eeu hiel (of bol cn hol rond), een 
vorm van Phenicischen oorsprong, liet kapiteel heeft 
slechts den abacus eu den echinus, misdeeld van 
alle versiering. Omtrent den ooi-sprong van de Tos
kaansche kolom zijn de gevoelens verdeeld. Voorden 
een ïs zij zuiver Italiaansch, voor deu ander is zij 
slechts een vervorming van de Dorische kolom. 

De heer Chipiez neemt geen enkele dezer mee-
ningen aan. 

Uit het onbetwiste feit van de Pelnsgische volks
verhuizingen naar Griekenland en Italië, en uit de 
vergelijking van de door Vitruvius beschrevene zuil 
met de zuilen van Mikense, besluit de schrijver, dat 
de Toskaansche kolom ouder is dan de vaststelling 
van de kanonieke Dorische vormen, en dat zij vun 
1'elasgischen oorsprong is. 

Wij hebben getracht de nieuwe punten te toonen, die 
do heer t 'hipiez iu het licht heeft gesteld, de aangenomen 
in 'eningen die hij weerlegd heeft, en de theorieën, 
die een diepzinnige geleeiilheid eu een merkwaardige 
geest van critiek hein hebben doen vaststellen. Het 
zij ons vergund in weinig woorden alles saam te 
vatton, wat in dit Iwek hol persoonlijke werk van 
den schrijver uitmaakt. Het aangenomen gevoelen 
verwerpende, dat den Griekschen tempel deed at'-
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stemmen van vroegere houten samenstellingen, heeft 
de heer Chipiez den invloed betoogd, duor de Oos-
tersche bouwkunst uitgeoefend op de vormen van 
het Grieksche gebouw en de werking van de Egyp
tische kunst, die er nieuwe verhoudingen ann geven
de, zijn kanoniekc vormen voorgoed bejtaald heeft. 

De algemeene bestanddeelen van den tempel ont
ledende, heeft de schrijver er de verschillende oor
sprongen van aangetoond. Hij heeft ons gezegd, hoe 
de cirkelvormige schaft van de zuil zich had ont
wikkeld uit een opeenvolging van wijzigingen van 
den vierkanten pijler, en de Duitsche theorie omtrent 
de nabootsing van natuurlijke vonnen terzijde ge
steld. Sprekende van den invloed der mindere kun
sten op de monuinenteele vormen. beeft hij den me-
tallieken oorsprong van de Korintliische en Ionische 
kapiteelen bewezen. Eindelijk, na de overplanting in 
Griekenland van de oude geloofsstellingen der Ariërs 
en de mythische beteekenis vim de liestanddeelen der 
Grieksche orde te hebben aangetoond, heeft hij het 
eerst al de schoonheden van den Dorisehen teui|iel 
in een grootscbe symboliek schitterend doen uitkomen. 

Wat ons aanbelangt, wij hebben slechts één wensch 
uit te spreken, alvorens deze ontleding te eindigen. 
Zoo wij lig hen, die ze doorloopen hebben, den sninuk 
hebben opgewekt het lioek van den schrijver te lezen, 
zullen wij ons doel hebben bereikt. Het is een geleerd 
werk, en, wat zeldzamer is, het draagt den stempel 
van een machtigen oorspronkelijken geest. 

Genève. 18 April '77. R. v. E . 

DE DIPLOGRAAF 
OF 

SCHRIJFTOESTEL VOOR BUNDEN. 
De diplograaf stelt een blinde instaat gelijktijdig 

en relief te schrijven voor de blinden en met gewone 
typografische lettej-s voor de zienden, op twee afzon
derlijke vellen papier, zoodat bij niet alleen bet aan 
de zienden gerichte schrift kan overlezen, maar er 
ook een ligger van bewaren. 

Dit tweeledige schrijven wordt even gemakkelijk 
verricht, alsof de blinde slechts en relief schreef 
aan een anderen blinde, want alleen op dit schrift 
behoeft hij te letten. Het tweede schrift wonlt 
automatisch, zonder eenige moeite van den schrijver, 
op het tweede vel papier voortgebracht. 

De toestel, waardoor bet dubbele schrift (of juister: 
drukwerk) wonlt voortgebracht, bestaat uit twee ra
deren van verschillende middellijn, draaiende om een 
zelfde as. Elk rad heeft aan den omtrek bet alfabet 
van elk schrift- of denkstelsel i het groote dat voor 
blinden, het kleine dat voor zienden. Deze raderen 
staan tegenover de twee vellen papier. De blinde 
bedient zich van het groote; hij zoekt daarop dc 
letter, die hij noodig heeft, en brengt haar, door het 
rad rond te draaien , onder een vasten wijzer. Daarna 
duwt hij met een handvat de twee raderen tegen het 
papier, die gelijktijdig de letter op elk respectief vel 
drukken. Hierna bewegen de twee vellen zich auto
matisch voorwaarts over een afstand gelijk aan dien 
tussehen twee letters. Dezelfde werking wordt dan 
herhaald voor de volgende letter, enzoovoorts. Een 
zelfwerkend belletje waarschuwt, als de regel vol is. 

Binnen weinige dagen is menig blinde genoeg ge
oefend om vijftig letters in de minuut te zetten op 
elk vel. 

Met dezen toestel behoeft de blinde het alfabet 
der zienden niet te leeren. Vroeger moest hij de 
gedaante onzer letters uit het hoofd kennen en ze 
teruggeven op cen papier, dat hij niet kon zien, 
zoodat hij niet zeker was, of hij iets geschreven had, 
noch wat hij geschreven had. Hij kon zijn eigen 
schrift niet overlezen. 

Leertijd tot behandeling van het instrument is 
niet noodig. 

Wat ook een groote aanbeveling mag heetcn, is, 
dat wederkeerig een ziende nu aan blinden kan schrij
ven in bun schrift, zonder dit vooraf te leeren, want 
op het groote rad is ons alfabet geplaatst onder het 
hunne. 

Elke natie heeft een verschillend schrijfstelsel en 
relief voor hare blinden aangenomen. De diplograaf 
stelt hen, die slechte één systeem kennen, instaat 
briefwisseling te voeren met hen, die andere stelsels 
toepassen. Immers hij behoeft daartoe het groote 
rad slechts te vervangen door een ander van gelijke 
afmeting, dat de letterteekens voert, waarmede hij 
wenscht te schrijven en op zijde zijn eigen alfabet 
draagt. 

Men kan met den diplograaf ook slechts één schrift 
voortbrengen, hetzij voor een blinde, hetzij voor een 
ziende. 

Het gebruik van gekleurd decalqueerpapier stelt 
instaat te gelijk vier exemplaren van den gewonen 
di uk te verkrijgen. 

De samenstelling is hecht, weinig onderhevig aan 
beschadiging en hoogst eenvoudig. 

Afmetingen: lengte 52 centimeters, breedte 22, 
hoogte 40. 

Prijs: 300 francs. 
Nadere inlichtingen te verkrijgen bij den uitvinder 

Ernest Recordon, 43, Iloule de Frontener (Eaux-
Vives), Geneve, of den heer Turrettini, bestuurder 
van de werkplaatsen der Geneefschc Maatschappij 
voor de vervaardiging van physische instrumenten, 
te Plaiiijialais, bij Genève. 

G . , 23 April, '77 R. v. E. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

A F D E E L I N G ' s - O R A V E N H A O E . 

Vergadering van 18 April 1877, 
Door den Secretaris wordt mededeeling gedaan van 

eene ingekomen missive en verdere stukken betredende 
het Büuwmeestersfonds, dat den 18 e n Mei 1876 is 
gesticht onder bescherming van de Maatschappij tot 
bevordering der Houwkunst. Een exemplaar van bet 
reglement betreffende dit fonds wordt aan de aan
wezige leden uitgereikt. 

Door den Penningmeester wonlt rekening en ver
antwoording gedaan van het gehouden financieel 
beheerder Afdeeling gedurende het afgeloopen jaar; 

onder dankbetuiging wordt deze rekening en dc be
grooting voor het volgend jaar goedgekeurd. 

Tot leden van het bestuur worden herkozen de 
heeren W. N. Rose, G. H. Bauer en J . van Lith Jr. 

Tot afgevaardigden ter algemeene vergaderingen 
der Maatschappij wonlen gekozen de heeren W. N. 
Rose en J. J. C. de Wijs, en tot plaatsvervangers do 
heeren H . P. Vogel en J. van Lith Jr. 

Den heer J. 11. Looiscn Jr. wonlt met een harte
lijke toespraak van den Voorzitter de dank der 
Afdeeling lietuigd voor zijn opmeting en teekening 
van den voorgevoel van het Stadhuis van 's-Gniven-
hagc, en hem tot aandenken aangeboden het bouw-
kundig prachtwerk: »Berlin und seine Bauten." Deze 
aanbieding wonlt met eene dankbetuiging beant
woord. 

Door eene commissie, bestaande uit de heeren Van 
Malsen, De Wijs en Van Lith, wordt rapport uit
gebracht over de 2' en 10* der door het Hoofdbe
stuur gestelde vragen. Vraag 2, luidende: iWat 
leert de ondervinding omtrent het gebruik van tim
merwerk, dat machinaal bewerkt is?" 

De conclusie van het rapport is, dat elke soort 
van timmerwerk niet geschikt is machinaal behandeld 
te wonlen, doch dat het naar aanleiding van proe
ven op groote schaal, die leden der comiuissie in de 
gelegenheid waren te nemen, bewezen is, dnt het 
machinaal vervaardigen van deuren, architraven, Inm-
briseciïngen, enz. bepaalde voordeelen oplevert, zoo
wel met betrekking tot de besparing van tijd als 
van kosten. 

Vraag 10, luidende: »Bij het .aanzienlijk houtver-
bruik van de laatste tijden is het niet mogelijk hout 
te leveren, dat behoorlijk is uitgedroogd, gelijk zulks 
in vroegere tijden plaats vond. Op welke wijze kan 
men het hout kunstmatig vóór de bewerking tegen 
krimpen beveiligen?" 

Naar aanleiding van uitvoerige proeven, die door 
de commissie zijn genomen en waarvan de uitkomsten 
in het rapport worden medegedeeld, concludeert zij, 
dat naar hare ondervinding de warmo-luchtkamers 
tot het kunstmatig drogen voor de meeste hout
soorten aan te bevelen zijn, mits die zondanig zijn 
ingericht, dat de wanne lucht door middel van cen 
ventilator wordt aangevoerd en er voor een behoor
lijken afvoer van vochtige lucht is gezorgd. 

Daarop wonlt door den Voorzitter ain de onle 
gesteld de bespreking van de navolgende vraag: nOp 
hoedanig»! wijze moet eene fundeering voor « n gebouw 
worden samengesteld, wanneer de vaste zandplaat op 
p. m. 3 M. diepte aanwezig is en de grond daar
boven bestaat uit: 

1". 1 M. beneden maaiveld, zwarten grond; 
2". 1.50 M. harde en slappe klei; 
3°. 0.50 M.. veen?" 
Uitvoerige discussién wonlen door verschillende leden 

over deze vraag gevoerd, waarvan de conclusie is, dat 
men algemeen van gevoelen is, dat in het gegeven 
geval, op een vrij terrein, het best is om uit te 
graven tot de zuivere zandplaat en daarep de mas
sieve fundeering te metselen, of wel pijlers met aard-
bogen aan te brengen, als eene minder kostbare 
wijze, — of met zuiver zand aan te vullen en dan 
de fundcering te stellen op een roosterwerk nis het 
minst kostbare; de aanleg der fundeering op de vaste 
zandplaat verdient echter in ieder geval de voorkeur. 

De laatste vergadering van het afdeelingsjaar wordt 
hierop door den Voorzitter gesloten. 

AKDEELINQ ROTTERDAM. 

Vergadering van 20 April 1877. 
Nadat het verslag van den staat en de werkzaam

heden der Afdeeling over het afgeloo;>en jaar aan 
het Bestuur der Maatschappij was gele/en en goed
gekeurd, werden door het Bestuur eenige mededeelin
gen gegeven betreffende de door de Afdeeling in Juni 
1878 te houden tentoonstelling van werkstukken 
van ambachtslieden in de provinciën Noon!- en Zuid-
Holland , waaruit bleek, dat aan de Afdeeling mede
werking was toegezegd door die te 's-Gravenhage, 
Schagen, Amsterdam en Leiden, door de correspon
denten der Maatschappij te Schiedam, Helder, Hoorn, 
Dordrecht, Gorinchem en Monnikendam, en de heeren 
L. Sabelis Jr. te Haarlem en J. Metzelaar te Alkmaar, 
in al welke plaateen subcommissién werkzaam zijn. 

Op een den lOden dezer te Rotterdam gehouden 
bijeenkomst is besloten, de stukken rond te zenden 
cn nog te trachten zich op meerdere plaatsen van 
medewerking te verzekeren. 

De Commissie van beoordeeling der drie ingeko
men antwoorden op de buitengewone prijsvraag: neen 
getuigschrift met versierden rand", brengt haar rap
port uit, waaruit blijkt, dat de teekening, ingezonden 
door den heer E. G. A. Fol, door haar de bekro
ning is waardig gekeurd, met welk ooi-deel het Re-
stuur zich heeft vereenigd. De beide andere teeke
ningen worden loffelijk vermeld. Als vervaardiger 
van oen daarvan maakt zich bekend de heer R. 
Micdemn. 

Op een der twee gewone prijsvragen: seen wacht
huisje bij een stoombootenveer" is een antwoord in
gekomen. Het is ter beoordeeling in handen eener 
Commissie gesteld. 

De heer G. Huijtink stelt ter bezichtiging een 
werktuig voor het boren van gaten in muren, van 
2 tot 20 c.M. middellijn. In een dag kan daar
mede een niet te groot gat van 5 M. diop geboonl 
worden. Het spreekt vanzelf dat de hardheid van 
het metselwerk hierop van invloed is. Door een Ud 
wordt medegedeeld, hiervoor wel eens verstaalde en 
aangescherpte ijzeren huizen te hebben gebruikt. Deze 
hebben het voordeel dat het gruis vanzelf door dc 
buis verwijderd wordt. 

De heer A. Brans vertoont een houten slot met 
dito s l e u t e l , bij de Kaders in gebruik. Het heeft 
eenige overeenkomst met sloten, zooals de oude 
Egyptenaars die maakten. 

De heer A. E. Braat stelt ter bezichtiging mon
sters roode, lichtgrijze en donkerblauwe Amerikaan-
sche dakleien. Zij zijn dikker en grooter dan de 
thans hiei-telande gebruikt wordende leien. 

Vervolgens worden nog vragen besproken over het 
venen van Amerikaansch grenenhout en glazen af
scheidingen om stookplaatsen in kleine woningen. 

Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 

's-Qravenhage. Ingevolge de berichten uit 
Nederlandsen Oost-Indiè zijn bij den Waterstaat en 
's Lands Burgerlijke openbare werken aldaar 

Geplaatst: hij de directie (voorloopig), de be
noemde adspirant-ingenieur J. K. E. Triebart; bij 
den dienst der Bataviasche havenwerken de ingenieur 
2de klasse II. E. van Rerckel en J. J . E. van Ber
gen, de opzichter 2de klasse J. E. Schelfer en de 
opzichter 3de klasse C. Haccou: 

Gedetacheerd: Hij het departement der marine, 
(standplaats Poeloe Bras), de opzichter 1ste klasse 
L. P. Luijks; (standplaats Soerabaia), de opzichter 
2de klasse K. Bum en de opzichter 3de klasse P. 
Koot; met bepaling dat zij gedurende hunne deta
cheering bij hun korps zullen wonlen gevoerd a la 
suite. Bij het departement van binnenlandsch be
stuur de opzichter 3de klasse M. Prakken, F. II. 
Wouters, M. Donk en J. P. Serrarens; met bepa
ling dat zij gedurende hunne detacheering bij hun 
korps zullen worden gevoerd a la suite. 

Voorts zijn aangesteld: bij deu spoorweg-aanleg 
Soerabaiu—Pnsoeroean—- Malang, als opzichter 3de 
klasse J. C. Asman, als betaalmeester W. A. Ham, 
als teekenaar G. C. de Hooij; bij de spoorweg-op
neming Batavia—Hanilong—Tjilatjap als opzichter 
3de klasse F. W. Kocfa en is bij den dienst der 
staatsspoorwegen op Java eervol uit zijne betrek
king ontslagen , de opzichter 3de klasse J, van Leeuwen. 

— Men verzekert dat het reeds sedert jaren ge-
oppeide plan tot het graven van het Kabooh-kanatd, 
waartoe meermalen gelden door de Staten-Generaal 
zijn toegestaan, is opgegeven. Volgens de Locomo-
tief is den Directeur van Burgerlijke Ojieubare Wer
ken, die den ingenieur Van Ketwich wegens diens 
veroonleeling van het plan tot oiitelag voordroeg, 
thuns gelast aan dien ingenieur de tevredenheid van 
de Regeering te betuigen. 

— Ondencbesdene kleine voorbereidende werken 
voor de haven van Tandjong Priok zijn dezer dagen 
aanbesteed eu andere in eigenbeheer ondernomen. 

— Bij ministerieele beschikking is met intrekking 
van vroegere beschikkingen, aan het bestuur der 
Veghelscbe schroefsteonibootmaatseliappij te Veghel, 
tot wederopzegging, vergunning verleend voor een 
stoombootdienst tot vervoer van personen, goederen 
en vee tusscbeu Veghel, Rottenlam en Schiedam; 
alsmede voor een stooinslec[ «dienst op de stroomen, 
rivieren cn kanalen in acht provinciën. 

— De Regeering heeft aan de Nederlaudsch-Indische 
Spoorwegmaatschappij concessie verleend voor den aan
leg en de exploitatie vnn de spoorwegen van Djokja
karta naar Magelaug en Tjilatjap, en van Soerakarta 
naar Madioen , onder genot van een rentegarantie van 
den Staat van 5 pCt. 's jaars voor den tijd van veertig 
jaren. De Staat heeft tevens van de genoemde Maat* 
schappij gekocht den sjioorweg van Batavia naar Bui
tenzorg voor vijf miilioen gulden. 

De aandeelhouders der Maatschappij zijn opgeroepen 
tot het houden eener algemeene vergadering op den 
lOden Mei, teneinde de concessie te aanvaanlen en 
eenige daarmede in verband staande zaken te regelen. 

— Blijkens opgaaf van den hoofdingenieur voor 
bet stoomwezen, bedroeg op 31 December 1876 
het aantal stoomketels hier te lande 4091, geplaatst 
in 2303 fabrieken, 707 stoombuoten en 019 locomo-
bilen. Het aantal puanlekrachten was voor de pro
vinciën verdeeld als volgt: 

Zuidholland 25,157 , Noordholland 21,710, Noord-
brabant 5959, Overijsel 4930, Gelderland 4037, 
Zeeland 3726, Limburg 3498, Groningen 2442, 
Utrecht 2195, Friesland 1632, Drente 385. 

Het aantal stoomketels was op 31 Dcc. 1874: 
4170; Dec. 1875: 4385. In deze opgaven zijn niet 
begrepen dc stoomketels der locomotieven bij de 
spoorwegdiensten in gebruik. 

— Wij ontleenen het onderstaande bericht aan 
Het Vaderland: 

Zooals reeds is vermeld hebben de Rijksadviseurs 
voor de monumenten van geschiedenis en kunst en 
van de commissie tot voorlichting bij de vestiging 
vau een Rijksmuseum te Amsterdam, verslag uitge
bracht over de ontwerpen van een Rijksniiiseumge-
liouw. Het oordeel omtrent de ingezonden ontwerpen 
van de heeren Cuypers, Ebersou en Vogel is als 
volgt geresumeerd: het werk van den heer Cuypers 
kan ter uitvoering wonlen aanbevolen, omdat het 
aan de eischen van het programma voldoet, de vor
men van het gebouw de bestemming uitdrukken, de 
geleverde schetsen der constructie-details genoegzame 
waarhol gen opleveren, het ontwerp goed is doordacht 
en een voortreffelyk geheel vormt, lu de tweede 
plaats kwam het ontwerp-Vogel in aanmerking, taW 
wijl zelfs een lid der Commissie dat ontwerp de 
eerste plaats had willen geven. — Ue Voorzitter van 
Arti et Amicitiae, wiens meening over de ontwerpen 
was gevraagd, hnd zich niet wenschen te verklaren, 
omdat tnjns inziens de bepaling van het programma, 
dat een doorgang in het middenfront moet gemaakt 
worden, een klip is, waarop alle ontwerpers schip
breuk moeten leiden. De Voorzitter van sPulchri 
Studio", wiens advies eveneens was ingewonnen, 
verklaarde zich voor het ontwerp-Cuypers. 

Amsterdam. Vanwege de stoomvnartmaatechappij 
Nederland" is een verslag over 1876 uitgebracht. 

Het aantal reizen, waarover het verslag handelt, 
bedroeg 16 uitreizen en 15 thuisreizen; het aantal 
passagiers beliep: naar Java 4859 (tegen 3779 iu 
1875), van Java 2491 (tegen 2101). 

Er is een zuivere winst van fi79,948.22'/j be
haald, welke eene uitkeering van 5 pCt. toelaat. 

De Maatschappij kocht een ruim huis aan de IJ-
gracht aan, met het oog op de eerlang te verwachten 
verplaatsing harer expHtatiebureau's van Nieuwediep 
naar Amsterdam. 

In dc op 9 Mei a. s. te houden algemeen verga
ring zullen twee commissarissen gekozen worden. 

Deventer. Do Maatschappij tot voorzetting der 
Koninklijke Tapijtfabriek keert over 1876 10 pCt. 
dividend uit. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maand** i SO A p r i l . 
Amsterdam, te 11 uren, door het ministerie van 

koloniën, aan het koloniaal elahiisscmcnt: delevering, 
in 52 perc., van verscliilleudo benoodigdheden. (Zie 
verder no. 15.) 

T a r a a y i , te 11 nreu, door bet dijksbestuur van 
Zoven Grietenijen-en-Stad-Slooten, bij E . Bouwhuis: 
hel bantellen van eenige paal-, aard- cu kapwerken, 
kistviilliugeu, stroo- eu njsl eve ringen. 

K r u l n l n i e n , te 11 uren, door het dijksbestuur 
van deu polder Kruidingen: de onderhoudswerken eu 
leveringen over '77. 

'•-Hage, te l l 1 , ' , uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken : de opbouw op de bestaande fundamenten 
vau een nieuw gebouw teu dienste van het departe
ment v*a justitie. Raming ƒ358,000. 

Kol l om, te 12 uren, door den burgem. van Kollu-
morland eti-Nieuwkruisland: het aanleggen van eeu 
kunstweg, lang 1425 M. 

Helium, te 12 uren, bij T. Bikker: het aanleggen 
vau een eiud grintweg, iu aansluiting met den boven-
staanden weg, lang 375 M. 

Helmond, te 8 ureu, door burg. en weth:. het stel
len van een ijzeieu gashonderkuip niet gashouder, 
en het vergrooten van liet zuiveringstraject eu de 
buizcnleiding der gemeente. 

m Jham, te 3 uren, in bet. gemeentehuis: hutaau-
leggen van een kunstweg, lang 1300 M. 

Sijhraek, tc 6 uren, op het erve De Pol: het af
breken en wederopbouwen van een boeren woon hu is. 
Aauw. te 3 uren. 

Dlnadag, 1 Mei. 
Buiten»*"*, te 10 uren, bij B. de Jong: hel bou

wen eener lieerenbuiziug. Iul. bij deu gemeente-ar-
cliitect. 

VHage , le 11 uron, door het ministerie van marine: 
het maken en stellen vau 2 ijzeren lichtopstauden met 
koperen lantaarn voor oeverhchteii van. Stavenisse en 
bet Goescbc Sas. 

Maarden, te Huren, door den eerstaanw. ingenieur, 
in het gemeentehuis: het tot artilleriemagazijn in
richten van een Rijksgebouw aldaar. 

Jaarsveld, te 11 uren: de verbouwiug van het 
woon- en koffiehuis van P. Koutie, aldaar. 

iicin , te 12 uren, door den directeur der artillerie-
stapel- en constructie-magazijnen: de levering van 
mcssingplaat 

Haarlem, te 1 uur, ter socretarie van den Haar-
lemmenneerpolder: bet rerbouwen van dc bruagf n 
des polders over de ringvaart bij Aalsmeer eu Lisse. 

Arnhem, te 1 sur, ten kantore van de commissie 
voor de gemeente reiniging: bet maken en leveren van 
eenige karren. 

/ .uilen, te 1 uur, ten raadhuize: lo. liet afbreken 
vun de voormalige onderwijzerswoning en het lokaal 
voor gymnastiek hij liet Bmcdcrcnkerkplcin, en het 
uldaar bouwen van eene gymnastiekschool; 2o. het 
met PüH'and-cement berapen der gevels van het ge
meentehuis; 3o. de levering van 5 slangeuwagentjes. 

Vtllnl*, door kerkvoogden der Herv. gemeente: 
liet bouwen van eene kerk met toren. luï. bij den 
Architect F. J . Nieuwenbuis, tc Utrecht. 

Makkum, door diakeneu van dc Doopsgez. gcm : 
liet afbreken van de bestaande- en het bouwen van 
eeue nieuwe pastorie. Inl. bij deu architect J. vsn 
Reenen aldaar. 

Mant gum, bij D. Hcogterp: het afbreken cu woder-
opbouwen van eene stelphuicing met bakkerij alduar. 

«Vaenadag, .* Mei . 
Lelden, te 10 uren, in het geniebureuti bij de 

Docle-kazerne; het éénjarig onderbond van dc kazerne-
gebouwen enz te Leiden. (Hcrbestediug.) 

«tehuilenburg (onder Hiiideloopcn), tol l uren, door 
liet dijksbestuur van Wijmhritseradecls c. a. Contri
butie-Zeedijken: het makeu cu herstellen van ouder-
sche done perceelen lieisteeu en aardwerk, enz. aan 
de zeeweringen. 

Amoterdam, te II uren, door don directeur der 
marine, aan het directiegebouw: de levoring in 51 
perc, van verschillende benoodigdheden. (Zie verder 
no. 10.) 

il ).viijk. tc 12 uren, iu de consistorieknmer der 
Herv. gemeeute: eenige reparation eu vcruieuwiugen 
san kerk en pastorie. 

Ellen, te 3 ureu, door het gemeentebestuur van 
Etten-on-Leur: lo. het bouwen vau een bataltmuur 
langs deu oostclijkrn oever der haven te Leur, be
zuiden de brug; 2o. bet uitnemen van 2 oude eu het 
gereedmaken en iuliaugen van 2 nieuwe deuren, in de 
binneusluis van de Leurscbe haven. 

Vliravenmeer, door D. van Weel: bet bouwen 
eonor st oom-meel- cu scborsfabnek. 

Danderdag, • Mei. 
Vllage, te 11 uren, door bet ministerie van marine: 

het bouwen vuu eeu slecneu magazijn voor deu dienst 
van bet loodswezuu nau de haven van IJmuiden, met 
dun nnuklcvc vuu dien. Aauw. 1 Mei, te 12 uren. 

W r e - i » , te 12 ureu, door den eerstaanw. ingenieur, 
in het gemeentehuis: het éénjarig onderhoud der wer
ken te Muiden en te Weesp. (Hcrbestediug.) 

'•-Hage, to 1 uur, door het ministerie van finan
ciën : lo. hot bouwen van oen post- en telegraafkan
toor met woning voor den directeur, te Dcllzijl (Her-
besteding.): 2o. het spannen en ophangon vau ééu 
draad aan dc bestaand telegraafpalen latins deu Holl. 
IJzeren spoorweg tusscbeu deu Riju bij de Vink en 
puul uo. 1356. (Zie uo, 16.) 

Haedekeaakerke, te 1 uur, door burg. en weth.: 
eeuige herstellingen, met bijloveriug der materialen, 
aan de beschoeiing en dc losplaats der haven aldaar. 

Haarlem , to 2'/t uren, door bet miuisterie van 
biuueul. zuken, san het gebouw vau het prov, best.: 
lo. het levercu van brik en stortstecn eu het beator-
teu der Helderscbe zeewering in 2 perc. Ramiug: 
perc. 1 ƒ2750, perc. 2 ƒ 7 2 5 0 ; 2o. het verdiepeu van 
eeuige gedeelten vau het Noord hol la ndscli kanaal, in 
2 perc. en in massa. Raming resp. ƒ 30,0(10 en ƒ14,150; 
'Au. het voorzien vau boord eu van het Noordhollaodsch 
kanaal, in 4 perc. Raming resp. ƒ8000 , ƒ14,100, 

ƒ 10,000 en ƒ «770. 
Iionkrrhrof-k, door F. de Groen : hot bouwen van 

oeu woouhuis met boerderij. 
Vrijdag, « Mel. 

Leeuwarden, te 12'/i «ren, door het ministerie vun 
binnenl. zakeu, aan het gebouw vnn het prov. best.: het 
bouweu van eene vaste brug met walmuur te Harde-
garijp, aan deo Rijksweg Leeuwarden—Groningen. 
Ramiug ƒ 8 4 3 0 . 

i i ranlngen, tc 12 ureu, door het prov. bestuur: 
lo. het onderhouden ged. '77 van hot Eemskamut eu 
bijbehooreudc werken; 2o. het ophoogen der dijkenen 
bet doeu vau herstellingen san het Eemskaoaal met 
bij behoorende werken. 

Zaterdag, 1 Mei 
L e e u w a r d e n , te 12 ureu. ten gemeentehuis*: het 

vernieuwen der bestrating van den weg, loopende vsn 
de Noordorbrug, laugs de Al:-. Begraafplaats, tot den 
straatweg naar de Boniekoe. 

W e r k u m , te 12 uren, door burg. en weth.: het 
uitbreken en verstralen vau het gedeelte Wijmertt, 
laag p. m. 800 M. Aanw. te 10 uren. 

Utrecht, te 12 ureu, ten bureele van deu kapt.-
kwartiermeester van bet bat. mineurs en sappeur»; de 
levering van 134 patroontasscben, 134 koppels, 134 
geweerriemeu, 134 sabel- en 134 bajouuetdragers. 

t'trecht, te 1 uur, door de directie vsu den Nederl. 
Rijnspoorweg: het maken vau eeu gebouw en het 
doen van Aaahoorïge werken bij kilom. 87.610 voor 
eene halte te Oosterbeek. Aunw. 1 Mei, te 11 uren. 

Z w o l l e , te 1 uur, door G. J . Wispelwny, bij Blank-
ti'irt: het verbouwen en vergrooten van de ijzergieterij 
De Nijverheid aldaar. 

Haarlem, te 1 uur, door J . Los IJz-, in het Noord
en Zuid hol landsch koffiehuis: het bauwen van eeue 
huu win a us won in_- me i schuur en dubbele arbeiders
woning ïu deo Grooten Upolder, nabij station-Halfweg. 

Nieuw-tmHerdam, te 2 uren, door Jhr. Mr A. W. 
van Hollbe tot Echten, bij Van Dalen: de ariieids-
loonen voor deu bouw eeuer villa le Nieuw-Amsterdam. 

Maandag, 7 Mei. 
Bunschaten, tc 11 uren, door het watersohapsbest. 

van de Bunschoter- en Duistcr-uitwateritig-in-Zee, bjj 
H. Dekkers: het maken van een bokleediugsmuur langs 
het oostelijk deel der Spareuburgergraelit. Aanw. 5 
Mei, te 10 uren. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. eu weth.: het 
leveren van mnterialeu voor de gemeentebesl rating over 
•77, '78 en '79. 

Putten (op de Veluwe), te 12 uren, door kerkvoog
den der Gerei', gemeente: het amoveeren en wederop
bouwen eener pastorie. 

Derdrecht, te 12 ureu, ter secretarie: lo. het 
gravra van eeu vliet tot afvoer van het landerijen-
water uaar het stoomgemaal aan de Mijl, met het 
maken en stellen van 2 krooshekkeu; 2o. het doen 
van eeuige werkeu tot voltooiing van voornoemd 
stoomgemaal. Aanw. 5 Mei, te 2 ureu; 3o. het ge
deeltelijk albreken van het voormalig hotel „Nouvelle 
Bellevue" en vnn de meesterknechtswoninit der gem. 
gasfabriek, eu maken vnu een gebouw, bevattende: 
a, mecsterknechtswouing, b. berg-en werkplaatsen ten 
behoeve dier fubrick. Aanw. 4 Mei, tc 2 uren. 

Elat, tc 12 uren, door bet R. K. parochiaal kerk
bestuur, bij F. van den Heuvel: het afbreken eu we
deropbouwen dor pastorie. Inl. bij den architect G. 
Te Kiele, te Deventer. 

Zwolle , tc 2 uren, door Mr. J. Thiebouf, bij Hlank-
hsrt: bet dempen van de sloot behoorende tot zijne 
perceelen, het metselen van een grondmuur) je op 
pa&lfundeeriug, enz. Aanw. 30 April, te 2 uren. 

Pannerden, te 3 uren, door het R. K. parochiaal 
kerkbestuur, bij deu kastelein Hermsen: het bouweu 
eener kerk. Iul. bij den architect Tepe, te Utrecht. 
Aauw. 2 uren vóór de besteding. 

I w a l l e , te 6 uren, in het weeshuis der Herv. ge
meente: lo. het doen van herstellingen aau het wees
huis; 2o. het bouwen vsn eene schuur op het erf 
Kegicrink, iu Wythmcn. 

I l ln«das, » Met. 
Haarlem, te 10 uren, door de comm. van toezicht 

over het gesticht Meerenberg, in het hotel De Leeu
werik : de lev riug der benoodigde steenkolen voor 
ten jaar, geraamd op 15,000 HL. Eng. gassteeokolen, 
4000 idem Ruhrkolen. 

Nleuwendljk. te 11 uren, door den kerkeraad der 
Chr. Ger- gemeente, in de consistorie: het bouwen 
eener kerk met toren, op bet teneia naast het be
staande kerkgebouw der voorn, gemeente te Nieuwen-
dijk ouder Almkerk. 

Leaadulnca, te 12 uren, door het bestuur van den 
Oost-cn-Wost-Eskamppolder, in De Vergulde Roskam: 
het maken van dc gebouwen en verdere inrichtingen 
voor een le stichten stoomgemaal voor dien polder. 
1:1. bij W. F. A . Boyeriuck, le Amsterdam. Aanw. 
7 Mei, tc 2 uren. 

Beerta, te (i uren, door het gemeentebestuur: de 
leveriug van 550 slère keislag. 

Waenadag, O Mei. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van bic-

nenl. zaken * lo. de uitvoering van eenige werkeu tot 
normaliseering van de Waal te Rossum, tussehen de 
kilometerraaien 69 en 70 der herziene rivierkaart. 
Aanw. 2 ca 5 Mei. Raming ƒ193,500; 2o. het her
stellen vsn stormschade aan de werken der rijzen lei-
dammen langs het Keuddiep, en aan den beteugelings-
dam in den bovenmond van het Rechterdicp, aan de 
uitmonding van den Gelderschen Usel, onder de ge
meeute Kampen. Aanw. 3 en 4 Mei. Raming ƒ28,200; 
3o. het wegruimen van een in de Beneden-Merwede 
vóór het Pupeudrechtsche veerhoofd gezonken vaartuig. 
Aanw. 4 Mei. 

Aalsmeer, te 12 uren, bij P. Kaptein: het stichten 
van 2 schoolgebouwen en 2 ouderwijzerswoningen iu 
wijk 3 en 4 (Uiterweg en Kudelstaart.) Aanw. 8 Mei. 

•ehagerbrug, te 12 uren, in Het Wapen van de 
Zijpe: lo. bet éénjarig onderhoud van alle bruggen, 
sluizen, gebouwcu ouz. van den Zijpe-en-Hazepoldcr; 
2o. het ophoogen en onder-profiel brengen van den 
weg, van de St.-Maartensbrug tot de Schugorbrug, 
lang 3300 M.; 'Aa. het begnutcn van dien weg. 

Cauda, te 12'/i uren, door dijkgraaf en heemraden 
'sa den Zuidplaspolder in Sehieland, in De Zalm: 
vernieuwingen cn reparation aan-, beneveus bel onder
houd van de stoommolens, sluizen, bruggen en verdere 
getimmerten des polders, van den dag der goedkeuring 
vsu de besteding tot 31 Dcc. '77. Inl. hij den op
lichter L . Exalto, te Moordrecht. 

Httterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het 
maken cn stellen van den ijzeren eu stalen bovenbouw, 
met bijbehooreude binnenwerken, tot voltoo ing vau de 
brug over de Spoorweghaven op Fijenoord. Aauw. 
i Mei, van 10'/,—12 uren. 

Zler lhiee , te 1 uur, door het dagelijksch bestuur 
van bet waterschap Schouwen, aan a Lands Kamer: 
lo. de gewone jaarlijksche aarde-, kram-, rijs-en steen-
fdooiingwerken san liet waterschap, in 6 perc; 2o. het 
voltooien vau den zeedijk tussehen de dijk palen 65 eu 
67 en het verhoogen van den binnenberm van den 
'eedijk tusscbeu de dijkpaleu 38 ea 39 vsu het district 
'lauwers. 

Danderdag, 10 Mei. 
«u ld-Mraa le r t , te 12 uren, door het dijksbestuur, 

'"J A. Kieboom: het vernieuwen en onderhouden van 
de gewone aarde-, kram-, rijs- en steeuKlooiingwerken 
**u den dijk van dieu polder, gedurende bet dienst-
Jfttr 1877/'78. Aanw. 4 en 5 Mei, telkens van 0—12 
uren. 

Vri jdag , I f Mel . 
,Mv*sana1, te 12 ureu, door burg en weth.: de leve-

n n S v-'u 80 M 1 ouderhoudsgriot. 

Zaterdag, l t M e i 
Walaaarden, te 10 urea, door het bestuur der 

waterkeering van het calamiteuse waterschap Wals
oorden, bij Jsn Franeies Adriaansens: het doen van 
verschillende werkzaamheden ea leverantiëu teu be
hoeve van het waterschap. 

Haandag, 14 Mei. 
Meialawlar, te 3 uren, door het dijksbestuur vsn 

Oostdongcradeel: het verbreeden, verzwaren en ver
hoogen vun den zeedijk vsn al' deo Engwiermner-pol-
derdijk tot nevens Oustmaborn onder Aujum, ter 
lengie van 5801 M , en in verband daarmede bet op
ruimen van paalwerken, het makeu, verbreeden en 
verleggeu van steenglooÜngeu, het aanbrengen vaa 
best ral ingen en het opbreken ea weder maken vaa eeu 
gedeelte griutweg, met bijlevering vsn materialen euz. 

Dinsdag, 13 Nel . 
Makklnga, le 12 uren, door burg. en weth. van 

Ooststelliugwerf: bet vergrooten vsn de school te 
Haulerwijk (boven.) 

Wsemdag, l « Mei. 
Hreda, te 11 uren, door het bestuur van het heem

raadschap vsn de .Mark-cu-hint el, ia Het Hof van 
Holland: lo. het uitvoeren van eenige vernieuwingen 
en herstellingen aan de berdlchtiugswerkcu van Murk-
en-Dintel, niet leverantie der noodige materialen; 
2o. de vernieuwingen eo herstellingen aan de ge
bouwen vau bet heemraadschap, met leverantie der 
noodige bouwstoffen; 3o. de vernieuwingen en her
stellingen met hut onderhoud vau het jaagpad langs 
de rivier de Mark-en-Dintel; 4o. bet uithaggereu van 
eenige verzandingen ea ondiepten in de rivier; 5o. 
bet schoonmaken der rivier over hare geheele lengte, 
iu 3 perceelen. 

Zwartewaal , te 11 uren, door burg. eo welh.: het 
makeu vau werkeu tot verbeleriug der baveu te 
/.wan. waal. Aanw. 9 Mei. 

Danderdag, l l Mei. 
'••Hage, te 12 uren, door het miuisterie vsn bia-

ni'nl. taken, tea dienste der Staatsspoorwegen: het 
veranderen der croosoteeriurichting te Dordrecht in 
eene inrichting voor houtbereiding met chloorziuk, 
enz. Asuw. 9 en 12 Mei, telkens te 11 uren. 

Haarlem, te 2'/i uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het geb. van het prov. best.: lo. 
het voort tetten der verbetering van de haven op het 
eiland Urk. Aanw. 12 Mei. Raming /14,400 ; 2o. het 
doen van duir.beplantingen, het stellen vaa rietschut-
tingeo euz. op Tessel en den vasten wal vsn Noord-
HoTland, iu 3 p?rc. Aanw. 12 Mei Kaming: perc. 
1 /"4500, perc. 2 ƒ9500 , perc. 3 ƒ 7500. 

Vri jdag, I» Mei. 
' • -Botch, te l u 1 , uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het geb. van hetprov. best.: het 
doen vaa buitengewone herstellingen aan de schipbrug 
over de Maas bij Hedel. Aanw. 12 ea 14 Mei. Ra
miug ƒ4350. 

Leeuwarden, te 12'/j uren, door bet mioisterie van 
binuenl. zaken, aau het gebouw vau het prov. best.: 
het leveren vau eeu paar nieuwe stormdeuren in de 
buiteiisluis te Munuekezijlen. Aanw. 14 Mei. Ra
ming f 1580. 

Donderdag, 11 Mei. 
'a-Hage, te 12 ureu, door het ministerie vaa kolo

niën: bet vervaardigen, ioeenzetten, weer uit-elkaar-
nemen eu naar de plaats van inscheping vervoereo 
van den metalen bovenbouw voor 4 draaibruggen eu 
Q vaste hruggeu. Inl. bij den hoofdiogeuieur J . W. 
Witsen Elias, te VHage. 

Vrijdag, M Mei. 
tJranlagen, te 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het geb. van het prov. best.: het 
maken van paal beschoeiing met steenst speling enz. 
langs het kniiaalboord van deo Rijks-grooten weg le 
kl. iio. 1, 2e zijtak van Grouingen naar Delfzijl. Aanw. 
18 Mei. Raming ƒ7650. 

Leeuwarden, te 12'/, uren, doorliet mioisterie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van bet prov. best.: 
lo. het onderhouden over 1877/'78 van de rijzen be
slag- en steenoeverwerkeo op Ameland. Raming 
f 13,000 ; 2o. idem van den stroomleideaden dam en 
aanliooren door de geul de Balg, op Ameland. Kaming 
f 2000; 3o. het stellen van rijzen scbutlingen en het 
doen van stroobepotingen in de duinen op Ameland. 
Kaming ƒ 3000. Aanw. 19 en 22 Mei. 

Altoop van Aanbestedingen. 

Wlasefcerke, 9 April: het muken van een buiten-
b-nn met verdedigingswerken en het leggen van rijs
beslag met stsakrijen over eene lengte vsn 80 M. in 
den Sophiapolder; ingek. 9 bilj., sis: 
A. Blok, te Cortgene, 
D. Bolier, „ Rilland, 
A. Foudraine, „ Goes, 
G. de Rijke, „ Colijusplsat, 
L. Schrier, „ idem 
II. Griowis, „ Ouddorp, 
G. Bolier, „ Scherpeoiase, 
M. Ureas, „ Colijnsplaat, 
J. van dea Band, „ Wissekerke, 

Amaterdam, 11 April: de levering aan de directie 
dor marine van verschillende beooodigdlioden, ten 
dienste van 's Rijks werf te Amsterdam: 

1. Noordsche houtwaren: C. en A. Kost, te Am
sterdam, ƒ1365. 

2. Riga dekdelen: G. J. Boelen en Co., te Leiden. 
ƒ 14,520. 

3. idem: dezelfde, ƒ15,830. 
4. grensu balkdeleu: Wed. D. Vrijdag en Zoon, te 

Amsterdam, ƒ 3 6 9 0 . 
5. dito ribben: Blsauhoer en Co., te 't Zand, ƒ1066. 
6. vuren deleo: Wed. D. Vrijdag eu Zo., ƒ 3950. 
7. dennen dito! C. Corver Muls, te Zaandam, ƒ2600. 
8. dito schroten: dezelfde, ƒ 535. 
9. iepen- en esschenhout: Wed. D. Vrijdag en Zo-, 

ƒ H6S7 60. 

ƒ 4000 
„ 3999 
ii 3900 
„ 3900 
„ 3010 
„ 3800 
„ 3794 
„ 3786 
„ 3776 

10. aziju- en pokhout: W. Pleijsier, te Vlaardingen, 
ƒ 1760.50, 

11. scheepssmederijen: Wed. J . C Massee eu Zo-, 
te Goes, ƒ 480. 

12. versmelten van koper: R. S. Stokvis eo Zn., 
te Rotterdam, ƒ 801.02. 

13. roodkoper in staven en koperdraad: Vsn den 
Honert en Punt, te Amsterdam, f 1350.21». 

14. geelkoper in staven: L . J. Enthoven en Co., 
te 's-Hsge, ƒ 1080. 

15. koperen pijpen: Gebr. Abrahams, te 's-Hage, 
/ 2812. 

16. tin t B. J . Nijkork, te Amsterdam, ƒ 1730. 
17. lood: L. J . Enthoven eo Co., /1058.80. 
18. zink iu bladen: Eitje eo Co., te Amsterdam, 

ƒ 17,847.54. 
19. ijzeren spijkers: C. Willcmsi, te Amsterdam, 

f 1161.60. 
20. kramerijen: Meijjes eo Höweler, idem. f 902440. 
Sl. gereedschappen: J . van Zanteo eu Co., te 

s-Hage, /-6942.44. 

88. machineksraerbehoefteu: Peek en Co., te Am
sterdam, ƒ2741.40. 

23. afval vaa katoeaea garens: T. H. Schorten en 
Zo., te Enschedé. /1363.50. 

24. pek: Broms en Uhlenbroek, te Amsterdam, ƒ445. 
26. gsscoke: Van der Heijden, idem, / 2237. 
26. Eng. schaal kolen: C. Berghuijs, te Helder, ƒ61,030. 
27. . smeekolen: B. Hageduora ea Zn., te Am

sterdam, ƒ10,260. 
38. houtskolen: E. A. Struveo, idem, f912. 
29. Eng. coaks (sioders): C. Berghuijs ƒ4000 . 
30. verfwaren: Vissering ea Lelij, te Amsterdam, 

ƒ 3771.50. 
31. loodwit: Ouster en Co., idem ƒ6600. 
32. halfwit glas: L. Masinn, te Dordrecht, ƒ1083. 
33. scheepsdekglas: C. Houweling, te Amsterdam, 

ƒ 777.30. 
34. steen: geen biljetten ingekomen. 
36. kalk ea zsnd: idem. 
36. lederen staurreepea: N. eo A. W. Hoos, te 

Rotterdam, ƒ1332.24. 
37. wit ea geteerd touwwerk: W« de Gruijter. te 

Uselstein, ƒ 2545.68*. 
35. Moskovische teer: Broms ea Uhleabroek, ƒ 8144.70. 
39. vlaggedoek: Vaa Hartrop en Zn., te Leiden, 

ƒ 608.90. 
40. garens: Garenspinnerij, tc Goada, ƒ2317.30. 
41. zwemgordels: Wed. J. C. Massee en Zn., ƒ896. 
42. duigen eu hodemstukken: Pitlo en Lagemau, 

te Amsterdam, ƒ 2827.20. 
43. grenen of vuren duigen en bodemstukkeu i 

dezelfden, ƒ 3405.10. 
44. houten boepels: J . W. K. Wijntjes, te Amster

dam ƒ 933.50. 
45. riemen: Wed. H. C. Fejnt en Zn., idem, /"4800. 
46. ijzeren kisten voor vetto waren en dito olie

ketels: ingetrokken. 
47. kommaliegoed (ijzerwerk): Meijjes en Hóweler, 

f 307.26*. 
48. idem (koper- en blikwerk): dezelfde, /F637.22. 
49. huiden of leder: W. P. vaa Beugen en Co. te 

Amsterdam, ƒ 6 0 9 . 
62. borstelwerk enz.: A. de Haas eo Zu., idem,/2305. 
53. papier enz.: J. Vlieger, idem, ƒ1157.11. 
55. saai tot kardoezen : Van Hartrop en Zo., ƒ 1090. 
Ameraraart , 13 April: bet bouwen van een terras-

muur met bijbehoorende werken op bet terrein der 
sociëteit Amicitia; geguad aau G. Prins, te Amersfoort, 
voor ƒ4250. 

Koevorden, 13 April: het bouwen eener school te 
Pud-en-Vlieghuis; gegund aan G. Meppelink, te Koe
verden, voor /" 1524. 

'a-Hage, 14 April: het afbreken van een gebouwen 
het op die plaats bouwen vau een wijnpakhuis en 
bovenwoning, onder beheer van den architect Vogel; 
ingekomen 9 bilj, als: 
M. J. van Zanten, te 's-Hage, ƒ 23,850 
A. Stigter, „ idem „ 18,996 
C. J . van Vliet, „ Oudshoorn, „ 18,777 
W. P. Teeuwisse, „ 's-Hage, „ 16,890 
S. v. d. Kamp, „ idem » 16,868 
P. L . Borghans, „ idem „ 18,800 
E. M. Rood, „ idem „ 15,100 
T. Hoogedoorn, „ idem „ 14,789 
A. Bons en J. Meun, „ Utrecht, ,, 13,969 

foiijnapiaat. 14 April: het bouwen vsn een woon
huis, schuur en keet op de hofstede bewoond door J . 
de Looff I./., te Wissekerke; gegund aan A. van Be
zooijen, te St.-Maartensdijk, voor /*12,139. 

De-venter, 14 April: het verbouwen van het huis 
van J. Hardonk aan de Ergestraat; geguad aan J . 
Witteveeo, te Deventer, voor ƒ1896 . 

Vllage, 16 April: het aanleggen vsn een riool ia 
de Psulus-Putterstraat; ingek. 7 bilj , s i s : 
J. Pleijsier, te Scheveningen, ƒ 10,449 
J. A. Rsasveld, „ Vllage, „ 10,010 
M. J. vaa Zanten, „ idem „ 9,923 
W. vaa Zoa, ., Schiedam, „ 9,693 
P. Kraaijeveld, „ Sliedrecht, „ 8,959 
G. Keij, „ Rotterdam, „ 8,790 
C. de Groot, „ Sliedrecht, „ 8,250 

Wltmaraum. 16 April: het bouwen eener kerk voor 
de Doopsgezinde gemeente; minste inschr. waren Dijk 
eu Zeven, te Berlikum, voor ƒ 12,900; niet gegund. 

A p e l d s a r a , 17 April: het bouwen vaa 2 wnouhuizeo 
voor Y. tea Zweege; geguad san H. M. Wegerif, te 
Apeldoorn, voor ƒ4284. 

Haserawaudc, 17 April: lo. het maken der ge
bouwen ea inrichtingen voor een stoomgemaal met 
kolenbergplaats; ingekomen 4 bilj , als: 
K. Suruijt, te Wilsveeu, ƒ 18.573 
H . W. Bouthoorn, „ 's-Hage, „ 18,200 
P. IJ pc) aar, „ Voorschoten, „ 17,750 
A. van deu Berg, „ Boskoop, ,, 17,650 

2o. het verrichten van aardewerken en lengen der 
duikers; minste inschrijver was K. Spruijt, te Wils-
veen, voor ƒ 7 2 2 2 ; beiden gegund. 

Warteaa , 17 April: liet bouwen eener stelphuizing 
op de zal he op de Magere Weide onder Wartena; 
gegund aau B. de Leeuw, teHardegarijp, voor ƒ6970 . 

Amsterdam, 18 April: de levering, tea behoeve 
der directie van de marine, van: 

1. eiken bootshouten: Eindhoven en Zn. te Zwolle, 
f 445. 

2. wagenschot, roosterlatteu euz.: G. J . Boelen en 
Co., te Leiden, ƒ9744.50. 

3. Rigasche masten: Ambagtsheer en V .d . Meniën, 
te Amsterdam, ƒ12,768. 

4. Noorsche houtwaren: C. eu A. Kost, idem, 
ƒ 1002.25. 

5. grenen balk- en Noorsche delen: G. J, Boelen 
en Co., ƒ 1799. 

6. dito ribben, schrooten ea latten: dezelfde, ƒ965. 
7. vuren delen: dezelfdeu, ƒ 1480. 
8. grenen dito: dezelfdeo, ƒ 1221. 
9. dito ribben, schrooten eo latten: dezelfden, ƒ940 . 
10. iepenbout: L . Klein en Zn., te Rotterdam, 

ƒ 8143. 
11. gemaakt ijzerwerk: P Kempen, idem, ƒ 418.50. 
12. compositie-koper in staven: H. S. Stokvis en 

Zonen, te Rotterdam, ƒ013.91). 
13. koper ia bladen ea roodkoperen pijpen: W. 

van Houten en Zonen, idem, ƒ 5380. 
14. koperen spijkers eni.: Simons en Stuve, te Am

sterdam, / 1629.96. 
15. tin: R. J. Nijkerk, idem. ƒ 4 4 9 . 
16. lood: dezelfden, ƒ4719. 
17. kramerijea: I). 8. M. Kalker, idem, ƒ8457.68. 
18. gereedschappen: Meijjes ea Höweler, idem, 

ƒ 11,493.06. 
19. mnohineksmerbehoeiten: R. 8. Stokvis en Zonen, 

ƒ 1216.99. 
20. afval van katoenen garens: dezelfden, ƒ 1145. 
21. gas-coke: B. Hagedooru, te Amsterdam, f480. 
22. Eng. schaalkolen | F. Wibaut eu Zn., te Vlis

singen, ƒ 22,200. 
23. Kuhr-smeekolen: Hagedoorn en Zn., ƒ1160. 
26. verfwaren: Hoogewegen Van Zamereu ƒ 5187.25. 
26. loodwit: Hondorff Block en Braet, te Schoon

hoven, ƒ4326 . 
27. patrijspoorten ea Hchlglazeu: E. H. van Hengel 

en Co., te Rotterdam, ƒ506.40. 

28. halfwit- en matglas: J. J. B. J . Bmivj. te 
Dordrecht, ƒ 380.80. 

29. patent ruwglas enz.: C. Houweling, te Amster
dam. ƒ 400. 

30. steen: M. Luyteu, te Lekkerkerk, ƒ274a 
31. kalk en zand: dezelfde, ƒ 934. 
33. vlaggedoek: Vso Hartrop eo Zn., te Leiden, 

ƒ 1434.50. 
34. lakens: J . Scheltema Jz., idem, ƒ 4 7 0 . 
35. garens: Goudsche Machin- Garenspinuerij, te 

Gouda, ƒ1223.05. 
36. duigen eu boderastukkeo: Gebr De Lange, te 

Zaandam, ƒ 727. 
37. brand spui (slangen ea zuigbuizea: W. Hoveu en 

Zn., te VHage. ƒ496.50. 
38. kommaliegoed (koper- en biikwerk): F. Pauwels 

idem, ƒ 770.66. 
Breda, 18 April: lo. het éénjarig ouderhoud vsn 

de kazernegebouwen; minste inschr. was C. J . Marij-
uen, te Breda, voor ƒ 10,198. 

2o. idem vaa de werkeu der Kon. Mil. Academie; 
miuste inschrijver was A. van Glabbeek, te Breda, 
voor ƒ6294 . 

3o. het bouweu van privaten bij de kazerne de 
Lange Stallen; minste inschrijver was dezelfde, voor 
ƒ 4892. 

4ii. eene gedeeltelijke verving van kazernegebouwen; 
minste inschr. was W. K. F. de Jough, te Breda, 
voor ƒ2893. 

Wiiaekerke, 18 April: het leggen vao een buiten-
berin en het daarop aanbrengen van verdedigings
werken aau deo zeedijk van den Anna-Friso-polder: 
minste inschr. was P. vau deu Berge, te Wissekerke, 
voor ƒ20,676. 

Breda, 19 April: lo, het maken van een gashouder 
met ijzeren kuip; ingek. 2 biljetten, als: 
J . L . Nering Bogel en Co., te Deventer, ƒ 30,490 
I). A. Schreden en Co.. „ Leiden, „ 27,700 

2o. het benoodigde ijzerwerk voor de monteering 
van 28 retorten en 4 fornuizen enz.; minste inschr. 
waren C. Klep de Bruijn en Zo„ te Breda, voor 
ƒ 2524.80. 

arheaiihsven. 19 April: het verhouwen vsn een 
woonhuis tot bewaarschool aldaar; minste inschr. was 
H. Boer, te Schoonhoven, voor ƒ 5 0 0 0 . 

s i lom..horen , 19 April: het bouwen vau oen kaas-
pakhuis voor J. learning en Zonen, te Rotterdam; 
ingekomen 7 hilj., als i 
J. en J. Groen hu ij zeo, te Utrecht, f 10,640 
H. Boer, „ Schoonhoven, „ 8,760 
P. Blanken, „ Bergambaeht „ 8,400 
W. de Joug, „ Gouda, „ 8.277 
W. Spruijt, „ Lekkerkerk, „ 8,200 
P. van der lieden, „ Bergambacht, „ 7,990 
A. van der Stresten, „ idem „ 7,969 

Leeuwarden, 19 April: liet houwen van eeo blok 
woningen in de Schrans onder Huizum, onder beheer 
van den nrchitect J. P. J. do Rooy; geguad aaa E. 
R. Kuipers, tc 't Moor, voor ƒ 11,985. 

I le r lksee , 19 April: lo. het met 2 zinkstukkea 
verdedigen vau deu oever eu verdere werkzaamheden 
uau het district Flauwers, in 2 perc, bij inschrijving 
en opbod: perc. 1, H. C. van deu Ende, te Zierikzee, 
voor ƒ11,450, perc. 2 D. de Jong, te Sliedrecht, 
voor / 21,059. 

2o. het graven vsn een toevoerkanad tussehen het 
stoomgemaal van Schouwen ea Moriaanshoofd, en het 
maken vau eeo uitweg; minste inschr. was L . Lokker 
Cz., ie Goeuercede, voor ƒ8500. 

Amsterdam , 20 April t bet maken van 2 steigers 
in het IJ, uabij deu Westerdoksdijk, bij onderhandsche 
inschrijving; ingek. 6 bilj., als: 

vau Amerik. van gecreos. 
grenenhout dennenhout 

W. Schram en 
C. Bosman, f 509,400 

A. Kramers en 
D. Blokland, 504,000 ƒ 470,000 

De Zwaau Jr. en Koper, 474,873 
J. Kooy en Reijmer, 467,697 
W. Goedkoop ea 

M. Deutekom, 469,000 
F. K. Ozinga, 398,400 393,800 

Ameraraert, 20 April: het uitdiepen en onder-
profiel-brengeu van een gedeelte der Barnereldsche-
en Modderbokeo, het graven van nieuwe vakken langs 
die beken en langs de Lunterscbe beek enz enz.; 
minste inschr. voor de massa was J. Pruytier, te 
Utrecht, voor ƒ13,500. 

Mlddelkurg, 20 April: het veranderen van het 
sociëteitsgebouw io de Lange-Noordstraat aldaar, lot 
Rijkskweekschool vaa ouderwijzers; miuste iaschr. 
waren W. vsn Uije en Zonen, te Middelburg, voor 
ƒ 17,400. 

'a-llage, 21 April: het ééujsrig onderhoud lo. vao 
dekazerncgebouweo enz., 2o- vaa de werken, 3o. het 
verrichten vaa eenige herstellingen uaa de Oranje
kazerne en bet garnizoenshospitaal uldaar; minste 
iaschr. voor alle 3 perc. was Ph. Verhruggen, te 
W»ddinksveen, resp. voor ƒ16,648 , f 2448 eu ƒ7748 . 

Amsterdam, 21 April: het maken van een zee-
breker, bewesten de Oranjesluizen, te Schellingwoude, 
ten dienste van het kanaal naar IJmuiden; minste 
inscbr. wus P. Hansum, te Amsterdam, voor ƒ27,000; 
gegund aan G. Dekker, te Sliedrecht, voor / 30,800. 

HcllevaeUlul» , 21 April: het maken van eeo ma
gazijn voor torpedo's te Brielle; minste inschr. was 
C. L. Veenenbos, te Brielle, voor '63,860. 

Leeuwarden, 21 April: het 2e perc. vao bet één
jarig onderhoud der Rijks-haven- en zeewerken te 
Harlingen; minste iaschr. was A- S Schaafsma, te 
Harliogen, voor ƒ 6343. 

Leeuwarden, 21 April: lo. het maken van school-
II leu beien voor de gemeenteschool no. i; gegund aaa K. 
Ketelaar, te Leeuwardeo, voor ƒ3257. 

2o. idem van idem voor do gemeenteschool no. 3 ; 
geguad san II. Keizer, te Leeuwarden, voor ƒ4248. 

'••Hage, 23 April: het herstellen ea verbeteren van 
Rijkstelegrsaflijaen van nabij Venloo tot de grens van 
Limburg ea Gelderland, van liegen tot den kokerpsal 
tegeuover Boksmeer, van Roermond tot Weert, vso 
Horst tot Venray en van Nueueo tot Geldrop; minste 
inschrijver was P. Lest rade, te Huisen, voor '1789, 

Zatrcn, 25 April: het maken van de aarde-, de 
knust- eu eeuige andere werken, ten behoeve vaa het 
gedeelte spoorweg, vaa de Berkel nabij Zutfeu af tot 
aaa piket ao. 313 onder Lichtenvoorde; ingekomen 5 
bilj., als: 
F. E. Terwindt, te Pannerden, ƒ 136,000 
H. T. Wiegerink, „ Groeuloo, „ 128,888 
B. A. Wiegerink, „ idem „ 127,960 
G. Schurink, „ Zutfen, „ 106,580 
A- 8. Schaafsma, „ Harlingen, „ 98,400 

'•-Hage , 25 April: lo. bet opruimen der ondiepte 
in bet zuidelijk deel der DordscheKil; minste inscbr. 
was I). Volker te Sliedrecht, voor / 80,000. 

2o. dc verhetering van de Boven-Maas onder Wijk 
in Noord-Brabant; minste inschr. was L A. vsu 
Usaftoa, te Sliedrecht, voor ƒ 16,000. 
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3o. het maken van eene herehaven en het daarbij 
leveren en plaatsen van 3 dukdalven langs het Scheur 
onder Naaldwijk; minste inschijver was C. de Jong, 
te Hardinksveld, voor/7034. 

4o. eenige werken aan de dammen in dc Noordzt-o 
nan deu Hoek van Holland; minste inschr. was A. 
Volker, te Sliedrecht, voor / 91,300. 

Elbvjrg, 25 April: het herstellen van den Ooster-
woloer secdijk over eene lengte van circa 6000 M.; 
hoogstr inschr. was T). vsn der Plas, te Hardinksveld, 
voor ƒ 1 4 , 4 0 0 ; minste inschr. J . Wijnbold, te Brun-
nepe, voor ƒ11,236. 

VHkffl, 26 April: het maken en stellen van den 
iiseren bovenbouw voor eene draaibrug over de Nieuwe 
Vaart en van 3 vaste overspanningen over het kanaal 
bezuiden die vaart te Amsterdam; ingekomen 8 bil
jetten, als: 
Kólnische Mascliinenbau 

Actlen-Gcsellschaft, te Bayenthal, / 75,800 
Gutc-HofTnungshiitte Ac

tiën- Veretn für Bergbau 
und Hüttenhetrieb, „ Oberhausen II, „ 74,950 

Maatschappij Ijzergieterij 
„Dc Prins van Oranjo", „ VHage, „ 71,484 

Union Actien-Gescllschsft 
für Bergbau, Kisen- und 
Stahl-Industrie, „ Dortmund, „ 71,150 

H . Dalhuisen. „ Kampen, „ 69,874 
Actien-Gesellscbaft für 

Eisen industrie und 
Bruckeubau, „ Duisburg, „ 69,487 

F. Kloos en Zonen, „ Alblasserdam, „ 69,450 
Bellefroid en Levèque, „ Herstal, » 67,500 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 

— Bij de MaaLschappij tot exploitatie van Staats
spoorwegen zijn benoemd: tot inspecteur de heeren 
11. W. Mosselman, thans adjunct-ins|M>r.teur, en F. 
Spanjaard, thans onderufdeelingschef; tot adjunct
inspecteur, de heeren Jhr. VV. D. Junius van Hemert, 
J. C. du Cclliée Muller en Van Reenen. 

Haarlem. Voor de herstelling der Groote of St.-
Bavokcrk zijn, zooals men weet, door het Rijk, dooi
de burgerlijke en door de Hervormde gemeente te 
Haarlem geldelijke bijdragen verleend. lovendien 
hebben echter ruim 100 personen zich bereid ver
klaard om ten behoeve der restauratie van dit hoogst 
belangrijk nationaal monument gezamenlijk f 10000 
by te dragen. Daaronder bevinden zich de heeren 
Jhr. Mr. V. de Stuers en Mr. C. Fock. 

Zutfen. Aan de Vereeniging „Pictura" is door den 
Gemeenteraad een subsidie toegezegd van ƒ 1 0 0 ter 
gemoetkoming in dc kosten cencr tentoonstel! ing van 
schilderstukken van levende meesters. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

n © «ü actie 
van genoemd Weekblad, 

T o t V r i j d n g - n v o n d n e s j n n u r e n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentien. 

Een jong Architect, 
die zijne studiën op cene Academie in Duitsch
land volbracht en zich bovendien bijzonder geoefend 
heeft in het maken van perspectivische teeke
ningen en aquarellen, zoekt eem- plaataing. 
Aanbiedingen worden met franco brieven, onder de 
lettere X Y Z , aan het Bureau van De Opmerker 
te Arnhem ingewacht, 

! OPZICHTER! 
.TEEKENAAR! 

IEMAND, van goede getuigschriften voorzien en 
29 jaren oud, die zoowel bij de uitvoering van 
gebouwen als op teeken bureaux geweest, doch 
thans — na langdurige ziekte — buiten betrekking 
is, zag zich gaarne ten spoedigste weer in dien 
werkkring geplaatst, tegen eene belooning van 
voorloopig f 4 0 per maand. 

Adres bij den Boekhandelaar IJ. BOGGE, Sin-
ge) 400, Amsterdam; onder letter: »B." 

AANBESTEDÏNGT-

b i j e n k e l e I i i s c l i r y v i n g -

1». het graven van een Vliet, tot afvoer 
van het landerij enwater naar het 
Stoomgemaal, aan da Mijl, nabij 
Dordrecht, met het maken en stel
len van twee Krooshekken; 

2". het verrigten van eenige werken tot 
voltooijing van het Stoomgemaal vo
renbedoeld ; 
een en ander [met de leverantie der 
daartoe benoodigde materialen. 

De billetten moeten ingeleverd worden ter Secre
tarie der Gemeente Dordrecht, op Maandag 7 Mei 
1877, vóór des middags 12 uur. 

De bestekken en teekeningen liggen ter inzage 
aan het Bureau der Gemeentewerken, alwaar tevens 
de noodige inlichtingen le bekomen zijn, terwijl aan
wijzing in loco zal plaats hebben, op Zaturdag 5 
Mei te voren des namiddags ten 2 uur, te begin
nen bij den zinker, door den Brouwersdijk. 

Publieke Aanbesteding, 
van eene belangrijke verbreeding, verzwaring 

en verbooging van den Zeedijk in 
Oostdongeradeel. 

H E T D I J K S B E S T U U R VAN OOSTDONGERA
DEEL, gedenkt op Maandag den 14 Mei 1877, 
des namiddags ,1 uur, ten Gemcentehuize van Oost-
dongeradcel te Metslawier, bij inschrijving en op
bod aan te besteden: 

Het verbroeden, verzwaren en verboo
gen van den Zeedijk van af den Eng-
wierumer polderdijk tot nevena Oost 
mahorn onder Anjum, ter lengte van 
5861 meter, en in verband daarmede 
het opruimen van paalwerken, het 
maken, verbroeden en verleggen van 
ateengiooüingen, het aanbrengen van 
bestratingen en het opbreken en we
der maken van een gedeelte grind
weg met bijlevering van materialen, 
ens. 

Bestek en Voorwaarden liggen ter lezing in het 
Friesch-Koffijhuis te Leeuwarden , byK. VAN DER 
VEEN bij Hockum onder Aahnm én ten Q am aan-
tehuize te Metslawier. 

Aanwijzing op Zaterdag 12 Mei 1877. Zaïnen-
komst te Dockumcr-Niruwrzijlen bij MEIRINK, 
's voormiddags 11 uur, 

Inlichtingen te bekomen bij den Dijksopzigter B. 
K. VOGEL te Ezumazijl onder Anjum. 

Bestekken verkrijgbaar bij den Boekhandel A. 
SCHAAFSMA te Hockum, tegen betaling van 50 
Cents. 

Metslawier, 25 April 1877. 
Het Dijksbestuur voornoemd, 

H. S. DOUMA, Dijkgraaf. 

J. FEENSTRA, Secretaris. 

DE ONTVANGER DEK REGISTRATIE I N DO
MEINEN TE VENLO, zal op Dingsdag den 

8* Jtfei 1877, des voormiddags ten 10 uur, 
in de achterzaal der Sociëteit vAmicitia" aan de 
Markt te Venlo, ten overstaan van den aldaar resi-
deerenden Notaris DE LOM DE BEUG, overgaan tot 
de publieke veiling van de volgende zeer gunstig ge
legen 19 KAVELS GESLECHTE VESTING-
GRONDEN van verschillende grootte, gelegen bui
ten de voormalige Geldeische en Roermondsche poor
ten te Venlo. 

De te veilen terreinen zijn door nommerpalen en 
kielspitten aangeduid, en in den Catologus breeder 
omschreven. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maan-

dag den 7 Mei 1877, 's namiddags ten 5 ure, te 
beginnen bij Kavel l buiten de voormalige Geldersrhe 
poort. 

De catalogus, bevattende de voorwaarden, perceels
beschrijving en inzetsommen, is voor 10 cent ver
krijgbaar ten kantore van voornoemden Ontvanger 
en tegen vooruitbetaling van dien prijs door tusschen-
komst van elk Ontvanger der Registratie en Domeinen. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
7 Mei 1877, ten 12 ure des middags, op het 
Raadhuis, in het openbaar en bij enkele inschrijving 
doen aanbesteden ; 

Het leveren van MATERIALEN voor 
de GEMEENTEBESTRATING gedu
rende de jaren 1877, 1878 en 1879. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uitslui
tend te verkrijgen ter Drukkerij der gemeente tegen 
betaling van 25 cents, en liggen voorts ter inzage 
in een der lokalen van de Secretarie (afdeeling Pu
blieke Werken), tijdelijk kantoor houdende in de 
lokalen van het voormalige Oudcmanhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden aan 
genoemde afdeeling en aan het bureau van den 
Stads Ingenieur J. G. VAN NIFTRIK, aan het 
gebouw genaamd Zeeregt, des voormiddags van 
10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouder* voorn., 

Amsterdam, TROMP, Weth, 

20 April 1877. De Secretaris, 

DE NEUFV1LLE. 

Aanbesteding. 
DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN DEN HAAR-

L EMMER M EERPOL DER zullen op Dinsdag den 
1*» Mei 1800 zeven en zeventig, de» namiddags ten 
een ure, ter Secretarie des polders in de Jansstrnat 
te Haarlem, overgaan tot de openbare aanbesteding 
bij enkele inschrijving van het verbouwen van 
de bruggen dea polders over de Ringvaart 
bij Aalsmeer en Lisae. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Donderdag 
den 26 April 1877, des morgens ten elf ure te 
Aalsmeer en des nnnüddags van dien datum ten 
3 uur te Lisse. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen by de betrokken 
Polderopzigters en bij den Hoofdopzigter te Haat tem. 

Beslekken dezer werken liggen op de gebruikelijke 
plaatsen ter lezing en zijn op franco aanvrage gratis 
verkrijgbaar aan de Secretarie van den polder. 

Haarlem, 17 April 1877. 
Hgkgraaf en Heemraden voornoemd, 

J. W. M. VAN DE P O L L , Dgkgraaf. 

J. C. VAN DE BLOCQUER1J, Secretaris. 

SUIJVER Hk. JONKER «V ZOON, 
S T O O M K E T E L M A K E R S te A M S T K L v D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Onderlinge Olasverzekeriiigiiiaatscliappij. 
G-e-veartlsd te Amsterdam. 

C O M M I S S A R I S S E N : Mr . W. K . van der Breggen, Jhr. Mr. B de Bosch Kemp,,, 
W. E . Matthe. en H. J . de Bij 11 Nachenius. 

DIRKCTKUR: F . Schleijer. Kantoor Leidschegracht, N . 25. 
Het doel dezer Maatschappij is wederkeehge verzekering der Deelnemers, naar evenredigheid van ieder, 

deelneming. tegen alle schade door het breken van Spiegelruiten, Spiegels en groote ruiten, veroorzaak 
door ongeluk, kwaadwilligheid, straatrumoer, OPROER, ol andere ongevallen. 

De voorwaarden vun Verzekering, in het Pros|>eclus vermeld, zijn met de noiwlige inlichtingen grat 
verkrijgbaar ten Kantore der Maatschappij en hij de Agenten. 

Neuchate l Asphal te Company Lw. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A L DE3 T R A V E H 8 , 
geeft lierigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor da 

verkoop van A S P H A L T in brooden zijn aangesteld 

FOLKERS &, Co. te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtingen worde 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, 

verstrekt en orders vooi- geheel Neder, 

lieltweg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Gemeente Zwartewaal. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op WOENSDAG 16 Mei 1877, des voormiddags 

ten elf ure, zal, onder nadere goedkeuring van 11.11. 
Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland ten 
Raadhuize der gemeente ZWARTEWAAL, worden 
aanbesteed: 

Het maken van werken tot verbetering 
der haven te Zwartewaal. 

Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele in
schrijving volgens Jj 4 ü der Algemeene Voorschrif
ten voor de uitvoering en het onderhoud van wer
ken onder beheer van bet Dejiartemfint van Binnen
landsche Zaken, vastgesteld bij beschikking van Z. E. 
den Minister van Bimienlaiidsrhe Zaken vau den 
22"" Mei 1876 31 , 3d' Afdeeling. 

Het bestek ligt ter lezing ten Raadhuize t»> Zwar
tewaal, en is voorts op franco aanvrage, tegen be
taling van ƒ 0 . 5 0 te bekomen ter Boekdjiikkerij van 
de Gebr. J. en II. VAN LANGEN HUTS E N , te 
's Gravenhage. 

Op den 9 J e n Mei 1877 worden de noodige aan
wijzingen op de plaats gedaan, voorts zijn nadere 
inlichtingen te bekomen bij Burgemeester en Wet
houders der gemeente Zwartewaal. 

ZwAttTEWAAt, den 15 April 1877, 
De Burgemeester en Wethouders van Zwartewaal. 

De Burgemeester, 

C. C. A L B E R T I. 
De Secretaris, 

H. S W E M L É , Wethouder. 

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

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROT
TERDAM zyn voornemens, op Woensdag den 9 
Mei 1877, des namiddags bui 1 ure, ten Raad
huize aldaar aan te besteden: 

Het maken en stellen van den IJZE
R E N en STALEN BOVENBOUW, 
met bijbehoorende Timmerwerken, 
tot voltooijing van de brug over de 
Spoorweghaven op Pij en oord. 

Alles nader omschreven in het bestek cn de voor
waarden met de teekeningen die, op de gewone 
dagen en uren, ter lezing liggen op de Plaatselijke 
Secretarie cn het Stads Timmerhuis te Botter

dam, en ook voor den prijs van ƒ 1 , 5 0 verkrijg
baar zijn bij Wed. P VAN WAESBERGE en ZOON, 
boekdrukkers in den Houttuin, ir. 73. 

Nadere inlichtingen zijn tc bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal plaats heb
ben op Woensdag den 2 Mei 1877, des voormid
dags van 10'/ a tot 12 ure. 

H. E. S U Y V E R , 
STOOMKETELMAKER. 

Levert in den kortst mogelijken tijd, KETELS 
van alle bekende typen; belast zich met verande
ringen aan bestaande Ketels toe te passen. 

Hollandsche Tuin, 
B i c k e r s t r a a t 2 0 e n 2 2 , 

AMSTERDAM. 

J . A . C. GERLACH, te Bentheim, 
( N e d e r l a n d e r ) , 

ie qualiteit G E E L E Z A N D S T E E N vun 16 

tot 24 gulden de kubiek Meter franco waggon. 

B. IIOLSBÖER te Arnhem. 
FABRIEK en MAGAZIJN van Waterpa!- en 

Hoekmeet instrumenten, alle soorten van 
Equerres, Bakens, gegkte Meetkettingen. 
Teekengereedschap, enz. enz. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den Idea Mei 1877, des middaj 

ten Twaalf ure, zal in het Raadhuis der Gemeen; 
DORDRECHT, bij enkele inschrijving, worde 
aanhostnod: 

Het gedeeltelijk afbreken van he 
voormalig Hote l Nouvelle Bellevue 
en van de Meesterknechtswoning de 
Gemeentelijke Gasfabriek, aan het RU 
dijkahoofd te Dordrecht en het aldaa 
maken v a n een Gebouw . bevattende 

1". eene W o n i n g voor den Meester 
knecht van voormelde Fabriek 

2 Berg- en Werkplaatsen ten be 
hoeve van die F a b r i e k ; 

een en ander met de Leveranti 
der daartoe benoodigde Materialen. 

Het bestek ligt ter inzage cn is op franco a 
vrage, tegen betaling van / 0.50 per exemplaar 
verkrijgbaar ter Secretarie van de Gemeente; 
ligt tevens, niet de teekening, ter inzage aau 
Bureau der Gemeentewerken, alwaar dc noodige 
lichtingen te bekomen zijn. 

Aanwijzing in loco zal geschieden op Vrijt 
den Aden Mei te voren, des namiddag ten v 
uur, terwijl de inschrijvingsbilletten moeten ; 
ingeleverd ter Secretarie voormeld , op den dag 
aanbeatedmg, vóór des middags 12 uur. 

PRIMA QUALITEIT 
levert op keur. 

per vat tot ƒ6.—, per 25 vaten ƒ5.70 
per 50 vaten ƒ5.40, 

bjj grootere partijen over den prjjs naè 
overeen te komen, 

AUGUST OSTEli, 
( i l a w h a v e i i la t « R o t t e r d a m 

Fabriek „de Hollandsche IJssel 
DE JONGH & Co, Civ. Ing. 

t e O U D E W A T K H . 
Vervaardigen verbeterde STEEN- en TEOB 

VORM MACHINES, mr paarde- en HM 

KLOOS & VAN LIMBURGF 
Evenaars van Zuilen- en Talelbazall-irrueveii 

in RIINPRUI88EN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BUÜ1NSTKEX, VDÜHVASTK STEENES, 0 
Sieuwehaven N.zijde 55, llottcrdaiii. 

De GKBROEDERS VAN CLEEF verzenden 1' 
nen eenige dagen: 

Prospectus van een werk getiteld: 

WATERBOUWKUNDE 
ItEWERKT IiOOK 

N. H. HENKET eu E. STEUERVVALD. 
Hoogtetrnrtn in de Waterbouwkunde nnn de 1'olvttrh-

tckt Setool te llelft, 

3. VAN DER TOORN, 
Hoofdi.ft.ieur tan den tt'atertt.at te Zteollr 

EN 

C. M. SCHOLS, 
leeraar aan de Kon. Milit. Aïadtniie tt Breda. 
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een jaargang. Afzonderlijke nommer. bij roornitbeatelliaK 16 cents. 
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A D V E R T E N T I E N : 

Vaa 1—I regels fl.—, verder voorelkan reirel plaatsruimte 20 reet* en lOeenti 
vooreen Dommer ran bet blad. Adrertentiénroor het buitenland 25 een** pentol. 

EEN WETENSCHAPPELIJKE OFSCHOON MINIS-
TERIEELE REDEVOERING. 

Vroeger hielden wij er een God van Nederland 
opna. Deze heeft door dtj spotternijen van Miiltatuli 
zijn heerschappij zien tanen. Maar dewijl ons vader
landisme altijd hongert, heeft men hein vervangen 
door een wetenschap van Nederland. Als het Neder
landsch Aardrijkskundig Genootschap, de Nederland
sche Academie van Wetenschappen enz een bijeen
komst houden, geven onze dagbladen er verelag van. 
Als de Academie van Wetenschappen, het Aard
rijkskundig Genootschap, de Academie van fraaie 
Letteren, en/., tc Parijs of elders veel belangrijker 
mededeelingen doen, zwijgen onze couranten, alsof 
daar altijd ketterij weid verkondigd. 

Onlangs heeft de Fransche Minister van Openbaar 
Onderwijs een belangwekkende redevoering uitge
sproken in de vergadering der afgevaardigden van 
de geleerde genootschappen der departementen in 
Frankrijk, liet Nieuws van den Hag gaf slechts 
een uittreksel van het onbelangwekkende gedeelte, 
namelijk het slot, dat over staatkunde en over de 
•fermeteit" van Mac-Mahoa handelt. Ieder weet,dat 
de staatkunde der regeeringen niets meer is dan 
sterrenwichelarij ol' alchemie. Die kleine courant 
Verkoopt dagelijks IG'HMJ ex-, en kan dus geacht 
worden den smaak van ons publiek wel tc kennen. 
Tot beoordeeling van dat publiek en tot vermeerdering 
van de kennis mijner lezers zal ik een en ander uit 
de redevoering vertalen (Le Temps, 10 April). 

«In de eerste plaats wil ik welkom heeten aan 
onze tiieuwe afdeeling der Schoone Kunsten, die pas 
irgc'i'ijd werd. Zij zal een gewichtig aandeel heb* 
ben m uwe werkzaamheden, en ik houd mij ver
zekerd, dat zij zich de drie andere afdeelingen, hare 
oudere zusters, niet onwaardig znl toonen. Gelijk de 
heer Dai'cel straks aaide, opent zich voor dc leden 
van deze afdeeling een toekomst van gemeenschap-
pelijken arbeid, van samenwerking met de andere 
afdeelingen. /ij zullen gedurende langen tijd in de 
provinciën een moeilijken en geduldigen arbeid heb
ben voort te zetten, namelijk het opmaken van den 
inventaris en alzoo het redden van de vergetelheid 
van die talrijke kunstschatten, die over Frankrijk's 
bodem versnipperd zijn, die man terugvindt in onze 
gemeentehuizen, in onze keiken, in de particuliere 
woningen, in de kasteden, en die het van gewicht 
is te bewaren voor een mogelijken ondergang door 
er de lijst van samen te stellen. Voor dat doel 
roep ik de ijverige, liefdevolle medewerking in van 
de nieuwe afdeeling. 

)k wensch u eenige woorden te zeggen over dc 
voornaamste wetenschnppelijken zendingen, die sinds 
onze laatste bijeenkomst iu den vreemde volbracht 
zijn. Eenige waren reeds in gang en ziju uitmun
tende uitkomsten blijven geven, andere zijn nieuw, 
maar niet minder vruchtdragend. 

De heer Masqueray heeft zijne nasporingen in A1-
gerië vervolgd en gewichtige ontdekkingen gedaan. 
Hij heeft opschriften teruggevonden, ook steden, 
waarvan men de ligging niet kende, cn hij zet, Uit 
groot voordeel van de wetenschap, zijn volhardende 
onderzoekingen voort. 

In Amerika hebben wij vele ijverige en moedige 
navorschers, die ons kostelijke iulicluiiigeii zenden. 

In Peru hoeft dc heer Wiener op de Cordilleras 
den soogenaamden weg der Inka's willen volgen, die 
naar Cuzco, de oude hoofdstad van Peru, leidde. 
Wij hebben onlangs een telegram van dezen kloeken 
reiziger ontvangen. Op het oogenblik, waarop hij bezig 
was een dorp der Andes, dut nooit onderzocht was 
geworden, te photographecren, had hij een schot ge
kregen, zijn muilezel was ouder hem gedood gewor
den. Door zijne geestkracht was hij aan zijn aan
randers ontsnapt. 

Meer noordwaarts beeft de heer André zijn onder
zoek van Columbia voltooid, cn van daar groote rijk
dommen voor dc natuurlijke geschiedenis en oudheid
kunde van Middcl-Amerika medegebracht. 

In Tunis heeft de staf-kapitein Roudaire een vóór 
twee Jaren aangevangen onderneming ten einde ge
bracht, namelijk de studie van het peil der chottt, die 
een groot gedeelte van Tunb-eii Zuid-Algeric bedekken. 
Hij heeft aangetoond, dat het, door den niet zeer 
hoogen drempel te doorgraven, die de Middellandsche 
Zee scheidt van de inzakkingen van den bodem bin
nenslands | mogelijk is een groote binnenzee in het 
leven te roepen. Blijft nog over te weten, of de 
noodige uitgaven in verhouding zouden staan tot de 
uitkomsten voor handel cn nijverheid". 

Na nog over andere zendingen gesproken te hebben, 
die minder tot het gebied van dit weekblad behooren, 
gant de Minister aldus voort: 

nik heb ii te wijzen op een ontdekking, die aan 
een bescheiden leeraar bij het tycie te Tours be
hoort, den heer Mouchot, een ontdekking, die zeer 

veel zou kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van 
de nijverheid in Algerië en andere warme landen. 
De heer M. gelooft het middel te hebben gevonden, 
om de zonnewarmte rechtstreeks aan te wenden voor 
de volksvlijt, /oo zijn wijze van werken gemakkelijk 
en practisch is, zal zij van het hoogste belang zijn 
voor die warme streken, welke achterlijk blijven door 
gemis van brandstof. Om slechts een voorbeeld aan 
te balen: tc Aden, waar men verplicht is het zee
water te dcstilloeren om drinkwater te hebben, kost 
de ton steenkool honderd vijftig francs. Het is 
duidelijk, dat de geleerde, die er in slagen zoude 
op practische wijze partij te trekken van de zonne
warmte , een onwaardoerbaren dienst zou bewijzen 
niet alleen aan de nijverheid, maar ann de geheele 
inenschbcid. 

Eene andere, voor de reizigers zeer gelukkige, ont
dekking is die, waarvoor de heer Alfred Chardon 
reeds een beloouing verkregen heeft van het Genoot
schap voor Photographic. (Jij weet, hoe moeilijk liet 
is in onbeschaafde landen, bij voorbeeld in Afrika, phu-
tograplusche proeven te verkrijgen , gevrijwaard tegen 
ongevallen. Aangezocht dour bot Genootschap voor 
Photographic, dat daarover een prijsvraag had uitge
schreven, beeft de heer Chardon het vraagstuk op
gelost en oppervlakten verkregen, die haar gevoelig
heid twee maanden lang behouden in denzelfden graa I, 
alsof zij sinds twee dagen waren bereid geworden. 
Wat vooral aan de nieuwe bewerking groote waar
de geeft, is, dat de dunne plaat (pellicute), die het 
photographischc afdruksel draagt, onbreekbaar ge
maakt wordt en dat men ze los kan maken cn in 
eea kleine ruimte besvaren, under dat zij aan on
gevallen blootstaat. 

Allen, die gereisd hebben, zullen de diensten waar-
deeren, die men verwachten kan van de werkwijze 
van den heer Chardon. 

Mijnhecren! Ik heb voor het slot een ontdek
king bewaard, waarvan gij al het gewicht zult er
kennen en wunrvan ik u de eerste vrucht kan aan
bieden, dank zij de vriendelijkheid van den heer 
Alex. Bertram!, don geleerden bestuurder van het 
museum van -Saint-Germain. Deze ontdekking is 
bestemd een beslissenden invloed uit te oefenen op 
de vóórhistorische studiën. 

Een jong ingenieur, de heer Kerviler, bezig met 
een kom tc doen graven te Penhouot, bij Nazaire, 
beeft bevonden, dat de alluviale lagen, die door de 
rivier waren achtergelaten, regelmatig geteld kondon 
wonion , gelijk de jaartallen van een den geteld wor
den uit de concentrische lagen van den stam. 

De heer Kerviler heeft opgemerkt, dat de jaar
lijksche aanslibbingen van de Loire altijd met stand
vastige regelmatigheid hebben plaats gebod. Voor 
zoover bij heeft kunnen dooidrïngen tot dc opeen
gestapelde lagen, beeft bij dezelfde schikking terug
gevonden. Hij heeft zijne waarnemingen kunnen 
doen over een hoogte van acht meters, maar de 
gezamenlijke dikte is, meen ik, dertig metei's, en 
bij stelt zich voor zijne onderzoekingen voort te zet
ten tot den granietachtigen bodem, door middel van 
een put niet groote dwarsdoorsnede. 

Dc heer Quatrefages schreef onlangs in zijn werk 
over l'Espvce humuine, dat het tot dusverre on
mogelijk was geweest op een eenigszins juiste wijze 
dc chronologische waarde van de opeenvolgende la
gen te bepalen, die zich gevormd hebben, hetzij in 
dc turfgromlen, hetzij in ander alluvium, en dat 
men geen enkel middel bezat om de jaarlijksche toe
nemingen vast te stellen De ontdekking van den 
heer Kerviler komt, geloof ik, dit vraagstuk oplos
sen, althans voor dat gedeelte van Frankrijk. De 
lagen zijn elk van 3 tot 3'/* millimeters of stre
pen ; elke jaarlijksche aanslibbing bestaat uit drie 
lagen: plantaardige overblijfselen , vette klei en zand ; 
zij komen overeen mot de aanslibbingen in de ver
schillende Ujdperhan van het jaar. De planten ko
men in den herfst na het vallen van de bladeren, 
het zand eu de klei komen er zich bijvoegen inden 
winter en in dou zomer. 

Daar de lagen .V/j streep dik zijn, volgt eruit, 
dat 35 duimen een eeuw vertegenwoordigen. Wat 
ons instaat stelt de dikte en het getal lagen nauw
keurig te bepalen, is, dal het zand een afzondering 
of afscheiding vormt. 

Als de ingmving blootgesteld is aan de lucht, 
verweert het zand, en men ziet de lagen gelijk de 
jaarkringen van een stam. 

De heer Bertrand heeft reeds monsters alluvium 
uit Penhouot medegebracht, benevens voorwerpen, 
bij de opgraving gevonden en nu in handen van 
geleerden. 

Gelijk ik zeide, de onderzoekingen zullen op groote 
schaal wonien voortgezet en met alle mogelijke we
tenschappelijke waarborgen, ik heb de noodige gel
den ter bc.-eliikking van den heer Kerviler gesteld 

om zijne nasporingen tc vervolgen. Ik voeg er bij, 
dat men door de op verschillende diepten gevonden 
voorwerpen reeds tot gewichtige chronologische uit
komsten is kunnen geraken. Zoo heeft men mun
ten van den Gallischen Keizer Tetricus ontdekt, en 
de dieple der lagen, waarin men ze gevonden heeft, 
vergeleken met de tegenwoordige bodem-oppervlakte, 
geeft de dagteekening van .'t00 jaren na Christus. 
Dit is ook ongeveer hot tijdstip, waarop Tetricus 
leefde. Vorder doordringende, hoeft men in een die
pere zandlaag gevonden: degens en een dolk van 
brons, een bijl van geslepen steen met handvat uit 
den hoorn van een bert. meer dan één gepunt 
hertsgewei en doorboorde steencn, die tot ankers 
voor vaartuigen dienden. Volgens den maatstaf van 
35 centimeter diepte voor elke eeuw, zouden die 
voor war pao afkomstig zijn uit de vijfde eeuw voor 
Christus. Het is ook tot dat tijdstip, dat men ze 
kan terugbrengen volgens dc gegevens van andere 
wetenschappen. 

Ik behoef het belang, dat zich aan deze ontdek
king vastknoopt, niet te doen uitkomen. Zij salons 
instaatstellen bij benadering het eind van het 
quatemairc tijdvak op dat punt van den aanlbol te 
bepalen, en zal zeker dergelijke onderzoekingen in 
andere gedeelten van Frankrijk en L'uropa in bet 
leven ixropen.'" 

Hierna volgt het gewone bengaalsch-vuurwerk ter 
eere van do toekomst, de wereldtentoonstelling, het 
vrede- eu ordelievende, bedaarde, rustige Frankrijk, 
de duurzame Republiek, en den fermen en loyulcn 
Mac-Mal..'ii, met andere woorden: een stukje cou-
rii'ii.M: MI iiiuiUtei>-j>uliüek , uns onwetenschappelijk 
en naar. 

G . , 2-1 April, '77 R. v. E. 

LIERNUR'S POUDRETTE-BEREIDING. 
Waarde heer Redacteur, 

Daar Liernur's geheele poudrette-geschiedenis in 
uw blad vrij uitvoerig is besproken, wilt ge misschien 
ook nog dezen brief opnemen. 

Wel is waar werd het voor m tegen der poudrette-
quaesiie voldoende overwogen, en zou men het vraag
stuk zelf voorloopig kunnen laten rusten, voor zoo
verre ik het toen ontleedde, doch toevalligerwijze 
kwam mij eenige dagen geleden een nieuw geschrift 
van Liernur's vruchtbare pen in handen ('), waarin 
hij mij een en ander verwijt, dat zeker nog al vreemd 
is. Ik bedoel hier liet vreemde van dat een en 
ander. 

Over het algemeen zijn de brochures van den heer 
Liernur in een vorm geschreven, geschikt om den 
lezer, die niet volkomen op de hoogte der discussie 
is , to brengen lot dc overtuiging, dat de tegenpartij 
de moest dwaze menschen zijn, die men zich met 
eenige welwillendheid kan voorstellen. En dit gelukt 
den heer Liernur maar al to dikwijls, al is het dan 
door middel van minder juiste voortelling. 

Hij voorbeeld. Bij het bespreken mijner stelling: 
poudrette kost geld, wijst dc heer Liernur bij her
haling op iiovenkosten. waarover ik nooit sprak en 
voegt daar ongeveer dit bij * 

welzeker, voor de poudrette-berei

ding is noodig: zwavelzuur, hulptoestell-n, be

diening enz. enz hoe kan de 

heer Kapteyn nu nog als'n nieuwtje komen ver

tellen , dat poudrette geld kost. . . . dat spreekt 

immers vanzelf. 

Nietwanr, geachte ralacteur, dat spreekt van
zelf! Juist. Maar het spreekt m. i. ook vanzelf, 
dat, wanneer ik uitdrukkelijk verklaard heb (zie mijne 
verscllillende stukkon van 1870) niet over die kosten te 
spreken, maar geheel alleen over de vcrdnmpings-
koeten, dat dan die nevenkotten buitan '«schouwing 
moeten bly ven, en niet bij herhaling door den heer 
Liernur aan mij moeten wonien opgedrongen, om 
een uitzinnige inuM-pretatie te geven aan wat gehad 
waar Ls. 

De heer Liernur schrijft dan ook wel veel en sier
lijk, inaur mijne cijfers laat bij met rust. 

Doch behalve dat, ziehier de climax van schrijf-
kunstenarij. Liernur zegt (*): 

B het eenige wat wij beweerden koste-
tloos te zullen verkrijgen was de warmte, die in den 
oafgowerkten stoom der machine disponibel blijft, 
•daar die stoom in ieder geval moet worden ver-
•bruikt, geheel om het even of er poudrette moet 

f'. Aangenaam, ware bet mij gewmt, inden de heer Lier
nur gemrxd had voor de toezending van 'u |>re*ent-eiemplaar, 
zout!» ik ten allen lijdetfilrukken ran mijne itakkeu uu iciju 
adrei liet beior̂ en. V'.ural wijl hij mij iu 'u uoot uitnoo-
uijrt up zjjuc aantijgingen tc uiitwouraen. 

üit venuim U de oorzaak vau dit late antwoord, waartot; 
ik mij evenwel (teentzint ttrpliekt acht. 

(•) Zie mj II e brochure HrsMUaten dtr poudrette bereiding, 
bij Schelteoift en HtdkeiM. AmHcrdam. pag. 8, Ut alinaa, 

Bworden gemaakt of niet. Maar nooit werd daarbij 
•gezegd, dat om die reden de geheele bewerking met 
Binbegrip van luilptoestellen, zwavelzuur en andere 
Bbenuodigdheden (*) kosteloos zou geschieden . . ." 

Van iemand als Liernur had ik verwacht, dat hij , 
vooral na de lezing mijner stukken, begrepen zou 
hebben, dat die warmte niet kosteloos is. Ik heb 
geen lust die berekeningen nogmaals mede te doelen ( 

wat waarschijnlijk ook weinig zou helpen Cze liggen 
nog altijd onaangeroerd). Doch vreemd blijf ik het 
vinden, dat Liernur niet aarzelt om te schrijven: dat 
ik in gebreke bleef uan te toonen. dat zijne bere- . 

keningen van de hoeveelheid water, die door den 

afgewerkten stoom kan worden verdampt, fout 

warm. (*> 

Nu mag do heer Liernur nog tal van brochuren 
publiceeren, waarin hij mededeelt dat hij mij uit al 
mijne posities terugdreef, ik zal er mij niet aan 
storen. Voor antwoorden in ruift* polemiek heb ik 
mijn kostbaren tijd niet veil. 

Wat eindelijk de noot betreft, waarin ik tot ant
woorden word uitgenoodigd, hier is ze. 

iblz. 9 onderaan) Wij ramessea dot de heer Kanteyu 
xicli niet oulzieu heeft, die üe*'huldiging dat de machine te 
gru.it was. iu Ds Opmerker vou 26 November jl . te herhalen, 
iiit'tti'iic'iirtaaiide dat de heer Kaltf thans hetzelfde vermogen 
aan di- lucht|)itmpiiiacliine geeft uN wij. De lesi-huldi^iug Irefï 
dus deu heer Kalif evenzeer ala uns, en het is alJeen maiir 
dc vraag, met welk doel hij dit doet Wij zien de verklaring 
van den heer Kaptryu danrumtreut met verlangen tegemoet... 

M i j n antwoord daarop zou eenvoudig zijn. dat mijne 
zienswijze niet in het minst afhangt van de opinie 
van den lieer Kalir, indien ZEd. de noodige bewijzen 
niet daarbijvoegt, die hem tot die overtuiging 
leidden. 

De vraag: welk doel ik daarmee heb, begrijp ik 
niet. Het is mij te doen om wetenschap, om 
waarheid. Voilé tout. 

Grappig is ook nog de insinuatie, als zoude ik de 
mogelijkheid der voldoende verdamping door stoom in 
twijfel trekken. Ik, die den heer Van der Kloes(/•) 
de les las over zijne bewering: dar vele, zoo niet 
de meeste mannen van het vak die m,-gelijkheid 

betwijfelen (") 

Zoo ziet men. dat de kunst van lezen en weraroon 
bij velen nog groote oefening behoeft, tenzij men 
ziende blind is, want dan werkt de oefening ti rebours; 
cn de heer Liernur houde het mij ten goede als ik 
hem toevoeg dat hij het recht niet heeft, ver
keerd te verstaan wat hem nog al duidelijk eu dik
wijls gezegd werd. 

Met alle hoogachting noem ik my, waarde redacteur, 
UEd. Dw 

A L B . KAPTEYN. 

Utrecht, 1 Mei 1877. 

(2) Alweer die bcnoodigdheden, zwavelzuur cu helpende 
toestellen. Waar blijven tueh de kuateu van nriefpurt, ooud-
schapluojiera eu koltic om halfelfr' 

(*) pag. U, 2de alinea. 
(s) Zoucvcu verscheen ecu nieuw fecalien-veralag van dea 

heer Van der Kloes, waaruit blijkt, dat hij in zijn torige 
mededeeling hrdortrU: „dat de inugebjkheld om al het water 
uit dc feiaüen te verdampen, duur middel van deu afge
werkten stoum der liichtpuiup-machiue, door veleu werd be
twijfeld. Iu dicu zin heb ik t 
uiidrukkiug baart strijd. 

<*J Zie net uomiuer van 26 Nov. j . l . 

i er vrede mee. Onjuistheid van 

VERSLAG VAN DEN STAND DER FECALIeN-
QUAESTIE EN DKR GEMEENTEREINIGING 

IN DE GEMEENTE DORDRECHT, OP 1 
JANUARI 1877 (•). 

Hoewel de fecalionquacstie alhier zich sedert het 
verschijnen van mijn vorig rapport [\ Juli 1870), 
niet genoegzaam beeft ontwikkeld, om mij instaat 
te stellen in dit vei-slag te wijzen op uitkomsten door 
geregelde exploitatie verkregen, en daardoor gegevens 
aan de hand tc doen voor juiste berekeningen van 
exploitatiekosten en opbrengst, heeft het zijne nut
tige zijde, voor hen die do ontwikkelingsperiode van 
SJM vraagstuk als dit mode doorleven, en het hunne 
er toe bijbrengen om de oplossing daarvan te bevor
deren, op gezette tijdstippen een terugblik te werpen 
op het gedeelte weg», dat het laatst weid dojrloopen. 
Vandaar dit verslag. 

Het strekt tevens ter beantwoording van de tal
rijke vragen, mij sedert het verschijnen van mijn 
vorig verslag door belangstellenden gedaan, vooral ten 
opzichte van de resultaten der poudrettebereidiug, die 
in veler oog het zwaartepunt der geheele fecalicn-
quaestie schijnt le ziju. 

Het zij my vergund in de eerste plaats een kort 
overzicht te geven van de vorderingen van het ton
nenstelsel gedurende de laatste helft van 1870. 

Op 1 Januari 1877 waren geplaatst: 

(*) De opname ran dit verslag kwam wenschelijk voor 
om de veel besproken zaak toe tc Ijĉ u u-

(RiDACTII.) 
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Grootrnodel Kleinmodel te zamen 
tonnen tonnen 

154 1147 1301 
tegen 137 962 109!) 

op 1 Juli 1876. 
En in gebruik : 

Grootmorlel Klein model te zamen 
tonnen tonnen 

200 1311 1571 
tegen&212 1140 1352 

op 1 Juli.1876. 
De uitgaven in de laatste helft van 1876 ten be

hoeve der uitbreiding van het tonnenstelsel gedaan 
zijn de volgende: 

Voor aankoop en verven van privaatton-
nen ƒ 779.50 

Voor aankoop van zinken trechters . i 22.— 
Voor aankoop van een derden tonnen

wagen > 449.40 
Voor oplichting van twee nieuwe publieke 

privaten, ieder van drie zittingen en re
paratie van de bestaande • 419.27 

Voor inrichting van particuliere priva
ten voor het tonnenstelsel t> 48 10 

Te zamen . . ƒ 1718.27 
De exploitatiekosten van het tonnenstelsel zijn mij 

niet bekend geworden; zij komen ten laste van den 
pachter der asch en vuilnis. 

Omtrent het Liernurstelsel moet ik uitvoeriger 
zijn. In 't bijzonder geldt dit de |K)iidretteberei-
ding, want uitbreiding van het Liernurstol.sel heeft 
er niet anders plaats gehad, dau dat het aantal af
zonderlijke toepassingen, vooral in de buitenwijken, 
is vermeerderd. 

Aan straataansluitingen daarvoor wenl van 1 Juli 
1876—1 Januari 1877 door dc gemeente uitgegeven 
ƒ 3 0 2 . 1 3 . 

De uitbreiding van het buizennet in dc Binnenstad 
bleef verdaagd. 

Wat nu betreft de poudrcttefabriek, tegen het eind 
van Juli 1876 gelukte het den heer He Bruyn Kops 
voor 't eerst droge poudrette te voorschijn te bren
gen. Na dien tijd werden echter nog tal van wijzi
gingen van meer of minder ondergeschikt belang aan 
de toestellen aangebracht. In de daarop volgende 
maanden werd van tijd tot tijd poiidrettovenaunligd 
en weid dc fabriek door tal van belangstellenden in 
de proefnemingen van den heer Kops bezocht. 

Bij schrijven vnn 11 November 1876 stelden de 
heeren Liernur en De Bruyn Ko[is de poudretteinrich
ting ter beschikking der gemeente, en legden tege
lijk een verslag over van dc door hen gedane proef
nemingen. Dit verslag werd sedert door hen, iu 
vorm en inhoud «"enigszins gewijzigd, in druk gege
ven en voor het publiek verkrijgbaar gesteld. 

lk zal mij in onderstaande regelen zooveel moge
lijk bepalen tot het vermelden der feiten, zonder mij 
te begeven op het speculatief terrein van berekenin
gen van winst en verlies. 

De uitslag der proefnemingen met |>oudretteberei-
ding kan in 't kort woiden samengevat, als volgt: 

O. Do mogelijkheid om uil de fecalien , verzameld 
door het pneumatisch buizennet volgens de methode 
van Liernur en De Bruyn Kops en met behulp dei-
toestellen daartoe, door hen uitgedacht poudrette te 
bereiden, is bewezen. 

b. De afgewerkte stoom der luchtpompmachine 
voor den ledigingsdienst wordt daartoe mede als warm
tebron benuttigd, doch dc warmte daarin voorhanden 
is niet genoegzaam om al het water in dc fecalien 
aanwezig te verdampen. Volgens berekening van Lier
nur cn De Bruyn Kop wonlt door middel daarvan 
2/3 van de hoeveelheid in de fecalien aanwezig ver
dampt en moet voor het overige i/3 versche stoom 
gebezigd woi-den. 

c. De hoedanigheid van het verdampte water, 
hoewel verre van zuiver, is niet van dien aard. dat 
daarvan uadeeligen invloed op den toestand der open
bare wateren te verwachten is. 

d. De voor den landbouw nuttige l>estaiiddeelen 
der fecalien gaan gedurende het procédé uiet ver
loren, maar wonlen teruggevonden in het meatpoeder 
in een voor den landbouw bruikbaivn vorm. 

e. Wat betreft de rentabiliteit van het procédé 
zijn door de gedane pi-oefnemingen gecne gegevens 
voor een juiste berekening verkregen; eu eindelijk 

ƒ . De poudrettefabriek is in haar tegen woordigen 
toestand voor gerepelde exploitatie ongeschikt. 

Tot toelichting dezer zes punten dient het volgende: 
a en b. Met alle achting voor de volhnnliug dooi

den heer De Bruyn Kops aan den dag gelegd, hij 
het rusteloos zoeken naar de licste vonnen voor zijne 
toestellen, cene volharding die door het herhaaldelijk 
mislukken zijner [ingingen nog scheen te worden 
versterkt, en eindelijk in zoover met goeden uitslag 
wérd bekroond, dat werkelijk droge en bruikbare 
poudrette wenl verkregen, moet ik hier terugkomen 
op den twijfel .un de mogelijkheid om door middel 
van den afgewerkten stoom der luchtpompmachine 
poudrette te bereiden, door mij op bladzijde 10 van 
mijn vorig verslag op gc/ag van vele, zou niet de 
meeste mannen van het vak geopperd, teneinde aan 
te toonen hoezeer die twijfel door do uitkomst der 
proefnemingen alleszins gewettigd is. 

Voor zoover mij bekend is, heeft niemand ooit 
betwijfeld, dat de warmte, dia in don afgewerkten 
stoom voorhanden is, bij die bereiding te benuttigen 
is. En waai- er strijd gevoerd weid omtrent dc 
quaestie van het werken met afgewerkten stoom , gold 
bet, voor zoover ik weet, altijd de vraag, nf hij een 
normaal vermogen van machine en ketel, genoeg 
warmte in den nfgewerkten stoom aanwezig zo» zijn, 
om alleen door middel van deze warmtebron tot 
droge poudrette te geraken. Dit nu is hier niet 
het geval, eu zal in Dordrecht nooit het geval zijn, 
zooals Liernur cn De Bruyn Kops in hun verslag 
aan Burgemeester en Wethoudei-s dd. 11 November 

zelf zeggen. Zij venlamiien door middel van 
den afgewerkten stoom, om dc redenen die zij in 
het brede omschrijven, niet meer dan 2/3 van bet 
watergchalte der fecalien en bezigen voor het overige 
1/3 verschen stoom (zie bladz. 11—-15) vun hun 
gedrukt verslag. 

lk vour mij heb de beloften van de heeren Liernur 
en De Bruyn Kops nooit anders opgevat — en ik 

vermeen, dat ook de heeren leden van het Dagelijksch 
Bestuur die opvatting deelen — dan in den zin 
dat ZIJ poudrette dachten te vervaardigen enkel en 
alleen door middel van den afgewerkten stoom der 
luchtpompmachine, zonder toevoeging van verschen 
stoom. 

Die beloften zijn vervat in hun schrijven aan Bur
gemeester en Wethouders dezer gemeente d<l. 5 
Augustus 1873, alwaar zij woordelijk zeggen: 

»Dc eigenaardigheid van dit procédé bestaat da.rin, 
•dat het verdampen van het wutergehnlte der stollen 
• plaats heeft in toestellen, waarin de reductie ge-
«lijktijdig geschiedt met dc werking van dc Incht-
• pompmachine, behoorende tot de blusleiding, ter-
Bwijl de afgewerkte stoom dc warmte levert, die voor 
shet verdam]ien vereischt wonlt. Aldus wordt dc 
«brandstof liespaard, die bij de poudrettebereiding 
•tot nutoe den grootstcn post in de rekening maakt." 

En verder : 
• Eindelijk zijn er geene andere manschappen ter 

• bediening noodig, dan die welke toch in het ma-
•chinclokaal aanwezig moeten zijn." 

Voegt men hierbij de verklaring, den 9 October 
1875 door Liernur en De Bruyn Kops in de Burge
meester-en- Wethouders-vei-gadering afgelegd: 

•dat de mogelijkheid om 't water der fecalien 
•door middel van afgewerkten sloom te verdampen, 
•die tot nogtee wenl betwist, uit de genomen 
«proeven zelfs boven hunne verwachting was gehle-
»ken; dat de proeven om droge poudrette te voor
schijn brengen, nog niet volkomen waren gelukt; 
•dat evenwel aan de mogelijkheid om ook daartoe 
• te geraken, hoegenaamd niet viel te twijfelen" enz., 

dun blijkt genoegzaam in boever hier spraak kan 
zijn van nakomen van bclulten. 

De mededeeling in het verslag van Liernur en De 
Bruyn Kops, dat de toestellen slechts voor het nemen 
van proeven geconstriieenl waren, is dan ook met 
bevreemding vernomen. 

c. Het uit de fabriek door middel van een riool 
naar de binnengracht cn verder naar de rivier af
vloeiende condensatiewater, zijnde water dat uit de 
Spuihaven wonlt opgepompt, vermengd met (vol
gens opgaaf van den heer Kops) ongeveer 4"/., ver
dampt water uit de fecalien, is scheikundig onder
zocht door de heeren Kluit en Van de Ven alhier. 
Uit dat onderzoek is gebleken, dat door 1 liter van 
dit water ruim driemaal zooveel permangaanzure 
[Kitaschoplossing ontkiemd wenlen dan door I liter 
water uit de Spuihaven geschept. 

Toch is het, met het oog op de hoeveelheid van 
het afvloeiende water niet denkbaar, dat dit ooit 
van invloed zou kunnen zijn op de hoedanigheid van 
het water vun rivieren. 

d. De woanle als mest-üof der vervaardigde pou
drette blijkt genoegzaam uit de verschillende schei
kundige analysen, die in een bij het origineel ge-
voegden staat door mij, in overleg met den heer 
J. A. J. van dc Ven, apotheker alhier, tot een 
vergelijkend overzicht zijn vereenigd. Dc prijsbere
keningen, daarin voorkomende, zullen achter eerst 
dan vun behing zijn, als men eenige meerdere ze
kerheid Beent omtrent de kosten vnn aanmaak. 

Ook zijn er practische proeven met bemesting door 
poudrette genomen. Daartoe werden 150 KG. ver
zonden aan het bestuur der afdeeling Breda van de 
Maatschappij vun Landl>ouw, 100 KG. aan den heer 
Mr. H. J. Carsten, lid der Eerste Kamer der Staten-
Generaul, Ie IIoogeveen, en 100 KG. naar Oudcn-
bosch, voor rekening van Mr. II. van der Hoeven, 
Oflicier van Justitie te Brielle. Ik hoop tater in de 
gelegenheid gesteld te zullen worden iets naders om
trent deze proefnemingen mee te deelen. 

r. Aangezien de fabriek nog geene enkele week 
geregeld achter-elkander heeft gewerkt, om de 
eenvoudige reden, dat zij in haar tegen woordigen 
toeatand geene week achtereen werken kan —• is 
het mij niet mogelijk geweest juiste gegevens > 
verzamelen voor de berekening der exploitatiekosten. 

Blijkens de bereken ingen daaromtrent. voorkomende 
in het vei-slag van de heeren Liernur en De Bruyn Kops, 
komen zij tot de slotsom, dat de poudrettebereiding 
eene voonleelige zaak is en meenen zij dat de gemeente, 
zoodia het pneumatisch stelsel uitgebreid is over een 
derde gedeelte der stad, bewoond door 8040 inwo
nen, jaarlijks eene som van ƒ 1 0 4 0 0 — . dat is de 
rente van een kapitaal van 208,000--, een kapi
taal dat veel gi-ooter is dan . . . . wat volgens 
hunne raming van 1872 vereischt wordt voor het 
geheele staddcel, waarvan hier sprake is. 

Die raming bedraagt ƒ 1 4 0 , 4 0 0 . 
Dit cijfer moet vooreerst worden verhoogd met 

ƒ 17,50 i voor hetgeen de centrale werkplaats met 
toebehooren meer gekost heeft dan eent was ge
raamd, cn dan met ƒ 1 0 , 0 0 0 a ƒ 2 0 , 0 0 0 voor 
hetgeen daaraan nog moet wonlen besteed eer zij 
voor geregelde exploitatie geschikt is (zie hieron
der bij f); verder zijn er niet in begrepen de kos
ten der tak buizen en privaatinrichtingen (behalve die 
van het uitgevoerde buizennet), die der reparation 
in dc huizen, van het dempen der grachtjes, de 
teireinsopmctingen, het ingenieursloon en het toe
zicht. 

Door een en ander moet gemelde som, naar 
mijne schatting, worden verhoogd tot ƒ 3 7 5 , 0 0 0 a 
ƒ 4 0 0 , 0 0 0 , rekenende naar evenredigheid van 
hetgeen de uitgevoerde werken, tengevolge van de 
beschreven bijkomende werken, meer gekost hebben 
dan de oorspronkelijke raming. 

ƒ . De redenen waarom de fahriek alsnog onge
schikt is voor dc exploitatie zijn de volgende: 

1°. Is het huizemiet over een te klein gedeelte 
der stad verspreid, om «ene voldoende hoeveelheid 
grondstof voor geregelde poudrettebereiding te leveren. 

Aan dit hezwaar zou, ook bij de hoste inrichting 
der fabriek, Baret na verloop van tijd tegemoet te 
komen zijn. Als men in aanmerking neemt dekos-
ten van aanleg van het Liernurstelsel en de tallooze 
moeilijkheden aan de uitvoering verbonden in be-
staande dicht bebouwde buurten, moeilijkheden, die 
ik hier hij ondervinding in alle bijzonderheden heb 
leeren kennen, dan is het niet geraden te achten, 
om het geheele staddeel van 8040 inwoners, waar
over het avant-projet van Liernur en De Bruyn Kop» 
zich uitstrekt, te gelyk onderhanden te nemen. 

Ik ben te zeer een voorstander van het Liernur
stelsel, om de uitbreiding daarvan over genoemde op-
l»ervlakte niet alleszins aan te bevelen, doch alsdan 
geleidehjk cn hij gedeelten. Wanneer b. v. ieder 
jaar eene som van ƒ 40,000 daartoe beschikbaar 
wetd gesteld, reken ik, dat als alle kosten bin
nenshuis voor rekening der gemeente genomen wor
den , zooals by de hier uitgevoerde werken het ge
val is geweest, het ontwerp in 6 a 7 jaren zou 
kunnen voltooid zijn. 

Het denkbeeld is geopperd om tonnenspecie tot 
poudrette te verwerken, om, ingeval na eene ge
regelde exploitatie van eenige weken mocht blijken, 
dat op die wijze eenig uitzicht bestond op — zij het 
dan ook gering — voordeel, daarmede door te gaan , 
teneinde het kapitaal, dat de poudrettetoestellen 
vertegenwoordigen, niet renteloos te doen zijn tot 
zoolang het pneumatische-buizennet de grondstof 
voor geregelde exploitatie kan leveren. 

Uier stuit men echter op een grooter bezwaar en 
wel: 

2". De poudrettefabriek is op zich zelf niet ge
schikt voor geregelde exploitatie: de toestellen zijn 
volgens hen alleen voor proefnemingen ontworpen. 

Om daarin tc voorzien ziju o. u. noodig eeu tweede 
canUealroserroir in den grond, 2 inengketels, een 
afzonderlijk stoom werk tuigje om het drijfwerk in be
weging te brengen, en ten gevolge daarvan verplaat
sing der bestaande toestellen en vergrooting van het 
gebouw. Al naardat die werken min of meer in 
't breede en met het oog op de toekomst worden 
opgevat, zullen dc ounlegkosten daarvan volgens 
global* schatting bedragen ƒ 1 0 , 0 0 0 a ƒ 2 0 , 0 0 0 . 

Liernur cn De Bruyn Kops hebben thans een ont
werp iu dien zin onderhanden, doch daaromtrent hl 
nog niets besloten. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat de vorderingen, 
die het Liernuislelsel alhier gedurende de laatste 
helft van 1870 gemaakt heeft, in werkelijkheid ge
ring zijn, hoewel het niet te ontkennen valt dat de 
proefnemingen, op het gebied der poudrettebereiding 
gedaan, voor het vervolg van gioot belang kunnen 
zijn 

Bet slot van dit geschrift kan kort zijn. Mijn 
advies, vervat iu de nota bij het rapport van de 
heeren Liernur en De Bruyn Kops overgelegd, strekt 
o. a. tot: 

Geleidelijke uitbreiding van het buizennet der 
pneumatische rioleering, overeenkomstig het ontwerp 
dooi- Liernur cn De Bruyn Kops in October 1872 
ingediend , in dien zin, dnt dit net in 0 a 7 jaren 
zal zijn voltooid. 

2". Buitengebruikstelling van de jjoiidrettcfabrick, 
tot tijd en wijl de exploitatie daarvan om eene ol 
andere reden wenschelijk mocht blijken. 

3°. Uitvoering van eenige werken van onderge
schikt belang tot vereenvoudiging van den ledigings
dienst in het tapgebouw, en 

4". Aanbouw vun coinjtostloodsen. 
Tot nogtee is omtrent dit voorste] nog geene 

beslissing gevallen. 
Dordrecht, den 15 Maart 1877. 

Ue Directeur der Gemeentewerken, 
J . A. VAN DER KLOES;. 

Berichten en mededeelingeu. 
B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Bij het korps van den Water
staat en 's Lands burgelijke openbare werken in 
Nederlandsch Oost-Indie is: 

verleend: een tweejarig verlof naar Nederland, 
wegens ziekte, aan den opzichter 1ste klasse J. II. 
Muller; 

benoemd: tot opzichter der 1ste klasse J. P. van 
Itoostiuilen en tot opzichter der 2de klasse, de amb
tenaar op onderstand 0, Ihne. 

— Bij ministerieele beschikking is aan de Gro-
iiiiiger-Iiotteidammer Stoombootmaatschappij, geves
tigd te Groningen, tot wederopzegging, vergunning 
verleend voor een stootiibootdicnst tot vervoer van per-
soneii, goederen en vee tusschen Groningen en Bot
terdam, alsmede voor een stooinsleepdieiist op een 
gedeelte van dat traject. 

— De Minister van Binnenlandsche Zaken brengt 
ter algemeene kennis, dat de eind-examens van de 
Polytechnische School, vermeld onder li en (.'inde 
artt. 60—65 der wet, regelend* het middelbaar on
derwijs, in de maand Juni a. s. te Delft zullen wor
den afgenomen. Wie een dier examens wenschl af 
te leggen, moet zich vóór 15 Mei schriftelijk bij het 
Departement van Biunenlamlsche '/.aken aanmelden, 
met nauwkeurige opgave tot welke examens hij ver
langt te wonlen toegelaten. Bij de aanmelding voor 
de examens It moet wonlen overgelegd het getuig
schrift wegens voldoend afgelegd eindexamen der hoo
gere burgerschool met vijfjarigen cursus, vermeld in 
art. 57, cn bij dc aanmelding voor de examens C 
het getuigschrift wegens voldoend afgelegd examen 
li, vermeld in artt. 61—65 van genoemde weU 

— Tot nutoe hebben acht beeldhouwers schrif
telijk van hun voornemen doen blijken om modellen 
voor het Spinoza-stand beeld in te zenden, nl.: drie 
Nederlanders (een te Amstcnlam, een te Parijs en 
een te Munchcn woonachtig), drie DuiLscheis (twee 
te Berlijn en een te Home gevestigd), een Italiaan 
(te Genua,, en een Hongaar. 

Amsterdam. Zeldzaam schoon is de verzameling 
van aquarellen en teekeningen, 325 in getal, welke 
thans in oArü et Amicitiae" zijn geéxposeenl. Aan 
't hoofd der ruim 60 kunstliefhebhei-s, die de puikjes 
uit hun collect inl ter bezichtiging gaven, staan Z. M. 
de Koning en Z. K. II. Prins Hendrik. 

Groningen. Door den Gcineentciuad is besloten, 
aan de aandeelhouders in de onderneming tot oprich
ting van een nieuw tooncelgebouw aldaar, 2 pCt. 
rente te garnndeeren van hun kapitaal. 

Arnhem. Van de antwoorden op de uitgeschre
ven prysvraug voor den verbouw der groote sociëteit 
in de Koningstraat, is bekroond dat van den heer 
J. J . Weve, civiel-ingenieur te 's-llage. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
M a a n d a g , 7 Mei . 

Deventer, te 10 uron, voor J . A. Coldewey, hij 
Birckenhsuer: hot verbouwen vau perceelen aan dc 
Korte Assenstraat. 

mwnddaareuiten, te 10 uren, door het gemeente-
bestuurt het leggen vnn straten cn ufwateringsgoten, 
ter oppervlakte n a 2050 M', met de noodige leve-
rantieii in e kom der gemeente. 

Kazen burg, te 11 uron, in de herberg ann deu 
Kaaulubehen Veerbenvel: de lovering van 150 stère 
onderhoudsgrint en 300 stère grove grint voor cen 
nieuwen weg. 

n.iu.< holen , te 11 uren, door het waterschnpsbest. 
van de Buuscboter- on Duister-uitwatering-in-Zee, bij 
H. Dekkers: het makon vnu een boklco.lingsinuur laugs 
liet oostelijk deel der Sp;irouhurgergracht. 

kmtterdam, to 12 uren, door burg. eu weth.: het 
leveren vnn materialen voor de gemeentehui i rating over 
'77, '78 cu '79. 

Pul l en (op dc Voluvc), te 12 uren, door kerkvoog
den der Gerof. gemconte: het amoveeren cn wederop
bouwen eener [lastoric. 

Derdrecht, lc 12 uren, ter secretarie: lo. het 
graven vim een vliet tot afvoer van het landerijen* 
water naar het. stoomgemaal aan de Mijl, met. bet 
maken eu stellen van 2 kroosbekkcu; 2o. het doen 
van ceuige werken tot * ol looting van voornoemd 
stoomgemaal; Be. hei cedeeltelijk afbreken van bet 
voormalig hotel „Nouvelle Bcllevue" en vnu de inecs-
terkucchiswouing der gom. gasfahiiok, en makeu vnn 
eeu gebouw, bevattende: a. meeiterknechtawoiifng, 
4. berg- en werkplaatsen ten behoeve dier fabriek; 
4o. bet verrichten van eenige aardwerken aan de 
schietbaan der gemeente op het Gors ; 5o. bet maken 
van een scheidingswand in dc le tusscheuschool in 
het Hol. 

Eis t , lc 12 ureu, door het It. K. parochiaal kerk
bestuur, hij F. van den Heuvel: hot afbreken eu we
deropbouwen der pastorie. 

H e l i u m , te 12 uren, door hel gemeentebestuur vnn 
Kollumerlaud en-Nieuwkruisland : bot verlougeu euz. 
van de school le Kollumerzwaag. 

\ e n r a j , tc 12 uren, door burg. en wetli.: het bou
wen vau 2 onderwijzerswoningen, een te Leunen en 
een te Oostrum. 

Urenlngcn, te 18'/| uren, door burg. en weth., Jen 
dienste van dc in aanbouw zijnde school in de Had-
dlngeetraat: Lo, het. makon eu leveren vau 144 school-
tafels en banken; leesborden, kapstokken en verdere 
benoodigdheden: kuch els mol tooheiioorcu; het leveren 
cn plaataea van zongordijnen; 2o. eeuige herstellin
gen aau verfwerken en regelwerken aan het Nieuwe 
Kerkhof. 

XHII-Hemmel, to 1 uur, door hot gemeentebestuur: 
het leveren van 30,000 hovenvoelsciie straatklinkers. 

MooMeroa, te 1 uur, door het waterschap Duurs-
WOld. op bot Hooghals; lo. het makon van ccno door
snijding hij het Schnpehok, hing ongeveer IVO M.; 
2o. het 3jnng herstfilings- en onderhoudswerk vnn dc 
Duurswoldersluis, met dc kanalen, de bruggen, ge-
bouwen, het vervaardigen vnn 2 nieuwe sluisdeuren, 
het leggen vau een groi.dduiker en/. 

Zwel l e , te 2 uren, door Mr. J . Thiehout, bij Blmk-
hart. hut dempen vnu de «loot behoorende tot zijne 
peroeelen, hel metselen van een grond muurtje op 
paal fundeering, enz. 

Pennerden, te 'A uren, door het K. K. par'chinal 
kerkbestuur, bij deu kastelein Hcrmsen: het bouwen 
eener kerk. Inl. bij den architect Tepe, te Ulrecht 
Aanw. 2 uren voor dc Ijcsteding. 

Xwel le , le 6 uren, iu het weeshuis der Herv. go. 
mecutc: lo. hel doen van herstellingen aan het wees
huis; 2o. liet bouwcu van cone schuur op het erf 
Hogteriuk, in Wythmen. 

Dinsdag, « H e l . 
Haarlem, te 10 uren, door dc comm. van toezicht 

over bet geslicht Mccreubcrg, ln bet hotel De Loeu-
werik. de levering der benoodigde steenkolen voor 
cen jaar. geraamd op 15,000 HL. Bag. gasstcon kolen, 
4000 idem Kulirkol-n. 

Nleuwendljk, te 11 ureu, door den kerkeraad der 
Chr. Oer. gemeente, in do consistorie: het bouwen 
eener kerk niet toren, op bet terrein naast hot be
staande kerkgebouw der voorn, gemeente te Nieuwen-
dijk onder Almkerk. 

Hrrgen-ep-Xeam, te 11 uren, door den comm. der 
geuie, ln Dc Draak! bet herstellen nn «oningeu voor 
gehuwden, het makeu vnu een reinighigsloknnl en vun 
cene Korlonpomp, aldaar. Iliij. inaauden 7 Mei, vóór 
3 uren. 

Maastricht , te 11 uren, door don oomm. der genie, 
in La Belle Vue: het verbeteren en aanmaken vnn 
ameublement enz. in kazerncgehouwou aldaar. Bilj. 
inz. 7 Mei, vóór 3 uren. 

Ileeseveen, te 11 uren, door B. Brink, in het 
Hotel Luiuge: het verbouwen van zijne herberg cn 
winkel te llollnudsclieveld. 

Leesdafnen, te 12 uren, door hel bestuur vau den 
Oost-eu-West-E-knmppolder, in Dc Vervolde Itoskain: 
het maken vnu de gebouwen en verdere inrichtingen 
voor cen tc slichten Stoomgemaal voor dien polder. 
Inl. hij W. F. A. Bcyerinck, tc Amsterdam. Anuw. 
7 Mei, lc 2 uron. 

Heen f., te 6 uren, donr het gemeentebestuur: de 
leveriug van 550 stère keislag. 

WaeiiMlaa, 0 Mei . 
•-Hage, te 11 uren, door het ministerio van bin

nenl. Zükcn • lo. de uitvoering vnn eeuige werken lot 
normaliseering van «lo Waal te Rossum, tusschen dc 
kilnmcterrauien 69 cn 70 der herziene rivierknurt. 
Kaming / 193,600; 2o. het herstellen van stormgeluide 
nan ile werken der rijzen Icidnmmcn langs het Ketel-
diep, en ami deu beteugeUngidam in den bovenawnd 
van het Rcehlerdiep, nan de uitmonding van den 
Gelderschen Usel, ouder de gemeeute Kampen. Ka-
rn ing /2S.200; 'So. het wegruimen van een in de 
Beneden-Merwede vóór bet Papcn.irechtschc vcerhoofd 
gezonken vaartuig. 

Jaarsveld, te 11 uren, door dijkgraaf cn hoogheem
raden vuu deu Lekdijk-Benedeiidiuns en van deu Usel-
dam, iu het dijkhuis: het verhoogen en verzwaren vnn 
den Lekdijk-lieiiodondnins, ovor oene lengte van 
1300 M. Raming ƒ10,600. 

Aalsmeer, te 12 uron, bij P. Kapten! het stichten 
van 2 schoolgebouwen on 2 onderwijzerswoningen in 
wijk 3 en 4 (Uiterweg en Kiuh-lstaart.) Aanw. 3 Mei-

«chagere rag , te 12 ureu, in Het Wnpcn van dc 
Zijpe: lo. hel éénjarig onderhoud van alle bruggen, 
sluizen, gebouwen enz. van den Ziipc-en-Hnzopolder; 
2o. het opboeien OB onder-profiel-brengen vun den 
weg, van de St.-Manrtensbrug lot do Schngorbruiï, 
lang 3300 M-; 3o. het begrinten van dien weg. 

Cieuda, te 12'/i uren, door dijkgraaf en heemraden 
van den Zui>lplaspolder in Schieinnd, in Do Zalm: 
vernieuwingen ea reparation aun-, benevens lief onder
houd van dc stoommolens, sluizen, bruggen en verdere 

getimmerten des polders, van don dag der goedkeuring 
vnn dc besteding tot 31 Dec. '77. Inl. bij den op-
gjchter L. Ex nil '. te Moordrecht. 

Kelteraam , tc 1 uur, door burg. en weth.: het 
maken en stellen van deu ijzeren cn stalen bovenbouw, 
titel bijbehoorende binneuwurkon, tntvoliooing van de 
brug over de Spoorweghavou op Fijenoord. 

Tie l , te 1 uur, donr bent. en weth.: hot maken vau 
2 privaten op hot gemeentehuis. 

Xierlkaee, tc 1 uur, door liet dagelijksch hestuur 
ï a n liet wateraehan Schouwen, uun 's Lands Kamer: 
]o. de gewone jaarlijksche aarde-, kram-, rijs-cn steen-
glooiing werken aan het waterschap, iu 0 pere.; 2o. bet 
ealtooien van deu zeedijk tusschon dc dijkpalen 5.ï on 
57 en het verhoogen vnn deu binnetiherm vnn den 
reedijk tusscheu de dijkpalon 3S cu 39 vau het district 
Flauwere. 

Den4er4a(, IO Mei. 
aSula-Kraalert, tc 12 uren, door het dijkshestuur, 

bij A. Kieboom: het vernieuwen en onderhouden van 
dc gewone narde-, kinui-, rijs- en stceiudooiiiigwcrkou 
aan den dijk van diou poldor, gedurende het dienst
jaar 1877/'7». 

Retterdam, tc 6 uren, iu hot Café-Beer: de ver-
bouwiuu vau het pand no. 26 ann dc ZiiidMa&k. 
Aauw. door den architect W. C. Coopijn, 8 cu 10 
Mc', te 10 ureu. 

M r o o b o » bij H. Berghuis: het stichten van ren 
win dol icmolcn aldunr (vlucht 23.4, siellini-hoogle 8.2 
Jl.. op steenen voeling), mei pak huizon, olicbakken 
ent., iu 2 onderdeden. Inl. bij A. Bosch, inoleumaKer 
lo Leeuwarden. 

f f [«af , I I Mei . 
H e l l c i e e l x l i i U , te 10 uren, door den comm. der 

geuie. in kamer A16 van kazerne uo. 1 ! het éénjarig 
ondoihoud lo. van do «erken, 2o. van de kazerneve-
boiiwcu onz.; 3o cene verving vnu werken; 4o. eene 
verving van kazernegebouwen, al lui te HelleVO Isluis. 
Hilj. inz. 10 Mei, tc 3 uren. 

Den Hura (op Tessel), te 11 uren, door het college 
Tftn dagelijksch bestuur over do 89 Gcmeensclmppe-
liJKO polders, iu hel raadhuis: lo. het maken vnn een 
^tienglooiiug voor een gedeelte van het huiteiitalud 
vnu den nieuwen afsluitdijk voor den polder Het 
Noorden, op Tessel, lang '1700 M ' ; 2o. bet inheion 
ran cen peeJregel langs een eedeeue vnn den buiten-
taan vau hoveiigenocindcn dijk, lang 1300 M' . Aunw. 
9 Mei, te 10 uren. Bilj. iuz. bij den dijkgraaf vóór 
10 uren. 

o te?.nul, to 12 uren, door burg cn weth.-. dc leve
ring vun 80 M ' ondcrhoiidsgritit. 

/ . a n i t t i K , tc 2 uren, door het gcmorntehrs'iinr : 
liet bouwen van eeu uiouwen toren cn danrmede in 
verband slaande werken. Aunw. Ü en 10 Mei, van 
D—10 uren. Bilj. inz. vóór 12 uren. 

Winschoten, lc 3 uron, door commissarissen la-tasl 
•et liet beheer van den kunstweg Winschoten— 
Beert»—Pruisische grenzen, bij A. J. Kuibing: hel 
Ujarig onderhond vau dien weg lot 1 Mei 1SS0. 

'•-Hage: het. mnken van cene Vatte brug niet bijbe
hoorende werkou achter dc Alcxanderskazerne. 

Zaterdag, IS Mei. 
Walaaaeden, te 10 uren, door het bestuur der 

waterkeering vau hel CHlnmiteusc waterschap Wnls-
oorden, bij Ja" Franeiee Adrjaatueaa: bet doen vnn 
rersebillende werkzaamheden en lcveraiitiéu teu be
hoeve van bet wulcrscbnp. 

baardwijk ((iron.), le 12 uren, door kerkvoogden: 
felt nifrkcu van cone ommuring inct ijzeren hek, lang 
168 ML rondom de hegraafplnats aldaar, benevens bij-
loincudc werken. Aanw. 12 Mei, vun 9—10 aren. 

/wIJndrecht , tc 12 uren, door dijkgra-if en hoog
heemraden van do Zwijndrechlschc Wanrd, bij J. Pie
terman: lo. bet leveren van 600 M J grint op de ver
schillende losplaatsen van do Zwijndrechlschc Wanrd; 
2o. het leveren vun 1200 H L . steenkolen in dc beri;-
planis vnn het stoomgemaal. Op deu boezem de Waal, 
te Hcerjansilam. 

Eitaeliint, te 12 uren, door K. E. Jepma: liet ma
ken van p. m. 500 M. grintweg bij Engelum. Aanw. 
te 10 uren. 

B a i i d w I J k , tc 12'/j Uren, door burg. cu weth, 
iu het Polderrcchtbuis: het bouwen van een school
lokaal cn onderwijzerswoning aldaar, lui. bij den ar
chitect A. Vermaes Mz., tc Sliedrecht. 

/ u i l e n , te 2 uren, aan het bureau van don sectie-
ingenieur M. J- vau Dnijl: verf-, behangers- en saus-
werk, in 9 perc. cu voegwerk, iu 5 porc, op de Staats-
spoorweglijncii Arnhem—Gorsel, Zutfen—Gruunu, Al-
mcloo—Saïabergen. 

Diereu, te t uron, iu De Kroon: bet bouwen vnn 
cru dubbel hoerenhuis uau den llijksslraatweg ou het 
Marktplein te Dieren. Int bij den architect M. K. 
Sm t, aldaar, hij wien vóór 12 ureu dc biljetten Ie 
bezorgen. 

Maandag, I * Mei. 
Ileern, te 11 uren, door dijkgraaf en heomraden 

van Drechterlatid, iu don Doclc: het verbetereu vau 
sleeuglooiing cu vorder aan den Drechterlnudschou 
Westfrioschen omringdijk in 1S77 tc mnken ea te On
derhouden wei ken. Aanw. 8, 9 cn 11 Mei. 

t n i e r s i m u t , tc 11 ure II , door bur?, en weth.: du 
levering vau eikenhoutwaren, voor gemeciiiewerken 
benoodigd. 

s HKSIII, te 12 uren, aau het bureau van den ing. 
Van der Kun; het d.->en van verfwerken aan dc ge-
bouweu en kunstwerken lings de spoorwcglijn Utrccbt-
Eindbovcu, in 3 perc. 

huiidnni, te 12 uren, door burg. cn weth. vnn 
Hemeiumcr-Oldcpba.Tl cu-Noordwolde, ten gemeente-
huize: het doen van ceuige vernieuwingen en herstel
lingen (zoowol timmeren uls verven) anu liet gemeen 
tehuis, de bruggen enz. (ti icrwcrk in 4, verfwerk 
in 5 perc). Anuw. 10 Mei, te 10 ureu. 

Middelburg, tc 1 uur, door burg. en welh.: ln. het 
doen van eeuige vernieuwingen nan dc bruggen en 
duikers dor gemconte, met tiet gewoon onderlioud van 
1 Mei—31 Dec. '77; 2o. het schoonmaken van de 
visten langs de gemeente, ged. 1, 3 of 5 jaren. 

K i n d l i e v e n , tc 3 ure», door dn comm. dor Koninkl. 
Harmonie „Apollo's Lust", hij M. Hexemans: het 
bonwen van een koffiehuis met cimcerizaal on woon
huis. Inl. bij de conuu. voornoemd. A:mw. te 2 uren. 

MelülaMler, to 3 uren, door het dijkshestuur vnn 
Oosldougcradc-cl: hel verbreeden, verswaren eu ver
hoogen van den zceilijk van nf den Kngwieriimnr-pol
derdijk tot nevens Oosimnhorn onder Anjum, ter 
leugie van 5S'il M., en-in vorlmnd danrmede het op
ruimen van paalwerken, het maken, verbroeden en 
verleggen van steenglooiiiigcn, het aanbrengen van 
besi rat ingen cn hel opbreken cn weder muken van een 
gedeelte grintweg, met bijlcvoring van materialen euz. 

Ferwerd, tc 6 uren, bij F. I. Paosens: dc aanleg 
tot kunstweg van de zoogenaamde, lteindorslattn oudor 
Verwerl. aanw, te 3 uren. 

Dinsdag, l » Mei. 
Etten, te 11 uren, door deu notaris Van der Ven, 

bij J. Koels: het verbouwen on afwarken v a n cm 
huis, kantoor ou rcm:so met toebehooren ouder Etten. 

Makkinga, te 12 uren, door burg. cn weth. vau 
Ooststellingwerf: het vergrooiou van de school te 
Haulerwtjk (boven.) 

Aierred | k , le 12 uren, door het. polderbestuur 
van het 60 cu 7c Vecndistric: m de gemeenten Op-
s'erlaal cn Eugwirdvn, iu Oe Korenbeurs: lo. het 
lijdelijk droogmaken en dioogliouden van dc Wjspo!, 
hel verdiepen daarvun euz.; ~l >. het houwen vnu eoue 
schutsluis iu den noonlousihock vau du Wispol; 3o 
hot maken vuu een stocneu duiker o u lerdoor dn Wts-
jiel; 4o. het bouwen van eoue draaibrug iu de Groote 
Bruglunn. Aanw. 14 Mei, te 12 ureu, samenkomst 
ten huizo van Koopman*. 

tritliem. le 1 uur, door den hurgomoester: hot 
maken ou il ellen vnn 4 imgotea-yzeree poMiikaatea 
011/.., ou 7 duo vak-naiiwijzers vour de ulgcmocuc be
graafplaats bij Moakowa, m 2 perc. 

Haarlem, to S'/l door bet ministerie van bin
nenl. kaken, nau het gebouw van hal prov bestuur: 
het verbetereu, gedeeltelijk bestraten en verder met 
grint bellekken vnn den weg Van B verwijk naar 
VVijk-a.iu-Zce, in 2 prtti cu iu massa. 

WeeiHdag, ID Mel. 
Breda, te 11 ureu, door het bestuur van hot heem-

rnadsclmp Van de Mnrk-en-Diulel, iu Het Hof vun 
Holland: lo. hel uitvoeren van eenige venueuwiugi-n 
en herstellingen nau dc berdicliliugswerkeu vau Outrk-
cn-Diutel, niet leverantie der noodige materialen; 
2o. dc vernieuwingen en herstel li luou auu de ge
bouwen vun liet heem raadschap, met levcniulie der 
noodige bouwstoffen; 3o. de vernieuwingen au her
stellingen met bet ouderhoud vau hel jaagpad langs 
do rivier dc Mirk-eii-Diulel; 4o. het Uitbaggeren van 
ceuige verzandingen en ondiepten in do rivier; 5o. 
hel schoon ma kou dur rivier over tiare geheele lcngic, 
tn 3 perceelen. 

Xwarlewaal , le 11 uren, door burg. cn WO<b.: het 
makeu vau werken <ot verbeleriug der bavou tc 
Zwarte waal. Aanw. 9 Mei. 

7. jpe, to 11 uren, door hot. bestuur dor water
keering van Bruinisse, iu de Herberg! het herstel, 
de vernieuwing en liet gewoon onderhond *an de 
aarde-, rijs-, kram- ca slcooglouiiugwerkeu. Anuw. 9 
eu 14 Mei. 

Dregeham, te 12 uren, bij den kerkvoogd A. S. 
van de Wa' -. bet bouwen van een lijkcubuisje en bet 
betalellen van den lorcn. Aanw. 16 Mei. 

Haarlem, te 2';, uren, door bel prov. best: hot 
bouwen van cene school in de gemconte Buiksloot. 
Iul. bij den burgemeester van Buiksloot. 

Ouderkerk a d «m*tr l , op het raadhuis: het bou
wen van ecu schoolgebouw te Duivendrecht Aanw. 
12 Mei. 

Deventer, door Wed. J. J . G. van Eijk-Bianckmaun: 
Lei bouwen van 21 arb liderswouiigen met. 6 boven
woningen, benevens winkelhuis cn koffiehuis. 

Danderdag, II Mei. 
'••Hage, to 12 uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken, tcu dienste der Staatsspoorwegen: het 
veranderen der croosotcerinricbting te Dordrecht iu 
eene inrichting voor hout be rciding met ebloorziuk, 
enz. Aanw. 9 en 12 Moi, telkens te 11 uren. 

Haarlem, le 8'/i uron, door het ministerie van 
binnenl. zaken, ann het geb. vau het prov. best.: lo. 
het voort Betten der verbetering vnu de haven op het 
eiland Urk. Annw. 12 Mei. Kaming / 14,400 ; 2o. het 
doeu vnn duir.beplanüugeu, het stellen vun rieiHcbut-
Ungen euz. op Tessel cn deu vaslin wal vun Noord-
Holland, iu 3 pen). Aanw. 12 Mei. Kaming: perc. 
1 / 4500, perc. 2 ƒ 9500, perc. 3 ƒ7500. 

Vrijdag, 19 Mei. 
' - - U o . i i i , te 10l/a uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, ami bet gch. van bet prov. host.: hot 
doeu van buitengewone herstellingen nnn do schipbrug 
over du MHUS bij l ie iel. Aauw. 12 cu 14 Mei. H a 
miug f4350. 

«nia te rdam, te 12 ureu, door burg. en weth.: Lo . 
bot muken van den onderbouw oener brug over do 
Dijksgractit. vóór dc Kallenburgorst raten; 2o. hét m a 
ken en .stellen van den metalen hovenbouw van eene 
draaibrug over de sub lo. genoemde gracht (Kaming 
/•;̂ ',.')00); So. liet maken van den onderhouw eener 
dubiielc-Oiisculcurug over de tc noriiiaüscorcn Singel-
gracht bij dc Willems poort cn bijbehoorende werken; 
4o. het maken eu stellen van den mclaleu OOVCIIIKHIW 
vau cene dubbele-basculebrng over dc sub 3o. gc-
OOendfl gracht, (Kiiuimg ƒ 17,500.) 

Leeuwarden, lo l2'/j uren, door het ministerie van 
binnenl. taken, aan het gebouw vuu hot prov. bost.: 
hot leveren van een paar nieuwe btoRndeureo in de 
butlei'sluis te Munuekczijlen. Aanw. 14 Mei. Ka
ming M5S0. 

Zaterdag, l » Mei. 
Leeuwarden, te 8 uren, door J . van der Scheer, 

np den Eewal: het bouweu van ecu hoerenhuis c a. 
op een vrij terrein aan den G.aclitawal aldaar. Iul. 
bij den architect J . Douma. Aauw. te 12 uren. 

Dinsdag, 1* Mei. 
r r anrkr r . te 12 uren, a a u het gemeentehuis van 

Frnnekeradcel: hoi afbreken van dc oude- et. het 
bouwcu van eoue nieuwe voor- on middelbuizing ou 
cene vertimmering van dc schuur, op dc zaïbe ou 
lauden behoorende aan het Hrere-Godfrieds- of St.-
Jam-leen te Kind, iu huur bij 1. L . Wierema. Aauw. 
15 Mei, te 11 uren. 

Arnhem, tc 1 u u r , in de verend orka mer van de 
comm. voor do goineonlugasfabriek: dc levering van 
alle artikelen, mot uitzondering der kolcu, benoodigd 
voor de exploitatie der fabriek over hel dienaljuar 
'77/'78, in 14 petc. 

Weenadag, Tl Mei 
Delft, tc 12 uren, door den directeur der artillerie-

stapel- en coustructieniHgnzijneii: dc levering van: 
lo perc. 9075 KG. messiugdraud. dik O.02S M , 

3053 „ „ „ 0.0205 „ 
1715 , ) . . " 0.0165 „ 
2195 M 0.013 „ 

2e perc. 2S,000 KG. Baiikatin; 3e perc. 2395 KG. 
loodplnat, dik 0.0007 M, Prijsopgave per KG. 

Ilarderw j k , to 1 utir, door do Comm van hrheer 
der stedelijke gasfabriek, op het gumeeutehus: hel 
maken van eouo gemetselde «a-kuip: hotsielen eener 
ijzeren stolp; dc vergrooting der koleulouds, in 3 perc. 
Aanw. 15 Mei, te 11 uren. 

Denderdag, 14 Hel . 
'•-Huge, lc 12 uren, door bel ministerie van kolo

niën: het vervaardigen, ineenzetten, weer uit-elkuar-
ne uen en nanr do plaats van inscheping vervoeren 
van den metalen boveubouw voor 4 draaibruggen en 
6 vaste bruggen. Iul. bij den hoofdingenieur J. W, 
Witsen Elias, te 's-Hugc. 

Vrijdag, as Mei, 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie vnn 

binnenl. zaken, aan hel lokaal van hot. prov. best: 
het maken van steen glooiing op den Weatbavendam 
(e Breskens. Aanw. 19 en 22 Mei. Kaming / 20,050. 

Crenlngen, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, nan bet geb. vau het prov. best: het 
makeu van paal beschoeiing met stcenslapcling enz. 
langs het kanaalboon! van don Kijks-groolen weg lc 
kl. no. 1, 2e zijtak vnn Groningen naar Delfzijl. Aanw. 
13 Mei. Kaming ƒ7650 . 

Leeuwarden, te 12 V» uren. doorhol ministerie van 
biuuenl. zakeu, aan het gobouw van bet prov. I>cst.: 
lo. het onderhouden over 1877/'78 van do rijzen be
slag- en steoiiocierwcrkon op Ameland. Kaming 
/ 13,000 ; 2o. idem vau deu slroomlcideuden duin cn 
a'inho'ire i door do geul de Balg, op Auu land. Kaming 
f 20ü0; So. hot st.ellnn vim rijzen schuttingen en hot 
doen van strnobepotingeii in do dni'ion op Ameland. 
Kaming J 3000. Aunw. 19 en 22 Mei. 

Dlimdag, ] • Mei. 

I 'trrrht, lo 2 uren, door de manischapnj lot ez.pl. 
van Staatsspoorwegen, aan het ccnlrnulbitreau: de 
uitbteuliiig van sporen en een'gc verdort* werken op 
en nabij het stttiousemplnceinent Koicndaal, teu be
hoeve vau deu spoorweg Koson bial —Vnssiugen. Inl. 
bij den sectic iageuieur le Lergen-op-Zoom. Aanw. 
15 Mei. 

0|> later te hepnlen datum. 
Leeuwarden: het stichten vnn 3 heerenhuizen aan 

den Grachlsw-nl aldaar. Inl. bij den architect J. Douma. 

tlloop van Aanbestedingen. 

Waudr l rhrm , 13 April: lo. hot.éénjarig onderhond 
der werken te Wr.uirichem cn Ijoovestcin; minste 
iuschrifver was 0. Verzijl Hz., le Woudrichem, voor 
ƒ3279. 

2o. idem der k-izcrnen aldaar; minste inschr. was 
dezelfde, voor ƒ 8 9 9 . 

3o. het afbreken en herstellen van bekleedings- en 
prolielmuren te VVoadrichcm en te Loevestein ; minste 
insehr, W H S J. •' Butler J.Jz., te Gorinchem, voor 
f 4104.34. 

Vlissingen, 13 April: lo. hot éénjarig onderbond 
der werken le Viisai'gen cn te Kamuieken-; minste 
inschr. was P. Krijger, tc Vlissingen, voor ƒ 3 7 3 0 . 

2o. Mem dor katernen te Vlissiugun en te Middel
burg; minsle inschr. wns C. Malors, te Middelburg, 
voor ƒ6250 . 

Welwrrd, 17 April: het bouwen eener nieuwe kerk 
mei. loren voor dc Herv. gemeente; miniie inschrijver 
was J . dc Muinok, tc Weiwcrd, voor ƒ5650 . 

N j m r g e n , 19 April: lo. het éénjarig onderhoud 
dor 'werkeu, 2o. idem der kazernen nldaar: tnin*te 
inschr. was J. Teunissrn. te Nijmegen, resp. voor 
ƒ 2450 en ƒ6100 . 

House * eer., LO April: het houwen vnn een winkel
huis te llolliindscbovcld j gegund aan J. Scholteineijer, 
te Hoogeveen, voor ƒ3050. 

Keutel , l!» April: het bouwen vnu een nieuw school
huis en ouderwijzcrswoning; ingek. 5 bi'j., als: 
Dirk*, te Alfen, ƒ 179S 
H. belwinkel. ,, Kossum, „ 1687 
H . Schippers, „ Alom, - 1300 
(i. Esseus, „ idem % 1250 
J. dc Bijl, „ Lith, „ 1149 

Km ren, 20 April: lo. liet éénjarig onderhoud der 
kazernen; minste inschrijver was H. J. Bcsscm, te 
Zutfen, voor f4129. 

2u. oene verving van kazernen; minste inschrijver 
was II. Haytink, te 'Zutfen. voor /1661. 

tpeldeern, 20 Aoril: het bouwen van «en dubbel 
woonhuis; ingekomen 8 biljetten, als: 
II. Leeuwenberg, te Dieren, ƒ 14,900 
J. Kadstaak, » Apeldoorn, „ 14,000 
H. Mouw, „ idem „ 12,987 
A. Cmipmaii, „ idem ,, 12,255 
J. W. Geurde, * idem „ 12,050 
0. Staining, „ idem „ 12,100 
H. M. Wegerif, „ idem „ 11,988 
Joh. Wegeril, „ idem 11,684 
gegund. 

Cieertruldenherg, 20 April: lo. het éénjarig onder
houd der werken, 2o. idem der ka/erucn; minste in
schrijver was I). van Tol, te Geertruidcuberg, resp. 
voor ƒ3475 eu ƒ3875. 

Werkendam, 20 April: het leggen van oei steenen 
sluis iu den KÜdijk, nabij het dijksmagazijn onder 
Dcwerken; ingek. 5 hiljetieu, als: 
A. v. d- Laak, te Gorinchem, / 10.300 
A. dc Swart, „ idem „ 10,290 
A. de Geus, „ Giesendam, „ 9,479 
J. Exalto, „ Goiiuchein, „ 9,278 
L. van deu Berg, „ Werkendam, „ 7,431 
gegund. 

Hameien, 20 April: liet horstellen vau dijken en 
aardewerken op het Kamperciland ea van do Pieper 
enz., in 13 porc.: le perc. A. Dokter, ƒ 4 4 5 ; 2e perc. 
II. Pap. / 5733; 3e perc. G. van bomen, /973; 4c perc. 
It. Pap. ƒ 5 3 2 4 ; 5e nerc. F. Klzerman, ƒ 0 7 4 ; 6c nerc 
L. Neijmeijcr, Z2984; ê perc. H. Kooiker, ƒ 2 2 4 5 ; 
8e perc. W. v. <L Belt. te Grafhorst, ƒ 0 9 0 ; Be perc. 
Q van K u r e n , te Kampen, ƒ 8 8 9 ; 10c perc. K. Pap, 
f*1800l Ho porc. J. Dekker, te Grafhorst, ƒ 5 5 0 ; 12e 
pere. D. vnu Piokoren, tu Kampen, f1679 J 13e perc. 
11. Voerman, te Geueinuideu, ƒ 4 9 5 . 

Crenlngen, 20 April: lo. het éénjarig onderhond 
der kazernen enz.; minste inschr. was .1. Poel man, te 
Groningen, voor ƒ3910. 

2o. idem der werken aldaar; minste inschr. was J. 
Lijbering, io Groningen, voor ƒ3795 . 

Derdrerat, 21 April: de levering vnn ongeveer 
5S.O0O H l . . Kngelsche gaskolen ten behoeve der gas
fabriek; gegund nan \ \ . Hoven cu Zn., te Botterdam, 
vonr Doaii's Primrose, ü / 0.62* per HL. 

Willemstad, 21 April: lo. het éénjarig onderhoud 
dpr katernen; miisie iuschr. was J. Schippers, le 
Willemstad, voor ƒ32.00. 

In, idem der werken ; minste inschr. was K. Lod !er, 
te Willemstad, voor ƒ9989. 

l i r i e h i , 21 April: het doen van eenige herstellin
gen ann de pastorie on kerk der Herv. gemeente te 
Odijk, met de leverantie van materialen, gereedschap
pen enz.; minste inschr. wus G. Heemer, te Werk
hoven, voor /249S. 

amsveteere, 21 April: lo. het éénjarig nndrrhmid 
der militaire gebouwen; minslo iuschr. was G. Prins, 
le Amersfoort, voor /'4S00. 

2o. idem der werken op de legerplaats bij Milligen; 
minste iuschr. was 11. J. Buitenhuis, le Klspeel, voor 
ƒ 2740. 

Desenier, 21 April: hel houwen van een woning 
ia de Bokkingstraat te Deventer; ingekomen 9 hil-
je.i tcu. als: 
K. van Ijeusen, te Deventer, ƒ 1688 
J. Wit lei oen, „ idem „ 154-1 
A. Feberwee, „ idem „ 1539 
H. Koileling, „ idem 1533 
A. J- Mousink, .. idem „ 1530 
A. a Beltman» N idem 1588 

G. Komunde, „ idem „ 1513 
It. v. d. S ...el. „ idom „ 150'J 
B. v. d. Worp, „ idem „ 1449 
gegund. 

Delaware, 21 April: het afbreien van het nos be
staande oudo gedeelte van het werslinis eu het maken 
van eeu nieuw gebouw; minste iuschr. was F. Hum-
burjr, to Bolsward, voor ƒ14,349. 

Da dreHit , 23 April • de levering aan de gemeente 
vnu 480 M - riviergrint; gegund aan C. de Borst, te 
Papendrecht, ü ƒ2 .54 per M>. 

Maastricht , 23 April: het verhouwen van het ijk-
ki ut oor aldaar; ingekomen 8 bilj., ah 
Meijs, te Maastricht, 
L'minels, „ idem 
Kutten, „ Hom 
Gozée, „ idem 
Schappinz, „ idem 
V. d. Hof, „ idem 
Klein, „ idrm 
Fr. Witteling*, „ idem 

Deventer, 23 April: het bauwen van oen huis voor 
J. G. Autveliiik; minste inschr. was J . Meusink, te 
Detenter, voor / 1088, 

Dergenaa-Xeem, 24 April: lo. het éénjarig onder
houd der kazernen; minste inschr. was T. Gorreu, te 
Borgon-op-Zouni, voor ƒ 6 5 7 5 . 

2o. cene gedeeltelijke verving van kazernegebouwen; 
minste iuschr. was C. M. Camaeur, tc He gcn-op-Zoom, 
voor ƒ2350 . 

Scha lkwi jk , 24 Apnl: het bouwen eener kerk en 
toren voor de K. C. gemeente; iugek. 7 bilj., als: 

mei toren zonuer toien 
W. Tielen.. te Utrecht, ƒ 138,'JOU f 11 j.200 
Vau Zi-eltuul ou Wi»lf, 

ƒ 138,'JOU f 11 j.200 

idem, I U S54 ll'i.ss* 
J. A. v. StrMten, idem, 1S1.80O 112.000 
A. vau Dommelen, te 

Arnliem, WO.SOO ÏU.'JOO 
F. W. vau Vloten, le 

WO.SOO 

Ulrecht, 12S.9I7 1 l",'!S'i 
J. Balvert, lo Workum, 127,75» llJ.'Ji'J 
N. H. Pelcr», le 

127,75» llJ.'Ji'J 

Mijilreclit, 117,070 88,700 
Kampen, 24 April: lo. het verbeteren der ka'.crne-

gebouweii, 2o. hel éénjarig onderlioud der idem te 
Kampen; minste inschr. was J. (', Fthrenhors', te 
Kampen, resp. voor ƒ 7 9 0 6 cu ƒ 4978. 

% lisslugen, 24 April: lo. het doen van herstellin
gen nnu dc bomvrije kazerne aldniu: minste iuschr. 
was P. Krijger, te Vlissingen, voor f 2264. 

2o. het herstellen van metselwerken van het reduit 
tc Remmekena; mi stcm-chr. was N. A. vau Gooihem, 
te Vlissingen, voor / 6969.57. 

Onderdendam, 25 April: bet gedeeltelijk vernieu
wen der v|..eii ( . - ine \ eu herstelling van stormschade 
aan de sluis te Zoutkamp; ingekomen 4 bilj., as: 
K. K. Daiilmf, te B.Ho, ƒ 8765 
S. H. Woldriiigh, „ Zoutkamp, „ 36:11 
J. Vccndijk, „ Oberguin, „ 3020 
T. Bos, ,. Bedum, „ 3489 
gegund. 

Heusden, 26 April: het opbouwen dor zoogenaamde 
Wijksehepoort; ingekomen 2 biljetten, als: 
T. Smils, te Wijk. f 2583 
L. van Ifierlo, M Heusden, „ 2235 

Charlels , 26 April: lo. bet makon der gebouwen 
voor hel stoomgemaal van den polder; ingekomen 6 
hilj., als-. 
M. Vi-ser, te Papenr>recht, ƒ 24,200 
C. van Gelder, „ Cliarlois, „ 23,343 
J. v. d. Vlugt, „ Dordrecht, „ 23,250 
H de Keent. „ Charlois, „ 22.222 
H. V e r h e u l , „ idem „ 22,150 
N. J . Netle, „ idem „ 21,600 

2o. bet leveren en stellen van een stoompompwerk
tuig; ingekomen 8 bilj., als: 
Walker Sironck en 

te Rotterdam, ƒ 24,000 
„ Amsterdam, „ 23,500 

Vun I te.t ien 

ü Schutte, 
Ned. Stioinbootmaat 

schappij, 
Actiën Gcsellschaft, 
11. dc Ville, 
N. Maatschappij, 
W. van Gothcu, 
Gebr. Ledeboer, 

Rotterdam, „ 23,420 
1-selbni.-, „ 23,000 
Brussel, „ 22.674 
Gent, „ 17,778 
Brussel, ,. 10.300 
Borne, „ 13,500 

Lelden, 26 April: het bouwen van eeu woonhuis 
on magazijn voor J. H. Sala, minste iuschr. was Tn. 
Molken boer, te Leideu, voor ƒ21 ,490 . 

Helder, 26 April: bot verrichten van voorloopige 
wcrkzaamliedeu i ot herstelling van dc mnriueacliutsluii; 
ingek. 15 bilj., als: 

to Helder, 
„ idi 

W. Hippens,-

P. Verhef, 
D. de Vries, 
A. v. d. Plas, 
M Daalder, 
S. Gooien, 
üehr. Korft 
P. Spruijt, 
Gebr. Jauzcu, 
tiebr. Klein, 
W. de Jong, 
J. v. d. Wonde, 
(iebr. Moorman, 
P. Duinknr, 
A Vos Kz., 

f 43,200 
„ 42,100 
„ 41.130 
„ 39,999 
„ 37,360 
„ 36,1-00 
„ 35,300 
„ 3 5 , * « 
„ 35,0(0 
„ 34,700 
„ 34,590 
„ 34,100 
„ 31,409 
„ 31,211 
„ 29.334 

, idem 
, idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

, idem 
, idom 

idem 
, item 
i idem 

Seuxen, 26 April: lo. het éénjarig onderhoud der 
werken te Nciizeu cu te Ellewoutsdijli:; uiin%te iuschr. 
was J . Scheelc Dz., te Neuzen, voor ƒ 3S30.93. 

2o. idem der knzernegebouwen enz.; minste inschr. 
wns K. Walraven, te Neuten, voor ƒ3304.36, 

3o. idem der zoo weringen te Neuzen; miuste inschr. 
was D. Tholcns, lc Hoek, voor/40.J8. 

Middelburg, 27 April: bet leveren en storten van 
steen voor den Oostl.nvendam vnn 'le hnilouhavou van 
hel kaïiunl door Wulcher-n to Vlissingen; muiste in
schrijver was V. de Chucq, teSelzaele, vuor ƒ16,013. 

Middelburg, 27 April: lo. renigo v»rnieiiwiugen 
nnn de schoolgebouwen en ou.lerwijzorswoiiingi'u, niet 
bet gOWOOe onderhoud van 1 Mei—31 Dec. '77; inge
komen 4 biljetten, als: 
\V Wilh-n.se, ie Mildelburg, ƒ 1 3 1 7 
P. K'ijger, „ idem 1099 
H. P. v il. Ree, „ idem ,. l"'-'2 
J. F. M. v d. Holl, „ idem „ 1017 

2o. eenige vernieuwingen aan dc bruggen endiikrrs 
der gemeente; 2 bilj. iugek., beiden vau ouwuardc. 

«re i ih igen , 27 April: het verdiepen van hel Hoen-
diep, vun de sluis aan het Noord Willemskanaal tot 
nau het verlaat te Gaarkeuken: nonige inschr. was 
P. W. Kroes, io Garijp, voor / 104,576. 

Wllnia. 27 April: bet verhoogen en verzwaren van 
eeni.'o ringkoden In hol waterschap de Ronde Venen, 
iu 7 porc; getornd als volgt: pere. 1 aan O. van der 
Hoorn, to Wilnis on L. Lagcnn*", te Mijdrecht, voor 
ƒ1010; — perc. 2 uan G. vnn der tlooru, J. Kujteu 
en J . Kndemakor. te Wilms eu L. Lagorinau, giv.nu.cu-
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tijk voor /1366.25; — porc 3 aan J. Tan der Laan 
CY, te Wilnis, voor M060; — pere. 4 aan F. dc 
Rooi en G . dc Wilde, te Mijdrecht cn 1>. de Hooi, 
te Nieuwkoop, voor f 4fiÜ.50; — pere. 6aaa detelfdcn, 
voor ƒ 1 7 3 0 ; — perc. 0 aau J. van der Laan C t , vnor 
f üftO; — porc. i aan L. de Vries, te Abcoude, voor 
f 1688.60. 

A m n i r r i t « m . 28 April het niakon ran een gebouw, 
ingericht voor kantoor, koffiehuis en winkelhuis, tn 
IJnniiden; minste inschr. u as H. F. Moritz, te Am
sterdam, voor ƒ15,500. 

'•-Hvacb, 28 April: lo. het bouwen van een lokaal 
voor dc gcmecnte-nmhachtsscliool; eenige inBchr. was 
M Be», te 's-Bosch, voor ƒ3739. 

So. het verlengen van den steenen lirmu* of brug 
. over de Binncn-Dieze; minste inschr. waren J . v. n. 
Bruggen en Zn., to 's Bosch, voor /1649. 

'An. het vernieuwen van een vak havenmunr; minste 
inschr. was C. A. Wilbors, te 's-Bosch, voor ƒ895. 

O i i r i c r i i r n r i n n i . 28 April: lo. hot bouwen van een 
indwatermolnn le Menkcweor; ingok. I bilj., als: 

n. 28 Api 
i te Menki 

J. Lubsen, te Zuidwolde, " ƒ 9000 
J. Noordewier, n Kantens, „ 894S 
H. Hunze Jr., „ Assen, „ 6945 

2o. hel makeu van duikers, dijken, schutten, toch
ten en het leggen van teertonnen; minste inschr. was 
H. Lanenga, te Bedum, voor ƒ 340fi. 

Leeuwarden, 28 April: het maken van ren gebouw 
voor winkel, leeszaal, vergaderzaal euz. voor de Ver
eeniging „Help u zclven' ; minste inschr. was T. G. 
Bekhuis, te Leeuwarden, voor ƒ12,288. 

'•-Hage, 30 April; de opbouw op de bestaande fun
damenten vau een gebouw dienende voor Departement 
van Justitie: minsto inschr. was W. M. Schram, te 
Sliedrecht, voor f 338,400. 

' s -Ha ic , 1 Mei: hot maken en stellen vau 2 ijzeren 
liciitopstauden niet koneren lantaarn voor ot-verlicht en 
bij Stavenisse cn bet Goosche Sas; minste inschr. wa
ren Gebr. Tromp, te Vlissiugen, voor /*3560. 

H a a r l e m . 1 Mei: hel maken vau 2 ijzeren bruggen 
over de ringvaart tc Aalsmeer on le Lisse; brug te 
Aalsmeer: minste inschr. J . van den Heuvel Az., tc 
Haarlemmermeer, voor ƒ 15,148; brug te Lisse: minste 
inschr. J . Hulsbos, te Aalsmeer, voor ƒ 14,689. Massa: 
J. L . dc Jong, te Ameide, ƒ30,473. 

Naardcn, 1 Mei: het tot artillerie magazijn in
richten van een Rijksgebouw te Naardeu; ingekomen 
9 biljetten, als-. 
J. Jurriens, te Naarden, ƒ 3850 
A. H. Hufen. „ idem „ 3800 
T. Racton, ,, idem „ 37'J9 
A. E. Nijkerk, „ idem „ 3799 
H. van Asporen, „ idem ., 3 7 7 0 
B. Wc.iida, m Huizen, , 3710 
J. D. Hessen Jr., „ Naardcn, „ 3705 
1). B. Streefkerk, „ idem „ 3700 
B. van Kli jn, » idem „ 3665 
Kaming ,, 3465 

Vervolg iter Berichten en MoMeelingeii. 

B I N N E N L A N D . 

s Gravenhage. Tot aanvulling van het bericht. 
voorkomende in het voorgaande nommer, kunnen wij 
de volgende mededeelingen doen omtrent de Nederl 
Indische Spoorwegmaatschappij. 

De volgende voorstellen van de Commissarissen en 
van den Raad van Beheer zullen behandeld worden 
in de buitengewone algemeene vergadering van aan
deelhouders in de Ned.-Ind, Spoorwegniaatschappij op 
16 Mei a. s. 

»De algemeene vergadering van aandeel houdei-s der 
Nalerlandsch-lndische Spoorwegmaatschappij besluit: 

I. Beu Raad van Beheer te machtigen tot het 
sluiten met de Ministers van Koloniën en van Finan
ciën van de vier, als één geheel te beschouwen, 
overeenkomsten, waarbij: 1". de concessie Ratavia-
Buitenzorg woidt overgedragen aan den Staat, voor 
de som van ƒ 5 millioen; 2°. eenige wijzigingen 
worden gebracht in de concessie van den s'worweg 
van Semarang naar da Vorstenlanden, welke in ver
verband staan met de concessie, onder 4°. genoemd; 
3». de Maatschappij aanneemt de Ipoorwijdte op de 
bestaande lijnen te vei-smnllen tot die vau het nor
male spoor voor Java aangenomen, voor gezamenlijke 
rekening van den Staat eu van de Maatschappij; 4". 
aan de Maatschappij wordt verleend aaa concessie 
voor den aanleg eu de exploititie van de spoorwegen 
van Lljokjokaita naar Magelang en Tjilatjap en van 
Soerakatta naar Madioen, met een rentegai-antie van 
5 pCt. voor den tijd van 40 jaren, 

II. Den Raad van Beheer te machtigen om, bij
gestaan door Commissarissen, en met goedkeuring 
van de Ministers van Koloniën en van Financiën, 
aan te gaan een of meer door den Staat voor rente 
en aflossing volledig gewaarborgde leeningen, teza
men tot een werkelijk bedrag van hoogstens ƒ ' 2 2 ' ^ 
millioen, en deze te bestemmen voor den aanleg en 
het in exploitatie brengen der nieuw gecunredeerde 
spoorwegen. 

Hl. Den Raad van Beheer te machtigen om, 
bijgestaan door eu met goedkeuring van Commissa
rissen , uit te geven obligation, lot een bedrag van 
hoogstens ƒ IU millioen nominaal, waarvan de annuï
teit voor rente en aflossing niet meer mag bedragen 
dan 5 pCt., met beetammlng: 1". voor de doelein
den waarvoor iu 1874 een geklleening wenl gesloten ; 
2U. voor de kosten van versmallen van het spoor, 
voor zooveel die door de veiiiieiiwingsfoiidsen van de 
Maatschappij gedragen moeten woiden ; 3°. ca.su guo 
tot aanvullen van de aanlegkapitalen der nieuwe 
lijnen. 

De besluiten van de algemeene vergadering, bij 
II en III bedoeld, worden niet ten uitvoer gelegd, 
indien de overeenkomsten, in I genoemd, niet, voor 
zooveel noodig, door de wet worden bekrachtigd, of 
de veieischte goedkeuring des Koning* niet woidt 
verkregen." 

— In de Tweede Kamer der Staten-Generaa! wenl 
deze week het adics liehaudeld van Besturen der in 
het voormalig li gelegen poldei-s Zuid-Wijkermeer, 
Zuid-eu Noord-Spaarndijk an Houtrijk eu van inge
landen van den Noord wij kermeet -judder, houdende 
klachten over onvoldoende i-egeling van het peil op 
het Noordzwkanaal. De conclusie der Commissie be
trekkelijk de inlichtingen van deu Minister strekte 
hoofdzakelijk om als hart: meening uil te spreken: 
•dat 's Lands belang vurderi, dat doorde Regeering 
eene beslissing genomen woide hetzij omtrent de 
maatregelen die tot handhaving van het peil van 

50 — A. P. op het Noonlzeckanaal noodzakelijk 
zijn, hetzij tot wijziging van dat peil, wanneer zij 
mocht vermeenen dat dit in het algemeen belang 
wenschelijk kon zijn." Met den heer Stieltjes, en in 
strijd met den heer Begmni was de Minister van 
Binnenlandsche Zuken van gevoelen, dat het tegen-
woonlig peil op het Noonlzocknnaiil wel degelijk kan 
behouden blijven, met vermeen lering van 309 paar
dek nicht. Intusschen behoorde een nauwge/et on-
derzoek de beslissing vooraf te gaan en wanneer dit 
onderzoek spoedig wenl ingesteld, vleide de Minister 
zich, dat de beslissing in dit moeilijk onderwerp nog 
wel in dit jaar zou kunnen genomen worden. De con
clusie wenl tloor de Kamer unaniem iumgeiionien, 
doch niet zonder dnt de heer Van Naamen zich al 
zijne vrijheid reearvoerde om, indien eens het peil 
mocht wonlen verandenl, de schadeloosstellingen te 
weigeren, welke omliggende watei-scha|ishestiiren of 
particulieren mochten willen eischen. 

Winschoten Uit een 28ml sollicitanten, die 
zich uit onderscheidene plaatsen van ons land had
den aangegeven, wenl door den Raad tot geiueente-
architect benoemd de heer J. J. Bauer, thans ar
chitect te Sappemeer. 

Advertentiën. 

A A N B E S T E D I N G . 
in fT De COMMISSIE VAN BEHEER der Stedelijke 
Gasfabriek te Hardewijk, zal op H'oensdag den 
SS Mei e. k. des namiddags ten 1 ure, op het G E -
MEKNTF.HUIS, in drie perceelen, elk afzonderlijk, 
aanbesteden: 

Hat maken van eene gemetselde GAS* 
KUIP; 

De daarstelling eener ijzeren STOLP, en 
De vergrooting der KOLENLOODS. 

De voorwaarden van aanbesteding liggen 
ter inzage op het GEMEENTEHUIS te Hardewijk. 
Te Elburg in het Logement OF. HAAS. 
» Nijkerk bij Mej. de Wed. BERKHORST, 
i Amersfoort bij Mej. de Wed. MULLER, 
o Utrecht in het Logement DE MOGENDE OS." 
• Zwolle in het Logement HE ZON op de Markt. 
« Deventer bij den Heer VAN DER STOCK op 

het Kerkhof. 
• Amsterdam bij den Heer SCHOONEBEEK in de 

K akerstraat. 
* Rotterdam in het Logement HET NEERI.ANDSCII 

WAPEN, 
» 's Gravenhage in het Logement HET ZUIIUIOL-

I.AMI-CII KnmJHUis bij den Heer FROMBKRG. 
Terwijl de bestekken op franco aanvrage ver

krijgbaar zijn gesteld tegen betaling van / 0.50 bij 
den Architect J. II. MAKKINK te Hardewijk. 

Aanwijzing in loco zal geschieden den 45 .Wei' e. k. 
des voormiddags ten 14 ure; terwijl inlichtingen zijn 
te bekomen bij voornoemden Architect. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Dingsdag den 29"'" Mei 1877, des namid
dags teu 2 ure, aan het Centi-nalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 172. 
De uitbreiding van sporen en eenige 

verdere werken op en nabij het sta
tionsemplacement Roosendaal, ten 
behoeve van den spoorweg van Roo
sendaal naar Vlissingen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens art. 20 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 5*" Mei 1877 ter lezing 
aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan en aan 
het bureau van den Sectie-ingenieur te Bergen-op-
Zoom. en is op franco aanviaag op gemelde plaat
sen tc bekomen. 

Inlichtingen wonten gegeven door den Sectie-inge
nieur te Bergen-op-Zoom. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
15*" Mei 4877. 

Utrecht, den 5 J' n Mei 1877. 

Aanbesteding. 
Op Vrijdag den 11 Mei 1877, des morgens ten 11 

ure, zal onder nadeit' goedkeuring van Hoofdingelan
den , door het Collegie vnn Dagelijkse!) Bestuur van 
het Waterschap der 29 GEMEENSCHAPPELIJKE 
POLDERS op TEXEL, op het Raadhuis aan den 
Burg aldaar wonlen aanbesteed: 

1. Het maken van een steenglooijing 
voor een gedeelte van het buitenta-
lud van den nieuwen afsluitdijk voor 
den polder het Noorden op Texel, 
lang 1700 M' 

2 Het inheijen van een paalregel langs 
een gedeelte van den buitenteen van 
bovengenoemden dijk, lang 1300 M' 

De aanbesteding zal geschieden bij enkele inschry
ving volgens J| 441 der Algemeens Voorschriften. Dc 
inschrijvingsbiljfltten moeten een uur voor de aanbe
steding franco wonlen ingelevenl bij den Dijkgraaf 
van voornoemd Waterschap aan den Burg op Texel. 

De noodige aanwijzing zal wonten gedaan op 
Woensdag den 0 Mei a.s. «les voormiddags ten 10 ure. 

De bestekken zullen drie dagen voor de aanbeste
ding ter lezing leggen bij den Secretaris van genoemd 
Waterschap aun den Burg op Texel. 

Texel , 30 April 1877. 
Het Collegie van Dagelijksch Bestuur voornoemd, 

S. KEIJSER, Dgkgraaf. 
3D. KEIJSER Pz,, Secretarie. 

Openbare Aanbesteding. 
ItURC.EMEESTER KN' WETHOUDERS Oer ,,e-

mrrnte AMSTERDAM uilltn op Vrijdag den 
18 Mei 1877, ten 12 ure Ar, middags, ep het 
Raadhui.. in het openbaar cn i,ij enkele inwhrijvinK 
il'ii'll .l.lllL--t,'i|,'li : 

o. het maken van den ONDERBOUW 
eener brug over de Dijkagracht vóór 
de Kattenburgerstraten (bestek n*. 10). 

b. het maken en stellen Tan den M E 
TALEN BOVENBOUW van eene 
draaibrug over de sub « genoemde 
gracht (bestek n . 11, (Raming 
f 32,500). 

c het maken van den ONDERBOUW 
eener dubbele basculebrug over de 
te normaliseren Singelgracht bij de 
Willemspoort en bijbehoorende Wer
ken (beatek n . 12). 

•i. het maken en stellen van den ME
TALEN BOVENBOUW van eene 
dubbele basculebrug over de sub e 
genoemde gracht (bestek n . 13). 
Raming /17,600). 

De voorwaanlen dexer aanhMtonlIng niet bijbehoo
rende teekeningen zijn uitsluitend le verkrijgen ter 
Drukkerij der gemeente, tegen betaling ran /1 .50 
per «tel, en liggen voort, ier buage ten kantore 
van lie aldeeling Publieke Werken, tijdelijk geves
tigd in het roonnaUg Oudamankiut, 

Inlichtingen worden gegeven ten kantore van den 
Directeur der Publieke Werken (voormalig Oudenian-
huis) des ochtends van IU—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
. tmsterdum , DEN TEX. 

30 April 1877. De Secretaris, 
DE NEUFVILLE. 

Gemeente Zwartewaal. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op WOENSDAG 16 Mei 1877, des voormiddags 

ten elf ure, zal, ouder nadere goedkeuring van 11.11. 
Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid-Holland ten 
Raadhuize der gemeente ZWARTEWAAL, worden 
aanbesteed: 

Het maken van werken tot verbetering 
der haven te Zwartewaal. 

Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele in
schrijving volgens !j 441 der Algemeene Voorschrif
ten voor de uitvoering en het onderhoud van wer
ken onder beheer van het Departement van Binnen* 
landsche Zaken, vastgesteld bij beschikking van Z. E. 
den Mini-ier van Binnenlandsche Zaken van den 
2 2 « « Mei 1876, n". 31, 5* Afdeeling. 

Het bestek ligt ter lezing ten Raadhuize te Zwar
tewaal, en is voorts op franco aanvrage, tegen be
taling van ƒ 0.50 te bekomen ter Boekdrukkerij van 
de Gebr. J. en H. VAN LANGENHUYSEN, te 
's Gravenhage. 

Op den 9 d e n Mei 4877 worden de noodige aan
wijzingen op de plaats gedaan, voorts zijn nadere 
inlichtingen te bekomen bij Burgemeester cn Wet
houders der gemeente Zwartewaal. 

Z W A R T E W A A L , den 15 April 1877, 
De Burgemeester en Wethouders van Zwartewaal. 

Dc Burgemeester, 
C. C. A L B E R T I. 

De Secretaris, 
H. S W E M L É , Wethouder. 

OPENBARE 
A A N B E S T K D I N G , 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROT
TERDAM zijn voornemens, op Woensdag den 9 
Mei 1877, des namiddags ten 1 ure, ten Raad
huize aldaar aan te besteden: 

Het maken en stellen van den IJZE
REN en STALEN BOVENBOUW, 
met bijbehoorende Timmerwerken, 
tot voltooijing van de brug over de 
Spoorweghaven op Fijenoord. 

Alles nader omschreven in het bestek en de voor
waanlen met de teekeningen die, op de gewone 
dagen cn ui-en, ter lezing liggen op de Plaa'selijke 
Secretarie en het Stads Timmerhuis te Botter
dam, cn ook voor den prijs van f 1,50 verkrijg
baar zijn bij Wad. P VAN WAESBERGE en Z U O N , 
boekdrukkers in den Houttuin, n". 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen uau gemeld 
Timmerhuis. 

H. E. S U Y V E R , 
S T O O M K E T E L M A K E R . 

Ijvert in den kortst mogelijken tijd, KETEL8 
van alle bekende typen; Mast zich niet verande. 
ringen aan bestaande Ketels toe te passen. 

Hollandsche Tuin, 
B i c k e r s t r a a t 2 0 e n 32 

AMSTERDAM. 

Aanbesteding 
wegens het bouwen van een HEEREN. 

HUIS c. a., op een vrij terrein aan 
den Qraehtawal te Leeuwarden. 

De aanwijzing in loco /nl j-esrhieden op 19 Mei 
des middags 12 uur, terwijl de inschrijving» biljetten 
dienzellilen dag, vóór 's avonds S uur, moeien zijn 
ingeleveid ten huize van den Hesteder, den WelEd 
Gestr. Heer J, VAN DER SCHEER, op den Ecwai 
te Leeuwarden. 

De teekeningen liggen ter inzage bij den Archi. 
tect J . M U M A te Leeuwarden, terwijl bij den 
Boekdrukker J. li. MIKIIEMA aldaar gedrukte be
stekken verkrijgbaar zijn tegen betaling van f 1 per 
exemplaar. 

NB. Tevens wordt hcrirht, dat eerstdaags hel 
stirhten van nog drie dergelijke Gebouwen n 
genoemd Terrain zal worden aanbesteed. 

Twaalfde jaargang. N°. 19. Zondag 13 lei 1877. 

AANBESTEDING. 
De BURGEMEESTER der gemeente ARNREM 

zal Dingsdag den 15 Mei 1877. 's namiddags 1 uré 
in het openbaar ten Gemeentehui,,, aanbesteden 

Het maken en stellen van Vier Qego 
ten IJzeren POMPEN KASTEN enz 
en Zeven dito VAK-AAN WIJZERS 
voor de Algemeene Begraafplaats bij 
Moscowa, in twee perceelen. 

Bestekken legen totaling U T Secretarie verkrijgbaar. 

GEBROEDERS DUKEIIMAN te Breda, door uil-
breiding der zaken en de toepassing van stoom 
tot spoedige aflevering in staat gesteld, beve

len zich hierbij aan voor bet maken v a n 

V E R P L A A T S B A R E HOLTEN GEBOUWTJES. 
Prijscouranten worden op franco aanvrage gratis 

verstrekt, terwijl hel modelboek na ontvangst van 
40 cents in postzegels kan worden toegezonden. 

B. HÜLSBOER te Arnhem, 
FABRIEK en tl VGAZIJN van Instrumenten 

voor wetenschappelijk gebruik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers Veld-, Marine- en 
Theaterkijkers, Brierbalansen, enz. sjE 

KLOOS & VAN LIMBURGH 
Leenaars van Zuilen- en Tarrltali-^meveii 

in RIJNPRUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgisc/nen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, ' 

K A L K , U R D I S S T K E S . V Ü C K V A S T E S T K K N E N' , KNZ-

Sieuwehaven S.zijde 55, R o t t e r d a m . 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DK JONGH & Co, Civ. Ing. 

to O U D E W A T K R . 
Bevelen zich aan tot het inrigtcn van Fabrie

ken en het geven vnn Consulten, voor inrigtin-
gen tot uilvoering van Publieke Werken enz 

PRIMA QUAIITEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ6.—. per 25 vaten / 5.70, 
per 50 vaten / 5.40, 

by grootere partyen over den prjjs nader 
overeen te komen, 

AUGUST OSTER, 
( T l a s l t a v e n l a t« R o t t e r d a m . 

Neuchatel^Asphalte Company LM. London. 
E X P L O I T A T I E DER G R O E V E N 

V»N 

V A L D B T R A V E R S , 
treeft berigl dot door haar tot eenige A G I N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLKER.S & C". te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Scdcr-
land aangenomen op ge)(jke voorwaarden als aan de Fabriek, Bcltwcg N u . 3, te dmeterdam. 

D E D I R E C T I E . 

SUIJVER BE J O N K E R S ZOON, 
S T O O M K E T E L M A K E R S te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

DE OPMERKER 
W E E K B L A D 

VOOB 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

Undrutt by 0, VV. VAK Dtlf WltL Kr C* te Arnlieii, — Alle stukken en advertenties te adresseeren san den Redacteur F. W. VAN OENDT JG«n. te Arnhem. — Uitgave van ü. A. TlliEMI.. 

A B O N N E M E N T : 
Vmobijtit Zondig., l 'rij. per S munden f 1.66. Men abonneert zich voor 

een jaargang. Afzonderlijke nommer. bij voornitbeetelling 15 cenU. 
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DE RIVIEREN EN KANALEN IN BRITSCH-IND.e. 
(Uit het Fransch). 

Ofschoon de Britsr.h-Iiitlisclie ReK«;rin(r laat in de 
era der openbare werken getreèen is, is liet begin 
van dit tijdvak ouder dim men in 't algeniean waant 
Toen de markies vnn Dalliousie, sinds een jaar in 
Indië gekomen, in 1840 de onderwerping van den 
Pundjab totstand bad gebracht, scheen voortaan de 
vreedzame ontwikkeling van het onder één zelfden 
schepter gebrachte gebied het gewichtigste duel. Reeds 
in I860 begon men, bijwijze vun proef, den aanlag 
van eenige vakken spoorbaan. In hel/elfde jaar wer
den de grondslagen gelegd van een algemeen plan 
van gemeente-in.st.dlingen. Vier jaren later wenl 
op zijn beurt het vraagstuk van het openbaar onder
wijs aangevat. Een groot werk van nieuwe staatkunde 
wal aangevangen , toen in 1857 ite opstand uitbai-stte. 
Tijdelijk gestaakt, werd het later met nieuwe kracht 
weer opgenomen. 

Er is in dit vierde van een eeuw niets, dat meer 
inspanningen en geld gekost heeft dan de ontwikke
ling van de gemeenschajiswegen. Door den vitoruit-
pmg van dc scheepvaart binnenslands au ter zee, 
door de wegen en de spoorbanen, is in deze minder 
-iiiduordringliaar gewuiilen massa het leven vrij be
ntonnen te stroomen. Wij zullen in de cerate plaats 
de rol te bestiideeren hebben, die de rivieren, kanalen 
en havens in de huishouding van het land spelen. 
Want om de gevolgen der invoering vuu de spoor
wegen , het grootste feit der laatste jaren, naar 
waarde te schatten, moet men zich vooraf reken
schap geven van het vermogen der werktuigen, 
waarniitle bun wcrkiiu/ zich verbindt, en, uitdans 
VA ruwe ti-ekken, van den vroogeren toestand. 

De studie van de kanalen knoopt zich vaat aan 
een vraagstuk van het hoogste gewicht in de ge-
.̂liiedenis van de Indische openbare werken. dut van 

t|r ln'spn>t>iing. He meest en , aangelegd om te gelijk 
de belangen van het vervoer en die van den land
bouw te dienen, zullen in deze studie een plaats 
vinden. Maar de licspi-ociing sluit bovendien tal van 
werken in, iugerirhl naar de liehoeften van den 
grond en de eischen van het klimaat, waarvan de 
iNsclirijving, juist om hun belangrijkheid , de grenzen 
van ons onderwerp zou overschrijden. 

De cijfers, waarop wij steunen, zijn ontleend aan 
twee hoofdbronnen i de reeks der jaarlijksche Verslagen 
van tien zedetijken en sto/fclijken vooruitgang in 
Indië (4871—1875), le eveneens jaarlijksche 
ierslagen van den beer Juland Danvers, gouver
nement-commissaris voor de Indische spoorwegen 
(1874—1875 en 1875—1876). De oorsprong van 
andere aanwijzingen zal afzonderlijk wonlen vermeld. 

Het jaar 1851 zag na werkzaamheden, die een 
iili'ii-rli.'iil.vftijil geduurd hadden, eindelijk den Giffll 
Trunk Baad voor het verkeer openen, die van Kal-
kutta uaar Delhi Hap en later verlengd is geworden 
lot Lahore en IVsjaiivver. Deze Indische Appiaau-
sehe weg vatte bijna allee te zamen, wat de kunst 
der veroveraars op dit gebied volbracht had, want 
het volgende jaar beliep hel krediet, toegestaan voor 
den aanleg en het onderhoud van de wegen in de 
drie Preaklontaohappen (Bengalen, Madras, Bombay) 
slechl-s honderd twintig duizend pond sterling. Over 
een oppervlakte gelijk aan de helft van Europa, 
waren niet veel meer dan vijf duizend kilonieters 
wegen. De kanaallmiiw, die zich aanbeval door zijn 
dubliel nut, bad meer zorg genoten. Eenige schoone 
werken waren gevoegd geworden hij «te natuurlijke 
gemakkelijkheid, die het land aanbiedt en waarvan 
de n»| slechts aanzienlijker kan wonlen bij algemeenc 
ontwikkeling. 

ItulI.- heeft niet alleen zijn schoone rivieren, maar 
in zekere gedeelten een werkelijk stelsel van water
wegen. Weinig landen zijn te dezen aanzien zoo 
begunstigd als het gedeelte van Bengalen, dat zich 
"itsti-ckt ten oosten vnn dc lijn, die gevormd wonlt 
door de Baghirati en de Hoegly. Ten allen tijde is 
van de vertakkingen van den Delta (mrtij getrok
ken voor het vervoer; er is geene stat! of dorp, 
dat niet, binnen een omtrek van eenige kilometers 
straal, een van die natuurlijke wegen der ruiling te 
ïijner beaohikking heeft. Hij hondei-dduizenden wor
den tegenwoordig de vaartuigen geteld, soms vau 
vrij grooten tonneninhoud, die in den Deltalieen-en-
weer gaan. De volkstelling van 187 1 schut op 254,000 
bet getal nift-itierjarigeschuilevoerdera, gebezigd voor 
de riviervaart in Bengalen (Memorandum on theeën-
»us of British India of 1874—1872. Table 28). 

De scheepviuut gaat vooruit, vooral op de drie 
"oofduderen Baghirati, Matnhnnghn, Djalanglii. Die, 
welke zich van de Hoegly, te Kalkutta, losmaakt 
°ni oostelijk uit te loopen in de samenvloeiing van 
•len Ganges eu deu Brahniapoeter, voert mededinging 
fcgen den Oostetgk-Bengaalschen Spoorweg. Niet 

alleen houdt zij den kamp vol, ondanks de omwegen, 
die zij beschrijft, maar voor het vervoer van zout, 
rijst eu andere granen geniet zij over het algemeen 
de voorkeur. 

De delta van den Irawaddy (in Pegu) geeft aan 
dieu van deu 'ïatiges slechts weinig toe, en zijn ver
keer is eveneens verbonden aan een groote rivier
vaart. 

De flotille der Irawaddg-Maatschappij bestaat 
uit 9 stoomschepen, 19 platte vaartuigen; zij breidt 
meer en meer haar materieel uit. 

Op «le kust van Malabar (Zuidwest-Voor-Indic}, 
die zich, gelijk de kust vau Birma on Pegu, door 
ecn -overvloedige hoeveelheid r«!gen onderscheidt, op 
een jaarlijksch getniddelde geschat van meer dan 
honderd Engelsche duimen of 2'/a meter, beschikt 
de binnenlandsche scheepvaart, bij gemis van rivieren , 
over een reeks lagunen of eilanden-meren, die zich 
uitstrekt van Beypoer, den kop van de ipooriMan 
uit Madras, tot de stad Trivundroeiu, over een lengte 
van 350 kilometers. 

Om deze reeks aaneengeschakeld te maken, heeft 
men ecn onderaard sche gemeenschap gegraven dwars 
donr den Wnrkallai, een contrefort of zijdelingse he 
rib van de Gliats, die als een voorgebergte uitsteekt 
tusschen Kot-sjin (Cochin) en Trivandroem. Deze 
binnenwateren geven aanleiding tot een verkeer, te
meer van gewicht, omdat in den zuidwest-moesson, 
van Mei tot September, de zee voor de inlandsche 
schepen onbevaarliaar is. 

De oostkust is wel droger, maar bezit toch een 
dergelijke reeks lagunen, kunstmatig met elkander 
verbonden, vun ïjadras (ten zuiden van Madras) tot 
Kistnapatam. Maar alleen in de delta's is de vaart 
druk. Die delta's van Koromanilel hebben een bij
zonder karakter in de geographic van het selüeiviluml 
en vormen als het ware evenveel kantons of distric
ten, die volkomen afgescheiden zijn van het overige 
van rivierbekken. 

De stroom, die censkla[>s ophoudt Desloten te zijn 
in een talelland, vloeit in een lied, «hit de aanslib
bingen boven «lc vlakte hebben opgehoogd en van
waar zich tukken uitspreiden. Alleen kunstwerken 
vermogen den landbouw cn de gemeenscha pi wegen 
der bevolking te beschermen tegen de te veelvuldige 
afwisselingen van overstrooming en uitdroging. Dit 
waren dan ook de hongcrsnood-ilistrieten bij uitne
mendheid tot het tijdstip, waarop de kolonel Arthur 
Cotton, «Ie stichter van wat men do Ingonieurt^school 
van Madras noemt, ze tot het domein van zijn 
werkzaamheid koos. Door deze werken, de eersten, 
die op groote schiutl in Indie wenlen ondernomen, 
veranderde de Delta van de Kauvery geheel van 
aanzien iu 183(1, die van de (ioduvery in 1844, 
die van ile Kbistnu sjioedig «luama. 

Ue kenmerkende karaktertrek van het stelsel is de 
bouw, bij rlen top van «len delta of driehoek, van 
een dijk, anikut geheelen, bestemd om de watenm 
OJI tc stuwen fit de hoogte, noodig om het land te 
behearaenen, en van een sterkte, toereikende om de 
aanvallen van «lc vreeaaiyka Indische rivieren ta trot-
seeren. 

De anikut van Dauleswaram , hij het punt waai
de Godavery zich in armen verdeelt, is aan de 
basis honden! dertig neten «tik en meer ilan vier 
kilometers lang. liet hoofdwerk, inwendig versterkt 
door massa's zand en aarde, wordt boachermd door 
een stelsel van lunlerings werken, metselwerk, hellend 
vlak, voet versterk ing (tablier), enz., bestemd om den 
schok van den stroom te broken. Het water, alzoo 
op een behoorlijk jieil gehouden, wonlt rechts en 
links verdindd in twee hootilaileren, die zirh spoedig 
vertakken tot een net, «lat zich als een waaier tot 
dc zvsi uitspreidt De Godavery verschaft aan de 
kanalen in elke seconde ongeveer 86 teerling-meters 
hij laagste peil (étiage) en 343 bij banjir of sterk
een was. 

De anikut van Bazoanih, aan de Khistna, is niet 
minder kolossaal, ofschoon de vvaterhoeveelheid die 
van de Godnvery niet evenaart. Een dergelijke dijk 
bestaat op «Ie Punnar, bij Nellor. 

Deze werken, waarvan het eerste model vóór zestien-
honden! jaren op de Kavcry gegeven was door de inboor
lingen , verzek<;ren niet alleen de vloeiing, maar de mid
delen tot een plaatselijk verkeer in den delta en zelfs 
van «len eenen delta naar «len anderen. Dat van de 
Godavery cn dat van de Khistna staan alzoo inet 
elkander in gemeenschap door ccn kanaal in de 
vinkte. Het vervoer op de Beneden-Godavery hield 
in 1S72 meer dan 52000 vaartuigen of vlotten bezig, 
en in het district van den delta woonden 4,600,000 
menschen (100 op den vierkanten kilometer), waar
van de handel bijna uitsluitend te water werd ge
dreven. Het district van de Khistna, dat tegenwoor
dig 1,450,000 inwoner» voedt, was in 1833, ten
gevolge van de droogte, geteisterd geworden door een 

hongersnood, die onder een vrijwat minder sterke 
bevolking, 200,000 slachtoffers aanrichtte. 

Een gedenkwaardige ramp heeft in 1866 de nood
zakelijkheid van deze kostbare uescherinings toes tellen 
bewezen. Het lage land van Oiïssa. ofschoon afhanke
lijk van Bengalen, en in dc nnhijheid van dc »Hooge" 
Regeering, was op dat tijdstip zeer ten achter bij dc 
even lage landen, waarvan wij zooeven gesproken 
hebben. De werken waren ternauwernood aangevan
gen op de Mahanaddy door «HÜI Maatschappij, die 
later de onderneming nüestopgeven , toen eeu droogte, 
gevolgd door overstrooniing, een bevolking van 
3,010,000 inwonen tot het uiterste bracht. Zoo er 
gemeenscha[ismidili'len weren geweest, zou men de 
plaag nog hebben kunnen bestrijden. Maar dit ge
west, besloten tusschen de zee en dc bergen, een 
laii'l, dal gewoonlijk eene hoeveelheid rijst voortbrengt 
ver boven zyn behoeften, had weinig betrekkingen 
met unilere provinciën. Eerst in Februari vermoedde 
uien, en eerst in Maart kende men tc Kalkutta hel 
btslenkelijke vau het gevaar. Het was reeds te laat. 
De haven False-Point, ten noonlcn van den Maha-
naddy-moinl, bewees geen enkelen dienst. 

Haar toegangen, op een kust, die aan veelvul
dige veranderingen is blootgesteld, waren sinds 
dertig jaren niet opgenomen; eenige inlandsche 
prauwen kenden ternauwernood deze wijkplaats, ver
scholen in een door koortsen ontvolkte streek en 
bovendien ontoegankelijk in den kwaden moesson. 
Al had men ze bereikt, men was, door gebrek aan 
gemeenschap tusschen dc haven en het hinnenlanil, 
te False-Point bijna evenver verwijderd, van het mid* 
tluluuut der plaat* als te Kalkutta. Er bestond slechts 
één weg: van Kuttak uaar Kalkutta, maar, in elk 
gevat Ontoereikende, nu nog bedorven door het wa
ter. De bewoners verkeerden dus «in den toestand 
van (liissagiers op een schip zonder mondtocht". 
750,000 kwamen om van honger. (') Men heeft simls 
4869 een bevaarliaar kanaal geopend, Kendrapara 
genaamd, dat de gemeenschap verzekert tusschen 
False-Point en de hoofdplaats van het gewest. Een 
anidira wegens dc overstrooiuingen met verhoogd ]iei) 
aangelegd, zal Kuttak verbinden met Kalkutta. De 
dijk, die als attappiiigspunt of priêe d'euu dient, 
is gebouwd op de LÏeropa, een der linkerarmen van de 
Mahanaddy. Het kanaal, dat nog niet geheel voltooid 
is, moet in gemeenschap staan met dat van Midna-
poer, hetwelk den i " 1 October 1878 voor het verkeer 
geopend wen!, en alzoo een onafgebroken scheepvaart
lijn vormen van den Ganges-delta tot den Orissa-
dclta, evenwijdig aan de zee. Deze laatste waarborg 
op een kust, waar de havens zoo zeldzaam zijn, is 
van zeer groot gewicht. De crises hebben over het 
algemeen slechts ecn plaatselijk karakter, en het ge
beurt zelden, dat het naburige geweest niet instaat 
is het andere te helpen. (') 

Alzoo is, in zekere gedeelten van Indie, de rol 
der bevaarbare wegen kapitaal, en het water zal 
het mi<ldel van vervoer hij uitnemendheid blijven. 
Ziju rol is, ofschoon minder, toch nog aanzienlijk in 
het binnenland. 

Bitter vergelijkt de ligging van dc twee groote 
Ih'kkcns van «len Ganges cn den Indus met die van 
dc twee groote stroomen in Noonl-Amerika (Erdkunde 
VI, bl. 4232). Nabij tien Suiledsj gebracht door den 
Djumiia, wonlt de linie van den Ganges verrijkt met 
tul van noordelijke zijtakken, in elk jaargetijde voor 
de kleine scheepvaart toegankelijk tot de eerste heu
velen van den llimalaja. Zij verlengt zich oostwaarts 
door den Brahniapoeter. 

Over deze laatste rivier wonlen «te koelies van het 
Gange-'dal vervoerd, die naar «Ie thecdisttieten uit
wijken. Maar de reis is lang van duur, moeilijk, 
voor velen dezer oiigelukkigen zelfs doodelijk. Men 
besteedt tegenwoordig, van Kalkutta naar Dibroeguhr, 
hoofdrad van Assam en bijna tuin het OOSteJnd van 
hef dal gelegen, evenveel reisdagen als van Bombay 
naar Londen. Dit tijdverlies ontneemt den kapitalen 
den moed zich tc keeren tot Assam en Katsjhar, 
die, uit het oogpunt der landbouw- en delfstof-
nijverheid, een rijke toekomst beloven. Dc oprich
ting , i>p deze schoone cn breede rivier, van een stoom-
boottlienst, in geregelde gemeenschap metGoalundo, 
kop van den Eastern Bengal Hailwag, wordt leven
dig vetlangd. 

Het vervoer op den Ganges wordt geboekt te Sahib-
gani, een aanlegplaats, waar de rivier, gevoed door 
al haar zijtakken eu nog niet gesplitst in armen, 
haar bocht naar het zuidoosten begint. Het getal 

(i) W. Hunter, Ori-ia,II, 18S. 
(•) Du* reedi) drie jaren nn den honger-nooil had men 

dezen reed* gedeeltelijk bezworen, maar ecn hongersnood, 
gelijk 'lie ran Its-l'J, in Grobogau, op Java. ataat nog steeda 
voor de denr. Ku Britach-lndie betaalt geeu cent batig slot 
aan het moederland. Weder een «taaltje van de ellendige 
houding ouer natie, harer Regeering en harer „geachte 
apreken". (R. v. E.) 

aangetcekentle vaartuigen, die daar voorbijgekomen 
zijn, wisselt, volgens de cijfers van 4872, 4873 en 
4874, af tusschen 30,000 en 40,000 "s jaars. In 
1872 ziju 209,000 tonnen afwaarts en 488,000 op
waarts gegaan. Een Europeeeche Maatschappij heeft 
er een dozijn stoombooten in de vaart. Als in De
cember de voornaamste rijstoogst (J) is ingezameld, 
ziet men spoedig ontzettend groote ladingen over de 
rivier den weg inslaan naar Bnhar en de noordwes
telijke districten. Iu Mei en Juni, nn den lente* 
oogst, zijn liet op hunne beurt de oliehoudende zaden, 
die in groote hoeveelheid uit hel binnenland naar 
Kalkutta afzakken om naar Europa te worden inge
scheept. Koren , tabak, katoen , suiker enz. worden 
eveneens te water vervoerd. Deze vaart is een zeer 
ernstige mededingster voor «ten £.*t7s( Indian Bail-
wag en heeft er toe bijgedragen, hem zijn tarieven 
lc doen verlagen. 

De stoombooten gaan niet hooger dan Kawnpoer, 
eindpunt van een der voornaamste takken van het 
Gang»*?-kanaal. De andere tak, die zich te Aligar 
afscheiitt van den hoofdstam, loopt uit op den 
Djunma, in het district Etavah, De kanalisatie van 
den Boven-Oanges is het te recht beroemde, louter 
Engelsche werk van Sir Praby Cautley, waaraan zijn 
naam verbonden zal blijven. 

Het denkbeeld daarvan was reeds in zijn geest 
ontwaakt, toen iu 1837 een hongersnood het boven-
dal van den Ganges teisterde. Overbevolkt, onregel
matig door den regen besproeid, eischte geen land
streek dringender de weldaad dor vloeiing; in dit 
Opzicht hebben de kanalen van den Ganges volkomen 
aan hun doel beantwoord. 

Dit groote werk werd, ondanks het aandringen 
van zijn ontwerper, eerst in 1848 aangevangen. In 
1854 was het voltooid, zonder te spreken van de 
toevoegsels, waarmede men het blijft verrijken. (*) 

Om een scheepsvaartstelsel te voeden, waarvan 
de gezamenlijke uitgestrektheid niet minder is dan 
988 kilometers, waaruit een net van besproeiings-
kaualen ontsnapt, waarvan dc ontwikkelde lengte 
meer dan vijfduizend kiloui. bedraagt cn dat vrucht
baarheid verspreidt over een gebied, lang 515 en 
breed 80 kiloui., waren de moeilijkheden groot, liet 
kanaal moest aanvangen op c-en punt, waar de rivier 
haar grootste vermogen had, dat is te zeggen na 
de vereeniging van al de bergstroomen in haar bed 
en vóór de verliezen, die dc doorzij paling haar in 
de vlakte doet ondergaan. Dit punt moest hoog 
genoeg wonlen gezocht om het verhang te verze
keren, dat noodig geoonleuld werd voor dc geheele 
uitgestrektheid van het kanaal en zijn zijtakken. 
Het schijnt zelfs, dat Cautley, onder den indruk 
van dese bezorgdheid, aan het kanaal ecn te sterk 
verhang heeft gegeven, want men heeft elk jaar 
aanzienlijke sommen moeten besteden om dc uitschu
ring van de oevers te herstellen. Het gold dus het 
zoeken van aan stroom (breed 240 voeten en nage
noeg 200 teerling-ellen water iu de seconde afvoe
rende) in het hart der rotsen van Sawalack, op vijf 
Idlometers boven Hudvnu. Gedurende zijn loop door 
de bergen moest men hem over verscheidene rivieren 
en ravijnen voeren; in de vlakte moest men hem 
over eeu dal van vijf kilometers breedte leiden, dat 
tot lied dient aan de Solum, «M'II oostelijken zijtak 
vau deu Ganges. Sir Proby Cautley spreidde in den 
kamp de kracht en de buigzaamheid tentoon, die 
de uitvinders kenschetsen. Nu eens snijden de berg
stroomen het kunstmatige vaarwater, dan weder gaan 
zij er overheen, dun weder verheft hel kanaal 
zich in de lucht. De uqueduc (brugkanaal) van Solani 
rust op vijftien bogen, waarvan de pijlera in het bed 
der rivier lieschermtl worden diwr opeenhoopingen van 
ontzettend groote blokken, cu hij wordt aan elk 
uiteinde voortgezet door een dijk, die het dal in zijn 
geheele breedte snijdt. 

Het Ganges-kanaal heeft toch aan den handel niet 
al de diensten bewezen, die men er vun verwachtte. 
Over honderden kilometei-s blootgesteld aun een 
brandende zonnehitte, veel water afgevende voor de 
liesproeüiig, Mioudt het moeilijk water genoeg voor 
.een onafgebroken scheepvaart. In 1872—73 was het 
aantel vaartuigen gedaald tot 239, na elf jaren te 
voren het hoogste cijfer van 2463 te heblieii be
reikt (Thornton, Indian public works, p. 122. 
Londen, 1875). De zuivere Opbrengst van de vaart 
is in hetzelfde jaar beperkt gebleven tot 3237 ponden 
sterling. Het gouvernement beeft sedert een aanvang 

(*) Men weet, dat er in het Oosten tweemaal 't jaar* rijat 
geoogst wordt. 

(•) Men bedenkt', dat tocu dc kosten niet gedragen werden 
door de Kegeering, umar dour de üo-tiudi"fhc Compagnie, 
een lichaam vau handelaren. Sleed* wordt beweerd, daWallie 
lichamen hart tu ingewanden misseu. Maar hoe Imrtelix.» 
•ehijnen daarbij onze Mioïater* van Koloniën eu onze Goii* 
vtfueiirs-geueraal, ouze kiezen cn hun uitverkorenen! 

(R. v. E.) 
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geroaakt met kostbare herstellingen. om de water-
hoeveelheid te vermeerderen. 

Tegenwoordig wordt de arbeid van een onafgebroken 
gemeenscha)) te water tussehen den Ganges en den 
Indus, Kulkutta en Kisunulsji, door verbinding vun 
de verschillende kanaalvakken, ijverig vuurtgezet. Ter 
hoogte van Delhi is bet oostelijk kanaalstelsel van 
den Djunina slechte veertien kilometers van dat van 
den Ganges verwijderd. 

Evenwijdig aan den westelijken oever van den 
Djuuma strekt zich, met zijn onlangs aangebrachte 
verlenging tot Agra, het kanaal uit, dat de Engel
schen van 1823—1843 bouwden in bet spoor van 
dat van Firoz-Khan. Desa kanaien, van onschatbare 
waaide voor de vloeiing, zijn liet onderwerp vaneen 
arbeid , die bestemd is om ze gemakkelijker lievanrbunr 
te maken. Zoo stelt men bij de aftuppingspuiiteti 
duurzame stuwdammen in de plaats vau de houten, 
die tot heden voldoende geacht weiden en slechte 
even lang duurden als bet droge jaargetijde. 

Tussehen de Djunina en de Sutledsje strekt zich de 
vlakte van Sirhind uit. Meer dau vijf en dertig jaivn 
geleden toonde Sir William linker door een reeks van 
waterpassingen de gemakkelijkheid aan, die deze eflene 
streek aau de kanalisatie biedt, wuar de hoogte van 
het vcrdeelpand, tussehen Karna) en Loediunuk, 
minder bedraagt dun 21 meters. Sinds 1872 is deze 
vlakte het tooneel van groote werkzaamheden, waar
aan een gedeelte dezer te droge streek zijn vervor
ming zal te danken hebben, en waarin de aanleg 
van een vaarwater van 330 kilom. tussch Karnalen 
Firozpoer begre]>eti is. De gezamenlijke uitgaven 
worden geraamd op vier en zeventig cn ren half 
miilioen francs! (•) 

Sirhind en de Pundjab, te ver van see verwijderd, 
lijden door ongenoegzamen uitvoer. De opening van 
bevaarbare kanalen, samen treilende met die van de 
in aanbouw zijnde s|>oorhnnen, zal in deze streken 
een weldadige omwenteling teweegbrengen. De han
del van den Indus, geboekt te Sakkar (in Sindb), 
is niet onbelangrijk, vooral de afvoer; (leze bad in 
1871—72 een waaide van 630,000 [Hinden sterling, 
de opvoer 105,000. De Pundjahsche spoorwegmaat
schappij onderhoudt up den Indus een stoomvlixit, die 
in 1874 nagenoeg 9000 [>assagiers en 38,008 ton
nen koopmansgoederen vervoerd heeft, in het volgende 
jaar bijna 10,000 passagiers en 41,466 tonnen. 
Vermoedelijk zal dc voltooiing van de Indut Val
ley Railway, geroepen om de betrekkingen van 
Pundjab met de meer en meer hloeiende haven van 
Koerratsji te ontwikkelen, evenmin afbreuk doen aan 
het verkeer op deu Indus als de East Indian aan 
dat van den Ganges. De Indus levert echter wel 
meer bezwaren voor de vaart. 

Het getal vlotten is aanzienlijk op de Puudjabscbe 
rivieren. Zij behooren dan ook, wat baar bovenloop 
betreft, tot de Himalajasche woudstreek, die zich 
kenmerkt door de deodara-cedei-s. De oostelijke grens 
van deze nuttige houtsoort bevindt zich bij de bron
nen van den Ganges. De kanalen van de Djunina 
nemen dan ook ijverig deel aan het vervoer van die 
stammen. Toen men, tegen het eind van 1870, be
gon te denken aan de spoorbaan van Raipoelana, 
moest men, binnen twee jaren, op vlotten ongeveer 
400,000 dwarsliggers afvoeren, van de bergen tot 
Delhi en Agra. 

In Engelsen Birmanië onderhouden de kostbare 
djatibosschen, die de binnenlandsche bergen kronen, 
een aanzienlijke vaart met vlotten op de Snloeëu 
tot de haven Moelmain. 

Dus zijn de watei-stroomen in het noorden van 
Indie verre van werkeloos. Maar in het overige 
van het schiereiland is het anders. De Mnhanaddy 
of tGroote Rivier" strekt tot voertuig aan eenige 
handelsbetrekkingen tussehen de provinciën in het 
midden des lands en Orissa (W. Hunter, Orissa, 
11, 100). De aanleg van een geregelde scheepvaart 
is echter opgegeven geworden als te kostbaar. Een 
poging op de Godavcry heeft slechts geleid tot een 
gedenkwaardige mislukking. Het goldt de eirening 
van drie hinderpalen, licstanndc in watervallen en 
te sterke stroomen, beneden Clumda, teneinde, al
thans gedurende eenige maanden van het jaar, een 
vaart te verkrijgen, geschikt om tot goedkooper weg 
te dienen naar de katoenbouwende districten van het 
binnenhuid. Men beeft in 1871, na tien jaren ar
beid en 700,000 pond sterling aan kosten, de onder
neming moeten opgeven. 

Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 

•s-Gravenhage. Bij het korps van den Water, 
en 's Lands burgerlijke openbare werken in Neder
landse h Oost-Indie is: 

verleend: een tweejarig verlof naar Nederland, 
wegens ziekte, aan den hoofdingenieur I s" klasse 
G. T. Walter, den ingenieur I*1* klasse C. L . F. 
Post, en den ingenieur 3de klasse F. R. Schcrius. 

benoemd: tot opzichter 1"* klasse, de opzichters 
2* klasse A. N. Pieters en C. J. Schotel; tot op
lichter I* klasse, de opzichters 3 J « rissen P. Dor-
land en J . II. van der Sterr; tot opzichter 3 d e klasse, 
A. D. Jansen, L. Spruijt, L. Sickler en A. Bree* 
voort, daartoe gesteld ter beschikking van den Gou
verneur-Generaal van Nederliindsch-Indië; 

geplaatst: te Samarang (voorloopig), de benoemde 
opzichter 2de klasse ,1. F. Lamuierding; te Tagal, 
de benoemde opzirhter 3de klasse R. A. de Boer. 

Voorts zijn benoemd bij de sjmorwegdiensteii tot 
opzichter I * klasse F. van EMik; tot opzichter 2'* 
klasse J . de Graaf; tot opzichter 3d* klasse II. E. 
B. Willemsen en F. Lijnis Hulfenreuter, allen thans 
opzichter bij gemelde diensten. 

— Bij ministerieele licschikkihg Ls aan II. A. W. 
van Reede, te Rotterdam, tot weden>pzegging ver
gunning verleend voor «'ti sUsimsleepdienst op de 
stroomen, rivieren en kanalen in acht provinciën. 

(ij In 1800 werd SSS *>in van twaalf eu een half miilioen 
francs gevraagd vour atS kanaal in het klassieke laud van 
den hongersnood op Java, dat teu minste tien ten honderd 
tan rente zou opbrengen Hitten jaren later zond de „Hooge" 
jMWsering weer een ingenieur um een ontwerp op te maken. 

(ft. v. E.) 

Amsterdam. Den 9den Mei wenl in het gebouw 
Re Eensgezindheid, onder voorzitterschap van Z. 
K. H. Prins Hendrik, de jaarlijkse.)»' verandering 
gehouden der stoomvaartmaatschappij Sedérland. 
Rij monde van den heer A. P. Godon werd mede
gedeeld, dat de commissie de balans in nnle had be
vonden en niet kon nalaten openlijk hulde te bren
gen aan de directie voor haar gehouden beheer. De 
balans, die een netto winstsaldo aanwees van 
/169,948.22'/ 2. wxinloor kon wonlen voorgesteld 
eene uitkeering van 5 pet., weid met algemeene 
stemmen goedgekeurd. Vounif had de heer Mr. En-
glenhurg de Ijeantwoonling verzocht van de vraag: 
Noemt de handel te Port Said toe? De heer Dülnso 
vain, die met hem erkende dat, ware het ongeval 
het stoomschip Prinses Amalia niet overkomen, 
dat .mo de Maatschappij groote schade berokkend 
bail, 1876 een vrij gunstig jaar te noemen was, 
wees op de belangrijkheid van Port-Suïd von- de 
overscheping van goederen uit Indie naar havens in 
de Middellandscbe Zee. Voor twee vacatures in bet 
college vnn commissarissen wenlen gekozen de heeren : 
Jhr. P. Harteen met 57 cn I. G. C. A. de Vugel 
met 55 stemmen. Z. K. II. Prins Hendrik hoopte 
dat de benoemden de betrekking zouden aanvaarden. 
In de commissie uit de aandeelhouders tot het nazien 
der rekening en verantwoording over 1877 weiden 
gekozen: de heeren fat. Hijmmis te Rotterdam, B. 
S. Gaastra te Workum, en Mr. Fr. Engleuburg; 
tot plaatsvervangers de heeren U. H. van Notten, 
C. A. E. Dodok de Wit en Banck te 's-Hage. 

De heer Surie vroeg inlichtingen omtrent de vraag: 
welke voordeden werpt de vereeniging met de Maat
schappij Java voor de Nederland af? Had niet 
in het versing meer de fininrinnln zijde dier vereeni
ging moeten uitkomen? De heer Boissevain merkte 
op dat de resultaten een voordeel aanwezen. maar 
het groote belang gelegen was in de concentnitie in 
één bami. zonder monojiolipgeest. waardoor vastheid 
in de vnuditmarkt kon verkregen wonlen. Dc bijzon
derheden van elke reis in het verslag op te nemen, 
achtte •preker niet wenschelijk, daar die opgave ten 
goede zou komen aan de concurrentie in het buiten
land , dat gaarne zijne schepen Ul de .lavavaart brengt. 
Aan de commissie uit de aandeelhouders wonlen die 
bijzonderheden medegedeeld, en wenschelijk komt het 
hem voor dien toestand te bestendigen. Spreker 
wenschte hier tevens te constateeren, dat de Maat
schappij op aangename wijze met de directie der 
Java werkt, van oneonigheden nog geen sprake is 
geweest en in de uitvoering van het contract zich 
nog geen moeilijkheid heeft voorgedaan. Ten slotte 
dankte Z. K. H. Prins Hendrik de aanwezigen roor 
hunne talrijke opkomst. Hij verheugde zich in den 
vooruitgang der Maatschappij en genoegen deed het 
Z. K. H , die vroeger wel eens in legenovergestelden 
zin gesproken had, te mogen constateeren dat de 
tegen woord ige Minister van Koloniën het bestaan der 
Maatschappij Nederland waardeert, haar belang 
voor den handel erkent, en haar zooveel mogelijk, 
doch zonder andere handelsbelangen te benadculen, 
steunt en bevoordeelt. Nadat de heerC. A. E. Dudok 
de Wit uit naam der aandeelhouders '/.. K. H. Prins 
Hendrik voor de leiding dezer vergadering, en het be
stuur en commissarissen voor het uitstekend gevoerde 
beheer over 1876 bedankt had, en had doen uitko
men, dat zuo Z. K. II. den naam van den tegen-
woord igen Minister van Koloniën, zeker tot aller 
genoegen, genoemd had als dien van een man, wiens 
steun de Maatschappij ondervinden mocht, toch de 
Maatschappij het meest te danken heeft aan Z. K. H. 
Prins Hendrik, die zooveel reeds voor haar gedaan 
heeft (Kik nog verleden jaar eu voortdurend zooveel 
belang in haren bloei stelt, wenl de vergadering ge
sloten. 

Amsterdam. Zonder twijfel heelt de gehouden 
Internationale Tentoonstelling van Tuinbouw enz. 
financieel groot nadeel ondervonden vun het gure 
weder, dat zoolang zij geduurd beeft aanhield en 
juist inviel toen zij geopend wenl. Niettegenstaande 
het ongunstigste geval, dat eene bloemen-tentoonstel
ling trelfen kan, hebben de ontvangsten, die dooi
de regelingscommissie op de begrooting der tentoon
stelling geraamd wenlen op 30 mille, dit cijfer nog 
met ruim 6 mille overtroffen. 

Hieronder is niet berekend de winsten welke de 
loterij der tentoonstelling afweren zal. 

Het aantal personen, dat de tentoonstelling bezocht, 
wonlt berekend op 130,000. 

Amsterdam. De uitvoeringscom missie van de 
in dit jaar te houden tentoonstelling van kunst, toe
gepast op nijverheid, beeft tot dusver twee versla
gen van hare werkzaamheden uitgelmicht. De indruk 
welken zij geven, is in meer dun één opzicht be
vredigend en verblijdend. De commissie ondervond 
van vele kanten medewerking en steun, in de eerste 
plaats reeds blijkende uit het feit. dal Z. K. II. 
Prins Alexander als tweede Voorzitter is opgetreden. 
Voorts valt in dit opzicht te vermelden (lat de Mi
nister van Financiën toegestaan beeft dat het Paleis 
voor Volksvlijt gedurende de tentoonstelling, met 
betrekking tot dc tentoon te stellen voorwerpen, als 
vrij entrepot zal wonlen beschouwd; dat van vele 
s|HM»rwcg- en stoom boot niaatsc ha jipijen reeds toezeg
ging van gunstige voorwaarden van vervoer wenlen 
ontviingcn; dat iu vele landen van Europa en op 
44 plaatsen in ons land sub-commissienjzijn gevormd 
enz. 

Door die medewerking mocht men tot dusver reeds 
bericht ontvangen van 256 buitenlandsche en 175 
binnenlandsche inzendingen voor den internat ionalen 
wedstrijd en 522 inzendingen voor de tentoonstelling 
van bedeudnagsche kunst industrie. Op den wedstrijd 
zyn (behalve Nederland) België, Pruisen, Saksen, 
Wurtemberg, Beieren, HcKsen, Frankrijk, Oosten
rijk, Italië, Denemarken, Zweden cn Noorwegen en 
misschien ook Rusland en Spanje vertegenwoordigd. 
België levert o. a. een volledig betimmerde, gestof-
feenle en gemeubelde eetzaal en biblioteekkamer. 

Volgens cen voorloopig vastgesteld plan van schik
king cn plaatsing, waarbij 400 M* grondvlakte is 
gereserveerd ten behoeve van de inzendingen van 
oud-nationale kunstindustiie, zal buiten het Paleis 
voor Volksvlijt, ongerekend de fonteinen, een over

dekt*! ruimte van ongeveer 1000 M 1 grondvlakte 
noodig wezen. 

Tegenover deze gunstige berichten stauti ongun
stige linancieele mededeelingen. We] schonk de Re
gering / 20,000, Amsterdam ƒ 2000 (met f 1500 
voor eene prijsvraag), de Amsterdamsche afdeeling 
van de Vereeniging voor Fabriek- eu Handwerks-
nijverbcid ƒ 1000 enz., maar alles te zamen heeft 
dc commissie slechts over ongeveer ƒ 30,000 te be
schikken, terwijl zij meent, ondanks een — naar 
de commissie zegt — voordeelig contract met bet be
stuur vuu bet'Paleis, ƒ 6 5 , 0 0 0 a ƒ 7 0 , 0 0 0 noodig 
te ln'lili.'li. 

't Zou sear zeker te betreuren zijn, indien bet 
grootsehe plan op linancieele bezwaren moest af
stuiten. 

Wij hebben echter hoop dat onze lundgenoolen te 
rechter tijd zullen zorgen, dat deze moeilijkheid al
thans niet behoeft te bestaan. De ontvangst op ver
schillende plaatsen aan dc ilesk'treilende circulaire 
van het bestuur te beurt gevallen, geeft er ons 
grond voor; zoo o. a. te Kuilenburg, waar het ge* 
ineeiiteliostuiir zich de zaak aantrok, met het ge
lukkig gevolg, dat ƒ 5 3 . 2 5 ingezameld werd, en te
vens twee zilveren en eene bronzen medaille voorde 
nationale inzendingen beschikbaar werden gestokt, 

— De Directie der Nederlandse he Rijnspoorweg
maatschappij heeft, met goedkeuring der Regeering, 
bet besluit genomen, tc Oosterheek eene hult te ves
tigen op dan voet van die te Maatn. 

Te Ede zal cen nieuw, aan de tegenwoordige 
eischen van het verkeer voldoend stationsgebouw 
worden opgericht. In verband daarmede zullen de 
stationsinrichtingen aldiuir in het algemeen verande
ring en uitbreiding ondergaan. 

Rotterdam. Den 5 Mei II. had in het Notaris
huis de jaarlijksche algemeene vergadering plants van 
deelhebben iu de Nfderlundsr.h-Amerikaunsehe stoom
vaartmaatschappij. 

Nadut de vergadering door Mr. M. Hees, voorzitter 
van het College van Commissarissen, wns geopend 60 
de notulen der vorige vergadering waren gearres
teerd, bracht de Voorzitter het Jaarverslag over 1876 
ter tafel, dat totgeen beraadslaging aanleiding gaf, 

Namens dc Commissie voor het nazien der reke
ning wenl bij monde van den heer H. Muller San. 
rapport uitgebracht. Zij verklaarde de administratie 
in goede orde bevonden te hebben en constateenle 
met genoegen, dat de zaken voor deze Maatschappij 
eene betere wending begonnen te nemen. De Com
missie bracht hulde uan den voort ivffclijken ijver en 
de uitnemende kennis, waarmede de Maatschappij in 
het belang van de welvaart van stad en land wordt 
beheerd en verwacht, dat zij in een goeden rantnbe4en 
toestand zal komen, zoodra de wereldgebeurtenissen 
zich verbeteren. De zaak is in de uitnemendste handen. 

Dit rapport wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Tot leden van het college van Commissarissen wer

den met algemeene stemmen herkozen de heeren Jan 
llavelaar, Murtiiius Hijmuns en W. A. Scholten. 

Tot leden van de Commissie voor bet nazien van 
de rekening wei-den hij Hechimutiu herkozen de heeren 
H. Muller Ssn., Joh. Pols en W. A. Viruly Ver-
brugge, met dezelfde plaatsvervangers van het vorige 
jaar. 

Het Bestuur werd gemachtigd bij Z. M. den Ko
ning verlenging aan te vragen van den duur van 
den termijn voor de plaatsing van aandeelen, die 
nog niet geplaatst werden. 

Niets venier aan de orde zijnde wenl de vergade-
ring gesloten, 

— De afdeeling Rotterdam van de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst heeft de medewerking 
der ingezetenen ingeroepen om uilvoering te kunnen 
geven aan het voornemen in Juni 1878 eene ten
toonstelling te houden van werkstukken, vervaardigd 
door ambachtslieden, wonende in de provinciën Noonl-
en Zuid Holland, aan welke tentoonstellingpryaluunpen 
zullen verbonden zijn, zoo voor uiuliiu-htslicden nis 
voor ambachts- en soortgelijke scholen. 

Dc vakken , die ter tentoonstelling en mededin
ging wonlen toegelaten, zijn: beeldhouwers , draaiers 
(in bouten metalen), jalousieèn makers, kumerhehaii-
gers en stoffeerders, ko|*r- en blikslagers, lood- en 
zink werkers, mtrhTfilnsri. meubelmakers, schilders, 
smeden (bank- en vuurwerkei's), spiegel- en andere 
lijstenmakers, stukadoors, timmerlieden en witwerkei-s. 

De in te zenden voorwerpen moe>n zich onder
scheiden door één of meer der volgende eigenschap
pen: a. Eigene vinding, b. Bijzondere nuttig- of 
docltrellëndheid. e. Sterkte, d. Zuivere cn nette be
werking. 

Lelden. De tentoonstelling van voorweriwn dooi
den werkman van Leiden en omstreken vervaunligd, 
is den 6 Mei jl. door den Burgemeester van Leiden, 
uls Eere-voorzitter, met eene korte non geopend, 
waarin mededeeling weid gedaan dat door Z. K. II. 
Prins Alexander eene eere-medaille beschikbaar was 
gesteld. Die eere-medaille is ten deel gevallen anu 
J. Noest, te Leiden, voor de inzending van verschil
lends meet- en teeken kunst ige modellen. Ook de 
overige meduilles en getuigschriften zijn toegekend 
gcwoiden en zullen a. s. Zondagavond worden uit
gereikt. De poging om den werkman op te wekken 
zijn vrijen tijd te huis nuttig te besteden ls, blijkens 
de vele inzendingen, gelukkig geslaagd, 

Harl ingen. De feestelijke inwijding van de nieuwe 
haven zal den 4n Juni e, k. plaats hebben cn zoo
veel mogelijk in verband wonlen gebracht met de 
spoorwcgnansluiting Nieuweschans — Ihrhove. Tot 
bijwoning van de feestelijkheden zullen dan ook vele 
hooggeplaatste Duitechers worden geïnviteerd. Dat 
onze Ministers, ten minste eenigen hunner, het feest 
zullen by wonen spreekt vanzelf, terwijl men ook hoopt, 
duartaj een lid van ons Vorstelijk Huis te zullen te
genwoordig zien. Er is door den Commissaris des 
Konings in de provincie een feestcommissie samenge
steld. De provincie zal den feestgenooten te Harlin
gen een diner en de gemeente Leeuwanten zal hun 
bij den doortocht dier Stad een dejeuner aanbieden. 
Dc gemeente Harlingen zal zorgen voor onderschei
den feesteli jk l ieden , — de Zeil vereeniging aldaar zal 
een zeilwedstrijd op zee doen houden, enz. 

Aankondigingen van Aanbestedingen 
14 t le l . 

Ilofirn, te l l uren, door dijkgraaf on heemraden 
van Dreehterland, in den Doele: net verbeteren van 
steenglooiing eu verder aan den Drechtcrlnndscbeu 
Weatfriesehen omriugdijk in 1W77 te maken en te on
derhouden werken. 

Amerafaert, te 11 uren, door burg. en weth.: d<< 
levering van cikeuhoutwareu. vour gemeen te werken 
benoodigd. 

' • -Boei t , te 12 uren, aau het bureau van deu ing. 
Van der Kun; het doen van verfwerken aan dc ge-
bouwen eu kunstwerken langs de spoorwcgliju Ut recht-
Eindhoven, iu 3 perc. 

Keudum, te 12 uren, door burg. en weth. van 
Hemelumor-Oldepbaerten-Noordwolde, ten gemeente-
huize: bet doen van eeuige vernieuwingen cu herstel
lingen (zoowel timmeren als verven) aau het gemeen
tehuis, de bruggen euz. (timmerwerk in 4, verfwerk 
in 5 perc). 

Middelburg, te 1 uur, door burg. en weth.: Io. hel 
doen vau eenige vcruicuwiugcu ann de bruggen eu 
duikers der gemeente, met bet gewoon ouderhoud van 
1 Mei—81 Dec. '77; 2o. het schoonmaken vau de 
vesten langs de gemeente, ged. 1, 3 of 5 jaren. 

Elndhaven, te 8 ureu, door do comm. rler Kouinkl. 
Harmonie „Apollo's Lust", bij M. Hezemaos: het 
bouweu vnu eeu koffiehuis met coucertzaal eu woon
huis. Inl. bij de comm. vooruoemd. Aanw. te 2 ureu. 

Metalawler, te 8 ureu, door bet dijksbestuur van 
Oostdongcradeel: het verbreeden, verzwaren en ver
hoogen van den zeedijk van af den Eugwierumer-pol-
derdijk tot nevens Oostinahoru onder Anjum, tor 
lengte van 5801 M., en iu verband daarmede het op
ruimen van paalwerken, het maken, verbreeden en 
verleggen van stecnglooiiugen, het aanbrengen vau 
bestratingen en het opbreken en weder maken vau een 
gedeelte griutweg, met bijlevering vau malerialcu euz. 

Ferwerd, te 6 uren, bij F. I. Paosens: de aanlog 
tot kunstweg vao de zoogenaamde Rcinderslanu ouder 
Ferwerd. Aanw. te 3 uren. 

Mrnllde, te 6 uren, door het bestuur van bet vecu-
schap de Zeven Blokken, in De Nieuwe Veen hoop: 
het maken eu leggen van eeu draaibrug over deu 
mond der Grietmunswijk aldaar. 

Arnhem, door dc administratie van bet Amiiemscb 
Gildcnliuis • het vergrooten der localiteit. 

Dlnadag . IA Mei. 
Kesendaal , te 10 uren, door het gemeentebestuur 

van Roseudaal eu Nispen: lo. aanleggen van eeu ge
deelte keiweg ter plaatse Achlerdoor te Roseudaal, 
over eene leugte van 220 M ; 2o. het vernieuwen der 
galmborden, cn vau eeu vloer in den toren. Bilj. 
inz. uiterlijk te 0 ureu. 

Rtten, te 11 uren, door deu notaris Van der Vuu, 
bij J. Roels: bet verbouwen un afwerken van een 
huis, kantoor on remise met toebehooren onder Etten. 

Makkinga , te 12 uren, door burg. eu weth. vau 
Ooststelliugwerf: het vergrooten van de school te 
Haulerwijk (boven.) 

Verred J k , tc 1 it uren, door het polderbestuur 
vnu het Be ca 7e Veendistrict in dc gemeenten Op-
s'erlnud en Eugwirdun, in De Korenbeurs: lo. het 
tijdelijk droogmaken eu dioogbouden van de Wispel, 
het verdiepen daarvan enz.; to, het bouwen van eene 
schutsluis iu den uoordooslhoek van de Wispel; 3o. 
het maken vnn een steenen duiker onderdoor do Wis
pel; 4o. bet bouwen van eene draaibrug in de Groote 
Bruglaan. Aanw. 1+ Mei, te 12 urun, samenkomst 
teu huize vau Koopman». 

Irnhera, te I uur, door den burgemeester: lo. hot 
maken eu stellen van 4 gegoten-ij ze ren pompkastou 
enz., eu 7 dito vak-annwjjzcrs voor de algnrnOflSfl be
graafplaats bij Moskowa, iu 2 perc.; 2o. de levering 
vau 20,000 KG. pigijzer 

H i - w i j k . te 2 ureu, in de consistoriekamer vau 
de Herv. kerk: het doen van repnratien en vernieu-
wiugeu anu dc llerv. kerk aldaar. (Hurbest.) 

Haarlem, tc 2'„ ureu, door het miuisterie vau biu
ueul. zaken, aan het gebouw vau het prov. bestuur: 
het verbeteren, gedeeltelijk bestesten en verder met 
grint bedekken van den weg van Beverwijk naar 
Wijk-sau-Zee, iu 2 perc. en in massa. 

"o<- » i , 1H Mei. 
Hredn, te 11 ureu, door het bestuur van het heem

raadschap van de Mark-en-Diutel, iu Het Hof van 
Hollaud: lo. het uitvoeren vau eenige vernieuwingen 
en herstellingen uau de herdichtingswerken van Mark-
en-Diutel, met levcrautie der noodige materialen; 
2o. de vernieuwingen en herstellingen aau de ge
bouwen van hot heemraadschap, met leverantie der 
noodige bouwstoffen; So, de veriiieuwiugen en her
stellingen met het onderhoud vau het jaagpad laugs 
do rivier de Murk-cn-Diutel; 4o. het uitbaggeren vuu 
eeuige verzandingen en ondiepten in de rivier; 5o. 
het schooumakeu der rivier over hare geheele lengte, 
iu 3 perceelen. 

Zwartewaal , te 11 uren, door burg. en weth.: het 
maken vau werkeu tot verbetering der haven te 
Zwartcwaal. 

Zijpe te 11 uren, door het bestuur der water-
kecnug van Bruinisse, in de Herberg: het herstel, 
de vernieuwing en het gewoon onderhoud van de 
aarde-, rijs-, kram- eu steenglooiingwerkea. 

*••!•*, te 11 uron, door het waterschap De-Brecdc-
Watering-bewesteu-Yurseke, iu De Prins van Oranje: 
het makeu, leveren, ziukeu eu met Meen bustorten vun 
t rijzen zinkstokken. 

JaaraveU, te II uren, door dijkgraaf eo hoogheem
raden van deu Lekdijk-Benedendams eu van deu IJsel-
dam, in het dijkhuis: lo. dc levering van 215 M 1 

grint; 2o. het rijden van die grint naar den Dijk eu 
den Daniweg; 3o. de herstellingen der wiutersehade 
aau het buiteutalud van den dijk, in 3 perc.: 4o. het 
dichtmaken met zand van putten, gegruveu op de 

Sraswaard van het hoogheem raadsel iap voor den pot
er Vijfhoeven. 
Nckermerhern, te 12 uren, door bet genieeutobest., 

in 's Lands Welvaren: het ophoogen en bestraten van 
deu weg door de kotu der gemeente Scliormerhorn, 
vau de brug over de Ringvaart van de Schcrnieer tot 
aau de brug ovor du Ringvaart van dc Beemster. 

Dregebam, tc 12 uren, bij deu kerkvoogd A. S. 
vuu de Wa' \ het bouwen vnu een lijkcubuisje eu het 
horstellen van den to ren . Aanw. 10 Mei. 

Zler lh iee , te l 1 ; , ureu, door het gemeentebestuur: 
het doen van eun ige vernieuwingen uan de gebouwen 
cu andere werken dier gemeente, met het gewoon 
onderhoud daarvan, iu *J perc. 

Haarlem, te 2';, ureu, door liet prov. best.: het 
bouwen van eene school in de gemeente Buiksloot. 
Inl. bij deu burgemeester vnu Buiksloot. 

Kaur lekerke . te 5 uren, door het gemeentcbest.: 
het afbreken van een woonhuis en het bouwen vau 
eeu nieuw gemeentehuis aldaar. 

Ouderkerk a d .«matei, op het raadhuis: het bou
wen van een schoolgebouw tc Duivendi-ei.t. 

Iteventer, door Wed. J . J. G. van Eijk-Brauckmaun: 
het bouwen van 21 arbeiderswoningen met 6 boven
woningen, benevens wiukrlhuis eu koffiehuis. 

llonderrfi, K l | | Mei. 
'•-Beach, te 10 ureu, door burg. en weth.: lo. het 

inrichten van de benedenwoning vau het huis aan de 
Markt B, no. 326, tot bureau vsn politie; 2o. bet doen 
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van herstellingen en vernieuwingen san de bovenwo
ning van het algemeen slachthuis. Aanw. 18 Mei, 
te 'J u r e n -

's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van biu
ueul. zaken, ten dienste der Staatsspoorwegen: het 
verandcreu der cruosoteerinrichting te Dordrecht in 
ccne inrichting voor houtberciding met chioorzink, 
e a t . Raming ƒ 3900. 

i n i i i e rda i i i . te \2 uren, door den prov.inspecteur 
der directe belastingen enz., in het Oostindiscb Bin
nenhuis: lo. het 3jarig onderhoud van- cn het doen 
vau eenige vernieuwingen en herstellingen aan het 
-choiiw genaamd het Óostindisch Binnenhuis te Am
aterdam; 2o. het inrichten in dat gebouw van ver
trekken tot kantoren voor kadaster en hypotheken; 
3o. het 3jarig onderhoud vau de Rijks-waaggebouwen 
te Amsterdam. Aanw. 11 Mei, te 121/, uren. 

Orenlngen, te 12' , uren, door burg. en weth.: lo. 
liet bouweu eener gashouder-waterkuip; 2o. idem eeuer 
koleuloods, ten dienste der gasfabriek. Bilj. iuz. 16 
Mui, véór 's avonds 7 ureu. 

'a-Hage, te 1 uur, door bet ministerie van finan
ciën: het bouwen van kautoreu voor deu postdienst, 
| i et kadaster eu de hypothekende Alkmaar. Iul. bij deu 
bouwkundige van het departement C. 11. Peters. 
Aanw. 12 Mui, te 12 ureu-

/.hrik/ee, te 1 nur, door het dage!, bestuur van 
het waterschap Schouwen, aan 's Lands Kamer: lo. 
het herstellen cu onderhouden vau de zee- en binneu-
buizen, duikers en magazijnen vao het waterschap, in 
3 perc; 2o. bet opnieuw delven der waterleiding iu 
tu buiten deu boezem aau hot district Klauwers, in 
t perc. Aanw. ged. 3 dagen vóór de besteding. 

Haar lem, te 8'/l uron, door het miuisterie van 
„.uuenl. zakeu, aan bet geb. vau het prov. best.: lo. 
bet voortzetten der verbeteriug vau de haven op het 
eiland Urk. Raming / 14,400; 2o. bet doeu vnu duin-
beplantingen, het stellen van rietscbuttingeu euz. op 
Tesscl eu deu vasten wal van Noord-Holland, iu 3 
perc. Raming: perc. 1 /"4500, perc. 2 ƒ 9500, perc. 
5 ƒ7500. 

Mt.-Anthanle, te 3 uren, door burg. eu weth.: het 
makeu van een grint- eu klinkerweg met daarin be
hoorende kunstworken enz., van St-Anthonis over 
Sambeekschchoek eu door de kom van Oploo naar deu 
prov. grintweg in de Peel, lang 4594 IL Aanw. te 
10 uren. 

stlen*, bij 11. J- Kalmn: eeue groote vertimmering 
•/.u zijne schuur. Auuw. II Mei, te l l uren. 

VrUjdag, IM Mei. 
i a l i j n sp laa l , ten gemeentehmse: lo. te 10 uren, 

door den dijkgraaf van den polder Al te-Klein : het 
verzwaren van een gedeelte buiten berm en het daarop 
aanbrengen eener steenglooiing, benevens het verlengen 
van de zeesluis van dien polder. Aauw. 2 dagen voor
de besteding; 2o. te 11 ureu, door bet dijksbestuur 
van deu polder Nieuw-Noord-Bevelaul: de leveriug 
tan 50 scbeepstous gesorteerdeu Vilvoordschen steen, 
60 schcepstons Lessineeschen steen, 1000 gecreoso-
teerde masthouten perkuenpaleu en 1000 eiken dito; 
3o. tc 11 ureu, door het dijksbestuur van den polder 
Oud-Xoord-Beverland: hot vernieuwen en onderkou* 
dsn van stoenglooiingwerken aan den zeedijk van dien 
polder over het dienstjaar 1877/78. Aanw. 2 dageu 
vóór de besteding. 

'a-Beaeh, le lO'/j uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het geb. van hetprov. best.: het 
doen v:ui buitengewone herstellingen aan de schipbrug 
over de Maas bij Hedel. Aanw. 14 Mei. Ramiug 
/4350. 

PurmerenSe, te 11 uur, door het gemeentebestuur: 
de leveriug van p. m. 60,000 Waalklinkers voor be-
itraling. 

stratum, te 11 ureu, door het gemeentebestuur: 
het bouwen eener uieuwe school eu bijbebooreude 
werken. Aanw. te 9'/i uren. 

Valkenawaarë , te 11 uren, door burg. en weth.: 
het bouweu eeuer onderwijzerswoning en het ver
grooten van hot schoollokaal. Aanw. te 10 uren. 

«malerdam, te 12 uren, door burg. eu weth.: lo. 
het maken vac deu onderbouw ouner brug over de 
Dijksgracbt vdér de Kattenburgerslraten; 2o. het ma
keu en stelleu van den metalen boveubouw van eene 
draaibrug over de sub lo. genoemde gracht (Raming 
/32.500); 3o. het maken van den onderbouw eener 
dubbele-basculohrug over de te uormuliseoren Singel-
gracht bij de Willemspoort en bijbelioorende werken; 
4o. het maken en stellen van den metaleu bovenbouw 
van eoue dubbele-basculobrug over de sub 3o. ge-
uoemde gracht, (Raming f 17,600.) 

Leeuwarden, te 12'/i uren, door het ministerie vau 
IJ.Minil. zaken, aau liet gebouw vau het prov. best.: 
liet leveren vau cen puar nieuwe stormdeureo in de 
buiteusluis te Munuekczijleu. Aanw. 14 Mei. Ra
ming M580. 

Middelburg, te 2 ureu, door het bostuur der gods
huizen : eenige herstellingswerken uan de tot die 
iurichtiug behoorende gebouwen. 

Zaterdag, i » Mei. 
iiui*i, tu 9 uren, door het dijksbestuur van den 

VHeer-Arendspoldcr, in De Koning van Engeland: 
het aanbreugen van 500 M. buitenberm, de leveriug 
van Vilvoordschen steeu. ent. 

Middelburg, te 10 uren, door het polderbestuur 
van Walcheren, aan liet Polderhuis in de Abdij: de 
uitvoering der gewone ouderhouds- en vernieuwings-
werkeu aau de 4 wateringen des polders, met bülevc-
ring van malerialcu, in 3 perc. Aanw. 15, 16, 17 eu 
18 Mei. 

stlledrechl, te 10 ureu, door kerkvoogden der Herv. 
gemeente: liet verrichten van eenig binncuverfwerk in 
de kerk aldaar. Aanw. 16 Mei, te 10'/, uren. Bilj. 
inz. 18 Mei, voor 's avonds S uren, bij den secretaris-
kerkvoogd A. Vermaes Mz. 

Elat, tc 11 ureu, door D. Schuiling, in De Ploeg 
bet bouwen vau eeu woon- met achterhuis in het dorp 
Eist. Iul. bij den opzichter G. J. van Burk, aldaar. 
Aanw. te 10 ureu. 

Zutfen, te 11 uren, door deu comm. in het 8e 
geniecommaudement, in De Hollandsche Tuin: het 
verbeteren vau daken, goten enz. in de kazernege-
bouwen eu het bouwen van privaten bij de kazerne 
de IJreudoorn aldaar. Bilj. mz. 18 Mei, te 3 uren, 
Op het bureau van deu comm. voornoemd. 

Vvilhelminadarp, te 11 uren, door het dijksbest. 
tan den Wilheliniuapolder, in het gemeentebuis: de 
(tewone aarde-, kram-, rijs- en steenglooiing werken ann 
de waterkeering van dien polder. Aauw. 14en 17 Mei. 

Hardreehl, te 12 uren, door deu architect H. W. 
Veth: het afbreken van een pand, gelegen aan de 
Groenmarkt A 280, en daarvoor optrekken van een 
klein burgerwoonhuis. 

Leeuwarden, te 8 uren, door J . van der Scheer, 
op den Eewah het boawen vsn een heerenhuis a a. 
''I1 eeu vrij terrein aau den ürachtawal aldaar. Inl. 
hij den architect J . Doums. Aanw. te 12 uren. 

Mnadag, SS Mei. 
Franeker, te 12 uren, aan het gemeentehuis vao 

Franckeradeel: het afbreken van de oude- ea het 
houwen van eene nieuwe voor- eu middelhuizing en 
eeue vertimmering van de schuur, op de zalhe eu 
lauden behoorende aau het Heere-Godfrieds- of St.* 
•Isiis-leen te Ried, iu huur bij T. L. Wiersina. Aanw. 
16 Mei, te 11 uren. 

Arnhem, te 1 uur, in de vergaderkamer van de 

comm. voor de gemeentegasfabriek: de levering van 
alle artikelen, mei uitzouderiug der koluu, benclodigd 
voor de exploitatie der fabriek over het dienstjaar 
'77/'78, in 14 perc. 

Haarlem, to 1 uur, ter secretarie vnn den Haar-
lemmermeerpolder: lo. het vergrooten der kolenberg-
plaatsen aan de stoomtuigen Cruquius en Lijnden; 
2o. bot onderhoud der grintwegen tut 1 Mei '78; 3o. 
het kroozeu van vaarten eo tochten in '77. Aanw. 
aan de Cruquius 19 Mei, te 3 uren. 

t r e u M , bij J . K. Musch: het bouwen van een bur
gerhuis. 

Weenadag, I S Mei . 
Mappel, te 11 uren, door kerkvoogden der Herv. 

gemeente, in de consistoriekamer: het amoveeren en 
wederopbouwen eener pastorie in de Groote-Kerkstraat, 
Aanw. 22 Mei, van 4—6 uren. 

u«IR, te 12 uron, door deu directeur der artillerie-
stapel- en cuustructiemagazijneu: de levering van: 

le perc. 9075 KG. messingdraad, dik 0.028 \1„ 
3053 „ „ „ 0.0205 „ 
1715 „ „ „ 0.0165 „ 
2395 „ „ „ 0.013 

2e perc. 28,000 KG. Banka-tm; 3e perc. 2395 KG. 
lood plaat, dik 11.0007 M. Prijsopgave per KG. 

«Ike raade , te 12 uren, door het gemeentebestuur: 
het verbetereu vau bet oeverwerk en deu weg langs 
het noordelijk deel te Oude-Wetering 

•alk, te 12 ureu, door burg. en weth. vau Gaus-
terland: ongeveer 1520 M. slat- cu baggerwerk, vau 
de Lutz bij Balk tot in de Meer. Aanw. 22 Mei, 
te 11 ureu. 

Harderwl |k , te 1 uur, door de comm. van beheer 
der stedelijke gasfabriek, op het gemeentehuis: het 
maken van oene gemetselde gaskuip; hot stellen eener 
ijzeren stolp; de vergrooting der kolenloods, in 3 perc. 
Aanw. 15 Mei, tc 11 uren. 

Kelterdam, te 1 uur, door burg. eu weth.: het 
vernieuwen vau eenige gedeelten van kaaimuren iu de 
buitenstad met bijbelioorende bouten fundeeringen, 
grond- eu straatwerken. Inl. aan het Timmerhuis. 
Aanw. 19 Mei, te 10 uren. 

M e m i f k e n d a m , te 1'/, uren, in den Doele: het 
bouwen van ecu woouhuis aldaar. Bestekken bij den 
opzichter R. Blaukevoort Cz., aldaar. Aanw. 17 Mei, 
te 1 uur. 

Danderdag, 14 Mei. 
Oulvendrecbt, te 10 ureu, door het R. K. paro

chiaal kerkbestuur, bij P. vau 't Klooster: het ver
grooten der kerk, het bouweu van een toren eu bet 
restaureeren der pastorie. Iul. bij den architect Th. 
Asseler, te Amsterdam. Aanw. 23 Mei, te 10 ureu. 

'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van kolo
niën : het vervaardigen, inoenzetten, weer uit-elkaar-
nemen en naar de plaats vau inscheping vervoeren 
van den metalen bovenbouw voor 4 draaibruggen cu 
6 vaste bruggeu. Inl. bij den hoofdingenieur J. W. 
Witsen Elias, te 's-Hage. 

Haarlem, te uren, door het ministerie vau 
marine, auu het gebouw van het prov. bestuur: het 
doen van berstelliugen aau de zeewering vau het kust
licht te Durgerdam (hoek vau het IJ). Aanw. 19 Mei. 

VrUdag, » Mei. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het lokaal van het prov, best.: 
het maken van steenglooiing op den Westbavendam 
te Breskens. Aanw. 19 cn 22 Mei. Raming ƒ 20,050. 

Amaterdam, te 11 uren, door den directeur en 
commandant der marine, ter griffie van de directie: 
het vervaardigen en plaatsen van diverse benoodigd
heden voor oe conservatiehelliugeu der stoomknnon-
neerbooton op 's Rijks werf aldaar. Aanw. 12 en 17 
Mei, van 10—13 ureu. 

ü r a a l a g e n , te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan bet geb. van het prov. best.: het 
maken van paalbeschoeiiug met steenstapeling enz. 
langs het knnsalboord van den Rijks-groot cn weg Ie 
kl. no. 1, 2e zijtak van Groningen naar Delfzijl. Aanw. 
18 Mei. Ramiug ƒ7650. 

Leeuwarden, te 12'/, uren, door hot ministerie van 
binnenl. zakeu, aan bet gebouw van het prov. best.: 
lo. het onderhouden over 1877/'78 vaa de rijzen be
slag- ea steenoeverwerken op Amelaad. Raming 
/ 13,000 ; 2o. idem van deu slroomleideuden dam en 
nanhooren door de geul de Balg, op Ameland. Raming 
ƒ -2in.fi. 3o. bet stelleu van rijzen schuttingen en het 
doeu vau stroobcpotingen in de duinen op Ameland. 
Raming ƒ 3000. Aanw. 19 ea 22 Mei. 

Warga, door kerkvoogden der Herv. gemeente: een 
belangrijke aan- en verbouw der jiastorie. Inl. bij 
den architect D. Duursma, ie Drachten. 

Zaterdag, S « Mei. 
Leeuwarden, 'savonds te 8 uren, bij H. H. Scho

tanus a Stcringa Lemke, op deu Graohtswal: het bou
wen van een beoreubuis c. ;.. op den Graoblswal al
daar. Inl. bij den architect J . Domna. Aauw. te 
12 uren. 

Harendrerht, door het bestuur over het stoomge
maal op den Koedood boezem, bij den voorzitter J . 
Barendregt Gz.: de levering, op keur der directie, van 
160,000 KG Ruhr machinekolen. 

Maandag, ' 8 Mei. 
Leeuwarden , bij don directeur der gemeeetowerken: 

de levering van 130,000 Waal straatklinkers, franco 
voor den wal aldaar. 

Dlnadag, 19 Mei. 
Delft, te 12 uren, door deu directeur der artillerie-

stapel- en const met ie-magazijn en : de levering van 
10,000 eiken speken, ruwe uo. 2, tot raderen nos. 2, 
3, l. 5 eu 6, iu 1 pcre Prijsopgave per stuk. 

l t r c i i t , to 2 urou, door de maatschappij tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: de 
uitbreiding van sporen en eenige verdere werken op 
en nabij liet stationsemplacemcnt Rosendaal, ten be
hoeve van den spoorweg Rosendaal—Vlissingen. Inl. 
bij den sectie-ingenieur le Kergen-op-Zoom. Aauw. 
15 Mei. 

Weenadag, SS) Mei . 
'a-Haga. te 11 uren, door het ministerie van bin

nen), zaken: lo. liet maken van een terp en het daarop 
bouwen vsn een steenen licht wachters woning, met 
inrichting tot het plaatsen van een zclfrcgiatreereiiden 
getijmeter op K raggen burg, aan bet seeeind van deu 
Zuidcrlcidam van liet Zwolscbe Diep onder de ge
meente Geuemuiden- Aanw. 23 Mei. Raming ƒ 12,100; 
2o. het doen van herstellingen en vernieuwingen san 
de Rijksrivicrwerken in de Noord, de Oude Maas 
tussehen Dordreoht en het Roerengat, bet Mallegat, 
de Krabbe, de Dordsche Kil en het Spui, behoorende 
tot de werken dn 1 Ionische waterwegen, met het on
derhoud dier werken vau 1 Juli '77-SO Juni '78-
Aanw. 14 Mei. Raming ƒ 26,350. 

Leeuwarden , bü S. van Hulst, op het Vliet \ het 
bouwen vsn een boerenhuis c. n. op den Grachtswal 
aldaar. Inl. bij den architect J . Douma. Aanw. 26 
Mei, te 12 uren. 

Vri jdag, 1 J u n i . 
a-Hoaeli, te 10' , uren, door liet ministerie vsn bin

nenl. zaken, u a het gebouw van het prov. bestuur: 
het ophoogen van do kanaaldijken langs de Zuid-
Willemsvaart ouder de gemeente 's-Bosch. Raming 
ƒ 21,100. 

Deventer, t e i l ureu, door burg. eu weth.: het ma
keu van ongeveer 70 M. nieuwen kaaimuur, enz,eoz., 
beuevens bet verrichten van eenige ophoogingen ea 

eenig baggerwerk, ten behoeve der gemeentelijke gas
fabriek. Aanw. 31 Mei, van 1—2 uren. Raming ƒ00,200. 

Zaterdag, S J u n i . 
(Jraulngeu, te 12 uren, door deo ontvanger der 

reg. en domeinen, in Dc Unie: hot slechten van den 
voormaligen vestingwal tussehen het Boter- eu het 
Damsterdiep; hot sloopen van de Steentilpoort met 
voorgelegen brug enz.; benevens het leggen vau be
stratingen. Inl. bij den hoofdoprichter A. Milieuaar, 
te Grouingen. Aauw. 28 en 30 Mei, telkens te 
10 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken, aan het gebouw vaa het prov. bestuur: 
het doen van klinker bestratingen op den grooten weg 
le kl. no. 3, tussehen Maarsen en Utrecht. Asnw. 
30 Mei. Raming ƒ3430. 

•teefje, door de Vereeniging tot verbetering der 
Arbeiderswoningen i het bouwen vau 25 arbeiderswo
ningen buiten de Sasscpoort aldaar. 

Weenadag, « J u n i . 
Har l ingen, te 12 uren, door het dijksbestuur der 

Vijf-Dec luu-Zeed ij keu-Buitendijks : de levering van 
2100 stuks grenen dijkpalen, van verschillende lengte, 

• p later te bepalen datum. 
Leeuwarden, door het bestuur van hetSt--Aotonie-

gastbuis: het bouweu eener boerenplaats nabij tot 
no. 1, op den weg vau Leeuwarden uaar Groningen. 
Aanw. 16 Mei, te 5% uren. (Herbest.) 

Afloop van Aanbestedingen. 
Dein, 28 April: het bouwen eener loods bij 's Rijks 

ijzergieterij te Delft; minste inschr. waren G. de Ronde 
en Zn., te Delft, voor /"5450. 

Br ie l l e , 28 April: lo. het éénjarig ondorhoud der 
werken; miuste inschrijver was L . de Neef, te Brielle, 
voor ƒ4797. 

2o. idem der kazernen; minste inschrijver was M. 
L. Veenenbos, te Brielle, voor f 1690. 

3o. eene verving van werken; minste inschr. was 
A. Moerman, te Brielle, voor ƒ 1088. 

Mennlkendam, 28 April: lo. het onderhoud der 
molens en sluizen vau Waterland; ingekomen 5 bil
jetten, als: 
J. Band. te Purmeiende, f 28,400. 
W. Slot, „ Monnikendam, „ 25,470. 
G, Prijs eu Co., „ Wijdewormer, „ 25,200. 
C. Gras, „ Monnikendam „ 25,000. 
C. Blankevoort. „ idem „ 23,900. 
P. Karmelk, „ idem _„ 23.0US.50 

2o. het onderhoud der molenzeilen; minste inschr. 
was C. C. Visser, te Purmerende, voor ƒ2298 . 

•uwerkerfc , 28 April: het maken eeuer beschoei
ing en het verbeteren van de laad en losplaatsen van 
het Haventje te Vianen; minste iuschr. was J. van 
der Linden, te Zierikzee, voor ƒ 4700. 

Baarland, 28 April: de vernieuwing van rijs- en 
kramwerk aan den polder Baarland, over 't dienstjaar 
1877/78; ingekomen 7 bilj., als: 
M. Paauwe, te Hoedekenskerke, ƒ 11,000. 
D. Bolier, ,. Rilland, „ 10,500. 
P. J. Visser. „ Hansweert, „ 10,297. 
Jan Leijs, „ 'B-Heer-Areudsk., „ 10,248. 
P. J. van Kemortel. Hontenisse, „ 9,980. 
J. Mol Jz., ,. Baarland, „ 9,399.50 
gegund aan J. Mo] Jz., te Baarland, voor ƒ 9 2 5 0 . 

Franeker, 28 April: bet maken van eene overdekte 
mestplaats met 3 meugputteu op het Aschland aldaar, 
het vergrooten van het wagenhuis euz.; ingekomen 
9 bilj., als: 
G. Brugsma, te Franeker, ƒ 5395 
T. Jarigsma, „ idem „ 5288 
H. Zaagsma, „ Seksbierum, „ 4651 
Nijdam en IJsbrandy, „ Franeker, „ 4500 
G. H. Brouwer, „ idem „ 4462 
J. Dijkstra, „ Tjum, „ 4446 
D. v. d. Baren, „ Franeker, „ 4444 
S. Bergsma, idem „ 4038 
C. Bootsma, „ idem „ 3990 
gegund. 

Helmand, 80 April: het stellen van een ijzeren 
gashouderkuip met gashouder, vergrooten vsu het 
zuiveringstraject ra buizenleiding der gemeente, teu 
dienste der gasfabriek, alles met bijlevering der ma
terialen; ingekomen 3 bilj., als: 
M. v. d. Kuijl, te Slikkerveer, ƒ 21,374 
Penn en Bauduin, „ Dordrecht, „ 21,210 
E. H. Begemaun, „ Helmond, „ 19,800 
geguud. 

Amaterdam, 30 April: voor de levering van ver
schillende benoodigdheden aan het departement van 
Koloniën waren minste inschrijvers: 

1. springzeildoek: S. Planteydt, te Krommenie, 
ƒ 2851. 

2. verbaudkatoeu: J . F. Schotten en Zn-, te En
schedé, ƒ 2940. 

3. grauw linnen: J vnu Dooren eo Co., te Bok
stel, ƒ1463 . 

4. singel- of sakkenband: W. Hoven en Zu., te 
•s-Hage, ƒ 7 2 8 . 

5. gordelplaten, granaten, hoorntjes tot gordelpla
ten: Broekman en Co., te Amsterdam, f 1671. 

6. dito: dezelfden, ƒ 929.70. 
7. borstelwerk: S. Lavioo, te Rotterdam, ƒ 1295.33*. 
8. hang- en sluitwerk: Meijjes eu Höweler, te 

Amsterdam, ƒ8231. 
9. spijkers, draaduagela, enz.: D. S. M. Kalker, 

idem, ƒ 17,547.35. 
10. wormnogcls: J . van Zanten en Co., te 's-Hage, 

ƒ 4657.80. 
11. wind haken met ijzeren krammen: D. S. M. 

Kalker, ƒ 427.60. 
12. houtsohrooven, ijzeren en koperen: V. d. Honert 

en Punt, te Amsterdam, ƒ653.01. 
18. vijlen: R. S. Stokvis en Zu., te Rotterdam, 

ƒ 14.3S9.40. 
14. lood: L . J. Enthoven en Co., te's-Hage, ƒ 3582. 
15. zinkenblik: A.D.Hamburger,leUtrecht,/4212. 
16. divers koper: H. de Heus en Zu.. idem, ƒ2443.44. 
17. divers ijzer: R. S. Stokvis en Zu., /,14,991.96*. 
18. hardsteenen vloertegels: W. Hoven cn Zoon, 

ƒ 13,182. 
19. dito: T. J. Smits Jr., te Dordrecht, ƒ11,290. 
20. dito: Guillot en Smit, te Amaterdam, f10,530. 
21. dito: W. Hoven en Zn., ƒ 10,700. 
22. dito: T. J- Smits Jz., / 11,250. 
23. dito: dezelfde. ' 11,300. 
24. dito: W. Hoven en Zn., ƒ10,525. 
25. dito: T. J. Smits Jz., ƒ11,400. 
26. dito: dezelfde, ƒ 7500. 
27 dito: A. D. van Seters, te Vught, ƒ 7 1 0 0 . 
28. Waalklinkers: T. J. Smits Jz , ƒ14,907.50. 
29. Uselkliokers: P. van i lloiT Stolk, te Ouder

kerk s/d Use), / 9600. 
30. lederwerken (kleediagtasschen): T. M . vauGrins-

•en, te 's-Bosch, ƒ1172 . 
31. 32, 35. dito: J. A. de Booij Jr., idem, resp. 

ƒ1174, ƒ 1 1 7 4 , '4140. 
33 34, 37, 38, 89, dito: T. M. van Grinsven, resp. 

ƒ1172, /1172, ƒ 1 9 7 6 , ƒ3202 , ƒ 3 0 8 7 6 0 . 
36. dito: Geb. Stormann, te Amsterdam, /'4522.50. 
40. divers gereedschap: G. H . J . v. d. Meuleu, 

idem, ƒ17,848.59. 
41. dito: W. Hoven eu Zn., ƒ 10,988.44s. 

42. vlaggedoek: P. Clos eu Leembruggen, te Leiden, 
ƒ 1924. 

43. diverse schoppen, koevoeten, patjols en pikhou-
weelen: W. Hoven en Zn., ƒ6750 . 

44. dito: C. Willomsz, te Amslerdam, ƒ2632. 
45. bijlen: J. van Zanten en Co.. f 640.75. 
46. messen: gras- eu bak- of kap-, W. Hoven en 

Zoon, f 750. 
47. verfwaren: C. F. Flcumer, te Amsterdam, 

ƒ 20,288.80. 
48. cokes: M. Bonsema Bentura, idem, ƒ1899. 
49. glasruiten en glazen dakpannen : J . J . B. J . 

Bouvy, te Dordrecht, ƒ 2560. 
50. kalmink: Vissers en Eijcken, te Geldrop, ƒ640.50. 
51. koe- en paardehsar: S. Lavino: ƒ 9 7 1 . 
52. garen pekdraad: G. Prinse en Zoon, te Gouda, 

ƒ 698. 
T a e e i i | l , 30 April: minste inschrijvers voor de 

werken aan het waterschap Zeveu-ürieteurjen-en-Stad-
Slooten waren: 

lo. het slatten der dijksvaart ten oosten de Lem
mer: C. Dijkman, te Schoterzijl, voor ƒ3176. 

2o. het versterken met beton: E. de Boer, te Lem
mer, voor ƒ 1300. 

3o. het herstellen vau paalwerk ten westen Zsnd* 
voordorhoek: A. Schots, te Oudemirdum, voor ƒ 1250-

•to. idem: S. v. d. Wal, tc Bakhuiten, voor ƒ1080. 
5o. idem \ W. S. Visser, tc Laaksnm, voor ƒ 1762.50. 
6o. idem : dezelfde, voor ƒ4500. 
7o. idem: A. Schots, te Oudemirdum, voor ƒ1595 . 
So. idem: dezelfde, voor ƒ 2 1 5 0 . 
90. het veraterken met belou: M. de Vries, te 

Oudemirdum, voor ƒ1000. 
Nifbreek, 30 April: het bouwen vau een boeren

woning onder Nijuroek bij Deventer; ingekomen 4 
biljetten, als: 
G. de Bruin, te Vaaseu, t 2900 
VV. te Weegei, „ Twelloo, „ 2660 
L. A. de Haan, „ idem „ 2493 
J. Mulder, „ Terwolde, „ 2190 
geguad. 

B l i j h a m , 30 April: het aanleggen van eeu kunst
weg, loopeude van den kunstweg van Blijham naar 
Wedde tot aan het erf van do boerderij vsu T. B. 
Tjabbcs, le Lutjeloo, lang 1300 M : minste inschr. was 
J. H. Dijkhuis, te Oudeschans, voor ƒ6798 . 

Kampen , 30 April : het leveren vau 80,000 stuks 
sl raatklinkers langs den Kumpurstraatweg; gegund 
aan B. Berends ten Kate, tu Kampen, 40,000 a ƒ 17.26 
per 1000. 

H e l i u m , :;<i April: lo. het aanleggen van eeu kunst
weg, van Bierum langs den Kcegensterweg; ingek. 
7 bilj., als: 
W. B. Harkema, te Warfhuizen, ƒ 7490 
P. Kroes, „ Garijp, „ 7097 
G. Pruamstra, „ Veenwouden, „ 7049 
M. J . Zijlstra, „ Ee, ,. 6720 
P. J. Schaafsma, „ Veenklooster, „ 6630 
M. v. d. Molen, ., Buitenpost, „ 6519 
P. Plukkel, „ Leeuwarden, H 6385 

2o. idem van een eind weg in aansluiting met voor
noemden weg, voor rekening van belanghebbenden 
aldaar; iugckomcu 4 biljetten, als: 
M. J. Zijlstra, te Ee, ƒ 1616 
G. Praams tra, „ Veenwouden, „ 1549 
P. Kroes, „ Garijp, „ 1549 
P. Plukkel, „ Leeuwarden, „ 1486 

Krulnlngen, 30 April: het verbeteren en onder
houden deranrde-, kram-, rijs-en steenglooüugwerken; 
ingek. 8 hilj., als: 

te Hontenisse, 
„ Hardinksveld, 
„ Kattendijke, 

ƒ 9200. 
„ 9000. 
„ 8400. 

P. J. v. Remortel, 
J . van Ek, 
C. de Wilde, 
B. den Exter vau den 

Brink, „ idem ,, 8389. 
A. Dek, „ Kruiniugen, „ 8290. 
J. Kraaijeveld, „ Hansweert, „ 7960. 
W. Ringhout, Walsoorden, „ 7777.77 
P. J . Visser, „ Houtenisse, „ 4490. 
geguud. 

Amaterdam, 1 Mei: het verbouwen van een »non
en winkelhuis, hoek Rapenburgerplein en Rapenburg, 
onder beheer van deu architect Th. Asseler; minste 
inschr. was J . C. Pieters, te Amsterdam, voor ƒ 8787. 

W l l n l a , 1 Mei: het bouweu eener kerk met toren; 
ingekomen 15 bilj., als: 

te Wilnis. 
„ Mijdrecht, 
„ idem 
„ idem 
„ Breukelen, 
„ Hilversum, 
„ idem 
„ N.-Lckkrrl-, 
„ Wilnis ea 
„ Mijdrecht, 
„ Wilms, 

„ 33,000. 
„ 33.000. 
„ 31.700. 
„ 31,031. 
„ 30,999. 
„ 29,999. 
„ 29,929.29 
„ 29,200. 

„ 28,843. 
„ 27,999.99 

„ 27,340. 
„ 26,800. 
„ 24,759. 
, 24,710. 
. 24,587. 

F. J. v. d. Putteu, 
S. van Soest, 
C. Verweij, 
C. M. Schellen, 
H. Griffioen, 
M. Andriessen en Zu., 
A. Keers, 
J. Smit, 
W. van Lokhorst, 

C. Verweij, 
Ph. Mohr, 
W. Jansen ea 

K. Hollander, „ Utrecht, 
J. H. de Vos, „ idem 
A. Bons, „ idem 
C. van Zeeland, „ idem 
fcelir. Groenhuizen, „ idem 

Jaarsveld, 1 Mei: het verbouwen vao het woon-
ea koffiehuis van P. Kent ie; minste iuschr. was J . 
Groenhuizen, te Utrecht, voor ƒ4800. 

Buitenpeat, 1 Mei: het houwen eeuer heereohui-
ziugr aldaar; ingek. 4 bilj., als: 
L. Rijkst rn, te Kuikhorne, f 11,965 
J. E. Beek, „ Kootstertille, „ 11,875 
B. de Jong, „ Groniugen, ., 11,397 
J. H. Bos, „ Twijiel, „ 10,988 

M a k k u m , 1 Mei: het afbreken van do bestaande-
en bet bouwen van eene uieuwe pastorie; ingekomen 
7 bilj., als: 

te Harlingen, ƒ 8800 
,, Arum, „ 8310 
„ Parrega, „ 8231 
„ Makkum, ., 7363 
„ Koudum, „ 7177 
„ Makkum, „ 7067 
„ Bolsward, „ 6700 

L. Spoor, 
P. Westra, 
T. de Vries, 
S. Alkoma, 
J. J . de Jong, 
E. P. Feeustra, 
J. S. Oosterbaan, 
gegund. 

KM en , 2 Mei: 
iugek. 3 bilj. als: 
A. F. Slokkers, 
C. van Blerk. 
H . Klos, 

het bouweu van een bazalt muur; 

te Leur, ƒ 3210 
„ idem „ 3165 
„ Woeasdrecht, ., 3040 

Eslnge, 2 Mei: het bouwen eener nieuwe pastorie 
voor de Chr. Geref. gemeente; ingek. 6 bilj.. als: 
A. Achttien, te iJirum, ƒ 5376.40 
K. H . Eldersvcld, „ Deu Ham, „ 5262. 
R. Meenen, „ Ezinge, „ 5120. 
J. Leemhuis, „ Groningen, „ 4563. 
J. Huizinga, „ Noordhorn, „ 4168. 
J. H . Til, „ Ezinge, „ 4055. 

Lelden, 2 Mei: het éénjarig onderhoud der kazer
nen ; minste inschr. was P. vau der Kamp, te Leiden, 
voor ƒ7190 . 

'•-•iravenmeer, 2 Mei: het bouwuu vau eeue stoom* 
meel- en schorsfabriek aldaar; miuste iuschr. was G. 
de Joug, te 's-Grevclduiu-Capellf, voor ƒ 6999. 

Amsterdam, 2 Mei: de levering van verschillende 
benoodigd hedeu aan het deuarteaieut vau marine: 
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1. eiken bootshoutcn: Ambagtshecr en Van drr 
Meulen, te Amsterdam, ƒ 5 8 0 . 

2. wagenschot enz.: I'. W. Cnmniau, idem, ƒ5578. 
8. Noordsche houtwaren: Albert Vos Pz.. tc Hel

der, / 86a. 
4. Rigaaehe dckdelen: T« VV. Orermeer en Z o o n . 

te Leeuwarden, / M M . 
5. grenen balkdelen : Albert Vos R s , /1770. 
6. dito ribben cn schroten: ('. eu A. Kost, te Am

sterdam, /1551 40. 
7. vuren delen: A. Sliclier en 'Zu., te Monniken

dam, / 2356. 
8. iepen- en esschenhout: L. Klein en Zn., te Rot

terdam, /' 2263. 
9. gemaakt ijzerwerk: P. Kempea, idem, / 2868.35. 
10. moer- eu houtscliroefbouten: R. S. Stokvis eu 

Zonen, idem, /1326.17. 
11. gegoten ijzerwerk; Meijjes on Höweler, te Am

sterdam, /610. 
12. koper iu bladen cn pijpen: L . -1. Enthoven cn 

Co., te VHage, /7481.98. 
13. roodkoper in slaven en koperdraad: W. vau 

Houten en Zonen, tc Rotterdam, ƒ 1508.21*. 
14. geelkoper in staveu: L. .1. Enthoven e n C o . , 

/ 2668.60. 
IR. kopereu spijkers e n klinknagels: Siemens en Stnve, 

tc Amsterdam, ƒ1652.70. 
16. lood: L. J. Enthoven cn C o . , /"4144.10. 
17. slak ia bladen en blokken: A. D. Hamburger, 

tc Utrecht, ƒ1556.25. 
18. kramcrijen: T. C . Govers, tc Helder, ƒ11,135.20. 
19. gereedscImppen: Wed. J. C. Massee, cu Zoon, 

te Goes, / 4703.55. 
20. vijlen: D. Kempen, te Rotterdam, ƒ 1539.84. 
21. idem: dezelfden, ƒ1027.35. 
22. roachinekamerbehoeften: VV. C . en K. dc Wit, 

le Amsterdam, ƒ 8252.80. 
23. gascoke: B. Hagedoorn, idem, ƒ1836 . 
24. schaalkolen: W. Hoven & Zoon , te 's-Hage, 

ƒ44680. 
25. smcekolcn: R- Hagedoorn cn Zn., ƒ4376 . 
26. houtskolen: E. A. Struve, te Amsterdam, ƒ 870, 

S. Schellinger, te Helder, ƒ 870. 
27. pek: H U K . Ueijermaos, te Rotterdam, ƒ 9 2 0 . 
28. verfwaren: Hoogewcg en Van Zameren, te Am

sterdam, ƒ4942 . 
29. loodwit: idem, £3119. 
30. halfwit glas: C . Houweling, te Amsterdam, ƒ 641. 
31. dakleien: Albert Vos Rz., f 2160. 
32. kalk cu sand t P. I hunker, te Nieuwediep, 

ƒ 1239.60. 
33. steen: Albert Vos Rz., ƒ4278.10. 
34. grauwdoek : Kaars Sypestcvn Jr., te Krommenie, 

ƒ 9270. 
35. karl-en zeildoek: Jau Schaap, idem, ƒ25,149.21. 
36. idem: 1). van Leiden en Z u . , idem, /24.675.75. 
37. licht zeildoek; Kaars Sypesteyn Jr. ƒ1080. 
38. vlaggedoek: Van Hartrop eu Z o o n , le Leideu, 

ƒ 637.26. 
39. lakens: J . Scheltema Jz.. idem, ƒ 4 8 2 . 
40. garens: Goudsche mncb. Gareuspinnerij, le 

Gouda, f 1881. 
41. duigen en bodemstukken: Baud ui n en Co., te 

Rotterdam, ƒ 1474.50. 
42. kommalicgoed (ijzerwerk): C. Houwcliug, te 

Amsterdam, ƒ488.40. 
43. idem (koper- eu blikwerk): idem, ƒ739.35. 
'a-Hage, 3 Mei: bet bouwen vau oen steenen ma 

gazijn, voor den dienst van het loodswezen aan do 
haven van IJmuiden; ingekomen S bilj., als: 
W. de Jong Jz., te Nieuwediep, ƒ 7990 
J. F. Philipse, „ Helder, „ 7960 
J. H . Bijlman, „ Zaandam, „ 7365 
B. v. d. Weerdeu, „ Utrecht, „ 7000 
P. Duinker, „ Helder, „ 6999 
P. Spruijt, „ Nieuwediep, „ 6530 
Gebr. Moorman, ,, Helder, „ 6366 
Gebr. Kleijn, „ idem „ 6266 

Haarlem, 3 Mei: lo . bet uitdiepen van het Noord-
hollaudscb kanaal, in 2 perc: le perc. W. J . Schram, 
te Sliedrecht, ƒ27,900; perc. 2, geene inschrijvers; 
massa B. van den Bos, te Sliedrecht, / 41,400. 

2d. dc voorziening der boorden, in 4 perc: le perc 
R. Kroon, le Buiksloot, ƒ 6 8 4 4 ; 2e perc. dezelfde, 
/12,582; 3e perc H. Schuit, te Alkmaar, /"S043; 4e 
perc. dezelfde, f 8538. 

3o. de leverantie van brik eu stortstecu cn bcstor-
ting der Heldcrsche zeewering, in 2 perc: lo pcrc. 
G. 1). van Doorn, tc Amsterdam, ƒ 8 2 0 0 ; 2c perc. W. 
Goedkoop Dz., ih'in, /6800. 

Weeap, 3 Mei: hut éénjarig onderhoud der werken 
tc Weesp CD te Muiden; minste inschr. was J. vnn 
Scbaik, voor ƒ 3 0 9 9 . 

aiecnwijk, 3 Mei: bet amoveeren van het kerk
gebouw en naast bijgelegen schoollokaal en liet bouwen 
van een nieuwe kerk met ameublement en consistorie
kamer met bovenwoning voor dc Chr. Gercf. gem.; 
ingek. 3 biljetten, als: 
G. J. Aberson, te Steenwijk, ƒ 10,800 
J. Voerman, „ idem „ 10,500 
A. de Boer, „ idem „ 10,055 
niet geguud. 

'•-Hage, 4 Mei: lo- bet spannen en ophangen van 
telegraafdraden; minste inschr. was W. van Dijk, le 
Jutfaas, voor ƒ 5 2 0 . 

Ju. bet bouweu van ecu post- en telegraafkantoor 
met directeurswoning te Delfzijl; minste inschr. was 
G. Boelens, te Groningen, voor f 18,900. 

i . r o i i i i i a i i . , 4 Mei: lo. bet onderhouden vau het 
Eemskanaul cn bij behooren de werken gedurende '77; 
minste inschr. was A. S. Scbaafsma, te Harlingen, 
voor /99O0. 

2o. bet opboogen der dijken en hot doen van her
stellingen aan het Eomskanaal met bijbclioorende 
werken; minste inschr. was A. S. Scliuafsma, te Har-
lingea, voor ƒ81,240. 

Ó u u c r k r r k , 4 Mei: het bouwen van eenc schuur 
en cene herstelling aan bet huis van J. vau Splun-
deren; ingekomen 4 bilj., als: 
W. Koole, te Zierikzee, ƒ 1590 
W. C . van den Bade, „ idem „ 1580 
J. Schilleman, „ idem „ 1560 
J. Brouwer, „ Nienwcrkerk, „ 1550 

Middelburg , 4 Mei: bet maken en leveren van eenc 
drijvende bad- en zwcminrichling met bübehoorende 
aardewerken aan de oostzijde van liet kanaal door 
Walcheren ; gegund aan C. A. van Gocthals, te Mid
delburg, voor /"8535. 

Leeuwarden, 4 Mei: bet bouweu tut.er vaste brug 
met walmuur tc Hardegarijp, in den Rijksweg Leeu
warden—Groninger grens; minste insclir. was A. A. 
R o n n c m i i , te Kollum, voor ƒ8120 . 

•>•••, 5 Mei: eenige herstellingen aan bet rijspak-
werk vun den schutkolk cn aan de steenglooiiug der 
havftidammen van het Goosche Sas: miuste inschr. 
«as A. Foudrainc, te G o e s , voor ƒ 7 4 0 . 

t iranlagei i , 7 Mei: lo. hel maken en leveren van 
144 schooltafels en banken; minste inscbr. was A. de 
Tries, te Groningen, voor ƒ 2 9 3 0 . 

2o. idem van leesborden, kapstokken enz.; minste 
inschr. was L . H. Rijuljts, te Groningen, voor/860. 

So. de levering van schoolkachels; minste iuschr. 
wu J. Ilomfcld, te Groningen, voor ƒ 8 9 7 ; alles ten 

dienste der in aanbouw zijnde school in deHaddinge-
straat. 

V H a g e , 9 Mei: lo. bet herstellen van «lormschade 
aan de werken der rijten Icidammen langs bet Ketel-
diep, en aan het Rechtcrdiep; minste inschr. was 
C. van der Plas, te Hardinksveld, voor / 25,179. 

2o. eenige werkeu lot normaliseer ing vnu de Waal 
W. P. de Vries, tc 

Rossuni, voor / 178,800. 
te Rossum; minste inschr. was 

3o. het wegruimen van een in de Beneden-Mer-
wrde gezonken vaartuig; minste inschr. was .1. van 
Gelder, te Goedereede, voor /5475. 

Kon»-rd«ni, 9 Mei*, het maken van den bovenbouw 
der brug over de spoorwegbaven op Fijenoord; inge
komen 2 biljetten, sla: 
Nederl. Stoombootmaat

schappij, te Rotterdam, ƒ 190,000 
F. Kloos en Zonen, „ Alblasserdain, „ 129,000 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 

Amaterdam. Aan de heeren Landré en Glin-
derman , werktuigkundigen tc Amsterdam, is door 
Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden bij ilisjio-
sitie van 5 Mei jl. vergunning verleend tot het voe
ren van den titel van Hofleverancier* van Z. A'. H. 
Prins Frederik der Nederlanden en van Hoogst-
deszelfs wapen. 

Advertentien. 

Maatschappij tot Exploitatie ran 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op fHngsdag den 5** Junij 1877, des namid
dags ten 2 ine, aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 173. 
Het leggen en verleggen van SPOREN 

en WISSELS en bijkomende werken 
op het Stationsemplacement Maas
tricht, ten behoeve van den Spoor
weg van Maastricht naar Eindhoven. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens art, 15 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 1 2 d « Mei 1877 ter lezing 
aun het Centraalbureau bij de Monetae Laan en aan 
het bureau van den Sectie-Ingenieur te Venlo en is 
op franco aanvraag op gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-inge
nieur te Venlo. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
2 3 « « Mei 1877. 

Utrecht, den 12*'° Mei 1877. 

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

Op Maandag deu 4den Juni 1877, des middags 
te twaalf uren, zal door Burgemeester cn Wethou
ders der gemeente Leiden, in tegenwoordigheid der 
Commissie vun Fabricage, op het Raadhuis AANBE
STEED worden: 

Het bouwen van eene OPENBARE 
SCHOOL voor 800 leerlingen. 

In drie pencelen, bij inschrijving, voorts te zamen 
bij •ipln.il. 

1' perceel. Paalfondeering cn grondwerken; 
2« > Opbouw en afwerking; 
3" i Meubelen. 
De teekeningen liggen ter inzage en overneming 

aan de stads-tin mier werf, op eiken werkdag de be
steding vooraî aande, van 's morgens te 10 uren tot 
's namiddags te 4 uren, alwaar de bestekken ver
krijgbaar zijn gesteld ad vijftig cents. 

Verlangde ophelderingen enz. zijn bij den gemeente-
architect te bekomen. 

Zegt het voort. 

Ontmanteling van Groningen. 

OPEXBAKE UMSTEDIM 
De ONTVANGER der REGISTRATIE 

>n DOMEINEN te Groningen zal, op 
Zaturdag den 2den Junij 1877, des middags 
te 12 uur, in het Koflijhuis »Dc Unie", bij H. 
H O V E N , aan de Groote Markt aldaar, iu het open
baar 

A A N B E S T E D E N : 
Het slechten van den voormaligen VES

TINGWAL tusschen het Boter, en het 
Damsterdiep; het sloopen van de 
STEENTILPOORT met voorgelegen 
BRUG, eni.; benevens het leggen van 
BESTRATINGEN. 

N.B. DU ••• verwerken v....jli..,. bedragen 
under anderen ongeveer: 

162,600 M 1 Grondwerk; 
846 M' Breekwerk aan Muren, enz.; 
714 M 1 Bestrating met Nieuwe Keijen. 

Ue BESTEDING geschiedt bij enkele inschrgviug. 
IIESTEK en TEEKENINGEN liggen na 17 Mei 

1877 ter inzage aan de KANTUREN der REGI
STRATIE en DOMEINEN te Winschoten. Auen, 
Leeuwarden en Groningen, cn zyn aan laatstge
noemd kantoor tegen betaling van één golden te 
bekomen. 

De AANWIJZING IN LOCO wordt gegeven op 
Maandag 28 Mei 1877 cn op Woensdag 30 
Mei 1877, telken» des voormiddags lüuur, en be. 
ginnende aan de Steentilpoort. 

Nadere inlichtingen zijn dagelijks te bekomen bij 
den Hoofdopzichter A. MILLENAAR. aan de Direc-
tiekeet b\j de Heerepoort te Groningen. 

AANBESTEDING. 
Ue HIJIKIEMEKSTER en WETHOUDERS van 

DEVESTED zullen op hel Pandhui», op Vrijdag 
den lsten Junij 1877, des voormiddags te aV 
uur, beboudeu oadere giteilk.-uring van Heeren Ge
deputeerde Staten, AANBESTEDEN: 

Het maken van ongeveer 70 Meter 
nieuwen KAAIMUUR, van een nieuw 
ZUIVERHUIS met REGENERATIE 
LOCAAL, METERKAMER en BERG
PLAATSEN, van een nieuwen TEER 
en AMMONIAKKELDER, nieuwen 
FABRIEKSSCHOORSTEEN, en van 
de fundamenten voor een nieuw 
STEENKOLENM AG AZIJN , bene
vens het verrigten van eenige OP 
HOOGINOEN en eenig BAGGER 
WERK, alles ten behoeve van de 
Gemeentelijke Gaslabrijk te Deventer. 

Raming / 60.200. 
Bestek en teekeningen zijn a ƒ 2.60 te verkrij

gen, op franco aanvrage, ter Gemeente-Secretarie, 
van af den 16den Mei 

Inlichtingen wonien gegeven door den Gemeente-
Bouwmeester, door wien aanwijzing op het terrein 
zal gedaan sjorden den 31sten Mei a. s., 's na
middags van 1 tot 2 uur. 

De Burgemeester en Wethouder» voornoemd, 
H. R. VAN MARLE. 

De Secretaris. 
A. J. H O V C K. 

Deventer, 8 Mei 1877. 

Aanbesteding 
wegens het bouwen van een HEEREN

HUIS c. a., op een vrij terrein aan 
den Qrachtawal te Leeuwarden. 

De aanwijzing in loco zal geschieden den 20 Mei, 
des middags 12 uur, terwijl deinschrijvings-billetten 
dienselfden dag, vóór 'eavonds 8 uur, moeien zijn 
ingeleverd ten huize van den Besteder, den WelEd. 
Gestr. Heer II. H. SCHOTANUS a STERINGA 
LEUKE, op den Qrachtawal te Leeuwarden. 

De teekeningen liggen ter inzage bij den Archi
tect J. DOUMA te Leeuwarden, terwij] hij den 
Boekdrukker J. R. Ml EDEMA aldaar gedrukte be
stakken verkrijgbaar zijn tegen betaling van f 1 |ier 
exemplaar. 

Aanbesteding 
wegens het bouwen van een HEEREN

HUIS c. a., op een vrij terrein aan 
den Qrachtawal te Leeuwarden. 

De aanwijzing in loco zal geschieden den 26 Mei 
a. s., des middags 12 uur, terwijl de iiisrlirijvings-
billetten moeten zijn ingeleverd vóór of op den 30 
Mei daaraanvolgende, ten huize vun den Besteder, 
den WelEd. Heer S. VAN HULST, opbel Vliet te 
Leeuwarden. 

De teekeningen liggen ter inzage bij den Archi
tect J. DOUMA te Leeuwarden, terwijl bij den 
Boekdrukker J. R. MIEDEMA aldaar gedrukte be
stekken verkrijgbaar zijn tegen betaling van ƒ 1 per 
exemplaar. 

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

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van HOT-
TEliDAM zijn voornemens op Woensdag den 23 
Mei 1877, des namiddags ten 1 ure, tcu Raadhuize 
aldaar aantehesteden: 

Het vernieuwen van eenige gedeelten 
van KAAIMUREN in de Buitenstad 
met bijbehoorende houten FUNDE
RINGEN, GROND- en STRAAT
WERKEN ; 

alles nader omschreven in het bestek en de voor
waarden die, op de gewone dagen en uren, ter 
lezing liggen op de Plaatselijke Secretarie en iu het 
Stads Timmerhuis le Rotterdam, en Ook VOOrdsn 
prijs van 20 Cents verkrijgbaar zijn hij Wed. P. VAN 
WAESBERGE en Zoon, Hoe kdnikkcrè iu den Hout
tuin n°. 73. 

Naden1 inlichtingen zijn te bekomen aau gemeld 
Timmerhuis. Dc aanwijzing in loco zal plaats bobben 
op Zaturdag den 10 Mei 1877, des voormiddags 
ten 10 ure. 

WAALSTRAAT KLINKERT. 
Voor de levering van Een Honderd dertig 

duizend Waalstraat Klinkert franco voor den 
wal tc Leeuwarden worden inschrijvingen gevraagd, 
voor of op den 28 Mei 1877. 

Voorwaarden op franco aanvrage te bekomen bij 
den Directeur der Gemeentewerken te Leeuwarden. 

Om omstreeks 15 Juni e. k. in dienst te (reilen wonlt 
GEVRAAGD een bekwaam OPZIOTER . tev..,ls 

TEEKEN" AR. bekend met de uitvoering van 
Aarde- eu Rij a werken eu mei het doeu vaa 
Terrein-opnemingen 

Beloouing naar bekwaamheden. Zich franco t<> 
adresseren onder letters A. Z. Bureau Opmerker. 

Verwarming' en Ventilering 
VAN GEBOUWEN. 

De Ondergeteekenden bevelen zich aan voor het 
leveren van VER WARMINGS-INRIGTINGEN 
door middel van warme lucht, warm water of 
stoom. 

CHARLES REMY & BIMFAIT, 
Boompjes, nieuw nommer 54, 

R O T T E R D A M . 

B. H0LSB0EI1 te 
FABRIEK en MAGAZIJN van Waterpas- eu 

Hoekmeet instrument en alle soorten van 
Equerres, Bakens, geijkte Meetkettingen. 
Teekengereedschap, enz. enz. 

KLOOS & VAN LIIYIBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- eo Tafelbazall-groeven 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BR01SSTEEÜ, VOORVASTE STEENES, ES/. 
Sieuwehaven S.zijde 55, I t o t t f ' r d . t i i i . 

H. E. S U Y V E R , 
STOOMKETELMAKER. 

Levert in den kortst inogelijkeii lijd. KETELS 
vau alle bekende typen; benut zich met verande
ringen aan bestaande Ketels toe te passen. 

Hollandsche Tuin, 
B i c k e r s t r a a t 2 0 e n 2 2 , 

AMSTERDAM. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JONGH & Co, Civ. Ing. 

t e O U D E W A T K R . 
Vervaardigen Hand-baggermolens tevens voor 
stoomkracht ingerigt, Palentrekkers, Zaagtoe-
stellen voor het ouder water a&agen van palen, enz. 

i n , n l 
PRIMA QUALITEIT 

levert op keur, 

per vat tot ƒ 6.—, per 25 vaten ƒ 5.70, 
per 50 vaten / M O , 

by grootere partijen over den prjjs nader 
overeen te komen, 

AUGUST «STEK, 
O l a s h a v e n 12 te R o t t e r d a m . 

De GROOTSTE MAGAZIJNEN van 
MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS 

bevinden zieh 
ROTTERDAM, AMSTERDAM, 

Nieuwland N». 1. Bloemgracht 77. 
(Vasteland) G Sc J COOL. Fabrikanten. 

BEKROOND 
Amsterdam Parijs Arnhem Philadelphia 

1866. 1867. 1868. 1876. 

GEBROEDERS DIJKERMAN te Breda, 
clnnr uitbreiding . Ier zaken en .Ie toepassing van 
«loon. tol s | » i e « V aflra-ruiy in slaat gesteld, 

bevelen zich hierbij aan voor het maken van 

VERPLAATSBARE HüLTE\ GKBOtWTJES. 
Prijscouranten wonien op franco aanvrage gratis 

verstrekt, terwijl het modelboek na ontvangst van 
40 rents in postzegels kan wonien toegezonden. 

SUIJVER Hk. J O N K E R &, ZOON. 
S T O O M K E T E L M A K E R S te A M S T K I t D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Neuchate l^Asphal te Company L ,d. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

V A L DEI TRAVEJRS, 
geel'1 berigt dal duor haar tot eenure A G E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 
FOLKERS 4 » C ° . te Amsterdam, 

door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders vooi- geheel Seder-
land aangenomen ou gehjke voorwaarden als aan de Fabriek, lleltweg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Gedrukt by G. W, VAN DER WIEL & C" te Arnhem. — Alle nukken en advertentie., te adresseeren aan den Redacteur F. W. VAN GENDT JGm. te Arnhem. — Uitgave van 1). A. THIEME. 

Twaalfde jaargang. F . 20. 
• i Zondag 20 Mei 1877. 

DE OPMERKER. 
W E E K B L A D 

VOOR 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S en W E R K B A Z E N . 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JOz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 
Venchrjnt Zondag,. Prü, per 3 maanden / 1.66. Men abonneert lich voer 

een jaargang. Aftonderhjke nommers bij voorüitbratelling 16 cent*. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 
Van L—5 regeli fl.—, verder voor elkcu regel plaatsruimte 20 ceati en 10 cSnte 
voor een nommer vaa bet blad. Advertentien voor bet buitenland 25 cents per regel. 

VIJF PERCENT RENTE-WAARBORG. 
De dagbladen deelen ons mede, dat de Minister 

van Koloniën een overeen komst gesloten heeft met 
de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, 
waarhij deze zich verbindt het spoor van de lijn Se-
marang—Vorstenlanden te versmallen, en vergun
ning verkrijgt nieuwe banen oost- en westwaarts 
van Soemkiirta aan te leggen tegen een rente-waar
borg door den Staat, gedurende veertig jaren, van 
niet minder dan vijf tan honden!, ofschoon zij tot 
lieden goede zaken maakte met een waarborg van 
4J-, zoo ik mij niet bedrieg. Aan deu Biitseh-In-
tlischen spoorweg Muttra—Madras kent men 4 "/„ toe. 

Men ziet hierin weder een staaltje van ons plu
tocratisch regeerstelsel en van den geringen eerbied 
voor de belastingschuldigen. Het is weder het Ive-
Inng van de rijken tegenover de rechten der armen. 
.Misschien kom ik hierop later in dit blad terug. 
Voor het oogenblik slechts dit. I»« toongevers vnn 
genoemde Maatschappij hebben steeds luide beweerd 
in bet Instituut van Ingenieurs en in UUN 7'yrf-
M-hrifl VOOR Nederlandsch-Indié, dat een smalle 
noorvtvg een »slechte,' spoorweg is. Hoe dit te 
iaën rijmen niet de nieuwe overeenkomst? 

In 1868 sprak ik met een Haagacben geldman, 
die concessit: had aangevraagd voor een sjioorweg in 
Zuid-IIollund en mij verklaarde, «Int *\\ penaal ren
te-waarborg ruim voldoende was. Sinds twaalfjaran 
zal de ivnto-standaard wel niet gestegen zijn. Kn 
zoo ik een oordeel mocht uitbrengen over den staat 
der geldmarkt, zou ik zeggen, dat in dezen tijd 
van oorlog en onrust, waarin zoo velen niet weten 
hoe hun spaarjrenningen te beleggen voor een goede 
onderneming, gewaarborgd door een te vertrouwen 
Regeering, de gelden wel goedkoojier tc krijgen zijn. 
Het is hier te doen om een kapitaal van slechts '28 
millioen. Ik erken gaarne alles behalve een »spe-
tialiteit" te zijn op dit gebied, maar ik bladerde 
zoocven in The Contemporary Review van April jl. 
en las op bl. 706, in een opstel van den hoogleer
aar Price; The bankers and merchants of the City 
are fond of speaking of loanable capital, as being 
itctunllg in their hands. 

En zulk een geschenk, dat veertig jaren lang IĴ  
millioen gulden, vooral als tic Solo-rivier en tie Se-
rajoe verbeterd worden , 's jaars kan bedragen , wordt 
mingeboden, nadat de Kamer bevonden heeft, dat 
de knt'fieplaiiteiide bevolking van hel distriet Rrma-
mih, in Keiüri (Java), onlangs gemiddeld een acht
ste cent aun jaartgksch loon per huisgezin (van vijf 
personen, die bijna allen aan den arbeid deelnemen) 
ontving; nadat liet Kaboh-kanaal is opgegeven; na
dat ürolmguu acht en twintig jaren tevergeefs ge
wacht heeft op een vlocüngs scheepvaart-kuniml om 
tegen hongersnood gevrijwaard te zijn; nadat dc 
spoorweg-opneming uit Padang naar tic binnenlan
den is gestaakt als |e duur! 

Zulk een geschenk wonlt aangeboden door een 
iJavanenvrieiid", die bovendien zijn ambtgenoot voor 
Binnenlandse he Zaken l l ü millioen gulden (plus de 
siippletoire kredieten; denk slechts aan bet inorder-
landstlu' <|NH»rvvegnet, den Itoltenlaiusehcri waterweg 
naar zee, Holland op zijn smalst enz.) wil laten ne
men uil ile beui's der Javanen voor het droogmaken 
van de Zuidersee, terwijl («artieulieivn aanboden het 
met vrijwillig bijeengebrachte gelden te doen. Wij 
ontwoekeren nu niet alleen den grond aan de baren, 
maar ook uau tie zakken tier armen. Zulk een ge
schenk wonlt aangeboden door Wnt** ,̂, die een *hof* 
tig" adres aan den Koning onilcrteekende, met het 
verzoek om toch wat meer eerbied te doen toonen 
voor de rechten der Javanen en al het geld, dat /ij 
Opbrachten, uitsluitend te doeu besteden in hun be
lang, dus niet ln dat vnn inoeilcrlandsche rxnipon« 
knipjicrs. 

Droevig regeerstelsel, dat slechts zwakke, deer
niswaarde karakters duldt, die zich laten bebaenchen 
door eiken invloed der omgeving! Beteaken is volle 
wuaiwhuwing voor onze ambachtslieden, die zich 
vei beelden, dat onder ons eensitair stelsel veel ge
daan kan worden voor hunne belangen, hunne rech
ten, hunne scholen, hun aandeel in de belastingen! 

Geneve, 10 Hei 1877. 
S. E. W. ROOROA VAK EYSINQA. 

HET BEOORDEEMNGSRAPPORT OVER DE 
MUSEUMPLANS. 

Alle onpartijdige deskundigen hebben ongetwijfeld 
de verwachting gedeeld, dat de openbaarmaking van 
kat beoordeelingsrapport over de museumplans, in 
de Staatscourant van 20 April j l . , een nader onder
zoek zou ten gevolge gehad hebben; de inhoud van 
dat rap|H>rt in verband met de omstandigheid, dat 
de beoordeelingscommissie bestond uit leeken in de 
bouwkunst en één partijdig deskundige, pleit toch 
*J te veel voor betgeen over deze zaak herhaaldelijk 

in dit blad geschreven wenl. Let men b. v. op de 
bouwkosten van het bekroonde ontwerp, dan wonlt 
daarvan in het rap|»rt gezegd dat deze slechts 
ƒ 1 , 0 5 0 , 3 0 0 beloopen; werden teekeningen, bestek 
en begrooting maar in handen van onpartijdige, be
kwame bouwkuiistenaai-s gesteld, dan zou uien wel 
degelijk tot het resultaat van minstens twéé millioen 
komen, hetgeen lc dezer plaatse reeds zoo ilikwerl 
herinnerd wenl. 

Stelt uien geen verl rouwen iu het oordeel van 
onpartijdige Nederlandsche bouwkundigen over den 
mtamunbouw, men zal dan toch tloor middel der 
Nederhwdaehe gezanten iu den vreemde de teekenin
gen , het liestek en de begrooting tloor onpartijdige 
buitanbtndache deskundigen kunnen latenondersoeken. 

Verlangt de Regeering informatien over handels
taken , dan wendt zij zich immers tot de Kamers 
van Koophandel, en niet tot advocaten; wenscht zij 
te wonien voorgelicht over ouderwijs, dan worden 
informatien ingewonnen bij onder wijzers en niet bij 
kooplieden. Derhalve IOU het niet meer dan ratio
neel zijn, «lat architecten rapport uitbrachten over 
de museumsaak, en niet leeken in dc houwkunst 
niet één partijdig deskundige. 

Het is ongetwijfeld de wensch van ieder onpar
tijdig ret'litscha[ieii Nederlander, dat officieel een 
onjKirtijdig deskundig onderzoek bevolen worde, al
vorens met den DOUW van het Museum venier worde 
voortgegwin. P. 

De beantwoording der vraag of het museum vol
gens het oulvverp-Cuypcrs voor een millioen gulden 
of daaromtrent kan worden gebouwd is vaa belang • 
niet alleen om tot de kennis te komen of aan de 
voorwaarden van het programma te dien opzichte is 
voldaan, maar ook in het belang van de schatkist. 
Het streven vnn den schrijver tier bovenstaande rv* 
gelen verdient lot, en hoewel het gezond verstand 
zegt. dat niets rationeeler zou zijn dan een overzicht 
van tie kosten van dit lieliiiigrijke bouwwerk tc ma
ken, alvorens tot tie uitvoering over te gaan, ismen 
tie meaning toegedaan, dat op de gegeven wenken 
geen acht zal geslagen wonien. 

Redactie. 

PRIJSVRAAG VOOR DE GROOTE SOCIéTEIT 
T E ARNHEM. 

Wij waren in de gelegenheid eeu kijkje te nemen 
in ile bovenlokalen van genoemde Sociëteit te Arn
hem naar de tentoongestelde 31 ontwerpen, ingezon
den ter mededinging nuar dc prijsvraag voor een 
nieuw gebouw dier vereeniging. 

Dit aantal is waarlijk groot; 'laar er maar één 
prijs wenl uitgeloofd, liep menig inzender van een 
verdienstelijk en bruikbaar ontwerp gevaar zijn tijd 
aau de beantwoording der prijsvraag zonder eenige 
vergoeding te besteden. Het is echter een opwekkend 
verse) lij use], dat er thans lust tot misled inging in de 
bouwkundige wereld heerscht. 

Naar wij vernemen, heeft het Bestaur der Socië
teit in deze zaak (link gehandeld. Dc commissie 
van beoonleeling toch had geatlviseenl geen enkel 
ontwerp te bekionen, daar geen volgens haar oor
deel aan de eischen voldeed. Het llestunr echter 
WenechtC dat eeu heki-ouing plaats vond, waarop 
de commissie het plnu aanwees, dat uaar haar oor
deel het beste aun dc gestelde eischen voldeed. 

De commissie vnn beoordeeling had, behalve het 
bekroonde, nog rierontwerpenaikasonderd, dienaar 
haar inzien beter waivu dan tie andere nntwoonlen. 
Iu het rapport worden deze vier ontwerpen eu het 
bekroonde behandeld, en deze liggen in de eerste 
plaats aan de beurt van bespreking. 

Wij beginnen natuurlijk met het bekroonde onder 
het motUr Veluwc. Uit de indeeling der platte
gronden bleek, dat al tie gevraagde lokalen aanwezig 
waren: hiervan bevonden zich de conversatiesaren 
aan tie straat- eu de sfieel- en leeszalen mui de tuin-
rijde. Deze schikking is zeer gunstig cn duor het 
terugspringen van het middelgedeelte bestaat er ge
legenheid om aan de stmat te zitten; het is echter 
jammer, dat de hoofdingang in een der zijgevels der 
aldus gevormde vleugels geplaatst is, zoodat een 
handwijzer voor dc vreemdelingen wel noodig zal zijn. 
Ook zijn de garderobe en speelzaal veel te klein en 
de 10 M diepe conversatiezaal kan onmogelijk vol
doende verlicht worden door de kleine raampjes, 
die zich in den gevel bevinden, de commissie komt 
hier den ontwerper te hulp en zegt in haar rapport, 
dat de ramen hucr grooter gemaakt kunnen worden. 
De woning van den kastelein en de keukens bevinden 
zich op de lstc verdieping, hetgeen naar onze meening 
nog al hinderlyk zal zijn voor de bezoekers der Socië
teit, aangezien de trap, die deze verschillende lokalen 
met den bcganen grond verbindt, naast of liever 
tu&schen de leeszaal, conversatie-zaal en bibliotheek 

gelegen is. De gevels van dit plan lichooreii tot de 
minste van ai tie ingezonden ontwerpen en zijn bepaald 
stijlloos; als raorbeeM, hoe weinig hier de vormen 
beredeneenl zijn, kan dienen, dat men op zolder 
een borstwering aantreft van ongeveer 2 M,, waar
boven nog een balustrade, dus een schijn-architectuur 
van ruim 3 M . , terwijl de eerste verdieping te laag 
is. In strijd met het programma was er een ge
kleurde gevel teeken ing bijgevoegd, waarop boomen en 
wandelingen aangegeven zijn, alsof het ccn Ituiten-
Sociétcit gold. 

Het hierop rolgende onlwerp Ad hoe heelt in 
plattegrond veel gelijkenis met het voorgaande en 
heeft ook hetzelfde gt-hrek als bovengenoemd, d. i. 
geen voldoend licht in eenige zalen. Het is een 
groote fout van dit plan, dal aan een der zijgevels 
eeu uitbouw gemaakt is voor tien kastelein, enz., 
waardoor een gedeelte terrein, vóór dien uitliouw en 
nau de straat gelegen , ongebruikt blijft liggen ; voorts 
is hel jammer, dat de ontwerper ook te weinig op 
ventilatie gelet beeft. De gevels zijn zeer verdien
stelijk, met t«e|>assiiig van renaissance motieven, ont
worpen, doch kunnen niet anders dan grootendecls 
in gehouwen steen gemaakt wonien. De uitgetrok
ken bouwsom laai dit niet toe, cu de nabootsing 
door pleisterwerk moet ontraden wonien, zoowel om 
het onaesthetisclie als hel onsoliede; wie daarvan 
overtuigd wil zijn, bezichtigt1 tie Buitensociëteit tc 
Arnhem, waar ieder oplettend toeschouwer tot de 
overtuiging komt, dut men geen stijl met voor het 
doel ongeschikte materialen ongestraft kan nabootsen. 

Hoe of het mogelijk is datdc Commissie het derde 
ontwerp Ave onder de uitverkorenen geschaard heeft, 
is dutr.-i.'. jp -lijk. Hoewel het teekenwerk onberispehjk 
is, dc gevels de beste zijn van tie vijf door de Com
missie afgezonderde ontwcr]ien en de plannen veel 
goeds bevatten, waarbij wij onder andere op het 
doorgaan der conversatie/aal tloor twee verdiepingen 
en de plaatsing van het hullet wijzen, wonlt aan tie 
gestelde voorwaarde, dut dc bouwsom niet meer 
dan ƒ 05,000 mag bedragen, het minst van allen 
voldaan, daar dit ontwerp in uitvoering ruim het 
dubbele zal kosten. De licgrootuig wonlt bij dit 
ontwerp niet aangetroffen en er is niet aangewezen 
hoe of dc ventilatie moet geschieden; voorts is de 
plaatsing vuu de kasteleins won ing op zolder o!'onder 
een mansarde zeer ondoelmatig, terwijl 2 privaten 
op den beganen grond voor een Sociëteit van ± 000 
leden onvoldoende zijn. Men twijfelt er nan of in 
tie biljartzaal 3 biljarten kunnen geplaatst wonien. 

Hel hieropvolgende ontwerp Kunst adelt heeft, 
geheel afwijkend van tie voorgaande, het bullet in 
liet midden vau het gelwuw geplaatst en al de zalen 
ar omheen gegroepeerd. In dit denkbeeld is veel 
goeds, maar dit weegt niet op tegen tie nadoelen, 
die hieruit voortvloeien; al het benoodigde voor het 
buffet en voor de moiitoir, die ernaast is cn voor 
dc eetzaal op de eei-ste verdieping dient, moet van 
af de keuken, die zich aan den uitersten hoek van 
het gebouw bevindt, door gangen aangebracht wor
den , terwijl diezelfde gangen tloor de bezoekers der 
Sociëteit gebruikt moeten wonien. De gevel is in 
renaissance stijl met Grieksche motieven ontworpen, 
en hierop geldt dezelfde opmerking, als bij het ont
werp Ail hoc vermeld is. 

In het ontwerp Castalia is liet gevraagde al zeer 
slecht opgelost; liet munt uit door een menigte uit
trouwen , ieder gedekt met een eigen kapje en het 
groote aantal meters zakgoot wordt dan ook in het 
rapport vernield. Misschien is deze wijze vau op
vatting en de omstandigheid, dat de kelder uit ééne 
ruimte bestuut, die bijna de geheele oppervlakte, vun 
het gebouw inneemt, zoo ook dal de gevel niet ge
lukkig uitgevallen is, oorzaak dat aau dit ontwerp 
meerdere verdiensten werden toegekend. 

Wij verlaten deze ontwerpen om tlie te bezichtigen, 
welke in de Galerie de Refuse ziju tentoongesteld, 
eu onthouden ons daaibij van tic bespreking der 
antwoorden, die beneden nul zyn cn bijna bij iedere 
prijsvraag worden aangetroffen. Wij gaan met ge
noegen uaar de ncvenzaal, aangezien naar onze meening 
hier meer degelijk werk te zien is. wij willen eenige 
ontwerpen bespreken eu beginnen met dat, gemerkt 
S. G. {in elkander geschreven). Dit is een goed 
plan met een gevel, waarvan tie motieven aan de 
renaissance ontleend zijn eu de uitvoering van dit 
ontwerp bewijst een geoefende hand; jammer dat 
de ontwerper in strijd met de bepalingen vun het 
progiamma schaduw heeft aangebracht. Of dit invloed 
op de beoordeeling heelt gehad, kunnen wij niet 
uitmaken. 

Het ontwerp Rhcin is een origineel plan, geheel 
afwijkend van de anderen; de breedte van het ter
rein is hier slechts voor de helft ingenomen en het 
overige is tuin, zoodat men zoowel voor de vóór- als 
voor den zijgevel kan zitten. Alle lokalen zyn aan
wezig en van voldoende grootte; iu de gevels spreken 

al deze lokalen, hetgeen een schoone groepecring geeft, 
doch middenin een straat van ongeveer 12 meter 
gelooven wij , dat men zeer veel aan effect zal 
verliezen, cn het gezicht vau uit den zijgevel aan 
den tuin op de achtergevels van de belcndenden per
ceelen is ook niet aanlokkend. Het geheel is ont-
worpen in Duitsche renaissance, in alles volgehou
den , flink geteekend cn verraadt in alles een dege
lijk kunstenaar; in hoeverre nu het slaafsch volgen 
van een stijl uit een vroeger tijdperk, welk tijdperk 
dan ook, voor onze eeuw gewensclit is, willen wij 
niet beslissen. 

Arnhem is een goed plan, flink geteekend met twee 
v.iMigels, waarvan er een tot ingang dient; voor het 
terugspringend middelgedeelte is gelegenheid om 
eene overdekte zitplaats te hebben en in de verbree
ding vau liet terrein achter het perceel van Huron 
Vun Brakeli heeft de ontwerper keukens en kaste
leins woning aangebracht, tloor welke oplossing reuk 
vau de keuken, gedruisch van dienstboden of huis
houding, onmogelijk ln de zalen kunnen komen, Voor 
de gevels, tlie zeer verdienstelijk zijn, heeft de ont
werper in alles constructieve vormen en degelijke mate
rialen gebruikt, en voor de bin nen betimmering is 
hetzelfde principe inacht genomen. 

Studie en Volharding is een vrij goed plan met ge
vel, ontworpen in Fransche renaissance; dc weinig voor
uitspringende vleugels zijn door koepelvormige daken 
gedekt, en het geheel is uitmuntend geteekend en 
getuigt in alles een geoefende hand. Ook bij dit 
ontwerp is, evenals bij een der vorigen, in strijd 
met het programma, schaduw aangebracht. 

Ventilatie geeft al de lokalen, die gevraagd wor
den, doch de opbssing is gel.ecl afwijkend van al de 
anderen cn bestaat hierin, dat aan de straat een 
gedeelte boven de conversatiezalen op de le verdie
ping blijft liggen, waardoor twee groote plateaux aan 
weerszijden van de eetzaal, die aan de straatzyde 
alleen opgaat, gevormd worden. De hoofdingang 
bevindt zich hier gelijk bij dc meeste ontwerpen in 
•HÏII der vleugcis; het geheel is met zorg geteekend 
en aau verwarming en ventilatie is bijzondere zorg 
besteed. 

Veel overeenkomst, wat plaatsing van het gebouw 
betreft, heeft het ontwerp onder het motto Rhein 
ingezonden en vroeger besproken, met dat, hetwelk 
gemerkt is inct een zeshoek waarin een vijfhoek, 
terwijl in dezen vijfhoek weer een driehoek met liet 
getal 13 geplaatst is. In dit ontwerp is de speel
zaal hoofdzaak en de andere lokalen zijn als zit
kamertjes om deze groote zaal gegrocpeeid, zoodat 
in tlit plan het gevraagde al zeer slecht opgelost is; 
de gevel niet eenige laat gothieke motieven is niet 
onverdienstelijk. 

Wij willen ons hierbij bepalen en stippen nog 
even aan, dat er een ontwerp was met een porte-
cochère en twee of drie met een ingang in het mid
den, terwijl al de overigen den ingang in een der 
vleugels gemaakt hadden. 

Aan de voorwaarde van het programma, dat de 
kosten van houwen niet meer dan '65,000 mogen 
bedragen, was door niemand voldaan; misschien wel 
op papier, maar bij oplettende beschouwing der 
ontwerpen, kon men er geen ontdekken, dat onder 
de f 70,000 kon gemaakt worden. 

Een der ongelukkigste bej>alingen van het pro
gramma is die van art. 7, luidende: De teekenin
gen moeten als schetsen behandeld worden: de 
lijnen in inkt gezet, de muren moeten in door
sneden gekleurd wo.den, maar overigens mogen 
geen kleuren, schaduwen of arceeringen worden 
aangebracht. Hierdoor was het den ontwerpers on
mogelijk hunne teckeniiigcn de noodige duidelijkheid 
te geven, vooral voor een Commissie, die voor het 
grootste gedeelte uit leeken bestaat; nog ongunstiger 
werkt die bepaling, wanneer enkelen zich daaraan 
niet houden. 

Zoo wekte het onze bevreemding dat in eenige 
nagekomen teekeningen van het bekroonde ontwerp 
met de aanmerking van de beoordeelingscouunisste 
tekening was gehouden. 

Wij wenschen, dat voor het vervolg commissien 
van beoordeeling de inrichting van het besproken 
rapport niet tot voorbeeld zullen nemen. Zulk een 
stuk mag zich niet bepalen tot eenige ontwerpen, 
maar alle antwooi-den moeten behandeld worden, 
opdat ieder inzender tenminste het voordeel uit het 
beantwoorden van prijsviagen kan trekken, dat hy' 
met de bemerkingen op zijn werk wordt in ken
nis gesteld. 

Ten slotte een enkel woord over de samenstelling 
der Commissie, waarin drie deskundigen zitting had
den , om met het Bestuur en drie gewone leden 
der Sociëteit uitspraak te doen. Als deskundigen 
werden de heeren E. Gugel, Hoogleeraar aan de 
Polytechnische Schoot te Delft, J. G. van den Berg, 
hoofd-üigeuieur bij den aanleg der Suiatsspoorwegea 
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en H. J. Heuvelinh Jr., architect te Arnhem door 
het Bestuur benoemd; deze deskundigen brachten te 
zamen 3 stemmen uit, terwijl de geheele Commissie 
elf leden telde. Het verdient overweging om de bouw
kundigen aan te •poren bij eeue prijsiiitschrijving 
vooral op tie samenstelling der jury te letten; wordt 
het leekental daarin te sterk vertegenwoordigd, dan 
worden de belangen der kunst als van zelf benadeeld. 

I N G E Z O N D E N . 

Mynheer de Itedactcur! 

Wij betuigen hiermede onzen dank voor de beleefde 
toezending dei- exemplaren van De Opmerker van 
6 Mei j . l . , bevattende een nieuw schrijven van den 
heer A . Kapteyn, gericht tegen onze methode van 
poudrette bereiding. 

Wij achten het overbodig hierop te antwoorden , 
daar de juistheid onzer berekeningen , tlie hij bestreed , 
door de uitkomst der proefnemingen te Dordrecht 
bewezen werd. 

Zooals opgegeven in het » Adres" van den heer Lier
nur aau den Gemeenteraad van Amsterdam, (1874) 
is het namelijk gebleken, dat met tie dichtheid dei-
bevolking te Dordrecht, er slechts voor ongeveerde 
helft van het te verdampen feeaalwnter versehen 
stoom ter poiidrettebereiding noodig is, terwijl voor 
de andere helft dc vereisehte hoeveelheid warmte in 
den afgewerkten sttiom van den ledigingsdieiist wordt 
gevonden. De opgave van den Directeur Van der 
Kloes in zijn jongst verslag, als zou tie laatstgenoemde 
stoom zooveel als V s der genoemde hoeveelheid le
veren, is te gunstig. 

Het stemt tevens met onze mededeel ing van Aug. 
1 8 7 3 aan het Gemeentebestuur vun Dordrecht over
een , dat ons procédé bctrekkelgk goedkoop is. Het 
zal ten minste uldaar, met inbegrip van den vermelden 
verschen stoom, niet meer diui 85 eents per inwoner 
en jaar kosten, terwijl het verkregen produet ruim 
ll. 3 ' / 3 waard is. 

Wij wenschen echter niet, tlat deze uitkomst worde 
aangemerkt als eene demonstratie tegen de ziens
wijze van den heer Kapteyn. Dat niet zijne, maar 
wel onze berekeningen bleken juist te zijn, is alleen 
van gewicht vuor tie gemeenten, tlie er door gehaat 
zullen worden eu doet niets uun hem of aan zijne 
bekwaamheden tekort. Errare humnnum est. Wij 
vestigen de aandacht op bet bovenstaande alleen om tc 
doen uitkomen. dut tic discussie uls gesloten behoort 
te worden beschouwd, totdat de practijk er moer 
gegevens voor aan de hand zal doen. 

Kunnen wij ten opzichte van tic wetenschappe-
lijke zijde der vraag thans dit standpunt aannemen, 
zoo is dit evenwel anders met eenige beweringen 
van den heer Kapteyn op persoonlijk gebied. Hij is 
het zoowel zich zeiven als uwen lezers verplicht uan 
te toonen: 

l u . waar en wanneer wij , in tegenstelling met 
zijne verklaring «Poudrette maken kost geld*', be
weerd hebben dat dit kosteloos gesclücdcn zou; 

2°. dat wij tic Inchtpompmachine te Dordrecht 
grooter hebben gemaakt dan noodig voor den Jcdi-
gingsdienst, teneinde zoo doende tersluiks stoom 
voor bet poudrettemaken sbinnen te smokkelen" en 
»Gemeentebesturen diets temaken", dat het procédé 
niets kost. 

Aan hem het antwoord hierop overlatende, heb
ben wij de eer U beleefdelijk um pluutsing dezer 
regelen te verzoeken en verblijven 

Uwe dienstw. dienaren 
LIERNUR EN D E BRUMS K O P * . 

Frankfort a/M. 1 5 Mei 1877 . 

De Redactie heeft gemeend aan het bovenstaande 
schrijven plaatsruimte te moeten afstaan, al wordt 
de zaak 'm ipiaestic daarin niet tlan oppervlakkig 
besproken. Zij laat het aan den heer Kapteyn vol
gaarne over dit stuk te beantwoorden. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 

BOUWKUNST. 

AKDEELINO ROTTERDAM. 

Vergadering van ii Mei 1877. 

In de daarvoor bestemde bus woitien twee stuk
ken gevonden, het eene bevattende het verzoek dat 
in dc algemeene bepalingen in de programma's der 
door tie Afdeeling uit te schrijven prijsviagen, tie lie-
paling zou wonien opgenomen, tlat de antwoorden 
door den inzender eigenhandig moeten vervaardigd 
zijn. Dit versoek zal door het Bestuur in aanmer
king worden genomen. 

Het tweede behelst de vraag hoe dc leden cn het 
Bestuur zouden moeten handelen, uls het na beoor
deeling en bekroning bleek, dnt het ontwerp of tie 
teekening door een ander dun den liekroonde wns 
vervaardigd ? Desa vraag van ingrijpenden aard 
zijnde, wonlt ter overweging in banden vun het 
Bestuur gesteld. 

In de plaats, van tie aftredende en niet herkies
bare Bestuursleden, de heeren 1). dc Vries en A. 
Korndorffer, wonien gekozen de heeren W. Stok en 
J. J. Vormer, cn tot plaatsvervanger-afgevaardig
den, de heeren J . A. Voorhoeve en A. Korndórffer. 

De rekening van tien Penningmeester over het 
jaar 1 8 7 6 — 1 8 7 7 , sluitende niet een saldo van 
ƒ 231 .95 , wordt goedgekeunl, evenals de hegrooting 
voor 1 8 7 7 — 1 8 7 8 . 

Door de vertegenwoordigers tier Afdeeling in de 
vergadering van het Bestuurder Maatschappij met tie 
Voorzitters cn Secretarissen der Afdeelingcn wordt 
rapport uitgebracht, waaruit blijkt dat met het 
eerste der vanwege de Afdeeling Rotterdam voorge
stelde punten van behandeling eene proef zal geno
men WOcJon, Dit voorstel heeft ten doel in de 
Afdeelingcn gedane vragen van meer tlan lokalen 
aard, door alle Afdeelingcn te doen beantwoorden, 
uit welke antwoorden door de voorstellende Afdee
ling een algemeen antwoord zal worden gemaakt, om 
dit ter plautsing in de Bouwkundige Bijdragen in 
te zenden. 

Het tweede voorstel had ten doel, dat, ter ver

krijging van samenwerking tusschen de Afdeelingcn, 
tloor haar gezamenlijk een MO min kostbaar mogelijk 
plaatwerk zou worden uitgegeven, bevattende het 
beste wat sedert ongeveer 1850 in ons land is ge
bouwd of ontworpen en dat wel zonder nadeelig op 
de geschriften, door dc Maatschappij uit te geven, in 
te werken. 

Wel werd iets goeds in het denkbeeld gevonden, 
doch zooals het tiaar lag, kon men er zich niet mede 
verecnigen. Algemeen werd gevreesd dat concur
rentie tusschen Muntschappij en Afdeelingen zou 
ontstaan. Het Bestuur had hef voorstel aan een 
commissie uit zijn midden ten onderzoek opgedragen, 
die van oordnel was, tlat de zaak beter door de Maat
schappij zelf in het leven ware te roepen. Het ten
gevolge daarvan door tie Commissie geformuleenle 
voorstel omvatte tie drie volgende punten: 

a. Vanwege de Maatschnppij znl, nis bijblad bij 
de Bouwkundige Bijdragen, afzonderlijk worden uit
gegeven een plaatwerk , als in het voorstel wordt 
bedoeld. 

6. Voor tie uitgave daarvan zal aan de Commissie 
van Redactie uit iedere medewerkende Afdeeling, een 
litl wonien toegevoegd. 

c. De reis-en verblijf kosten komen voor rekening 
vim het bijblad en tie deelnemende Afdeelingen, 
ieder voor de helft. 

Deze voorstellen, ook tloor tie Vergadering aange
nomen zijnde, zullen als Bestuursvoorstel in de aan
staande Algemeene Vergadering in behandeling geno
men worden. 

Van tie Afdeeling Arnhem waren mede twee. voor
stellen of vragen ingekomen, he vergadering met 
het Bestuur meenden echter, dat de ouderwerjien 
daarvan minder ter behandeling in deze vergadering 
geschikt waren, Zij komen meer op het gebied dei 
vragen, die jaarlijks door het Bestuur ter («han
deling wonien voorgesteld. 

De voorzitter deelt incde dat zich nog als ver
vaardiger van een tier antwoorden op tie buitengewone 
prijsvraag ode teekening van een getuigschrift met 
versierden rand", en waaraan een eervolle melding 
was toegekend, heeft hekend gemaakt, de heer C. 
II. Schmidt. 

Uit het rapport van hcoordeclimrs van het inge
komen untwoonl op tie prijsvraag seen wachthuisje 
hij een stoomboot veer'' blijkt, dat het ontwerp do 
lickroning waardig wonlt geoordeeld, liet Bestuur, 
zich met deze conclusie vereenigd hebbende, wonlt 
aan den vervaardiger daarvan, de beer .1. K. M. 
Lsndhout, tie uitgeloofde prijs, zijnde het getuig
schrift der Attleeling met premie van f 25 uitgereikt. 

Als uit te schrijven prijsvragen worden goedge
keurd: 1°. de onlienntwoord gebleven vraag; »een 
predikstoel." 2°. sde gevel van een woonhuis." 3n. 
ide lietimmering vun een hullet in eerigmot koffiehuis." 

Een lid doet het voorstel, dat aan den vervaardi
ger van het letterschrift op de in de vorige verga
dering bekreondc teekening van een getuigschrift, 
eenige belooniiig znl wonien toegekend. Dit voorstel 
wonlt bestiedeu tip grond , dat in het programma 
slechts sprake is van één prijs en tint tie vervaardi
ger geen lid der Afdeeling 'is, zoodiit hij niet nanr 
Oen prijs kon mededingen. Van meerdere zijden 
werd hot gevoelen verkondigd. dut de vervaardiger 
der teekening het bedoelde letterschrift veilig zelf 
had mogen maken, onulat het geen gewoon schrift, 
doch teekenwerk is. Eenige leden gingen verder en 
stelden, dat in dat geval tie inzender dat letter
schrift zelf had moeten maken. Omtrent al deze 
punten werden geen besluiten gepnivoceenl, alleen 
went met algemeene stemmen (24) beslist tlat liet 
bedoelde schrift teekenwerk is. 

Hierna sluit tie Voorzitter met een toepasselijk 
woord deze laatste vergadering van het seizoen. 

Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D 

's-Gravenhage. Z. M . heeft benoemd tot Rijks
adviseur voor dc monumenten van geschiedenis en 
kunst de lieer H. J. Scholten, te Haarlem. 

— Ter aanvulling van het korjw Rijk «opzieners 
op de spoorwegdiensten wonien personen opgeroepen. 
De vereischten zijn vermeld in de Sf.-C(. No. 1 1 1 . 
Aan de betrekking zal verbonden zijn eene minimum-
jaarwedde van ƒ 1200, benevens een vast abonne
ment, als vergoeding van onkosten bij de dienst
reizen , van / 300 's jaars. 

— Hij beschikking van tien Minister van Binnen-
landsehe Zaken is tie ingenieur vnn den Waterstaat 
1ste klasse J. W. G. Stieneker aangewezen als in
genieur voor het Iste rivier-arrondissement, stand
plaats Nijmegen; de ingenieur vun den Waterstaat 
2de klasse R. O. van Manen toegevoegd ann tien 
inspecteur in algemeenen dienst; en is bepaald dut 
als urrondissements-ingenieur zullen dienst doen in 
het 11de district (Zeeland): de ingenieur 2de klasse 
W. Verwey Az., standplaats Qoes; de ingenieur van 
den Waterstaat 3de klasse C. B. Schuurman, stand
plaats Neuzen; cn de ingenieur van den Waterstaat 
3tlc klasse It. J. Castendijk Jz., standplaats Breskens. 

— Bij ministerieel» beschikking is aan E . Bier
man, te Milligeu, tot wederopzegging, vergunning 
verleend voor een stoomsleepdienst op de rivieren en 
kanalen in de provinciën Noord-Brabant, Gelderland, 
Zuid-Holland, Noord-Holland en Overijsel. 

— Bij miuisteriecle beschikking is aan het bestuur 
van de Veghelsche SehiYiefstoombootdienst-maatschappij 
te Veghel, tot wederopzegging, vergunning verleend 
voor een stoombootdienst tot vervoer van personen, 
goederen en vee tusschen Veghel, Rotterdam en 
Schiedam, alsmede voor een stoomsleepdienst op de 
stroomen, rivieren en kanalen in de provincie Noord-
Holland. 

— Het Comité voor den aanleg van een kanaal 
ter verbinding van den Rijn met de Maas heeft te 
t 'i We|i 1 cene vergadering gehouden roet de Landraden 
en Buigeinecsters der districten Kempen en Geldern. 
Na breedvoerige discussie en mededeelingen van den 
Voorzitter omtrent tie informatien, door hem per

soonlijk te 's-Hage ingewonnen, werd met algemeene 
stemmen besloten: de bij tie zaak betrokken Land
raden uit te noodlgen, in elk district plaatselijke 
Comités op te richten, voornamelijk bestaande uit 
leden van landhuishoudkundige vereenigingen; ten
einde met hen alles nader te overleggen en een staat 
op te maken vun de koopprijzen der voor de uit
voering benoodigde gronden. 

— Naar wij vernemen, heeft de heer K. Entho
ven Lz. zijne aanvrage om concessie voor een spoor
weg vau 's-Gravenhage tloor het Westland naar den 
Hoek van Holland ingetrokken, naur aanleiding van 
ile tloor tic Regeering gestelde voorwaarde van voor
afgaande verzekering tier exploitatie tloor een bestaande 
spoorwegonderneming. 

Daar nu tie Hollandsche IJzeren-Spoorwegmaat
schappij , die met "t oog op de aansluiting en rich
ting van den geprojecteerde!! weg de eenig aange
wezen onderneming voor deze exploitatie was, in de 
tegenwoonlige omstandigheden daaromtrent geen over
eenkomst meende te kunnen sluiten, is de concessie-
vraag, waarvan de onmiddellijke uitvoering overigens, 
voor zooveel den aanleg van tien weg betreft, reeds 
verzekerd was, op de quaestie der exploitatie afge
stuit. (Vod.) 

— De Raad heeft, na langdurige discussièn, 
overeenkomstig het voorstel van 11. cn W . , besloten 
den directeur der gasfabriek eene gratificatie toe te 
kennen vun ƒ 7 5 0 0 , ter belooning zijner belanglooze 
medewerking bij den bouw tier nieuwe gasfabriek. 

Utrecht. De Minister van Oorlog heeft aange
steld tot opzichter der genie 3c klasse, tie sergeanten 
F. Kolstee van Utrecht, Oudraad van Den Helder, 
Van Roven van 's-Bosch cn Vereput van 's-Hage, 

Leeuwarden. Iu de voorgaande weck is eenc 
door tie Afdeeling van Volksonderwijs belegde meeting 
gehouden ter bespreking van tie oprichting eener 
ambachtsschool aldaar, en wel naar aanleiding vuu 
liet dezer dagen tloor Burg en Welh. den Gemeen
teraad gedaan voorstel tot oprichting vuu eene the
oretische en practische ambachtsschool. Het deint 
wenl ingeleid door dr. J. Zauijer Az., den door 
zijne geschriften enz. bekenden voorstander van am
bachtsscholen. Ann het slot van zijn belangrijk be
toog kwam hij tot de volgende conclusie: 

1". De oprichting cencr theoretische en practische 
ambachtsschool te Leeuwarden is wenschelijk. 

2". Het is wenschelijk, dat zulk cent* inrichting 
van gemeentewege worde tntstandgebracht. 

3°. Wanneer men te kiezen heeft tusschen eeno 
theoretische en practische ambachtaachool en eene 
hurgenlagschool van gemeentewege te onderhouden, 
tlan verdient de ambachtsschool tie voorkeur. 

4". Ingeval van opheffing tier hurgenlagschool is 
het tie meest wenschelijke muutregel, eene afzonder
lijke middelbare school voor de kleine burgerij met 
laag schoolgeld op te richten, niet opheffing van 
tie hoogere klasse aan tic scholen van de heeren 
De Ruijter en Roker, met dien verstande dat alleen 
tie voorbereiding voor tie laagste klasse tier Rijks-
hoogere burgerschool met ."(jarigen cursus aan een 
diei* scholen blijft bestaan. 

5°. Kan de Gemeenteraad niet tot dc oprichting 
van eene afzonderlijke middelbare school voor de 
kleine burgerij liesluiten, dan behoort door een 
goedkoop meer uitgebreid lager onderwijs te wonien 
voorzien in de behoeften der kleinere burgerij. 

Die stellingen wenlen hoofdzakelijk bestreden door 
den heer Mr. T. vnn Hcttinga Tromp, lid van de 
Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs; 
hij verzette zich inzonderheid tegen da opheffing der 
hurgenlagschool, wier nut voor de kleine huigerij 
hij veel hoogersteldc dan de bedoelde ambachtsschool. 
De heer F. H. Scheffeler Klots, directeur van de 
burgenlag- en avondschool, sloot zich geheel uan 
die bestrijding aan. 

Aan de heeren Mr. A. Bloembergen Ez. en Dr. 
C. P. Burger kwam het intusschen voor, tlat, even 
vruchtbaar als het debat was geweest, even nutte
loos zou zijn cene stemming over de conclusie, 't Zou 
niets geven, of de concltisiên door de vergadering bij
wijze van toorjmrlement, met eenc misschien kleine 
meenlerheid, wenlen aangenomen of verworpen. Zij 
zouden daarom inplaats van stemming over de con
clusie, dc volgende motie wenschen te doen aanne
men (mits het bestuur eu de inleider daartegen geen 
overwegend bezwaar hadden): sDe vergadering spreekt 
uit hare Itelangstelling in eene goede regeling van 
het middelbaar onderwijs voor de minvermogende 
standen, eu brengt min de sprekers in deze en in dc 
vorige vergadering haren dank voor hetgeen zij in 
het midden hebben gebracht tot toelichting der aan
hangige quaestie." 

Daar noch het bestuur, noch de inleider, en even
min de bestrijders bedoeld bezwaar hadden, werd de 
motie door de talrijke vergadering bij acclamatie aan
genomen. 

Deventer. De Gemeenteraad heeft in zijne zit
ting van 14 de/er besloten de vestingwerken niet 
van het Rijk aan te koopen. 

Zalt -Bommel . Aan de ln aanbouw zijnde ge
meentelijke gasfabriek zijn benoemd, voorloopig voor 
den tijd van 1 jaar: tot directeur-technicus A. M. 
A. Gulden, gemeente-architect; tot directeur-admini
strateur II. A. van dc Garde, gemeente-secretaris; dc 
eerste op 400, de tweede op 300 gulden per jaar. 

A r n h e m . De atdeeling sArnhem" der Maat
schappij tot Bevoniering der Bouwkunst heeft in 
de voorgaande week een verzoekschrift tot den Ge
meenteraad gericht, strekkende 1". om een betere 
bewaarplaats te verkrijgen voor de op het gemeen
tehuis verspreide stukken van geschiedenis en kunst, 
2°. om deze verzameling uit te breiden en er zoo
doende een museum van te maken en 3°. om dit 
museum zoomogelijk dagelijks voor het publiek toe
gankelijk te stellen. 

Lematerland Door den Gemeenteraad is tot 
architect dezer gemeente benoemd de heer J. Kuyper 
te Aduard. 

laiikomliL'iiiireii van Aantestediogen. 
Maandag, 11 Mei. 

Ten Beer, te 10 uren, door het gemeentebestuur; 
het bouwen van een nieuwe school tc Garmerwolde. 

Dlnidag, SS N e l . 
F r a n e k e r te 12 uren, aan liet gemeentehuis van 

Fraaekeradeel: hei afbreken van de oude- en het 
bouwen vao eene nieuwe voor- ou tnidilelhuiziiig eu 
eene vertimmering van de schuur, op de zalhc un 
laudeu behoorende aan het Heere-Godfricds- of St.-
Jans-leeu te Ried, iu huur bij T. L. Wiersma. 

Uerdrecht, te 12 ureu, in liet raadhuis: lo. het 
uittrekken van oude-, het leveren ou inheien vau 
nieuwe palen; eenige herstellingen en vernieuwingen 
aan walbescboeiingen en aanlegplaatsen , 2o. het ma
ken eener wal beschoeiing van gecreosotcerd dennen
hout laugs een gedeelte van den StadsvliqL 

aJaaa, te 12 uren, bij N- Spollu: het bouwen van 2 
woonhuisjes, keukon enz. 

'a-Hage, te I uur, door burg. en wetli.: het ge
deeltelijk vernieuwen au versterken vau den bruud-
gevel op het toonccl van den Stadsschouwburg. 

Arnhem, te l uur, in de vergaderkamer van dc 
comm. voor de gemeen («gasfabriek: de levering vau 
alle artikelen, met uitzondering der kolen, benoodigd 
voor de exploitatie der fabriek over het dienstjaar 
'77(78, in 14 perc. 

Haarlem, te 1 uur, ter secretarie vau den Haur-
lemmermeerpolder: Io. het vergrooten der kolenberg-
plaatsen aan de stoomtuigen Cruquius en Lijnden; 
2o. liet onderhoud der griutwegcu tot 1 Mei '78; 3o. 
het krooeen van vaarten en tochten in '77. 

Grauw, bij J . K. Musch: het bouwon fan een bur
gerhuis. 

Weenidag, » Mei. 
Weerden, te 11 uren, door dijkgraif ou hoog

heemraden van liet grootwatersclmp van Woerden, m 
het Gcmeenclandsliuis: liet docu vuu herstellin
gen lo. aan de sluis te Oudewatcr, 2o. aan de Langc-
weidscbebrug te Dricbrugge, 'to. aim de heul in den 
IJseldijk vóór de Enkele Wierike. 

AmHtrrdam, te tl uren, door dc commandant der 
marine, aan het directiegebouw: do levering van nos. 
1, 2 en 3: kramerijen ten behoeve der direction te 
Amsterdam, Willemsoord en Hollcvoolsluis; nos. 4 
eu 5: gereedschappen voor Amsterdam eu llellc-
voetsluis. 

Zannemalre , te 11 uren, door het bestuur der 
waterkeering van liet cidamitcuse waterschap Nieaw-
Bommeucde, bij C. J . van Splunder: hot herstel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot -10 April '78 van 
de aarde-, kram-, rijs- cn steenglooiing- en andere 
werken, aan de waterkeering van genoemd waterschap. 

Meppel, te 11 urcu, door kerkvoogden der Herv. 
gemeente, in de consistoriekamer i liet amovoeren en 
wedcropbouweu eeuer pastorie inde Groote-Kerkstraat. 
Aanw. 22 Mei, van 4—6 uren. 

Zwalle , te 11 uren, door het dijksbestuur van Sal-
liuid, ia De Zeven Provinciën: de herstelling vaa den 
Katwolderdijk nabij Zwolle, idem der Marskade langs 
dc Soest wetering. 

Biet, te 11 uren, door liet polderbestuur van Eist, 
bij W. Scheerder: de levering van ongeveer 800 stère 
gewasschen of gehorde, en 70 stère ongehorde of 
zandgrïnt. 

Delft, te 12 uren, door den directeur der artillerie
stapel- en coustructietiiagazijnen: de levering van: 

le perc. 9075 KG. messingdraad, dik 0.02S M.. 
3053 „ „ „ 0.0205 „ 
1715 „ „ „ U.0105 „ 
23U5 „ „ „ 0.013 

2e perc. 28,000 KG. Banka-tin; 3e pcrc. 2395 KG. 
loodplaat, dik 0.0007 M. Prijsopgave per KG. 

Alkemade, te 12 uren, door liet gemeentebestuur: 
het verbeteren van het oeverwerk oa den weg langs 
bet noordelijk deel te Oude-Wetering 

B a l k , te 12 ureu, door burg. on weth. van Gaas-
turlaud : ongevoer 1520 M. sint- tu baggerwerk, vau 
de Lutz bij Balk tot in dc Meer. Aanw. 22 Moi, 
te 11 uren. 

Leeuwarden, te 12 uren, ten gemecutehuize: het 
doeu van eenige timmer- en metselwerken iu de ge
meenteschool no. 10 aldaar. Bilj. inz. 22 Mei. 

Harderwijk, te 1 uur, door do comm. vau bchoer 
der stedelijke gasfabriek, op liet gemeentehuis: het 
maken vnn eene gemetselde gaskuip; liet stellen eener 
ijzeren stolp; de vergrooting der kolculoods, in 3 perc, 

Kel lerdam, le 1 uur, door burg. cn weth.: het 
vernieuwen van eenige gedeelten van kaaimuren in de 
buiteiistad met bij behoorende houten fuodecringen, 
grond- cn straatwerken. Inl. aau liet Timmerhuis. 

Mennikendam, te l ' i uren, in deu Doele: het 
bouwen van een woonhuis aldaar. Bestekken bij den 
opzichter R. Blaukevoort Cz., aldaar. 

Klaaawaal , te 3 urcu, door dc comm. tot wegver-
betering in de Hoekscliewaard, bij J. Vos: het Sjurig 
onderhoud van begriute dijken eu wegen in die waard. 

ffleuwendljk (Z.-H.), door den kerkeraad der Chr. 
Gcr. gemeente: het bouwen eener kerk met toren op 
het terrein naast het bestaande kerkgebouw dier ge
meente. 

Denderdag, ii Mei. 

Dulvendreeht, te 10 urcu, door liet R. K. paro
chiaal kerkbestuur, bij P. vau 't Klooster: het ver
grooten der kerk, het bouwen van ecu toren en het 
restaureeren der pastorie. Inl. bij den architect Th. 
Asseler, te Amsterdam. Aanw. 22 Mei, te 10 uren. 

Uoriorlit'in. le 11 uren, door liet heemraadschap 
van het kansal van Sleenenlioek, inden Doele: lo. do 
vernieuwingen en het. onderhoud van do kunstwerken 
langs genoemd kanaal; 2o. liet verboogen en gedeelte
lijk verzwaren van 3 gedeelten kanaaldijk, benevens 
liet aanhrengon van ecu acbterbetin, liet maken der 
zeebraak en lierstelüng van rijswerken. 

'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van kolo
niën: het vervaardigen, ineenzetten, weer uit-elkaar-
nemen en naar do plaats van inscheping vervoeren 
van den metalen bovenbouw voor 4 draaibruggen cn 
6 raste bruggeu. 

Charlela . tc 12 uren, bij Wed. A. van Dijk: liet 
verdiepen der Polderwatering, het maken eener talud-
brug en liet leveren en stellen van 2 afsluitdenrtjos, 
ten behoeve der stoombemaling in den polder Chnrlois-

Medemhllk, te 12 uren, door dijkgraaf en heem
raden der Vier-Noorderkoggen : het doeu der beraamde 
werken aan den Vier-Noorderkoggenzcodijk, het on
derhoud vau In" rijpad cn de levering van 600 M' 
riviergrint. 

Zwolle, te 12 uren, door het dijksbestuur in het 
5e district van Overijsel, in I>e Zeven Provinciën: 
het verhoogen en verzwaren van 3 gedeelten van den 
Zwartewatersdijk, en het dichten van eene doorbraak. 
Aanw. 23 Mei. 

Sehagen, te 1 uur, door het gemeentebestuur: het 
onderhoud enz. der gemeentewerken over 1877. 

Haarlem, te 2'/t uren, door het ministerie vaa bin
nenl. saken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
de luvering van 8,000,000 gebakken metselsteenen op 
het terrein van het te Amsterdam te bouwen Kijk.s-

• in 6 perc. Kaming ƒ 218,600. 

DE O P M E R K E R — Zondag 20 Mei 1877. 

Haarlem, te J 1 , uren, door liet ministerie van 
marine, aan het gebouw van liet prov. bestuur: het 
doen vau herstellingen aan do zeewering van het kust
licht Ie Durgcrdam (hoek van het IJ). 

BeeUlerzwaag, bij C. de Haan: het bouwen van 
e e t l houten schutsluisjo in de Bovengeeuwen onder 

^ M a k k u m , door het gemeentebestuur van Wonsera-
deel: de verwisseling van de buitendeuren iu de 
«esluis te Makkum. 

\ aar 1» Mei . 
l iech, voor de spoorwegmaatschappij Bokstel-Wozel: 

het vervaardigen, leveren eu stellen van den ijzeren 
bovenbouw voor 13 bruggeu, grootste spanning haaks 
gemeten 10.35 M.; waaraau te verwerken p.m.850,000 
Kü. gesmeed- eu getrokken- en 3500 KG. gegoten 

^ VrUdag, » Mei. 
Middelburg, te 10 uren, door liet ministerie van 

binnenl. zaken, aan het lokaal van liet prov. best.: 
kat maken van steenglooiing op deu Westhavendain 
Je Breskens. Aanw. 22 Mei. Kaming / 20,050. 

amaterdam, tc 11 uren, door den directeur en 
ronitimndant der marine, ter griffie van de directie: 
het vervaardigen en plaatsen van diverse benoodigd
beden voor de conservaliebelliugeu der stoomkanou-
neerbooten op 's Rijks werf aldaar. 

•udewater, to 11 uren, door burg. en weth.: lo. 
bet graven van eene vaart lang p. m 60 M.; 2o. het 
maken van nieuwe kaden ter leugte van p. m. 180 
jl.; 3o. het bcpuinen en begriuten van p. m. 220 

\ r e n l n g e n , te 12 ureu, door burg. en weth.: het 
bouwen van 2 sluiswiichterswoniugeu te Nieuwc-Pekela. 
Jol. bij dea ingenieur der Stadsvenen te Stadskanaal. 
Kilj. inz. 24 Mei. 

i . r u n i i i i ï t i i , tc 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan bet geb. van bet prov. best.: bot 
maken van paal beschoeiing met stcenstapcling enz. 
bags het kauaalboord van don Kijks-grooten weg le 
kl. no. 1, 2e zijtak van Groningeu naar Delfzijl. Ra
ming ƒ7650. . . . . 

Leeuwarden, tc 12'/i uren, doorliet ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
lo. het onderhouden over 1877/78 vau de rijzen be-
jjig. en sleonocverwcrken op Ameland. Kaming 
f 13,000; 2o. idem van den stroomloideuden dam eu 
unbuoren door dc geul de Balg, opAmclaud. Kaming 
/ 2(100; 3o. het stellen van rijzen schuttingen sa het 
doen van stroobepotingen in do duinen op Ameland. 
Raming / 3000. Aan». 22 Mei. 

Zaamalac, te 2 uren, door burg. en wolh.: het 
bouwen van ecu nieuwen toren enz. Aauw. 24 Mei. 
(Herbest.) 

vu/en. te 3 uren, door het bestuur der water-
kocriug van den cal. polder Nieuwc-Ncuzeti, iu Het 
Nederlandsch Logement: lo. bet herstel, do vernieu
wing en het onderhoud tot 30 April '78 van de narde, 
tram-, rijs- eu stecnglooiingwerkon; 2o. het maken 
vau werken tot ocvcrverdodiging. 

Urljjsnkerk, tc 8 uren, door burg. en weth.: lo . 
het aanleggen van een grintweg, van Munuckczijleu 
naar de Waarden, ter lengte van 1202 M.J 2o. het 
maken van ccn houten draaibrug eu fl zinkputjes met 
riolen, in dien weg. 

vin.n-rrh.il., door dc Amstcrdamscho Ommbusmaat-
«liappij: het leggon van de spoorbaan met wissels cn 
loibehooren vau het Lcidschcplein langs de Vondel-
kade en Overtoom naar den Amstelveenschcweg. Aanw. 
i2 Mei, tc 10 uren. . 

A m H t c r d a m : het bouwen van 3 woouhuizen met 
bovenwoningen op het terrein Plantage-Muidergraclit, 
V. 12 en 13, voor rckciiicg vau N. J. Hoogland, bij 
y/m teekeningen ter iuzagc. 

Warga, door kerkvoogden der Herv. gemeente: een 
belangrijke aan- en verbouw der pastorie. Inl. bij 
den architect D. Dutirsma, tc Drachten. 

Zaterdag, £H Mei. 
ltrecht, te 10 ureu, door den eerstaanw, ingenieur, 

... het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: cene 
verving van 's Rijks-hospitaal te Utrecht. Bilj. iuz. 
!5 Mei, te 8 ureu, op het bureau van den eerstaanw. 
ngen. voornoemd. 

Amaterdam, to 11 uren, door liet departement 
van mariuc, aan 's Rijks werf: de levering van: 50,000 
K<i. afgeslagen inlandschen scbilheiinep, 50,000 KG. 
Noordscbeu hennep, 20.000 KG. Iteliaansclieu hennep. 

Nleuwerkerk a l J . , tc 11 uren, door dijkgraaf eu 
heemraden van den Prhis-Aleianderpolder, hij J. ün-
dijk: liet éénjarig onderhond van lo. de kunstwerken, 
2o. de aarde- en rijswerken vau dien polder. Aauw. 
24 Mei. 

O e e r n l k , te 6 ureu, door bet polderbestuur van 
Hessen en Doornik, aan Sprokkelenburg: het leveren 
van ongeveer 300 stère grint. 

Leeuwarden, 'saronds te 8 uren, bij H. II. Scho
tanus a Stcringu Lemkc, op den Gracbtswal: het bou
wen van oen boerenhuis c. a. op den Grachtswal al
daar. Inl. bij den architect f. Douma. Aanw. te 
lü uren. 

Haardplaat, te 3 uren, door bet bestuur der wa
terkeering van den cal. polder Hoofdplaat, iu de Di
rectiekeet: lo. de gewone onderhouds-en herstellings
werken aan dien polder; 2o. het bouwen van een 
nieuw poldcrmagazijn met het onderhoud tot 30 April 
*'8. Aauw. 22 ca 23 Mei. 

Karendreeht, door het bestuur over het. stoomge
maal op den Koedoodboezem, bij den voorzitter J . 
Barendreet Gr.: de levering, op kour der directie, van 
160,000 KG Kuhrmachiuckolon. 

«idei.ooru, door burg. en weth.: lo. het opboogen 
tn bestraten van deu weg door het dorp Terhorue; 

het verbeteren der bestrating in bet dorp Olde-
boorn. Bilj. iuz. 25 Mei. 

Maandag, a« Mei. 
'••Hage, tc 1 uur, door burg. en weth.: het oprui

men der Koningsbrug nldaar en het daarvoor in dc 
plaats bouwen eener vaste steencn brug. Aanw. 24 
Mei, te 11 uren. 

Leeuwarden, bij den directeur dor gemeentewerken: 
de levering van 130,000 Waal straatklinkers, franco 
voor den wal aldaar. 

Zwal le , teu behoeve der Armoninrichting: dc leve
ring van 75—UK) wollen dekens, laug 1.95, breed 
UQ M. , weg. 2 KG.; 600—800 M. linnen, breed 
0.70 M . 

Dinsdag, M) Mei. 
Delft, te 12 uren, door deu directeur der artillerie-

stapel- en constructie-magazijnen: de levering van 
10,000 eiken speken, ruwe no. 2, tot raderen nos. 2, 
3. 4, 6 cn 6, in 1 pcrc. Prijsopgave per stuk. 

Kellerdam, te i2 uren, door dijkgraaf en hoog
heemraden van Scliicland, in het Gemeenelandshuis: 
lo. het 3jarig onderhoud van de 8 hoogeboezemmolens, 
het stoomgemaal op de Rotte, de sluizen, bruggen 
enz., in 3 perc.; 2o. eenige herstellingen aan de Maas-
en Uselhoolden onder Kralingen en nabij Kortenoord; 
-Jo. de levering van zwaar timmerhout, ia 3 perc; 4o. 
eenige verzwaring aan de bedijking vnu dea Hulp-
boezem, benevens het leggon van ccn rietbeslag voor 
die bedijking; 5o- het herstellen van do defecten aan 
Schielands hoogen zeedijk, iu 10 perc, waaronder be
langrijke aardwerken. 

Ur'etht. te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
nn Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: de 

uitbreiding van sporen en eenige verdere werken op 
en nabij het stationsemplacement Rosendaal, ten be
hoeve van den spoorweg Rosendaal—Vlissiugen. Inl. 
bij den seclie-iugonicur te hergon-op-Zoom. 

Zlerlkxee, te 2 ureu, ten kautorc der gasfabriek: 
de levering van 750,000 KG. Eng. gaskolen. 

'••Hage, bij den hoofdopzichter der Holl. IJzeren-
spoorwegmaatschappij (station): het makon en leveren 
van 30 landbekkenaen verdere basnsafs]uitingen van 
gecreosoteerd hout. 

Waenadag-, 30 Mei . 
•-Hage, te 11 ureu, door het ministerie van bin

nenl. zakea: lo. het maken van eon terp en bet daarop 
bouwen van een ateenen licht wachters woning, met 
inricht ing tot het plaatsen van een zelfregistreerendcn 
getijmeter op Kraggenburg, aan het zeceind van den 
Zuiderleidam van het Zwolscbo Diep ouder de ge
meente Genemuiden. Aanw. 23 Mei. Raming ƒ 12,100; 
2o. het doen van herstellingen en vernieuwingen san 
de Rijksrivierwcrkeii in de Noord, de Oudo Mnas 
tusscheu Dordrecht en het Boereugat, bet Mallegat, 
de Krabbe, dc Dorddche Kil eu het Spui, behoorende 
tot de werken der Dordsche waterwegen, met liet on
derhoud dier werken vau 1 Juli '77—30 Juni '78. 
Aanw. 14 Mei. Kaming ƒ 26,350. 

Randwijk, te 11 uren, door den dijkstool van 
Over-Betuwe, in De Ploeg: bet onder-pronel-brengen 
van den iu 1876 verhoogden cn verzwaarden dijk on
der Randwijk. Aauw. te 10 uren-

Zaandam, te 12 uren, door J. Hartug Cz.: het 
maken van oene landhoeve. 

Henabreek, te 12 uren, door burg. cn wetli.: het 
amoveeren van het bestaande en bouweu van een 
nieuw raadhuis in die gemeente. Inl. bij A. T. van 
Wijngaarden, gemcentearchitect te Medcmolik. Aanw. 
25 Mei, te 10 uren. 

Helterdam, to 1 uur, door burg. en weth.: bet 
bouwen van eene school met woning aan do l'irk-
Sinitsslraat, voor gewoon lager onderwijs, lol. aau 
het Timmerhuis. Aanw. 26 Mei, van lO'/j —H' i i «ren. 

Leeuwarden, bij S. van Hulst, op het Vliet: het 
bouwen van een beorenhuis c. a. op den Gracbtswal 
aldaar. Inl. bij den architect J. Douma. Aanw. 26 
Mei, te 12 uren. 

Lleve-Vreuwensaraehle, ter secretarie van bet 
waterschap Het Nieuw Bil.lt : de leveriug van 100 
last wrak, iu 2 perc. en 50 last Drentscheu steen. 

Denderdag, : " Hei-
Kampen, te 12 uren, op bet raadhuis: het uitvoe

ren vnu eenige herstellingen aan het eerste gedeelte 
der bedijking langs Drontnen c. a. 

Cadaaad, te 12 uron, in de Directiekeet: dc ge
wone herstellings- en vernieuwingswerken van het cal. 
waterschap Ticuhouderd-eii-Zwarte. Aanw. 26, 28 eu 
29 Mei. 

Vramabergcn, te 1 uur, door kerkvoogden der Ned. 
Herv. gemeente, bij deu logementhouder Kuiper: het 
amoveeren der oude- eu bouwen eener nieuwe kerk 
aldaur. Inl. bij de architecten Kocb, te Zwolle. Aan
wijzing te 10 uren. 

Hreakens, ten kantore van den secretaris-ontvanger: 
de gewone herstellings-en vernieuwingswerken, met het 
Onderhond tot 30 April '78, van het wuterschap Oud-
cu-Joiig-Breskcus. Aanw. 26 en 2ü Mei. 

Kehlen, door het bestuur van den veenpolder vau 
Echten: lo. rut bedekking aan de Turfschuur tc Mid-
dclvuart; 2o. het maken van nieuwe kelders cn 2 
sluiswuchterswoningen; 3o. het maken van eene be
schoeiing enz. bij de sluiswacbterswomng aan de Oos
telijke Vaurt; 4o. eouige herstellingen eu bet maken 
vau eou uieuweu regeuwatorbak bij en aan liet stoom
gemaal; 5o. het maken vau moleuasseu eu roeden; 
60. bet horstellen van 2 schutsluizen en het gedeel
telijk vernieuwen van do opslagen bij de westelijke en 
oostelijke vaarten. Bilj. inleveren aau het stoomge
maal tc Echteu, of bij deu voorzitter te Lemmer. 

Vrijdag» * J '">i. 

{Sleuwvllet, te 10 uren, iu het gemeentehuis: het 
verbeteren en onderhouden der waterkecrende werken 
van den cal. poldor Adornis. Aanw. 26, 28 eu 2D Mei. 

'•-Beach, to In1 .uren. door het ministerie vau bin
nenl. zaken, aaa het gebouw van het prov. bestuur: 
tiet opboogen vau de kanaaldijken langs de Zuid-
Willemsvaart oader de gemeente 's-Boscb. Kaming 

f 21,100. 
Deventer, t e i l uren, door burg. en wetli.: het ma

keu van ongeveer 70 M. nieuwou kaaimuur, enz. enz., 
bcueveus bet verrichten van eeuige ophoogiugen en 
eenig haggcrwerk, tenbohoovc der gomuentelijke gas
fabriek. Aauw. 31 Mei, van 1—2 ureu. Kuming/60,200. 

tireniagen , te 12 uren, door bel ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van bet prov. bestuur: 
liet doen vun eeuige verfwerken enz. aaa de acade
mische gebouwen aldaar, in 3 perc. 

Xalerdag, a Jun i . 
ttrenlngeu, tc 12 ureu, door dou ontvanger der 

reg. cu domeinen, iu De Unie: bet slccliteu vun deu 
vuoruialigen vestiugwul tusscheu het Boter- en het 
Danisterdiep; bet sloopen van de St oen til poort met 
voorgelegen brug enz.; benevens bet loggen van be
stralingen, lol. bij den hoofdopzichter A. Milleiiaar, 
tc Grouiugen. Aanw. 28 en 30 Mei, telkens te 
10 uren. 

Leeuwarden, te 12 uren, ten gemeentenuize: bet 
oververveu der bestaande eu liet plaatsen van nieuwe 
wijklettcrs ou nommers op de gehouwen binnen dc ge
meente. 

Utrecht, te 2 ureu, door bet ministerie van bin
nenl. zakcu, aan het gebouw van bet prov. bestuur: 
bet doen van kliukerbestratingen op den grooten weg 
le kl. no. 3, tusschen Moarsen en Utrecht. Aanw. 
30 Mei. Kaming ƒ 3 4 3 0 . 

Leeuwarden, te 8 uren, bij Dr. P. K. van Dam: 
het bouwen vun een becrenhuis c. a. op een vrij ter
rein aan den Gracbtswal. Iul. bij den architect 
Douma. Aanw. te 12 uren. 

I w e l l e , door de Vereeniging tot verbetering der 
Arbeiderswoningen i het bouweu vau 25 arbeiderswo
ningen buiten de Sassepoort aldaar. 

Haandag, 4 Juu i . 
Le lden , te 12 uren, door burg. cn weth.: het bou

weu vau i'i ui' openbare school voor 600 leerlingen, 
in 3 perc. bij iusob rij ving, voorts te zamen bij opbod. 

DUedag , a Jun i . 
Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 

vaa Staatsspoorwegen, aan het Centraalbureau: het 
lcggea eu verleggen van sporen en wissels enz. op het 
stat busemplacement Maastricht, ten behoeve van den 
spoorweg Maastricht—Eindhoven. Aanw. 23 Mei. 

Weenadag, f) J u n i . 
Harl ingen, te 12 uren, door het dijksbestuur der 

Vijf-Deelea-Zeedijken-Buitendijks i de levoring van 
2100 stuks grenen dijkpalrn, van verschillende lengte. 

Haedekeuakerke, te 1 uur, in het gemeentehuis: 
de gewone herstelliugs- en vernieuwingswerken vsn de 
watering Hoedekenslterke. Aanw. 4 en 5 Juni. 

Danderdag, 7 Jun i . 
Haarlem, te 2'/i uron, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: 
lo, het hei stellen vaa de stormschade, ontstaan in 
Jan. en Febr. '77 aan de hoofden van het Noorder-
straad op Vlieland. Haming /42,5O0; So. idem van 

idem ontstaan in idem aaa de Rijkszeeweringen en 
havenwerken op Marken. Raming f 19,600; 3o. het 
herstellen van 's Kijks zeeweringen op Wieriugen. 
Kaming ƒ 7 0 0 0 ; 4o. idem van stormschade op Wie-
ringen, ontstaan in Jan. en Febr.'77 Raming ƒ33,000; 
5o. het herstellen van de Rijkszooweringen op Marken. 
Kaming / 12,000. Aanw. van al de werken 2 Juni. 

Vrijdag, a J u n i . 
Arnhem, te 12 uren, donr het ministerie van 

binnenl. zaken, aan bet gebouw van het prov. best.: 
het onderhoud der Kijk s-Berk el werken in Gelderland. 
Aanw. 29 Mei en 1 Juni. Raming ƒ4700. 

Maandag, 11 J u n i . 
'•-Hage, te 10 uren, door den intendant op Groot-

Zorgvliet: lo. het maken vaa de baan voor een weg 
van het zanderij kanaal van Zorgvliet tot aan de Beek-
laan: 2o. bet bestraten vaa dezen weg over eene 
breedte van 12 M ; 3o. het bestraten van een reeds 
opgehoogd gedeelte weg volgens aanwijzing. 

' •-Hage, te l l '/ i uren, door liet ministerie van 
binneul. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: de 
verruiming van de Veerstoot aan de wield ree htscho 
zijde van bet 'a Gravendeelscho pont veer. Aanw. 6 
Juni. Raming M350. 

Amsterdam, te 1 1, uren, door de Holl. IJzeren-
spoorwegmaatschappij, in het stationsgebouw: bet 
leveren van 20,000 stuks ijzeren dwarsliggers met ver-
bnidingsdeelen, in 2 perc. 

Waentdag, I » Jun i . 
'••llage, te 11 uren, door het ministerie van bin

neul. zaken: de herstellingen en vernieuwingen aan dc 
Rtjksrivierwerken in de Nieuwe-Maas, de Oude-Maas 
beneden het Boerengat, het Scheur en de Martel, met 
het onderhoud van 1 Juli '77—30 Juni '78. Aanw. 
8 Juni. Kaming 10,300. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Heermand, 27 April: bet bouwen van een riool in 

dc Schoenmakers- en Heiiige-Gceststraten tot aan 
het paleis van justitie; minste inschr. was W. Pouli-
Koulcau, le Roermond, voor ƒ 1890. 

Numanadarp, 3 Mei: bet wegnemen der bestaande 
houten cn het inbrengen van nieuwe ijzeren draag-
balken tot ondersteuning der kap van het kerkgebouw 
der Herv. aldaar; ingekomen 5 biljetten, als: 
J. A. Bogaards, te Numnnsdorp, ƒ 2680 
C. Verboom, „ idem „ 2660 
G. Pijl, „ idem n 2300 
J. Th. Beukema, „ idem „ 2075 
J. Maaten, „ idem ., 2065 
gegund. 

W o r k II i n 5 Mei: het uitbreken en verstraten van 
het gedeelte Wijmerts, lang p. m. 800 M ; ingek. 4 
bilj., als: 
W. Strak, te Oudeniirdum, f 4635 
J. Kienstra, „ Workum, „ 3333 
S. S. de Boer en 

J. Schaper, , idem ,, 3144 
D. van der Wal, „ idem „ 3000 
gegund. 

.•itanddaarbulten, 7 Mei: het leggen van straten 
en uitwateringsgoteu ter oppervlakte van 2050 M 1 ; 
ingek. 6 bilj-, als: 
C. van Bostel, te Standdaarbuiten, / 6859 
A. Oostdijk, „ Fiinaart, „ 6052 
C. Versluijs, „ idem „ 5837 
H. Segboer, „ idem „ 5538 
P. Bogaarts, „ Standdaarbuiten, „ 5520 
L. vaa Dis, „ Fijnaart, „ 5293 
gegund. 

Z u l t H o m m e l , 7 Mei: lo. de levering van 67 ijzeren 
lautaarnpalen en 18 ijzeren branches; ingekomen 9 
bilj., als: 
Van Oppen en De 

Beaumont, te Maastricht, ƒ 2000. 
C. Klep de Bruijn en Zn., „ Breda, „ 1596.60 
Penn en Bauduin, „ Dordrecht, „ 1581. 
Merkelbach Marbais 

en Co., „, Breda, „ 1573.70 
B. Mobrmann en Co., „ Leeuwarden, „ 1550. 
L. J . Nering Bögel en Co., „ Deventer, „ 1500. 
D. A Schtetlen en Co., „ Leiden, „ 1380.70 
L . J . Enthoven en Co., „ 's-Hage, „ 1362. 
Scbaepmivn en Helmicb, „ Zwolle, „ 1262.50 
geguud. 

2o. de levering van 30,000 bovenvoetsche straat
klinkers; gegund aan A. J . Mijnlieff, te Gameren, 
a ƒ 17.85 per 1000. 

E l a i , 7 Mei: het afbreken der oude- en bouwen 
ceaer nieuwe pastorie: ingek. 4 bilj., als: 
H. Hoorneman, te Kist, f 23,529 
A. Braus, „ idem „ 18,450 
J. de Wit, „ Dieren, „ 16,875 
A. J . Ibes, „ Lent, „ 15,S00 

Pannerden. 7 Moi: het afbreken der oude- en het 
bouwen eener nieuwe kerk en het ontmantelen vaa 
den bcstaanden toren; ingekomen 3 biljetten, als: 
A. A. van Dommelen, te Arnhem, ƒ 32,800 
J . Post, „ idem ,, 31,975 
.Ine Balvert, „ Workum, „ 31,943 
gegund. 

Derdreeht, 7 Mei: lo. het gedeeltelijk afbreken 
van het Hotel-Mast cn de meesterknechts woning der 
gasfabriek en het makeu van een gebouw bevattende 
eeu uioesterknechtswoning en berg- en werkplaatsen; 
ingekomen 4 bilj., als: 
N. Klaus, te Dordrecht, ƒ 13,648 
J . Degens en Zn-, „ idem „ 12,990 
J. J . van Sluisdam, „ idem „ 12,116 
11. Degens Jr., „ idem „ 11,795 
gegund-

2o. bet graven van een vliet tot afvoer van bet 
landerijenwater naar het stoomgemaal aan de Mij), 
met bet maken en stellen van 2 krooshekken; inge
komen 10 biljetten, als: 
C. de Groot, te Sliedrecbt, ƒ 5390 
A. Heikoop, „ Giesendam, „ 4200 
H. de Borst, „ Papeudrecht, „ 3849 
J. G. Woudenberg, „ Dubbeldam, „ 3686 
D. v. d. Plas, „ Hardinksveld, „ 3575 
C. de Borst, „ Papendrecht, „ 3549 
G. Verduin, „ Dordrecht, „ 3412 
A Kokshoven, „ Kralingen, „ 2980 
C. Sterk Hz., „ Heukelum, „ 2940 
S- van 't Verlaat, „ Sliedrecht, „ 2747 
gegund. 

3o. bet verrichten van eenige werken tot voltooiing 
van het stoomgemaal aan de Mijl nabij Dordreobt; 
ingekomen 5 biljetten, als: 
H. dc Borst, te Papeudrecht, ƒ 3878 
Gebr. Kk, ., Dordreobt, „ 3547 
C. J. Louwman, „ idem „ 3477 
C. de Borst, „ Papendrecht, „ 3149 
N. Klaus, M Dordreobt, „ 2793 
gegund. 

CJarlaehem, 7 Mei: lo. bet maken van de fundee
ring eener gaskuip; ingek. 4 bilj., ala: 
C. J. Verwey, te Gorinchem, ƒ 1590 
C. Snoek, „ Muilwijk, 1544 
T. Wapperom, ,, Gorinchem, „ 1516 
J. E» nl to, idem M 1487 

2o. bet maken eener steenkolen loods; ingekomen S 
bilj., sla: 
C. J. Verweij, te Gorinchem, f 3490 
J. Kxalto, „ idem „ 3350 
J. Schouwenburg, „ idem „ 3300 
gegund. 

amaterdam, 7 Mei: de levering van materialen voor 
debesirating der gemeente over '77/'79; minste inschr. 
waren: perc. 1 De Zwaan Jr. en Koper, te Amster
dam, k ƒ1 .77»; perc. 2 F. Mijnlieff Az., te Nienwer-
kerk a/IJ., gele a ƒ6.98, blauwe a ƒ7.78 por 1000 st.; 
perc. 3 P. Kluvver en J. Bruns, te Woerden, & ƒ 11-68 
por 1000 st.; perc. 4 K. van Wijck, te Heteren, k 
/ 16.89 per 1000 st.; perc. 5 dezelfde a ƒ18.39 per 
1000st.; perc. 7 Kloos en Van Limburgh, tc Rotterdam, 
a ƒ 1 2 0 per 1000 st.; perc. 8 Krven H. Trip. te 
Utrecht, a f 62 43 per 1000 st.; perc. 9 W. Hoven 
en Zn., te 's-Hage, a ƒ 3 . 2 8 per str. M . 

Bunschaten, 7 Mei: het maken van een bcklee-
dingsmuur langs de oostzijde van de Spakenburgers-
gracht te Bunschoten; ingek. 6 bilj., als: 
S. Kooppers, te Amersfoort, ƒ 3727 
T. de Bruin, „ Hoogland, „ 3620 
H. van der Kieft, „ Bunschoten, „ 3500 
G. J. Hartemink. „ Nijkerk, „ 3399 
VV. van Doornik, „ Baarn, „ 3065 
H . Az. Dekkers. „ Bunschoten, „ 2879 

Z w a l l e , 7 Mei: bet dempen van de sloot rondom 
de perceelen vau Mr. J. Thiebout, bet metselen van 
een grondmuur op paalfundeering enz.; minste inschr. 
waren D. Bruins en A. Blocks, te Zwolle, voor ƒ 7 4 2 5 . 

Xwel l e , 7 Mei: bet verbouwen en vergrooten der 
fabriek van Wispelwev en Co.; gegund san J. Willig-
hagen, voor ƒ6900. 

Deventer, 7 Mei: het verbouwen van de perceelen 
van J . A. Coldewey; ingek. 12 bilj., als: 
J. Pot Jz., te Deventer, ƒ 9700 
M. J. Muidcrman, „ idem „ 9632 
W. J. Kolkert, „ idem „ 9394 
H. B. Lebbing, „ idem „ 9360 
li. van der Spoel, „ idem n 9280 
A. Fcberwee, „ idem „ 9260 
A. J. Mensink, „ idem „ 9250 
J. Witteveen, „ idem „ 9200 
K. van Leusen, „ idem „ 9183 
B. van der Worp, „ idem „ 9144 
EL Kortcling, „ idem „ 9113 
G. Romunde, „ idem „ 9100 
gegund. 

Hertenaheeh, 7 Mei: bet aanbouwen van een zij
vleugel aau de labriek enz. van K Reinders; ingek. 
5 bil]., als: 
J. Rotting, te Hoogezand, ƒ 8585 
S. Klaassen, „ Sappemeer, „ 8454 
11. Wolrich, „ Zoutkamp, „ 7240 
A. Scbreuder, „ Hoogezand, ,, 7192 
J. H. Wolrich, „ idem „ 7124 
gegund. 

venraj. 7 Mei: het bouwen van 2 onderwijzerswo
ningen in die gemeente op de gehuchten Leunen en 
Oostrum; ingek. 4 bilj., als: 
Ë. Heijnraots, te Valkenburg, ƒ 8630 
P. J . Verstraelen, „ Maashees, „ 829S 
P. J . Bollen, „ Maastricht, „ 7956 
J. Nissen, „ Bergen, „ 7226 

' •-Hage, 9 Mei: lo. bet herstellen der stormschade 
aan de werken der rijzen leidammen langs bet Ketel-
diep en aan den beteugelingsdam in den bovenmond 
van het Rechterdiep; ingek. 4 bilj., als i 
L. A. vau Haaften, te Sliedrecht, ƒ 32,000 
F. E. Terwindt, „ Pannerden, ,, 27,100 
G. J . Mol, „ Kuilenburg, „ 26,143 
C. r. d. Plas, „ Hardinksveld, „ 25179 

2o. de uitvoering van eenige werken tot normali
seering van de Waal te Rossum, tusschen de kilome-
terraaien 67 en 70 der herziene rivierkaart; ingek. 6 
bilj.. als: 
A. Volker, te Sliedrecht, ƒ 190,000 
K. van Wijngaarden Yz., „ idem „ 189,700 
L, A. van Haaften, „ Sliedrecbt, „ 189,000 
J. Kooij, „ Amsterdam en 
K. S. Reijmer, „ Rotterdam, „ 189,000 
A. G. Huijskes, ,, Hedel, „ 134.693 
W. P. de Vries, „ Rossum, „ 178,800 

Ganda, 9 Mei: het uitvoeren van vernieuwingen en 
repnratieu aaa-, beuoveus bet onderhouden van de 
stoommolens, sluizen, bruggen en verdere getimmerten 
van den Zuidplaspolder, ingaande met oen tl;i„ van 
dc goedkeuring tot 31 Dec. 1877: le perC- minste 
iusciir. P. Verbruggen, to Waddiuksveen, ƒ 1470; 2e 
perc. minste inscbr. deselfde, voor j 1870; gegund, 

Meuvvendijk, 9 Mei: het bouwen van eene Chr. 
Geref. kerk ; ingek. 8 bilj., als: 
G. de Jont:, te 's-Grevelduin-Capelle, ƒ 24,900 
C. Muvlvvijk, „ Gorinchem, „ 24,600 
Kentie, „ Woudrichem, „ 24,000 
P. Treffers, „ Gorinchem, „ 23,400 
C. J. Verwey, „ idem „ 23,300 
A. de Swart, „ idem „ 23,100 
W. Beekers, „ Oudeubosch, „ 2̂ ,900 
C. de Kleyn, ,, Moerdijk, „ 22,700 
niet gegund. 

nchagerbrug, 9 Mei: lo. het onderhoud van de 
gebouwen, bruggen enz.; ingek. 5 bilj., als: 
11. Schuit, te Alkmaar, ƒ 3300 
K. Bol. „ Zijpe, . 3130 
J. Ml mkevoort. „ Anua-Paulowna, „ 3 00 
P. Wilms, „ idem „ 2947 
F. Meüer, „ Zijpe, „ 2668 

2o. net ophoogen van den weg van de St.-Maar-
tensbrug tot de Schagerbrug; ingek. 6 bilj., als: 
H. Schuit, te Alkmaar, ƒ 1987 
P. Wilms, „ Aiina-Paulowna, „ 1870 
P. Haring, „ Nibbikswoudc, „ 1863 
K. Bijman, „ Wognum, „ 1660 
ï . Kooi, „ Zijpe, „ 1449 
A. Kaptein, „ idem „ 1441 

3o. het beharden van den weg vandeSt.-Maartens-
brug tot de Schagerbrug; ingek. 6 bilj., als: 
K. Bijman, te Wognum, ƒ 3200. 
P. Wilms, „ Anna-Paulowna, „ 3195.10 
B. Beukenkamp, „ Wieringen, „ 3189, 
T. Kooi, „ Zijpe, „ 2949. 
P. Lanser, „ idem ,, 2,.'00. 
A. Kaptein, „ idem „ 2888. 
gegund. 

Jaarsveld , 9 Mei: het verhoogen en verzwaren van 
dea Lekdijk-Benedendams, over eene lengte van 1300 
M', aanvangende 200 M 1 boven dijkslagpaal no. 6; 
ingek. 13 bilj,, als: 
H. van Wijngaarden, te Viancn, ƒ 11,700 
M. Tromp, „ Heukelum, „ 10,990 
P. v. d. Leeden, „ Bergambacht, „ 10,546 
J. L . de Jongh, „ Ameide, „ 10,250 
A. G. van Renswonde, „ Jaarsveld, _ 10,067 
J. Sterk Ta., „ Arkel, „ 9,996 
P. Koedam, „ Gorinchem, „ 9,9S0 
A. van Kekt'in. „ Rotterdam, ,, 9,900 
H . T. Swets, „ Hardinksveld, „ 9.740 
C. Sterk Hz., „ Heukelum, „ 9,550 
H. Dubbeldam, „ Gorinchem, „ 9,490 
J . van Vuuren, „ Vuren, „ 9,442 
D. v. d. Plas, „ Hardinksveld, m 9,425 
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D E O P M E R K E R — Zonda* 10 Hei » «7* 

Z l e r l k i e e , 9 Mei: lo. de gewone herstellingswerken 
aan het waterschuit Schouwen, in 6 perc: 

lc perc. district Zuidhoek: J. dc Rijke Ja,, te 
Stavenisse, r*51CO. 

2e pcre. district Rorrendnmmc: L . Vijverberg Cz., 
te Sirjansland, ƒ7885 . 

3c perc. district Klauwers: B. deu Eiter van den 
Brink, te Krabbeudijke, ƒ7575 . 

4e perc. district koudekerke: K. Zomer, te Burgb, 
/ 6ÜÜÜ. 

5e perc. district Scharcndijke: P. vau der Weude, 
te üoedercedo, ƒ 8000. 

Go perc. district Laugeudijk eu Brouworsbaveu: J . 
de Rijke Jz., te Staveuisse, /' 9900. 

BÖ. hot voltooien van den zeedijk tusscheu de dijk-
palen 36 eu 37 cn het verhoogen van den biunenberm 
van den zeedijk tusscheu dc dijkpalcn 38 en 39 van 
het district Klauwers; minste inscbr. was J . van der 
Linden, te Zierikzee, voor f7100. 

Aalsmeer, 10 Mui: bet boaweir van 2 scholen en 
onder w ijzerswon ingen : lo. te Uiterweg : hoogste in
schrijver was H. C. Dorlas, te Amsterdam, voor 
ƒ 2 9 , 3 0 0 , minste inschr. \V. Kruikemeier, te Haarlem
mermeer, voor ƒ17,000; 2o. te Kudolstanrt: hoogste 
inschr. was 11. Tinliolt, te Amsterdum, voor ƒ 25,000, 
minste inschr. W, Kruikemoicr, voor fléJSwi massa 
vau perc. 1 en 2: hoogste inschrijver was 11. Tinholt, 
voor /54,000, minste inschr. W. Kruikcmcicr, voor 
/ 31,500; gegund. 

/ . u i d h r u a n r t . 10 Mei: de gewone onderhouds
werken aan deu zeedijk des polders; minste inschrijver 
was J . Leys, te Nieuwdorp, voor ƒ2380. 

Ratterdam, 11 Mei: de verbouwing van con paad 
ie Zuidblaak no. 2li; ingek. 10 bilj-, als 

P. Hooikaas en Zu., tc Rotterdam, 
Wed. G. Cameai cn Co., „ idem 
A. Piea&a, 
l)e Waal eu Kraaij vanger, 
A. Langejau, 
J. Kramer, 
F. A. Witlich Meijncken 

Jr. en J . J. VHII llat-
tem en Zoon, 

C. P. Ratte cn 
C. Wagenaar, 

M. van Toorn cn 
C- A. van Becde, 

C. Bal C M . , 

Kralingen, 
j Rotterdam, 
„ K ral ingen, 

Rotterdam, 

idem 

idem 

ƒ 25,155 
„ 23,997 
„ 23,068 
„ 22,890 
„ 22,350 
„ 22,200 

„ 21,906 

„ 20,900 

idem 
idem 

„ 19,095 
„ 17,500 

leeeefl, 11 Mei: lo. het maken eener stcenglooiiug 
over een lengte van 1G8G M. voor het buitentalua 
van den dijk van den polder Het Noorden, op Tessel: 
ingek. 2 bilj., als: 
W. dc Jong Jr., tc Nieuwediep, f 33,300 
W. do Jong, „ Sliedrecht, „ 19,800 

2o. het plaatsen van een paal regel voor dun buitcu-
teeu van den dijk van den polder Het Noorden, lang 
131 '- M ; ingek. 3 bilj., als: 
W. de Jong Jr., te Nieuwediep, f 88,700 
B. Beukenkamp, „ Wieringen, » 11,578 
W. Hilenios, „ Tessel, „ 10,494 
gegund. 

Ueirt, 12 Mei: het éénjarig onderhond van werken; 
minste inschrijver was W. F. C. Schaap, tu Delft, 
voor ƒ10,970. Raming I 10,700. 

tooniuljk, 12 Mei: het maken van oeu ijzeren 
hekwerk met ommuring om du begraafplaats, ter lengte 
van 16S M ; gegund aau R. llunze, tc Assen, voor 
/ 2S86. 

\wiioordei.. 12 Mei: de gewone vernieuwings- en 
onderhoudswerken aau do water koer ing van het cal. 
waterschap Walsoorden; minste inscur. was J. Kraaije
veld, ba Hansweert, voor ƒ 20,370. 

Arnhem, 15 Mui: to. hut makeu on stellen van 
4 gegoten-ijzeren pompkasten; minste inscbr. was J . 
A. rothmauu, te Arnhem, voor ƒ1132. 

2o. idem van 7 gegoten-ijzeren vak-aanwijzers voor 
de algemeene begraafplaats bij Moskowa; minste in
schrijver was L. F. Freak, te Arnhem, voor ƒ 1 8 5 ; 
geguud. 

3o. de levering vun 20,000 KG. pigijzer; 1 bilj. 
ingekomen van N. van dor Heydeu, te Arnhem, voor 
ƒ 1050. 

iixurl.-m, 15 Mei: lo. het bouwen vim eene school in 
de gemeente Buiksloot; minste iuschr. was B. v. d. 
Weerden, tc Utrecht, voor ƒ24,085. 

2o. het verbeteren, gedeeltelijk bestraten eu verder 
met grint bedekken van den weg van Beverwijk naar 
Wijk-aac-Zec, in 2 perc; minste inscbr. was: perc. I, 
G. üotes , te Wognum, |>orc. 1 voor ƒ 3 9 0 0 , perc. 2, 
ƒ 7 6 0 0 ; massa/ 11,188. 

t . o r r . - . i i j k , 15 Mei: minste iuschr. voor do verschil
lende werken ten diens a van het Oe en 7e veen-
district iu Upsterlaud en Engwirdeu waren^ perc. 1, 
J. W. Kiugnaldus, le Gorrcdnk, voor f 17,078; perc. 
2, B. 3. Overwijk, te Beneden Knijpe, voor ƒ 9 2 5 0 ; 
perc. 3 cn 4, R. van hinderen en K. Bakker, te Korte-
zwaag, resp. voor ƒ 3 3 8 8 cn f 310B. 

« • e a , 10 Mei; het maken, leveren, zinken en met 
steen botorten vun 1 rijzon ziukstukkcu, in 2 perc; 
minste inscbr. wiiren i perc. 1 L . A. van Haafteu, to 
Sliedrecht, voor / 30,900, perc. 2 L . T. Willem», te 
Selzacte, voor ƒ20,987. 

%iii-iiTd.iiti, 17 Mei: lo. het driejarig onderhoud 
van- eu eenige vernieuwingen on herstellingen aan het 
O. I. Binnenhuis; minste inschrijver was l>. Verbeek, 
te Amsturdam, voor ƒ3309 per jaar. 

2o. het inrichten van vertrekken m genoemd gebouw 
tot kantoren voor kadaster uo hypotheken ; minste in
schrijver was dezelfde, voor ƒ3310. 

So. hut 3jarig onderhoud van de Rijks-waaggebou
wen; minste iusclir. was 11. K. W. Haalboom, te Am
sterdam, voor ƒ 987 per jaar. 

Vervolg der Berichten en Meileileelingen. 
B I N N E N L A N D . 

Amsterdam. In deze week werd dc jaarlijksche 
algen ne vergadering gehouden van aandeelhouders 
in de koninklijke fabriek van stoom- en andere werk
ingen. 

l i t het veralag door den directeur, den heer J . 
vun der Made, uitgebracht bleek, dat de pogingen 
orn werk te verkrijgen, in het afgeloojien jaar weder 
vrij goed zijn geslaagd. Er zijn thans ruim 1300 
werklieden in dienst. 

Dc Voorzitter, de heer Van den llonert, deelt 
hierna mede. dut sedert I Januuri weder voor 13 ton 
nieuwe bestellingen aan de fabriek zijn opgedragen. 
Hij vestigde vervolgens de aandacht op de balans, 
die, vergeleken met die van het vorige jaar, thans 
eene afschrijving op de gebouwen aanwees vun /"60.000. 
Van de schulden, die op de Maatschappij rusten, in 
obligatien en hypotheken, zijn, behalve de 60 mille 
afschrijving, iu het algelonpen juur/" 133,000 afgelost. 

De balans toont een sa Mo-winst vau ƒ 94,434 , 
waarvan, na uitrek der gelden voor het reservefonds 
en het tantieme voor den directeur, op dn preferente 
aandeelen 8'/ 3 pCt. BU op de oude 21,', pCt., inge
volge besluit der vergadering, zul betaald worden. 

Kralingen. In dc op 16 Mei gehouden Raads
zitting is behandeld cn goedgekeurd dc exploitatie
rekening van het kooleloset-stelsel in deze gemeente 
over 1876, sluitende met een nudeelig saldo vun 
ca. ƒ 12.500. In deze rekening is niet opgenomen 
de rente van het voor die inrichting gebezigde kapi
taal, hetwelk thans ca. ƒ 1 3 0 . 0 0 0 zal bedragen. 

Advertentiën. 

0 P Z I G T E R . 
Om sjwciiig «ïn vooi' p;cruimen lijd i» 

dienst te treden wordt gevraagd i^.. 
i m a m OPZIOTEE, teven. T E E K E N A A R , 
liekend net de uitvoering van WATERWERKEN 
cn TERREINOPNEMINGEN. Salaris naar bekwaam
heden. 

Men adressere zirh franco onder de letters (i O , 
BUREAU GRONINGER COURANT. 

MAATSCHAPPIJ 
TOT 

BEVORDERING DEK BOUWKUNST. 
H E T BESTUUR heeft de eer, Heeren Leden na

der te herinneren aan de Algemeene Vergadering 
op Woenêdag 23 Mei en de Algemeene Bijeen 
komst op Donderdag 24 Met e. k, in bet gebouw 
van de Maatschappij Arti et Amicitiae , Rokin 
N". 112, te Amsterdam. 

Tevens noodigt het Bestuur Heeren Lei len , die 
Teekeningen, Modellen euz. wenschen tentoon 
te stellen, bij deze gelegenheid uit, deze tc willen 
zenden aan voornoemd gebouw op 23 Mei des voor
middags, verder met inachtneming van de bepalingen 
vermeld bij Convocatiebiljet N u . 99. 

Namen* het Bestuur, 
G ; B. P A L M , Voorzitter. 
J. L . SPRINGER, Secretaris. 

Openbare Aanbesteding 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van IJS. 

SELSTEIN zijn voornemens op Vrijdag deu 1'n 

Junij 1877, tics voormiddags ten 11 uur, ten Raad
huize in het ojienbaar uan te bestiilen: 

Het uitvoeren van eenige werken langs 
de Haven en het verbreeden der 
Havenstraat van af de Vischbrug tot 
aan de Wittepaardsbrug. 

Raming van het werk op p. m. ƒ 3000. 
Het bestek ligt vun uf heden ter inzage ter Ge» 

meeiite-Secretarie op ulle Werkdagen van des morgens 
10 tot des namiddags 2 uur, en is ulduar verkrijg
baar tegen betaling van 75 cent per exemplaar. 

Aanwijzing in loco zul plnuts hebben op den dag 
der luinlHistaling des morgeus teu 9 uur, 

IJsselstein, 16 Mei 1877. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd. 

O. WALLAND. 
De Secretaris, 

KONINGS. 

Aiiisterdauische Omnibus Maatschappij. 

Aanbesteding. 
Up Vrijdag 25 Mei 1877 zal door de Ameter-

damsehe Omnibus Maatschappij worden aanbe
steed : 

Het leggen van de Spoorbaan met 
Wissels en toebehooren van het 

«Leidsehe Plein langs de Vondel 
.kade en Overtoom naar den Amstel-

„veenschen weg." 
Aanwijzing o|> Üinsdug '22 Mei 1877 des m o r 

gens te 10 u u r , aanvangende in het Leidsehe bosch. 

Inliehtingen geeft de Ingenieur-nrt'hitect A. I. 
VAN GENDT. 

liet bestek is van 18 dezer af ad f 0.50 te ver
krijgen tel' Stoomdrukkerij van LOMAN, KIRBER
GER en VAN KESTEIiEX in de Nette Amsterdam. 

O P E N B A R E 

A a n b e s t e d i n g . 
BURGEMEESTER KN WETHOUDERS VAN BOT-

TERDAli ziju voornemen! op i\oensdug den 30 
Met 1877, des namiddags ten 1 ure, ten Raad
huize ulduar aau te besteden: 

Het Bouwen van eene SCHOOL met 
WONING aan de Dirk Smitsstraat, 
voor gewoon lager onderwijl. 

alles nader omschreven iu het bestek en de voor
waarden die, op de gewone dagen cn uren, ter 
lezing liggen op de Plaatselijke Secretarie en het 
Stade Timmerhuis te Botterdam, en ook voor 
den prijs van 40 cents verkrijgbaar ziju bij Wed. 
1'. VAN WAESBERGE en ZOON, Boekdrukkers in 
den Houttuin, n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal plaats heb
ben op Zaturdag den 20 Mei 1877, des voormid
dags van 10 J tot 11 [ ure. 

H. E. S U Y V E R , 
STOOMKETELMAKER. 

Levert in tien kortst mogelijken tijd, K E T E L S 
van alle bekende ty|ien ; belast zieh met Verande
ringen aau bestaande Ketels toe te passen. 

Hollandsche Tuin, 
B i c k e r s t r a a t 3 0 e n S 3 , 

AMSTERDAM. 

Ontmanteling van Groningen 
OPENBARE AWBLSlBl\li. 

S t f f " * R«' ONTVANGER der REGISTRATIE 
i^r^W e,, DOMEINEN te Groningen zal, op 
Zaturdag den 2den Junij 1877, des middags 
te 12 uur, in het Kollijhuis *De Unie", bij H. 
H O V E N , aan de Groote Markt aldaar, in het open
baar 

A A N B E S T E D E N : 
Het slechten van den voormaligen VES

TINGWAL tusschen bet Boter- en bet 
Damsterdiep; bet aioopen van de 
STEENTILPOORT met voorgelegen 
BRUG, enz.; benevena het leggen van 
BESTRATINGEN. 

N.B. De te verwerken hoeveelheden bedragen 
onder anderen ongeveer: 

162,600 M " Grondwerk; 
846 M ' Breekwerk aan Maren, enz.; 
714 M" Bestrating met Nieuwe Keijen. 

Do HESTEDING geschiedt bij enkele inschrijving. 
BESTEK cn TEEKENINGEN liggen na 17 Mei 

1877 ter inzage aan de KANTOREN der REGI
STRATIE en DOMEINEN te Winschoten. Assen, 
Leeuwarden en Groningen, en zijn aan laatstge
noemd kantoor tegen betaling vau één galden le 
bekomen. 

De AANWIJZING IN LOCO word) gegeven op 
Maandag 28 Mei 1877 en op Woensdag 30 
Mei 1877, telkens des vocnniddagl 10 uur, en be
ginnende aan de Steentilpoort. 

Nadere inlichtingen zijn dagelijks te bekomen bij 
den Hoofdopzichter A. MILL EN AAR, aan de Direc
tiekeet hij de Heerepoort te Groningen. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 4den Juni 1877, des middags 

te twaalf uren, zal door Hurgenieester en Wethou
ders der gemeente Leiden, in tegen woont igheid der 
Commissie van Fabricage, op het Raadhuis AANBE
STEED worden: 

Het bouwen van eene OPENBARE 
SCHOOL voor 600 leerlingen. 

In drie perceelen, bij inschrijving, voorts te zamen 
bij opbod. 

1* perceel, PcuUfondeering en grondwerken; 
2 e » Opbouw en a/werking: 
3* u Meubelen. 

De teekeningen liggen ter inzage en overneming 
aim de stnds-timmerwerf, op eiken werkdag de be
steding voorafgaande, van 's morgens te 10 uren tot 
'tnamiddag! te 4 uren, alwaar de bestekken ver
krijgbaar zijn gesteld ad vijftig cents. 

Verlangde ophelderingen enz. zijn hij den gemeente-
architect tc bekomen. 

Zegt het voort. 

AMBESTEDIM 
wegens het bouwen van een HEEREN

HUIS o. a., op een vrij Terrein aan 
den Orachtswal te Leeuwarden. 

De aanwijzing in loco zal geschieden op 2 Junij, 
des middags 12 uur, terwijl dc inschrijvingsbil-
jetten dienzeltden dag, voor's avonds 8 ', moeten 
ziju ingeleverd ten huize van den Besteder, den 
WelEd. ZeerGeL Heer Dr. P. K. VAN DAM tc 
Leeuwarden. 

De teekeningen liggen ter inzage hij den Architect 
J. DOUMA te Leeuwarden, terwijl bij den Boek
drukker J. R. Ml EDEMA aldaar gedrukte bestekken 
verkrijgbaar zijn tegen betaling van / I per exemplaar. 

Wordt gevraagd een 

DIRECTEUR, 
voor de in hel liegin vuu Augustus e. k. te Utrecht 
tc openen AMBACHTSCHOOL. 

Vereischten zijn: geschiktheid tot hel geven van 
Onderwijs iu het Bouwkundig teekencn, het Tim-
meren en aanverwante vakken. Geschiktheid tot 
het geven van onderwijs iu het Metselen zal tot 
aanbeveling strekken. 

Beseheiden wonlen, onder mededeeling van leeftijd 
vroegere en tegenwoordige betrekking en van de 
verdiensten aan de tegenwoordige betrekking ver
bonden , franco ingewacht bij den Sekretaris van 
bet Bestuur, Jhr. Mr. T. A. J. VAN ASCH VAN 
WIJCK. 

WAALSTRAAT K L I N K E R T . 
Voor de levering van Een Honderd dertig 

duizend Waalstraat KUnkert franco voor den 
wal te Leeuwarden worden inschrijvingen gevraagd, 
voor of op den 28 Mei 1877. 

Voorwaarden op franco aanvrage tc bekomen bij 
den Directeur der Gemeentewerken te Leeuwarden, 

J. A . C. GERLACH, te Bentheim, 
( N e d e r l a n d e r ) , 

le qualiteil G E E L E ZANDSTEEN van 16 
tot 24 gulden de kubiek Meter franco waggon, 

GEBROEDERS DIJKERMAN te Breda, 
door uitbreiding der zaken en de toepaaaing vnn 
stoom tot s[»oodige aflevering in staat gesteld, 

bevelen zich hierbij auu voor Int maken van 

VËKPLAATSBARE I I 0 L T E \ (.EBOLWTJES. 
Prijscouranten worden op franco aanvrage gratis 

verstrekt, terwijl het modelboek na ontvangst van 
40 cents in postzegels kan worden toegezonden. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en TalWbazall-nrueven 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK. BKÖISSTKES, VUURVASTE STEENES, ESI 
.Yieutre/mre» N.zijde 55, l lott . -ri lmit . 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE J0HÖH & Co, Civ. Ing. 

t e O U D K W A T K R . 
Vervaardigen zeer practisch ingerichte STOOM-

en HAND-HEILIEREN volgen, eigen, con-
•tractie. 

PRIMA QIIALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ6.— , per 25 vaten ƒ5.70, 
per 50 vaten ƒ5.40, 

by grootere partyen over den prijs nader 
overeen te komen, 

AUGUST ONTER, 
( G l a s h a v e n l a te R o t t e r d a m . 

T H . J. D O B B E . 

M A G A Z I J N V A N T E E K E N B E H O E F T E N 
•VOOH BOrjWH.UjVDIOBN. 

UTRECHT. — 502, Voorstraat, 502. 
Calqueerlinnen. 
Calqueerpapier. 
Pausperkament. 

Wit Papier sans (in. 
Getint Papier sans fin. 

Détailpapier. 
Tauen-papier. 

Papier quadrille au millimetre. 
Whatman en Honig teekenpapier. 

Passerdoezen. 
Trekpennen. 

Orléonpassers. 
Decimeters. 

Driehoeken in hout. 
,, ,. in Caoutchouc. 

Teekenborden. 
Teekenhaken. 

Pistolets. 
Ackermann's verwen. 
Verwen in Tubes. 

0. I. Inkt. 
Porceleinen Verwschotels. 

| Glazen Verwschotels. 
i (Godets diaphanes.) 

Penseelen. 
Pinaises. 

Gomelastiek. 
Radeergom. 

Idem in hout. 
Potlooden van Faber. 

Faber Stilten. 
Hartmuth Stiften, 

enz. enz. 

Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

V A L DE! T R A V E R S , 
geeft herigt dat door haar lot eenige A Q E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLH.ERS &, Co. te A m s t e r d a m , 
door wie ook Uit het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaurden als aan de Fabriek, Beltweg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

SUIJVER Hk. J O N K E R &> ZOON, 
S T O O M K E T E L M A K E E 8 te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

t 

Twaalfde jaargang. 1°. 21. Zondag 27 l e i 1877. 

DE OPMERKER. 
W E E K B L A D 

VOOR 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

ü e d r u l t l,y l>. VV. VAK D i l l WIEL i. c » te Arnhem. — Aiie ïtukkeu eu advertentiën te adretteere» aan den Redacteur F . VV. VAN GENDT JOan. te Arnhem. — Uitgave van LI. A. Ti i lEHE. 

A B O N N E M E N T : 
V w w h ü n t Zoodag.. Pry. per S m*anden f 1.15. Men abonneert lich voor 

een jaargang. Afzonderlijke nommer. bij voornitbe.tclliuii 15 centi. 

Alle stukken en advertent iën te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I Ë N : 
Vin 1—5 regeh fh—> vertier Toor eiken regel pluttruimte 20 cents en lOcenti 
vooreen nummer van het blad. Ad verteotien voor het buitenland 25cen*sperre«rel. 

Bij dit nommer behoort een 
BIJVOEGSEL. 

35« e ALGEMEENE VERGADERING DER MAAT
SCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 

BOUWKUNST. 
De 85* algemeene vergadering der Haatichapp\j 

Uit Ravonlering der Houwkunst wenl dit jaar den 
23 Mei 1877 in de lokalen der Sociëteit Arti et 
Amicitiae op het Rokin tx* Amsterdam gehouden en 
door ruim nventig leden hijgewoond. De Voor-
xitter, de heer G. B. Salm, opende de vergade
ring tegen zeven uren meteen hartelijke toespraak, 
waarbij Inj de leden tot belangstelling en medewer
king uitnoodïgde; wits het heden voor de eerste maal 
dat spi-ekcr als Voorzitter «Ier algemeene vergadering 
optrad, en deed hij het met schroom, wijl het zijn 
voorganger gegeven was niet klem te handelen, hij 
rekende op de welwillendheid der leden, die herten 
in kennis zouden wonlen jresteld niet de lotgevallen 
der Maatschappij gedurende het afgeloopen jaar De 
Voorzitter deed mededeeling, dat de vergadering dit
maal, door samenloop van omstandigheden, in de lokalen 
der Maatschappij Arti et Amicitiae plaats vond, wijl 
het gewone lokaal niet beschikbaar was. Het Bestuur 
stond het vrij gebruik der lokalen toe ouder mede
deeling, dat de toenadering der zuster-maatschappij 
aangenaam was en de woorden van deu President, 
waarbij hij de vergadering machtiging vroeg om eene 
gift in het weduwen- en weezenfonds .te storten, 
wei-den toegejuicht en strekten ten bewijze, dat de 
UI'n hf* wnardeerden in de zalen vnn Arti et Ami
citiae kunnen bijeenkomen. De President gateen 
kort overzicht van de lotgevallen der Maatschappij 
gedurende het afgeloopen jaar en noodigde den Se
cretaris uit het jaarlijksch verslag te lezen. 

Aan het verslag, door den Secretaris, den heer J. 
L. Springer uitgebracht, ontleenen wij de volgende 
bijzonderheden: 

Ledental. Van de 924 leden, op 1 Mei 1876 
aanwezig, bedankten '25, terwijl 10 door overlijden, 
1 door vertrek naar elders en 15 naar aanleiding 
van art. 21 der wel moesten worden afgevoerd. 
Tegenover dit gezamenlijk verlies van al leden staat 
een aanwinst van 80 nieuwe leden, zoodat het leden
tal op 1 Mei vau dit juur tot het cijfer van D53 
geklommen was. 

Eereleden De heeren Mr. J. Heemskerk Azu. en 
Mr. C. Fock, op voordracht van het B.;stuur door 
de vorige algemeene verjradering tot eereleden be
noemd, lieten zich die keu/e welgevallen , zoiidat de 
Maatschappij thans 29 «ereleden telt. 

Beschermheerschap. Ingevolge besluit der alge
meene Vergadering, eveneens in het voorgaande jaar 
genomen, wenl '/.. M. Koning Willem lil uitgenoo
digd het Besclieriulieeischiip ie aanvaarden, waarop 
een gunstig antwoord ontvangen wenl. Met Bestuur 
heeft, tijdens 's Konings verblijf in de hoofdstad, 
zich ter audiëntie begeven om hunne bijzondere er
kentelijkheid voor de houge onderscheiding te be
tuigen. 

Bestuur. In het Bestuur der Maatschappij zijn 
belangrijke veranderingen gekomen. DeluiereuJ.il. 
Leliman en W. Springer waren bij hun aftreden 
VOjgenf art. 11 der wet niet herkiesbaar, en daar 
het aantal bestuurders mei één moest vermeerderd 
wonlen, moesten drie plaatsen vervuilt worden. IV 
benoemingen, uitgebracht ter algemeene vergadering 
op de heeren A. J. C. J. S. Bergsma cn J. L. 
Springer, wenlen luiuviianl, doch de beer A. N. 
Godel'roy, wien zijne benoeming bericht werd, be
dankte, eveuzoo de boeren B. de Greef Jz , J. 
Kalft", G. H Kuiper en Th. Asseler. De heer J. 
Olie Jbz nam de betrekking van l>estuiinler aan. 

De heer II. W. Nachenius wenschte, door zijn aan-
staande vertrek naar elders, met 1 Januari 1877 
*an het secretariaat te. worden ontheven. Onder 
dank voor de vele en gewichtige diensten , der Maal-
sehappij bewezen, wenl het ontsluji op de meest 
eervolle wijze verleend. 

Het Bestuur bestaal , na deze wisselingen, ulsnu 
lit de heeren G. B. Salm, voorzitter ; J. G. van Niftrik, 
vice-voorzitUT; II. Moleinans, pennin^meoster, J. L. 
Springer, secretaris; A. L. van Gendt, plaatsver
vangend secretaris; II. W. Nachenius, P. F. Laar
man, A J. C. J. S. Bergsma en Jb. Olie Jhz. 

Dit jaar is de beurt van ulïrediiig aan de heeren 
G. B. Salm eu H. Molemaus, terwijl de heer II. 
W, Nuclienius door zijne vestiging buiten de stad 
eveneens het bestuur zal uittreden. 

Bedactie. De redactie der Bouwkundige Bijdra-
&*ea, l>ekrooiidc prijsvmjren en opiiietingeii vun oude 
hestnande gelvouwen «nidorgiiig de wijziging, I U de 
genoemde wisselingen van het Bestuur verbonden. 

Zij bestaat uit den president, den penningmeester 
en den secretaris. 

In de commissie voor de Bibliotheek hebben de 
penningmeester, de secretaris eu het bestuurslid Jb. 
Olie Jbz. zitting. 

Correspondenten. D e heer E. Saraber te's-Gra
venhage .verd op zijn verzoek ontslagen en door den 
heer H. P. Vogel vervangen. D e Maatschappij be
treurt bet afsterven der correspondenten .1. Krijger 
te Middelburg, J. A. Gerritsen lo Zutfen en S. A. 
van Louteren te Uti-echt; tot plaatsvervangers werden 
benoemd de heeren: 

J. J. A. Sprengcr te Middelburg. 
1). .1. Itz te Zutfen. 
I. H. .1. van Lunteren te Utrecht. 
Den heeren Correspondenten werd voor hunne 

gewonrdeerde medewerking den dank des llestuius 
gebracht. 

Boek- en plaatwerken. In het jaar 1876 ver
schenen n". 2—-3 van deel 22 der Bouwkundige 
Bijdragen, benevens u'. 1 en 2 van het 23*" deel. lu 
dit jaar zijn uitgekomen het 3' en A' stuk, dat 
spoedig door. het vijfde zal worden gevolgd. 

Het verslag van de 3-4' algemeene vergadering en 
der 27* e n 28e algemeene bijeenkomsten werd a a n 
de leden uitgereikt, zoo ook de 19* aflevering van 
afbeeldingen van oude bestaande gebouwen. U e 20* 
aflevering is in bewerking en bestaat uit bet portaal 
der St.-Joriskerk te Amersfoort, het lleilige-Geest-
hofje en een gevel van een hurgerwoonliuis aan 
het Hapenhiirg, beiden te Leiden cn door de afdee
ling aldaar opgemeten. 

Behalve de 1\' allevering van de Bekroonde Ont
werpen wenlen het reglement voor de bibliotheek, 
het programma der prijsvragen en de vragen den 
leden toegezonden. 

Bijeenkomst te Leiden. Deze zesde algemeene 
bijeenkomst, buiten Amsterdam gehouden, bad in 
September 1876 plaats en werd door ruim 60 leden 
bezocht. Belangrijke onderwerpen werden behandeld 
en met groot genoegen werd van de aangeboden 
gelegenheid tol het bezichtigen van merkwaardig
heden en musea gebruik gemaakt. De afdeeling 
Leiden deed al, wat in haar vermogen was, om 
deze bijeenkomst op te luisteren en de Maatschappij 
waardig te ontvangen. 

Tentoonstellingen. Het Bestuur ontving eene 
uitnoodi^iug tot deelneming aan de in Juni e. k. 
te houden tentoonstelling van Kunst, toegepast op 
Nijverheid. Op de uitnoodigiug, aau de leden ge* 
richt tot collectieve inzending, verklnaitlen zich eenigen 
tot deelneming bereid. De opening dier tentoon
stelling , vroeger op 15 Mei jl. bepaald, wordt weldra 
tegemoet gezien. 

D i - Maatschappij ontving eene hooge eervolle onder
scheiding op de Tentoonstelling te Philadelphia, terwijl 
bel Bestuur hoopte gevolg te geven, zoowel nan de uil-
uoodiging van bet Dagelijksch Bestuur van Amsterdam 
tot deelneming aun eene dit jaar te houden tentoonstel
ling, als aan die van de Nederlandsche Hoofdcommis
sie voor de Internationale Tentoonstelling, tlie in 
1878 tt; Parijs zal plaats vinden. 

Gcs<7i<!/i/.en. Evenals in vroegere jaren ontving-
de Maatschappij sprekende bewijzen van belangstel
ling ; de volledige opgave zal in het gedrukte ver
slag worden medegedeeld. 

Bibliotheek. Deze is iu goeden staat en wordt 
geregeld vermeerderd do >r het vervolg van jaar-
gengen van journalen, tijdschriften, enz., deels der 
Maatschappij vereent en teude.de in ruil ontvangen ; 
voorts door aankoop van boekwerken Slechts een 
drietal leden brachten een tiezoiik aun de boekerij. 

l-inanciën. Den waren iu goeden staat, zooals 
uit het vendag vau den penningmeester zal blijken. 

Prijsvragen. Op die, iu 1875 uitgeschreven, 
kwamen drie nntwonfden op de eerste vraag: Een 
vorstelijk verblijf in de nabijheid van eene gt*oote 
stad en acht antwoorden op de denle vraag: Een 
candelabec. Voor de tweede vraag : Een bad- en 
Zweminrichting wenlen geene ontwerpen ingezonden. 

De commissie vau beoordeeling, bestaande uit de 
beetaunlen J. G. van Niftrik en P. F. Laarman eu 
de leden Th. Asseler, J. Korndorll'er cn G. J. vau 
Gendt adviseerde geene volledige Ivekroning te geven 
voor de eerste prijsvraag, maar den prijs t-e ver
deelen tusschen de ontweren: Arbeid adelt en 
l*ro regc et Patria en zulks tegen afstand der tee
keningen; voorts om een ^etuurschril't te geven aan 
liet ontwerp: Willem III. 

Als ontwerpeis dezer antwoorden hebben zich doeu 
kennen de heeren E. Q, A. Fol te Rotterdam, J. IL 
Schmitz Jr. te Amsterdam en J. W. Boiirhuoms te 
Arnhem. 

De voornoemde Commissie kende deu uitgeloofden 
prijs voor de derde prijsvraag toe aau hel ontwerp 
f A eu deed het vooi-stel een getuigschrift te geven 

aan dc ontwerpen Mu-lul en Avontuur. Bij opening 
van het na'imbiljet bleek, dat de prijs behaald was 
door den heer A. .1. van Beek, arehitect te 
Leeuwarden; als ontwer|>er van het antwoord 
onder de spreuk Modal heelt zicb bekend gemaakt 
de beer II. Kramer, élève-arcbitect te Brussel. De 
ontwerper van het antwoord Avontuur zal bij ad
vertentie in de dagbladen worden uitgenoodigd zich 
bekend te maken. 

Ten aanzien van de prijsvragen , in November 1876 
uitgeschreven, wonlt naar het toegezonden programma 
verwezen. 

Vertegenwoordiging der Maatschappij. Op de 
gewone jaarlijksche uitnoodiging van het Bestuur der 
Ambachtsschool alhier, tot het bijwonen van het uit
brengen van bet vei-slag en de prijsiiitdeeling, heelt 
hei Bestuur zich door eene commissie doim verte-
Lrenwoordijfen. 

Lokaal Dc kleine ruimte van het lokaal, dat 
voorts geriefelijk en iu bet midden der stad gelegen 
is . doet meer en uwer de behoefte naar een eigen 
gebouw gevoelen. 

Afdeelingen. Het aantal bsdiaagt 9 en daareui-
trent kan vermeld wordeu: Amsterdam met 'd eere
leden en 117 leden hield tien vergaderingen en de 
financiën zijn in bloeienden toestand; Arnhem met 
29 leden nam bet initiatief tot het stichten van een 
gemeentelijk museum van gedenkstukken van geschie
denis en kunst, hield 9 vergaderingen en mag zich 
in een goeden geldelijken toestand verheugen. Delft 
Het niets van zich hooren en dc opheffing dezer af
deeling kan wordeu tegemoet gezien, 's-llage telt 
90 leden en maandelijks hadden dc vergaderingen 
plaats; Leiden met 59 leden hield 6 vergaderingen 
en de linancien, hoewel niet gunstig, waren voor
uitgaande. Rotterdam met eereleden en 157 leden 
vergaderde negenmaal, schreef twee prijsvragen uit, 
organiseerde voor 1878 eene tentoonstelling van door 
ambachtslieden vervaardigde werkstukken en mortellen 
en had voldoende financiën. De afdeeling Schagen 
met 2J leden hield zes vergaderingen en de rekening 
sloot met een nadeehg saldo, Utrecht met 55 leden 
vergaderde zevenmaal en scln-eef een prijsvraag uit, 
terwijl zij het voornemen beeft een album uit te 
geven. Zwolle telt 25 leden en hield 4 vergaderingen. 

Initiatief der Maatschappij. Het Bestuur gaf 
Bestunrderen van het krankzinnigengesticht te 
Deventer in overweging het programma voor de uit
geschreven prijsvraag te vera mieren eu deelde de be
zwaren daartegen mude De bemoeiingen inzake den 
Bouw vau 's llijks Museum alhier zijn den leden door 
de Bouwkundige Bijdragen hekend gemaakt. 

Onderwijs. De commissie voor het onderwijs 
leverde een voorloopig veralag in met een preadvies 
omtrent de ingediende voorstellen van den beer J. II. 
Leliman en van de heeren J. G. van Niftrik en G. B. 
Salm. De commissie uitte deu wensch tot oprichting 
van eene bouwkundige school te Amsterdam eu vooral 
om bij de llootre Begeering te bewerken, dat de 
Pol.vt'i hniscbe School uil Delft uaar Ainstenlam woi-de 
overgebracht, dat de bouwkundige lessen aan die 
sebitol worden uitgebreid en voor dat doel zooveel 
noodig worden vereeuiLrd met de aldaar bestaaude 
Rijks Academie van Beeldende kunsten. 

Hel Bestuur wenscht dit. rapport aan eeu nauw
keurig onderzoek Ie onderwerpen, daarbij van de vele 
bouwstoffen, dour tie commissie verzameld. gebruik 
te maken en hoopt later een bepaald voorstel te doen. 

Uuitengewone iM-stuufsvergadcnng. Deze werd 
bijgewoond duor veilegenwoordi^ei-s der afdeelingen 
Amsterdam, 's-Gravenhage. Rotterdam en Behagen, 
terwijl Arnhem en Utmdil bericht hadden gezonden 
niet tegenwoordig te kunnen ziju. he afdeelüig Rot
terdam deed twee voorstellen luidende: 

1». Vragen, die in de a Idee] iugs-vergade ringen 
wonlen gedaan en behandeld, van meer dan lokaal 
beland zijnde, wonlen aan alle aft leidingen medege
deeld: zij maken de afdeeling, van welke de vraag 
is uitgegaan, U'kend met de daarop gegeven ant
woorden. Uit de verschillende antwoorden maakt de 
voorstellende afdeeling een algemeen rapport op, dat 
ter plattting in de Bouwkundige Bijdragen wonlt 
aangebeden, 

2". De afdeelingen neven gezamelijk een plaat
werk uit, bevattende het best geoordeelde, wat in 
ons land gebouwd wordt of iu den laatsten tijd ge
bouwd is, zoomede niet uitgevoent wonlende projecten 
euz., dat, zonder bet tijdschrift vau de Maatsebappij 
iu deu weg te staan, er veeleer toe kan leidende lui
huiden daarvan le bevorderen. 

He opinie over bel voorstel was gunstig en 
ttit werd met veertien tegen lieu stemmen aange
nomen. Het tweede voorstel vond algemeen bestrijding 
op jrronil van het zelfstandig optreden der afdeeling, 
waardoor tiet tijdschrift der Maatschappij veel uad.-d 
zou wonlen berokkend. Hut Bestuur stelde deze 

zaak iu handen eeuer commissie en het preadvies 
went aangenomen, luidende dat de vrijzinnige be
palingen van art. 42 der wet niet verhinderen, dat 
de uitgave van eenig plaatwerk door eeue afdeeling 
worde ondernomen, maar dat eene vertegenwoordiging 
naast en los van het Bestuur te veroordeelen en in 
strijd met artikel 6 der wet is en uit dien hoofde 
geene ondei-steuinng verdient. Voorts dat het voorstel 
niet kon worden behandeld, als zijnde niet door een 
genoegzaam aantal leden onderteekend. Ten slotte 
strekte bel advies der commissie: 

a. dat er vanwege de Maatschappij zal worden 
uitgegeven en afzonderlijk verkrijgbaar gesteld een 
bijblad tot de Bouwkundige Bijdragen, o. a. bistemd 
voor teekeningen en schelsen , die minder geschikt 
voorkomen voor opname in de gewone Bouwkundige 
Bijdragen : 

6. dat voor de uitgifte van dat bijblad aan de 
Commissie van Redactie zal worden toegevoegd een 
lid van tdke afdeeling, die aan de bewerking van 
dat bijblad mocht verlangen deel te nemen; 

e. dat de reis- en verblijf Kosten, door die toege
voegde leden te maken, voor rekening komen van 
de deelnemende afdeelingen en het bijblad, ieder 
voor de helft. 

Na kennisneming van dit voorstel trok de afdee
ling Rotterdam het hare in, om het een volgend 
jaar in be bo, u-lijken vorm opnieuw in tc dienen. 

De afdeeling Arnhem had een paar vragen inge
zonden , die minder betrekking hadden tot het doel 
cn de belangen der Maatschappij en waaromtrent 
werd besloten ze niet in behandeling te nemen. 

De concept-begrooting wenl goedgekeurd en op 
voorstel van de heeren Bergsma en lluibers op de 
agenda gedrukt. Voor het nazien der rekening wer
den de heeren P. J. lluibers, II. P. Vogel en T. 
Filippo benoemd. 

Voor Candida it-bestuurders wareu ingekomen 92 
stembriefjes, en daartoe werden aangewezen de heeren: 

J. II. Leliman met 39 «temmen. 
P. .1. Mout liaan e 32 D 
J. li. de Kiaijir • 28 • 
A. N. Godefroy • 18 » 
T. Sanders • 15 i 
P. J. H. Cuypers > 14 • 
W. Springer i 14 • 
i. Kallf » 12 l 
J. Gosschalk • 19 B 

Behalve dit negental bekwamen de heeren: 
B. de Greef 11 stemmen. 
E. Molemaus 9 • 
J. A. Rooseboom 6 i 
P. J. Hamer 5 » 
G. II. Kuiper 5 t 
H. J- Koper 4 • 

Bouwmeestersfonds. Door den voorloopigen Raad 
van Beheer over dil fonds, bestaande uit de heeren 
J. ll.Udiinan, VV. Springer , II. Molemaus, P. J. 11. 
Cuypan en G. B. Salm wenl het ontwerp-reglement 
aan het Bestuur gezonden, met verzoek tot onderzoek 
daarvan, bet geven eener subsidie en aanvaarding 
van bet Beschermheei-schap. Het Bestuur had ba-
zwaar legen de beperkte strekking van het reglement; 
men meende, dat het voor alle leden der Maatschappij 
moest toegankelijk ziju, wilde uien op tinuucieelcn 
steun aanspraak maken. Eene commissie uil het 
Bestuur stelde zich met den Raad van Beheer in 
aanmklng. en op advies dier Commissie besloot het 
Bestuur neen voorstel te doen tot bet geven eener 
jaarlijksche bijdrage aau het fonds en alleen zedelij
ken steun te verleenen door het Beschermbeei-scliap 
te aanvaarden. 

De Raad van Beheer betuigde daarmede ingeno
menheid, maar drukte zijn leedwezen uit, dut er 
be/waar gemaakt weid tot het verleenen eener jaar
lijksche siil>sidie Dit schrijven was vergezeld van 
een voois tel van 17 leden, strekkende om de alge
meene verpidering bet besluit te doen nemen tot 
hot verleenen eener jaarlijksche subsidie van ƒ 3 0 0 , 
welk MKii-stel dezen avond ter tafel zal worden ge
bracht. 

Onder toejuiching van de vergadering brengt de 
Voorzitter deu heer J. L. Springer dank voor het 
uitgebrachte verslag; de penningmeester II. Mole
maus wonll daarop uitgenoodigd den staat der geld
middelen bloot te leggen. 

De Penningmeester deelt mede , dat uit de goed
gekeurde rekening over 1876 het volgende blijkt: 

Ontvangtten: 
batig saldo van 1875 f 8523.90 
renten van obligatien > 286.94 
contiibutieii van leden te Amsterdam. » 1984.— 
retributie lokaalhuur ï 100.— 
saldo rekening van Correspondenten . » 6529.37* 

f 17424..*. • 
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Uitgaven: 
lokaalhuur, belasting, assurantie . . ƒ 693.50* 
«chrijfloon. bode, schoonhouden lokaal. » 650.— 
honoraria en bekroningen . . . . i 990.75 
onkoslen 'Ier (ügenwene vergaderingen 

bijeenkomsten • 312.32* 
uuko-tcu van com missiën . « 20.— 
druk-, plaat- en bindwerk en photo-

grajmieèn - 6424.10 
voorschotten aan vracht. brandstof 

fan, enz * 
batig saldo 

i 520.67* 
. 7812.92 
/• 17424:27* 

voorts dat de/e rekening in den voormiddag van 
heden onderzocht is door de daartoe benoemde Com-
missie, 

De heer II. I'. Vogel brengt namens die com
missie rapport uit. en deelt mede dat de verschillende 
heseheiden met nauwgezetheid ziju onderzocht en 
aceoord bevonden, zoodut de commissie het voorstel 
doet dt'ii |>euuiiiirmceslcr hulde te brengen voor het 
gebonden beheer en ouder dankzegging te ilechar-
geei-«>n. Vergadering vcreenigl zich met dil pre
advies en de Voorzitter bedankt den Penningmeester 
voor de vele liemoeiiugen. die hij zich in bet lielung 
dt-i' Maatschappij heelt laten welgevallen. 

Aan ile onle is de benoeming van drie bestuurden 
tot vervanging van de aftredende en niet weder ver-
kiesliare leden ti. li. Salm en II. Molemans en van 
tien \ooruialigen Secretaris II. \V. Nachenius. die 
door vertrek naar elders voor dïl mandaat heeft 
moeten In-danken. Alvorens tot de stemming over te 
gaan. wreven de been-ii W. Springer, P. J .H.Ci lV-
pei-s en .1. liossehalk te kennen, datzij bij eveiiliieele 
benooming aouden bedanken eu mitsdien verzoeken 
dat er geene stemmen op hen worden uitgebracht. 
Ingewilge de bejKiliiigeii der wet wonlt bet negental 
voor cundiilnut-bestmmier alsiiu aangevuld met de 
1 vu li. de Greef, K. Molemans en J. A. Ronsehoom. 

he Voorzitter noodigl de hei-ren ScheJtemn, Romein 
eu Koper uit zich in commissie te vereenigen voor 
het opnemen der stemmen en den uitslag aau de 
Verandering mede te deelen. Ue heer J. H. Leliman 
bekom, bei woord en druk) zijn leedwezen uit, dat 
de altredende bestuurders niel herkozen kunnen wor
den; hij gaat terug tol 1862, toen dc heeren Salm 
en Molemans gekozen wenlen om de heeren Buchler 
en Heshiiijzen te veivmgen. Heelt de heer Salm 
gedurende 15 jaren met zijne lieste krachten de 
Maatschappij Ier zijde gestaan, ook den beer Mo
lemans komt lof toe. daar hij 10 jaren dienst telt 
en zieh de herkiezing liel welgevallen, toen hij ge
durende eenige jaren bet Hest uur verlaten had. De 
geweien Secretaris II. W. Nachenius volgde in 1872 
den heer Tetar van Elven op, eu telt men de dienst
jaren dezer drie bestuurders, die thans door ande
ren moeten vervangen wonlen . bij elkander, dan komt 
men tot hel aanzienlijke getal van dertig. Spreker 
is dankbaar gestemd voor het vele, dat door dit 
drietal ten nutte der Maatschappij is gedaan en be
treurt bet alleen, dat de vergadering gelronden 'is 
aan een wets-nrtikel, dat in een onbewaakt oogen
hlik weid vastgesteld; bij het brengen van dank 
voor hunne bemoeiingen, uit spivker den wensch, 
dat allen vóór de aanstaande wetsherziening, die in 
18K0 moet plaats vinden. weder als best tiers 
zullen plaats nemen. 

I'e heer 1. liossehalk apprecieert het door den heer 
J. 11. Leliman gesprokene, voor zooverre dit betrek
king heeft op den lof, den aflivdenden liestuunlers 
gebracht; hij verschilt alleen van gevoelen omtrent 
de toevoeging en is van oordeel, dat de besproken 
verandering van wet niet in eeu onbewaakt oogen
hlik, maar na langdurige discussie, ten spijt der 
uppnsilie validen heer Leliman , heeft plaats gevonden. 

Nadat de I r Leliman den voorbaanden spreker 
had medegedeeld, dat bij alleen zijne jiersoiieele op
vatting voordroeg, werd eeue pauze ingesteld, om 
der commissie van stemopneming gelegenheid te 
geven de opgenomen taak ten einde te brengen. 

Juist iu de pauze deed zich het aangename van 
de plaats van bijeenkomst in de volle waarde gevoelen. 
In ib* zaal der vergadering waren te eener zijde de 
antwoorden op de uitgeschreven prijsvragen tentoon 
gesteld; ter andere zijde vond men de teekeningen 
vuor de restauratie van bet raadhuis te Heusden en 
van het stadhuis ie Gouda, heulen ingezonden door 
den heei I (iossrlialk, de opmeting van hel stad
huis te 's-'ii-avtiihage door den heer J. A. C. Looisen 
aldaar en het bestek met teekeningen van het veel 
he-pmkrii Departement van Justitie te 's-llage. Nevens 
de steensoorten vun de SiKaéte Industrielle in Luxem
burg , bet plaatwerk van tie heeren A. It. en P. van 
den Burg te Rotterdam over de hout- en maimer-
scbilderkiiiist en ial van photographieen uit Itulie, 
dooi- den heer Lehman tier Maatschappij vereerd, 
zag uien de oiil werpen van eeu woonhuis door den 
heer A. I.. tan Gendt, van «ren vast cireusdour den 
heer li. B. Salm. van eene vergaderzaal der Isinelie-
tische gemeente do»r den heer VV. Springer, van het 
stoomgemaal aan de Mijl te Dordrecht door den heer 
J. A. van der Kloes en meer anderen. Een paar 
teekeningen van den beer Jb. Olie Jbz.. waarop be-
staande gebouwen in den oud-llullandschen stijl met 
smaak waren gegroepeerd, tn>kken de bijzondere'aan
dacht, i'ii voegt men daarbij de opmetingen van 
gevels en !Va"ineiiteii daarvan, door den heer J. H. 
Leliman in feekening gebracht, dan vermeent men 
daardoor een goed overzicht te heblien, wal indien 
-tijl L r , . I , I i- geuonleu, tip hel gevaar af, dat 
enktdf inzendingen aan ons oog ontsnapt zijn, noe
men wij nog de pboiogniphieeii, betrekking heb
bende op d--laatst geb len Internationale Tuinbouw-
Tentoonstelling uaar de ontwerpen van den architect 
J. L. Springer, en die der met preniien («(kroonde 
gevels te Brussel, door rlen heer Olie ten geschenke 
gegeven ; voorts «!•• opmeliiig van het koornmeters-
bui-|i'. iiige/oiidt'ii door de leiveniging Arehitetui-a 
et Amicitia en een jraar geaiitogmpheerde teekenin
gen. uitgegeven rloor de afdeeling Utrecht en voor-
stellende rle ontwerpen van de studenten-sociëteit 
Phoenix ti- Delft vau «len heer Nieuweiibuis tui vau 
eene kerk voor de Doopsgezinde gemeente te Wit-

mnrsum van den lieer Van Beek. Voor hen, die 
zich meer op zuiver practisch terrein bewegen, ga
ven rle door den heer Ruggekauip uit Appingedam 
tentoongestelde machinaal bewerkte deuren oogen-
blikken van verpoozing. 

Terwijl een deel der leden zich vermaakte met 
de beschouwing der Opgenoemde zaken, was een 
groot deel naar de ncvenzaal gegaan om onder ge-
zelligen kout het een of ander te gebruiken. De 
geheele schikking der zaal werkte mede om het 
gezellig samenzijn te verhoogen en de verschillende 
groepen, die zich om de tafeltjes vormden, zagen 
met welgevallen naar de wanden . waat ue puike 
collectie van aquarellen hel oog tot zich nok. 

Bij de heropening der vergadering blijkt, dat 72 
stemmen zijn uitgebracht, waarbij I biljet iu blanco, 
zoodat 36 als volstrekte meerderheid moet wonlen 
aangemerkt. Hiervan bekwamen de heeren J. II. 
Leliman 55, P. J Houthaan 42. .1. R. rle Kr HIJ IT 
31, J. Kuilt 17, II. de Greef 16, A. N. Oodefroy 
16, E. Molemans 13 en T. Sanders S stemmen, 
terwijl op meerdere personen enkele stemmen wer
den uitgebracht. De lieer .1. II. Leliman. ter ver
gadering aanwezig, verklaart rich, nn eeuige dis
cussie, bereid aau de |-oe|istcm der leden gehoor te 
geven. 

De tweede vrije stemming geeft geen resultaat; 
74 biljetten wonlen ingeleverd, waaronder 4 in 
blanco, zoodat de volstrekte meerderheid 36 liedraagt. 
De uitslag der stemming is, dat de heeren J. R. de 
Kmijir 33, A. N. Qodefrov IS, 1. KahT I I . T. 
Santiers en E. Molemans ieder 5, B de Greef 3 
en P. J. Hamer 1 stem liekoiuen. 

Bij de derde stemming wonlt dr; zaak Iswlist en 
dc heer J. R. rle Kruijll mei 47 van da 70 uitge
brachte geldende stemmen lieuoeinrf. De overige 
stemmen waren verdeeld onder de heeren .1. Kalff 
(13), A. N. Oodefroy (4), E. Molemans f3), T.San
ders (2) en verschillende personen , waarvan de naam 
slechts eenmaal op het stembriefje voorkwam. 

De Voorzitter bedankt de Commissie van stem
opneming voor "le gedane werkzaamheden en stelt 
de conclusie van het rapport der beoordeelaars over 
rle ingekomen prijst uitwerpen aau de onle; hot rapport 
zelf, dat bij tie antwoorden ter visie is gelegd, 
wordt niet voorgele/en. Achtereenvolgens wonll bet 
getuigschrift der Maatschappij met bijhoorende be-
tootling aan rlen heer E. O, A. Fol en het getuig
schrift aau den heer J. W. Boerbooma uitgereikt; 
in de toespraak van rlen Voorzitter wordt hulde ge
bracht aan beide heeren en den heer J. IL Schmitz 
Jr. , ilie niet ter vergadering tegenwoordig is, maar 
even als rle heer Kol volgens de uilspmak der Jury 
met het getuigschrift en eene geldelijke belooning 
vereelt! went. 

Kon het uitreiken der belnnningen voor de ont-
Werpen van het vorstelijk lustverblijf grootendeels 
geschieden, voor die van de eandelaber was dit in 
geenen deele het geval. Wij brengen in herinne
ring, dat de prijs aan den heer J. A. van Beek te 
Leeuwarden werd toegekend, eu dat aau twee me
dedingers bet getuigschrift went vereerd, waarvan 
tot lieden alleen rle heer II. Kramer, éleve-archi-
tect te Brussel, zich heeft bekend gemaakt. Beide 
genoemde heeren waren afwezig. 

Alvorens door het lot de plaats aan te wijzen, 
waar dit jaar de 30ste algemeene bijeenkomst /al 
gehouden worden, vesiigt dc Voorzitter ar de aan
dacht op, dat er nog twee plaatsen zijn , waar eene 
Afdeeling gevestigd is eu waar tot heden nog geen bij
eenkomst hrvft plaats gehad. Die steden zijn Utrecht 
en Delft, maar uit aanmerking «lat tie Aldeeling ter 
laatstgemelde plaatse geene teekenen van leven geeft, 
doet de Voorzitter het voorstel Delft buiten aanmer
king te doen blijven, en in plaats daarvan door liet 
lot te doen beslissen tusschen Utrecht en msterdain, 
um n-deri de Afdeeling altlaar het verzoek had ge
daan ditmaal in de loting begrepen te wonlen. De 
heer Nieiiweiihuis, daartoe door den Voorzitter uit-
genoodigd, trok het naambriefje tui het lol besliste, 
dat de volgende bijeenkomst te Amsterdam zal ge
houden worden. 

Alsnu is het voorstel aan de orde. door zeventien 
leden ingezonden, om hel Boiiwiiieestersfonils door 
eene subsidie van f 300 te steunen. De heer Leli
man licht de zaak toe en deelt rle vergadering ironie, 
dat op het oogenhlik ongeveer ƒ 1600 aan kapitaal 
voorhanden is en dat meer dan zedelijken steun ge-
vordenl wonlt om deze som te vergrooten. Daartoe 
is geld noodig, want het plan is om pogingen aan te 
wenden om binnen tien jaren f 10.000 bij elkander 
te brengen. Naar sprekei-s meening geelt de wet, 
of liever ile toe|iassing daarvan, alle aanleiding om 
de gevraagde subsidie te verleenen en wonlen zelfs 
voorbeelden van vroegere verleende kredieten aange
haald, die als liberale afwijkingen van de wet zou
den kunnen beschouwd wonlen. Al zijn de stichters 
van hot fonds dankbaar voor den zedelijkcn steun, 
zij verlangen meer en wel eeu gift van ƒ 300, 
Waartoe geen bezwaar zal zijn, daar een saldo van 
ruim / 7000 voorhanden is 

De Voorzitter zegt, dat rle vergadering na het ge
boorde beslissen kan en neemt het verzoek van den 
heer Leliman over om de zaak in stemming te 
brengen. 

De beer Bergsma (lid van het bestuur) maakt de 
opmerking, dat het noodig is het fonds te kennen, 
alvorens omtrent het toestaan eener subsidie van 
f300 eenig besluit te nemen. Men bedenke hierbij, 
dat uit het geld van alle leden geput wordt, terwijl 
het fonds slechts voor rle minderheid daarvan van 
eenig nut kan zijn. Het concept gaf aanleiding tot 
vele lier leuk ingen en spreker is niet overtuigd , dat 
daaraan door het nu verspreide reglement is te ge-
moet gekomen; uit dien hoofde acht hij een onder
zoek II II »lig, te meer daar er wel is waar een batig 
saldo is, maar rle raming van ontvangsten en uit
gaven voor 1878 geeft aan, dat de uitgaven niet 
meer dan bestreden kunnen wonlen en eene vermeer
dering daarvan kapitaalsveriuindering ten gevolge zou 
banben. Op al deze gronden geelt spreker iu be
denking het preadvies vau het Bestuur in te wümen, 

e n geeft hij zijn voornemen te kennen in dien geest 
eene motie voor te stellen. 

De heer Leliman rapOOSert, dat hij als bestuurder 
in gelijken gei>st zou spreken en bestrijdt de motie. 

De heer Qotachalk heeft bezwaar om van de be-
perkte middelen der Maatschappij f 300 voor het 
beoogde doel af te zonderen en zal tegen het voor
stel stemmen. Spreker schat de menschlieveiide |>o-
gingen van rlen heer LeUmnn op waarde, maar be
twijfelt of zij met goeden uitslag bekroond zullen 
worden. Met gering»? bijdragen der deelneinei-s kan 
geen fonds ontstaan, tenzij er undere bronnen van 
inkomsten kunnen aangewezen wonlen, zooals het 
geval is bij rle Maatschappij Arti et Amicitiae, waar 
rle groote menigte kunstlievende leden, die van de 
lokalen gebruik makeu. belangrijke baten afwer|ien 
en imk de tentoonstellingen het hare bijbrengen om 
het Fonda te stijven. 

De heer Bergsma wil zoover niet gaan eu omtrent 
tie quaestie der subsidie vooralsnog geene beslissing 
uitlokken ; juist door het voorstel aau het Bestuur 
terug te lenden en preadvies te vragen, zal rle zaak 
een alle zijden bezien en beoordeeld kunnen wonlen, 
welke beslissing in dam de meeste gewenschte is. 

De heer Leliman beantwoordt den heer Qoaachalk 
en rle heer F. W. van tiendt geeft rle redenen op, 
die hem doen besluiten voor de motie van den neer 
Bergsma te stommen. Na voorlezing van het rap
port, door eene commissie uit het Bestuur overliet 
concept-reglement uitgebracht, ontstaat eene discussie, 
in hoeverre dat rapport moet geacht worden op tiet 
nu besproken voorstel betrekking tc hebben en wonlt 
eene motie van den heer Bergsma in stemming ge
bracht, luidende: 

• De vergadering besluit het voorstel van rlen lieer 
Leliman e s.. ten aanzien van het Bouv-nieesters-
fonds, ter fine van preadvies te stellen in handen 
van liet Bestuur." 

Deze motie wordt met 37 tegen 35 stemmen 
aangenomen. 

De heer 11. P. Vogel brengt namens de daarvoor 
benoemde commissie een gunstig verslag uit omtrent 
de voor 1878 ontworpen begrooting en geeft rle 
vergadering in bedenking deze vast te stellen. De 
heer Mnlemaiis richt rle vraag tol de leden ut inlich
tingen verlangd worden, waarna hel ontwerpzonder 
hoofd) lijke stemming wordt vastgesteld. 

De Voorzitter licht het voorstel toe tot het uit
geven van een Bijblad tot de Bouwkundige Bijdm 
gen, waarvan de strekking iu het verslag van den 
Secretaris is medegedeeld. Daar het voorstel met 
aandacht moet worden onderzocht, vraagt rle Voor
zitter voor het oogenhlik niets dm machtiging om 
de zaak voor te bereiden, om daaromtrent in rle 
volgende vergadering te kunnen mppnrteeren. 

Na eene korte gedachten wisseling tusschen den 
Voorzitter en den heer Leliman wonlt rle machtiging 
verleend en rle zaak in beginsel aangenomen, in voege 
als zij in het bovengenoemde rapport is omschreven. 

l>e Voorzitter brengt een woont van dank aan 
allen, die door rle ten toonstelling vnn hunne werken, 
het inzenden van antwoorden op de uitgeschreven 
prijsvragen en rloor hunne opkomst hebben medege
werkt om dese vergadering belangrijk te maken, 
waarna de hm* Leliman den Voorzitter bedankt voor 
de leiding der werkzaamheden en den wensch uit, 
dat de heer Salm weder spoedig als Bestuurder moge 
herkozen wonlen om zijne krachten te wijden aan 
de Maatschappij. die zich de belangen en de bevor
dering der Bouwkunst tot doel stelt. 

Te ruim elf uren wonlt de vergadering gesloten. 

30"* ALGEMEENE BIJEENKOMST. 
Bij het openen der vergadering te lO'/j uren, 

heette rle voorzitter Salm de leden welkom en de 
tegenwoordigheid van den heer VV. N. Rose gaf hem 
aanleiding een woord te wijden tot herinnering aan 
de vroegere bijeenkomsten. waaraan door rlen heer 
Rose steeds ijverig werd deelgenomen; de Voorzitter 
wenschte hem lust en kracht toe om de vergaderin
gen der Maatschappij voortaan geregeld te bezoeken. 

Na mededeeling, dat van 12 tot 12V a uren eene 
kleine pauze zou gehouden wonlen. stelde de Voor 
zitter in «Ie eerste plaats vraag 8 aan de orde, lui
dende : 

Wat leer! ile ondervinding omtrent het gebruik 
vnn kunststeen , zooals deze hier te lande wordt 
aangewend in de laatste jaren? 

De heer II. P. Vogel las hei rapport der heeren 
B. Reinders, M. Elfriug en Bert Brouwer, door de 
Afdeeling 's-Gravenhage voor de beantwoording dezer 
zaak in commissie gesteld. In cl it stuk wenlen ach
tereenvolgens portland -cement beton, Itansome's kunst
steen. Gres BrtiAciel, Terra-cotta, aanleiibuizen en 
vloertegels van Duitsch, Fraiisch en Engelsen fahrie-
kant behandeld. 

Portland-cement. Het dagelijksch gebruik maakt 
eene afscheiding tusschen binnen- en buitenwerk. De 
toepassing daarvan voor buitenwerk verdient uit bet 
oogpunt van kunst afkeuring, want liet surrogaat 
kan den natuurlijken steen niel vervangen en geeft 
zonder bedekking met kleur of verf een Is int min
nen. Het cement mist alles, wat bij een voorwerp 
van kunst op den voorgrond dient te staan; daarbij 
komt, dat wij in den metselsteen een uitmuntend 
materiaal van inlandschen oorsprong hebben en dal 
het onnoodig is de toevlucht tot een bedekking te 
nemen. 

Voor werken binnensbuis is het cement een goed 
materiaal om keldervloeren en muurwerken dicht te 
maken of wel vochtige muren te verbeteren. Bij 
waterwerken verkrijgt het zijne grootste waarde, cu 
daarbij wordt gewezen op rle hoofden van het Zee
kanaal bij IJmuideu en vele fundeeringen in slappe 
gronden. Bij rlen bouw der kaaimuren op Fijenoord 
werden rloor dc heeren Dr. T. J. Stieltjes en Mees 
de betonblokken in ruime mate toegepast; op som
mige plaatsen vervangen zij, zelfs bij spanningen 
van 4 meter, de gemetselde gewelven eu de pive-
ven, daarmede genomen, strekken ten bewijze van 
rle ileugdzaamheirl en sterkte van dit materiaal, dat 
door de Delftsche cementfabriek van den heer Limlo 
geleverd wenl. Het zal onnoodig zijn hierbij te ver
melden dat de portluiidcemeiit beton bij rlen aanleg 

van riolen een groote rol s|>eelt; zoo zijn te Brussel 
alle riolen, van 1.2 meter breedte en daar beneden, 
van dit materiaal gemaakt eu de commissie is in 
deze een andere zienswijze toegedaan dan in de bij
eenkomst, ten vorigen jare in September te Leiden 
gehouden , werd voorgestaan. De voordeelen van het 
gebruik der cementriolen boven die van baksteen, 
ook met hel nog op het inbrengen van spruiten, 
wonlen opgesomd. De slotsom van het besprokene 
komt hierop neder, dat Portlandcement-beton. uit 
het oogpunt van kunst, nimmer den natuurlijken 
steen mag vervangen; dat bet in sommige gevallen 
voor werken binnenshuis aanbeveling verdient en dat 
het in vele omstandigheden. zooals bij den Iwiiw 
van fundeeringen, waterwerken en rioolleiding, menig 
ander materiaal kau vervangen. 

llansome's kunststeen bestaat uit krijt en zand, 
vermengd met koolzure soda en eeue verzadigde op
lossing van chloorkalk, wonlt in Engeland vervaar
digd en wenl onder andere toegepast bij rlen ondernard-
Bohen spoorweg te Londen en vele werken van rlen 
spoorweg Londen-Chatham-Dover. 

Het gebruik hier te lande is onbeduidend en slechts 
op eenige plaatsen le Amsterdam eu aan'len Noord-
hollandschen spoorweg wenl deze kunststeen aange
bracht. Als kunstproduct heeft hij weinig waarde, 
daar alles in vormen, wordt geperst en de kt>stbaarheid 
is een bezwaar; opmerkelijk is het groote draagver
mogen, dal in vergelijking met natuurlijken Portland 
steen staat als 3 tot 1. 

Gres artificiel. Onder dezen titel komt een fa
brikaat in rlen handel, uit eeu bijzondere kleisoort 
gemaakt en hoofdzakelijk dienende voor trottoirs, 
vloeren, enz.; rle hardheid en goede samenstelling 
maken dal deze kunsteteen eene ruime tnonaating 
vindt voor trottoirs en stallen. waarbij wij op de 
voetpaden ter wederzijde van rle bruggen over de 
Maas te Luik kunnen wijzen. Hier te lande vindt 
men een fabriek van dit materiaal, en wel te Maas
tricht onder rle firma II. Bosch en C*. 

Ten-a-cotta. Toen in 1851 op de Internationale 
Tentoonstelling te Londen voor het eerst voorwerpen, 
uit terra-cotta vervaardigd, in het groot werden 
ingezonden, bad inon weinig gedachte, dat dit ma
teriaal zoo spoedig misbruikt zou wonlen; veelal toch 
strekt het tot ontsiering van dat, wat men meende 
daardoor in schoonheid te doen stijgen. De onder
vinding leert, dat «1 it materiaal voor versiering bui
tenshuis moet ontraden wonlen. 

Aardenbuizen. Aan de omstandigheid dat dit 
fabrikaat de laatste jaren eene gnwte ontwikkeling 
genomen heeft, is het toe te schrijven, dat de nar-
denbuizen bij deze vraag afzonderlijk besproken 
wonten. Deze buizen doen in vele gevallen goede 
diensten en het is te betreuren, dat geen gunstig 
oordeel over het inlandsche fabrikaat kan uitgesproken 
wonlen. Aan Engelsche of Schotsche buizen , waarvan 
ite moffen met Portland ceineiit-sjtecie zijn gesloten, 
wordt de voorkeur gegeven, terwijl de zoogenaamde 
Jenning buizen, al is het materiaal ook voortreffelijk, 
zeer moeilijk zoodanig gelegd kunnen worden, dat de 
leiding waterdicht is. Hoewel er ook andeftj goede 
soorten zijn, wonlt het Engelsche fabrikaat het beste 
geacht en in weerwil van den hoogen prijs, vindt het 
stmts afbrak. Draineer buizen daarentegen worden in 
Nederland goed gemaakt. 

Tot slot wordt een enkel woord gewijd aan de 
vloertegels, die bij ons te lande het marmer niet 
zullen verdringen, daar de goede soorten der kunst
tegels kostbaar zijn en in hardheid voor het marmer 
moeten onderdoen. 

De Voorzitter zegt den heer Vogel voor de gedane 
lezing dank, bespreekt de nadeelen van pleisterwerk, 
zoo ook de belangrijke mededeelingen omtrent den 
kunststeen uit de fabriek vau Lindo, om daarna het 
minder billijke der beoordeeling van terra-cotta in 
het daglicht te stellen. Door den heer Martin te 
Zeist worden uitmuntende zaken geleverd, die zon
der vrees aan de buitenlucht kunnen worden bloot
gesteld. 

De heer Leliman trekt tegen het gebruik van het 
jKirtland-cement te velde en veroordeelt dit surrogaat 
uit het oogpunt van kunst; naar zijne meening moet 
rlit uit Iconische poeder zooveel mogelijk geweerd worden. 

De Voorziter stelt de vragen 2 en 10 aan de 
orde, luidende: 

Wat leert de ondervinding omtrent het gebruik 
van timmerwerk, dat machinaal bewerkt is? 

Bij het aanzienlijk hout verbruik van de laatste 
tijden is het niet mogelijk om hout te l'vcren, 
dat ludtoorlijk is uitgedroogd, gelijk zulks in vroe
gere jaren plaats vond. Op welke wgze kan men 
het hout kunstmatig vóór de bewerking tegen 
krimpen beveiligen t 

De President vestigde in de eerste plaats de aan
dacht der Veigadering op de machinaal bewerkte deu
ren , rloor den heer Roggekamp ingezonden en las 
een schrijven van geiioemden fabriekant voor, waarin 
de verschillende stelsels voor het drogen van hout 
rloor stoom , heete lucht en rook besproken wonlen. 
Is het hout uitgeloogd, dan knn eeue inblazing van 
een ventilator eene goede uitwerking voortbrengen; 
wat het uitloogeii aangaat, dit wonlt op de beste 
wijze door uitstooming verkregen. Bij de Ameri-
kaansche methoden is alles daarop ingericht om het 
hout spoedig voor rlen handel gereed te maken, 
maar in Engeland keert men tot de oude wyze van 
werken terug en wurdt aan de natuurlijke droging 
de voorkeur gegeven. 

De heer II. P. Vogel leest een rapport, door de 
heeren F. H . van Malsen, J. J. C. de Wijs en J. 
van Lith Jr., leden der afdeeling 's-Gravenhage, 
opgemaakt. Voor de beantwoording van vraag 2 en 
in de veronderstelling, dat in beide gevallen van goede 
bewerking en goede materialen sprake is, moet de 
voorkeur aau machinale beweiking gegeven worden 
voor deuren , are hit ia ven, lambrisceringen eu der-
gelijken, wijl rlit een voordeel in tyd cn kosten geeft. 
Tusschen het geleverde van vei-schillende fabrieken 
bestaat groot verschil, maar over het algemeen ge
nomen kan het toezicht op het timmerwerk beter op 
de fabriek dan in de werkplaats worden gehouden. 
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pc wyze van bewerking is' mecrcndeels in het voor
deel van het machinale werk. 

Wat aangaat de mogelijkheid om het hout door 
drog'"»? n>or krimpen te vrijwaren wonlt medege
deeld, dat in vroegere jaren die hulpmiddelen niet 
noodig waren, toen bij het meerendeel der hout-
koo|»ers droog hout te bekomen was. Te 's Gra
venhage wonlt in eene meubelfabriek het hout door 
middel van rook gedroogd, maar deze inrichting, 
die goede uitkomsten geeft, is alleen voor eikenhout 
geschikt. Het middel om de sappen door uitstoomen 
te dooden en daaitluor krimping te voorkomen, levert 
voor gewoon timmerwerk geene goede uitkomsten. 
Te Amsterdam is eene fabriek, waar men beweert 
hft hout krimpvrij tc kunnen maken en de com
missie heeft eenige stukken hout tot proef daarheen 
gezonden, om een oordeel te kunnen vellen over de 
ttijze van werken, die geheim gehouden wonlt. Na 
erloop van drie weken werd bet hout teruggezon

den, cn uit eene vergelijking der resultaten met die, 
door het stroomen van warme lucht gedurende drie 

ken gekregen, schijnt te blijken, dat aau de warme 
lurhtkaniers rle voorkeur moet geschonken worden. 
In tiet rapport werden de waarnemingen omtrent 
bet verlies in zwaarte, zoo ook omtrent het trekken 
en het scheuren der vei-schillende houtsoorten, die 
jsn de proeven wenlen ouderworpen, medegedeeld. 

De heer Bergsma heeft «te merledeeliug omtrent 
it genomen proeven met belangstelling gevolgd, 
maar g>H>n bepaalde uitkomst vernomen, waarop de 
beer Vogel antwoordt, dat hij geen lid was der 
commissie, die zich met de onderhavige vraag be
lastte, maar de meening is toegedaan, «lat proef
nemingen met wanne lucht beter voldoen dan die, 
aan de fabriek te Amsterdam genomen. 

Het doet den Voorzitter genoegen dat dit punt 
door den heer Bergsma gereleveerd wordt; ook 
bun is het nemen eener proef bekend met 40 dee
le), die voor een witwerker bestemd waren, maar 
na droging in een toestand wenlen teruggezonden, 
dst er niet aan te denken viel ze te verwerken. 

Ue Vooi-zilter deelt de Vergadering mede dat hij 
zoo even een schrijven ontvangen heeft van den af
getreden Bestuurder Nachenius; deze brief, die dooi
den Secretaris luide wordt voorgelezen, is van den 
volgenden inhoud; 

Aan de Leden der Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst. 

Niet persoonlijk een woord van afscheid tot U kun
nende richten bij mijn uittreden uit het Bestuur, 
zoo heb ik den heer Secretaris verzocht, D dit schrij-
en voor te lezen; 

Ik wensch U mijn dank te betuigen voor de eer, 
die Gij mij eenige jaren geleden bewezen hebt, door 
mij tot bestuurder te kiezen en voor het vertrouwen , 
door U in mij gesteld door mij met een groot getal 
stemmen opnieuw tc kiezen, toen mijn tijd van 
aftreden daar was. 

De eer, die het Bestuur mij bewees, door mij 
\*\. secretariaat op te dragen, werd door U stilzwij
gend goedgekeurd, getuige de welwillendheid, die 
ik van U ondervond bij iedere gelegenheid ofcorres-
pondenüe. Hetzelfde moet ik verklaren ten opzichte 
au heeren Bestuunlers der afdeelingen cn Correspon

denten. Ook daarvoor ben ik erkentelijk. 
Zoo mijne werkzaamheid als secretaris niet die 

vruchten voor de Maatschappij heeft afgeworpen, 
die ik zelf ervan gewenscht heb, het moet niet 
geweten worden aan onwil, maar aan onmacht. 

Ga ik dus heen in het besef van hetgeen ik te
kort kwam, het is toch ook in het besef, dat ver
vulling mijner plichten mij steeds voor oogen stond. 

Terwijl ik de belangen der Maatschappij niet uit 
het oog hoop te verliezen, beveel ik mij bij U aan 
in Uwe achting en vriendschap als lid der Maat
schappij. 

Met gevoelens van hoogachting 
Uw. Dw. Dr. 

II. W. NACHENIUS. 
De heer Leliman wijst er op, dat bijzondere omstan

digheden den heer Nachenius zullen verhinderd heb
ben ter vergadering te komen; hij betreurt het dat 
het genoegen hem daardoor bonomen is den heer 
Nachenius dank te zeggen voor zijn ijver, als secre
taris ann den dag gelegd en hij doet het verzoek 
aan het Bestuur den afgetreden secretaris namens 
de veigadering de hulde toe te brengen, die hem 
werkelijk toekomt. Onder applaus wordt in dien 
neest besloten. 

De Voorzitter verzoekt vraagt 1 in behandeling 
te nemen, luidende: 

Wat leeren de theorie en de praetijk omtrent 
de wijze, waarop eene voldoende dagverlichting 
verkregen kan worden in lokalen, di'- hun licht 
"Hvangen uit de tweede hand, b. v. uit haven
lichten, uit met glas overdekte, binnenplaatsen, enz. 

De heer Leliman brengt in herinnering, dat de-
nUoe vraag reeds in 1855 behandeld en toen baant* 
•oord word door den heer A. N. Godefroy, waarbij 
•> verschillende stelsels besproken en door teekenin-
Ktti verduidelijkt werden, die als houtsneden in het. 
verslag voorkumen. Deze vraag werd op de afdeeling 
Amsterdam ter sprake gebracht en is uit den aanl 
for zaak minder geschikt om voor de vuist te wor-
*te behandeld. 

Uver het aanbrengen van de verlichting in de zalen 
*an Arti et Amicitae wordt eene discussie gevoerd 
tusschen den Voorzitter en den heer Leliman, waarop 
• pauze word ingesteld. 

Hij het hervatten der werkzaamheden is vraag 6 
•tt de orde. Zy is van den volgenden inhoud: 

de laatste jaren zijn , o<n kostbare fundeerin-
Sen te vermijden, boven de waterlgn gelegen fun-
beringen gemaakt van gecreosoteerd hout. Wat 
leert de ondervinding omtrent sterkte en duur-
iftamheid daarvan f 

De heer W. C. vau Goor leest het antwoord van 
y1- afdeeling Rotterdam en zegt, dat het meer als eene 
"deiitiug dan wel als eeu bepaald antwoord op de 
vraag moet beschouwd wurden. De Commissie noo-

rügde den den heer Mirandolle, directeur der creo-
sot it fabriek op Fijenoord, uit, tot het doen van mede- j 
daeUngen omtrent het cioosoleeren en hieraan wenl 
met de meeste welwillendheid voldaan. Uit het be
langrijke rapport, omtrent deze zaak uitgebracht, 
ontleenen wij de bijzonderheden, hieronder medege
deeld. Het toenemend verbruik van hout deed naar 
middelen omzien om het duurzamer te maken; de 
bederfwerende middelen wareu vooral noodig voor 
hout, dat op vochtige plaatsen gelegd werdoflieur-
telings aan natheid of droogte werd blootgesteld en 
in rle denle plaats als beschermer voor den paalworm. 
Om de huiszwam te voorkomen, die door gisting 
der nappen ontstaat. is eene droging voldoende, 
maar om het hout voor bederf te vrijwaren cn duur
zamer te maken, kunnen vijf middelen wonlen toe
gepast , als: 

l u . Kyan's methode, zijnde eene inpersing van 
sublimaat, waardoor eene verbinding met rle hout-
veeel onetaat Dit middel is kostbaar en wordt 
vooral iu Duitschland vuur spoorliggen in toepassing 
gebracht. Voor houtwerken binnenshuis moet het 
ontraden wonlen, daar gevallen van vergiftiging 
mogelijk zyn. 

2". De methode van BoQCberie, waarbij eene op
lossing van sulphas cupri gebruikt wonlt, past men 
hier te lande voor rle bereiding der palen voor dim 
Rijks Telegraaf toe. Hen beeft geene gunstige resul
taten verkregen, want het ko|>erzout gaat geen vee
binding met r|e houtvezel aan en is niet geheel on
oplosbaar in water. Bij deze wijze van houtberei
ding mo't ook gelet worden op den tijd, dat de 
boomen geveld zijn, daar het een vereischte is, dat 
de sappen vloeibaar zijn. 

3°. Het carboniseeren of verkolen, dat echter 
op nat hout niet kau wonlen toegepast. 

4°. De methode van Burnett of de bereiding met 
ehlooramk had eerst door indompeling, later door 
injM'ising, plaats. Deze wijze van werken baande zich 
spoedig een weg, vooral in Duitschland, voor s|xx>r-
wegen eu telegraphie; bij ons te lande werd zij dooi
de Haiiilelsvcreenigiiig en eenige spoorwegen toege
past. Het (hlooizink wonlt iu de verhouding van 1 
deel op 50 deelen water gebruikt en gaat eene ver
binding met de houtvezel aan, waarvan men zich 
kan overtuigen tloor het onderzoek van rle asch van 
hout, dat met Cblooralnk bereid is geworden. 

Het is een voordeel, dat deze bereiding aan het 
schilderwerk geen nadeel doet en dat het draagver
mogen niet verminderd wordt; voeg daarbij de om
standigheid, dat de kosten de helft bedragen van 
die, voor creosoteeren gevorderd, dan laat bet zich 
verklaren, dat deze zaak opgang heeft gemaakt. 

5°. Oi t M«< 11 Ki i; i: \ is de methode van Bet heil om 
het hout te bereiden rloor topereing van creosootolie. 
Uithoofde vnn de zeer energieke antiseptische Werking 
van het phenylzuur op dierlijke lichamen, heeft men 
doch verkeerdelijk, «te krachtige werking der creosoot
olie mede aan hel daarin aanwezige phenylzuur 
toegeschreven. Creosootolie toch, geheel vrij van 
phenylzuur, conserveert het bout even goed als olie, 
Waaraan eenige hoeveelheid daarvan is toegevoegd. 
De nadeelen aan liet creosoteeren verbonden zijn: 
lo. dat het buut soms broos wordt, wat wellicht is 
toe te schrijven aan het gebruik van tc warme olie; 
2o. dat de bewerking niet kan wonlen toegepast op 
hout voor huis- en scheepbouw, evenmin als op dat 
bij plantsoen, omdat de lucht nadeelig op planten 
en sommige goederen werkt. 

Als resultaten worden medegedeeld, dat in 1860 
geereoaoteerd hout voor het station van den Rijn-
ipoorweg te Rotterdam, in 1876 nog zeer gaaf en 
gezond is bevonden, terwijl het onbereide hout was 
vergaan. Telegraafpalen in 1869 en 70 bereid, 
zyn nog volkomen gaaf. Gecreosotecrde grenen 
spooi liggers tusschen onbereide eiken, werden bij bet 
Opruimen gaaf bevonden, terwijl de eiken liggers 
onbruikbaar waren. Op eeu spoorweg, waar in 
zeker tijdsverloop de verwisseling van onbereide liggers 
11.8% bedroeg, was dat van bereide slechts 0.3fi*/t. 

Volgens prof. Letheby doet de creosootolie 1 0 het 
eiwit coaguleeren; 2Ü neemt zij de zuurstof in de 
poriën in zich op en beschermt alzoo tegen het ver
gaan dour vocht; 3 9 bevordert zij de harsachtigheid 
eu sluit alzoo lucht eu vocht beiden buiten, en 4° werkt 
zij als vergif tegen alle parasieten. Als een goede 
eigenschap ervan kan nog gezegd worden, dat de 
olie met den tijd dieper iu het hout doordringt. 

Verscheidene proeven, met gecreosoteerd hout, 
dat afwisselend nat en droog was, genomen, pleit
ten allen voor rle deugdzaamheid der bewerking. 

Bij de healing van het rpiantiim olie, door het 
hout op te nemen, komen in aanmerking dc soort, 
tie afmetingen en de male van droogheid van het 
hout. Als voorschrift voor creosoteering van hout, 
dat aan atmosferische!) invloed is blootgesteld, moet 
een minimum van 120 liter per ht* vuur eikenhout 
en van 100 liter voor alle andere houtsoorten be
paald worden, met bijvoeging van een een beklap rijs 
roor eiken liter die meer wordt ingcpci-st, doch rle totale 
in te penen hoeveelheid olie mag niet hooger gesteld 
wonlen dan 250 liter per M ' , als zijnde, volgens 
het gevoelen van rlen heer Mirandolle, voor het ge
stelde doel voldoende. Hy zou het wenschelijk 
achten, dat corporation en gemeentebesturen, die 
jaarlijks veel buut doen verwerken, hout voor dage-
lijksche behoeften bij voorraad opsloegen, teneinde 
dat hout, nadat het onbereid, gedurende een jaar, 
beschut tegen regen, was opgeslagen, te doen be
reiden , hetzij met oreoaoot, hetzij met chloorzink. 

Met een enkel woon! wenl rle cieosotecring als 
eenig middel tegen den paalworm besproken. Per
koenpalen in 1868 bereid zijn thans nog onaangetast. 
Voor het creosoteeren tot dit doel moet als voor
schrift wonlen gesteld een minimum van 200 liter 
per M ' , met bijvoeging van een eenheidsprijs voor 
iedeivn meer in te persen liter olie, zonder een 
maximum daarvoor vast te stellen, want voor rlit 
doel kan het hout niet te veel opnemen. 

Bij vergelijking van de beide, het laatst behandelde 
bereirlingswijzen is In" niet te ontkennen, dat die 
mei clilooizink veeltijds de voorkeur zal venlienen, 
omdat rle kosten minder zijn dan die der creosoteering, 
de behandeling met chloorzink zuidelijker is, en, het 
cliloor/ink reukcloos zijnde, op alle werken, met 

uitzondering van die tegen den paalworm, kan worden 
toegepast. 

Voor veestallen is een bereiding met crooaoot ver
kieselijk, ter wering van de vcetyphus, omdat dc 
lucht van bet creosoot den dampkring reinigt. 

De Voorzitter bedankte rlen heer Van Goor voor 
rle hoogst belangrijk»! mededeeling, waarop de heer 
Van der Tak de werken besprak, ten vorige jare 
door dc Rijns]H>orweg-maatschappij te Rotterdam teu 
uitvoer gelegd. Tot dracht van de ijzeren kolommen 
der overdekking vau bet station zijn palen van ge-
creosoteeitl bout geslagen, en de geheele fundeering 
werd op die wijze veitluiii7.:uimd. l>e palen werden 
natuurlijkerwijze bereid, alvorens ze in te slaan, 
maar het ventere fiuiileerhout werd voorat bewerkt en 
daarna nau deinperaing van creosootolie onderworpen. 
De directie derspo irweg-maatsebappij Ie waarschijnlijk 
tol deze wijze van werken overgegaan, daar rle fun-
ileering boven water moest wurden gemankt, wilde 
men geen oiioverkomelijken hinder iu de beweging 
der treinen vcmurzukcu; bovendien had rle uitslag 
der in 1858 en 69 gemaakte werken aan de douanen-
loods en paanlenslal, die sedert wareu afgebroken, 
de overtuiging gevestigd, dat het creosoteeren 
een goed middel is um het hout voor eenigen tijd 
te verduurzamen. 

Uit de discussie bleek, dat de meerderheid van ge
voelen was. dat het creosoteeren een goeden maat
regel is om het hout tijdelijk tc verduurzamen, 
maar dat bet maken van houten fundeeringen met 
dusdanig bout boven deu gewonen waterstand ten 
eenenmale moet ontraden worden, als er sprake is 
van rle oprichting van geitouwen, tlie aan den tand 
des tijds weei-stand moeten bieden. 

De heer H. I'. Vogel las het rapport, over bovenbe
sproken vraag 6 door rle afdeeling 's-Gravenhage uit
gebracht en door do heeren H. VYesstra Jr., D. van der 
Tas Len. en G. Brouwer opgesteld. Volgens dit stuk 
schijnt sinds de toepassing, de tijd nog niet ver genoeg 
veretreken te zijn om een juist oordeel, op ervaring 
gegrond, te kunnen uitspreken. De ondervinding 
heeft geleerd, dat gecreosoleerde houtwerken voor 
spoorwegen niet langer dan 10 a 15 jaren tegen den 
tand des tijds bestand zijn en het zal wel geen be
toog behoeven, dat aan eene fundeering geheel andere 
eischen van duurzaamheid moeten wonlen gesteld. 
De zeer juiste opmerking werd gemaakt, dat de olie, 
die als voorbehoedmiddel tegen bederf wordt aange
bracht . bij fundeerwerken dikwijls moet wonlen 
verwijderd um rle loeven , inkeepingen en gaten te 
kunnen maken. De commissie was van oordeel, dat 
het optrekken van gebouwen op zoodanige fundeering 
nadeelige gevolgen kan hebben cn meende dat de 
tijd in deze uitspraak zou doen. 

De Voorzitter opent de discussien over vraag 3, 
aldus gesteld: 

Wat is te doen tegen de minder humane be
oordeeling van bouwwerken donr bouwkundigen 
onderling: zou eene meer aangename bespreking 
of meer toegeeflijke critiek aan de bouwkunst 
niet meer bevorderlijk zijn en het publiek opwek
ken tot meerdere belangstelling f 

De heer Huibers brengt namens de afdeeling 
Amsterdam verslag uit en zegt, dat deze vraag een 
punt van bespreking heeft uitgemaakt op een der 
vergaderingen in den afgcloo|>en winter Buiten kijf 
wordt humaniteit iu elke beoordeeling gevordeixl cn 
bepaalt de critiek zich niet tot afbreken, maar wor
den ook de goede grepen muigewezen, dan zal ver
bittering worden tegengegaan. Voor den leerling 
moge het goed ziju, dat hij een strengen meester 
heeft, in de critiek is dit iets anders. Men stelle 
strenge eischen en spare de zwakke zijden van een 
ontwerp niet, maar men boute ook het oog geopend 
voor het goede en wijze daarop. In geen geval mag 
critiek het kaï-akter van afmaken dragen. 

De heer Leliman vercenigt zich met het gespro
kene en wyst op de belangrijke stukken, die over 
dit onderwerp in rle verslagen van vroeger gehouden 
bijeenkomsten voorkomen. 

De heer Zemel leest over hetzelfde onderwerp een 
opstel en zegt dat de critiek moet vry zijn en blij
ven , als zij aan de kunst bevorderlijk wil zijn. Wij 
moeten ons rekenschap geven vau al, wat om ons 
is, maar daarin geen aanleiding vinden om slaafs te 
volgen, wat in voorgaande eeuwen gebouwd werd. 
De oude gebouwen moeten tot. leering, maar nooit 
tot slaafsche navolging strekken. Het toelaten van 
critiek en anticritiek is behoefte, waar ontwikkeling 
ernst is, en vooral hij rle houwkunst. Spreker be
treurt het dat deze niet meer in de Bouwkundige Bij
dragen worden opgenomen en wenscht de grondsla
gen vastgesteld te zien, waarop dit kan geschieden. 
Die critiek zou gunstig kunnen werken op het streven 
van velen, die antiquiteiten namaken en zich geen 
rekenschap geven van de liestaaude toestanden. Om 
daarin ie slagen, moet vuoral ook bij het gitxite pu
bliek kunstzin worden opgewekt, en spreker slelt zieh 
voor, dat rnen daartoe zou geraken rloor de uitgave van 
een maandschrift of weekblad; ontegenzeggelijk zijn 
daaraan bezwaren verbonden, maar met goeden wil 
kunnen ze overwonnen wonlen. 

De Praeses is mei den heer Zemel vau gevoelen 
dat de wrijving van gedachten 600 krachtigen hef
boom /al zijn voor het vestigen eeuer nationale kunst, 
en zegt den voorgnaiiden spreker de opname vim ziju 
stuk in de Bouwkundige Bijdragen toe, in de hoop, 
dat ook andere daardoor zullen worden aangesptMutI 
in gelijken geOOl te handelen. 

Tiisschoii rle heeren Zemel. Leliman , Bergsma cn 
den Voorzitter ontstaat eene discussie over het ge
sprokene., waarbij de eerstgenoemde gewezen wonlt 
op de moeilijkheden en zelfs onoverkoiueulijke bezwaren, 
ilie erin gelegen ijn om , zonder voorafgaand ge
motiveerd voorstel en preadvies van bet Bestuur, en 
dan nog wel daags na rle algemeene vergadering, 
tot rle door hem hrslocldc uitgave, te besluiten. 

Dergelijke vot u-stel len, hoe goed rle strekking ook 
zijn moge, moeten op bij de wel bepaalde wijze ter 
kennisse van het Bestuur gebracht , onderzocht en 
nimmer op rle bijeenkomst behandeld wonlen. 

De Voorzitter doet mededeeling van een zooeven 

ontvangen schrijven van den heer J. R. rle KruJjff, 
namens de Commissie voor de Tentoonstelling van 
Kunst, toegepast op Nijverheid, aan rle Maatschappij 
gericht, en inhoudende dat de ruimte door het groot 
aantal inzendingen beperkt is. en dat mitsdien voor 
de collectieve e\p isitie der Maatschappij. in plaats 
der aangevraagde 85 M - . slechts 40 a 50 H 1 kan 
worden toegestaan. Op eene vraag van den heer 
Fot antwoordt d' President, dat rle termijn van in
zending nug niet bekend is. 

De heer Gezellen bekomt het woord en brengt 
hulde aan de gedachte om de vergadering en bijeen
komst dit jaar in de zalen der maatschappij Arti ct 
Amicitiae te houden; spreker uit daarbij den wensch 
dat bet meermalen moge gebeuren. 

De Voorzitter sluit rle vergadering onder dankzeg
ging aan allen, die bewijzen van belangstelling had
den geleverd. 

Was het getal van 70 a 80 leden, ter algemeene 
vergadering tegeuwoonlig, bij de bijeenkomst reeds 
tot 50 a 60 verminderd, aan den maaltijd was de 
getalsterkte niet meer dan ruim dertig. Voorzeker 
weiden velen tot hunne dagelijksche bezigheden terug
geroepen en was het hun daarom onmogelijk aan 
den feestdisch aan te zitten, die op een der boven
zalen van Nature Arhis Magistra was aangericht. 

Voegt men bij de goede ligging en het gezellige 
dar plaats van samenkomst, rle doelmatigheid van 
hel lokaal eu de goede wijze van bediening, dan ho
pen wij nog meermalen aan dien di<ch aan te zitten, 
en geven wij het Bestuur in overweging steeds daar-
terplaats»' den maaltijd te bestellen. De vrijgevige 
bepaling van Bestuunlers der Maatschappij Nature 
Artis Magistra om de deelnemen aan den maaltijd 
voor dien dag toegang tot rle tuinen en musea te 
verleenen, wordt op waarde geschat, zoowel door 
den vreemdeling als .ten stedeling. 

En hiermede vermeenen wij in korte trekken h*t 
gebeurde ter vergadering te hebben medegedeeld. 

Berichten en mededcelingea. 

B I N N E N L A N D 

'8-Oravenhage. Bij den Waterstaat en 's Lands 
bui-gelijke openbare werken in Nederlandsch Oost-
Indië ziju benoemd- tot hoofdingenieur 1ste klasse 
R. C. van der Palm. laatstelijk die betrekking be
kleed hebbende, thans belast met de waarneming 
der betrekking van hooflingenieur 2de klasse: tot 
ingenieur 1ste klasse, de ingenieur 2de klasse C. S. 
van Geuns; tot ingenieur 2de klasse, de ingenieur 
3de klasse M. M. E. A. Hollingerus Pypers; tot inge
nieur 3de klasse de adspirant ingenieurs J C. Ribbers, 
J. de Booij, J. W. O. H. Bueninck, D. II. Ha velaar, 
J. K. E. Triebart en H. H. van Kol. 

belast: met de waarneming der betrekking van 
hoofdingenieur 2de klasse, de ambtenaar op non
activiteit Jhr. W. H. Teding van Berkhout, laat
stelijk hoofdingenieur 1ste klasse. 

Bij het mijnwezen, benoemd: tot ingenieur 1ste 
klasse, de ingenieur 2de klasse P. A. Renend ; tot 
ingenieur 2de klasse, de ingenieur 3de klasse R. 
Tonnema. 

— Bij mmisterieelc beschikking iü aan A. B. A. 
Quack, te Nijmegen, tot wederopzegging, vergun 
ning verleend voor een stoomsleepdienst op de stroo
men, rivieren en kanalen in acht provinciën. 

Botterdam. Aan het verslag van de Rotter
damsche Haiirlelsvereeniging over 1 «76 ontleenen wij 
het volgende: 

De groote lusteloosheid op bet gebied van handel 
en nijverheid maakte bet voor de Directie niet moei
lijk aan bet beginsel getrouw te blijven, om nieuwe 
ondernemingen op handels- en financieel gebied zoo
veel mogelijk te vermijden. 

De operation zijn dan ook iu het afgeloopen jaar 
van zeer beperkten aard geweest. 

Met het oog op rle werken te Fijenoord wenl me
degewerkt tot de oprichting der Rotterdamsche Hallast-
maatschappij , die in het afgeloopen jaar reeds met 
zeer goed succes heeft gewerkt. Verder kau wonlen 
vermeld, dat van de maatschappijen, op het gebied 
vau industrie en scheepvaart, die de Vereeniging 
indertijd hielp iu het leven roepen , in het afgeloopen 
jaar verschillende reeds goede dividenden hebben op
geleverd , en sommige een goeden vooruitgang aan-
toonen. 

Daarentegen was men genoodzaakt op verschillende 
ondernemingen, waarbij de Vereeniging nog geïnteres-
seenl is, ruime afschrijvingen te doen. 

De werken op Fijenoord zijn ook in het afge
loopen jaar met alle kracht voortgezet. Het uitzicht, 
tlat de gemeen tebruggen over de Maas en de Konings
haven tegen het voorjaar van 1878 zouden voltooid 
zijn, word ten opzichte van de laatate brug verwezen-
lijkt. De eerste ondervond vertraging, ontstaandoor 
eeue geheele wijziging der plans voor den bouw 
der opritten tot de Maasbrug, die volgens het oor
spronkelijk ontwerp aan een geregeld vervoer groote 
bezwaren iu den weg legde. 

Opnieuw valt op eenige verkregen practische resul
taten der onderneming op Fijenoord te wijzen: lu 
de eerste plaats op dat bij den eersten verkoop van 
bouwgrond behaald. 

Directeuren achtten het namelyk wenschelijk, dat 
tegen den tijd dat de hatidelsimiclitingeii zouden 
wonlen geopend, gelegenheid tot het betrekken vau 
woningen, winkels, kantoren, enz. op Fyenooitl 
zou bestaan, en hebben dei halve van den reep bouw
grond, gelegen langs den s(iooi-wegdam, eeu perceel 
van circa 3000 • meter in veiling gebracht, met 
de conditie, dal de terreinen binnen twee juar met 
de genoemde lokalen moeien bebouwd zijn. De opbrengst 
vau dit jierueel was ruim f20 per vierk. meter, 
welk resultaat zeer gunstig genoemd mag worden. 

In 't geheel bezit rle Vereeniging ca. 115,000 M 1 

bouwgrond in eigendom (gedeeltelijk langs rlen spoor-
wegdaiii, maar hooftIzakelyk op het N. E. gelegen). 
Het voornemen is evenwel, vooreerst geene ventere 
verkoo|K»n daarvan te doen, maar duarmede te wach
ten totdat zich later de werkelijke behoefte aau wo
ningen in de nabijheid van hel hatulelstorein doet 
gevoelen. 

e\ 
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Met ile Din-ctie van liet n*\j-entrepot is een con
tract gestoten vuor de oprichting van een gebouw , 
waarin hare kantoren en die der rijk.s-uriiuiuisi ratio 
zullen worden gevestigd. 

De onderhandelingen met de Directie van de Ne
derlandsche Rijnspoorwegmaatschappij zijn voortgezet 
en zullen tut een gunstig resultaat leiden; de plans 
der door de genoemde maal schappij gewenschte in
richting op het handelsU'i rein zijn reeds in bewerking. 

Van bijzondere tegen vu Hen is de Vereeniging hij 
hare veelomvattende werkzaamheden gelukkig ver
schoond gebleven, eu de kosten der in het afgeloo-
pen jnar aanbestede werken hehhen de ramingen niet 
alleen niet overschreden, maar zijn zelfs in verschil-
lende gevallen, tengevolge der voonleelige iumkoojieii 
van de benoodigde materialen , aanzienlijk daar ln> 
neden gebleven. 

Het dc plans voor dc nog noodige werken houdt 
men zich bezig; en het blijlt bet ernstig streven om 
de voltooiing der geheele inrichting op Pijenoord 
zooveel mogelijk te bespoedigen, teneinde den han
del in de gelegenheid te stellen haar in gebruik te 
nemen, van het oogenblik af dat het noodige 
coiiimimiialieiuiildel tusschen de beide oevers der 
Maas gereed zal zijn. 

Omrent de balans- en winst en-verliesrekening 
valt het volgende op te merken: De Vereeniging be
zit volgens ile balans: ƒ 314,000.54 aan contanten en 
deposito's bij dc kassiers; /1,633,905.29 aan wissels 
in portefeuille; ƒ 1 , 3 0 1 , 1 8 1 . 7 4 1 / ! aan effecten, be
rekend tot de laatste noteeringen van hei afgeloopen 
jaar; te zatucti alzoo / 2,300,087.57beschikbare 
fondsen. 

De deelneming in inriusliieele ondernemingen lie-
draagt: ƒ 410 ,182 .40eu die in limincjeele onder
nemingen / 416,608.74%. 

Het hoofd Handelsondernemingen vertegen woordigl 
nog slechts een bedrag van / 44,500. De voorraad 
goederen is verminderd tot op: ƒ 4 9 7 , 1 0 1 . 0 7 . 

Het engagement in onroerende goederen en ter
reinen bedraagt: ƒ i , 193,222.40'/,. De aanzienlijke 
vermeerdering van dit cijfer mei circa 2 millioen, 
welk bedrug hijna uilsluitend uun de werken op 
Fijenoord is besteed, bewijst, dat er met kracht ge
werkt is. Het bedrag der cominandieteii is onveran
derd gebleven op ƒ 000,1)00. Aan debitemen in reke-
ning-couiant, wijst de balans eeue som aan van: 
/•3,840,534.83'V Het hoofd Debit eu met onder
pand bedraagt ƒ4 ,974 .521 .64 . 

Da crediteuren in gewone rekening wijzen eene 
som aan van: f 2,568,571.12' 7 . 

De winst-cn-verliesiekeninv' bestaat aan de cre
ditzijde , behalve het onverdeeld saldo vau het vorige 
jaar, uit; 1". Rente: /•045,794.00V,, gelijkstaande 
met circa 4% pet , waarbij iu aanmerking moet 
worden genomen, dat ook in het atgeloopen jaar de 
rentestaudaard zeer laag is geweest. 2'. Commissie: 
/ • 9 4 , 2 3 7 . 7 ü ' / r 3°. Winsten op diverse,ondernemin
gen en deelnemingen in syndicaten na afschrijvingen: 
/"IS.OlÖ.lS' / j . 

Na aftrek der onkosten en afschrijvingen op meu
bilair enz. blijft ter beschikking een winst-saldo van 

ƒ 070,833.51 ; waarvan wordt voorgesteld, overeen
komstig art. 35 der statuten, eene som van f 60,000 
op reserve-rekening te brengen, waanloor deze reke
ning op f 230,004.94 wordt gebracht, aan de aan
deelhouders een dividend van 4 pCt. uit te kceren, 
en het, na aftrek der patentbelasting, overblijvende 
saldo van ƒ 1,473.51 op nieuwe rekening over te 
brengen. 

Adverteotiëü. 

By den bouw van het Post- en KadastergebOOW 
te Alkmaar, wordt gevraagd een D A G E 
L I J K S C H O P Z I G T E R om dadelijk in 

dienst te treden, op een belooning van ƒ 7 5 per 
maand. Alleen zij die bewijzen kunnen overleggen 
van meermalen met het toezigl op de uitvoering van 
bouwwerken belast te zijn geweest komen ui aan
merking. Brieven franco onder letters A. B. tyj 
den Boek- en Kunsthandelaar F. .1. DE Z W A A N , 
Hoogstraat 7, 's Hage. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS Her ge

meente AMSTERDAM /uilen op Maandag den 
4 Junij 1877, ten 12 un; des middags, op het 
Raadhuis, lu hel openhaar en bij enkele inschrijving 
doen aanbesteden ; 

". de levering van ruim 34 ton BALK
IJZER en ruim 7 ton GOOTIJZER. 

b. het leveren van Privaat TONNEN 
en TRECHTERS. 

De vooi'waan len de/er aanbesteding zijn uil slui
tend te verkrijgen ter Drukkerij dei'gemeente, tegen 
betaling van / 0.50 vooi- de sub o en / 0.20 voor 
de sub b genoemde, en liggen voorts ter inzage 
ten kantore van de afdeeling Publieke Werken, 
tijdelijk gevestigd in het voormalige Oiidumnnhiiis. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden aan 
het bureau vau den Stads Ingenieur J. li. VAN 
NIFTHIK, aan het gebouw genaamd Zeerrgt, des 
voorniiddags van 10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 

dmseerdam, DRIESSEN, Weth. 

I!) Mei 1877. De Secretaris, 

DE NEUFVILLE. 

De GROOTSTE MAGAZIJNEN van 
MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS 

bevinden neb 
B 0 TT KB ti. IU, AUS TER DA M, 

Nieuwland N . 1. Bloemgracht 77. 
(Vasteland) G & J. COOL. Fabrikanten. 

B E K R O O N D 
Amsterdam Parijs Arnhem Philadelphia 

1866 1867 1868 1876 

O P Z I G T E R . 
Om *|>oedig eu voor geruimen tijd iu 

dienst te treden wordl gevraagd een lie-
kwaa.ii OPZIGTER. levens T E E K E N A A R . 
liekend met de uitvoering van WATERWERKEN 
en TERREINOPNEMINGEN. Salaris naar bekwaam
heden. 

Men adreasere zich franco onder de letters Q G , 
BUREAU GRONINGER COURANT. 

Hoogheemraadschap Rijnland. 
OPENBARE BESTEDING. 

DIJKGRAAF RN HOOGHEEMRADEN van BUN-
LAND zullen op Zaturdag den 9l">Jimi I « 7 7 , des 
middags ten 12 ure, in het Gemeenlandshuis te 
Leiden, hij enkele inschrijving besteden. ovei-een-
komstig hei bestek en de algemeene voorwaarden, 
iu 4 perceelen: 

De verruiming van eenige wateren 
onder de Gemeenten Warmond. Lei
derdorp en Stompwijk, gezamenlijk 
ter lengte van ongeveer 5800 Meter, 
waarvoor een grondverzet van ruim 
170000 M : ; benoodigd zal zijn; voorts 
het maken van nieuwe kaden, eene 
brug en eenige verdere werken. 

Met bestek met de teekeningen zul van den 29"*" 
Mei af voor 25 centen, de algemeene voorwaanlen 
voor 25 centen en de gezegelde inschrijviiigs-hilletten 
voor 21 centen verkrijglKUir zijn ter Secretarie van 
Rijnland te Leiden. 

De inschrijvings-hi liet ten zullen ten I I uw. van 
den bestedingsdag in de bus uau het Genieeiilandshuis 
gestoken moeten zijn. 

Nadere inlichting is te verkrijgen op het Bureau 
van den Ingenieur tc Leiden en hij den Opzichter 
te Katwijk. 

Leiden, 22 Mei 1877. 

Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd , 

DE CLERCQ, Dijkgraaf. 

W. G. DE BRL'IJN KOPS, Secretaris. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Dingsdag den 19 d r n Junij 1877, des namid
dags ten 2 ure, aau hel Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatss] rwegen hij dc 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestuk n". 174. 
Het omschuiven en verlengen van het 

Spoor langs de noordzijde der Ha
ven en het leggen eener Klinkertbe-
strating langs de noordelijke en zui
delijke Havenbeschoeijing op het Sta
tion Groningen, ten behoeve van den 
Spoorweg van Harlingen naar Nieu
weschans. 

De besteding geschiedt bij enkele iiisrhrijtiiig, vol
gens art. 15 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 84»"*" Mei 1877 ter lezing 
aan hel Centraalbureau bij de Moreelse Laan en aan 
het bureau vuu den Sectie-Ingenieur te Groningen 
cn is o j i franco aanvraag op gemelde plaatsen te 
bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Sectie-Inge
nieur te Groningen. 

De aanwijzing op hel terrein zal geschieden den 
7-1» Junij 1877. 

Utrecht, den 24"'n Mei 1877 

Ontmanteling van Groningen. 

De ONTVANGER der REGISTRATIE 
•n DOMEINEN te Groningen zal, op 

Zaturdag den 2den Junij 1877, des middags 
te 12 uur, in het Koflijhuis nDe Unie", bij II. 
H O V E N , aan de Groote Markt aldaar, in het open
baar 

A A N B E S T E D E N : 
Het slechten van den voormaligen VES -

TING WAL tusschen het Boter- en het 
Damsterdiep; het sloopen van de 
STEENTILPOORT met voorgelegen 
BRUG. enz; benevens het leggen van 
BESTRATINGEN. 

N.B. LV te vi.rwi.rken hoeveelheden bedraden 

onder anderen ongeveer: 

162,600 M> Grondwerk; 
846 M » Breekwerk aan Muren, enz.; 
714 M» Bestrating met Nieuwe Keijen 

Üe IIESTEIHNO geschi.Mil hij enkele inschrnoino. 
IIESTEK en TEKKKNIXUfcN liggen na 17 Mei 

187" lei' inzage aan da KANTOREN der REGI
STRATIE en DOMEINEN le Winschoten Assen, 
Lccuicttrtlcn en tironiutjen, en zijn aan laatstge
noemd kantoor tegen lieiuling van één gulden le 
hekolncn. 

De AANWIJZING IX LOCO wonlt gegeten o|i 
Maandag 28 Mei 1877 en op Woensdag 30 
Mei 1877. telkens iles voorniiildags 10 uw, en be
ginnende aan .Ie Steentilpoort. 

Nadere inlichtingen zijn dagelijks te hekonien hij 
den ll.«.f.l..pzirliter A. jiII.I.KNAAII, ann de Direc
tiekeet hij de lleere|Kxtrt le tirouintjen. 

OPENBARE VERKOOPING 
by Inschrijving te Delft, 

door den ONTVANGER der REGISTRATIE en DO
MEINEN aldaar op Dingsdag It) Junij 1877, cn 
zoo noodig op den volgenden dag, des voor middags 
telkens ten 10 ure, in het Hotel Schaap achter 
het stadhuis te lli:i.i i , van eenige buiten dienst 
gestelde: 

MILITAIRE-, HOSPITAAL- EK ANDERE 

GOEDEREN, 
voorhanden te 's GRAVENHAOI:, D E L F T en GORINCHEM, 

als: 
20097 getrokken Geweren met Bajonetten, 
78 Voorlaadkarabijnen, 600 Voorlaadpis-
tolen met getrokken loopen (afkomstig van 
de Rijks veld wacht ;; 

voorts: 
Leder , Touwwerk , Dekens . Kistjes, 

Buskuidtonnen. verplaatsbare Kogelgloei-
ovens, Brandbluschgereedschappen, Ge
reedschappen voor verschillende am
bachten, eenige Machinedeelen van een 
stoomwerktuig met toebehooren van 18 
paardenkracht (middelbare drukking, zon
der stoomketels), Koper, Staal, geslagen 
Uzer, Zink en andere metalen, ijzeren 
Rakken voor Geweren. Paardenhaar. dito 
met Wol vermengd, Paardentuig en on
derscheidene andere Voorwerpen. 

Aangaande de beschrijving der te verkoojieii goe
deren, de verkoo]ionle , dr inlichting en de inlevering 
der iiiM'hrijviiigsbiljetten, de plaatsen waar de te 
verkoopen goederen voorhanden ziju en de uienringen 
wordt, verwezen naar de uunpluk hil jet ten, waarvan op 
aanvrage, voor zoover de voorraad strekt, exem
plaren ten kantore van den voornoemden Ontvanger 
verkrijgbaar zijn. 

Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van 
dien Ontvanger en voor zooveel de goederen le Go
rinchem betreft ten kantore van den Ontvanger der 
Registratie en Domeinen aldaar. 

Rij die Ontvangers liggen ook de voorwaarden 
ter lezing. 

H. E. S U Y V E R , 
STOOMKETELMAKER. 

Levert in den kortst iiiogelijhi.il tijd, K E T E L S 
van alle bekende typen; lielast zich met verande
ringen aan bestaande Ketels toe te passen. 

Hollandsche Tuin, 
B i c k e r s t r a a t at) e n 2 2 , 

AMSTERDAM. 

B. HOLSBOKR te Arnhem. 
FABRIEK en kf 9.0AZIJN van Instrumenten 

voor wetenscha|»jielijk gebruik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers Veld . Marine- en 
Theaterkijkers, Briefbalansen, enz. enz. 

Polderbesturen en Molenmakers 
Vour een civielcn {.rijs te koop aangeboden : 

plm. 501) ESSCIIEN UOVENWIELKAMMEN, 
» 40U MEUKEN SPOORVVIELKAMMEN, 
. «00 AI'RIKAANSCH EIKEN BONKELAAH-

KAMWEN, 
. 1000 VI I/KI. DIK iEN , 
» 1000 M O L E N H E K K E N , 

allen nieuw eu van het zwaarste soort met kromme 
koppen voor Conische werken, benevens eene partij 
EIKEN ONDERWIELKAMMEN met regte koppen; 
allen afkomstig van deu voorraad der door stoombe. 
maling buiten dienst gestelde watermolens van den 
XuidplasjMjlder. 

Te bevragen hij P. VERIIRUGGEN cn J. VAN 
ROOIJEN le WADDINXVEEN. 

/ GEBROEDERS DIJKERMAN te Breda, 
I dobr uitbreiding der zaken en de toepassing van 
\Jt suwiu tol spoedige aflevering in staat gesteld, 
hevelen zich hierbij aan voor het maken Van 

VERPLAATSBARE l l ü l l ö GEBOUWTJES, 
Prijscouranten worden op franco aanvrage gratis 

verstrekt, terwijl het modelboek na ontvangst van 
411 cents iu |Misizegels kan worden toegezonden. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Talèluazall-srueven 

in RIJNPRUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BRUINSTEEN, VUURVAST! STEENES, ENZ. 
Xieuiceluivcn N.zijtle 55, l l o t t e r i t n m . 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DB JOMiH & Co, ('iv. Ing. 

te O U D E W A T K R . 
PROJECTEN, BEREKENINGEN en BESTEKKEN 

van verschillende Bouwwerken, Stoomgemalen, Fa-
briesen. Bruggen, Kapconstrucüèn, enz. 

PBJJtA QUALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ 6 — , per 25 vaten ƒ5.70, 
per 50 vaten ƒ 5.40, 

by grootere partijen over den prijs nader 

overeen to komen, 

AUGUST OSTEU, 
C x l a s h a v e n 12 te R o t t e r d a m . 

SUIJVER Hk. J O N K E R & ZOON, 
8 T O Ü M K E T E L M A K E R S te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

TH. J. DOBBE. 
M A G A Z I J N V A N T E E K E N B E H O E F T E S 

VOOR. BOTTWK.UNDIGBN 
UTRECHT. - 502, Voorstraat, 502. 

Calqueerlinnen. 
Calqueerpapier. 
Pausperkament. 

Wit Papier sans fin. 
Getint Papier sans fin. 

Détailpapier. 
Tauen-papier. 

Papier quadrille au millimetre. 
Whatman en Honig teekenpapier. 

Passerdoozen. 
Trekpennen. 

Orléonpassers 
Decimeters. 

Driehoeken in hout. 
,. in Caoutchouc. 

Teekenborden. 
Teekenhaken 

Pistolets. 
Ackermann's verwen. 
Verwen in Tubes. 

0. I. Inkt. 
Porceleinen Verwschotels. 

I Glazen Verwschotels. 
I (Godets diaphanes.) 

Penseelen. 
Pinaises. 

Gomelastiek. 
Radeergom. 

Idem in hout. 
Potlooden van Faber. 

Faber Stiften. 
Hartmuth Stiften, 

enz. enz. 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

V A L 1DE3 T R A V E H 8 , 
_ geeft berigt dat door haar Uit eenige A G E N T E N voor den 

S ^ S * ^ * " verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLKERS &, C«. te A m s t e r d a m , 
door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aatigeiioiiien op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Beltweg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Onderlinge GlasYerzekerinpiaatscliappij. 
Gevestigd te Amstordnm. 

C O M M I S S A R I S S E N . Mr . W K . van der Breggen, Jhr. Mr. B. de Bosch Kemper 
W. B. Matthes en H J . de Bi j l l Nachenius. 

U I R E C T E U R : F . Schleijer. Kantoor Leidschegracht, N . 23. 
Het duel dezer Maatschappij is vvederkeerige verzekering der Deelnemers, nnar evenredigheid van ieders 

deelneming, u-gen alle schnde door het breken vnn Spiegelruiten, Spiegels en groote ruiten, veroorzaakt 
door ongeluk, kwaadwilligheid, straatrumoer, OPROER, of andere ongevallen. 

De voorwaarden van Verzekering, in het Prospectus vernield, zijn niet de noodige inlichtingen grntis 
verkrijgbaar ten Kantore der Maatschappij en hij de Agenten. 

Gedrukt by O. \V. VAN DER WIEL it C° te Alnben - Alle stukken en « d i e . t e n n e r te adresseren aan den Redacteur F. W. VAN GENDT JUiu. te Arnhem. — Uitgave van D. A. THIEME. 

B I J V O E G S E L 
UKHOORENDE BIJ 

van ZON I)A( f 27 Mei 1877. 

Aankondiging?» van Aanks.?dhi£?n. 

Maandag, 2** Hei. 

Franeker, te 12 uren, door het gemeentebestuur 
ran ï"ranok< rnricol: het doen van herstellingen H R H de 
küri genaamd do Dongjiuner-Tille nut pulbeheüng 
langs deu weg, eu hot herstellen vau de brug iu deu 
kunstweg hij dc voormalige Kingma-Statc te Zwcins. 

(.rollingen, tc 12'/, uren, door burg. cn weth.: hot 
plaatsen van bridvnston in het voetpad westzijde van 
hot Wiuschotcrriiep. 

Vllage, te 1 uur, door hurg. en weth.! liet oprui
men dor Koningshrug alduar eu het daarvoor in de 
plaats houwen eener vaste steenen brug. 

l / i l l i u l z c n , to 3 uren, hij P. Mnrema: het houwen 
tenet burgerbehoiting cn achtergebouw. Aanw. tc 
10 uren. 

Lreuwarden . hij don directeur der gemeentewerken: 
is levering van 130,000 Waalslnnl klinkers, franco 
toor den wal aldaar. 

Zwol le , ten behoeve der Arme.ninrichtiag: dc leve
ring van 75—100 wollen dekens, lang 1.05, hreed 
1.50 M , weg. 2 KG.; G00—800 M. linnen, breed 
0.70 M. 

niiiMtUg, se Rel. 
nclrt, tc 12 uren, door den directeur der artilleric-

s(fl|iel- eu constriiciic-ningnsijneii: de levering van 
10,000 eiken speken, ruwe no. 2, tot raderen nos. 2, 
3, 4, 5 en 6, in 1 perc Prijsopgave per stuk. 

i i .u i . r . i .ui i , te 12 uren, door dijkgraaf en hoog
heemraden van Schieland, ill het (ïemeenelauilsliiii--: 
lo. hel Sjarig onderlioud van de s hoogeboexemmolena, 
lirt. stooingenianl op de Rotte, de sluizen, bruggen 
ens, in 3 perc; 2n. eenige herstellingen ann rit! Maas* 
en IJsclhooiden onder Kralingen en nabij Korteooord; 
3o. de lovering van zwaar timmerhout, in 3 perc.: 4o. 
eenige verzwaring ann de bedijking vau den Hulp-
boezem, benevens het leggen van een riet beslag vóór 
die bedijking; 5o. het herstellen vau rio defecten aan 
Boliielanda hoogen zeedijk, iu 10 perc., waaronder be
langrijke aardwerken. 

i :n - i <in'4i- . io 12 uren, voor dc firma Slroink cn 
Co., iu het Hotel Ue Oraaff: liet houwen eeucr ver
verij, verhouwen conor drogerij en verdere werken aan 
Vun uo fnbiirk-

trshen, te 1 uur, door den burgemeester: do le
vering van 20,000 KG. pigijler. (Herbest.) 

I t rec l i i , tc 2 uren, door de maatschappij lot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: dc 
Uitbreiding van sporen cn eenigfl verdere werken op 
en nahij liet Btalionsemplaoemenl Kosendaal, teu be
hoeve van deu spoorweg ttoseodaal—Vlissingen. Iul. 
bij den seclieingenicnr le Be rye u-op-Zoom. 

Rlerlhns, ic 2 uren, ten kantore der gasfabriek: 
de levering van 75(1,000 KG. Eng. gaskolen. 

lh-t tn kndorii, le fi uren, in Dc Hoop, ton dienste 
van het waterschap Eierla&d: lo. de levering van 150 
stère onderhoudsgriui; 2o. het onderhoud van den 
grintweg in den polder; 3o. eenige herstellingen aan 
dn buitendooeeriug en de bermen van deu dijk, bij do 
llogcesloot. 

Hulk, hij dou boekhouder vnn deu Oude-Soudelcr-
polder: het bouwen van eeu vijzel water moten. 

' - • I l i i K i * . btj den hoofdopzichter der Holl. IJzercn-
ipoorwegmutscbappij (station)! het makon cn leveren 
v.'i 30 landhekken, ou verdere baaiisuhduitiugcn vnu 
georeosoteerd hout. 

H w i i B d a g , 30 Hel . 
'-•liiice te 11 uren, door het ministerie van bin

nen', zakeu: lo. het maken van een terp cn het daarop 
bouwen van con sl eenen licli I wachters woning, mei 
inrichting tot bet plaatsen vnn een zclfregistrccrenden 
getijnietcr Op Kiaggenburg, aan het zeeeind vnu den 
Ziiiderleiihun van het Zwolsche Diep onder de ge-
meente Gencniuiden. Kaming/12,100; 2o. bet doen 
van herstellingen en vurnicuwitigaii aan de Kijksrïvier-
werken in de Noord, dc Oude Mans tusschen Dor
drecht en het Hocrengat, hel Mallegnt, de Krabbe, 
de Dordsche Kil cn bet Spui, behoorende tot de wer
ken der bordeoho waterwegen, niet bet onderlioud dier 
•erkenvan 1 Juli '77-3<l Juni *78. Kaming / 20,850; 
'•io. bet wegruimen van ecu in de Oude-Maas, voor 
den mond van do spoorwegbavcu te Dordrecht, ge
zonken vnartuig. 

HtiiidwIJh, to 11 ureu, door den dijkstoel van 
Over-Betuwe, iu Dc Ploeg: het ondcr-prolïcl-brengcn 
van dea in 1S7G verhoogden cn verzwaarden dijk on
der Randwijk. Aanw. tc 10 uren. 

Mimen, te 11 uren, door dijkgra-if cn booghecin-
r&den vaa de Vijf-Hcerenlundcn, in het Hotel-versen-
dssli lo. het maken vim aardewerken langs dc Lek
en Xoorder hingcriijken, met het éénjarig onderhoud 
vau het dijkhuis uan de sluis tc Amcido euz.; 2o. het 
i'--'! ii van een steenen duiker aan dou mond van de 
Oudc-Zederik te Viancn; 3o. het leveren on vervoeren 
'an ongeveer 11G0 Bl a grint. 

Omlerdendiiin. tc 11 uren, door het wnlorscbap 
uunsiagoo, in bet Watcrschapstniis: bet amovecreu 
»an de Pomptil in den grintweg Middclstuni—Lopper-
l'i;ii eu daarvoor in dc plaats bouwen eener nieuwe 
biug, 

Z tunrium, te 12 uren, door J. Hartog Cs.: het 
• r ; ^ M i van eene landhoeve op het weiland „Hot 
Broekje". Aanw. 28 Mei, te 10 uren.. 

••erinhrork. te 12 uren, door burg. cn weth.: het 
imoveeren van het bestaande en bouwen vau een 
BgsW raadhuis in die gemeente. Inl. bij A. T. van 
"'jngaardeu, gemeentcarchitect tc Medemblik. 

' t i i i tcrdiiin. te 1 uur, door burg. cn weth.: het 
bouwen van eene school met woning aan do Dirk-
«Tiitsstraat, voor gewoon lager ouderwijs. Inl. aan 
b 6 t Timmerhuis, 

«l«thifrcn, lc 1 uur, door het hoofdbestuur van 
bet waterschap Duurswold, op hel Hooglmis: het ééu-
J*rig onderhoud van de Duurswoldersluis cn verdere 
JaterBchapsworkcn, het leggen van eeu houten grond-
Imker ouder bet kanaal door het vroegere Meedhui-

zermcer, alsmede het vervsArdigon van een paar nieuwe 
eiken vloeddeurcu. 

I i i . i r n , te l ' / i uren, vonr rekening van Krveu |{. 
W. Scvcnstirii, in De Kroon : bet bouwen van eene 
branderij aldaar. Inl. bij den architect M. K. Snul, 
aldanr. 

Sfekerk i"gem. Oldekerk), te 6 uren, door het wa
terschap Hoop-cn-Vc'-wachting, bij K. Hakker: het 
verdiepen van bet tnolciikauaal dc Katershals, ter 
lengte van 8384 M. Aanw. te 2 uren, hoginiieude 
bij Noonlhorn. 

/onnenii i l re , door P. C. Kohier, 1e Wagoningcn; 
hot bouwen eoner villa. 

i>4-ii»iir«len, hij S. van Hulst, op bet Vliet: hot 
bouwen van een hccrciiliuis c. a . op deu Grachtswal 
aldaar, Inl. bij den architect J. Douma. 

I.ii v i - \ i •uw iii|>'">< ihlfl ter secretarie van het 
waterschap Het Nieuw Btldtt dc levering vau 100 
last wrak, iu 2 perc. cn 50 last Drentnchea steen. 

Ilunderdnif, :il Hel . 

Purmerende, te 10 uren, door dijkgraaf eu heem
raden van Do Beemster, ter secretarie: lo. dc ver
nieuwingen cn herstellingen tot 1 Juni '73 van alle 
Beemster binnen- en buitenwerken, in 4 porc; 2o. het 
maken van 4 doorlaten iu 1 perc, 

V i i N H i n j r e i i , te 11 ureu, door den eerstaanw. ing., 
in hoi Hoofdwachtliuis: het éénjarig onderhoud van de 
kaxernegebouwen enz. le Vlissingen cu te Middelburg. 
(Herhest.) 

Kmii | i e i i , te 12 uren, oji bet raadhuis: liet uitvoe
ren van eenige horstolliiigen a a n het cersie gcdce'tc 
der bedijking langs Droutbeu c. a . 

(ml / and , te 12 uren, iu do Dirrctiekccl.: dc ge
wone herstelling*- c n vernienwiogswerken vanhetoxi. 
waterschap Tienhonderd en-Zwarte. Aanw. 28 cn 20 
Mei. 

l i i l i im , tc 12 uren, iu bet llcercnlogcmcnt: lo. 
door dijkgraaf en heemraden van den Zuidpolder: het 
herzetten van 1300 M ' Bteonglooïing, het verswaren 
ran 75 If, lengte zeedijk, alsmede 75 M. dijksbestia-
lïng enz.; 2o. door dijkgraaf eu heemraden van den 
Scbardani-eilKcukeiidijk : bel ocpiiiuen, bese|iel|icn vau 
den dijk ler lengte van .300 M. en liet aanhalen der 
eggen, ini't bijlevering der materialen. 

IM.IIH. te 12 uren, iu liet Hcercnlorjemcnt: lo.door 
dijkgraaf eu heemraden van Katwoude: het doen van 
ccniLio werken nau deu Kiitwouder zeedijk; So, door 
dijkgraaf en heemraden van den polder Dc Zeevang: 
het aanleggen vun steenglooiiug, bet berst ellen van 
de djjkskiuin, mugazijueu, schoeiingcn auu slagwerken 
enz. aan den Zecvau^s-Kcnkeudijk tn -Zeedijk. Aanw. 
van beide 30 Mei. 

Grambergen, te 1 uur, door kerkvoogden der Ned, 
Herv. gemeente, hij don logementhouder Kuiper: het 
amoveeren der oude- cu bouwen eener nieuwe kerk 
aldaar, lui. bij <lo architecten Kocli, lo Zwolle. Aan
wijzing te 10 uren. 

Zenen, door bestuurders van het Asyl Steenbeek, 
iu het Hotel-Cocliius: het herbouwen van bet Asyl. 
Raming / 87,600. 

Krenken*, ten kantore van den secretaris-ontvanger: 
dc gewone herstellings- en veruieuwingswerken, mei bet 
Onderlioud lot 30 April '78, van bet waterschap Oud-
c u Jong-Bieskrns. Aauw. 20 Mei. 

Ecl i len , door liet hestuur van den veonpolder van 
Echten• lo, rietbedekking aim dc Turfschuur te Mid
del vaart; 2o. het makeu van nieuwe kelders cn 2 
sluiswacliterswoiiiiigen; 3D. bet muken vnu eene be
schoeiing onz. bij de BiutSWaohterswoaing anu de Oos
telijke Vaart; io. eenige herstellingen en bet maken 
van ecu nieuwen regen waterbak bij cn aan het stooin
genianl; 5o. bet mukcu vau molenassen cu roeden; 
(io. hot herstellen vnu 2 schutsluizen cn bet gedeel
telijk vernieuwen vau do opslagen bij do westelijke en 
oostelijke vaarten. Bilj. inleveren aan het stoomge
maal te Echten, of bij deu voorzitter to Lemmer. 

* i-ij.iiiiï, 1 Jun i . 
•SarasIs**, te 10 ureu, door het bestuur der 

waterkeering van liet eal.uuitciisc waterschap Slavc-
nissc, in het gemeentehuis: het herstel, de vernieu
wing en het onderbond lot :i0 April '78, van do 
aarde-, kram-, rijs- cu stccnglooiiiigwerkcn. 

Sleuvtvllet, to lU uren, iu het gemeentehuis: bet 
verbeteren en onderhouden der waterkecrende werken 
van den cal. polder Adornis. Aanw. 28 en 20 Mei. 

V H o t e l i , te lU'jiiren, door het iniuisterie vnu bin
nenl. zakeu, nun het gebouw vau bet, prov. bestuur: 
liet ophoogcu van dc kanaaldijken langs de Zuid-
Willemsvaart onder de gemeente s-Bosch. Kaming 

/ 21,101). 
Dordrecht, tc 11 uren, in bet Nedorlandsch Koffie

huis: de levering van S500 H L . grove tnacliine Rulir-
en 500 HL. Lngelsche steenkolen ten behoeve van 
't stoomgemaal 't llooft-van-Benthuizon tc Puttershoek. 

i j t e N i e i n . tc 11 uren. dour liet gemeentebestuur: 
het uitvoeren van ocnigc werken langs de haven cn het 
verbroeden dor Havenstraat, van de Vischbrug tot aan 
dc Witlepaardsbrug. Raming p. m. / 3000. 

i ieveii icr . t e i l uren, door burg. cn wetb.: het ma
ken van ongeveer 70 M. nieuwen kaaimuur, onz.enz., 
beuevens het verrichten van eenige ophoogingeu on 
eeuig baggerwerk, tcu behoove der gemeentelijke gas
fabriek. Aauw 31 Mei, van 1—2 uren. Raming/ö0,200. 

Kroningen . te 12 uren, door het ministerio vnn 
binnenl. zaken, aan bet gebouw van bet prov. bestuur: 
bet doen van ceuige verfwerkcu euz. a a u do acade
mische gebouwen aldaar, in 3 perc. 

Zaterdag, 1 J u n i . 
Leiden, tc 12 uren, door dijkgraaf en hoogheem

raden van Rijnland, in bet Gemeenelandsliuis: dc le
veriug lo. vun verschillende houtwaren, in 7 perc; 
2o. van dijks- ea wugmatcrialeii. in 4 perc; 3o. bet 
schoouboudeu vau vaarten en kanalen, iu 8 perc. 

Graningen, te 12 uren, door don ontvanger der 
reg. en domeinen, iu De Uuio: het slechten van den 
voormaligea vestingwal tusschon het Boter- c u het 
Damsterdiep; hot sloopon vaa dc Steentilpoort met 
voorgelegen hrug enz.; benevens bot loggen van be
stratingen. Iul. bij den hoofdopzichter A. Millouuar, 
tc Groningen. Aunw. 2S en 30 Mei, telkens to 
10 ureu. 

Leeuwarden, te 12 ureu, ten gemeentehuize: het 

oververvon der bestaande cn het plaatsen vnn nieuwe 
uijklcMcrs en nommera op de gebouwen binnen dc ge
meente. 

I lurgl i , te 12 uren, door bet hestuur der water-
terkeering van den cal, polder Burgh-en-West huid, 
in de uemeeuternadkamer: het. herstel, dc vernieuwing 
eu bet onderhond lot 30 April '78 vau do aarde-, 
kram-, rijs- i u stcenglooüngwerken. 

Zniiinliini , tc 1 uur , door het Collego van dagelijksch 
hestuur vau den polder Ooslzaau, in Hel Wapen van 
Amsterdam: lo. hot uitvoeren van eenige herstellingen 
aan slccngl'ioiiiigcn cn talurihestratingcn ; het opdiepte 
brengen van cen gedeelte berinsloot; eenige herstellin
gen a.'iil de 3 illjksuiiiguznneii; lie levering lun griut 
en steen cu het. onderhouden vnu den zcclijk en vnu 
do overige werken tot 23 Febr. '78. 

Olreeht, te 2 uren, door het minis'erie van bin
nenl. zaken, nnn bet gebouw van het. prov. bestuur: 
het doeu vau kliukcrbeslratingen op den grooten weg 
lc kl. ito. 3, tusschen Haarsen cn Utrecht. Aanw. 
30 Mei. Raming ƒ3430 . 

l eetiuiti den , to S uren, bij Dr. P. K. vnn Dam: 
bet bouwen van een hcercnliuis r. n. op ecu vrij ter
rein aau den Grac'itswal. Inl. bij dou architect 
Douma. Aanw. tc 12 uren. 

Zwolle, door de Vereeniging tot verbetering der 
Arbeiderswoningen: liet bouwen vau 25 arbeiderswo
ningen builen de 8*SSepoort aldaar. 

llnaurina:, 4 Juni . 

Bergnmitaeht, te 1') uren, door dijkgraaf en hoog
heemraden v n (le K'iinpineivvjiard, in hel voorrrmlig 
gemeentehuis! lo. bet gewoon onderhoud der riijk'Mi, 
kaden en D eer voet en of buitenbermen vnn dc Krimpe-
IK rwannl, beg. even beneden Schoon boven onder 
Bcrgambaflit, langs dc Lek, Merwede en Usel, tot het 
einde vau de Waard; alsmede bet maken van stcen-
glooiiagon ouder de gemeenten Bergambicht, Lekker
kerk, Krimpen eu Ouderkerk a/d 1'sel, Qouderak cn 
Hnsstrecht, in G pere.; 2o. de levering vau ongeveer 
3G00 M ' griut. 

Leiden , le 12 uren, door burg. cn weth.: bet. bou
wen van eene Openbare school voor 600 leerlingen, 
in 3 perc, hij inschrijving, voorts tc samen bij opbod. 

Amalerdiini , tc 12 uren, door hurg. cn wctli : dc 
levering vau: lo ruim 34 ton balkijaer cn ruim 7 ton 
gootijzer, 2(i. privaatlonncji en trechters. 

Dordrecht, te 12 uren, ter secretarie: het. afdam* 
meu der Bcuedensluis aldaar, aan de binnenzijde; het 
droogmaken eu drooghóuden vau die sluis, cu het 
eventueel afdammen daarvan ook aan de buitenzijde. 
Aanw. 2 Juui, tc 2 uren. 

Olr loo, te 4 uren, door het kerkbestuur, bij A. van 
do Ven: lo. het opnieuw invoegen der kerk; 2o. het 
bedekken der coniretorten niet Roelifortateent 3o. het 
vernieuwen der waterlij•>ten. snijdingen cu galmborden 
cn het plantsen van een bliksemafleider. 

Illiioriag, 5 Jun i . 

Delft, te 11 ureu, door den directeur der arlille-
ric-slapel- en constructie-magazijnen: do levering van 
verschillende behoeften: 
No. 1—172, hoofdstellen met oogkleppen met ijze

ren ring no. 17, bij bet st. 
„ 2 — 72, idem idem zonder ijzeren 

ring no. 17, „ „ „ 
„ 3—70, leidsels lot uchterspnn, paren, „ „ pr. 
„ 4—43, „ „ voorspan, „ „ „ „ 
„ 5—50, mondspiegels, „ „ st. 
„ G—30, renetten, pareu, „ „ pr. 
.. 7—GO, hoefknijptangen, „ „ st. 
„ 8—50, uagelijzers lot hoefnagels no. 1. „ „ „ 
„ 0—30, bolageii lol hokken vau trans

portwagens V, M. , „ „ „ 
„ 10—90, goedercnfoadralen tot ScM., A. 

V. A„ „ „ „ 
„ 11—220, kwasten no. 1 tot smeerputsen 

V. M.. „ „ „ 
12-150,| | U 0 . 14 

I 200 (riemen tot voertuigen} " J ï " " " 

l 15-50,') ) "„ 17 " " " 
„ 16—80, treeften tot kookkeicls, „ „ „ 
„ 17—310, zakken no. 1, tol kaissonuebter-

wagODl cn velilvoorwagens, „ „ „ 
„ IS—40, zitkussens no. ö, tot veldall'uitcn 

van 8 c.M, A. V. A., „ „ „ 
„ 19-120, lunzen V. M. no. 3, „ „ „ 
„ 20—180, opsluiluagels tot oogbouten, „ „ „ 
„ 21 -70, kiirdoestasschon no. 1, V. M.. „ „ „ 
„ 22—10, püpjestasscheu uo. 2, lot veldge

schut, losse, „ „ „ 
„ 23 -50, idem no. 8, tot idem, vaste „ „ „ 
„ 24 — 150, ruimnaalden boor-tot veldgeschut, n „ „ 
„ 25—150, idem priem1 tot idem, „ „ „ 
„ 26 -20, schrocfdriuiicrs met 3 urmen vnn 

8 c.M., „ , „ 
„ 27—60, uitstootors tot afsluitriugon van 

8 c.M., „ „ „ 
„ 2S —25, doinmckracbleu, gewone no. 3, M „ ,, 
„ 2!'—180, kappen no. 1, tot pikhouweelou,,, „ „ 
„ 30—325, idem „ 2, tot idem „ „ „ 
„ 31—200, schoppen no. 2, vierkante, „ „ „ 
„ 32—50, schrocfsleutels no. 1, Engelsche, „ „ „ 
„ 33 — 172, kappen tot G bijlen, „ „ „ 
„ 34—160, heïten tot raspen ou vijlen uo. 3, 

kleine, „ „ „ 
„ 35—40, kulnsovcrtrekken van 8 c.M. A, „ „ „ 
„ 36—25, pijpjestasscben no. 1, tot bo lege-

rings-, kust- eu vestinggt.schut, „ „ „ 
„ 37—25, kappen tot beurstonncn, „ „ „ 
„ 38—50, teinpecrsleutels, „ „ „ 
„ 39— 300, hcddiiigbout, grenen bodding-

plankcu no. 1, heele, „ „ „ 
l'treelit, te 2 uren, door de inaatschnppij tot expl. 

van Staatsspoorwegen, auu bet Centraalbureau i bet 
Icgiren en verleggen vnn sporen cn wissels enz. op het 
stntionscmplncomeut Maastricht, teu behoeve vnn deu 
spoorweg Maastricht—Kindhovon. 

tnistcrdaiu. te 2 uron, door bet college vnn da
gelijksch bestuur van den Rinnen dij kso h en-Bu itenve 1-
derschen polder, in het polderhuis buiten dc Wetering-

barrière: bet graven van cen aanvoerkanaal ten dienste 
van het stoomgemaal in gemclden polder aau den 
Aonvteldijk over de Sehulpbrug. 

Ilhmaar, bij den hoofilopsichter Jh. Smit, op het 
Station: het uitvoeren vnn bniiouvirfwerkenann eenige 
slalionsgehoiiwcn, woningen, bruggen euz. langs den 
Noordholland ichcn 8laatsspoorweg Helder—Zaandam. 
Aauw. 30 Mei, te \9, uren. 

Baas, ton kantore van den ponningmersler-griFh'er 
der Watering J. A. A. Fransen van de Putte: de 
lever ng van 800 schcepstons afval vnn Doormkschen 
steen, to leveren op nanwijzing van het pohlerbesMinr 
vóór den wal te lloedckciiskcrke, vóór of op 1 Sep
tember 1S77. 

noentd i ig , ft J u n i . 
Oiirierdciidniii, le 11 uren, in hot wntcrscliapshuis 

van Hiinsingoo: bet verhoogen, gedeeltelijk verzwaren 
cn herstellen van den zeedijk tusschen Zoutkamp en 
Vierhuizen, lang 928 M., in 2 panden, cn het maken 
van D00 M* basalltrlooiing wederssijds dc Uuuaiiigoo-
sluis. Aanw. Juui, tc 11 uron. 

Hein, te 12 uren, door den directeur der artillerie-
stapel- cn c nsl rnctie-niagazijneu: de leering van 
28,000 nuiitgranaten van 12 c.M. koric achtarliad ledig 
en 3500 puntgranaatkartetson vun 12 c.M. kort ach-
tcrlaad ledig. 

Ilnrl ingen , te 12 uren, door het dijksbestiiur der 
Vijf-Dcclcn-Zceilijken Buitendijks: dc levering van 
21 OfJ stuks grenen tlijkpalen, van verschillende lengte. 

iioedekcuakerke, te 1 imr, in het gemeentehuis. 
de gewone h-irstellings- en vernieu wingswerkon van do 
watering Houdekcuskcike. Aanw. 4 cu 5 Juni. 

Donderdag, 7 Juni . 
Apeldoorn, te 1 uur, door burg. en weth.: bet 

makeu van diverse meubelen teu dienste der II. B. 
school. 

Haarlem, te 2'/i uren, door hot minis'crie van 
binnenl. zake", aai, het gebouw vnn liet prov. hest.: 
lo. het he stellen vnu de stormschade, ontstaan in 
Jan. cn Febr. '77 aau de hoofden van het Noorder-
sirand op Vlieland. Raming /P42,5C0; 2o. idem van 
idem ontstaan in idem aai. de Kijkssreweriiigen ca 
havenwerken op Marken. Raming r" 10.600; 3o. het 
herstellen vnn 's llijks zeeweringen op Wicringcn. 
Raming ƒ7000; 4o. idem vnu stormschade "P ^ l u ' m 

ringen-, ontstaan in Jan. enPuhr.'77 Riming/33, r00; 
5o. bet herslellen van dc HijksseeweHngen op Harken, 
Raining / 12,000. Aanw. van ui do werken 2 Juni. 

Vr M l a g , 8 Jun i . 
ficherpruUne, tc II uren, door bet bestuur der 

waterkeering vau den cal. polder Scherpenissc, bij A. 
Hoek: bet herster, dc vernieuwing ea liet onderlioud 
tot 30 April '78 van dc aarde-, kram-, rijs- en steen-
glooiingwerken. 

Arnhem, te 12 ureu, donr bet ministerie van 
biunonl. taken, aan liet gebouw van het nrov. bes'.: 
het onderhoud der Rijks* lierkei werken in Gelderland. 
Aauw. 89 Mei ou 1 Juni. Rainiitg /"4700. 

EHiu ig , le 12 ureu, door burg. cn weth.: het 
maken vau oene balkijzeren brug van 24 M. bij de 
Mheenpoort. Annw, 5 — 8 Juni. 

Maandag, I I Jun i . 
't-Hage, to 10 uren, door deu intendant op Groot-

Zorgvliet: lo. het maken van de baun voor een weg 
van het zanderij kanaal van Zorgvliet tot aan do Bcck-
Innn; 2o. het bestraten vau dezen weg over eene 
breedto vau 12 M ; 3o. het bestralen van cen roeds 
opgehoogd gedeelte weg volgens aanwijzing. 

'it-ll;ige, te 1 1 u r e n , door het mini-te ie van 
binnenl. zaken, aan het gobouw ran hel prov. best.: de. 
verruiming van do Vccrsloot aau de Wieldrcclitsche 
zijde van het 's GrnveiiileeNcbo poulveer. Aunw. fi 
Juni. Ruining ' 1350. 

Dordrecht, te 12 uren, ter secretarie: hot maken 
cu stellen vun 2 ijzeren sluis leuren voor do Beneden-
sluis aldaar. Aunw. 9 Juni, to 2 uren. 

Amsterdam, te 1'/i uren, door de Holl. Uzercn-
•poorwegmaalschappij, in hot. 11ationsgebouw: het 
leveren vnu 20,000 stuks ijzeren dwarsliggers met ver-
bintliiigsdeolen, iu 2 perc. 

Ulnodag, 12 Jun i . 
V l l a g e , te 11 uren, door het ministerie vun ma

rine: het houwen vuu 3 woouhuizeu voor den dienst 
der verlichting te IJmuiricu, alles met den aankleve 
vau dien. Aauw. 9 Juni, te 12 uren. 

Woetiudag, 13 Jun i . 
'n-llage, tc 11 uren, door bet ministerie van bin

nenl. zaken: do herstellingen on vernieuwingen aan de 
RijksrivierworkcH in dc Nieuwc-Mnas, de Oude-Maas 
beneden het Boerengnt, het Scheur endellartcl, met 
het ouderhoud van 1 Juli '77—30 Juui '78. Aanw. 
S Juni. Raming t 10,300. 

llimleloonen , te 11 uren, door burg. cn wetb.: lo. 
afdamming der zeesluis, bet droogmaken len droog-
boudcii ervan ged. dc herstelling; 2o. vernieuwingen 
cu bentellingen ann hot •luisgebouw: 3n. het bonwen 
van een houten ophaalbrug; 4o. vernieuwing van ecu 
kistboofd: 5o. herstelling van het buitcnbavcelioofd of 
zoogen. Galjoen; 6o. herstelling van dc Lnngebrng; 
7o. idem van do Kortcbrug; So. idem vau den kist-
paalregcl en de steenen voelingen langs het zoogeu. 
Koülstratiri. Annw. 11 Juui, te 10 uren. 

Hoogwoud, tc 1 uur, door deu burgemeester: lo. 
bet maken van eeu nieuwen klokkestocl in den toren 
lo Aardswoud; 2o. het portlanden van de westzijde 
vaa den toren tc Aardswoud en vaa enkele godeeltca 
van deu dorpstorcu lc Hoogwoud. 

Vri jdag, I » J u n i . 
Leeuwarden, te 1 uur, door liet prov. bestuur: het 

opruimen 'van ondiepten in kanalen en vaarwaters, in 
onderhoud en beheer bij de prov. Frieslnn l of daar
aan iu eigendom behoorende, iu 19 pere. Anuw*. 
resp. 28, 29, 30Mei, 1, 2, 4, 5, 6, 7, S, 'JonllJuni. 

Dinodag, I » J u n i . 
l l r e r h t , te 2 uren, door de maatschappij tot espl. 

vau Staatsspoorwegen, anu het ceiitnialbureau: het 
omschuiven on verlengen van het spoor langs dc noord
zijde der Haven cn bet leggeu ceuer klmkerbcstrating 
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langs de noordelijke cn zuidelijke hsvenrjeschceiing op 
het station Groningen, len behoeve vau deu spoorweg 
Harlingen—Nieuweschaus. Aanw. 7 Juni. 

Saterdag. 13 Jun i . 
Leeuwarden, te 12 uren, ten gemeentehuize: tiet 

verbouwen van dc huizinge wijk F, no. 129a, in de 
Doelestraat. Bilj. inz. 22 Juni, vóór 's avonds 8 ureu. 

Weensdeg, 17 Jun i . 
'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken: lo. het verrichten van baggerwerk inde 
Amcr en het herstellen eo onderhouden van de wer
ken op het bovendeel dezer rivier aan de monden 
van het Oude-Maasje en de Donge, van 1 Juli '77— 
30 Juni '78. Raming /"97S0; 2o. dc herstellingen cn 
vernieuwingen aan dc Rijks-rivierwerken op de Boven-, 
Beueden- en Xicuwc-Morwcde, behoorcude tot de 
werken der Merwede cn Killen, met het onderhoud 
van 1 Juli '77—30 Juni '78, in 4 perc. Raming : 
perc. 1 ƒ17,500, perc. 2 ƒ 20,000, perc. 8 ƒ37,000, 
lerc. 4 ƒ37,000; 3o. het éénjarig onderhoud der wer-
;en behoorende tot dc leicfammeu in het Zwolschc 

Diep, met de verlichting cn afbakening van dat vaar
water. Raming ƒ 14,300; 4o. dc herstellingen cn ver
nieuwingen aan dc Hijks-rivicrwcrken op het Panuer-
densche kannal, deu Bieder-Rijn en dc Lek, met het 
éénjarig onderhoud, in 4 perc- Raming: perc. 1 
ƒ13 ,500 , perc 2 ƒ0000, porc. 3 ƒ18,000. perc. 4 
/ 23,500. Aanw. van al de werken 20 Juni. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Putten, S Mei: het bouwen eener pastorie voorde 

Herv. gemeente; ingekomen 5 biljetten, als: 
W. van Dijk, to Harderwijk, ƒ 12,495 
M. de Lange, „ idem „ 11,975 
J. W. Bloemcndaal. „ idem „ 11,900 
J. van den Berg, „ Krmelo, „ 9,850 
J. van der Poll, „ Putten, „ 9,840 

«prang, 11 Mei: het bouwen van een woonhuis 
met daaraan verbonden schuur cn stalling aldnar: 
iugek. 10 bilj., als: 
P. Driesseo, te Kaatsheuvel, ƒ 14,600 
J. A. de Brosser, „ idem „ 14,500 
A. Schaap, „ Sprang, „ 14,000 

J. M. de Jong, „ Capelle, „ 13,250 
D. Michael, „ idem „ 13,000 
W. Nicuwenhuizen, „ Sprang, „ 13,000 
A. J . Groothuis, „ idem „ 12,9)5 
J. Schuller, „ Raamsdonk, „ 12,750 
A. Michael, „ Loon-op-Zand, „ 12,718 
G. de Jong, ,, Capelle, „ 11,750 
gegund. 

Purmerend, 11 Mei: het houwen van een stoom
gemaal cn machinisten won ing in de Beemster; minste 
inschr. was Ph. Verbruggcn, te Waddinksvcen, voor 
ƒ 71,271. 

Zaamalag, 11 Mei: het bouwen van een nieuwen 
toren; ingek. 10 bilj., als: 
F. Stoffels, te Zaamslag, f 10,500 
M. Riomans, „ idem „ 10,100 
J. van Raai, „ Oostburg, , 9,810 
J. Boeijkcos, „ Hontenisse, „ 8,810 
J. du Kuis, „ Zaamslag, „ 8,698 
W. Gallr. „ idem „ 8,425 
P. J . Wisse, „ idem „ 8,400 
P. Kekman, „ idem „ 8,375 
C. L. Bleüenbergh, ., St -Jan-Steen, „ 7,964 
F. Bleijenbergh, , idem ,, 7,800 
niet gegund. 

nieren, 12 Mei: het bouwen van een dubbel hee
renhuis; ingek. 6 bilj. als: 
Wed. G. Kleinhout, te Steeg, ƒ 9085 
J. Maandag Tt., „ Dieren, „ 9079 
W. Enklaar, „ idem „ 888S 
H . Stoltenberg, ,. idem „ 8759 
A. Klanderman, „ Brummeu, „ 8445 
J. de Wit, „ Dieren, „ 8374 
gegund. 

Cerlnehent, 12 Mei: het bouwen van eeu koetshuis 
met bovenwoning in de Arkelstraat; ingekomen 6 
biljetten, als: 
C. Snoek van Muijlwijk, te Gorinchem, ƒ 11,200 
P. Treffers, „ idem „ 11,000 
C. Muijlwijk, „ idem „ 10,995 
J. Exalio, „ idem „ 10,938 
C. J . Verweij, „ idem „ 10,773 
J. Hoogbruin, „ idem „ 10,420 
gegund. 

Termun te r i l j l , 12 Mei: het afbreken van het oude 
en bouwen van een nieuw schoolgebouw; ingek. 4 
bilj., H ) S : 
H. G. Bos, tc Woldendorp, ƒ 2C00 
J. V. Schuller, „ Termunten, „ 2444 
J. Brons, „ Wagenborgen, „ 2430 
J. H. Bons, „ Woldendorp, „ 2190 

Philippine, 12 Mei: de gewone onderhoudswerken 
san den polder Stad-Philippine; ingek. 5 bilj., als: 
A. v. d. Beek, te Zaamslag, ƒ 1470 
J. Benou, „ Biervliet, „ 1398 
J. Moertens, „ Hoek, „ 1363 
D. Tholens, „ idem „ 1268 
L. Koole, „ idem „ 1199 

Elndhaven, 14 Mei: het bouwen van een koffie
huis met concertzaal; gegund aan J . van Nunen, al
daar, voor ƒ 10,575. 

Het i l au l e r , 14 Mei i het verbroeden, verzwaren eu 
verhoogen van den zeedijk, van den Engwierumer-pol
derdijk tot novens Oostmahoru; ingekomen 6 bil-

J'elten, als: 
l G. Doorenbos, te Oldeboorn, ƒ 370,000 

J. A. v. d. Straaten, „ Bergambacht, „ 272,000 

J. Roskam, te Sliedrecht, ƒ 267,000 
R. Zwolsman, „ Groningen, „ 251,000 
F. G. Scheltema, „ Ameland, „ 235,800 
A. S. Schaafsma, „ Harlingen, ., 229,700 

Raaendaal, 15 Mei: het aanleggen van een gedeelte 
keiweg; Ingek. 5 bilj., als: 
A. C. Broos, to Rosen laai, ƒ 2388 
G. W. Metzcrs, „ Ginneken, „ 2373 
C. Eijkcns, „ Rosendaal, „ 2372 
A. A. de K r u i n , „ idem „ 2353 
J. Pecher, „ idem „ 2313 

Brie l le , 15 Mei: het doen van eeuige vernieuwin
gen en herstellingen auu het proveniers- en gasthuis; 
ingekomen 6 bilj., als: 
C. de Quant, te Brielle, ƒ 2712 
Wed. II van Soest, „ idem „ 2709 
Wed. A. Hoogwerf, ., idem „ 2697 
M. L. Vcenenhos, „ idem ,, 2669 
J. Bont, „ idem „ 2649 
P. Vccnenbos. „ idem „ 2577 
gegund. 

Tjlakklnga, 15 Mei: het vergrooten der school te 
Haulerwijk (boven); ingekomen 2 biljetten, als: 
S. W. dc Boer, tc Lippenhuizen, ƒ 7720 
K. A. van Es, „ Oosterwoldc, „ 6986 
niet gegund. 

Breda, 16 Mei: lo. de aarde- en rijswerken en slui
ten behoorende tot de herdïcb lings werken v a n de Mark-
en-Diutel; ingekomen S biljetten, als: 
W. H. Segboor, te Fijnaart, ƒ 6000 
P. Versluis, „ idem „ 5850 
A. Nijhoff, „ Mem „ 5747 
0. Vricns, „ Dinteioord, „ 5575 
L. van Dis, „ Fijnuart, „ 5555 
P. Bogaarts, „ Staaddaarbniten, „ 5400 
N. dc Hoog, „ Giesendam, „ 5350 
A. J . v a n Tichelen, „ Diutcloord, „ 5099 

2o. het baggerwerk iu genoemde rivier: ingekomen 
3 bilj., als: 
P. de Biggelaur, te Bvanddaarbuiteu, f 3150 
C. Franken, „ Gastel, m 2629 
I'. Bogaarts, „ Standdaarbuiicu, „ 2297 

•ergen-ep-Zeem, 16 Mei: het bouw eu van een 
schoollokaal met keuken tc Nieuw-Borgvliet: minste 
inschrijver was M. J. SchcfTclaar, te Bergen-op-Zoom, 
voor ƒ2162 60. 

Del l , 16 Mei: het bouwm vau een raadhuis aldaar; 
ingek. 2 bilj., als: 
N. A. Bos, te Bcesd, f 6400 
Gebr. Schroot, „ Dell, „ 5940 

Zwariewael , 16 Mei i bet maken van werkeu tot 
verbetering der haven aldaar; ingek. 7 bilj. als: 
H. T. Swets cn 

D. van der Plas, te Hardinksvold, ' 26.940 
C. v. d. Meijdcn, „ idem „ 26,747 
J. L . dc Jough, „ Ameide, „ 26,000 
P. A. Bos, „ Dordrecht, „ 2 f,000 
M. van Rees Pz., „ Sliedrecht, „ 23,868 
H. de Borst, „ Papendrreht, „ 22,496 
P. A. A. v. Regenmorter, „ Rotterdam, „ 20,960 

Ouderkerk , 16 Mei: het maken v a n een nieuw 
schoolgebouw te Duiveudrecbt; ingek. 13 hiljetten, 
waarbij 6 van onwaarde, als: 
N. de Rruijn, te Watergraafsmeer, ƒ 10,850 
J. a van Gijn, „ Weesp, „ 9,89» 
J. W. Walraven, „ Amsterdam, „ 9,598 
11. C. Dot las, „ idem „ 9,414 
G. II. v. d. Wilt, „ Breukelen, „ 9,270 
H. Terweij, „ Uithoorn, n 8,970 
J. Poot, „ Amsterdam, „ 7,693 

Srhermerbern , 16 Mei: bot ophoogen en bestraten 
van den weg door de kom der gemeente Schermer -
born, van de brug over de ringvaart van de Sohermeer 
tot aan de brug over de ringvaart aau de Beemster; 
ingekomen 6 biljetten, als: 
J. Bakker, te Avenhorn, / 18,476 
J . de Groot Cz., „ Scharwoude, „ 18,195 
C. de Groot Jr., „ idem „ 17,975 
W. Westerhof, „ Weesp, „ 17,770 
K. Bijman, „ Wognum, „ 17,400 
J. Nat Cz., „ Beemster en 

J. Ootes, „ Wognum, „ 16,800 
gegund. 

Deventer, 16 Mei: het.bouwcn van 23 arbeiders
woningen met 6 bovenwoningen, benevens winkelbuis 
en kofliehuis aldaar, voor Wed. J . I. G. van Eijck; 
minste iuschr. was J. vau der Woerd, tc Deventer, 
voor ƒ 27.946. 

• le r lkzee , 16 Mei: bet doeu van eenige vernieu
wingen aan de gebouwen en andere werkeu dezer ge
meente, met het gewoon onderhoud daarvan: 

lu perc. openbare gebouwen: J. van Dijke, te 
Zierikzee, ƒ2890. 

2c perc. kaaimuren: J . Lammers, idom, ƒ 7 9 2 . 
3c perc. beschoeiingen on paalwerken: J. Bartels, 

idem, ƒ 1012. 
4e perc. leveren vnn materialen en leggen van win-

terkrammat: J . de Rijke, te Stavenisse, ƒ 944. 
5c perc. bruggen, enz.: J. Harinx, te Zierikzee, ƒ689. 
6e perc. riolen, putten eu waterleiding: J . lemmers, 

idem, ƒ 307. 
7e perc. vernieuwen der defensiewerken van een 

gedeelte westhaveudijk s J . de Rijke, ƒ 1536. 
Sc perc. het maken van steenglooiing, ter vervanging 

vau oud rijsbeslag aau het Kwistegeld: dezelfde, /'939. 
' ie perc. schoolgebouwen: J . llurinx, ƒ 1600. 
Heudekerke, 16 Mei: het afbreken van een woon

huis en bet bouwou van een oieuw gemeentehuis al
daar; minste inschr. WAS A. Flipse, to Middelburg, 
voor ƒ7000. 

JBiJP*, 16 Mei: de gewone onderhoudswerken van 
het cal. waterschap Bruinisse; minste inschr. was L . 
von Poperiug Dz., le Bruinisse, voor ƒ11,075. 

. 16 Mei: de gewone onderhoudswerken 
vaa do polders Ooster- en Sir-Jansland; minste in
schrijver was A. Vijverborg, te Sir-Jansland, voor 
ƒ 3349. 

'e-Beaeh, 17 Mei: eenige berstellings- eu vernieu-
wingswerken aan de bovenwoning van eeo der ge
bouwen behoorende tot het algemeen slachthuis al
daar; minste inschrijver was L . Derks, te 's-Bosch, 
voor f 920. 

2o. het inrichten van de benedenwoning van een 
huis op de Markt, tot bureau van politie enz.; minste 
inschr. was P. Pijnenburg, te 's-Bosch, voor ƒ 9 9 8 . 

' •-Hage, 17 Mei: het veranderen der ereosoteer-
inrichting te Dordrecht, in eene inrichting voor hout
bereiding met chioorzink; ingek. 4 bilj., als: 
Van der Made en (iips, te Dordrecht, ƒ 5220 
Peuu eu Bauduin, „ idem „ 4919 
Van Dorsser en Terhorst, „ idem „ 4832 
C. .1. Louwman, „ idem „ 4005 

'•-Hage, 17 Mei: het bouwen vun kantoren voor 
postdienst, het kadaster en dc hypotheken le Alkmaar, 
ingek. 3 bilj., als: 
B. Zuithof, tc Haarlem, ƒ 42,689 
J. J. Tcsselaar. „ Alkmaar, „ 39,793 
S. Wilt, „ Olerleek, „ 39,251 

Haarlem, 17 Mei: lo. het voortzetten vau het ver
betereu der haven op Urk; minste inschr. was J. 11. 
Kieviet, te Diemen, voor ƒ 10,830. 

2o. het doeu van duinbeplapting, het stellen van 
rietschultingoii enz. op Tessel cn den vasten wal vun 
Noord-Hollaud, in 3 perc: perc. 1, A. Vos Rz., te 
Helder, ƒ 4 1 0 4 ; perc. 2, J. Oldenburg, te Bergen, 
ƒ 9 3 0 0 ; perc. 3, S. Blom. tc Scboorl, ƒ Sl 12. 

l.reningen . 17 Mei: lo. het bouwen vau eene gas-
houder-waterkuip; minste inscbr. was P. II. Dopheide, 
te Groninguu, voor ƒ36,920. 

2o. het bouwen van ccne kolcnloods; minste inschr. 
was A. de Vries, tc Groningen, voor ƒ 6 4 9 4 . 

•nderdeadam, 17 Mei: het doen eunor belangrijke 
vertimmering aan dc behuizing en schuur vau J. Nie-
noord; ingek. 4 bilj., als: 
T. Bos, te Bedum, f 2897 
K. Danbof, „ Baflo, „ 2787 
R. Rozenga, „ Onderdendam, „ 2549 
K. Huisman, „ idem „ 2480 
gegund. 

'e-Beaeh, 18 Mei: het uitvoeren vnn buitengewone 
herstellingen aan do schipbrug over de Mans bij Hedel; 
minste iuschr. was L. Mol, te Hedel, voor ƒ3977 . 

'a-llage, IS Mei: de levering van 26,000 stuks zin
ken kartctskogcls; ingek. 4 bijj., als: 
L . J. Enthoven cn Co., te 's-Hage, ƒ 14.13 
Recht en Dijscrinck, „ Amsterdam, .. 13.82 
J. F. J. Bar, „ Delft, „ 13.75 
A. D. Hamburger. „ Utrecht, „ 12.36 
per 100 stuks. 

Amaterdam, 18 Mei: lo. het maken van den on
derbouw der brug over de Dijksgracht; ingekomen 5 
bilj., als: 
W. A. G. Jansen, te Utrecht, ƒ 75,000 
Schep en Ambagtsheer, „ Amsterdam, „ 63,333 
J. P. Cornulissen, „ idem „ 59,559 
De Zwaan Jr. on Koper, „ idem „ 57,883 
L. C. Schoadc, „ idem „ 63,840 

2o. bet maken van den bovenbouw voor idem; inge
komen 2 bilj., als; 
Commercie-compagnie, te Middelburg, ƒ 31,885 
H. Dalhuisen, ,, Kampen, „ 30,897 

3o. het maken van den onderbouw der brug voor 
de Willemspoort; iugek. 9 bilj., als: 
B. v. d. Weerden, te Utrecht, ƒ 57,700 
M. Deutekom, „ Amsterdam, „ 54.8S3 
C. Meijers, „ idem „ 54,450 
De Zwaan Jr. en Koper, „ idem „ 53,443 
L. C. Schande. „ idem „ 49,998 
J. P. Cornelissen, „ idem „ 4S,7'.6 
Schep eu Ambagtsheer, „ idem „ 44,900 
W. A. G. Jansen, „ Utrecht, „ 43.676 
H. R. Benuik, „ Vreeswijk, „ 43,180 

4o. het maken van den bovenbouw voor idem; in
gekomen 4 bilj., als: 
G. H. Broekman Lz., te Amsterdam, ƒ 18,350 
Commercie-compagnie, „ Middelburg, „ 17,415 
H. Dalhuiseu, „ Kampen, „ 16,704 
Bellefroid en Lovcquc, „ Herstal, „ 14,000 

Belden, IS Mei: het bouwen van 2 woningen en 
schuurtje aldaar; ingek. 4 hilj., als: 
J. H. Vos, te Almeloo, ƒ 6770 
G. J. ten Hoet, „ Hengeloo, „ 5610 
M. Geerliug, „ Enschedé, „ 5500 
J. Fijlstra, „ idem „ 5344 

« r e n l n g e n , IS Mei: lo. het onderhouden vau het 
Eemskauoal cn bijbehoorende werken, ged. '77; ingok. 
5 bilj., als: 
J. H. Uffelaar, te Delfzijl, ƒ 1O.9S0 
G. C. M . Rottinghuis, „ idem „ IO-4'.O 
P. H . Dopheide, „ Groniugen, „ 10,250 
A. S. Schaafsma, „ Harlingen, „ 9,900 
H. Bos Az., „ Sliedrecht, „ 9.000 

2o. het ophoogen der dijken en het doen van her
stellingen san het Eemskauaal met bijbehoorende wer
keu : ingek. 5 bilj , als: 
G. C. M. Rottinghuis, te Delfzijl, ƒ 89,900 
J. H. Uffelaar, „ idem „ Sl.000 
P. H. Dopheide, „ Groningen, „ 82,100 
A. S. Schaafsma, „ Harlingen, „ 81,240 
H. Bos As., „ Sliedrecht, „ 72,600 

3o. bet verdiepen van het Hoendicp, van de sluis 
aau het Noord- Willeiuskanaal tot aaa de draaibrug 
te Enumstil; iugek. 3 bilj., als: 

W. Bos, te Zuidbroek, ƒ 88,8fi0 
G. T. Prnamstra, „ Veenwouden, „ 64,500 
P. W. Kroes, „ Garijp, „ 59,'j«j<) 

Middelburg, 18 Mei: do uitvoering van eenige her-
stellingswerken aan de godshuizen; iugekomen 5 bij. 
jetten, als: 
K- J . Kuiler, te Middelburg, ƒ 1620 
H . P. v. d. Ree, „ idem „ 1600 
W. P. van Pagé, „ idem „ 1516 
J. F. M. v. d. Heil, „ idem „ 1329 
W. Willemso, „ idem „ 1193 

Cel-fneplaet, 18 Mei: lo. do gewone onderhouds
werken euz. uau den polder Oud-Noord-Beveland; 
minste inschr. was J . dc Rijke, te Stavenisse, voor 
ƒ 7S73. 

2o. de levering van steen on perkoenpalen aan den 
polder \ieuw-Noord-Bevelau:l; minste inschr. was L. 
Scbrier, te Colijnsplaat, voor ƒ 1198.50. 

3o. het verhoogen van den buitenberm cn daarop 
aanleggen van steenglooiing in deu polder AI-te-Klein; 
minste inscbr. was B. den Exter van den Brink, te 
Krabbendijke, voor ƒ3899. 

Leeuwarden, 18 Mei: het leveren van een panr 
nieuwe stormdcureu iu de buitcnsluis te Munneke-
zijlcn; minste inschr. was II. H. Visser, te Lemmer, 
voor ƒ1444. 

Wier ingen, 19 Mei: het verzwaren en verhoogen 
van deu dijk, benevens hot muken van steeuglooimg 
aldaar; ingekomen 8 bilj., als: 
J. Scbreuders, to Winkel, ƒ 31,940 
D. de Vries, „ Nieuwediep, „ 28,945 
B. Beukeukamp, „ Wieringen, „ 28,662 
C. Kroon, „ idem „ 28,60' 
Gebr. Janzen, „ Nieuwediep, „ 27,737 
J. Poppen, „ Wieringen, „ 26,410 
J- Tool, „ Wognum, „ 20,;iH'j 
P. Duinker, „ Nieuwediep, „ 25,900 
gegund. 

Hulat, 19 Mei; het nanbrongen van 500 M. buiten
berm aau den 's-Hccr-Arendspolder; minste inschr. 
was J. Kraaijeveld, te Hansweert, voor ƒ20,000. 

Arnhem, 22 Mei: de levering vnn verschillende 
artikelen ten behoeve der gemeeutcgasfabriek is ge
gund nis volgt: 

Perc. 1. gul rokken-ijzeren-, compositie- cn koperen 
pijpen, fittings euz., aan W. J Stokvis, te Arnhem, 
voor ƒ1742 .78 5 . 

Perc. 2, smeedijzer, plaatijzer, spijkers, schroeven, 
blik, tin. vijlen enz., nnu Gebr. Haspels, tc Arnhem, 
voor / 720.35. 

Perc. 3, gegoten pijpen en hulpstukken, aan Vnn den 
Honert on Puut, tc Amsterdam, uoor ƒ1813.80. 

Perc. 4, gietijzer, aau Gobr. Prins, te Arnhem, 
voor ƒ 1157.50 

Perc. 5, glaswerk, ann G. .1. de Waal, te Aruhem, 
voor ƒ 43S.60. 

Perc. 6, lantaarns, nau 0. Houweliug, te Amsterdam, 
voor ƒ 273. 

Perc. 7, knik, trns enz , aan Vnn Noorden en 
Schwerzel, te Rotterdam, voor / 2061.20. 

Perc. 8, verfwaren enz., anu EL de Haas Rz., tc 
Arnhem, voor r*268.10, 

Perc. 9, olie, vet enz., uan Q. J . de Waal, te Arn
hem, voor ƒ 161.19, 

Perc. 10, pootskatocn, nan Serphos en Zouen, te 
Enschedé, voor ƒ 5 0 . 

Perc. 11, touwwerk, anti D. Menu- en Ca, te 
Haarlem, voor ƒ 176.70. 

Perc. 12. diverse stelen, hnndspaken, kruiwngeus 
enz., aan G. de I*nak, te Elden, voor ƒ105.02. 

Perc 13, bezems enz., aan Wed. Kersten, le Grow-
beek, voor f 63.60. 

Amaterdam, 23 Mei: (llerbesteding) de levering, 
ten dienste vnn bet departement vnu marine, van : 

lo. kranierijen voorde direcliote Amsterdam; minste 
inschr. R. 'S. Stokvis eu Zonen, tc Rotterdam, voor 
f 5081.88 (bij dc eerste besteding ƒ 9023.40). 

2o. idem voor idem te Willemsoord; min&ic inscbr. 
dezelfden, voor ƒ S325.1S (bij de eerste besteding 
ƒ 11,135.20). 

3o. idem voor idem tc Hollcvoetsluis; minste inschr. 
M. I.nvt. i i , te Lekkerkerk, voor ƒ 2569.30 (bij de 
eerste besteding ƒ 8457.68). 

4o. gereedschappen voor idem te Amsterdam ; minste 
inschr. R. S. Stokvis ea Zonen, voor f 4635.60 (bij de 
eerste besteding ƒ 6942.44). 

5o. idem voor idem ic Hellevoetsluis; minste inscbr. 
M. Luytcu, voor ƒ4830.90 (hij de eerste besteding 
f 11,493.06). 

Meppel, 23 Mei: het nmoveeren eu wederopbouwen 
eener pastorie in de Grootc-Kcrkstraat; iniusle iuschr. 
was J. J . Hesseliugcn, voor ƒ 10,741. 

Ketterden-. 23 Mei: het vernieuwen van eenige 
kaaimuren iu de builuuslnd; ingekomen 6 bilj-, als: 
P. A. A. v. Regenmorter, tc Rotterdam, ƒ 21,700 
J. Willems, „ idem „ 12,200 
Gebr. Huurman, „ Delft, „ 11,888 
K. do Gioot, „ Sliedrecht, „ 11,740 
J. de Man, „ Rotterdam, „ 11,700 
T. 11. Tasscmeijer Jr., „ idem ,. 9,4S0 

'a-Hage, 24 Mei: hut vervnardigen, ineenzetten, 
weer uiteetiuenien uu vervoeren vun den molnleu bo
venbouw voor 4 draaibruggen eu 6 vaste bruggen; 
ingek. 4 bilj, als: 
Gutc-Hoffnuncsluitic, te Oherhauscn II, ƒ 126,500 
KÖIiiiscbeMnscbiiuubau-

Actien Gesel Ischaft, „ Bayenthal, „ 115.200 
John. Cockerill, „ Seiaiug, „ 1)8,875 
Act len-Gesellschaft-

Harkurt, „ Duisburg, „ 89,473 

Twaalfde jaargang. H°. 22. Zondag 3 Juni 1877. 
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DE HAVENS IN BRITSCH-INDIë. 
Het grootste gedeelte van den buitenlandscheii 

gedel van Indie en eeu aanzienlijk gedeelte van den 
Hiinonlandscheii worden gedreven over zee. De 

arde van het vervoer ter zee is iu 1872 3 meer 
Jan 107 miilioen |>oiid sterling geweest. waarvan 
1 aan uitvoer voor het verkeer tussehen de Indi-
:hc havens. In hetzelfde jaar hebben 6371 sche-
•II . metende 3.888,451 tonnen, de havens van Indie 

verlaten met bestemming voor den vreemdeling (en 
at moei Ierland.'); meer dan 1500 zijn gebezigd ge
sorden voor de kustvaart. In 1857 richtte een 
ituom vaart maatschappij (British India Steam-na-
igalion) niet twee kleine stoomschepen eeu twee
maandelijkse hen dienst op tussehen Kalkutta eu En-
gelscli Biruiuiiie. In 1808 strekte zij haren dienst 
uit tot tie geheele Indische kust. Tegenwoordig vol
brengt zij met 40 steamers, die meer dau vijfdui-

I hilmorliiigeu bezigen, niet geregelde, kleine 
u-selieiiruiinten, haren rondgang eu houdt stil op 
ilk punt, dat slechts eenigszins door het handels-

lelatig wordt aanbevolen, /ij onderhoudt betrekkin-
[Sfl met de Perzische Golf, Aden, Zanzibar, cu het 
irste schip, dat in 1800 te Londen verscheen langs 

weg van Suez, was een boot van deze Muut-
htippij. 
De havens prijken dus op den «ei-sten rang vun 

• gemeenschapsmiddelen. In 1*70 werd een inge-
eur, den beer RobertaCQ, tloor het Gouverneuient 
igadragen de hulpmiddelen van de kust eu de moge-

jke verbeteringen te bestudecren. Veel blijft nog 
Aojn overig. Want het is opmerkelijk, dat Indie, 

ïiidauks tie groots ontwikkelde lengte zijner kosten 
i niet niet minder dan 0*iG havens op bet papier. 
J weinig veilige wijkplaatsen vooi' schepen aanbiedt. 
Ünder de nuttigste, onlangs totstand gebrachte 

arken behooren die van Koenilsji. Deze haven, 
legen bij een dei monden vuu den Indus, is de 
tuurlijke uit voerplaats van Simlh en d<:n Pundjab 
. bestemd om haar voordcel te doeu niet tic uit-
eiiling van de handclsbet rekkingen met Alghanisten 
i Khélat. Zij onderhoudt geregelde betirkkiiigen 
et ile Perzische Golf. Zij is nagenoeg de eenige 
hiiiljilaaLs op een zeer gevaarlijke kust en bezit 
•t voordeel buiten de streek der cyclonen te liggen, 

Daar haar toekomst wenl bedreigd tloor het bestaan 
i een bank mui den ingang, gevormd door de 
king van dc zuidwestelijk deining op bet zand, 

li'1 hij laagvrater slechts 3 tot 3 ! / a meter diepte 
overliet. 

Van 1801 tot 1873 heeft imui aan het vasteland 
i eilandje, Kiamari geheelen, verbonden, dat de 

laven dekt, en een hoofd gebouwd, dat zich van 
i eilandje uitstrekt tot het diepe water. DU hoofd, 
genoeg evenwijdig aan e c u zandtong, die in de 

otspunt Ifsnoers eindigt, draagt er toe bij een 
aarwater tc vormen, dat, a a u den vloed slechts een 
lüuwen doorgang gunnende, hein dwingt al zijn 
neut uit te oefenen tegen de bank. Om de oor
aak te gelijk niet de uitwerking te verzwakken, 
leeft men a a n het uiteinde der punt Manoera. iu 
dit'p water, een golfbreker aangelegd, bestemd om 

•veel mogelijk de zuidwester deining v a n den in-
|Ug der haven a f te weren. Deze bouw, het merk
waardigste van den geheelen arbeid, wertl eerst 
den 22 Febr. 1873 voltooid. D e uitgaven zijn ge
togen tot 11,716,000 francs. 

Reeds in 1872 was de diepte toegenomen tot 17 
•*t of 5.16 nieter, maar onder den invloed van 
•B zuid westmoesson werd zij weder 15'/a voet. 
later slaagde men door baggeren er iu een diept»; 
•n 20 voeten te verkrijgen (0.8 M.), maar het 
s twijfelachtig, dat deze znl blijven bestaan. Zonder 
• verwnohten, dat zij de ontzettend groote trans-
^ ten van het Gouvernement o f de zwaarste booten 

Maatschappij tot zich zal trekken. kan dc haven 
W'iatsji toch een aanzienlijke rol in den handel 
'P-'ten, zoo zij voortgaat met aan dc uit Europa 
Worpen schepen de noodige voorwaarden tot bhinen-
"öpen aan te bieden. Haar betrekkingen met Aden, 

Miiblellandsche Zee en Engeland ontwikkelen zich 
'"el sinds de voltooiing van de hierboven beschrevene 
'•' •'• • -1«. Misschien zal het haar gelukken het in-
''nepingspunt van het koren uit den Pundjab, dat 
V o ° i ' de markten in Europa bestemd zou zyn, te 
*orden. 

Be sjiuorwegen, die het bijeenkomen van het katoen 
1 Kntyvnr en Kumbay te Bombay gemakkelijk 

'wken, ontnemen aan de ovurigens weinig talrijke 
j*t*M op dit getleelte der kust bijnu alle gewicht, 
"et Gouvernement heeft er zijn aandacht van afge-
vend, en het zou indenlaad verloren moeite zyn de 
^plaatsen Bosrats en Broach te willen doeu herleven 
'; streken, bijna nooit te naderen door schepen van 
mr j a n vijftig tonnen. Alle inspanningen worden 

flus vereenigd op Bombay. 

•I! 

De handel van Bombay, invoer en uitvoer, heeft 
in 1H74—75 dien ran Kalkmta cen weinig over
troffen Het aandeel van Kalkutta in bet vervoer 
van ruw katoen neemt af, dat van Bombay neemt 
toe. Voor kustvaart en tonneninhoud van inlandsche 
vaartuigen staat Bombay ver boven iedere mede-
dingster. 

Het is inderdaad een uitmuntende reeds, op veer
tien dagen ufstands van Suez, waar thans 00 ten 
hoiidcnl van den handel met Eiimpn eu Amerika 
lungs gaan, op 38 dagen van Londen, met gemak-
kelijken in- eu uitgang, aan de sehujien een ligplaats 
biedende van meer dan 51 vierkante kilometers, met 
een bodem van vasten modder, een veilige wijkplaats, 
waar tenminste zekere gedeelten altijd beschermd 
ziju. als de Z. W. moesson hevig waait. 

De voornaaiusie onvolkomenheid van deze groote 
zeehaven was de onin (gelijkheid voor schepen van 
sterken tonneninhoud op minder dun 700 of 800 
meter van tien oever te laden of te lossen. Om dit 
te verhelpen heeft men pas, ten noorden van de 
stad, den bouw van een uitgestrekt bassin of bek
ken ondernomen, iu een der natuurlijke bochten, 
die in den zoom vau het eiland dringen Deze kom, 
voldoende om te gelijk 20 groote Benepen te bergen 
cn met slechts één uitgung, waarvan het getij 
het vaarwater uitdiept, zal eeu ontwikkelde lengte 
San kade hebben van meer dun drie kilometers, in 
geiiiecuscbip niet het goederen-stat ion, dat aan bel 
uiteinde gelegen is. De gedaante der kust zal ver
oorloven later andere kommen ernaast te bouwen. 

D P werk planteen voor bouw, herstelling eu reini
ging vun de schepen te Bombay genoten vroeger 
rechtmatige verinuantheid, maar zij hebben opge
houden nan de tegenwoordige eischen te beantwoor-
woorden. De oorlogsschepen en de particuliere zee-
Levlatbans, die 110 meier lang zijn eu 417.1 ton
nen meten, bestemd voor bel vervoer vau troepen, 
vonden geen toegang meer in de dokken vau het 
Gouvernement en moesten voor nerateUmgen uaar 
Hongkong gezonden worden. De dokken der Peii-
insalar and Oriental Company waren wel ruimer, 
maar toch slechts genaakbaar bij springvloed. Men 
heeft dan ook onlangs te Hog-Island, tegenover de 
stad, drijvende dokken aangelegd , die tc allen tijde 
kunnen dienen voor de zwaarste schepen, een maat
regel, die, bij oorlogsgevaar, van het hoogste nut 
kan zijn. 

Voorzien van deze inrichtingen en gelegen aan het 
vereenigiiiL'sptmt van verscheidene biunenliindsche 
wegen. krijgt Bombay bet karakter van een der 
machtigste handelssteden der wereld. Om deze 
groote Matigen te beschermen beeft men onderschei
dene verdei lings werken ondernomen : het fort Middle-
Grand, in het midden der ankerplaats, op 1100 
meter van tie kust: een ander fort, begonnen op 
en klip op 4350 meter ten noordoosten van Middle-
Grand; eenige batterijen op de eilandjes der reeds 
en op de zuidelijke punten van het eilnnd Bombay. 
Maar iu 1872 verklaarde kolonel Jervois, dat deze 
verdedigingswerken de haven niet waarborgden tegen 
een bunbardeuienl, en hij stelde drie nieuwe werken 
voor om den ingang der roede uf te sluiten. Wij 
gelooven niet, dat hiermede reeds een aanvang werd 
gemaakt. 

Wat Bombay het meest mist, is de nabijheid van 
vlucht havens (ports de refuge), noodwendige bond-
genooten van zulk een drukbezocht station. Zoo 
lang ile zomermocsson heerscht. van 25 Mei (is dat 
begin zoo scherp afgebakend? R. v. E.) tot het eind 
van Augustus, verbieden de haven reglementen het 
uitloopen van elk inUndsch vaartuig. Om een eenigs
zins beschutte reede te vinden. moet men meer dan 
160 kilometers zuidwaarts gaan, tot Ighoer en Vi-
zindmog. Dc nog zuidelijker ligplaats Karvar is 
klein, maar, ofschoon open naar het westen, biedt 
zij vrij goede voorwaarden van veiligheid aan. 

Zij zoude zeker aan Bombay den uitvoer van het 
katoen vau Dnrvar ontnemen, zoo zij ann deze zeer 
veel opbrengende streek door een reeds dikwijls ver
langden spoorweg verbonden werd. waarvan de bouw 
misschien verhaast zal worden door den hongersnood, 
die tegenwoordig in dat land woedt. Men heeft cen 
grooten misslag begaan door tot kop van tien Ma-
dras-Railwuy naar de westkust de haven Beypoer 
te kiezen, waur de Europeesche schepen slechts op 
twee kilometers vnn het strand kunnen naderen. De 
dwaling is te zonderlinger, omdat zich op geringen 
afstand dc gegevens bevinden voor een prachtige 
haven, volgens het oordeel van den ingenieur Robert
son. Wij hebben reeds gesproken vau de uitge
strekte lagunen, aan wier ingang Kotsjhn zich 
bevindt. Eeuige werkzaamheden om den zeearm uit 
te dienen, die nu slechts tot drie meters gaat, heb
ben reeds een aanvang genomen. Maur het uur van 
bet ontwaken schijnt voor deze stad nog niet geslagen 

te zijn, en de spoorbanen van Zuid Indie vinden 
evenmin te Tcetikorin en te Negapatam als te Bey
poer de voorwaarden eener haven, die huur verkeer 
zouden begunstigen. 

De vaartuigen v n n zwakken tonneninhoud kunnen 
tegenwoordig door bet vaarwater van 3 tot 4 nieter 
diepte, dnt gegraven is tussehen de punt Ituinnad 
en het eiland Raniisseran. dc nauwe straat v a n ko
raal doorzeilen, die Ceïlon v a n het vasteland scheidt. 
M a a r de steamers, gedwongen het ei huid om te 
varen, verliezen veertig uren en verlengen hun weg 
mei 560 tot 000 kilometers. D e diepte v a n het kunst
matige kanaal kun niet vcruicjrderd worden, want het 
hiopl aan de beide einden uit op banken. die slechts 
I nieter diepgang gedoogen M e n zoude dus, hetzij 
dwars dooi- bet eiland Raiuisseran, hetzij dwars door 
liet eindpunt Ihnuiiad. ecu voldoenden waterweg moeten 
graven. Het ontwerp wordt nog slechts bestudeerd, 
maar daar jaarlijks gemiddeld 3U0 steamers Point-
«Ic(talie omvaren, zouden de 12 of 13 milli ien 
francs, waarop de uitgaven geraamd wonlen, ge
makkelijk te dekken ziju. 

Het aanzijn van een handelsplaats als Madras kip 
een strand, waarvan de bezwaren spreekwoordelijk 
mogen heeteri, is een zonderling verschijnsel. D e 
deining is Ontzettend op deze kust, en hij het eerste 
teeken van slecht weder moeten de voor anker lig
gende •hepen bet ruime sop kiezen. Zelfs bij mooi 
weder veroorlooft de ontzagwekkende branding slechts 
de gemeenschap tussehen de scheiien en de kust door 
middel san hmge, smalle vlotten, Katimaran's ge
naamd, or van aiassoeta's, «eenvoudige schelpen of 
wdopjien van leder en schors, waarvan de stukken 
»an neen genaaid zijn met naro, een soort van hen* 
•nep, getrokken uit de draden vau de kokosnoot." 
Deze beschrijving vnn De Warren is nog nauwkeurig. 

Na vele aarzelingen omtrent de keus vnu het 
voorbehoedmiddel, en menigen twijfel omtrent zijn 
doelmatigheid, Invii meu onlangs tot den aanleg vau 
een gesloten haven btsslist, bestaande uit twee hoof
den of dammen, die 170 norss (1 acre ruim twee 
vijfden vuu een bunder) zal insluiten, om te dienen 
tol wijkplaats cn kade om te laden. Dit werk zou, 
volgens den heer Thornton (p. 145) op bet punt zijn 
een aamang te nemen, om in vier jaren af te loopen. 

Deze oostelijke kust is niet alleen arm aan schuil
plaatsen, maar door haar deltn-achtigen aard onder
hevig uan eeu wisselvalligheid, die het behoud van 
de havens zeer moeilijk maakt. Binnen weinig tijd 
zal de b'volkte delta van de Godavery de zijne ver
loren hebben. De baai van Koringa of Kokonuda, 
ten noorden van den noordelijksteu arm der rivier, 
wordt door de aanslibbingen gevuld en zal spoedig 
met den delta één zijn. De wellicht het meest be
schutte reede tusscbeu Kalkutta en Kaap Kotnorin 
is juist die van Fulse Point, die door kortzichtige 
verwaarlozing in 1800 nutteloos was. De bescher
ming van deze reede ligt vooral in de verlenging 
van een eilandje, Paint-Reddle, dat door deu slib-
aanvoer van de rivier iu minder dan veertig jaren 
drie kilometers iu uitgestrektheid is toegenomen. Dit 
zoo ingewikkelde en zoo hoogernstige vraagstuk 
der gemeenschap zal eerst opgelost zijn, als elk dezer 
overbevolkte delta's verzekerd zal wezen van een uit
voer naar zee. De binnenlandsche kanalen begun
stigen het plaatselijk verkeer en breiden het zelfs 
uit, maar bij gemis van spoorwagen en bevaarbare 
rivieren geeft alleen de zee den toegang tot het bui
tenland. Sinds de handel van Orissa in de algemeene 
markt is opgenomen, is hij spoedig ge-stegen tot 
een waarde vun 800,000 pond sterling, gelijk het 
vorige jaar is gebleken. 

Niet zonder ongerustheid bedenkt men, dat het 
groote vervoer uit Kalkutta, dat jaarlijks 3 miilioen 
tonnen en meer dun 48 miilioen pond sterling be
draagt, overgelevenl is aun de genade van een 
rivier, beladen niet zooveel slib cu zoo moeilijk te 
bebeerscben wegens de kracht van haren stroom en 
de onstandvastigheid barer oevers, als de Hocgly. 
De in zeer veel bijzonderheden tredende studiën vau 
den luitenant Heulhcote. tussehen 1850 en 1802, 
toonden dc veranderingen aan, sinds de vorige op-
metingen in t|e vaarwaters ontstaan. Toch zou 
de geringste Hater, die het spel der getijden ver
stoorde en door splitsing de kracht, die de diepte 
handhaaft, verzwakte, zulke bedenkelijke gevolgen 
hebben, dat men zich niet haast aan het bed der 
rivier te raken. Vooral twee ontdiepten beneden 
Diamant-Harbour, dat om deze reden niet kan 
dingen naar de eer tot voorhaven te dienen, belem
meren bet binnenlooiieu, en men beeft nog niets 
tegen baar durven ondernemen. 

De haven vuu Kalkutta zelf is uitmuntend, vol
komen veilig, diep genoeg voor de grootste schepen 
en heelt boven die van Bombay het voordeel, dat zij 
tegen de kade kunnen lossen en laden over een 

lengte van 4 tot 5 kilometers. Vóór eenige jaren 
ondei-sleui.de de Regeering het denkbeeld, een hulp-
haven aan te leggen aan dc Mutla, een arm der 
Hocgly, die zich te Kulkutta zelfvan haar afscheidt. 
Deze haven. Canning-Town, op 38 kilometer van 
de hoofdstad, werd werkelijk door een spoorweg er
mede verbonden. Maar de Landvoogd wenl varvan
gen cn men deinsde later terug voor de noodwen
dige kosten van drooglegging, als anderszins. Toch 
zal het vraagstuk van een voorhaven zich eens on
weerstaanbaar uan Kalkutta opdringen. 

De snelle uitbreiding van de handelsbetrekkingen, 
de omwenteling, die steeds voortgaat, in de afmetin
gen van dc schepen, geven aan de havenwerken een 
karakter van dringenden Spoed, zoowel als van inter
nationale noodzakelijkheid. Zoo de Rrifseh-lndische 
Regeering hei recht heeft, vooral tegenwoordig, 
haar geldmiddelen niet onvoorzichtig te wagen, zou 
het haar toch gemakkelijk vallen twee noodige uit
komsten te verwerven: l 1 - . een meer in bijzonder
heden afdalende en beter bijgehouden opneming 
van de kusten; 2°, een volledige kustverlichting, 
want in dit opzicht zijn tie oevers van het Indische 
Schiereiland slechter voorzien dan die van Spanje en 
Griekenland. 

G. 14 Mei, 1877. R. v. E . 

POL'DRETTE-BEREIDING. 
Aan 

de hetren Liernur •*b»i Brujn Kops. 

In het nommer van 20 Mei j.1. (n°. 20 van dit 
blad) word ik door u uitgenoodigd tot het beant
woorden van 'u paar vragen omtrent uwe nutlio le 
vun poudiütte-bereiding. E n , ofschoon ik geheel 
zou kunnen volstaan met de verwyzing naar alinea's 
uit mijne en uwe vorige stukken, en dus bij goed 
verstand der zaak alle verder geschrijf geheel over
bodig was, zoo blijkt juist uit die vragen, dat eenige 
toelichting uiet overbodig is. 

Reeds meermalen verzocht ik u, mijne stukken 
cum granu salis te verslaan en herhaal dat verzoek 
ook nu. Wel is waar gevoel ik de moeilijkheid van 
stipte en duidelijke uitdrukkingswijze, doch ik leef 
in de overtuiging, dat met eenige welwillendheid 
mijne bedoeling te vatten ware geweest. 

Ter verdere toelichting van uwe vragen (') diene 
dus het volgende. 

Op blz. 10 van uw i Adres aan den Gemeenteraad 
van Amsterdam" lees ik; 

. . . . ODJ afgewerkte stoom der machine oiter 
tdenkbeeldige stad van 100 hektaren is instaat 
splus minus AL HET WATER aan 8 2 0 0 { e c a l i é n 
•/wr uur te onttrekken, zooals de navolgends 
toerekening zul doen zien." 

Daarop volgt uwe berekening met dit slot: 
• Wij zien dus dat er, na VOLLKDIOB VERDAM. 

»PIN*G van de 00 pet. water, vervat in de 2200 
tkito faeces, nog onverbruikt overschiet: 42812 
tealorién, die evenwel door uitstraling van warmte 
venz. zullen verloren gaan" 

en pag. 18: 
% Hieruit blijkt dat, wanneer onze denkbeeldige 

rstud eene dichtheid van bevolking heeft van 235 
vinwoners per hektare, de poudrette bereiding 
ozal kunnen geschieden EOMiJKB HST UEURUIK VAN 
•• 1. \ I i: \ HRANÜSTOrTEX." 

— Dus m. i. kosteloos, voor zooverre het, de ver
damping zelve betreft, lk onderstreep dubbel de 
woorden in deze aanhalingen, waarop het hier aankomt. 
Hel is naar aanleiding van die gegevens dat ik zeide i 
• Uwe betekeningen zijn onjuist: het is onmogtlijk, 
sdat er met den afgewerkten stoom van die lucht-
ïpompiiKuhine, tOSO k". water per uur verdampt 
Pwordt. Er zal versche stoom noodig zijn, dus 
sax tra steenkolen, derhalve kosten (geheel alleen 
«veroorzaakt door de verdamping), ergo geschiedt de 
• verdamping niet kosteloos." 

Daarom gaf ik als tegenstelling met uwe bereke
ning, in compacten vorm der quaestie, het motto 
Poudretle kost geld. 

Hieruit blijkt welke bedoeling ik had met de be
wering, dat poudrette nimmer voor niet te ver
krijgen is. (') 

En nu vertuin ik gnarne vnu u, mijne heeren , 

(') Die vragen zrjn .-
ii wnar cu wauucer beweerden wij (Liernur cu Oo.) in 

tcgcuütelling met uwe iKopti-yu'si verklaring: poudrettema-
keil kost ijrtit, dut llit L . - | . !..... -r-i'lu, ,|, ,, zoü? 

t. waar lt het brwij*. dot wij ile luchtpoiupmnehinr te 
Denim1 ht grootst hebben trffltslr. ssa DOOSIS i> vuur Isa 
lcdigiugstlicuat, teneinde zoodoende ter-luik» atoOM voor 
het |H)udret(ciiiakcu „biuueu tc muukkelcu" en „(ieiiii-eate-
beiturcD diet» te makeu" dut het procédé niets kost!' 

(*) Herhaaldelijk heb ik dit uitgelegd, rn uit de hard-
uckkijfheid, waarmede ik bij Vaectdsrln| •WbscrspSS word, 
moet ik Ua laaUte betluitvu tot ouwil uf zou iet». 

http://js.rg.ng
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waarin ik disnomtrent dwaalde. Dat uwe bereke
ningen fout waren heb ik aangetoond, en die cetera 
zijn nooit rioor u weerlegd. (Wel heelt dc lieer De 
Bruyn Kops daartegenover allerlei acrobatische cijfers 
geplaatst, die eene temlancc hadden de quaestie te 
verplaatsen , iIn-li hij heeft in mijne berekeningen de 
fouten niet kunnen aanwijzen en de mathematische 
redeneering uit uw Adres ook niet kunnen volhou
den.) De lucht-iompmuchiiic die ik berekende WILS 
te klein volgens den heer Kops, doch ten slotte kwam 
de strijd neer op het verschil van opinie of meu 
29 °/o dan wel 'AS % voor verliezen moest rekenen. 
E n , om eindelijk den strijd daarover te ontgaan, 
stelde ook ik, hij de vergelijkende berekening, het
zelfde nantal P.K. ah dc heer Kops, en bewees 
ook toen, dat uwe berekeningen uit het Adres onjuist 
waren. En dit houd ik vol, en ik word daarin ge
steund door een groot aantal bekwame vakman uen. 

Dat u de onjuistheid dezer berekeningen niet hebt 
willen erkennen, hlijft voor uwe eigen verantwoor
ding, doch ik protesteer ten steikste tegen de wijze, 
waarop mijn wetenschap|)elijk onderzoek donr u wordt 
uitgelegd als zucht tot vijandigheden omtrent uw 
systeem. 

Ik noem dat onbillijk. 
Ik ben geen tegenstander van uwe uitvinding. 
Integendeel. Het is niet voor 't eerst, dat ik die 

verklaring afleg. Maar wel ben ik een tegenstander 
van onjuiste cijfer». 

Er ïs meer, datinij hindert in uwe beautwoorriings-
wijze, doch ik ga dat voorbij, om niet nl te uitvoerig 
te worden, en wijl ik mij liefst zooveel mogelijk 
bepaal tot de zaak, met voorbijgang van alle per
soonlijke indrukken. Alleen nog dit: 

Uw tweede vraag, waarin ik word aangespoord otn 
aan te toonen dat uwe Dordrechtsche machine te 
groot is, leidt mij tot de wedervraag: Mijne heeren. 
werd dit ooit door mij beweerde 

Ik antwoord daarop, neen.' cn sou recht hebben 
tot verontwaardiging over de redactie en den toon 
van die vraag, waaruit sommigen zouden kunnen 
vermoeden, dat ik u, mijne heeren, beschuldigde van 
oneerlijke knoeiers f3) te zijn. Uit de redactie van 
die vraag blijkt eene lichtgeraaktheid, die in weten-
tenschap altijd misplaatst is, om de eenvoudige reden 
dat zij een scherp onderzoek en helder inzicht in den 
weg staat. 

lk zeide nimmer, dat de machine te Dordrecht te 
groot is. Ik sprak ten allen tijde over de toestanden, 
waarop uwe berekeningen in het .tdres gegrond 
waren. 

Of de machine te Dordrecht te groot il laat ik 
voor het oogenblik in het midden, wijl ik vrees 
opnieuw verkeerd begrepen te worden, en ook wijl 
de Dordsche.|MHiilivtte-hn>ehure vele punten in bet 
duister laat. 

Ik had nl. verwacht, dat daarin waren medege
deeld de nauwkeurigste opgaven omtrent venlampings-
vermogen, kolen verbn.»;^ Kosten, temperatuur enz. 

At^vton I ™ rH«n li enjen, ,j at «»- •»«>«»•»—-. 
was. Doch omtrent „'\«finten wordt niets gezegd 
hocgennamd. 

Wel wonlt daarin berekend (zegge : berekend) dat 
de poudrette.bereiding 45 cents per hoofd en per 
jaar kost; maar deze berekening steunt op de stel
ling, dat met de machine, ketel en toestellen, door 
middel van GO kilo kolen, 500 liter water kunnen 
verdampt wonlen per uur. Belangrijk wan* het ui. 
i. geweest, mede te dealen de wijze, waarop men dit 
rendement der toestellen vaststelde Dun ware tevens 
bewezen of ik mij zoo ontzettend vergiste, als door u 
wordt voorgewend. Dan ware tevens opgehelderd 
hoeveel water dan wel door den afgewerkten atoom 
der machine, mei toestellen u double ou triple 
effet, kan verdampt worden, enz. enz. 

De machine te Dordrecht heeft 20 P.K. , eu u 
laat die machine 60 k°. kolen per uur verbruiken, 
Soit! maar welken arbeid deed die machine} Voor 
zooverre ik heb kunnen nagaan, reduceerde die 
machine gedurende de proeven (die niet wonlen 
medegedeeld) de faeces van 800 personen, terwijl 
haar vermogen is berekend voor 8000 personen. 

In die omstandigheden behoefde de machine due 
slechts het werk te doen van 2 ii 3 P.K. 

Uwe kosU'nd>erekening der piiiiriivlte-hereiriiiig 
is dus min of meer hy|Tothetisch en kan in geen ge
val woiden aangevoerd als bewijs tegenover mijne 
zienswijze. 

Ik begeef mij nu niet in lierekeningen omtrent 
de wijziging, die boven staande opmerking in den 
prijs uwer poudrette zon aanbrengen. Give me finds. 

Ik moet o bij deze gelegenheid tevens opmerkzaam 
maken op het feit, dat uwe slotsom in zekeren /.in 
met mijne berekeningen in overeenstemming is. 

Ik vond met de gegevens uit uw Adres, dat I k'. 
poudrette ongeveer 1.15 k". kolen zou kosten, ter
wijl nu in uwe [loudn'tte-brochuiv, de prijs van i k*. 
poudrette op 1.26 k°. kolen komt. (*) Zeer groot 
is dat verschil niet. 

Ik wil dit geenszins als bewijs aanvoeren vonr de 
juistheid mijner hen>k en ingen — de conjunctie is toe
vallig — , doch deze overeenstemming geeft it'll eigen
aardig relit/ aan mijne nprioristische heschouwingen. 

Dit doet echter minder ter zake. Oorspronkelijk 
was de quaestie van zuiver mathematisch-physisehen 
aard en bestond alleen in de volgende vragen: 

1° Welke kracht moet de lurhtpmnpinnchinc 
hebben ? 

2" Welk stoom- en kolen verbruik is daarvoor noodig.' 
3" Hoe groot is het aantal calorién, dat in den 

afgewerkten stoom disj»onibel is? 

('• Dat woorJje binnensmokkelen wordt inij bij ïuortdit-
riiJt- door u kwalijk asaeasea, ea deze uitdrukking warc<l»ti 
ouk mi.tchi-ii minder gepast geweest, indien ik de ĉ fcr* 
aiet danrbij had gevoegd , waaruit dnt te groot stoomverbruik 
bleek. Omgrkerrd i i het uwe zauk oin die smokkelarij tc 
niet te doeu,dour het levereu vun hit bewijs, dat ikiuijver-
ciite. Totnogtoe bleek hiervan uiet», eu met spijtige we-or-
iii II weerlegt mi-u nteta. 

(») Zit de pomlrfttr-hrnchiire bl. 22—24, waar 45 ku. 

Eoudrittc 85 eent» kort, Hierin zijn echter begrepen de 
edicDingnkottcD enz.: Urwijl ik alleen dc verdam piugala»-

ten op het oog had. Nu werden er rooi 1W.6 gulden aulen 
verbruikt L.j / 14U poudrette-oukutterj, dua kust 1 k° pou
drette auu verdaiupiug 11 X - f M = 1-26 cents of kilogr. kolen 
UOO k° kolen gelyk é n gulden -.lellende.; 

4'. Hoeveel leeanl-water kan daarmede verdampt 
worden, in toestellen d double nu Iriple effetl 

5°. Hoe groot is het kolen verbruik eener machine 
met condensatie vau dezelfde kracht? 

6°. Hoeveel kost een kilo poudrette? 
Daaromtrent bestond en bestaat verschil, en die 

vragen had ik hij het. schrijven mijner stukken steeds 
voor oogen. 

Eindelijk nog moet ik wijzen op uwe llotsom uit 
het tdres, iu verhand met het eindresultaat uwer 
laatste brochure. 

In het sAdres" toonen uwe berekeningen aan, dat 
1 k". kolen in den vuurhaard, door middel van uwe 
toestellen. Il.."i k". fecaal water kan verdampen, 
terwijl (niettegenstaande de vele verbeteringen die uwe 
toestellen ondergingen; te Muntrecht slechts 7.1 k°. wa
ter per k°. kolen konden verdampt worden 

lk voeg n dit geenszins toe als verwijt, doch alleen 
om II te doen zien, dat mijne opmerkingen omtrent 
uwe berekeningen '"i het Adres niet zoo geheel on
gegrond waren. 

Ik eindig met evenals u. te verklaren, dat de 
discussie als gesloten dient beschouwd te wonlen, tot
dal de practijk er meer gegevens voor aan de hand 
zal doen, bestaande iu ernstige proeven, terwijl ik 
mij aanbeveel voor de mededeeling van de resultaten. 

Met de meeste hoogachting noem ik mij , mijne 
heeren, 

Uw Dw. Dr. 
Al . l t . KAPT1TN. 

Utrecht, 27 Mei 1877. 

P. Scr. Ik hoop dat de moeite, die ik mij ook 
nu weder getroostte om uwe vragen te 1 want woor
den, door u op hare volle waarde zal worden ge
schat. 

Voorloopig acht ik echter alle verdere polemiek 
overbodig. De zaak is voldoende toegelicht, en ik 
zou meerden' vragen moeten beantwoorden rioor te 
verwijzen naar u" zoo- of zooveel van .Ut blad . of 
naar pag. u van uwen eigen geschrijf, ot" ook met 
stilzwijgen : Cu depend. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N' li 

Antwerpen. Met het doel o n buit enge wonen 
luister bij 1.' zetten aan de feesten, welke ter gele
genheid der 300 , , r verjaring vau IJiihens' gebuurte 
wonlen ingericht, he.-|'| het Gemeentebestuur nevens 
ile nntwor|>en openbare vermaken enz. ook de ver
gadering van een Congres in ;:ijn programma ge
schreven, om aldus met bet aandenken uan de lees-
lelijkheden ook de herinnering aau een werk, nuttig 
voor de kunst, te paren. Voor dit Congres is het 
volgende programma vastgesteld : 

I. Afdeeling vun wetgeving. Onderzoek naar de 
grondslagen eener internationale wetgeving, ter be
scherming der eigendomsrechten op kunstwerken ter 
voorkoming van bedrug eu namaaksel. 

In Welke /tÏTl de welleliike inidiMcn, die den 
kunstenaar den eigendom zijner werken kunnen 
waarborgen? 

2o. Welke zouden de practische maatregelen zijn, 
om 't bevrijsen van namaaksel eu bedrog gemakkelijk 
te makeu ? 

.'lo. Welke zijn de wettelijke waarborgen, die aan 
de toondichters het duel der opbrengst hunner wer
ken volgens billijke grondregels zouden verzekeren? 

lu. Op welke wijze zal men de besluiten van 
het Cotigri's ten uitvoer kunnen brengen en er de 
toepassing van uitbreiden ? 

II. A/de.-ling ran esthetiek rn wijsbegeerte. 
lo. Welke is de beteekenis van Rubens in de 

kunst en welken Invloed beeft hij uitgeoefend op 
onze school eu op de vreemde scholen? 

2u. Welke is de invloed der democratie up <|e kunst ? 
III. Afdeeling vnn knnst en huishoudkunde. 

lo. Hoe zou men eene wijdere vlucht kunnen geven 
aan de monumentale schildering, en deze weer even 
belangrijk doen wonlen als /ij eertijds was, hij/on
der iu ons land? 

Do. Moei hel Openbaar Bewind tusschen beiden 
komen in rie aunm liging der .schoone kunsten? 

3o. Is de centralisatie in zake van kunst nuttig 
of schadelijk ? 

4o. Is het niet wenschelijk. in 't belang der kunst 
en i|er kunstenaars, de kunstschatten, die verspreid 
zijn in de verschillende gestichten van 't openbaar 
domein, onder 't hereik van een ieder te brengen? 

IV. Afdeeling run bouwkunde. 
lo. Moet [ader land in zijne gehouwen de over

leveringen der nationale bouwkunde eerbiedigen? 
Wan* het niet goed, /oo men in onze streken 

terugkeerde tot dn typen der XHIe a XVIle eeuw 
voor rie monumenten en ojienbare gebouwen, mils 
die naar de herienriaagsclic eischon ill le richten.' 

2o. Zou het niet wenschelijk zijn, dat het Ojien-
baar Gezag een toezichts-ni-ht had ovei den bouw
stijl van constructiën. bij/onder van die, welke in 
rie nabijheid zijn der monumenten, opdat hun ti-ant 
met deze zon overeenstemmen.' 

V. 4f deeling vnn geschiedkunde, 
io. Over welke bestonddeekm beschikt men tot 

het samenstellen der geschiedenis van Rubens' werken ? 

— Den 4den Juni wonlt te Bern rie internatio
nale conferentie geopend ter wijziging van bet plan 
voor den St. Gotharri-spoorweg. Volgens het rapport 
van den ingenieur Helwag zou ar nog 120 millioen 
noodig zijn. Mil kan, zonder eene te narieelige wijzi
ging van het ontworpen spoorwegnet, tot op 80 
millioen verminden! wonlen. Het zal nu de vraag 
zijn uf men het daaromtrent eens kan worden, en 
zoo ja, hoe alsdan het ontbrekend bedrag moet 
wonlen verkregen. Daar de hierbij betrokken Staten 
niet geneigd zullen zijn, nieuwe suhsidiën te ver
leenen, verwacht men, dnt in bet tekort alleen zal 
kunnen worden voorzien door de uitgiftevan geprivili-
geerde obligation. Evenwel, ook hieraan is eene groote 
moeilijkheid verbonden, daar het te vreezen is, dat 
rie primitieve uanrieelhourieiN alsdan zullen weigeren, 
rie beide laatste stortingen te voldoen, die tezamen 
ongeveer 40 millioen bedragen. Hienloor zou het 
tekort 120 millioen worden, namelijk wanneer de 
bedoelde wijziging iu het plan van aanleg wordt 

"angenonaen. Er is sprake van een voorstel om, tadlen 
rie genoemde stortingen worden geweigerd', de onder
neming te liquideeren. Doch ook hiertegen bestaan 
ernstige beswaren. Het zal dus ln de conferentie er
op aankomen, een geschikten uitweg te vinden. 

B I N N E N L A N D 

'a-Gravenhage. De Minister van Financiën 
maakt bekend, dat ter benoeming van hoogstens 25 
nilspinmt-landmeters van het kadaster, in de eerste 
helft van de maand September e. k. te 's-Graven
hage een examen zal worden gehouden. Zie voider 

; de Strutts courant van 30 Mei. 

— Ann J. Boelhouwer, tc Amsterdam, is tot 
j wederopzegging vergunning verleend voor een stoom-
' sleepdienst iu rie provinciën Zuid- en Noord-Holland, 
j — Aan II. Jansen, te Lith. is tot wederopzegging 
j vergunning verleend voor een stoombootdienst tot 
j vervoer van personen, goederen en vee tusschen 
j 's-Herlogenbosch, Tiel en Lith, alsmede vooreen 
| stooinsleep.lienst op de Maas, de Waal cn de Dieze. 

— Bij ministerieele beschikking is aan Kuyper, 
Van Dam en Smeer, cargadoors te Rotterdam, tot 
wederopzegging, vergunning verleend voor een stoom-
sleepdienst op rie stroomen, rivieren en kanalen in 
acht provinciën. 

— De Nederlandsche Rynspoorwegmaatschappij 
hee'l den Raad nieiledeeling gedaan der bezwaren, 
tegen de rioor lt en W. ontworpen voorwaarden voor 
het aanleggen en exploiteeren van een paanlenspoor-
weg tusschen het station aan het lïezuidenhout en 
het Badhuis te Scheveningen. Deze voorwaarden zijn 
veel gestreiiger dan die, waarop de concessie voor 
de bestaande lijn verleend weid, zoodat rie Maat
schappij op het denkbeeld gebracht wordt of het in 
rie bedoeling van het Gemeentebestuur ligt, om haar 
voor die concessie af te schrikken. De Maatschappij 
ontwikkelt de bezwaren tegen de aangegeven richting 
en acht riiihhels|H>ur onmisbaar vour eene goede 
exploitatie. Ten slotte verzoektzij den Gemeenteraad, 
om aan het Dagelijksch Hestuur of cene speciale 
commissie op te dragen met haai' in nader overleg 
te treden. 

Amsterdam. Aan alle ongunstige geruchten om
trent rie Tentoonstelling van Kunst toegepast op Nij
verheid ; is gelukkig rie bodem ingeslagen kunnen 
wonlen door het heugelijk bericht, dat het totstand
komen der tentoonstelling verzekerdis. De tegelings-
eoiiimissie zet niet rustelo.izen ijver hare taak voort. 

In dc eerste week van Juli znl deze nationale on
derneming worden opengesteld, en zal het Paleis 
voor Volksvlijt eene verzameling bevatten vnn wat 
nijverheid vnu Binnen-en Buitenhuid smaakvol weet 
te makeu. De tentoonstellingscommissie is voorne
mens het voorplein, evenals in 18C9, te gebruiken 
als eene plaats roor feestelijkheden, waar uiet alleen 
in het iiiiriricu eene muziektent zal verrijzen, maar 
waar evenzeer gelegeuheiri zal zijn tot bet houwen 
vau tenten voor ha/ars, salons vuor ververschingen. 
restauraties en dergelijke», aoodnt het plein weel
een even druk, aantrekkelijk schouwspel zal kilimeu 
opleveren als in het jaar der internationale tenloon-
stellitig. 

Men bericht daaromtrent dat zij, die plaatsruimte 
wenschen te huren up het voorplein, zich te ver
voegen hebben bij de directie van het Paleis vuor 
Volksvlijt. 

— Dese week ondereeheidt zich door tal van al
gemeene vergaderingen, waaronder wij de volgenden 
noemen 

De Anisteidamsche Bank stelde hel dividend up 
4';J percent vast. I>e toestand van den handel eu 
rie ruimte van geld waren van invloed up rie mindere 
winst in dit boekjaar gemaakt, 

De Amstel-Hotelmaatsehappij bepaalde het dividend 
op 3 ' 2 percent cn besloot, tot uitbreiding van het 
vlottend kapitaal, eene leening van ƒ 100,0011 min 
te gaan. 

De Koninklijke Nederlands.-he Stoomboot maat • 
schappij kun dit jaar voor rie tweede maal sinds 
haar 20jarig bestaan geen dividend uitdeden. 

— De heeren Dr. Leemans, Directeur van het Rijks 
oudheidkundig museum le Leiden, eu Jhr. Hooft 
vau Iddekinge, Secretaris van rie commissie van 
Rijks-adviseurs vuur kunst , doen tegenwoordig eene 
rondreis door Drente, om nan de Regeering ver
slag te kumum uitbrengen over den toestand der 
bu mie bedden. 

Rotterdam. Den 28 Mei bad in het Notaris
huis dc jaarlijksche algemeene vergadering plaats van 
de leden der Rotterriamsehf* Ambaehtsschonl. In «leze 
bijeenkomst, door den voorzitter L. Pincolts geleid, 
bracht rie secretaris rapport uit omtrent den toestand 
der Vereeniging over IH70. Wij ontleenen daaraan, rial 
het eeu ernstig punt van overweging is op welke 
wijze iu rie steeds klimmende behoeften moet voor
zien worden, en dnt «le rekening met een nadeelig 
saldo van f 1200 sluit, terwijl op die van 1877 
mede een tekort van f 883 voorkomt, waardoor het 
rielicit tot ruim ƒ 2 1 0 0 stijgt. Er wordt medewerking 
van velen gevorderd om deze belangrijke inrichting 
staande te honden, en het is te hopen, dat die 
zal verleend wonlen, daar de ambachtsschool een wel
daad voor de maatschappij is, en de waarde daarvan 
meer eu meer erkend wonlt. 

Op voorstel van hot Bestuur werden de heeren 
Hendrik Muller Szn. en Steijn Parvé, inspecteur van 
het Middelbaar Ouderwijs, tot eereleden benoemd. 

Breda. Met genoegen bezichtigden wij dezer dagen 
een spiegellijst op voetstuk in renaissance-stijl uit de 
10e eeuw, rijk in eikenhout gebeeldhouwd door den 
Heer F. Hermtis, alhier en bestemd voor de aan
staande tentoonstelling van Kunst toegepast op Nij
verheid, bj Amsterdam. Dooi- denzelfrien heer F. IL 
zal voorte worden tentoongesteld een album, uit
makende een volledigen cursus voor het ornnment-
teekenen, toegepast op alle ambachten. Den heer II., 
die reeds meermalen met goud is bekroond gewonlen, 
wenschen wij ook bij deze gelegenheid met zijn uit-
voerigen arbeid veel succes, en wij meenen geruste-
lijk het bovengenoemde werk aan heeren kunstlief
hebber! en bouwkundigen ter bezichtiging te mogen 
aanbevelen. 

Unkondipinjpii van Aanbestedingen. 
11 aandag, 4 Jun i . 

Bcrgamkacht, tc 10 uren, door dijkgraaf eu boog. 
heemraden v.n dc KriinpenerwHanl, in bot voormalj» 
gemeentehuis: lo. het gewoon onderhoud der dijken 
saden en neervoeteu of buitenbermen van dc Krimpe, 
oerwaard, beg. even heneden Schoonhoven ouder 
Bergambacht, langs do Lek, Merwede en Usel, tot h e t 

einde van de Waard; alsmede het mnken van steen-
glooiingen onder de gemeenten bergambacht, Lokker, 
kerk, krimpen en Ouderkerk ad fisel, Gourierak en 
Haastrecht, in 8 perc; 2o. do levering van ongeveer 
3000 M ' grint. 

Botterdam, te 12 uren, te» kantore van dou scclie. 
ingenieur der Staatsspoorwegen : bet verf-en leerwerk 
voor de lijnen Rotterdam —Bokstel—Moet dijk 
Zwaluwe --Zevenbergen. 

Lelden , te 12 uren, door hurg. cn wetb.: Het hou-
Wen van eene openbare school voor 000 leerlinge, 
in 3 perc hij inschrijving, voorts tezamen bij opoü 

tmaterdam, to 12 ureu, door burg. en weth : dl 
levering van" lo. ruim 34 ton halkijzer cn ruim 7 IQD 
goot ij ter, 80. privaatton nen en trechters. 

Uarsireelat, tc 12 ureu, ter secretarie 1 het af.lnm-
men der Bcneriensluis aldaar, nau rie binnenzijde; lm 
droogmaken ou drooghouileu van die sluis, eu het 
eventueel afdammen daarvan ook aan rie buitenzijde, 

Whim., te 4 uren, duor bel kerkbestuur, bij A. VSj 
do Ven: lo. het opnieuw invoegen der kerk; 2o. bet 
bedekken der cnniruforlen met Rochfortsteeuj 3o. liet 
Vernieuwen der waterlijsten, snijdingen cu galinhordi::: 
en het plaatsen van een bliksemafleider. 

i i i i i . i l . i c , St Jun i . 
l le l f t , tc 11 uron, door den directeur der arlillp. 

rie-slnpcl- en constructie-magazijnen: de levering van 
verso billende behoeften iu 31J perc. 

Ut rockt, le 2 uren, door rie maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan bet Centraalbureau) liet 
leggeu eu verleggen van sporen cn wissels enz. op het 
Stationsempbtcement Maastricht, ten behoeve vnn den 
spoorweg Man»! richt—Eindhoven. Raming ƒ 4 8 5 0 . 

4snsteral«M, ie 2 uren, door het college van da
gelijksch bestuur van den Kiiiuendijkschcu H lilcnvel-
dcrscl.cn polder, iu het polderhuis bellen de Wi-terin?. 
barrièie: liet graven vuu een aan voerkanaal ten dieustt 
van het sloomgcnuial ia gameiden polder nnu deo 
Amstcldijk over de SchulpbrMg. 

A l k m a a r , luj den hoofdopzichter Jh. Smit, op hel 
Station: bet uitvoeren van builenv<Tfwerken aau eeaige 
stationsgebouwen, woningen, bruggen euz. langs dén 
NoordhollanoUohon staatsspoorweg Helder—Zaandam. 

Sees, ten kantore vun den penniogmeester-griffiei 
der Watering J. A. A. fransen van rie Putte: de 
levering van S00 teheepstons afval vau Doorniksohes 
steen, te leveren op aanwijzing van het polderbealuat 
vóór den wal te lloedekeuskerke, vóór of op 1 Sep
tember 1S77. 

VYeenadac, O) J u n i . 
I'trerht, te Kl ureu, door den eerstaanw, jngcuicur, 

in het gobouw roor Kunsten en Woietuchappen: bel 
bouwen vau 2 gemelseldo waterbakken in bet fort de 
Blauwkapel. Bilj. iuz. 5 Juni, te 3 uren, op het 
bureau van den ingen. voornoemd. 

WnderdeiidiMii, te 11 uron, in bet walcrsehnpslmü 
van Huusiugoo: het V«rllOOgeUj gedeeltelijk verzwaren 
en herstellen vau den zeedijk tusschen Zoutkamp eu 
Vierhuizen, lang 988 M., ui 2 panden, en bet maken 
van 900 M 1 bazallglooung wederszijds de Huushiguo-
sluis. Aauw. i Juui, te 11 uren. 

Helft, tc 12 uren, door deu directeur der artillerie 
stapel- en conslruciic-ningnzijueii: de levering van 
88,000 puntgranatsn vuu 12c.M. korte achteriaad ledk 
en 3500 puutgrnuaatkartetsen van 12 c.M. kort ach
terland ledig. 

i i d l i n g e i i . tc 18 uren, door bet tlijksbestuur der 
Vijf-Deelen Zeedijken-Buitendijks : de levering vnn 
2100 stuks grenen dijkpnlen, van Verschillende lengte. 

Iloerfekctiflkerke, te 1 uur, in het gemeentehuis: 
de gewone berstelliiigs- eu vernieuwingswerkoii van « 
watering Hoeriekeuskerkc. Aauw. 4 cu 5 Juni. 

Haarlem, te 1 uur, door deu bouwkundige B. m 
Dam J.Lz., in bet Noord-en-ZuidbolInndscli kofiebub: 
het houwen vau eene bouwhoeve met aauhehooren en 
2 arbeiderswoningen iu den Groote-Upolder, nabij hal 
station Halfweg. 

\ \ i - .eherke te 3 uren: lo. door het bestuur van 
deu Willoinspolder: het verbotcreu van eeu gedeelte 
berm aan den polder ca het maken vun rijsbeslag mei 
grove puin of brikken; 2o. rioor liet bestuur van den 
Thoornpolder: het vernieuwen van cen gedeelte rijs
werk met staakrijen eu bijlevering vau gewonen \il-
VOOrdsohen Steen, en bet verbeteren van een gedeelte 
bui ten berm lang 80 M. Aanw.: van no. 1, 5 Juui. 
te 3 uren, vau no. 2, 8 Juni, tc 9 uren. 

Ilc.inler.l.»-. 7 Jun i . 
Zulfen. lc 11 ureu, door provisoren van bet Ou Ie-

en-Nieuwe Gasthuis: de aan- cn verbouw vnn drogerij, 
graanzolder enz., benevens bet maken van een raster-
werk in den mocslum. 

Heliagen, tc 12 ureu, door de comm. voor do zakm 
van rie Laugereis- en Veenliilizerdijkcn, hij A. Knik
ker: de uitvoering der werken nan die dijken. 

•ehleslasn, te 12 uren, door burg* cn woth: het 
bouwen van eene school met onderwijzerswoning atf 
de Gedempte Broersvcst. 

Aprldeern, te 1 uur, door burg. cn weth.; bel 
mnken vnn diverse meubelen teu dienste der H. B 
school. 

Haarlem, tc 2 uren, door burg. en wetb.: hc' 
doorhalen vnn du oude- cn plaatsen van nieuwe nom
mers op de perceelen in dc gemeente. 

Haarlem, to 21/, uren, door het. ministerie vsn 
binnenl. zako-, ann bet gebouw van bet prov. best-: 
lo. bet hostellen vau de stonnschade, ontstaan in 
Jan. cn Febr. '77 uau de hooiden vnu het Noonler 
strand op Vlieland. Raming /"42.5PO; 2o. idem vsn 
idem ontslaan in idem nm, de Rgksseeweringen 
havenwerken op Harken. Rnming f 19,600; So. kd 
herstellen van 's Rijks zeeweringen op Wierim'C» 
Raming ƒ7000; 4o. idem van stormschade op nH> 
ringen, ontstaan ïn Jan. en Febr. '77 Raming /Si/"O0. 
5o. het herstellen vun dc Rijkszeeweriugeu opMaikcu-
Raming / 12,000. 

Haar lem, te 2'/, uren, door het prov. bestuur: b(' 
bouweu van eene school in de gemeente buiksloot-
Aanw. 4 Juui. (Herbcst.) 

Mrhacrn, len geinoentchuize: het onderhoud der 
gemeente werkeu eus. 

Vrijdag, 8 J u n i . 
winkel, to 10 uren, door het gemeentebestuur1 

het reconstruceron der rijbrug te Lutjewinkel. 
HelieraieuUae, te II uren, door bot bestuur n*̂  

waterkoeling van don cal. |ioldor Seberpcnissc, hij ̂  
Hoek: bet herstel, do vernieuwing en het onderbou*» 
tot 30 April '7S vun de aarde-, krom-, rijs- en stee0* 
glooiing werken. 

Arnhem, tc 12 uren, donr het ministerie van 
binnenl. zaken, aan bet gebouw van het prov. best.: 
het. onderbond der Rijks-Herkclwcrkon in Gelderland. 
Raming /"4700. 

Klburg , lc 12 uren, duor burg. cn wetb.: het 
maken vau eene balkijzeren brug vau 24 M. bij de 
Mhrenpoort. Annw. 5 —8 Juni. 

Yalt l ier inend, te 12 uren, bij VV*. Onstingb: het 
bouwen vau een royale behuizing met groote schuur 
te Valthcrmond, voor J. Huddcrs. 

iEatcrtliijr, 1» J u n i . 
L e M e n , te 12 uren, door dijkgraaf eu hoogheem

raden vaa Rijnland, iu het Gcmceiiclnndshiiis: de ver
ruiming van ecnigo wateren onder de gemeenten War
mond, Leiderdorp en Stompwijk, gesamenlijk ter, lengte 
van ongeveer 5S00 M ; voorts bet maken van nieuwe 
kaden, eene brug cu eeuige verdere werken. Bilj. 
iuz. Ie 11 uren. 

iior.i eiht lc 1 uur, door dijkgrn-if en hoogheem
raden vuu de Z w i j idrccbt-cbe W.tar I, in hot Ciié-' 
Ponsen: bet af lammen, droogmaken eu dm ig hou den 
van de Develsluis, onder de gemeente Hecrjuisrium. 

l i eea. t e l uur, door burg. en wetb.: ecnigsclnlder-
werk aan dc openbare gebouwen enz., en de scholen, 
ondcrwijzrrswuuingon eu schoolmcubelcn. in 2 perc. 
Aanw. li Juni, tc 1 uur. 

(ii...-lui-, tc 1 uur, door liet polderbestuur van Do 
Hille, iu Het Wapen van Katemlrccbt: het makeu der 
aardebaan cn bet begrinten der wegen in dien polder, 
met bijleverin; eu transport van 1200 M ' grint. 

Barendrecht, hij den dijkgraaf J. Barcndregt Gs.: 
dc levering, op keur der directie, ran 180,000 KG. 
Rubr-macbiiickolcn iu de kolcnhcrgpluats aan het 
Barendrechtsche Veer. 

Haanrfag, SI J u n i . 
'a-llage, to 10 uren, rioor den intendaut op Groot-

Zorgvliet: lo. hot maken van de baan voor cen weg 
van bet Banderijkanaal vau Zorgvliet tot aau rie Beek-
laanj 2o. bet bestraten van ilczea weg over cone 
breedte van 12 M ; 3o. het bestraten van een reeds 
opgehoogd gedeelte weg volgens aanwijzing. 

He ft-uni, te 11 uren, rioor deu burgem. van Tiel -
jcrksleraricel : bet maken van eene nieuwe verdeeling 
iu lokalen van do school te Ilarriegarijp enz. Aanw. 
0 Juni, te 3 ureu. 

' •-Huge, te l i 1 ' , ureu, door het mini-te ie vnu 
binnen I. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: de 
verruiming vau do Veersloot aau de vTieldreehtsche 
zijde van het 's GravcuriecUclio pont veer. Aanw, 8 
Juni. Rnming ' 135(1. 

HoiI!recht, tc 12 uren, ter secretarie: het muken 
cn stellen vun 2 ijzeren sluis leuren voor de Beneden-
lluit aldaar. Aanw. '.) Juui, to 2 uron. 

Amsterdam, lo l 1 /» uren, door de Holl. IJzeren-
spoorwegmaatschappij, in bot stationsgebouw: het 
leveren vuu 20,000 stuks ijzeren dwarsliggers met ver-
buidingsileclcii, in 2 perc. 

Nt.-Jacebi pitreclilc, tc 4 uren, rioor het dijksbest. 
van hel Oud Bildt, bij VV. J . Deiucma: lo. bet afbre
ken der oude- en het opbouwen eener nieuwe brug 
over de Koadevaart in den Middelweg onder St.-Jn-
cotu-parochie; 2o het vernieuwen der brug over rie 
Nieuwe-Vaart, iu den Middelweg, uahij Nt.-Jacobi-
pniocbie. 

Alkmaar , duor riijkgraaf cn hoogheemraden van de 
Uitwutorcndo Sluizen in Kouneinorland eu Wcslfries-
IBIMI I tie levering van lo. eiken-, grenen-, vuren- en 
iieiiiietilmut; 2o. eiken panüiotiten ; 3o. 1400 KG. ijze
ren wormnagels; 4c 140,000 KG. grove brik. 

Illnadag, IS Jun i . 
'eWag». Ie 11 uren, door bet ministerie van ma

rine: het houwen van 3 woonhuizen voor den dienst 
der verlichting te IJinuirien, alles mei den aankleve 
van dien. Aanw. 0 Juui, 1c 12 uren. 

II.III.L.nii : het bouwcu vau eci:e bouwmanswoning, 
wagenschuur, karnmolen cn hooiberg. Inl. bij den 
bouwkundige T. van der Doll. 

Weenadag, S3 Jun i . 
V l l a g c , te 11 uren, door hel ministerie vnn bin

nenl. zaken: do herstellingen en vernieuwingen aan dc 
Rijksrivicrwerkcu iu rie Nieuwe-Maas, de Onrie-Maas 
beneden bet Boercngat, bet Scheur endellartel, met 
het onderhoud van 1 Juli '77—30 Juni "78. Aanw. 
8 Juni. Raming f 10,300. 

IlIndeUepen, te 11 uren, door hurg. cn weth.: lo. 
afilnminiug der zeesluis, het droogmaken jeu droog-
houden ervan ged. de herstelling: 2o. vernieuwingen 
en herstellingen aan bol sluisgcbuuw; 3n. belhouwen 
van ecu bouten Ophaalbrug; 4o. vernieuwing van eeu 
kis I hoofd) bo. herstelling va» het buiten haven hoofd of 
znogen. Galjoen; 80. herstelling vnn rie Langcbriig; 
7o. idem van de Korlebrug; *o. idem van den kist-
paalregel en rie steenen voelingen laugs het zongen. 
Koulstranri. Aunw. II Juui, tc 10 uren. 

Mommel" , le II uren, ten gemcentebuize\ lo. bet 
bouwen van een lijkenhuisje enz. op dc algemeene be
graafplaats onder Oostcrcnd; 2o. het van builen ver
ven van hot gemeentehuis; 3a het van binnen verven 
vnn de nieuwe onderwijzerswoning te Cubaard. Iul. 
bij den architect S. van Veen, tn Spannum. 

\ \re- i» , tc 11'. uren, door den eerstaanw. ingen, 
in het armeen tehuis: lo. het houwen van 2 benpood-
icn voor nrtilleriemaleriecl le Muirien; 2o. idem van 
idem voor idem lc Weesp. Bilj. iuz. 12 Juni, te 8 
uren, op het bureau vun den ingen. voornoemd. 

\V | | k -nan-nu ln , te 12 uren,, door het bestuur vau 
den St.Aagtcnriijk, in De Vriendschap; bet begrinten 
vau een godeellc vau riien dijk, ter lengte van on
geveer 875 M. Aanw. 12 Juni. 

Heegweud, tc 1 uur, door den burgcvnester; lo. 
het maken van ecu nieuwen llokkcsloel in den toren 
te Aarlswoud; 2o. bet portlanden van dc westzijde 
vnu deo toren te Aardswoud en van enkele gedeelten 
vau den dorpstorcu tc Hoogwoud. 

Ilendrrdag, 14 Juu i 
Amaterdam. te 11 uren, donr den directeur cn 

commandant 'Ier marine, ter grime van de directie: 
bot vernieuwen vau een drietal hoorplaatsen op's-Rijks 
werf aldaar. Aanw. 0 Juni. 

Vri jdag , IS J u n i . 
Cronlneen, te 10 uien, door het prov. bestuur: 

het vervangen vau dc houten draaibrug over bet 
Hoendiep builen dc Apoort le Groningen door een 
bovenbouw vun plaatijzer, cn het daartoe wijzigen van 
deu steenen onderbouw. Inl. hij deu prov. ingenieur, 
den adjuuct-iug. en den opzichter Hazewiakcl, allen 
te Groningen. 

Leeuwarden, tc 1 uur, door het prov. bestuur: bet 
opruimen van ondiepten IN kaualeu cn vaarwaiers, in 
ouderhoud en beheer bij dc prov. Friesland of daar
aan iu eigendom behoorende, iu 10 perc. Aauw. 
resp. 4, 5, 6, 7, S, 9 en I 1 Ju in . 

Zaterdag, l « Juni . 
Granlngen, 'savonds S uren, bij den koffiehuis-

houder H. PieL hut afbreken vnn 3 gehouwen, uan dc 
oostzijde vun dc Groote Markt. Aauw. 11 Juni.'te 
11 uren. 

Haandag, I** Jun i . 
l ia r lnchem , door bet dngeliiksrh bestuur van hot. 

waterschap dc Overwnard. bij Van Dam: rio levering 
van 140 last bazalt. 

HiiiNdag, IV J u n i . 
'«-Hage . te II uren, rioor het ministerie vaa ma

rine: de leveriug vau 170 tonsteeiien, als: 00 stuks 
lc SOOrt) 50 stuks 3e soort en (10 stuks 4e soort. 

t rnhem. te l uur, rioor rieii burgemeester: lo bot 
dempen van rio Jaiisgrnebt met hol maken van riolen, 
waterleiding en brandputten. Aanw. 14 Juni, te 11 
uren ; 2u. het maken van nieuwe kolken met ijzeren 
roosters en bet verrichten van oonigc werken unu 
pompen. Aanw. 12 Juni, tc 10 uren. beginnen rie bij 
liet Hui» van Verzekering. 

I ' irerht, tc 2 uren, door de maalschanpij tot OXpl. 
vau Staatsspoorwegen, ann het eentrualhuroau: bet 
omschuiven on verengen van het spoor langs tie noord 
zijde der Have» cn bet leggen ceuer klinkerbestrating 
langs de noordelijke en zuidelijke liavmibescboeüug op 
het station Groningen, 'en behoeve van den spoorweg 
Hirliugcu—Nieuweschans Aanw. 7 Juui. Raming 
f 2200. 

I 'trerht, door de dirictie der Nederl. Rijnspoorweg
maatschappij: hel uitvoeren van eenige werken ten 
behoeve van liet goerieienstaiion iu de Statlsrictlnndeu 
tc Amsterdam, Aanw. 13 en 10 Juni, lc 11 uren. 

l i o i i i i i i i i . . - . I I Juu i . 

Haar lem, te 8'/i uren. door hot prov. bestuur 
werken tot voortzetting vau de stniiidvcrderiiging op 
bet eiland Vlieland. Aauw. Ui Juni. Raming f 00,000. 

Vrijdag, 21 J u n i . 
t ireningen, tc 12 ureu, dour bet ministerie vau 

binnenl. zaken, aan bet geb. van het prov. best.: het 
herstellen vaa slunn- ou wmterscba lo aan den Dol-
lardsdijk en de landplinl Reide. Aanw. 15 J uni. 
Raming /6Ö95. 

Saterdag, '2.1 Jun i . 
Leeuwarden, te 12 uren, tea gcmeeiitcbuizc• tiet 

verhouwen vnu rie huizinge wijk F, no. 12'.'a. in de 
Doelestraat. Bilj. inz. 22 Juui, vóór 's avonds Suren. 

Ilcrgrii.it|i-7.aem, door J. P. Bredius: bet maken 
van een steenen duiker met 2 putten on bijbehoorende 
werken, len dienste van dc oeslerkultuur. lui. bij den 
architect D. J Oosthoek, alduur 

Vt'ocnadag, 27 J u n i . 
•-Hage, tc 11 uren, door bel ministerie van bin

nenl. zaken: lo. het verrichten van baggerwerk inde 
Amor cn het herstellen eu onderbonden v»u dc wer
ken op het bovendeel dezer rivier uan de mondei: 
vau het Oude-Maasje eu de Douge, van 1 Juli '77— 
80 Juui '78. Raming /9780 i 2o. de herstellingen en 
. . niieuwingcii aau de Rijks-rivior werken Op de Boven-, 
Beneden' eu Nieuw e-Merwede, behoorende tot rie 
werken der Merwede en Killen, met het onderhond 
van 1 Juli '77—30 Juni '78, in 4 perc. Raming : 
perc. 1 /17,500. perc. 2 f 20,000, pera. 3/37,000, 
perc. 4 ƒ87 ,000; 3o. bet eenjarig onderhoud der wer
ken behoorende tot de Icidamincii iu bet Zwolscbe 
Diep, met dc verlichting cu afbakening vnn dat vaar
water. Raming ƒ 14,300; 4o. dc herstellingen cn ver
nieuwingen aan de Rijks-rivier werk en op het Panucr-
densebe kanaal, deu Neder-Knn en dc Lek, met bet 
éénjarig onderbond, iu 4 perc. Ramiug: perc. 1 
/ l V . 0 0 , perc. 2 ƒ6000, perc. 3 ƒ18,1100. perc. 4 
j 23,500 Aanw. van al rie werken 2(1 Juni 

Op tul ' r le bepalen datum. 
V e l - r u : de levering va» 150,000 KG. Westfaalscbe 

steenkolen aan het stuomgcuiaal van den Zuid-Wijkcr-
m oer pol der. 

\ a a l d a i i> door dijkgraaf en heemraden vnn den 
polder: bet amoveeren van dc bestaande- en het we
deropbouwen der gebouwen van het beneden-stoom
gemaal van dien polder. 

TJ II m ma rum , door kerkvoogden der Herv. gem.: 
jt leveren en stollen van eeu ijzeren bek om een ge 

dcelte van het kerkhof. Inl. bij den architect H. R. 
Stoett Fz.. to Leeuwarden. 

Oudega* het bouwen vau een nieuwen watermolen, 
groot 10 M. vlucht. Inl. bij den kastelein Van der 
Schuit. Annw. 9 Juni. 

Ulooji van Aanbestedingen. 

Hein, 23 Mei: dc levering ann do artillerie stapel
en onnstruetiemagazijnc» van mcssingduiad, tin en 
loodploat, voor den aanmaak vu» munitiën voor veld-, 
vesting- en golrokken voorlnad^cscliu*: 

le perc. messingdraad, iugek. 8 bilj-, als: 
Surie cn Lingcman, te Amsierdum, 
G. J . Leeuwenberg, „ Delft, 
H dc Heus cu Zn., „ Rotlerrinm, 
V. d. Honert en Punt, „ Amsterdam, 

Leeuwarden, l'J Mei: bet houwen van eeue beercr.-
g op een vrij terrein; ingekomen 10 biljet

ten, als: 
J. Botterna, tc Leeuwarden. / 30,780 
J. Dokter, „ idem „ 20,200 
K. Ketelaar, „ idem .. 27,580 
K. R. Kuipers, „ Heerenveeu, „ 26,800 
T Hilarius, Leeuwarden, „ 25,807 
II. Hoekstra, „ idem „ 85,880 
C. F. Schauer, „ idem „ 28,000 
S. Jansma, „ idem „ 24,031 
VV. T. Nauta, „ Hijlanrd, ,. 24,021 
T.eTJ. Bekhuis, „ Leeuwarden. „ 24,537 
gegund. 

Ten-Beer, 19 Mei: Het bouwen eener school tc 
Garmerwolde: ingekomen 0 biljoiton, als: 
A. Suthoff, te Groningen, f 9876 
A. H. Tencnga, „ (ïrootegast, „ 9470 
T. Bos, „ Bedum, „ 8900 
P. Post, „ Ten-Post, „ 8888 
H. Ridder, „ Stedum, „ 8000 
R, Zeef, „ Hoogkerk, , 8502 
E . v. d. Laan, „ Schnnner, „ 8447 
tt. Klein, „ Thesinge, „ 8399 
J. Huizinga, „ Noordhorn, „ 8088 
gegund. 

Middelburg, 19 Mei: de uitvoering dei werken tot 
verbetering en onderhoud van den polder Walcheren: 

lc perc. Noordwatering, ingek. 4 bilj., als: 
J. v. d. Hoek, te Middelburg, f 03.500 
L. van Rooijcn, „ Wcstkapclle, „ 58,700 
I. van Male Dz., „ Breskens, „ 68,848 
J. Verkil ijl Quakkclnar, „ Vlissingen, „ 55,729 

2e porc. Noord watering, ingek. 3 bilj., als: 
I. van Male Dz., te Breskens, / 9745 
J. Verkuijl Quakkclaar, „ Vlissingen, „ 9307 
J. Minderhout. Kz., „ Westkapclle, „ 6880 

3c porc Oostwatoring, één hilj. ingek. vun 
J. v. d. Honk, te Middelburg. _ / 75SO 

4e perc. Zuidwatering, ingekomen 2 biljetten, als: 
I. van Male Dz., te Breskens, / 9905 
J. v. d. Hoek, „ Middelburg, „ 9750 

5e perc. Wostwateriag, iugek. 3 bilj., als: 
I. van Mdo Dz., tc Breskeus, / 8500 
J. v. d. Hoek. „ Middelburg „ 8170 
EL Hage, „ idem 7523 

Dordrecht , 22 Mei: het int l rekken van oude-, het 
leveren cn inheien vau nieuwe palen, het herstellen 
ea vernieuwen aan wal beschoeiingen en aanlegplaateen 
cn het maken eener walbcschuciing, laugs con ge
deolte vau den Stadsvliet; ingek. 3 bi'j., als: 
A, Hoogerzeil, to Dordrecht, / 3749 
Gebr. Ek, „ idem „ 3720 
C. de Borst, „ Papendrecht, „ 8179 
gegu nd. 

H. S. Stokvis ou Zn., 
Gebr. Abrahams, 
IJ. J . Enthoven cn Co., 
V. d. Berg en Co., 

Rotterdam, 
's-Hage, 
Idem 

Amsterdam, 

f 1.1018 
„ 1.0740 
„ 1.0040 
„ 0.9504 
„ 0.9490 
„ 0.913') 
„ 0.3 il S3 
, 0.8520 

2e perc. tiu (Bauka), ingekomen 8 biljetten, nis: 
R. 8. Stokvis cn Zn., to Rotterdam. / 0.9080 
V. d. Honert cn Punt, ,. Amslcrdam, „ 0.S9S0 
L. J. Enthovcn cn Co., „ 's-llago, „ 0.8800 
G. J . Leeuwenberg, „ Delft, „ 0 8365 
Surie cn Lingcman, „ Amsterdam, „ 0.S323 
Enje cn Co., „ idem „ 0.S>20 
Ricard eu Freiwnlri, „ idem „ 0 83 
C. van Balguerie cu Zn., „ Rotterdam, „ 0.3767 

3e perc. loodplaat, iugokomeu 5 bilj., als: 
G. J- Leeuwenberg, te Delft, / 0.3399 
Wed. ü. Dooremans en Zn., „ Roitenlam, „0 .3199 
L. J . Entboven cn Co., „ 's-Hagc, „ 0.3000 
Rotippe v. ri. Voort eo Zn., „ 's-Bosch, „ 0.3050 
A. D. Hamburger, „ Olrccbt, w 0.29 

K U a n w a a l , 23 Mei: bet 3jarig onderhoud der we
gen ; ingek. 3 büj,, als: 
J. dc Vree, te Hnrdinksveld, / 172S 
M. Ü. v. d. Lecdeu, „ Oud-Beierland, „ 1094 
P. L. den Breejen, „ Hardiuksveld, „ 1679 
gegund. 

HUaawaal , 23 Mei: het 3jang onderhoud der he-
grinte dijken en wegen iu de 1 look sc be waard; ingek. 
3 bilj., als: 
F. u u Bel, tc Klaaswaal. f 4083.60 
M. G. v. d. Leeden, „ Oud-Beierland, „ 3883. 
C. Vogel, „ Hardiuksveld, „ 3877. 
gegund. 

Laaar iu lnen , 23 Mei: bet mnken van dc gobouwcu 
en verdere inrichtingen voor een stoomgemaal voor 
den Eskamppolder; minste inschr. wns P. Uu inker, 
tc Nieuwediep, voor ƒ 25,909. 

Alkemade, 23 Mei: bet verbetoren vau hot oever-
werk un den weg langs bet noordelijk deel der Oudo-
Wetering; iugek. 5 bilj, als: 
J. van den Heuvel, te Haarlemmermeer,/ 16 426. 
P. Colijn, „ Alkemade. „ 15,500. 
VV. den Breejen, „ Giesendam. „ 14,840. 
.1. Verbum „ Alkemade, „ 14 333.33 
K. de Borst, „ Papendrecht, „ 18,948. 

B a l k , 23 Moi: het uitdiepen vun hot vaarwater te 
Lutz, van uit het dorp Balk lot het Balkstermcer, 
lang lll'O M. eu van daar tot 420 M. in Het Mcor; 
iugek. 9 bilj., als: 
L. Cusvellcr, te Staveren, f 10,400 
A. J Schots, „ Oudeinirdum, „ 9,880 
R. J . Keiscr, „ Sondel, „ 9,877 
Zaimstra ea Konst, „ Bakhuizen, „ 9,376 
R. J. Bookema, Oudomirduni. „ 9,689 
J. üooreubos, „ Oldcbooru, „ 9.5S0 
E. S. de Beer, „ Lemmer, „ 9,100 
F. Pietersina, „ Oudeuiirdum, „ 8,370 
J. A. Tuinier, „ idem „ S,0S9 

Zeunrmalrr. 23 Mei: rio gewone onderhoudswerken 
aan het waterschap Nieuw-Bommenedc; miiisteiusebr. 
was P. van der Wende, te Gooderoedc, voor ƒ7495 . 

Mehngen, 23 Mei: hel onderhoud der gemeente
werken; le perc (gewoou werk), iugek. 3 bilj., als: 
J. Selderbcok, te Schageu, / 3100 
K. Blom, „ idem „ 2975 
C. ft, Vlaming. „ idem „ 2543 

2c perc. (straatwerk), ingek. 3 bilj., als: 
E. Krans, te Behagen, f 3322 
P. (Jotes, „ Wognum, „ 3008 
C. N. Vlaming, „ Schageu, „ 26S5 
niet geguud. 

Cerlnchem. 24 Mei: lo. de vernieuwingen en het 
onderhoud van nl dc kunstwerken langs het kanaal 
van Stecnenhook; minste inschr wns A. dc Geus, te 
Hnrdinksveld, voor ƒ 7 5 5 . 

So, het ondcr-proliol-brougon on verswaren van 
eenige gedeelten kanaaldijk e» onderhoudswerken; 
ingekomen II büj., als: 
A. de Geus, tc Gorinchem, f 4200 
W. Sterk, „ Heukelum, „ 3900 
M. Tromp, „ idem „ 8700 
T. VV. VVappcrom, „ Gorinchem, „ 3570 
C. vau Es, „ Herwijnen, „ 347S 
S. van *t Verlaat, „ Hardiuksveld, „ 33S7 
.1. Sterk, „ Heukelum, „ 3340 
H, Dubbeldam. „ Scholluinen, „ 3324 
j . van *t Verlaat, „ Hardiuksveld, „ 3245 
H. J. Egas, „ idom „ 3216 
L. deu Breejen, „ idem „ 2753 

Haarlem, 24 Mei: lo. het leveren van 3,000,000 
stuks gebakken mctselstecne» op bet terrein vau het 
te Amsterdam te bottwen Rijksmuseum; minsle inschr. 
wns l)e Gcrdter D impf- und Ringofeu-Ziegclci, te 
Gerdt, bij Homberg, voor ƒ 213,000. 

2o. het maken van een kustlicht te Durgurdam; 
minste inschrijver was W. Goedkoop, te Amsterdam, 
voor ƒ 8 4 7 , 

/ « o l i e , 24 Mei: hol herstellen, verhoogen e» ver
zwaren van 8 gedeelten van dc» Zwartewotersdijk: 
minste inschr. was .1. Dijkstra, te Veeeen, voor ƒ 3 2 9 0 . 

Amaterdam, 25 Mei: bet vervaardigen en plaatsen 
van benoodigdnedea voor de oonserratiehelUngen «oor 
stooinkaiionnoerbonleii op 's Rijks werf; ingekomen 7 

io Amsterdam, ƒ 35.SS7 
„ idem „ 34,990 
„ idem „ 8*830 
„ idem „ 29,237 
„ idem „ 27,800 

idem „ 27,649 
„ idem „ 25,900 

vin-t c M .un . 25 Mei: het bouwen vnn 3 woonhuizen, 
met bovenwoningen, op het terrein Plantage Muider-
gracht, voor rekening van N. J . Hoogland; minste 
inschrijver was II. A. Labohm, te Amsterdam, voor 
/ 8 8,350. 

imalerdam, 25 Mei: het leggen van do spoorbaan 
niet wissels en toebehooren va» bet Lcirisclicplcin 
hmgs dc Vondelkadc en Overtoom naar den Amstel-
vreuscheweg: minste inschr. was E. Slaap, tc Amster
dam, voor ƒ 8 4 1 5 ; niet gegund, mnar opgedragen aau 
A. Helsen, te Amsterdam, voor /10,149. 

e>ude»ater , 25 Mei: hot gravou van een kanaal cu 
hrl makon van kaden; minste inschr. was A. Ver
meulen, te Oudewatcr, voor ƒ2499. 

Leeuwarden, 25 Mei: lo. het tweejarig onderhoud 
vnu de rijzen beslag- en steonoevcrwerken op Ameland: 
minste iuschr. was T. G. Schcllema, op Ameland, 
voor f 14,395. 

2o, idem vnn den sl room leidenden dam enz. door 
de nul dc Balg aldaar; miuste inschrijver was J . J , 
Sclteltcma, op Ameland, voor ƒ2480 . 

So. het stellen vau rijzon schutliugen cu bol doen 
van stroobepolingen in do duinen aldaar; minste in
schrijver wns J . S de Jong, op Ameland, voor /365S. 

Granlngen, 25 Mei: het maken van paalbeschoeÜn-
gen met steenstapeling ens., langs het kacaalboord van 

bilj., als: 
De Z w a a u Jr. cn Koper, 
Schep cn Ambagtsheer, 
J. Gal man, 
L . C. Scbnade, 
K. Slaap, 
J. W. Leibbrandt, 
W. J . Meekers, 

deu Rijks-grootrn weg lc kl. no. 1, 2e zijtak, vnn 
Groningen naar Delfzijl; ingekomen 7 bilj., sis: 
J, VV. Grociievclri, tc Gurnwerd, ƒ 7647 
E. Kamiien, „ SH pp'-meer, „ 7395 
VV. B. Harkema. „ Warfhu.scn, „ 7290 
L. v. d. West. „ Noord aren, „ 6994 
J. Vcltkamp, „ Bedum, ,. 697S 
P. H. Dopheide, „ Groningen, „ 6373 
J. v. d. Veen, „ Zoutkamp, ., 8863 

G r a n l n g e n , 25 Mei: bet bouwen vnn 2 sluiswach-
terswOllingfn lo Nieuwe-Pekela; minsto iuschr. was 
J. N. Kruizinga, te Blijbam, voor/ 10,270. 

Hidde l lMirg . 25 Mei: bet makeu van strmigloiiing 
op den Weeihavendam (e Breskens; minsle inschr. 
was I. van Male Dz., to Orcskcus, voor /'16,344. 

Veracht, 26 Mei: eene verving van 's Rijits-hos|iitaal 
aldaart minste iuschr. was J . Kijuders, tc U> recht, 
voor /1553. 

Meusen, 25 Mei: lo. do werken lot djksveibetering 
aau deu HnuwodNeusenpolder; minste iuschr. was D. 
Tholens, tc Hues, v.-or r* 13,098. 

2o. do «erken lot oeververdedigirig; minste inschr. 
was C. van der Hooft, tc Neuzou, Vuor ƒ 13,330. 

SEaitmolai, 25 Mei: hel bouwen van eeu loien en 
bijbebooreilde werken; minsle inschr. Was J. du Buis, 
tc Hontenisse, vour ƒ 7094. 

Amsterdam, 26 Mei: dc levering \\w\ rie directie 
• l i i marine vau lo iulandaclie sobllheanepi minste 
iiischrijvers waren: W de GrnÜier, tc lJsels'ei», 
10,000 KG. i i /73.9S; Wed. Cool ea Zn., Ie Rotter

dam, 40,000 KG. a /SU.89. 
2o. Koordsche heauep; minste Insehr. was de Goud* 

Bche maohinale Qareaspinnerrj, 50,000 KG a / 43.76. 
3o. Italiaunscbe hennep; miuste iuschr. wasriozeifde, 

50,000 KG. ii ƒ 9 0 94. 
'a-llage, 23 Mei: lo. de herstellingen aan eenige 

bruggen; minste inschr. waren De Swurt c» Zu., te 
's-llage, voor / 8966. 

2o. liet opruimen dor Koningshrug on in de plaats 
daarvan bouwen eener vaste steenen brug; minsto 
inschr. was P. A. A. van Regcnmorler, tc Rotterdam, 
voor ƒ54,600. 

A r n h e m , 89 Meii de levering vnn 20,000 KG. pig-
ijzor (lierbest.); gegund aan Engelmaan en Van stirum, 
tc lumpen, i» / 4 33 per 100 KG. 

t 'treelit, 29 Mei: de uitbieuliiig van sporen en 
andere werken op eu nabij bet suiiouscinplucemeut 
Roscudanl; iugek. 3 bilj.. ais: 
C. D. Kleiju, te Moerdijk. ƒ 9 7 1 4 
ü . Ü ledhart, „ Dordrecht, „ 9500 
A. Dnvervolrit, „ Wouw, „ 9390 

Itatlerdam, 29 Mei: miusle inschr. voor de werken 
teu behoeve vuu bel hoogheemraadschap van Schieland 
waren nis volgt: 

lo bet 3jarig onderhoud van 8 sinks boczomniolens, 
het Stoomgemaal enz.: lc perc. J . van der LiOO, te 
Kralingen, ƒ10,050; 2e perc, L. VUser, te Gouda, 

ƒ 1 1 0 0 : Se perc, 1. J. B. Tamse. te Reeuwijk, ƒ1325 . 
io. berstelllugen aan do Maas- eu 1 Jselbooldeii on

der Kralingen tc Nieuwerkerk: A. II. Doclcrs van 
Leeuwen, te Ouderkerk a/U., ƒ 680. 

3o. levering van zwaar timmerhout: le perc, W. 
Hoogcndijk VVz., tc Gouda, ƒ 9 0 9 ; 2o perc. Va» der 
Torren, te VVaddinksvecn, ƒ 1164; 3e perc. W. Hoo
gcndijk VVz., f 303. 

4o. verzwaring aan de bedijking vnn den hulp
boezem, eu het leggeu van cen rlel beslag vóór die 
bedijking enz.: T. Mu.de Dz., to Lekkerkerk, ƒ2950 . 

5o. het herstellen vaa do del celen aau Schielauds 
hoogen zeedijk: le perc, T. Muddo Dz., /540; 2o 
perc, W. Romeyn, te Capolle n,'l.l., ƒ 1 7 0 ; 3e perc, 
A. Mulrio, /100; 4o perc, W. Romeyn, ƒ 570; 5e 
perc, E. Langerak, le Berg-Ambacht, /320; Üe perc, 
C. Ooms, te Ammerstol, ƒ2190 ; 7c perc W. Romeyn, 
ƒ 4 5 0 ; 8c perc, E. Langerak./3775; 9e perc, C. van 
der Kuij, te Moordrecht, ƒ 3 0 0 ; 10e perc., E. Lange
rak, ƒ 28(1. 

Ketlcrdam, 30 Mei: het bouwen vu» eeue school 
met onderwijzerswomug aau de Dirk Sm it sat raat; in
gekomen 10 bilj., als; 
N. de Breij, te Rotterdam, f 47,500. 
A. Picun, „ Krahnge 89,846. 
C. A. van Reedo eu Co., „ Rotterdam, „ 39,363. 
Tb. Kantens, „ idem „ 38 994. 
A. Ileukomaiis, „ idem „ 33,9Ï0. 
P. A A. v. Hngenmorter, „ id. m „ 83,700. 
A. van der Spiegel. .. idem „ 37,890. 
C. Bal Cz., „ idem „ 37,7>8.88 
II. Stelwagen, „ idem „ 37,575-
üebr. Huurman, „ Delft, „ 37.1S2. 

'•Hage, 30 Mei: lo. de uitvoering van herstellingen 
e» vernieuwingen aan dc Rijksrivier werken in de Noord, 
de Oude Maas, het Boercngat enz.; minste iuschr. 
was C. Roskam, tc Sliedrecht, voor /21.960. 

lo. bel uiukeii va» een terp en steenen lichtwacbtcrs-
wouing voor een zelfregistreercuden getijmetor op 
Kraggendyk; eenige bisehriiver aas R. Fledderus, te 
Kuinre, voor ƒ 16,605. 

3o. het wegruimen van een in dc Oude-Maas, bij 
Durdrechl, gezunkcu vaartuig; minste inschr. was L-
Nuniau, lc Ouilriorp, voor*/" 1175. 

Z e t t e n , 31 Moi: de herbouw van het Asyl Steen-
bcck: iiigok. 8 bilj., als: 
Haspels, te Nijmegen, ƒ 4 2 , 4 7 8 . 
Vau Dommelen, „ Arnhem, „41,900. 
Nibbelink, „ Opbeusden, „41,500. 
Jansen, „ Z e t t e n , „40,312. 
Iluridingb, „ idem, „ 39,800. 
Vuu Mourik, „ Drumpt, m 89,786. 
Popping, „ Wagcuingen, „ 37,590. 
De Visser, „ Gorinchem, „ 36.4S0. 
gegunrt. 

Deveutcr, 1 Juni: voor de verschillende werken 
ten behoeve der gemecutegasfabriek waren ingek. 9 
bilj., als: 
Jansen en Hollander, tc Utrecht, ƒ 68,443 
Bruins en Blocks, „ Zwolle, „ 64.S00 
A. Vmk, „ Utrecht, „ 63.SS3 
G. Beltman, „ Deventer, „ 62,500 
Sen r.UK eu Haytink, „ Zutfen, „ 60,486 
Verheul, „ Hardiuksveld, „ 49,!i53 
Van Mourik, „ Drumpt, „ 59,003 
H. va» de Woord, „ Devculor, „ 58,900 
W. J. Kolken, „ idem „ 58,114 

Vervolg der Iteriehten en Meileileeliniscii. 
B I N N E N L A N D . 

Amsterdam. De aandeelhtnsAari der Amsterdam
sche Kanaal maatschappij vergndenleu iu het Odéon tot 
bijwoning der jaarvergadering en het aanhooren van 
het verslag. Uit de rekening en verantwoording over 
1870 blijkt, dat ontvangen is / 0,259,507.07'/, en 
de uitgaafhedraagt/".">,:ii0,310.39,,a. Alzoo beschik
baar 1". Januari 1877 /913,na0.0H. De opbrengst 
vau drooggemaakte gronden bedraagt f 3,(i0.">,745,8ö. 
IV kanaal- en havengelden over de twee eerste maan
den der opening van het kanaal berii'oegen /"0022.34. 
De uitgaven voor de Oranjesluizen beliep /' I 7,307.05, 
VOOr de Noon 1 zeesluizen f 32,40 i.50. 

De president, de heer Jitta, bracht het l i e jaar
verslag uit In Mei en Juni des vorigen jaars — zoo 
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Worth (lam-in gezegd - konden de havenwerken geen 
voortgang hebben en in het algemeen waren de um-
nuiuligheden bet vurig jaar VOOT de werken hoogst 
ongunstig. Intusschen herïmienie de president aan 
de heugelijke o[»eiiuig van de haven van IJmuidcu op 
1 November I876. 

De doorbraak vnu den polderdijk op '1 Januari 
1877 bracht spreker in herinnering ouder dc ram-
pan , die de Maatschappij iu deu bataten tijd beliep. 

Ook telde spreker hieiondcr dc ontdekking der 
gepleegde malversatiën door den voorinaligeii Secre
taris. 

Sedert de opening van het Kanaal zijn naar en 
\un Indie te Mniuideii bijna evenveel schepen als le 
Nieuwediep in- ot' uitgegaan. 

!)«• grootste schepen der Stoomvaartmaatschappij 
» Nederland" vielen dc haven van IJmuiden binnen. 
biooiiibooUlicnsten op uver/eesche havens ontstonden 
dooi de verwezenlijking van het kauaal. 

iJe verwachting, dut de opbrengst van het kanaal 
vcriiieenlcren zal, ligt voor de hand. In Januari 1877 
werd ontvangen f09S5.11, in Kebruari ƒ 7 3 8 0 . 7 8 , 
in Maart ƒ 0 9 6 5 . 6 3 , in pril '13,314.17, in Mei 
lot dezen datum /14,097. De waterstand iu bet 
kanaal was bevredigend en de noodige maatregelen 
waren getrutren voor nieuwe machinerieën enz.. die 
daarin voortdurend verbeteringen brengen. 

Herkozen werden tot commissarissen de uitredende 
heeren II. vun Eegben, H . F. Groen van Waarder 
en C. A. Cruockevvil. 

Vertegenwoordigd warcu .'i.t aandeelhouders voor 
een kapitaal van fl 13,000, uitbrengende 838 stemmen. 

— Als ecu gevolg vnn het onlangs door den 
vounnaligen Minister van Openbare Werken iu Frank
rijk gebracht bezoek aan ons land zijn Uit ridders 
van het Legioen van Eer benoemd de In-eren Jhr. 
Mr. Den Tex, preside)il-rominissuris en F. 's Jacob, 
directeui-gem-raai der Maatschappij tot exploitatie 
vau Staatsspoorwegen; Mkhaêlis, directeur eu Vau 
Prehn. hoofd ingenieur bij den aanleg van Staats-
sj toot wegen. 

Utrecht Uit het verslag vau de Nederlandsche 
t'entni:il<|worweg-uiaatscliappij over I87(J blijkt, dat 
de netto opbrengsten der exploitatie de aflossing van 
185 obligation, volgens dc labellen op de stukken 
aanwezig aflosbaar op I Januari 1877, toelaten, 
terwijl uil het verdere overschot eene betaling iu 
geld kan worden gedaan, ten bedrage vuu f 2.70, 
op rekening der halfjarige coupons *28 en '20, ver
schenen 1 Juli 1870 eu 1 Januari 1877. der 47,071 
nog iu omloop zijnde obligation. 

De toetreding lot het reglement van conversie ging 
ook in den loop van het jaar 1876 haren geregel-
den gang. 

Iu dat jaar wenlen 50 obligation gestem|ie.d, zoo
dat . op 81 December 1870, hel totaal der gestem
pelde obligutiêli iKilrocg 40-422 . tegenover 46,379 
op 31 December 1875. 

De exploitatiekosten voor de 102 kilometer spoor
weg hednvegeii f 027,720.5:1 , / 2 , waarvan zuivere 
exploitatiekosten ƒ 400,037.09'/. , en kosten van ver-
uieuwing en uitbreiding f 227,083.44, of te zamen 
r*56,SW.Ö9,/J meer dan in 1875. 

Dc zuivere exploitatiekosten zijn ƒ 1 5 , 3 0 6 . 9 6 1 / , 
hooger dan in het voorgaande jaar, hetgeen IHN.I'.I-
zakelijk is toe te schrijven aun verhoogde Ijezuldi-
gingen en daggelden van gewoon en buitengewoon 
personeel, aan meerder onderhoud aan- en vernieu
wing van gereedschappen en afsluitingen, en aan 
eene noodzakelijke vermeerdering van het conducteurs-
pcrsuneel. 

De kosten van vernieuwing en uitbreiding hereik-
ten in 1876 eene som van f 272.023.90, en dam
de laatste der drie locomotieven in 1874 aangeschaft 
in dit jaar verrekend wordt, moet dat cijfer met 
/ 33.484.89 vermeerderd worden en bedraagt alsdan 
^305,508.79. 

Hiervan wordt een bedrag van ƒ 7 7 , 8 2 5 . 3 5 op 
een of meer volgende dienstjaren overgebracht, omdat 
al de uitgaven op dit hoofd ook aan volgende jaren 
ten goede komen; hierdoor komt liet bedrag voor 
kosten van vernieuwingen uitbreiding op/"227,683.44. 

Fen nog grooter verschil, ten voonleele van hel 
afgeloopcn jaar, merkt men bij de vergelijking der 
ontvangsten op. 

In 1870 werd ontvangen een bedrag van 
f 800 ,605 .43»/ , of / 77.485.33 meer dan in 1875. 

In 1870 werden in lokaal en direct verkeer 373,683 
reizigers vervoerd. vertegenwoordigende oen opbrengst 
van f 473,103.1)1. of 30.507 reizigers en f 30,633.07 
meer dan iu 1875 De gemiddelde opbrengst van 
ieder hunner was ƒ 1.2li n i. tegen f 1.391' in 1875. 

Het aantal tonnen koopmansgoed. in alle verke
ren gedurende I K76 vervoerd, bedraagt 85,004 . 
met cene opbrengst van f 157.381.38''a of 21,835 
ton en /-33,805.80 meer dan in 1875. De gemid
delde opbrengst was. in 1876, 3 " cent per ton 
en per kilometer, togen 3 " rent in 1875. 

Tot deze buitengewoon gunstige uitkomsten van 
het koopinansgoei leren-vervoer heeft vooral medege
werkt de omstandigheid, dat do scheepvaart in de 
eerste maanden vau IS7t» gestremd was. 

Voorts wenlen groote hoeveelheden stroo van Gro
ningen en Friesland, via den < entmalspoorweg naar 
Kngelanil vervoenl, terwijl, evenals in 1875, ook 
het vervoer van koopmansgoederen van en naar 
Twente groutonderls vin 'wolle geleid werd. 

I'e bijzondere omstandigheden. waard.HH- zich de 
verin eenlering van het vervoer in liet algemeen, ge-
durende 1870. kenmerkte. doen het vermoeden 
ontstaan, dat de opbrengsten vnn het loopende juar, 
hoewel, onder gewone omstandigheden, steeds voor
uitgaande , niet zoo gunstig zullen ziju. Daarentegen 
zullen ook de kosten vun vernieuwingen uitbreiding, 
die uit de opbrengsten van bet vervoer moeten wor
den bestrenen en duarom van zoo grooten invloed zijn 
op liet netto overschot iu 1877 — behoudens on
voorziene voorvallen —- minder zijn dan in 1870. 

Bij besluit van don Itaad van Administratie, dd. 
6 September 1870, werd besloten tot dc oprichting 
van een [«nsioen- en ondersteuningsfonds, iu tc gaan 
op 1 Januari 1877. De grond slagen daarvan zijn: 
dat de ileclneming voor ulle lieaiiiblen, op enkele 
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uitzonderingen na. verplichtend is: dat de bijdrage 
der leden zoo laag mogelijk is gesteld; dat do bij
drage der Maatschappij gelijkstaat aan die van hot per
soneel; dat, bij liquidatie, na venekering der reeds 
verschenen en toegekende [icusiooucii eu na betaling 
van alle andere schulden uit de voorhanden golden , 
het dan overblijvende saldo, voor de helft uan dc 
Maatschappij wonlt toegewezen eu, voor de weder
helft, nun dc leden, in verhouding lot hunne bijdragen. 

De beide fondsen worden, ouder toezicht van deu 
directeur, door vijfaiiibtenaieiigeaduiiiiistree.nl, waar
van 3 door den Kaad benoemd wonien en de 2 
overigen door het |>ersoiieel. 

Doesburg. Tot gemeen lc-architect is benoemd 
de heer B. vun Aalderen, te ApeUoorn. 

Correspondentie. 
Aan J. A. C. G. te B. Het bedrag voor de ge

plaatste en nog te plaatsen advertentien is behoor
lijk ontvangen. 

Aan A. v. D. Het toegezonden stuk over de 
prijsvraag tc Arnhem wordt niet geplaatst, omreden 
daarin eene verdachtmaking voorkomt, die door niets 
gerechtvaardigd wonlt. 

Advertentien. 

MAATSCHAPPIJ 
TOT 

BEVOHDEMNG DER BOUWKUNST. 
HET BESTUUR beeft de eer ter kennis te brengen 

van behmghebbenden, dat op de prijsvragen, iu 
1875 uitgeschreven, zijn ingekomen do volgende 
antwoorden : 

Op de 1*. prijsvraag (Eon Vorstelijk verblijf 
in ile nabijheid van eene groote stuit) 3 oiitwerp'li, 
gemerkt als volgt: No. 1 Willem IU, No. 2 Pro 
rege et Patria, en No. 3 Arbeid Adelt. 

Op de 2'. prijsvraag (Etmo Bad-cn /.wemin
richting) ziju geene antwoorden ingekomen. 

Op de 3'. prijsvraag (Een fono«Jaaer): No. i 
Het licht verdringt de duisternis. No. 2 Apollo A' Z.. 
No. 3 Versiering. No. 4 F. A. F. a. c. e a. Nu. 5 
he kunst is lang enz. No. 6 19e Eeuw, No 7 
Modul en No. 8 Avontuur. Deze ontwerpen rijn 
in handen gesteld van eene Commissie van beoordee
ling, bestaande uit de Heeren G. J. VAN GENDT 
te Arnbnm, A. KORNDARFFfUt te Rotterdam, 
Ta ASSELEIt, J . G. VAN NIFTRIK on P. F LAAR
M A N , te Amsterdam, naar aanleiding van wier rap
port wonlt bekendgemaakt, dut geen der ontwerp-u. 
ingezonden op dc \* prijsvraag, een volledige ba-
krooning is waardig gekeurd; doen dat als beloon iu-
gen ziju toegekend aan do antwoorden No. 3 en 
No. 2 ieder een lolfelijke vermelding met een nccessit 
van 250 gulden; (vervaardigers waren respective lijk 
de Heeren E. G. A. FOL on J. II SCHMITZ Jijen 
aan No. 1 een lolfelijke vermelding (vervaanliger de 
Heer J. W. BOERBOOMS). 

3' prijsvraag, dnt een bekrooning is ten deel ge 
vallen met 50 gulden aun het ontwerp No. 4 (ver
vaanliger de beer A. J. VAN BEEK); verder dnt nog 
zijn toegekend een lolfelijke vermelding aun No. 7 
en aan No. 8 (vervaardiger dezer beide ontwerpen 
de Heer HENDRIK KRAMER). 

De inzenders der antwoorden, die niet bekroond 
of lolfelijk vermeld zijn, worden verzucht hun stuk
ken binnen 14 dagen tc laten terughalen bij de 
Heeren L . VAN BAKKEN ES & Co., Boekhandelaars, 
Heererigracht hij de Wolveusiraat 270, te Amster
dam, tegen opgaaf van het Kennelijk teeken 
hunner uiutmhricfjes. 

Verder wordt liekend gemaakt, dat bij loting is 
beslist dat de September-bijeenkomst dit jaar te 
Amsterdam zal pluatshchlieii. Heeren Leden wor
den uitgenoodigd tol liet stellen van vragen, om op 
die bijeen komst te behandelen (inzending dier vragen 
vóór 15 Juui e k.) 

Atamans het Bestuur, 
G. R. PALM, Voorzitter. 
J. L . SPRINGER Secretaris. 

Amsterdam 31 Mei 1877. 

Aanbesteding. 
De BURGEMEESTER dor gemeente ABXIIEM 

zal Dingadag 10 Junij 1N77. 's namiddags 1 ure, 
in het openbaar ten iJemeentehuixe aanbesteden \ 

1«. Het DEMPEN van de Jansgracht 
met het maken van . IOLEN , WA
TERLEIDING en BRANDPUTTEN. 

Aanwijzing Donderdag 14 Junij, 's voormiddags 
11 uur, te beginnen aan het Bureau dar Gemeente-
werken. 

2". Het maken van nieuwe K O L K E N 
met ijzeren ROOSTERS en het ver-
ngten van eenige werken aan de 
Pompen. 

Aanwijzing Dingsdag 12 Junij, voormiddags 10 
uur, te beginnen bij bot Muis van Verzekering. 

Bestekken tegen betaling verkrijgbaar ter Ge
meente-Secretarie. 

A A N B E S T E D I N G , 
bij enkele inschrijving, 

van het Maken en Stellen van twee 
IJzeren Sluisdeuren voor de Beneden-
sluis te Dordrecht, met de Leveran
tie der daarvoor benoodigde Mate
rialen. 

De billetten moeten worden ingeleverd ter Secre
tarie van de Gemeente, vóór Maandag 11 Jung 
1877, des middags 12 uur. 

Het Bestek is, tegen betaling van f 0.50 per 
exemplaar, op franco aanvrage, verkrijgbaar ter 
Secretarie voormeld. 

Het ligt, met dc teekening, ter inzage uan het 
Bureau der Gemeentewerken. 

Aanwijzing in loco op Zaterdag 9 Jung, ties 
namiddags ten '2 uur. 

Om omstreeks 15 Juni e. k. in dienst te treden wordt 
GEVRAAGD oen bekwaam OPZIGTER. tevens 
T E E K E N ' AR bekend met de uitvoering van 
Aarde- en Rijs .verken en met het doen vun 
Terrein-opnemingen. 

Beloouing naar bekwaamheden. Zich franco le 
adresseren onder letters A. 'A. Bureau Opmerker. 

OPEN BARKVERK00PIXG ~ 
bij Inschrijving te Delft, 

door den ONTVANGER dar REGISTRATIE en DO
MEINEN' aldaar u|. Dingsdag 19 Junij 1877. cn 
zoo noodig op den volgenden dag. des voormiddags 
telkens ten 10 ure, in liet Hotel Schaap achter 
het stadhuis te DlLFT, van eenige buiten dienst 
gestelde: 

MILITAIRE-, HOSPITAAL- EN ANDERE 

GOEDEREN, 
voorhanden tc 's GRAVENHAGE, D E L F T cn G O U I V H E M . 

als: 
20097 getrokken Geweren met Bajonetten, 
78 Voorlaadkarabijnen, 600 Voorlaadpis-
tolen met getrokken loopen (ai komstig van 
de Rijks veld wacht ; 

voorts: 
Leder , Touwwerk , Dekens . Kistjes, 

Buskruidtonnen, verplaatsbare Kogelgloei-
ovena, Brandbluschgereedschappen. Ge 
reedschappen voor verschillende am
bachten, eenige Machinedeelen van een 
atoomwerktuig met toebehooren van 18 
paardenkracht (middelbare drukking, zon
der stoomketels). Koper. Staal, geslagen 
Uzer, Zink en andere metalen, ijzeren 
Rakken voor Geweren, Paardenhaar, dito 
met Wol vermengd, Paardentuig en on
derscheidene andere Voorwerpen. 

Aiingiuiiide de beschrijving der lc verkoopen goe
deren, de verkooporde, de mrkmting en de i nle veri tig 
dor inwliiijvingsbiljctteii, de plaatsen waar de W 
verkoopen goederen voorhanden zijn en de zieodagen 
wordt verwezen naar de aanplakbiljetten, waarvan op 
aanvrage, voor zoover de voorraad strekt, exem
plaren ten kantore van den voornoemden Ontvanger 
verkrijgbaar zijn. 

Nadere inlichtingen te liekomeu ten kantore van 
dien Ontvanger en voor zooveel de goederen te Go-
rinchem betreft ten kantore van don Ontvanger der 
Registratie en Domeinen aldaar. 

Bij die Ontvnngei-s liggen ook de voorwaarden 
ter lezing. 

Openbare Aanbesteding. 
Op Zatardag 23 Junij 1877, zul door den Heer 

J. P. BREDIÜS te Bergen op Zoom wonion aan
besteed : 

Het maken van een S T E E N E N DUI
KER met twee PUTTEN en bijbe-
hoorende werken ten dienste van de 
Oester cultuur. 

Bestek en teekeningen, liggen van af 12 Junij 
1877, UW inzage bij den Architect D. J. OOST
HOEK te Bergen op Zoom. bij wien vnn af dien 
dat bestekken te verkrijgen zijn tegen betaling 
van ƒ 0.50. 

Aanwijzing in loco op Maandag den 18 Junij 
1877, des voorin, ten 11 ure. 

e Arillll'lll. 
an Waterpas- en 
alle soorten van 
Meetkettingen. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER LM WETHOUDERS VAN SCHIE-

DAM ziju voornemens, op Donderdag den 7 
Junij a. s . dos middags ten 12 ure, ten Raad
huize aldaar in bet openbaar aan te besteden: 

Het bouwen van eene SCHOOL met 
ONDER WIJZERS-WONING aan de 
gedempte Broersvest. 

liet bestek en de teekening zullen, van heden af, 
dagelijks, met uitzondering van den Zondag, voor 
de belanghebbenden ter inzage liggen op de Stads-
timuicrwcri; terwijl exemplaren van het bestek mede 
op de Gemeente-secretarie verkrijgbaar zijn gesteld, 
tegen betaling van 25 Cents. 

Schiedam, den 25 Mei 1877. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
P. J. VAN DIJK VAN MATEN ESSE. 

De Secretaris, 
A. W. MULDER. 

II. 
FABRIEK en MAGAZIJN 

Hoekmeet instrumenten, 
Equerres, Bakens, geijkte 
Teekengereedschap, enz. e 

GEBROEDERS DIJKERMAN te Breda, 
door uitbreiding der zaken en dc toepassing van 
.t."im tot sooedigc nllevering in staat gesteld, 

bevelen zich hierbij aan voor het maken van 

VEKPLAATSIAKE HOLTEN GEBOUWTJES. 
Prijscouranten worden op franco aanvrage gnitis 

verstrekt, terwijl het modelboek na ontvangst van 
40 cents iu postzegels kan worden toegezonden. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Einenaars van Zuilen- rn Talclbazall-grui'vi'ii 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, BEOISSTEKX, VOOItVASTE STEENES. ENZ-

Sieuwehaven N.iijde 55, H o t t e r d . . . . . . 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JONGH lc Co, Civ. Ing. 

t e O U D K W A T K K . 
Handel iu vertikale eu horizontale Stoomwerk 

tuigen, Ketels, Drijfwerken, Machineolie enz 

E. S U Y V É R ^ 
STOOM KETELMAKER. 

Levert in den kortst mogelijken tijd, K E T E L S 
van alle bekende typen; belast zich met verande
ringen aan bestaande Ketels toe te passen. 

Hollandsche Tuin. 
B i o k e r s t r a a t 2 0 e o 2 2 , 

AMSTERDAM. 

H. 

PRIMA QUALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ6.— , per 25 vaten ƒ5.70, 
per 50 vaten / 5.40, 

b|j grootere partjjen over den prjjs nader 
overeen te komen, 

AUGUST OSIER, 
O J a s h a v e n 12 t e R o t t e r d a m . 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

V A L D E TRAVE3RS, 
geeft herigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLKERS & C°. te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder» 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Heilweg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

T M . J . D O B B E . 
M A G A Z I J N V A N T E E K E N B E H O E F T E N 

V O O R BOUWK-ÜNDIGBrST 
UTRECHT. — 502, Voorstraat, 502. 

Calqueerlinnen. 
Calqueerpapier. 
Pausperkament. 

Wit Papier sant fin. 
Getint Papier sant fin. 

Détailpapier. 
Tauen-papier. 

Papier quadrille au millimetre. 
Whatman en Honig teekenpapier 

Passerdoozen. 
Trekpennen. 

Orléonpassers. | Glazen Verwschotelt. 
Decimeters. i (Godets diaphanes.) 

Driehoeken in hout. Penteelen. 
„ „ in Caoutchouc. Pinaises. 

Teekenborden. Gomelastiek. 
Teekenhaken Radeergom. 

Pistolets. Idem in hout. 
Ackermann's verwen. Potlooden van Faber. 
Verwen in Tubes. Faber Stilten. 

0. 1. Inkt. Hartmuth Stilten. 
Porcoleinen Verwschotelt. enz. enz. 

SUIJVER Bk. J O N K E R &. ZOON, 
S T O O M K E T E L M A K E R S te A M 8 T E B D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Twaalfde jaargang. 1°, 23. Zondag 10 Juni 1877. 

DE OPMERKER 
"WEEKBLAD 

V00B 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 

u.-diuki liy 0, W. \A.N M J . WIEL * C° te Amlieu.. - Alle .tukken en advertentien te adiesieeren aan den Redacteur F. W. VAN QENDT JOin. te Arnhem. — Uitgave van 1). A. THIEME. 

Redacteur: P. W. V A N QENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

VtradiijM l o n d i g » . P r ü i per 8 nmnden f 1.«5. Men abonneert ticb roor 
een jiarg»ng. Afzonderlijke nommer. bij .ooroitbertell iniï 15 cent». 

•tokken en advertentien te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 

VIL 1—5 regels fl.—, verder voor eiken reifel plaatsruimte 20 cects eu 10 ceata 
voor eeu nommer vaa het blad. Advertentien vuur het bititfiilniirt UoaatspWfSgaL 

DE GEWONE WEGEN IN HRlTSCH-INDIê. 
Men kan zich eenigszins voorstellen, hoedanig VÓór 

de uitbreiding van dc kanalen cn van de wegen, 
vóór de spoorbanen, de toestand der gemeenschaps-
middelen in Indie was De hulpbronnen voor de 
scheepvaart zijn groot, maar noodwendig beperkt van 
omvang. Voor liet verkeer bleven de middelen over, 
die de voorkomende miliiur, door gemakkelijkheden 
aan het luchtgestel eigen, uit eigen aandrift ter be
schikking stelt. Als in de maand October de .grond 
doortrokken is vau de zomerregens. en het tijdperk 
van droogte aanvangt, dat tot Mei voortduurt, den 
grond hard en de rivieren duor waad baar innakt, wordt 
in geheel Indië het sehtoen der juarmarklen, der 
bedevaarten geopend. Een ontuiueting met Thugs, 
Ünkoits of andere slruikroovers, of besmettelijke, 
ziekte zijn do eenige beperkingen van deze vrijheid 
van beweging. In October verschijnen, met eeuwen
oude regelmatigheid. op de grenzen van Kaboel en 
in de bergpasseri van het gebergte Solinian.dejaar-
lijksdio karavanen der Povindahs. Deze militaire 
kooplieden, sinds onheuglijke tijden dc erkende tus-
schenpei-synen voor Cent raai-Azie cn Indie, laten hun 
gezinnen aan den voet der bergen en verspreiden 
zich iu de voornaamste steden van het noorden. De 
Pondjab wordt tegen dien tijd een groots markt voor 
doorvoeren ruiling. Men tolt er 1*27 kennissen van ge
wicht. Die van Amballia of van Delhi trekken van 
meer dun tweehonderd uren afstands volksmenigten 
van vijftig duizend menschen tot zich. Iu Sindli en 
liet presidentschap Bengalen zijn de jaarmarkten, onder 
den naam jat tra's, ook zeer talrijk. Op vaste tijden 
ontwaakt bij de Indische, bevolking een zoudvlingetrek 
uaar verplaatsing. Niet alleen zien Poeri en Hurduar, 
maar ook deze en gene in de bergen van bet bin
nenland als verlorene grot van 81 wa, van zeer verre 
geheele scharen van mannon en vrouwen toostreomen. 
Deze godsdienstige bijeenkomsten zijn gelegenheden 
vour ruiling; zij dienen, door de nieuwsgierigheid 
en ile kennis van de wedeiszijdsehe behoeften, tot 
prikkel aau den handelsgeest. » De zeer oude gewoonte 
zich te vereeuigeu bij do gewijde plekken, die in alle 
deelen van Indie stand blijft houden," schreef on
langs de heer Markham, »is van oo berekenbaar 
voordeel voor den handel van het land." 

De gemeenschap stoot op weinig hinderpalen in 
de uitgestrekte vlakten van het noorden. Als men 
bedenkt, hoe gehivkkig de wegen nog waren in 
1837, staat men verbaasd over do gemakkelijkheid, 
Wiiitruie le de Etigelsehf tro'pen er zich bewogen on 
van het noodige voorsagen. Acht dagen na het tee 
ken voor den Opstand (10 Mei) stuat bet kleine 
leger van den generaal Anson, van de sanitaria 
naar de beriedeulandeu gekomen, bij Ambulha ge-
srhaard uitgeriisi en op marseli uaar Delhi. Deze 
snelle mui'scli, die zoo beslissend was, bewijst boe 
overvloe lig de voertuigen en andere gemeenschaps-
middelen in dit land waren. »Met goede regelingen' , 
schreef Loi-d Lawrence (De Vulbézen, Les Anglais 
et l'Inde, Tome I, Documents, XI) uzullen de 
eigenaren vnn paarden, kanwelen, karren uit zich 
zeiven komen." Gedurende het regenseizoen gelegerd 
om Delhi, werden de troepen geregeld van levens
middelen voorzien door de Hindoescbe kooplieden. 

Reeds den Oen Juni hadden de Guides van Pan-
<lj'<b, infanterie cu cavalerie, in minder dan drie 
weken de 005 kilometers van l'esjauwer naai' Delhi 
afgelegd, om zich bij die troepen te voegen. 

Muar Centraal-1 ud'ie en Dekkau waren vrij wat min
der toegankelijk. Iu de inzinkingen van Ifcrar en 
Kbandeiss, waar de Cotton ground in diepe lagen 
van IS tot 20 meter ligt opgehoopt, verkeert de 
zwai-te, uit ontbinding van planten ontstane narde 
vau vroegere mwrbodeins, van Mei tot October, in 
een dikken modder, waarin het gemis van natuur
lijken steen den aanleg van wegen zeer moeilijk 
maakt. Iu I80'2, op het oogenblik, toen de oorlog 
in Noord-Amcrikn een buitengewone aandrift auu do 
katoen hou wende landen van Indie mededeelde, liep 
de spoorweg uit Bombay nog niet verder dan tot 
Nsmfak, op de oostelijke helling van de lihauts. 
Vun deze stad tot Nagpoer, hoofdstad van de Mid-
den-Provinciën, moest uien /ich vergenoegen met 
ossen karren, iln het dal van Nerbudda", schrijft de 
luipiteiu Forsyth (The Highlands of Central-India, 
P- 78, Londen, 1871) «waren kronkelende cn onef
fen voetpaden, die dwars door de zwarte en zware 
aarde der velden I i• -1 •• • • •, op dat tijdstip de eenige 
wegen. Verbrijzelde karren bezaaiden den rand van 
den weg, die hier cn daar beschaduwd was door 
groepen doornige acacia's. Het volk noemde ze zeer 
j"ist katoendieven, omdat hunne takken beladen 
Waran met draden, iitgemkt bij het voorbijrijden 
*an di,. iiute-diluviiiunsche wagens, die door builds 
berden getrokken naar de verafgelegen kust." 

JJB bezwaren van het vervoer in Dekkau hadden 

het aanzijn gegeven, men weet niet iu welken tijd, 
aan dc nijverheid der Baniaras. Deze nomaden-
stammen, evenzeer vreetu lelingen temidden van de In
dische bevolking als de Zigeuner» iu Europa, bezitten 
groote kudden trekbeesten. cji nionopulisi'enleii het 
vervoer van granen ou zout in dc streek ton zuiden 
van Nerbudda. Elke troep of tanda, bestuurd door 
een hoofd en zijn oudsten, heeft zijn kantonueuionten, 
waar hij op geregeld tenigkeerenilc tijden verwijlt. 
Altijd gekampeerd buiten de steden, trekt hij slechts 
voort, onder bescherming van krachtige luilhondeii, 
in de rondte, die zelfs den tijger trotseeren. Voor 
den bouw van de spoorwegen werd al hot in de 
provinciën van het midden des lands verbruikte zout 
door deze zwervers aangevoerd uit Kokonado. De 
juweelen, de gouden en ivoren ringen hunner vrou
wen getuigen van hunnen rijkdom. Gevreesd als 
veedieven, laten zij zich toch voorstaan op een ge
moedelijke naleving vau hun verbintenissen, en in 
1791 trad liet Bestuur vau de Oust ind is. die Com
pagnie mot hen in regelmatige overeenkomst voor 
het proviiiudcereii van de ver verwijderde (Misten. 
Zoo groot was het vermogen vau dit zonderlinge 
gild, dat het zich iu 1818 instaat toonde, dag aan 
dag eeu leger vau zestigduizend uiuu, dat tegen de 
Pindarris o|iereerde, vau al het noodige tc voorzien. 
Deze macht bleef gedurende den opstand aau de 
Engelschon getrouw uls aau schiildeischers, die hol 
best betalen. Tegenwoordig verdedigt zij zich voet 
voor voet tegen de sjioorwegen, die zij dwingt bun 
tarieven voor enkele artikelen te verlagen (zooals 
VOOT de oliehoudende zaden), en nog lang zullen da 
Baniaras nis tusschenpersonen dienen voor dc sta
tions en het binnenland. 

Het Indie van don ouden tijd verdwijnt niet ge
heel voor het Indië van de spoorbanen. Do vroegere 
handelsgewoonten , dc oorspronkelijke vervoermiddelen 
blijven oen groote rol spelen in het huishoudelijke 
leven vau dit onmetelijke land. 

Men moet rekening houden met de levendigheid, 
die deze tallooze kleine plaatselijke bewegingen aan 
de algemeene beweging mededeeleo, al zijn zij on
merkbaar voor de statistiek Hoe aanzienlijk de bui-
tenlandsche handel van Indië zij, hij is zeker min
der dan de gezamenlijke omzet op die binnenlandsche 
markt van '2W millioen menschen , waar het grootste 
gedeelte der voortbrengselen van liet land verbruikt 
wordt in het land zelf. Buiten de beweging der 
ruilingen door middel van spoorwegen, riviervaart, 
kustvaart, blijft de roemlooze handel over, voor 
wien de spreuk Time is money nog lang onbekend 
zal zijn. 

Geneve, Mei '77. lï. v. E. 

HET DUIKERPAK. 
Ofschoon de inensch, tengevolge van dc inrichting 

van zijn Lichaam, niet geschikt is, om langer dan eeuige 
minuten onder water te verfceeren, kunnen zich toch, 
in verband met den maatschappelijke!) arbeid, ge
vallen voordoen, waarin een langer verblijf onder 
water voor hem noodzakelijk is, teneinde meer voor
deel vau ziju arbeid te verkrijgen. Dit gaf aanlei
ding, dat men reeds in hol begin der i G d ' eeuw toe
stellen uitvond, om het verblijf onder water voor 
deu arbeider mogelijk te tinken. Wanneer men een 
bierglas, rechtstandig, omgekeerd in het water dom
pelt, ontdekt men, dat er slechts eene kleine hoe-
veelheid water in het glas opstijgt. De bij de indompe
ling overgebleven dampkringslucht werd in het glas 
wel eeuigszins samengeperst, doch kon vanonder het 
glas niet geheel verdwijnen. 

Op dit natuurkundig beginsel der luclitdriikkiug 
berust dc uitvinding van de duikerklok. 

Deze is een blokvormig vat, dat inwendig 
voorzien is van eeue bank of voetlat, waarop één ol 
meer personen kunnen plaats nemen. 

Wanneer de daartoe bestemde arbeiders in de klok 
hebben plaats genomen, wordt zij , met de open zijde 
naar beueden gekeerd, zoodanig inct gewichten be
zwaard , als noodig blijkt oin haar op den bodem der 
rivier neer te laten. 

Boven «>n nau weerszijden zjjn in da wanden glas
ruiten aangebracht, waardoor de lichtstralen kunnen 
binnendringen. Dc binnenruimte der klok is in ver
band gebracht met dc leidiiigslaug eener luclitjiomp, 
waarmede voortdurend vci*schc lucht kan worden 
aangevoerd. Deze lucht, zooals gezegd werd bij de 
indompeling van het bierglas, bevindt zich in een 
min-of-meer samengepersten toestand; wat een natuur
lijk gevolg is van de drukking der waterkolom, die 
in hoogte bepaald wonlt door den afstand vun den 
onderkant der klok tot aau de oppervlakte van het 
water. Hoe dieper dus de klok onder de waterlijn 
gaat, des te hooger wordt dc drukkende waterkolom, 
die de lucht samenperst ouder de klok. 

Het is duidelijk, dut cene te groote samenpersing 

der lu.'ln onder do klok eou ouiumgenaiueii en na-
deeligen invloed beeft op het gestel van de zich 
daarin bevindende arbeiders. 

De groot-te diepte, waarin de inensch, zonder 
lichamelijk bezwaar, in dergelijke klok kan werkzaam 
zijn, kan worden gesteld op -40 nieter. Op die 
diepte is de drukking der dampkringslucht ongeveer 
5 maal zoo sterk uls de lucht iu natuurlijken toe
stand. Geoefende arbeiders kunnen bij dese diepte, 
zonder bezwaar, "i of tï uren achtervolgens in de 
klok werkzaam blijven. 

Wijl uien, naar den aard der inrichting, in de 
duikerklok niet anders werken kan dan op den rivier
bodem , voor zooverre die door den onderrand van 
de klok begrensd is, heeft liet menschelijk vernuft 
iu de tweede plants een toestel bedacht, waarin men 
aau alle zijden kan werken en zich kan verplaatsen, 
naar den eisch van deu te verrichten arbeid. Dezen 
toestel noemt men het duikerpak. 

Dit pak bestaat uit etui waterdicht gewaad, dat 
om het lichaam van den duiker met eenige ruimte sluit, 
terwijl zijn hoofd gelekt is met een eveneens water
dichten metalen helm, van eenige andere kleine on-
denleelen voorzien. 

Hoewel het moeilijk is, om van een dergelijk samen-
gestelden toestel eene beschrijving te geven, waarvan 
elk onderdeel geheel volgens de betrekkelijke eischen der 
wetenschap is ingericht, en welks eigenaardige inrich
ting juist voldoet aan het doel, wil ik evenwel trachten, 
u de sum-listening van zulk ecu duikerpak duidelijk 
te maken, en al wat uüj daarvan belangrijks bekend 
is mededeeleu 

Wanuixir de duiker (de persoon) ontdaan is van 
jas en laarzen, trekt hij in de eerste plaats een paar 
blauw wollen, bijzonder ruime kousen aan, over 
do biitek heen. Ik moet hierbij opmerken, dat de 
duiker bij het kleeden geheelenal door anderen moet 
worden geholpen, wijl de gansche mouteering zóó 
gecompliceerd is, dat hij zelf daaraan weinig goeds 
verrichten kan. 

Na de kousen wordt eene gebreide wollen broek 
cn dito borstrok aangetrokken. 

Bijaldien de duiker zich de weelde veroorlooft van 
een overhemd, moeten de maiichetknoopen daarvan 
worden verwijderd, voor bat waterdicht sluiten der 
mouwen vim het [Kik om de polsen. 

Daarna wordt het eigenlijke groote pak aangetrok
ken. Dit is gemaakt van dubbel linnen, wnartussclien 
gutta-|iertsjii nis bekleeding is gestreken. 

Hoewel zeer licht, is dit pak toch volkomen water
dicht en geheel uit één stuk, met armen, boenen, 
voeten, enz. tot aau den bals, zoodut nog alleen het 
hoofd ongedekt overblijft. Op de hoogte der schouders 
is hei VOOrsien van een ronden kraag van caoutehouk, 
ongeveer 8 c.M. breed cn 1 c.M. dik. In dezen zijn 
eenige rondo openingen, tot doorlat ing der schroeven, 
welke op deu onderrand van den helm bevestigd zijn. 
Deze losse onderrand is vau compositieuietiuil en 
wordt op den kraag vuu het pak waterdicht vastge
schroefd. 

De mouwen van het kleed zijn aan de jwlsen voor
zien van breede manchetten van coautelioiik, welke 
waterdichte sluiting om de polsen verkregen wordt 
door twee of meer elusiieke polsringen, welke om 
dc manchetten wonien gedaan. De/e wijze van sluiting 
klemt wel eenigszins op de aderen en pcezen van 
den pols, daar de ringen zeer elastisch zijn, doch 
do lik-e breedte van dc manchetten maakt dit nog 
al niet hinderlijk. 

Na aldus te zijn gekleed, wonlt eene ruime broek, 
van zwaar linnen, over het duikerpak heen, aange
trokken, waarvan het voorname doel is, bij het 
verrichten van arbeid door deu duiker (op den bodem 
der rivier b. v.) het kleed zelf buiten gevaar van 
bescha üging te houden. Deze broek is natuurlijk 
niet waterdicht en voorzien van twee zakken tot 
berging van klein gereedschap, uls hamer, spijkers, 
passer en dergelijken. Teneinde bij het opstijgen 
vau den duiker geen ouuoodigcit last te hebben van 
het water in die zakken, is htm onderkant voorzien 
van giiatjes, waardoor het water ontsnapt. Om deu 
bovenrand der broek wordt een zwaar lederen riem 
gegespt, waaraan een sehaeds is bevestigd met een 
scherp mes, als noodzakelijk gereedschap. Aan de 
rugzijde is aan denzelfdon riem eeu oog genaaid, 
waanloor de lucht-laug gaat, teneinde deze zooveel 
mogelijk, hij de 1H'wegingen vun den duiker, vrij 
te huilden. 

Verder wonien den duiker de looden schoenen 
aangedaan, eu bovenop «len voet vast gegespt, ter
wijl bat hoofd wonlt gedekt met eene groote wollen 
slaapunits. D .i .itu.i wordt de helm opgezet; deze 
sluit, met zoogenaamde bajonnetsluitiiig, waterdicht 
op den bovenvermelden lossen onderrand, die op 
deu kraag van het puk is vastgeschroefd. 

De helm is bolvormig, cn hoewel van compositie-

metaal van weinig dikte, betrekkelijk zwaar. In 
zijne zijden zijn nnide kijkglazen aangebracht van 
ongeveer 9 cM. diameter, aau de buitenzijde tegen 
breken beschermd dooi' koperen netwerk. Ook in den 
voorkant van deu helm bestaat dergelijk kijkglas, 
doch dit is gevat in eeu ronden koperen ring, die 
aan de onderzijde met een scharnier aan deu helm 
draaibaar gemaakt is; aan dc bovenzijde is de ring 
voorzien van eene vani-schroef, waarmede hij water
dicht aan deu belui wordt vastgeklemd. Tot verhooging 
van waterdichtheid der sluiting is de draaiende ring 
aan de bimien/ijde bekleed met caoutehouk. 

Voor de borst en op den rug vun den duiker 
worden nu zware stukkon lood gehangen, verbonden 
aan daartoe uan den onderrand van den helm ge
maakt.' baken. Een en ander doet, zoowel door 
zwaarte als ongewoonheid, den indruk ontstaan 
van totale weerloosheid. 

Vervolgens wordt aan den uitstekenden schroefdraad, 
die aan de achterzijde vun den helm is aangebracht, 
de kopnelmoer van de luehtshug bevestigd. Dit 
aanschroeven geschiedt met een passenden sleutel; 
dus zoo sterk mogelijk. Het is een troost voor den 
duiker, dut hiermede het tenue voltooid is. Deze 
luchtshwg is gemaakt van caoutehouk uit strooken 
vun 10 meters, elke strook aau de einden voorzien 
van Imppelmoeren, zoodut men uaur keuze, en naar 
gelang van afstand en diepte, er de vereisehte lengte 
aan kun geven. Aun dc binnenzijde is de luclitslnng 
voorzien van een gegloeid koperen spiraaldraad, ten
einde bij voorkomende kronkelingen der slang, do 
vrije luchtetrooming daarin te behouden. 

In de voorzijde van aëit.\ Je*, onder het kijkglas, 
is cene kleine ronde opening, om gelegenheid te 
geven tot luozing vun de aangevoerde lucht, waar
van men de werking kun kennen aan de opborrelin
gen op de oppervlakte van het wuter. Voor deze 
opening tot luchtaivoer is een draaiend koperen plaatje 
gemaakt, waarmede de duiker persoonlijk deu afvoer 
van de lucht kan regelen, of wel dien al'sluitcn. 
Wanneer de duiker de volle lengte der luchtslang 
onder het water heeft uitgeloopeii en meermalen 
boven moet komen om over den arbeid of deu toe
stand te raadplegen, eischt dit vun hem eeue groote 
inspanning. Hij maakt alsdan van dit plaatje of 
klepje gebruik. 

Wanneer hij het plaatje voor de opening schuift, 
eu zoodoende den Inclitafvoer duet Ophouden, dan 
hoopt de Hungevoerde lucht zich liingzamerhnnd in 
bet kleed op, cn geeft daaraan eeu blaas von nige 
gedaante. Zoodra nu do sua ingeperste lucht auu het 
kleed eeu uitgebreidheid heeft gegeven, die de druk
king der boven waterkolom overschrijdt, dun schiet 
de duiker ineens naur omboog tot boven de opper
vlakte van bat wuter, en zijne helpers, die door de 
seinen van den duiker en door het ophouden van de 
borrelingen aan de oppervlakte, vuu zijne komst zijn 
verwittigd, trekken hem met de seinlijn naar den 
wal, of nuar de ladder vun hot vaartuig. 

De toestel, waarmede de lucht iu den helm wordt 
aangevoerd, heet de luchtpomp cn bestaat uit drie 
naast elkander geplaatste en op één zeilde as wer
kende pompcili.iders, allen omsloten door e ine vier
kante houten kist, om beschadiging te voorkomen. 

De kruk van den middelste deze drie cilinders 
staat loodrecht op de krukken der twee buitenste, 
opdat eeue regelmatige luchtstroom ing plaats hebbe. 
Voor ditzelfde doel dient ook bet jacht-of vliegwiel, 
dat aan het einde van de as der cilinder is aange
bracht, eu wel buiten dc houten kist, teneinde ê ne 
onhandige grootte en vorm van deze te vermijden. 
De poinpcÜinders zijn van elkander gescheiden door 
besloten ruimten, waarin, bij het warmloopan doar 
langdurig pompen, lungs daartoe aan de buitenzijde 
gemaakte openingen, koud water kan worden ge
goten tot afkoeling. 

Vun onderen, in de voorzijde der luchtpomp, is eene 
opening, die in verband süiat met de kodwuter-
ruimteu tusschen de cilinders, om dit wuter te kunnen 
•flappen, Aun de beide zijden der luchtpomp zijn ope
ningen met schroefdraad, waaraan het einde van de 
luchtslang wordt vastgeschroefd en alzoo de lucht uit 
de cilinders door de slang iu deu helm wonlt gevoerd. 

Voor de correspondentie vau den duiker met zijne 
adsistenten en omgekeerd, wordt gebruik gemaakt 
vun de seinlijn, die de duiker om zijn middel ge
bonden, om deu urm of in de hand houdt, voorde 
hoogere gevoeligheid vau het sein. De beteekenis 
der seinen is als volgt : 

Eeu ruk aun dc lijn is nilles goed" ; 
%i » E » o II "minder lacht geven, dus 

buigzamer pompen" ; 
y » I. « a » omeer lucht geven". 

Voortdurend rukken aan de ijju bateakant, door 
den adsisleut gedaan: »lioe is het/" eu door den 
duiker gedaan: «oukliwr, dus ophalen." 
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Wat wij tot nogtoe zeiden, moest strekken oni 
eene juiste beschrijving vun bet duikerpak met de 
no:»(üge toestellen te geven; voor het gewicht der 
onderdoe len diene het volgende: 
wollen onderbroek, borstrok, kousen en slaap
muts wegen 1.0 KG. 
kleed 0.0 » 
linnen broek 2.5 » 
helm met metalen kraag 17.5 -
de 2 schouderboden 22.5 » 
riem niet mes en scheede 0.5 • 
de 2 louden schoenen 13.5 * 
persoon van den duiker 80.0 » 

te zamen . . 143.5 KG. 

Aan eene groote schutsluis lieten de buitendeuren 
zooveel water door, dat de betrokken directie be
sloot, dit gebrek te verhelpen met behulp van eeu 
duiker. 

Het pak was met den duiker, tevens timmerman, 
en 2 adshrtenten aanwezig. De duiker onderzocht 
den toestand, en uit zijne bevindingen werd al spoe
dig de oorzaak dei' lekkage aan het puutstuk be
kend, en, na overleg, besloten tot het aanbrengen 
van een nieuwen aanslag voor de deuren op het 
puntstuk. De benoodigde vullingstukken tegen den 
voorkant en de dekstukken op den bovenkant vau 
het puntstuk wenlen geiued, en zoo na mogelijk op 
lengte gemaakt, en de spijker- en boutgaten daarin 
geboord. 

Voor het gemak, om het drijvend bout op zijn 
pluais te krijgen, werden daaiaan eenige stukken 
ijzer gehouden, doch zuoihiuig, dat de verbinding 
niet hinderde bij de plaatsing. Spoedig was de dui
ker uan hel timmeren, waarvan de slagen duidelijk 
uit het 4 meter diepe water werden geboord. 

Toen de arbeid was verricht, werden de sluisdeu
ren dichtgeset en vervat van water ervoor gebracht. 
Het bleek toen, dut het gebrek zoo goed was ver
holpen, dat de minste, lekknge niet merkbaar was. 

Hel duikei'|nik kostte ongeveer compleet ƒ 1 3 0 0 
en was geleverd dour de Anna Dikkers te Rotter* 
dam; ook de duiker cn één der adsistenten waren 
van het personeel dier tinna. Voor eeu en ander 
verdient deze liruia rechtmatige aanbeveling. 

Er doen zich in een dergelijk duikerpak verschil
lende vreemde opmerkingen voor. De aanvoer der 
lucht doet in deu helm ecu zeer eigenaardig geluid 
of gesuis vernemen, veel overeenkomst hebbende niel 
dat van een sterkeu wind, die door hel want van 
een vaartuig blaast. Dit geluid verwondert meer 
dan dat het hindert, en 'lis voor den duiker een 
geruststellend bewijs, dat er boven om hem gedacht 
wordt. 

Niettegenstaande de luchtpomp op regelmatigheid 
in ile linlitaanvoer is ingericht, kun uien evenwel 
in den helm zeer duidelijk lud stooten vuu de lueht-
persing opmerken. Het is moeilijk om ver van zieh 
af te onderscheiden; bij het vermeld geval was het 
polderwat cr oorzaak, dat uien niet venier dan 1 Nl. 
van zieh af kon zien. Ook door de beweging maakt 
de lossy slib van den rS7 'm het wat ei' snebsj, wnt 
bij slrooiueud water niet zoo/eer hindert, wijl op
volgend vei-sch en helder water wonlt aangevoerd. 
Van ongemak uan bet lichaam merkt eeu gezond 
gestel ook niets, en er behoeft volstrekt geen vrees 
tegen het gebruik vuu zulk pak te bestaan. wanneer 
alles deugdelijk is ingericht, en nl het persom-el op 
qui vice is. 

In Zeeland wordt tegenwoordig de toestand vnn 
de oevers langs de polderdijken doof duikers onder
zocht, gaan zij sotns tof 35 a 40 M. diepte ouder 
het zeeoppervlak, en wonlen hunne bevindingen als 
zeer belangrijk beschouwd. 

In een verslag omtrent dergelijk onderzoek wordt 
vermeld, dat op de icinvoerhuis vooi- de lucht een 
manometer van Bourdon geplaatst was, die steeds 
volkomen juist de diepte aanwees, waarop de duiker 
zich bevond. Slechts eenmaal, iu de |() dagen van 
het onderzoek, kwam de duiker bovenwater, om te 
zeggen, dal hij geen lucht genoeg kreeg; wat bleek 
te ontstaan doordat eeue der pompen niel goed af
sloot. Door krachtiger draaien kwam men daarin 
dien dag te gemoet, en den volgenden dag wenl dit 
gebrek hersteld. 

Eenmaal had de duiker de diepte van 40 M. be
reikt, zonder dat hem dit deeitle of bijzonder af
matte. Ware het op die diepte meer licht gewest, 
dan zou het onderzoek ongetwijfeld nieei vruchten 
hebben afgeworpen, 

Zierikzee, Mei 1877. 
J. O. LUGTEV. 

Berichten en mededeelingen. 
li I N N E N L A N D 

'S Gravenhage. Door den Minister van Binnen
landsche Zaken zijn beno-'md tot leden der commis
sie, balast met het afnemen der examens B en C 
volgens artt. 01—05 der wet van 2 Mei 1803 
(Stmiteblmi II". 50j voorliet jaar 1«77 , tc Delft de 
heeren: .Ihr. tl. .1. G. Kierck, oud-Minister van Oor
log, voorzitter: Mr. J. L. de Bruyn Kops, lid der 
Tweede Kamer; Dr. G. F. W. Baehr, Dr. II. Hebreus, 
F. J. van den llerg, N. II. Ilenkct, Dr. A. C. 
Oudematis, E. Steuerwuld en E. Gugel. boogleei-aien. 
en A. Ruvenek, Dr. II. .1. Rink cn D. Tetar van 
Elven, leeruren; II. J- Tiedeman, adviseur voor 
scheepsbouw, J. van der Toorn, hoofdingenieur van 
's liijks Waterstaat; I'll. J. Waller, civiel-ingenieur 
te liorinchem; K, II. van Brederode, bouw-cn werk
tuigkundige bij do Staatsspoorwegen; E. van der 
Eist, ingenieur der mijnen; Dr. VV. F. Koppcschaar, 
lciaar aan de Burgei-school en Dr. C. A. Schel
tema, idem. 

— De Sttiülscourunt van 5 dezer bevat de akte van 
oprichting der nanmloozc vennootschap, gevestigd te 
Rotterdam, onder den naam vnn Itijnkabel Steep-
va-irt maatschappij. 

Het doel der Maatschappij is het langs een kabel, 
door middel van een of ineer toucurs, sleepen van 
alle soorten van schejicn, vaartuigen, vlotten enz. 
tussehen RoUenlum en de Pruisische grenzen en venter 
daar, waar de Maatschappij lijnen mocht aanleggen 

of in exploitatie nemen. Alles wat, naar het oordeel 
van commissarissen eu directeuren, direct of iud'uv't 
hiermede iu verhand staat, behoort eveneens tot den 
werkkring der Maatschappij. Zij wordl aangegaan 
voor den tijd vim vijftig juren en twee maanden. 

Het kapitaal wordt bepaald op achthonderd duizend 
gulden, verdeeld in vier duizend aandeelen, ieder 
groot tweehonderd gulden. 

Bij besluit van de slgemeene vergadering kan, be
houdens het verkrijgen van de koninklijke bewilliging 
en op voordracht van directie en commissarissen, 
worden overgegaan tot het vergrooten vau het maat-
schap|H-bjk kapitaal. 

De Maatschappij windt bestuurd door hoogstens 
twee directeuren, onder toezicht van een raad van 
commissarissen, uit minstens drie leden liestaandc. 

Voor de eerste maal worden benoemd: tot direc
teur de beer .lolui Lion, ingenieur te Herlijn, u>i 
commissariaten de heeren mi*. M. Mees, A. J. F. 
Burger en D. Th. Ruyi. 

— De Nederlundsche Hoofdcommissie voor de inter
nationale tentoonstelling te Parijs iu |N"8 heelt zich 
in hel belang der Nederlandsche inzenders gewend 
tot verschillende spoorwcgmiiatschappijen. met liet 
verzoek om verruim lering der vrachtprijzen der Voor 
de bedoelde tentoonstelling bestemde Nederlandsche 
goederen. Die maatschappijen hebben welwillend dit 
verzoek toegestaan, en wel: de Maatschappij tot Ex
ploitatie van Staatsspoorwegen, de Nederlandsche 
Kijnspjorwcgmualschuppij, de Nederlamlsclie ('etitraul-
sp.Mii'wegmaatschappij. vrijdom vun vracht voorde 
goederen welke onverkocht vau de tentoonstelling 
terugkomen, mits door lus-eheiikoiust Ier genoem
de Maatschappij erheen gezonden: de IloUandsche 
IJzeren -spoorwegmaatschappij . geheelen vrijdom : en 
de Maatschappij van den Belgischen Grooten Ceutranl-
spoorweg, vrijdom van de halve vrucht v oor heen 
SO terug, evenals door de Fransche Regeering Voor 
de Klinische s|>oorwegeji is toegestaan. 

De Hoofdcommissie vestigt de aandacht van be
langhebbenden op deze gunstige bepalingen. Tevens 
noodigl zij heeren kunstenaars eu iiulustrieclcn , die 
zieh voorloopig als inzenders hebben aangegeven, uil, 
om niet langer dan volstrekt nmdig is te dralen met 
het inzenden hunner deQnitieve inabiijvingsbiljeiten. 

Amsterdam. Den 5*" Juni werd iu hel lokaal 
Odetm alhier de jaarlijksche algemeene vcrgaih ring 
van de Maatschappij tol Exploitatie der Staatsspoor
wegen gehouden. De voorzitter Jhr. Mr. C. J, A. den 
Tex droeg het verslag voor. Daaruit bleek u. a. dat de 
stand van zaken gunstig is, al moest het bejammerd 
wonlen, dat een nog gunstiger resultaat is tegengehou
den o, n. door de verwerping door do Belgische Kamer 
van Afgevaardigden vim de overeenkomst Pit. over
dracht van het zuidelijk deel van de Luik-Limhurgsche 
spxirliju tuinden Belgischen Staal, door verminderd vee-
vervoer tengevolge van maatregelen lot wering der vee
pest, door lusteloosheid in den handel tengevolge 
der verwikkelingen in het Oosten, enz. De ontvang
sten der spoorwegen hebben bedragen ƒ 7 . 3 8 3 . 5 4 3 . 3 0 , 
het winstsaldo is f l,085,32it.50. wuirvan ƒ704.700.01 
voor de .Maatschappij, liel aandeel vau deu Slaat 
bedraagt f 1,52:1,350.70'/2. De voorzitter sttdtle voor 
de balans goed te keuren en den Directeur-generaal 
voor zijn beheer te iltvhurgeeren. De heer B. A. 
Fokker had tegen bel laatste geen bezwaar, maar 
wel legen het eei-ste, daar hij een wijziging iu de 
balans verlangde, omdat zijns inziens ƒ 3 4 , 0 0 0 aan 
uitgelote aandeelen eerst had moeten zijn afgetrokken 
voordat was overgegaan tot berekening der verhou
ding tussehen den Staat eu de Exphütaticiunntsclmppij, 
IV voorzitter, mr. E. N. Rnhuseu. namens de com-
missie van pi-eadv.es en de Directeur-generaal F. 
's Jacob waren van eeu ander gevoelen en wezen 
op de omstandigheid, dal de zienswijze van den heer 
Fokker in si rijd was met de tussehen Staat en 

Maatschappij gesloten overesntonMt, die thans moest 
gevolgd worden, al ware het dat tie vnieger daar
tegen ingebrachte bezwaren juist waren. De Verga
dering keurde daarop de balans onveranderd goed 
en stelde het dividend vast op 5.17 pet. vau bet 
gestorte knpitaal of ƒ 12.03'/^ I*'1 aandeel van 
ƒ 2 5 0 . Tot commissarissen wenlen met overgroote 
nieenlerhoid herkozen de heeren: Jhr. C. W. Storm 
van 's Gravusande, A. L. Wiirfhain en E. A. Haitink. 
Vertegenwoordigd waren 4488 aandeelen, uitbren
gende ION stemmen. Tot leden der commissie uit 
de aandeelhouders tot het nazien der rekening over 
het volgende jaar werden benoenid de heeren Dr. 
A. Vmlik, Mr. M. C. van Hall, I. G. Sillcm, 0. 
Heuny en Mr. II. Royaanls van Scherpcnzecl. 

—. De burgemeester van Amstenlam en dc heeren 
Mr. F. II. van Notten en L. M. Heels van Heem
stede aldaar zijn door den wConscil d'administration 
de In Société royale ct centrale des Sauveteurs de 
Kelgique'1 benoemd: de eerste tot vicc-eere voorzit lei
en de twee anderen tot eereleden vun genoemd Ge
nootschap, uit erkenning van de vele en gewichtige 
diensten, door hen bewezen ter gelegenheid vau de 
Exposition internationale d'hygiéue et de sauvetage, 
ten vorigan jars tc Brussel gehouden. 

Rotterdam. Eene vergadering, met het «loei te 
zamen gekomen om een Vereeniging tot het bouwen 
van arbi'idei-swoningcn te stichten, heeft een com
missie benoemd om, zootlrn er genoegzame deelneming 
is tot uitgifte eener eerste serie van 100 aandeelen, 
tol de oprichting tier Vereeniging over te gaan. Het 
getal deelnemers steeg in die vergadering reeds tot 00. 

— Een Ijclangrijke brochure is bij den boekhandelaar 
J. A. l i . van Dobben (Gebr. Heudrikseii) te Rotter
dam verschenen van de hand des heeren Triton Kzn. 
Het is een woord over den Nieuwen Maasmond tloor 
den Hoek vun Holland, door een kuurt opgehelderd 
Door zijn beschouwingen tracht de schrijver de over
tuiging ingang te doen vinden, dat het water van 
de Nieuwe Mans alleen de verzanding van het kanaal 
in geen geval voldoende kan tegenwerken. Maar tie 
heer Triton bepaalt sich niet tot bespiegelingen alleen. 
Hij geeft ook practische middelen min um den Rot-
tenlamschen waterweg goed te houden. Die mid
delen zijn, behalve krachtig baggeren , als preventieve 
maatregel de volgende: 

1". Hel profiel moet, voor zooverre daarin nu in 

liet Scheur nog geen verbreiding beeft plaats gehad, 
op de natuurlijke breedte gehouden worden (p. m. 
450 M.,1, hetgeen meer dan voldoende is. Hierdoor 
zal belangrijke afgraving bespaard worden. 

2". De Noordelijke oever van het kauaul moet, 
ongeveer iu de richting van den cirkel door bel 
landzij-uiteinde Noorddam en einde Scheur loopen 
Ook hicnloor zal een belangrijke afgraving vermeden 
worden. 

3". De Zuidelijke oever moet evenwijdig aim deu 
Noordelijken loopen, makende ecu profielbreedte vau 
p. m. 450 M. en wel tot aan het puul van samen
vloeiing met tie Oude Maas, waarbij eveneens afgra
ving bespaard wonlt. 

4°. Aan hel zee-uiteinde Nooiildain moei door 
verlenging ol' aanvulling een meer zuidelijke huizing 
gegeven worden. 

5". Het zee uiteinde Zuidelijke dam moet , om de 
Zuid buigende, verlengd worden , en wel zoover voorbij 
den Noordelijken, dal de richting dier uitlanden na
genoeg één streek (10" ii ll") bewesten den om de 
Zuidwest loopenden ebstroom vult. 

0". Het Spui en de Hollek moeten afgedamd wonlen. 
7U. Van tien suidoever af, ter plaatse waar de 

samenvloeiing moet geschieden eu waar men de be-
nedenoeven een sterk weerstand biedend vermogen 
voor tie atschuriiig behoort te geven, moei men naar 
het eiland Vuorne het kaïmal-profiel graven voor de 
Oude Maas, met dammen van springvl Ishoogte en 
een profiel.ht vod te van p. iu. 45'! M., tot uan hel 
puul van samenkomst met de Nieuwe Maas. 

Door op die wijze de beide riviermondingen le ver
eenigen zal, tenminste volgens den schrijver, alles, 
wat mogelijk is, aangewend zijn om een blijvend 
geschiklen waterweg naur zee le erlangen. De kosten 
van eeu cn ander raamt dc heer Triton op zes mii
lioen. 

— De Staatscourant van 5 dezer beval het konink
lijk besluit regelende dc benoeming, bezoldiging enz. 
van ambtenaren bij hei kadaster. Daarin word o. a. 
bepaald : 

De ingeiiieiirs-verificaleiir van bel kadaster en de 
landmeters wonlen door den Koning benoemd. 

De benoeming van de uilspiraut-luudmotors wordt 
uan den Minister van Financiën opgedragen. 

De adspiranl-lundmetcrs worden benoemd naar den 
uitslag vaneen vergelijkend examen, volgens de regels 
vastgesteld iu deaitt. 10, 11, letter b, 12 en 13 
van het kon. besluit, dd 10 November 1874, n". 0. 

Om tol het examen te wonlen luegeluten, moei 
dc uilspirnijt op den I''1" Januari van het jaar, waarin 
het examen wordt gebonden, ziju achttiende jaar zijn 
ingetreden, en den vollen ouderdom van drie en 
twintig jaren nog niel hebben liercikt. 

Benoeming tet landmeter van het kadaster ge 
• In-li na voldoend examen afgelegd, naar tic regels 

vastgesteld in art. 15 van hel kon. besluit, dd. 10 
November 1874, nn. 9. 

Tot dal examen worden alleen toegelaten : a. de 
adspiraul landmeters, die op den l ' t l D Januari van 
het jaar waarin bel examen wordl afgenoi bun 
een en twintigste jaar zijn ingetreden, en tevens een 
vol jaar als adspiraut-hiudmeter zijn werkzaam ge
weest; b. tlie een diploma van landmeter, bedoeld 
hij bei kon. besluit van 88 Juli 1805 (Staattbl. n". 
87) bezitten, tien leeftijd van dertig jaar nog niet 
hebben bereikt eu blijkens een op last van den Minister 
vau Financiën ingesteld geneeskundig onderzoek voor 
den dienst van hol kadaster geschikt zijn. 

Niemand wonlt meer tlan tweemalen tot het exa
men van landmeter toegelaten. 

De udspii-aiit-landtueiei-s, die bij het bereiken van 
den leeftijd van dertig jaar hot examen niet mot 
gunstig gevolg hebben afgelegd, worden ontslagen. 

Do examina in dil besluit bedoeld wonlen afgelegd 
voor commission, waarvan tie loden worden benoemd 
door tien Minister vau Financiën, die tevens hare 
instruct ion vaststelt. 

De commission brengen omtrent den uilslag van 
bet examen een schriftelijk vei-slag uit. waarin de 
geexamineeiden naar himiie geschiktheid en bekwaam
heid in volgonle wonlen gerangschikt. 

Het getal en de standplaatsen der ingenicurs-
verifieateur van hot kadaster wonlen overeenkomstig 
kon. besluit, dd. 8 Maart 1839, n". 87, door den 
Minister van Financiën geregeld, 

Het juarlijksch traktement van do ingenieurs-veri
ficateur bedraagt: voor hoogstens zes ingenieur-veri 
ficateur ƒ 3 0 0 0 voor elk; voor de overige / 2800 
voor elk. 

Zij ontvangen vergoeding voor reis- en verblijf
kosten wegens dienstzaken, enz. 

Het aantal landmeters bedraagt hoogstens: 45 
van de 1ste klasse, met een juarlijksch traktement 
van ƒ 2 2 0 0 ; 55 van de 2de klasse, met een jaar-
lijksch traktement van ƒ 1 8 0 0 ; 05 van de 3de 
klasse, met een jaarlijksch traktement van f 1200 
tot ƒ 1 4 0 0 . 

Het traktement dor landmeters van de 3de klasse, 
bij het in werking treden van dit besluit als zoodanig 
in dienst, bedraagt ƒ 1400. 

Het aantal adspirant-landmeters bedraagt hoog
stens 75. 

Aan de adspii-ant-lantlineters wordt, tiaar gelang 
van de plaats waar zij werkzaam zijn, door den 
Minister van Financien eene toelage verstrekt van min
stens ƒ 40 cn hoogstens J 00 's ninands. 

Aan de landmeten wordt eene toelage voor dienst
reizen toegekend, waarvan het bedrag door den 
Minister van Financiën wonlt bepaald. 

Ann hen worden vergoed uitschotten, bij henuetin-
gen gedaan. 

De landmeters en adspirunt-lundmeters worden 
door den Minister van Financiën werkzaam gesteld, 
waar tie behoefte van tien dienst dit vereischt. 

Dit besluit treedt in werking op don lsteu Juli 1877. 

Zwolle. Naar men ons mededeelt heeft ten 
tweeden male een onderzoek plaats gehad naar den 
toestand vun den toren en zou dit aau de heeren 
Vau Beusekom, Romein en Van Essen, gemeen te-
arcliitecten tc Groningen, Leeuwarden en Zwolle, ziju 
opgedragen. 

Uiikomlijfiiigeii van Aanbestedingen. 
Haandag, I I J u n i . 

a-llage, to 10 uron, door den intendant op Groot-
Zorgvliet: lo. bet maken van de baan voor ecu \\<-.> 
van bet sandcrijkaun.nl vau Zorgvliet tot aau do Bock-
laan; 2o. het bestraten van dezen weg over cone 
breedte vim 12 h ï ] 3o. bet bestraten van een reeds 
opgehoogd gcdeclle weg volgens nanwijziug. 

Bergum, te 11 ureu, door deu burgem. van Tiot-
jerksleradeol : het maken vau etuie nieuwe verdoel ing 
iu lokalen vau de school te Hnrdegarijp enz 

'a-llage, le 11', uren, door het mini-te ie vuu 
binnenl. zakeu, aau het gob. van liet prov. best.: lo. de 
verruiming van do Veerslool aan dc Wicldrechischo 
zijde van het 's Gravendcelscbe ponUeer. Raming 
f" 1350; 2o. liet maken van eene pUptsnkflS iu deu 
Acadetuietuin enz. tc Leiden. 

Dardrechl, te 12 ureu, ter secretarie: bet maken 
cn stellen van 2 ijzercu sluis leuren voor de Beuedcn-
sluis uldaar. 

V l l a g e , te 1 uur, door burg. eu weth.: de bouw 
eener school cn onderwijzerswoning met gymuastick-
gebouw te Scheveningen. 

Kampen, te 1 uur, duor het gemeentebestuur: het 
makeu van eenige ht rstelliugcn aau het 2e. gedeelte: 
der Drontber-bedijking. 

tmaierdam, tc I'/i uren, dour de Huil. IJzeren-
spoorwegmaatschappij, in het. stationsgebouw: bet 
leveren vnu 20,000 stuks ijzeren dwarsliggen met vcr-
biiidingsdeclcu, iu 2 perc. 

Lulkageatel. te 2 uren, door hetgemeuntobestuur: 
lo. eenige vernieuwingen OU herstellingen aau dc 
school; so, het bouwen eener ouderwijzers wooing met 
levering der bouwstoffen. Aanw. te 12 uren. 

ntVJaeeM-easeehte, te 4 uren, door bet dijkshrst. 
van het Oud-Bildt, bij W. J . DeioemS: Lo. liet afbre
ken der Oude- cn liet opbouwen eener nieuwe brug 
over de Koudevaart in den Middelweg onder St.-Ja-
cobi-paroebic; 2o liet Vernieuwen der brug over de 
Nieuwe-Vaart, ïn den Middelweg, nabij St-Jacobi-
parocbie. 

eUuskaer, dour dijkstaal en hoogheemraden van dc 
Uitwatercnde Sluizen iu Kcmicmerland cn Wcstfries-
land : dc levering van Io. eiken-, grenen-, vuren- cn 
dennenhout; So. eiken psalhoaten; 8a liüO KG. ijze
ren wormungrls: lu. 140,000 KG. grove brik. 

Ilinsdag, IS Juni . 
'a-llage, te 11 uren, door liet ministerie van ma

rine: bet bouwen vnn o woonhuizen voor den dieust 
der verlichting te Llmuideu, alles met deu aankleve 
van dien. 

Ito « . u r n te 2 ureu, door de houw maat schappij 
Nieuw-Busstim, in het Hotel Nieuw-Bussum: bet 
bouwen van een zomer- cu winterverblijf op een 
terrein ro'cgcn iu het Spiegel, nabij bel station. 

I'ljenaard: het huiivveu vau eeu winkelhuis met 
woning tuin den Hilleudijk, naast F. van den Berg. 

Huaalniid : het bouwen vau eeue houwiuanswnning. 
wagenschuur, kam molen eu hooiberg. Inl. bij den 
bouwkundige T. vsn der Doll. 

Waenadag, 13 Jun i . 
'•-flage, te 11 uren, door het ministerie vau bin

nen), taken i dc herstellingen en vernieuwingen san de 
Rijksrivierwerkeii iu de Nieuwe-Maas, dc Oude-Miias 
beneden het Buercngat, het Scheur tuide Hartcl, niet 
liet onderhoud van 1 Juli '77—80 Juni '78. R u m ing 
f 10,300. 

Woawvooai, te 11 uren, door het dijksbestuur van 
den polder Ze ven boven, iu de raadkamer: bet onder
houd ged. 4 jaar cn li maanden vnn bruten, duin-
men, duiker» enz., liggende ten laste van cu iu den 
polder Zevenhoven, zonmedo bet bewerkstelligen vuu 
diverse kanitale vernieuwingen gedurende het onder-
houdstijdvnk voornoemd. 

Rrventer, te 11 men, voor II. Schnldcr, bij P. L. 
D. Spijker, nau den Brink: liet bouwen van ecu bo
venwoning en bjkoincndc werke , iu bet huis aau 
deu Brink, naast ziju woonhuis. Aanw. 13 Juni, tv 
10 uren. 

Iliiiileloapen. le 11 uren, door burg. en weth,: lo. 
afdamming der zeesluis, het droogmaken 'en droog-
houden ervan ged. de herstelling: so. vernieuwingen 
en herstellingen anu hot sluisgebouw; do. het bouwen 
van eeu houten ophaalbrug; 4o. verauuwing van eeu 
kistboofd: 5o. herstelling vau het bui teu havenhoofd of 
SOOgen. Galjoen; 6o. herstelling van de Laugebrug; 
7o. idem van de Kortebrug; So. idem van deu kist-
paulrci-el en de steenen vnetingen lattgS het zoogcii. 
Koolstrand. Aanw. 11 Juui, te 10 uren. 

Uttmmela, te 11 ureu, teu genieetitebtiizc: lo. bet 
bouwen van een lijkenbuisje enz op de algemeene be
graafplaats onder Oostorendj 2o. bet van buiten ver
ven van het gemeentehuis; 'io. bet vau binnen verven 
v ui de nieuwe onderwijzerswoning te Cu baard. Inl. 
bij den architect S. van Veen, le Sp;iuiiiiiu. 

Weeap, te 11'. uren, door den eerstaanw. in^en., 
in bet gemeentehuis: lo. liet bouwen vau 2 berglood-
sen voor nrlillcrirmatrrircl te Muiden; 2o. idem van 
idem voor idem le Weesp. Bilj. inz. 12 Juni, te 8 
uren, op het bureau van den ingen. voornoemd. 

« i j k - . i . u i - l l u h i . tc 12 uren, door het bestuur vnn 
den St.-Aagteudijk, in De Vriendschap: het begrinieu 
van een gedeelte van dien dijk, ter lengte van on
geveer 875 M. Annw. \2 Juui. 

V i i i i i r i i i i II . tc 12 uren, door dijkgraaf en heem
raden vnu den polder, bij Rijlaardtsdam: het amo
veeren van dc bestaande- en het wederopbouwen der 
gebuuwen vnn het beneden-stoomgemaal van dien 
polder. 

l l o « j r v t * i i r l , tc 1 uur, door deu burgowecster: lo. 
het muken van eeu nieuwen klokkcsloel in den toren 
tc AarJswoud; -'o. het portlanden van dc westzijde 
vau den toren te Aardswuud en van enkele godeelttu 
van deu dorpstoren tc Hoogwoud. 

Werkendam: bet leggen van cen dam in het gat 
tusscbeu de Kruid vlaai cu Keizcrsdijk ouder Mado-
eu-Drimmelcn. 

Irendrrtlag, 14 Jun i . 
Amaterdam, le 11 uren, door den directeur en 

commandant der marine, ter griffie van de direct ic' 
hot vemieUWen vnu een drietal bergplaatsen op 's-Rijks 
werf aldaar. 

Harken, te 11 uren, door de watcrsnoodscommtsMf 
op het eiland Marken, ten rindhuizo: het bouwen 
vau 2 woningen onder één dak, en het maken van 
voetingmurcu, i immer werken euz. aan verschillende 
wouiugeu op Marken, iu 8 perc. 

Haardplaat, te 11 uren, door het dagelijksch 
bestuur voor dc uitwatering door de sluis bij N m; , : '• 
Een, in den Hoofdplantpoluer, in het polderhuis: ! , : 

herstel, de vernieuwing en bot onderhoud tot 'AO 
April '78, van dc werken dier uitwatering. 

O i n i e r - * i n i t r l . te 12 uien, door het bestuur vao 
den polder de Rondbocp, ia De Vrije Handel: l * 
het makeu en leveren van cen nieuwen vijzel en vijzel' 
stoel met toebehooruu voor den vijzclmolen over dc 

OM iu gezegden polder: 2o. eeuige M 1 grove puin en 
tic', oi' t e Keven per M 1 . 

U i , leoi , le B '/i uren, door bet ministerie van 
jjinuenl. zaken, aan het gebouw van het prov. hest: de 
uit*oeii"g vau baggerworken iu hel Noorder- eu Zui-
jer-Spaarne. 

Witaplk, te fi uron. dour hel gemeentebestuur: het 
uitdiep1'11 tier Kerkvairlsehe haven over eene lengte 
tau ongeveer 014 M. Aauw. tc 11 ureu. 

Vri jdag, IA J u n i . 
flrswlnfcaa), tc 10 uren, door het prov. bestuur: 

nCt vervangen van dc houten draaihrug over hel 
Hocinbcp buiten de Apoort tc Groningen door een 
bovenbouw van plaatijzer, en bet. daartoe wijzgen van 
dcn steenen onderbouw. Iul. bij d«n prov. iugeuieur, 
den sdjunot-lng. cn deu opzichter Hazewinkel, uilen 
le Groningen. 

BisnlsUBMS, te 12 uren, door burg. cn weth.: hot 
Lgawen van 2 •!uiswachterswoningen te Nieuwe-Pe-
kcla. Bilj- 'U2 . 14 Juni. (llerbest.) 

Ooathurg, te 12 uren, door het bestuur vun het 
«aterschap der sluis aan de Wielingen, bij Canunacrl: 
]0. hot verbeteren, onderhouden en herstellen der 
fgterkserends werken aan dit waterschap, voor den 
dienst 1877/78; 2o. het bouwen eener schuur in de 
nabijheid dor zeesluis. Aunw. 12, l:'. cn 14 Juni. 

<t]alerdi|k, to 1 uur, ui bet Rechthuis: het hou-
aSD van eene bOQWmSnsWOOing met schuur eu dubbele 
mbcidurswonitiu' in den Grooto-IJnolder op perc. 20, 
%fi A, liggende aau den Kanaaldijk en den nieuwen 
•ft; en van eene schuur en dubbele arbeiderswoning 
in den Groole-1 Jpolder op perc. 24, nfd. 1), aan den 
tpnorwegdijk nabij het Noordzeckuntinl. 

Li't'ttwarden, tc luur, door hetprov. bestuur: het 
opruimen vau ondiepten in knualeu cu vaarwn'ers, in 
ouderhoud cn beheer bij dc prov. Fricslan I of daar
aan in eigendom behoorende, iu 19 perc. Aauw. 
U Juui 

Veendam, te 0 uren, door het bestuur vnn bet 
fftmohap liet Veendam mar Bened en verlaat, ten Ver-
hslihuise: bet maken van 0G'(, M. beschoeiing, aan 
de noordzijde van bet vcrlnat. 

Huge, door J . T. Wouters: liet aanleggen, op-
hoî on en bestralen vau 3 straten in het Kleine 
Veentje; bet plaatsen van eene houten schociing en 
liet uitbolen van eeue sloot. Annw. 11 Juui, tc 11 
ureu. 

Zaterdag, IU Juni . 
lam, tc 12 uren, duor dijkgraaf eu heemraden 

van bet waterschap de Purmer, nau de Pormerwerfi 
het nia^en van de gebouwen met hijhclioorende «er
ken voor cen te stichten stoomgemaal iu de Purmer. 

nordrtrlit, Ic 1 uur, door dijkgraaf en hoogheem-
raileu der Vier Polders op het eiland Dordreoht* iu 
Koophandel en Zeevaart: het herstellen der storm-
•ctiade en het verhoogen van cen gedeelte van den 
Xuordetidijk niet eeue gedeeltelijke bcgriutiug, en het 
aanbrengen vau ecu zandberm. 

I lr lalawler , le 4 ureu, tloor burg. cn weth. van 
Oosldongeradeel: het sfbreken en wederopbouwen vsn 
dc soogenaamde Kleine 'lil up dtai Raids wal ouder 
Mclslnwier. Aauw. 12 Juni, te 3 ureu. 

i . ioniu-ru , 'savonds S nreu, bij den kofiïehms-
liouler 11. Piel) bet itlbrckcti van 8 gebouwen, nnndc 
oostzijde vuu de Groote Markt. Aanw. 11 Juui, le 
11 uren. 

ttarrcdjk, door bel College Van kerkvoogden der 
R i i r v . gemeente, bij don adm. korkvoogd J. H. Zwart: 
het doen vau uenige belangrijke vertiinmeringen en 
herstellingen anu de kerk aldaar. 

Haandag, l*t Jun i . 
klkuiaar. te 12 uren, door dijkgraaf eu heemraden 
ti het ambacht vnu Westfneslnnd, genaamd Geos'mcr-

Ambaehtt het gewoun oudetboud der Weslfriescbo 
dijsswerken. Aauvv. Hl Juni, te 10 uren. 

Ilardrrelit, lo 12 ureu, ter socrclnrin: lu. het ma
ken van een grintweg, lang l.»4ó M., iu dt:n Stads-
noliler, nabij Dordreohtj 2n. idem vnn 2 OOmpost-
loudsen op hel terrein der Meststaal, nau de Mijl; 
3o. idem vnn ecu duiker van gecreosoteerd dennen-
aoatmdenDttbbetdamseheweg aldaar. Aauw. H> Juni. 

Aimtcrdnii i , 1c 1 uur, door bet burgerlijk arm
bestuur : do levering van verschillende artikelen. 

Vllage. te 1 u u r , doir het ministerie vnn finan
ciën: het herstellen van telegraaflrjaen langs den Rijn
spoorweg Utrecht—Ede, Inugs tien Nederl. Centraal-
spoorweg Utrecht—Zwolle, lange tien Oosterspoorweg 
vau liet kruispunt bij Blauwkapel en dal bijdclunot-
ler, op de Houteusche vlakte nabij Utrcchi, eu langs 
deu Staatsspoorweg Utrecht—'s-Bosch, in 2 perc. 

SS.-Aana pwresnle, te 4 uren, bij T. R. Bijlsma : 
het nforekcu eu wederopbouwen eeuer schuur, be
westen St-Aiina-paiocbie, voor K. A. M'nssenaar. 
Annw. tc 10 ureu. 

t* orl o eli r m , duur het dsgslnksch bestuur VSO het 
waterschap de Overwaard, bij Van Dam: do levering 
van 140 last bazalt. 

Dlnadag, 19 J u u i . 
•-Huge, te 1) uren, door het ministerie van ma

rine: do leveriug van 170 totisleeiien. als: 00 stuks 
soort, SO stuks 3o snort ou 00 stuks 4c soort. 

Cauda, tc 12 uren, door de hoofdadministratic van 
het 4c reg. infanterie, ten bureele van den mnjoor-
kwnitiermeester: do levcnng van 200—220 hrockdrnag-
bsnden, OOg. *i0 ondernfficiersscbakots, 200—220 or
dinaire idem. 

V r n l i e i i i tc 1 nur, door den burgemeester: lo. bot 
dempen van de Juusgrncht met hot makeu van riolen, 
waterleiding on brandputten. Aauw. 14 Juui, tc 11 
uren; 2o. het makeu van uieuwe kolken met ijzeren 
roosters ou het verrichten vnn eenige werken aan 
pompen. Aanw. 12 Juni, te 10 uren, beginnende bij 
Ut Huis vnn Verzekering. 

llwingeUo, tc 1 uur, door het gcmccutcbcstuur: 
het bouwen vau 2 ouderwijze»woningen tc Lcggcloo 
en lo Lbcc. 

I i ie r i i t . te 2 aren, door de maatschappij tot oxpl. 
vaa Staatsspoorwegen, ann hot ceutraalburcuu i het 
onischuiven un verlengen vnn net spoor langs de noord' 
ïijdc der Haven en het leggen ccner kliukerbcstraling 
'aiigs de noordelijke en zuidelijke haven beschoeiing op 
het station Groningen, 'en bahoeve van den spoorweg 
Harliugcu—Nieuweschaus Raming f 2200. 

i i r e i l i t . door dc dirictie der Nederl. Rijnspoorweg
maatschappij : het uitvoeren van eenige werken teu 
behoeve vnn het gocdcicustntion in dc Stadsrietlandon 
tc Amsterdam. Aanw. 13 eu IG Juni, te 11 ureu. 

Wacnadag, 10 Jun i . 
Amsterdam, te 11 ureu, door de Koninkl. Nederl. 

Stooaihootmuatschappij, iu De Roode Leeuw: het bou
wen van eeue brugloods met toobchooren, lang 150 
M., op de kade cn steiger langs do Nieuwe Vaart te 
Amsterdam. Inl. bij den iugonicur-architect A. L . 
vau Gendt. 

l'trevht, tc 1 uur, door dc directie der Ned. Rijn-
'pourwcgmunls.: het levercu van den metalen bovenbouw 
von een brug tot gewoou verkeer over deu spoorweg 

op het station Arnhem. Aauw. 11 Juni, tc 11 uren. 
Bilj. inz. uiterlijk 1'.' Juni. 

Ilaiidrrdag, S l Juni . 
Wllhelmlnadarp, te 11 uren, in het gemeentehuis : 

de gewone onderhoudswerken auu den cal. polder 
Oost 'Bevelaad. 

Anialerdam, te 12 uren, door het ministerie van 
financien, iu het Oust-ludisch Binnenhuis: lo. het 
3jnrig ouderhoud vnu- eu hut doen van eenige ver
nieuwingen en herstellingen aan het gebouw genaamd 
het Oost-Indisch Binnenhuis tc Ainslcrluin; to. het 
inrichten vnu vertrekken in genoemd gebouw tot kan
toren voor k.i.laster cn hypotheken; 3o. het Sisrig 
ondcihoiid vau de li : - waaggebouwen te Amsterdam. 
Aunw. VA Juni, le 11 uren. 

Haarlem, te 12 uren, door dc hoofdadm. van bet 
le reg. huztren, teu bureele van den kipt,-kwartier
meester: de levering van stalkiclen, lederen sabel
kwasten, spoorfoudrulcu, broekdraigban len, foiirraire-
strikkeu, kolbakken zonder toe behooren, zakken met 
k wast. 

Haarlem , te 2'., uren, door het prov. bestuur 
werken tot voortzetting van de strandverdediging op 
het eiland Vlieland. Aanw. lÖJuni- Raming /"fiO.OOO. 

Vrijdag, li J u n i . 
Iiranlngen, tc 12 uren, door bet ministerie van 

binnenl. zaken, anu bet geb. van het prov. best.-, bet 
bentellen van storm- ou winterschu.de nau den Dol
lardsdijk en de landpunt Reide. Aanw. 15 Juni. 
Raming ƒ 6095. 

iloit ei ii te 12 uren, door gecomm. der Nederl. 
Herv. gemeente: bel maken van eene nieuwe schoci
ing, met graaf- en heiwerk, rond de Westerkerk. 
Aauw. 15 Juni, te 12 uren. 

Zatrrdac, S3 Juni . 
Leeuwarden, te 12 ureu, teu ticmceutehiiizc: het 

verbouwen van dc buizinge wijk F, no. I2'.'a, in tie 
Doclcstraat. Bilj. inz. 22 Juui, vóór 's avonds 8 uren. 

Kcrgeii.ap-Za«in, door J. P. Bredius: het makeu 
van een steenen duiker met 2 putten cn bijbehoorende 
werken, ten dienste vnu de ocslerkiiltuur. lui. bij den 
architocl D. J Oosthoek, alduar. 

Haandag, SS Juni . 
Amaterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: bet 

bouwen vau eonc schutsluis in het Wrstcrkaiunl. 
lui. bij tien stadsiu^cuieur J . G. vun Niftrik. 

Msuutaf, «e Jun i . 
!\ ij megen, tc 12', uren, door burg. en weth: lo. 

het makou cu leveren van eene hul- eu zweiniurich-
tiuï; 2o. de levering van 200,000 bovenvoetsohs grijze 
machinaal gevormde vlakke strnatklinkcrsteou, in 2 
perc. of iu massa; -i •. dc levering van 2 platte aken. 

Wort i -d i ig , 27 Jun i . 
'a-llage, te 11 ureu, tloor het ministerie van bin

nenl. zaken: lo. het verrichten van baggerwerk iu de 
Ainer en bet herstellen en onderhouden vnn dc wer
ken op het bovendeel dezer rivier uan de mondei: 
van het Onde-Maasje en de Donge, vnn 1 Juli '77— 
'A0 Juui '7S. Raming /9780i 2o. de heretellingen en 
vernieuwingen nan de Rijks-riricrwerken op do Roven-, 
Beneden- eu Nieuwe-Merwede, behoorende tot de 
werken der Merwede eu Killen, met het onderhoud 
van l Juli '77—SO Juni '7S, in 4 perc. Raming: 
perc. 1 ƒ17.500, perc. 2 f 20,000, perc. 'A ƒ37,000, 

Iicrc. 4 ƒ37,000; 3o. bet éénjarig onderhoud der Wet* 
:cn behoorende tot dc leidammcu iu hel Zwolschc 
Diep, met tie verlichting en afbakening van dat vnnr-
water. Raming ƒ 14,300: 4o. de herstellingen cu ver
nieuwingen aan de Rijks-rivicrwcrkcn op het Pnniier-
densche kanaal, deu Nedcr-Kiju cn dc Lek, met bel 
éénjarig onderhoud, in 4 perc. Raming: perc. 1 
/ 13,500, pere. 2 ƒ6000, porc. 3 ƒ18,000. perc. 4 
ƒ 98,500. Aanw. van nl dc werken 20 Juni; So, het 
aanleggen van een strekdam met anu hecht iugsk rib 
Inugs den rechteroever van de Niruwc-M.ias boven 
de haven vnn Per nis, tussehen do kilonieterranien 139 
cu 141. Aauvv. 23 Juni. Raming ƒ 47,500. 

Woeiiadag, 4 J u l i . 
'a-llage, te 11 uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken: het uil voeren van herstellingen cn ver
nieuwingen aan tie Ritksriviorwerken op de Boven* 
Maas, met bet onderhoud dier werken van 1 Juli 
'77—30 Juni '78, in 5 perc. Annw. 27 Juui. Raming: 
pere. I ƒ11,850, perc. 2 ƒ14.310, perc. 3/9310. 
perc. 4 ƒ10,000, perc. 5 ƒ23,000. 

\lloo|i van \;iii!nMi'iliii!ii ,M. 

Haarlem, 22 Mei: lo. hot vergrooten der kolen-
bergplaatsen aan do stoomgemalen Cruquius cn Lijn
den; minste iuschr. was P. vnu Essen, te Halfweg, 
voor ƒ 22S7. 

2o. het onderhoud der grintwegen tot 1 Mei '78: 
perc. 1, H. Raaphorst, ƒ 1 0 0 0 ; perc. 2, dezelfde, 
ƒ1080; pere. 8, A. van Son, ƒ 1 1 0 0 ; porc. 4, dezelfde, 
ƒ 9 0 0 ; perc. 5, F. do Ham, ƒ 1 2 3 0 ; perc. fi, N. Wam-
steker, ƒ 1 0 2 4 ; pcre. 7, C. Bogaarl, ƒ 1098; oerc. S, 
N. Wanistckor, f 1218. 

Harderwijk, 23 Mei: lo. het graven cn metselen 
van een gaskuip; ingek. 3 bi'j., als: 
J . II. Hou wen horst, te Harderwijk, f 427S. 
J. I). Raaijcn, „ idem „ 4138.90 
W. van Dijk, „ idem „ 3990. 
gegund. 

2o. levering enz. van een ijzeren stolp of gashouder; 
ingekomen 4 biljetten, als: 
Vau Gotbicr, te Brussel, / 5C94 
M. v. d. Kuijl, „ Slikkerveer, „ 6090 
II. Dalhuizen, „ Kampen, „ 4187 
H. Saager, „ Harderwijk, „ 33G9 
gegund. 

• io. het bouwen vnn een houten koleuloods; ingeko
men 5 hiljetteu, i i ! - -
M . de Lang, te Harderwijk, ƒ 1295. 
J. J . Rlocmendaal, „ idem „ 12S0. 
J. II. Rouwonhorst, „ idem „ 1275. 
J. Kok, „ idem „ 1200. 
I). van Munching, „ idem „ 1191.71 
gegund. 

Keuzen, 25 Mei: le perc. de onderhoudswerken 
aan den polder Nieiiwe-Ncuzon; ingekomcu 5 bil-
jelien, nis: 
I. van Male, te Breskens, ƒ 10.84S 
P. J. van Rornortel, „ Hontenisse, „ 10,325 
C. Roskam Jz„ „ Sliedrecht, „ 15.040 
C. v. d. Hooft, „ Neuzen. „ 14,199 
D. Tholens, „ Hoek, „ 18,993 

2e perc. de]werken tot oeververdedigiug; iugek. 4 
bilj , nis: 
I. van Male, te Breskens, / 14,447 
V. Declorcq, ., Snlsaoto, „ 14.0fi7 
D. de Jong, ., Sliedrecht, „ 13,790 
C. v. d. Hooft, . Neuzen, „ 13.308 

Lsnneker , 25 Mei: het bouwen eener spinnerij op 
het terrein Tubautio, voor B. W. en H. ter Kuile; 
ngek. 7 bilj., als: 

H. Tönis, te Enschedé, / 29,417 
J. Fijlstm. „ idem „ 25,355 
H. ter M'oele Abt., „ idem „ 24,450 
M. Geerliug, „ idem „ 23,850 
F. W. Buina, ., idem „ 22,900 
A. A. Flioge, „ idem , 22,500 
(i. Beltman A.Gz.. „ idem ,. 20,200 

Nleuwerkerk a IJ., 2fi Mei: lo. bet onderhoud der 
k n in t werken van deu Prins-Alexauderpolder vnn I 
Juni '77 tot 3] Mei '78; minste inscbr. was M. Tiele* 
man, te Krulmgeu, voor /34Ü0; niet gegund. 

2f>. het onderhoud van dc narde- en rijswerken vau 
den polder vnn 1 Juni '77 lot 31 Mei '78; minste 
inschr. wns A. Kokslioorn, tc Kralingen, voor ƒ4925; 
gegund. 

Amsterdam, 2(1 Moi: het onderhoud ged. 2 jaren 
eu 7 maanden vau don watermolen cn do 3 bruggen 
in den Over-Amslelschen polder; minste inschrijvers 
waren Nieuwkcrk on Hcijtlagcr, tc Amslerdum, voor 
ƒ2173.50. 

Leeuwarden, 20 Mei: het bouwen van ecu woouhuis 
c. a. op ecu nieuw terrein, aan deu Grachtswal te 
Leeuwarden : ingekomen 4 bilj-, als: 
.1. .1. Fokkens, te Britswerd, ƒ 20,888 
J. Potten» cn Co., „ Leeuwarden, „ 19,350 
T. fi. Bekhuis en Co., „ idem „ 16,691 
W. T. Nauta, „ Hijlaard on 

M. J. Bobotanus, „ Boksum, „ 10,190 
Haardplaat, 2ti Mei: lo. do gewone onderhouds

werken uau deu polder: ingekomen 4 biljetten, ids: 
I). Bolier Cz.. to Rilland, f 21,337 
P. Monjé, „ Breskeus, . „ 20,851 
D. Tholens, „ Hoek, „ 20,400 
I. van Male Dz., „ Breskens, „ 20.37S 

So, het bouwen van een nieuw poldermsgasijn 
met hot onderhoud daarvan tot 30 April '78; minste 
iuschrijvcr was A. Monjé. te Hoofdplaat, voor ƒ 7 4 5 . 

ZMUMI - 28 Mei: do levering van lo. 75 tot 100 
sinks dekens, lang 1.95 bij 1.50 M., wegende 2 KG.; 
minste inscbrijvur wus H. J . van Wensen, tc Lelden, 
voor ƒ 4 4 8 . 

2o. het linnen. 000 k MO M., breed 0.70 M.; minste 
inscbr. was A. The mans, te Zwolle, it ƒ 0 . 3 8 . 

Delft, 29 Mei: de leveriug aan de artillerie-stapel
en constrtictieninga-tijuen van 10,00 I eiken speken, 
ruwe uo. 2, tot iaden nos. 4—0; iugekomen 8 bil
jetten, als: 
11. II. Clorcx, te Bokstel, f 1.25 
P. II. van Hoogerwou, „ idem „ 1.21 
J. II. vau Hoogerwou, „ idem „ 1.17 
J. Heemskerk, „ Delft, „ 1.159 
A. van den Ende, „ Wassenaar, „ 1.15 
Buiidniu en Co., „ Rotterdam, „ 1.125 
A. Koolc, „ Delft, „ 1.01 
G. J . Boelen eu Co., „ Leiden, „ 0.95 

Ue-Ceckadarp, 29 Mei: lo. de leverantie cn bet 
transport van 150 stère onderhoudsgrint; miusto in
schrijvers « i i . :i Gebr. Moorman, Ie Helder, voor 
f 1083. 

Kul le i ihu rg , 29 Mei: het herstellen vnn don afslag 
van deu Lekdijk, van den grenspaal van Buren tot 
het fort £ verdingent minste inschr. wus D. A. van 
deu Oever, tc Kuileuburg, voor /"1SG5. 

Cnaehedé , 29 Mei: het bouwon eener ververij voor 
de firma Stroink en Co.: ingek. 7 hiljetteu, als: 
F. W. Bums, te Enschedé, J 7220 
Onink, „ idem „ «740 
Fleejtt, „ idem „ G378 
G. Beltman, „ idem „ 5990 
M. Geerliug, „ idem „ 5595 
11, Flucht, „ idem „ 5100 
II. Eggiuk, „ idem „ 4880 
geguud. 

nieren, 30 Mei: het bouwen van eene branderij 
voor dc Erven R. W. Bovensten; ingekomen 9 bil
jetten, als: 
A, A. vnn Dommelen, te Aruhem, ƒ 9200 
II. M. Bercndsen, „ Laag-Keppel, ., 7703 
J. de Wit, „ Dieren, „ 7074 
Wed. W. Canniggelt, „ Brummen, „ 7379 
H. A. Wulsiug. „ idem „ 71Sfi 
W. Enkluar, „ Diereo, „ 7010 
J. .Maandag Ts., , idem „ 8908 
A. R. Scboonmau, „ idem „ fi9S3 
A. Klandcrmnu, „ Brummon, „ 0449 
gegund. 

vitiiwalda, 30 Mei: het bouweu van een woouhuis 
met 2 woningen; minste inschr. was G. Hcrkens, te 
Oostwold, voor z*3750; uiet gegund. 

Ouderdendam, 30 Mei: het amoveeren der Pomp. 
ti) iu deu griutwog van Middelstem naar Loppersum 
en het daarvoor iu plaats bouweu eener vaste brug; 
iugek. 5 bilj., als: 
J. Lubsen, tc Zuidwolde, ƒ 2570 
T. Bos, ,, Bedum, „ 2325 
A. Pastoor, „ Slediim, „ 2312 
K. R. Danhof. „ Bnllo. „ 2189 
B. Janson, „ Westerwijtwerd, „ 2137 

Halk, 30 Mei! het houwen van ecu windwater
molen; ingekomen 3 biljetten, als: 
S. Visser, to Nijemirdum, ƒ 51S0 
J. fat vau der Veer, „ Balk, „ 4fi80 
E. W. vau dor Veer, „ Sondel, „ 6499 
geguud. 

Katinemalre, 30 Mei: het bouwen eener villa zon
der bijleveriug van hout en steeumiiterialeu; ingek. 
5 bilj, als: 
C. Bartels, tc Zierikzee, ƒ 0100 
W. Koolc, „ idem „ 8090 
M. v. d. Sluis, „ Zonneuiaire, „ 5S00 
H. C. v. d. Ende, „ Zierikzee, „ 57S2 
B. van Verre, „ Noordgouwe, „ 5450 
J. vnu den Werve, „ idem » 5000 
gegund. 

1.1 o n i i i n i 30 Mei: het bouwen van eeue landhoeve 
op het Broekje hij Zaandam; iugek. 10 bilj., nis: 
J. T. van Kampen, tc llnarlem, t 17,400 
J. vuil Uniterm, „ Wormerveer, „ 14,090 
K. Bol, „ Burgerbrug, „ 14,200 
G. Dignim, „ Schagen, „ 13.55S 
P. Brugman. „ Alkmaar, „ 13.800 
J. Dekker, „ Zaandam, „ 12.S0O 
Gebr Koekkoek, „ Ainstcrdam, „ 11,903 
P. tic Vries, „ Zaandam, „ 11, hei 
C. Kskes, „ idem „ 11,334 
A. Itijuveld, „ tlpoudai... „ 10.842 
gegund. 

loi . ini , 31 Mui: lo. de dijkswerken nan den Zuid 
polder; minste iuschr. was U. Beuudcr, tc Schnrdam, 
voor ƒ 5 5 0 0 . 

2o. idem ann den Schardam cn Koukendijk; minste 
inschr. was R. de Groot, tc Scharwoudc, voor ƒ 0 7 0 . 

So. idem nan den Katwoudor Zeedijk; minste in
schrijver was P, Kommer Pz., te Scharwoudc, voor 
ƒ Blvé; gegund. 

•I >• idcmaanduuZceviiugsdijk; gegund aau J. Kramer 
en J. Kuijn, te Oudcudijk, voor ƒ 7SJ0. 

Gramakersen, 31 Mei: bet bouwen eener Herv. 
kerk; minste inschr. was J II. Vos, te Almeloo, 
voor ƒ 18.8Ü5. 

Kampen, 31 Mei: het uitvoeren van eenige herstel
lingen aan het eerste gedeelte der bedijking langs 
Dronthen c. a.; ingekomen 7 bilj-, als: 
C. Versteeg, te Hardinksveld, / 10,014 
J. A. Dekker, „ idem ., 9,fiS0 
W. v. d. Belt, „ Grafhorst, „ 9,180 
D. Boer, „ Sliedrecht, „ 8,975 
0. de Joug Jz., „ Hnrdinksveld, „ 7,990 
J. W. Belt, „ Vollcnhovcn, „ 7,930 
G. vnn Euuon, „ Kampen, „ 7,075 

Hreaken* , 81 Mei: de gewone onderhoudswerker, 
vau Oud-ün-Joiig-Breskons; Ingek, 6 bilj., als: 
P. J. Visser Pz., te Kruiningcn, / 22,075 
J. V. Quakkelaar, „ Vlissiugeu, „ 22,400 
P. Monjé, „ Breskens, „ 22,236 
B. den Exter van den 

Brink, „ Krabbcndijke, „ 22,100 
1. van Male Dz„ „ Breskens, „ 21,043 

«Baaeh . 1 Juni: het ophoogen vnn dc kanaaldijken 
langs de Zuid-Willemsvaart onder 's-Bosch: minsts 
iuschr. was J. Vullings, te Hetze, voor ƒ21,670. 

IJaelatein, l Juni: liet maken vnn een steenen 
walinuur eu bestraten der Havenstraat; iugekomen 7 
bilj, als: 
J. Poot, to Amsterdam, ƒ 4390 
T. W. Bonte, „ Utrecht, „ 3493 
G. A. Scbillc, „ UseUtoin, „ 3303 
A. van Randwijk, „ Uirecht, „ 31.85 
J. Krachten, „ idem „ 3107 
A. Bons, „ idem „ 3105 
C. J. de Ridder, „ IJsclstein, „ 2'.)2Ü 
J. Bouwman, „ idem „ 2740 
gegund. 

Deventer. 1 Jnnïr de onderscheidene werken tot 
uilbreidingder gasfabriek : gegund nan Van der W O - T I , 
Fnberweeen Vander Worp, to Deventer, voor ƒ58,979. 

«irenlngeii , 1 Juni: lo. het doen vnu verfwerken 
cn nudere werkzaamheden aan do akademisobe ge
bouwen, in 3 perc.; miusto iaschr. waren: perc. 1, 
K. K. de Jonge, te Groningen, ƒ3388 ; perc. 2, J. H . 
dc Vries, Idem, /2023; perc. 3,'li. Kiel, idem, /22S9. 

2o, het herstellen van de walglooiing langs do bin
nenhaven van Zoutkamp; geen hilj. ingekomen. 

Sta veals se, 1 Juni: dc gewone onderhoudswerken 
vau het waterschap; iugek. 7 bilj., als: 
A. Foudrsine, te Goes, ƒ 15,200 
B. d. Exler v. d. Brink, „ Krabbcndijke, „ 15,000 
C. Bolier, „ Bruinisse „ 14,820 
A. van Poperiug, „ idem „ 14,797 
P. J . vaa Remortel, „ bTontenisse, B 14,fi,i0 
G. Bulier Dz., „ Scherpenisse, „ 14,040 
P. Moerland, „ Stavenisse, „ 14,476 

Braalnaan, 2 Juni: het slechten vnn den voornu-
ligcn vestingwal tussehen bet Boter- en bet Damster-
diep, het stoopen van dc Stccniilpoort enz.; ingek. 
14 hilj., als: 
G. C. M. Rottinghuis, te Delfzijl, ƒ 150,000 
J. II. Uffelaar, „ Farmsum, „ 141,000 
A. A. Tukker, „ Ameide, „ 131,000 
G. P. Oberman, „ Wansvverd, „ 120,000 
li• Zwolsman, „ Oroningen; „ 114,000 
J. Veldkamp, „ Bedum) „ 112,000 
De Borst Verdoom, „ Ameide, „ 100,000 
M. A. J . Taverne, „ N'cuweschans, „ 97,755 
W. B. Harkema, „ Warfhuizcu, „ 96,690 
W. A. (i. .lansen, „ Utrecht, „ lJfi,500 
P. II. Dopheide, M Groningon, „ 94,472 
J . Schreuders. „ Winkel, „ 92,512 
B. A. Wiegerink, „ Gruculoo, „ 80,502 
I* Brand Dz.. „ Giesendam, „ 77,400 

Itreelil, 2 Juni: hot doen van klinkerbcstrnlingeu 
op den grooten weg le kl. no. 3, tussehen Maarsen 
ou Utrecht; minste iuschr. was J . J . Rekker, te Arn
hem, voor / 3229. 

Z w o l l e , 2 Juni: het houwen van 25 arbeiderswo
ningen in Assuudorp; ingok. 5 bilj,, als: 
Van Oseh, te Zwolle, f 33,333.33 
Kroeze, „ idem „ 32,500. 
Prllinkhoff, „ idem „ 32,493. 
Bruins, „ idem „ 89,600. 
Trooster, idem „ 29,405. 

'a-llage, 4 Juni: bet maken van riolen in de Kem
perstraat ; miuste inscbr. was G. Key, te Rotterdam, 
voor ƒ2328 . 

t t n s i f i - i i , 5 Juni: het graven vnu eeu nauvocr-
Li'inal teu dienste van hel stoomgemaal iu den bin-
ne n d ij kseh en-Bu i ten veld erscken polder, uau den Am-
steldijk over dc Scbulpbrug; minste inschr. was A. 
Zierenveld, te Amsterdum, voor/1995; niet gegund, 
maar opgedragen anu Schep en Ambagtsheer, lo Am
sterdam, voor ƒ2401. 

l ' t rerht. 5 Juni: het leggen en verleggen van spo
ren cu wissels enz. op bet statiousempbtcoment Maas
tricht, ten behoeve van den spoorweg Muustrïcht— 
Eindhoven; ingek. 2 bilj., als: 
J. Gozé, te Maastricht, f 5275 
J. Laudy, ,, Sittard, „ 4330 

Ouderdendam, fi Juni: het verhoogen en gedeelte
lijk verzwaren van den zeedijk tussehen Zoutkamp cn 
Vierhuizen, cn het maken van 900 M* bnznltglooiing; 
ingekomen 4 bilj., als: 
S. II. Woldringb, te Zoutkamp, ƒ 51,980 
VV, B. Harkema, „ Warfhuizen, „ 42,965 
J. Veltkamp, „ Bedum, „ 39,900 
L. Riaud Dz., „ Qiesendsm, „ 29,990 

V r n l i e m , S Juni: bet onderbond der Itijks-Berkel-
werkeu iu Gelderland; minste Inschrijver was J. H. 
Smollzcr, to Gruenloo, voor ƒ 4 2 0 8 . 

Vervolg der Iterichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D. 

Leeuwarden. Verschillende hooge personen, in 
de voorgaande week hier aanwezig wegens het feest 
van de opening dor nieuwe haven te Harlingen, be
zochten de historische tentoon sl oil ing van Friesland 
in het koninklijk paleis. 

Do gonon ligden brachten gei uiineii tijd in deze ten
toonstelling tloor en waren uitbundig iu lof over het 
vele schoone. Dit is trouwens ook niet te verwonderen. 
Bijna 1500 inzenders hebben zich beijverd, het 
schoonste, wat zij van 't voorouderlijk erf hadden 
bewaard, derwaarts te brongen; IS vertrekken, be
halve tic ruime cn lange gangen. zijn deels met 
kostbare, deels met voor de geschiedenis en de kennis 
van 't huiselijk leven tier Friezen zeer belangnjke 
voorwerpen gevuld. 

Prachtige verzamelingen nn uiten en penningen, 
gildepeiiningen en andere voorwerpen bij bet afgraven 
vnn terpen gevonden, rijke verzamel ingen van untiek 
goud en zilver, kunsiig bewerkte familie-portret ten, 
kleederdrachien, ju zelfs 't koslbtiai-ste wnt de Isra
ëliet ische Synagoge en de Ronmsch-kat ludieke Kerk 
iu Friesland knn aanbieden. 

Verder een keurige collectie schilderijen. waaraan 
Alma Tadema, Bisschop, Van der Kooi, Bauer, 

http://pi-eadv.es
http://sandcrijkaun.nl
http://winterschu.de


D E O P M E R K E R — Zondaa, 10 Juni 1877-

Kool Sjullema, Hollander, Vau Wicheren en zoovele 
anderen hunne beate krachten besteedden; dun die 
antieke llimleluuper kamer, waarvan de wedergade 
niet meer is te vinden, de antieke slaapkamer, de 
keuken en de senaatskamer der vroegere Franeker 
academie! 

Hij veel schoons levert de tentoonstelling nog zoo
veel vreemds en verrassends, als zelden ergens te ge
nieten was. Den I3den Juni a. s. wordt zij voorliet 
publiek geopend. 

Varia. 

Suez-kanaal. Den Oden dezer is te Parijs eene 
vergadering gehouden van de aandeelhouders. De 
heer De Lesse|>s, spiekende van de besliste verklaring 
van Engeland aangaande de noodzakelijkheid, om 
het kanaal voor de Benepen van alle Mogendheden 
open te houden, gaf uls zijne meening te kennen, 
dat zoodanige voor de vrijheid gunstige beslissing 
nog de voorkeur verdient boven eene internationale 
overeenstemming, gelijk hij aan lord Derby had 
voorgesteld. Deze woorden weiden met bijval be
groet. — Het dividend is bepaald Op tï'. 3.55. 

Russ isch spoorwegnet. Hoewel het eerste 
gedeelte reeds in 1838 weid gelegd, is de tegen
woordige uitgebreidheid toch het werk van de lant-
ste jaren. De eerste lijn was de korte weg van 
St.-Peterebuig tot Zarskoje-Selo en Pawlosk en de 
weg vnn Warschau naur de Oostenrijksche grenzen 
was de tweede. Toen is gevolgd de groote lijn ge
naamd de Nikolaas-spoorvveg. van St.-Pet«rsbitrg 
naar Moskou, waaraan negen jaren lang gewerkt 
weid en die in 1851 is voltooid. In de eerste jaren 
der regeering van den tegen woord igen Keizer wer
den enorme subsidié» toegestaan, welke tot in 1875 
de oprichting van vijftig spoorwegmaatschappijen 
ten gevolge hadden; aan twintig ervan werd voor 
het volle bedrag van het kapitaal garantie verleend, 
twintig kregen gedeeltelijke garantie en tien waren 
instaat om zonder hulp van het Gouvernement t<-
werken. 

.Men zal zich het best ecu denkbeeld kunnen vor
men van de ondersteuning door het Gouvernement 
verleend wanneer men het cijfer der gunuition na
gaat over de volgende jaren, als : 18(14 /' 11,042,544 , 
1*65 f 11.205,804, 1S0Ü f 12,408,132, 1867 
/' I ï,i:K5,30U, l«li« /' 21,854,000. 1800 

f 33,033,702,1870/38,224,944 1874/87,733,058. 
Het is te verwachten dat laatstgenoemde som 

vu Ji' ieder dei1 drie volgende jaren nog 25 pCt hooger 
zal wezen. Het totaal bedrag van het kapitaal der ver
schillende Maatschappijen is ongeveer f 3,000,000,000 
en de geheele lengte der wegen 32,000 kilometer, 
die dooreen genomen f 82,5110 per kilometer gekost 
hebben. 

Het Gouvernement bezit ruim 50 pCt. van alle 
eigendommen der Bpoorwegen. 

I N G E Z O N D E N . 

GEBOUW VOOli HET DEPARTEMENT VAN 
JUSTITIE TE 'S-GRAVENHAGE. 

Belangstellenden zijn dezer dagen in de gelegen
heid geweest kennis te maken met het bestek en de tee
keningen voor het nieuw te bouwen Departement 
van Justitie, waarvan de besteding onlangs heeft 
plaats gehad. Ongetwijfeld moet het velen met ons 
genoegen gedaan hebben, dat de baksteen hier we
der in zijn recht hersteld is; het 'ts een verblijdend 
verschijnsel, dut meu tot de overtuiging komt, dat 
in de bouwkunst alleen -materialen, die dien naam 
verdienen, mogen gebruikt worden en dal de tijd 
voorbij is, waarin men van meening was, dat het 
schroeven uf plakken vau alle mogelijke surrogaten 
op planken ut' latten eene mate van kennis verried, 
waartoe niets dan eene zekere behendigheid gevor
derd weid. 

Minder verblijdend is het echter, een stijl uiteen 
zeker tijdperk gekopieerd te zien, al is het dau de 
llollanilsebe uf Nederlandsche renaissance. Hoezeer 
het slaafsch kopieeren moet ontraden worden. heve
len wij de bestudeering van de werken onzer voor
vaderen ten zeerste aan, want zonder studie brengt 
men het niet verder. Waren hier onze Vaderland-
sche bouwwerken uit de 13*" en 14d* eeuw geraad
pleegd, dan zou er niet gewezen behoeven te wor
den op de ongelukkige prulielen der dorpels en ban
den, die het water niet van deu muur maat' daar
langs leiden. Hetgeen ons het meest trof was het 
gebruik van iiitheemsche woorden, vooral in een 
tyd, dat er zooveel over Hollandsche bouwwerken 
gesproken wordt. Wij noemen als voorbeeld de vol
gende benamingen, waarop het oog bij bet doorlezen 
\an het bestek viel, als daar zijn: are douhleaux, 
are ogive, sommier, corbeau, enz. Met cen wei-
l.ig nadenken zou het niet moeilijk geweest zijn 
deze woorden te vertalen in gordelboog, kruisboog, 
aanvangstcen, draagsteen, enz. 

Zij, die er prys op stellen eene nationale bouw
kunst in het leven te roepen, zorgen , dat deze niet 
eene kopie der werken van de middeleeuwen of der 
renaissance worde en vooral, dat men er zich op 
toelegge uitheemsche benamingen te weren. 

Correspondentie. 

Aan .7. v, />. Wij herhalen onze zienswijze omtrent 
het opnieuw toegezonden artikel over de prijsvraag 
voor de Sociëteit te Arnhem en zijn ongenegen 
danraan eeue plaatsruimte te verleenen. Van de ons 
verleende bevoegdheid om het stuk te wijzigen zullen 
wij geen gebruik maken. 

Aan de heeren Liernur en De Druijn Kops te 
Frankfort a/Af. Uw schrijven is ontvangen, liet 
maakt een punt van overweging uit of wij dit zullen 
opnemen, omreden de quaestie zelve daarin niet dan 
zijdelings besproken wordt. 

Adver ten t i en . 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ue

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
25 Junij 1877. ten 12 ure des middags, op het 
Raadhuis, in het openbaar en bij enkele inschrijving 
doeu aanbesteden: 

Het bouwen van eene S C H U T S L U I S 
in het Westerkanaal. 

De voorwaaiden dezer aanbesteding met daarbij 
behoorende teekeningen zijn uitsluitend te verkrijgen 
ter Drukkerij der gemeente, tegen betaling van ƒ 1 . 5 0 , 
en liggen voorts ter inzage ten kantore van de af
deeling Publieke. Werken, tijdelijk gevestigd inliet 
voormalige Oudeiiianhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen wonlen uan 
het buieau vau den Stads Ingenieur J. G. VAN 
NIFTRJK, aun het gebouw genaamd Zeercgt, des 
voorniiddags van 10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, DEN TEX. 

0 Junij 1877. De Secretarie, 
DE NELI-VILLE. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Verkoop van gebruikte Spoorstaven. 
Punts tukken . Tong bewegingen. Lasch-
en E i n d p l a t e n . Schroef- en Haakbou-
ten, afkomstig van de lijnen der Staats
spoorwegen en liggende op de stations 
Z u t p h e n , Z w o l l e , E i n d h o v e n , Best . 
Vught ,Boxte l . Utrecht. Ven lo . T i lburg , 
Breda en Bergen op Zoom. 

Du voorwaaiden van verkoop liggen van af den 
2d"> Junij 1877 ter lezing aan bet Centraalbureau 
dei' Mantschapjlij tol Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse laan te Utrecht, aan de bureau's 
der Sectie-Ingetiietii-s te Mcpjicl. Zutphen, Rotter
dam, Venlo, 's Bosch en Bergen op Zoom en aan 
de bureau's van de Magazijnmeesters Ie Zwolle en 
te Tilburg, eu zijn aldaar op franco aanvrage te 
bekomen. 

Inlichtingen zij» op bovengemelde plaatsen le 
verkrijgen. 

Inschrijviiigsbilletten, volgens het bij de voorwaar
den van verkoop vastgesteld model . w'ordeu ingewacht 
uiterlijk den 20"*" Junij l.s"7, des namiddags ten 2 
ure, aan genoemd Centraalbureau te Utrecht 

Utrecht, den 1""' Junij 1877. 

Kouinkl. Nederl. 
S T O O M B O O T - M A A T S C H A P P I J . 

Aanbesteding. 
op Woensdag 20 J u n i 1877, te elf ure, i» het 
Koffiehuis »de Doode Leeuw", op den Vijgendam 
te Amsterdam . va» : 

Het bouwen van eene B E B Q L O O D S 
met toebehooren. lang 150 Meters, 
op de Kade en Steiger langs de 
Nieuwe Vaart te A m s t e r d a m , met 
de leverantie v a n alle materialen en 
arbeidsloonen. 

liet Bestek is » f 0.50 verkrijgbaar aa» de 
Koninklijke Nederlandsche Stoomdrukkerij, YVunnoes-
straut N". 100 

Inlichtingen geeft de Ingenieur-Architect A L. 
VAN GENDT. 

VOOR DE.\ WERkEMO STAM». 
Afdeeling INDUSTRIESCHOOL, te Amsterdam. 

De Betrekking van D I R E C T E U R der voor-
nueiinle .School vacant zijnde {voor Avond- Teeken
school in onderscheidene Vakken), wonlt heeren 
Sollicitanten verzocht zich vóór vijt-en-twintig Juni 
e. k schriftelijk franco te vervoegen aan het gebouw 
der Maatschappij, N". / . Voorburgwal bij de Yree-
denburgersteeg no. 3. 

Het Bestuur der Maatschappij: 
J. H. LELIMAN. Voorzitter, 
V. MEU BOOM. Secretarie. 

Het Bestuur der Afdeeling: 
P. H. STARK. Voorzitter. 
J. WIJDOOGEN, Jzn. Secretaris. 

P. 8. Nadere Inl icht ing la te bekomen 
bij het Beatnur der School . 

LOCOMOBILE. 
Men VRAAGT TE KOOP, eene gebruikte, doch 

levens g Ie L O C O M O B I L E van 3 a 4 pnar-
dcknicht. 

Gegadigden vervoegen zich met franco brieven 
ouder N". 203, met opgave van prijs, bij de Boek-
bandeliiren W. EEKHOFF Sc ZOON te Leeuwarden. 

Bij S. E. VAN NOOT EN ft ZN te Schoonho
ven is verschenen: 

IMiclioiiiltTtllal (ïrineiiicde 
\ ran 

BKTRKKKKI.UK DK 

Wis-, Viiiiur-, Itouw- en Werktuigkunde 
VOOR MEERGEOEFENDEN; 

Tot leiddraad bij een voorgenomen examen voor Opzigter 
bij den Waterstaat hier te lande, in Overzeeeche Be

zittingen of veer anders betrekkingen; — gevolgd 
door oefeningen die als hooldvereischte kunnen 

aangemerkt worden, 

DOOI 

F . D. S C H E K F E L A A K , 
Architect en Onderin, in de Wit-, Houw-en Werktuigkunde. 

06 Bladz., met vele figuren. Prijs75 Cents. 

BOUWKUNDIGE. 
Een OPZICHTER-TEEKENAAR, circa 7 jaar als 

zoodanig werkzaam geweest zijnde en van de beste 
getuigen voorzien, zoekt plaatsing. 

Adres onder letters A. H. bij den Hoek handelaar 
VOSKUIL, Puleisslruut 7, Amsterdam. 

Aanbesteding. 
De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 

NIJMEGEN, zullen op Dingsdag den 2G Junij 1877, 
des namiddags ten half een uur, in het Gemeente
huis te Nijmegen aanbesteden: 

1. M a k e n en leveren van een Bad- en 
Z w e m inrigting 

2. Lever ing van twee honderd duizend 
Bovenvoetsche grijze machinaal ge
vormde vlakke Straatkl inkersteen . 
i n twee perceelen of in massa. 

3. Lever ing van twee platte A k e n , ten 
dienste van het Overvaartveer voor 
de stad op het dorp Lent . 

De Bestekken en Voorwaarde» met de Teekening 
liggen ter inzage op de Gemeente-Secretarie te Nij
megen, dagelijks van 's morgens 9 tot 's middags 
3 uur, de invallende Zondagen uitgezonderd,1 terwyl 
inlichtingen zijn te bekomen bij deu Hear Gemeente-
Architect P. VAN DER KEMP. 

Maatschappij tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen. 

Lijn Almelo—Salzbergen. 
Verkoop van gebruikte Spoorstaven, 

een Puntstuk en eene Tongbeweging, 
afkomstig v a n de lijn Almelo—Salz
bergen en liggende op de stations 
A l m e l o , Hengelo , Oldenzaal , Gilde-
haus , Bentheim en Salzbergen. 

De voorwaarden van verkoop liggen van af den 
Junij 1877 ter lezing aan het Cent raai bureau 

der Maatschappij tot Exploitatie van Stuatss|Kiorwegen 
hij de Moreelse laan te Utiecht en aan het bureau 
van den Sectie-Ingenieur te Zutphen , en zijn aldaar 
op franco aanvrage te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-lnge-
nieur te Zutphen. 

Inschrijviiigsbilletten, volgens het bij de voorwaar
den van verknop vastgesteld mode], worden ingewacht 
uiterlijk den 20s1"1 Junij 1877, des nnmiddags ten 
2 ure, aan genoemd Centraalbureau te Utrecht 

Utrecht, den !«"> Junij 1877. 

Aanbesteding. 
De BURGEMEESTER der gemeente ARNHEM 

zal Dingsdag 10 Junij 1877, 's namiddags 1 ure, 
in bet openhaar ten Genuentehuise aanbesteden i 

1°. Het D E M P E N van de Jansgracht 
met het maken van R I O L E N , W A 
T E R L E I D I N G en B R A N D P U T T E N . 

Aanwijzing Donderdag l i Junij, 's voomiddags 
11 uur, te beginnen aan het Bureau der Gemeente
werken. 

2". Het maken van nieuwe K O L K E N 
met ijzeren R O O S T E R S en het ver 
rigten van eenige werken aan de 
Pompen. 

Aanwijzing Dingsdag 12 Junij, voormiddags 10 
uur, te beginnen bij het Huis van Verzekering. 

Hestekken tegen betaling verkrijgbaar ter Ge
meente-Secretarie. 

Openbare Aanbesteding. 
Op Zaturdag 23 Junij 1877, zal door den Heer 

J. P. HIIEDIUS te Bergen op Zoom wurden aan
besteed: 

Het maken van een S T E E N E N D U I 
K E R met twee P U T T E N en bijbe
hoorende werken ten dienste van de 
Oestercultuur. 

Bestek en teekeningen, liggen van af 12 Junij 
1877, ter inzage bij den Architect D. J. OOST
HOEK te Bergen op Zoom, bij wien van af dien 
datum bestekken te verkrijgen zij» tegen betaling 
van ƒ 0 . 5 0 . 

Aanwijzing in loco op Maandag den 18 Junij 
1877, des voorin, ten 11 ure. 

H. E. S U Y V E R , 
STOOMKETELMAKER. 

Levert in den kortst mogelyken tijd, KETELS 
van ulle bekende typen; belast /.ieli niet verande 
ringen nan bestaande Ketels toe te peien. 

Hollandsche Tuin, 
D i c k e r s t r a u t 3 0 e n 32, 

AMSTERDAM. 

Polderbesturen en Molenmakers 
Voor een civiele» prijs te koop aangeboden : 

plm. 500 ESSCIIEN BOVENWIËLKAHMEN, 
400 BEUKEN SPOOR WIELKAMMEN, 

» 600 AFR1KAANSCH EIKEN BONK EL A AR. 
KAMMEN, 

» 1000 YIJZELDUIGEN, 
• 1000 MOLENHEKKEN, 

allen nieuw en van het zwaarste soort met kromme 
koppen voor Conische werken, henevens eene partij 
EIKEN ONDERWIELKAMMEN met regte koppen, 
allen afkomstig va» de» voorraad der door stoorabe-
maling buiten dienst gestelde watermolens van den 
Zuidplas|K>Ider. 

Te bevragen bij P. VEIiBRUGGEN en J. VAN 
ROOIJEN te WADDINXVEEN, 

GE B R O E D E R S D I J K E R M A N te Breda, 
door uitbreiding der zaken en de toepassing van 
stoom tot spoedige alleveritig in staat gesteld, 

bevelen zich hierbij aan voor het maken van 
i l D I H I I T i l l l h l ' I U I I T I X jl 

Prijscouranten worde» up franco aanvrage grati; 
verstrekt, terwijl het modelboek na ontvangst van 
40 cents iu postzegels kan worden toegezonden. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en 'l'alelbazalt-nnieven 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Port land-Cement , 

KALK, BB01SSTEES, VOORVASTE STERNES, KHZ. 
Sieowehaven .\.:ijde 55, llotterdnii,. 

" V e r w a r m i n g e n V e n t i l e r i n g 
VAN GEBOUWEN. 

De Ondergeieekeiiden bevelen zicb aan voor het 
leveren van V E R W A R M I N G S O N R I G T I N G E N 
door middel van warme tucht, warm water of 
stoom. 

CHARLES REMT & BIENFA1T, 
Doompjes, menie Hommer 54, 

II 0 T T K li n A M. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 

DE JONÖH & Co, Civ. Ing. 
t e OUDEWATER. 

Veniumliiien STOOM- en HAND-BAGGERMOLENS, 
volgens eiiren systeem. 

De G R O O T S T E M A G A Z I J N E N v a n 
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 

bevinden zicli 
ROTTERDAM, AMSTERDAM, 

N i e u w l a n d N \ 1. Bloemgracht 77 
(Vasteland) G Sc J . C O O L . Fabrikanten 

BEKROOND 
Amsterdam Parijs A r n h e m Philadelphia 

1866 1867 1868 1876. 

B. H0LSB0ER te Arnhem. 
FABRIEK en M I G AZIJN van Instrumenten 

voor \vetensclin|i|H'lijk gebruik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers . Ve ld . . M a r i n e 
Theaterkijkers , Briefbalansen, ens. enz. 

PEIIA QUALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ 6.— , per 25 vaten /'5.70, 

per 50 vaten ƒ5.40, 

bij grootere partijen over den prijs nader 
i overeen te komen, 

AUGUST OSTER, 
G l a s h a v e n 12 te R o t t e r d a m . 

SUIJVER Hk. J O N K E R & ZOON, 

S T O O M K E T E L M A K E R S t e A M S T E R D A M , 
hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

1 < f c v m • w V A L D E T R A V E R S , 
A^VL^SjSSW;. -reel"! berigt dal d • haar lol eenige A G E N T E N voor den 

'^tkJMósicj*-** verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLKERS &, C°. te Amsterdam, 
door wie ook tot liet leggen van vloeren Inlichting» worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden nis aan de Fabriek, Beltweg N°. 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 
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HET SPOORWEGSTELSEL IN BIHTSCll-INDIe. 

Op het oogenblik, toen Lord Dalhousie voor een 
volksmenigte van 500.0110 inbcorlingen nil alto 
deelen van Indie, aan den voet van het brugkanaal van 
Solnni, het Ganges-kanaal plechtig inwijdde (9 April 
185-lj, had hij aan de beslissing van liet Hol' vau 
Ue wil id hebbers der Oostindische Compagnie de be
roemde memorie onderworpen, die men als de 
grondwet voor den aanleg van spoorbanen in 
het Indische Rijk kan beschouwen. Het schiereiland 
telde op dat tijdstip 34 kilometers ijzeren wegen. 
Het bad er 1340 in 1800, 6400 in 1808, eu 
nu is het getal in exploitatie zijnde lijnen gestegen 
tot 10454 ('), en tot 15149, zoo men de goedge
keurde en in aanbouw zijnde er hij voegt. De ver
dienste dezer groote uitkomsten behoort vooral aan 
Lord Dalhousie. Alvorens het hestuur van Indie in 
handen te nemen, dat hij bijna tien jaren behield, 
had hij reeds, als hoofd vau deu Board of Trade, 
bij de organisatie van tie voornaamste moederland-
sche lynen voorgezeten. Naar zijne plannen ziju tol 
1870 alle spoorbanen in Indie gebouwd geworden. 

De spoorwegen waren in zijn oogen niet alleen een 
middel om te heerschen, maar ook het krachtigste 
en zekerste middel om de hulpbronnen vau het land 
te ontwikkelen. Doordrongen vau het gewicht vun 
dit doel, spreidde hij, otn het le bereiken, een vast
beradenheid en een hreoilte van inzicht tentoon, 
waarvan de uitwerking beslissend was voor de levens
vatbaarheid dezer ontluik.'tule onderneming. In een 
land, welks rijkdommen aan ijze:\ ju zelfs aan 
hout. nog niel. ontgonnen waren (ui n vond hel 
eenvoudiger en goedkooper hout uit de Oostzee te 
ontbieden dan dat van hel land zelf te bezigen (2); 
waar niel alleen de ingenieurs ontbraken, maar ook 
alle personeel van geoefende werklieden; waar bijna 
alles uit het moederland nioesi komen langs een veel 
tuinder korten weg dau nu; waar eindelijk het geld 
nog scbnarscber was dau al het overige, —ware het 
hersenschimmig geweest zicb te verlaten op den par
ticulieren ondernemingsgeest. Er viel slechts te kiezen 
tusschen twee wegen: öf dat de Staat, doormiddel 
van zijn eigen krediet en van ziju eigen dienaren, 
zich rechtstreeks belastte niet den houw van bet net, 
ul' dat hij er zich zijdelings mede belastte, door tus
schenkomst van maatschappijen, opgericht onder zijn 
waarliorg. Hij de aanneming van dit laatste middel 
schijnt Lord Dalhousie vooral geleid le zijn geworden 
door een staatkundig denkbeeld. Hij stelde zich voor, 
door ile schepping van machtige Engelsch-lndische 
maatschappijen, de kapitalen eu de werkzaamheid 
vnn het moederland naar de overzeesche bezitting te 
lokken, vvederkeerige belangstelling op te wekken 
en beiden nauwer aan elkander le hechten. 

Dit gedeelte der vooruitzichten van deu Landvoogd 
is zeker niet bedrogen geworden. Men kon niet 
verwachten van de Uindoasche kapitalen, vreemd aan 
deze soort van operaties, gewoon anu vruchten rijke 
overeen komsten, waarin een intrest van 12% een 
minimum is waar men nooit beneden gaat, dat zij 
zeer ijverig zouden zijn om in te schrijven voor aan
deelen, waarvan de gewaarborgde rente niet l-oven 
5% ging. De kapitalen konden slechts komen uit 
Groot-Hritnnniè. Onder de 02300 eigenaren van 
aandeelen, ingeschreven zoowel op de Kngelsche re
gisters als die van Indie. prijken slechts 410 bilan
ders. (3) Dus is som van 1)2,780,420 )ioiid ster
ling, die, volgens het verslag van I Maart 1875, 
toen was uitgegeven dooi' de maatschappijen, bijna 
geheel van Engelschen afkomstig. Een aanzien
lijk gedeelte vau het particulier vermogen van Oroot-
Britannic is alzoo gestoken iu de onderneming der 
Indische spoorwegen. Het moederland, door deze 
uitgaaf, onder vejeaudeiv, sehnldeischer van de over
zeesche bezitting, heeft redenen om angstvallig te 
zijn ointiiiiit de gevaren, die het bedreigen. 

Op dezen grondslag van reute-waarhorg zijn ne
gen Maatschappijen opgericht geworden, tegenwoor
dig herleid tot acht dooi- de samensmelting van den 
South Indian en den tlarnalic. In het contract, 
met den Staat aangegaan, bedingt deze, in ruil voor 
zijn verantwoordelijkheid, eeuige algemeene voor* 
waarden. 

Elke Maatschappij verbindt zich, ingeval hare 
zuivere opbrengsten 5"/u overschrijden, de helft dezer 
overwinst in de schatkist te storten, totdat de voorde 
betaling der rente uitgekeerde sommen geheel 
lijn afgelost. De Staat behoudt zich ook voor, na 
elke 25 jaren, de lijnen af te IcoopOD door terug-

(1) De bcvolkiugs-cijfers vnn BriUch- en Nederlaiid.sefi-
Indié staan als 7 '» | da leuirtrn der Lreéx[iloiteerde spoorwe
gen als 40:1. 

(2) Tout comme ckez nou*. (R. V. £.) 
(3) Hoeveel inlanders hebben in ous ludic lagatahreven 

Hor aiHjunvivtir- Zeker jieeu huif doziiu, iiii.sclncii uiet eêu. 
(R. v. E.) 

gave van het kapitaal tegen pari, volgens het ge
middelde der inkomsten vau de drie laatste jaren. 

Dit kau zich voor de eerste maal voordoen in Fe
bruari 1H7!) bij de voornaamste lijn, The East In
dian, en men kan verwachten, dal dc aandeelhou
ders, wier winsten tegenwoordig regelmatig toenemen, 
eiken invloed, waarover zij beschikken, in het werk 
tullen Stellen om dezen afkoop te beletten. 

Als rechtstreekseh gevolg van dit stelsel, is het 
beheer van de Indische spoorwegen tweehoofdig. D" 
Maatschappijen hebben haren zetel te Londen, dat 
is te zeggen, een Raad van Administratie, die in 
Indie vertegenwoordigd wonlt door een agent. Van zijn 
kant oefent het Gouvernement zijn toezicht uit met 
behulp van een ingenieur, aau elke lijn verbonden, 
eu een soort van rechtslreeksch bestuur met behulp 
v a n een Directeur-generaal van de Indische s j ioor-
wegen (Government Director of the Indian Hail 
Way Companies). 

Dit duali?ine is dikwijls de oorzaak geweest van 
heen-eu-weer slingeren, want een verschil van ziens
wijze volgt gemakkelijk uit dit verschil van oorsprong. 
Het algemeen belang en dat van de Spoorwegmaat
schappij zijn niel altijd eén. 

Hijna alle thans in werking zijnde banen behooren 
tol het net der Maatschappijen. De meesleii ziju 
reeds sinds verscheidene jaren in exploitatie; zij door
snijden de meest bevolkte en meest pmductieve ge
deelten van het Indische grondgebied (*); toch zijn 
hare inkomsten o v e r het algemeen er ver af van te 
voorzien in den dienst der rentebetaling. 

Eenige Maatschappijen maken daarop een uitzon
dering. De Kast Indian werpt tegenwoordig ü'/^ 
percent af, en als men de uitkomsten der vijf laat
ste jaren nagaat, ziet men, dal die winst nooit heeft 
opgehouden zich op deze hoogte Ie handhaven. De 
Eastern Bengal begint ook boven de 5% te stijgen. 
Hetzelfde is sinds 1875 het geval met den Bombay-
Baroda en den Greet Indian Peninsula. Maaide 
andere .Maatschappijen blijven beneden den ge waar
borgden intrest; eenigen selffe behalen ternauwernood 
een netto inkomen v a n 1 tot ten honderd. 

De betaling van de rente komt dus voor een gi-oot 
deel ten laste van den Staat. Het gezamenlijk be
drag van de door hem gedane voorschotten, na af
trek van tie door de schilIdenaressen reeds terugge
geven sommen, beliep op 30 Juni 1875 £ 25,693,590 
of ruim 308 millioen gulden of ruim 042 millioen 
francs. 

Iu dc twee laalste jaren hadden de sommen, ge-
eischt voor gewaarborgde rente, lieloopen: 

1874 Ilfi,042,fi25 f r . 
1875 116,258,050 » 
Deze betalingen drukken niet geheel op het In-

dische budget, want de Staat deelt voor de helft in 
de overwinst der Maatschappijen. M a a r deze voor* 
deelige post is niet toereikend»! om zijn verplichtin
gen te dekken. De werkelijke last v a n den gewaar-
borgden intrest bedmeg: 

1870— 71 45,870,275 fr. 
1871— 72. 43,080,450 » 
1872— 73 52,762,525 » 
1873— 74 35,933,800 B 
1874— 75 31,114,050 B 
1875— 76 opgave onvolledig. 
Ken moet uiet vergeten, dat hoven de sommen, 

die de Staat schuldig is aau de aandeelhouders, bij 
rechtstreeks moet voorzien in de kosten der spoor
wegen, waarvan hij den aanleg uit eigen middelen 
heeft ondernomen. Op den eersten Maart 1875 
schatte men de gedane uitgaven voor Staatsbaneii 
op 213 millioen francs ( £ 8 , 5 3 7 , 5 7 4 ) , tegenwoordig 
op 300. Dese sommen, gevoegd hij de vorige, v e r 
tegenwoordigen het geldelijk aandeel v a n den Staat 
in de spoorwegen — , een deel, zeer bezwarend voor 
een budget. waarvan bet telkens bedreigde evenwicht 
de grootste zorg der lïritsch-Indischo staatslieden 
uitmaakt. (/•) 

Het is w a a r , de last v a n den Staat als waarbor-
ger v a n de rente neemt jaarlijks af. D e toeneming 
v a n de Inkomsten der Maatschappijen zal vermoedelijk 
een sneller vlucht nemen , niet alleeu door de ont
wikkeling der algemeene welvaart, m a a r ook omdat 
de voltooiing v a n het net haar ontzettende kosten 

(4) In eeu memorie vnn den NcderlumUeh-Iiidischen 
landvoô i) Sloet, door den Minister Van de Putte nis „ttit-
miinf'-n/l" geroemd, werd aanbevolen het eerst de wilder
nissen tc doorsnijileii! Dit werd genoemd i het Amcfikauti-
scbe stelsel. New-Vork scheen hem dus eeu wildernis toe. 

(R. v. E) 
(5) Het inkomen van ludic rust op: 

Land-Reveuue p.st. 21340000 (in 1473/ 
Opium-pnclit 8685000 
Zo ut-belasting 61R50O0 
Rechten, accijnsen, zegel, enz. 61(16000 

Het is genoeg, dat ue papavcrteelt in Chinn toeneemt, om 
deu tweeden dezer i-roudslagen te schokken. (Iu Nederlnndsch-
ludiu kun de blailziekte ook doodelijk werken op de iukom-
•ten.) tR. v. E. 

van aanleg zal besparen. Zij zullen zuiniger kunnen 
beheereii en de opening van nieuwe hulpbronnen zal 
huren toestand verlichten. Dit zal winst te meer 
zijn voor den Staat, die bovendien zorgvuldig waakt, 
dat zijn verantwoordelijkheid niet verzwaard worde. 
Zoo word le herstellingen , spoorwegdubbelingen 
enz. voortaan niet bestreden uit nieuw gestort 
kapitaal, waarvan de rente gewaarborgd is, maar 
uit de opbrengsten. Deze oordeelkundige strengheid 
is ongelukkig wat te laat gekomen. 

De tegensianders voor het door Lord Dalhousie 
aangenomen stelsel hebben, niet zonder overdrijving, 
het systeem zelf verantwoordelijk gesteld voor de 
begane misslagen. Het is zeker, dat de houw van de 
lijnen duur betaald is geworden. Men becijferde in 
1870, dat een Engelsche mijl (1009 meter) op 17000 
p. st. of 204,001» gulden of 425,000 fr. te staan 
kwam. De l'Vansche banen schijnen nog meer gekost 
te hebben, namelijk de kilometer 375,829 fr. 

(Kolb, Vergleichende Statistik, p. 241) 
Maar men moet bedenken, dat iu Indie de meeste 

lijnen slechts één s|ioor hebben, dat het terrein kos
teloos door den Staat was afgestaan, de proceskos
ten bespaard geworden, enz Ontegenzeggelijk stond 
men bij liet waarborgsteLseJ aan gevaren bloot. In 
elk geval zeker van hare winsten, hadden de maat
schappijen er geen belang hij de uitgaven te beper
ken, de werkzaamheden le bespoedigen, te vermij
den wat de toekomst kon bezwaren. Dit gevaar 
kon binnen zekere mate bezworen wordeu door een 
oplettend toezicht en door de strengheid der voor
waarden , aan de contracteerende maatschappijen 
op3£d(.gd. Niel* van dit alles had plaats, Zoo men 
bij de uitwerkselen dezer achteloosheid de nieuwe 
omstandig lied en der onderneming voegt, de onerva-
rentieid, de onvermijdelijke dwalingen, de staking, 
veroorzaakt duor rustverstoringen, heeft men meer 
dan genoeg om den hoogen prijs te verklaren, waar
van de gevolgen nog drukken op den tegenwoordi-
gen toestand. Dat deze oorzaken meer invloed had
den dan hel stelsel zelf, wordt bewezen door het 
feit, dat de laatstelijk onder dit stelsel gebouwde 
lijnen, die der Maatschappij Oude and Rohileund, 
ondanks giijole kunstwerken, op niet meer komen 
te staan dan negenduizend pond sterling de Engel
sche mijl. 

Het is dun ook de vraag, of het Gouvernement 
zich sinds den aanvang rechtstreeks met den aanleg 
van de Indische lijnen kon heiasten, gelijk het later 
gedaan heeft. De heer Thornton, secretaris voor 
ile openbare werken bij The. India Office, helt 
n a a i een iu zijn reeds aangehaald boek bevestigend 
antwoord over. Maar de heer Danvers, Qouverne-
meius-directeur van de Indische spoorwegen, drukt 
zich geheel anders uit: 

«lk geloof," zegt hij, odat de eenige andereme-
thoile, waardoor men spoorbanen in Indiè hail kun
nen aanleggen, dal is te /eggen de ivchtstreeksehe 
werking van het Gouvernement, nog veel aanzienlij
ker uitgaven en minder voldoende uitkomsten zou 
veroorsaal.1 bobben. Dit stelsel was, toen menden 
bouw der lijnen aanving, zelfs onmogelijk . . . . Er 
bestond toen geen departement der Openbare Werken." 

Inderdaad werd eerst in 1850 in elk der drie 
Presidentschappen een departement der Openbare Wer
ken Opgericht Tot dat tijdstip was de hiding daar
van, zoowel als de uitvoering, uitsluitend militair, 
loodat zelfs te Madras, naar men zegt, het bureau 
der npciihare werken niet algescheiden was van dat 
iler legoiheboetten. (") Uit de rangen van die oftt-
ciereu, Waarvan de Oostindisebe Compagnie inge
nieurs maakte, waren eenige mannen voortgekomen, 
wier werken, bierboven vermeld, zeker de grootste 
eer doen aan hunnen naam. Maar tegenover eenige 
talenten, die zich geopenbaard hadden . hoeveel Haters, 
die tie onervarenheid van geïmproviseerde ingenieurs 
hadden verraden , belast met den houw van eeu brug, 
eeu weg, een dijk of een kanaal! 

Deze Engelsch-lndische werken hadden, zegt men, 
de verdrietelijke gewoonte iu te storten op het oogen
blik , waarop men er zich van wou bedienen. De 
bogen <Ier bruggen bleken le nauw te zijn iu den 
tijd iler rivier wassen, een soort van verrassing, die, 
volgens oilicieel verslag , nop opmerkelijke wijze dik
wijls terugkeerde" (Thortou, p. 160). (7) 

De oprichting van een afzonderlijk departement 
was slechts een eeisle schrede; de samenstelling van 
het personeel eu de inrichting van den dienst hiel
den vele jaren den ijver van Lord Staulev bezig. 

(C) Vóór 1*53 stond iu N'cdcrlaudsch-lndie de Waterstaat 
onder den directeur der producten cn civiele magazijnen , nl. 
duu directeur van het natoaOBOpolis, vun de houtstapel plaat
sen, vau de brievenpost, euz. R. v, K. 

(?) Zoo hehbt-u ook iu Xederlandsch-ludic enkele hoofden 
van gewestelijk bestuur op oordeelkundige wijze haugbruggeu, 
stecueu boogbruggen, cu/.. gebouwd en wegeu auitgelegd. 
Maar ook hier bevestigden de uitzouderiugeu deu regel It. v. E 

Eerst langzamerhand vormde zich een korps inge
nieurs, en zelfs het vraagstuk der aanvulling is eerst 
vóór vijl' jaren voorgoed opgelost geworden door de 
stichting te Cuojjers-Hill van de school, bestuurd 
door den kolonel C'hesney, den broeder van den be
roemden krijgshistoricus ( u ) . I n 1870 evenwel be
schikte de Staat reeds over een organisatie, toerei
kende o m het besluit te nemen, dat in 1853onuit
voerbaar werd geacht. 

Het stelsel der gewaarborgde Maatschappijen had 
uitgediend. Loitl Mavo, vurig e n onvermoeibaar 
uitvoerder v n n de denkbeelden zijns voorgangers, Loi-d 
Lawrence, stelde, ondanks een levendig verzet.dat 
van de staatsbanen e r voor in de plaats. De aan-
legkosten komen als buitengewone uitgaven op de 
jaarlijksche staatsbegrootingen voor. Dc Staat bouwt 
e n beheert met een personeel, dat reeds in zijn dienst 
staat. Hij trekt uit de bosschen, die hem toebe
hooren, het noodige hout. Het smalle s j ioor van 1 
meter, dat een lichter materieel vordert, minder 
dood gewicht en verlies van kracht met zich sleept. 
is, behoudens eenige uitzonderingen, in de plaats 
gesteld van het breede van vijf voet zes duim. 

Men moet, om deze proeve van goedkoope spoor
banen te beoordeelen, afwachten, dat zij langer ge
werkt bebbe. Waar men kan niet betwisten, dat 
Lord Mavo's beslissing geen uitstel duldde. De beste 
gedeelten van het Indische grondgebied waren reeds 
bezet; tegenover de arme o f achterlijke streken, die 
men wegens strategische redenen moest voorzien, 
moest men volstrekt, om zich niet bloot te stellen 
a a n e e n schipbreuk te rn^'en van de taak, zich van 
eeu bouwmanier rSr**' j *a, die de penningen van 
het algemeen beter onUag. (°) 

De itilandsche Vorsten hebben de beweging ge
volgd. Geleid door zijn Minister, den ouden en be
kwamen Salar-Yung, heeft de Nizam zich met de 
Great Peninsula verstaan, tegen een rente-waar
borg van zes ten honderd, omtrent den aanleg van 
e e n lijn, thans in aanbouw, die Hyderabad in het 
net opneemt. I n Cetitraal-Indie heeft een Maba-
radja met ruimen blik e n speculanten-instinct, Hol-
kar, op eigen kosten, den aanleg vun de baan 
van Indor, zijne hoofdstad, naar Kundwah onder
nomen. In navolging van zijn nabuur e n mededin
ger heeft Sindyah iu 1873 een leening aangegaan 
om Gwalior in gemeenschap met de East Didian 
te brengen. 

Eindelijk heeft het jaar 1875 do bouw van een 
spoorweg vau 50 kiloineU-rs gezien, die de eerste 
type eener soort lijnen is geworden, waarvan de 
uitbreiding het beste teeken der ontwikkeling vau het 
land zou zijn i de gewestelijkt? lijnen, Hij vereenigt 
de stad Multra (het oude Mathiuuh, Z. Z. O. van Delhi), 
een belangrijk middelpunt van handel en vooral van 
het inlandsche bank wezen, aan de Djumna, met het 
station Ha tras ( l u) van de East Didian. Degezamen-
lijke uilgaaf is slechts gestegen tot 900,000 ropijnen 
(1 ropij = ƒ 1.90 Ned. Cour.), waarvan 600,000 zijn 
genomen uit de gewestelijke inkomsten e n het andere 
eenderde geleverd werd door inschrijvingen, hoofdza
kelijk van de inboorlingen. Eeu interest van vier per
cent is door de plaatselijke Regeering gewaarborgd, 
die zich de helft der opbrengsten voorbehoudt inge
val zij dat peil te boven gaan f 1 1). De deelneming 
der inlanders is e e n karakteristiek en gewichtig ver
schijnsel. 

G. , Mei, '77 R. v. E. 

(8) Sehrijvcr vau dc Waterloo Lectured eu vuu bet op
stel in Mttcmillan» Magazine, waarin het suuodc, vóór 
eeuigen tijd door Bismarck en Von Moltke beraamde plan 
Fraukrijk aau te vallen, tliukweg een „misdaad" werd ge
noemd. R. v, E 

(U) Onze Minister van Koloniën gaat voort met het stel
sel van gewaarborgde maatschappijin, ofschoon hij tot den 
volksvertegenwoordiger Grutuma zeide, dat hij staatsbaucu 
wilde, iu overeenstemming met den uiigedruktcu wil der 
Kamer. R v, E. 

ilO) NietSadras, gelijk ik vroeger schreef. R. v. E. 
(11) Vier percent aan Oosterlingen, die gewuou ziju aan 

woekerwinsten. Kn ó percent tn Nederland ! K. v. E. 

Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D 
's Gravenhage Z. M. heeft benoemd tot inge-

nieur-verilicaleur van bet kadaster: \V. F. Bruinier, 
J. J. Slaterus, E . Harenbi-oek, J. P. L . Souteudijk, 
allen thans landmeters late klasse, J. W. Reuedic, 
thans 2de klasse, en A. W, Kwisthmit, thans con-
treleur der directe belastingen en van bet kadaster. 

- Hij liescbikkiiig van 11 dezer is, met intrek
king van vroegere- beschikkingen, nan tie firma L. 
Smith it Cue., te Alblasserdam, tot wederopzegging 
vergunning verleend voor eeu steomsleepdieiist op de 
stroomen eu zeegaten in de provinciën Zuid-Holland, 
Nooitl-Hollund eu Zeeland. 
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1)1'. O P M E R K E R — Zondag 17 Juni 1877. 

— Ter 62'1'- algemeene vergadering .ter Vcreeni-
ging van en vuur Nederl. Industrioeloii, II. Woensdag 
te dezer stede ten huize van haren secreten» en 
ouder voorzitting van den heer A. II. Eigeinan ge
houden, i- op viiurstel van dezen, alvorens de aan de 
orde gesti'lde onderworpen te behandelen, hulde ge
bracht aan de nagedachtenis van wijlen II. M. de 
Koningin en besloten uit de vergadering een brief 
van rouwbeklag, namens de leden der Vereeniging 
en de nijveren in het algemeen, te verzenden aau 

'L. M. den Koning. Vervolgens zijn, ter voorziening in 
twee buitengewone vacaturen inliet bewind, tot leden 
daarvan benoemd de heer Dros, van de lirina < ïebr. I 'ros 
en Tieleman te Leiden, en de heer S. \V. van der Noonla 
(firma van lleijnsbcrgen)alhier. Dcsecretarisgafdaaro|> 
bet gewone driciiinuiidelijksrh overzicht . dat tot geene 
discussie leidde. De overige duur der vergadering was 
geheel gewijd aan bespreking 'der Nola-i-e Helder 
dd. 7 Maart jl. en in de zitting der Tweede Kamer van 
12 Mei jl. door den Minister aan die Kamer over
gelegd, als aangevende ode oorzaken, die aanleiding 
hebben gegeven om de aanschaffing\an bet materieel, 
bestemd vuor de Bataviasche havenwerken, grooten
deels buitenslands te doen plaats hebben", en die 
tevens als bewijs zouden moeten gelden, dat de, Ne
derlandsche industrieelen ten onrechte aanspraak heb
ben gemaakt op de leveling van spoorwegmaterieel 
voorde zoo in Nederland als in .Vdorlandsch-Iiidie aan 
te bouweu nieuwe spoorwegen. Het is moeilijk van 
een debat, dat over zeer vele onderdeden liep en in 
tal van bijzonderheden moest vervallen, in weinige 
regelen eene schets te levereu. Wij verwijzen belang
stellenden naar het uitvoerig verslag, dat het Week
blad der Vereeniging gewoon is van deze algemeene 
vergaderingen te geven. De slotsom is deze: de Nota 
stelt voor het meerendeel de feiten iu een onzuiver 
licht, heeft Regeering en Staten - Generaal op een 
dwaalspoor gebracht en de eer en de belangen der 
vaderlandsche Industrie gekrenkt op eene wijze, die 
alleszins het grondige onderzoek wettigt, dat, op 
voorstel van den heer P. Goedkoop, de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken te Amsterdam besloot iu 
te stellen. De algemeene vergadering heeft besloten 
zich te dezer zake te wenden tot alle belanghebben
den, en bij Regeering en Stnten-Generaal beklag in 
te dienen. 

— Üe Nederl. Industrieel deelt de hoofdresul-
tatcn mede van eenige gasfabrieken hiertelande. 
De pi-ijs van het gas te Leiden wordt dit jaar 
voorgesteld op 8 cents per stère; niet dien prijs re
kent men nog een winst te maken van meer dau 
f 50,000. 

Uit de resultaten der gemeentegasfabriekeii blijkt 
genoegzaam, dat vwr groote steden concessies ami 
particulieren zeer ten nadeele van de verbruikers 
stiekken. In Deventer wordt voor elk uur branden 
van de gemeciiteluiitureus 1 cent aan de gemeente-
fabriek uitgekeerd. Particulieren betalen 10 cents 
per sterc, en desii iet tegen sten nde wordt, met een 
totale uitgaaf van ongeveer /'lïO.OOO, nog een winst 
gemaakt van ruim / 2 l , 0 n 0 . 

— In dc oji maand;"' 1 il. gehouden algemeene 
vergadering van de Maats. ( pij 'Zeeland is de Ko
ninklijke Nederlandsche Stoom houtmaatschappij , op 
haar verzoek, eervol ontslagen als Directeur der 
Maatschappij, onder dankbetuiging voor al hetgeen 
zij gedaan heeft bij het 'm 't leven roepen en ex-
pïoitccren der vaart Vlissingen—Queensborough. Tot 
directeur werd benoemd de beer C. L. van Wtielde-
ren, oud-lui tenant- ter-zee Iste klasse, liet college 
van Commissarissen werd aangevuld met de heeren: 
J. P. J. Iluteux, Jhr. Mr. J. W. M. Schoivr en .1. 
G. Bets. Door eene in de Statuten gebrachte wijzi
ging, wenl aan / . K. II. Prins Hendrik het recht 
gegeven tot hel aanstellen van etui bijzunderen oom-
missat'is, om te waken voor de ree!iten en behingen, 
voortvloeiende uit de door hem gewaarborgde leening 
De resultaten van het afgeloopen Imi-kjum' wonlen 
bevredigend genoemd. 

Amsterdam. Den IX Juni bad alhier ui bet 
lokaal Eensgezindheid de voortgezette algemeene 
vergadering plaats vau aandeelhouders iu «Ie Neder
landsen-Indische Spoorwegmaatschappij. 

De Voorzitter, de heer 's Jacob, bracht opnieuw 
de voorstellen van Commissarissen cn van den Raad 
van Beheer Uu' tafel. Die voorstellen luiden aldus: 

De algemeene vergadering van aandeelhouders in de 
Ncdeilaudscli-liidisrhc S[»oorwegmaatscbap|>ij Insluit : 

I. Den Raad vau Beheer te machtig ol bet 
sluiten mei de Ministers van Koloniën en van Finan
ciën van de vier, als één gel | t.' beschouwen, 
overeenkomsten , waarbij : 

1°. de concessie Batavia—Buitenzorg wordt over
gedragen aan den Staal, voor de sum van vijl' mil
lioen gulden, Ned. courant; 

2". eenige wijzigingen wonlen gebracht inde con
cessie van den siiuorweg van Set na rang naar de 
Vorstenlanden, welke in verband staan met de con
cessie onder ï". gei nul ; 

3". de Maatschappij aam t de sj 'wijdte op 
de beslaande lijnen te versmallen tot die van het 
normale spoor voor Java aangenomen , voor gezamen
lijke rekening van den Staal en vun do Maatschappij ; 

•i". aau di' Maatschappij wordt verleend eeu con
cessie voor den aanleg en de exploitatie van de spoor
wegen van Djokdjokarta naar Slagehuig en Tjilatap 
en vau Soerakarta naar Mailmen, met eene roiitega-
rantie van 5 pCt. vooi' den tijd van 40 jaren. 

II. Don Raad van Heb • te machtigen om, bijge
staan door Commissarissen eu met goedkeuring vuu 
de Ministers van Koloniën en van Financiën, nau te 
gaan een of meer door den Staat voor rente, en uflos-
sing volledig gewaarlxirgde leeningen, le zamen tot 
een werkelijk bedrag van hoogstens twec-eii-twinti:: 
en een half millioen gulden, en deze le bestemmen 
voor den aanleg eu in exploitatie brengen der nieuw 
geconcedeeide spoorwegen. 

III. Den Raad van Beheer te machtigen om, bij
gestaan door en met goedkeuring van commissarissen 
uit te geven obligation tot een hednig van hoogstens 
tien millioen gulden nominaal, waarvan de annuïteit 
voor rente en allo—ing niet meer mag bedragen dan 
5 pCt., met bestemming: 

1", voor de doeleinden, waarvoor ïu I87*i eene 
gehUevjiiug wenl gesloten^ 

2". voor de kosten van versmullen van het s|NM>r, 
voor zooveel die door do vernieuwingsfondsen van de 
Maatschappij gedragen moeien wonlen; 

3*. casU 'pin tot aanvullen vnn de :iaiilogkupilulen 
der nieuwe lijnen, 

IV. Behoudens de koninklijke bewilliging*, een aan
tal wijzigingen in de Statuten te brengen. 

V. De besluiten vau de nlgt >ene vergadering. 
bij II en Hl bedoeld, worden niet ten uitvoer ge
legd, indien de overeenkomsten iu I genoemd, niet 
voor zooveel noodig door tie wel worden beknichligd 
of t|e vereischte g Ikeuring des Konings niet wordt 
verkregen. 

De Voorzitter geeft opnieuw gelegenheid tot hot 
voeren van beniadslagingeu over deze voorstellen. 

De heer De Bordes wenseht uiet iu herhaling te 
treden omtrent hetgeen hij in de vorige vergadering 
in het midden beeft gebracht len gunste van bet 
behoud van breed spoor. Hij acht zich echter ver
plicht mede le doelen, dat hij sedert een rapport 
heelt ontvangen van den heer Pihl, chef van de 
Staatsspoorwegen in Noorwegen. Dat ntp|wirt ver
klaart zich tegen spoorversnialiing. Spreker zal bel 
zenden aan het Instituut van Ingenieurs, teneinde 
iu nadere overweging te worden genomen. Ouk de 
kolonel Beijer, chef van de Staatsspoorwegen in 
/weden, beeft zich in gelijken geest verklaard. Op 
grond van eigen overtuiging ou zicb tevens basee-
rende op bet advies van heide specialiteiten, blijft 
spreker volharden bij de meening in de vorige ver
gadering geuit. 

De boer Jaeger vraagt of er zekerheid bestaal. dal 
het geraamde bedrag van do kosten voor den aan
leg der nieuwe lijnen op voldoende wijze is verkre
gen. Hij vreest dal aan do raming van kosten geen 
voldoende zekerheid ten grondslag ligt. De voor
stellen zelven, die ƒ 3 5 0 , 0 0 0 intrest op de exploi
tatierekening beschikbaar stellen voor het geval tlat 
de raining mocht tegenvallen, werpen op de /.aak 
geen gunstig licht. Vooral ook met het oog op het 
debat in de Tweede Kamer zou spreker gaarne eeni
gen waarborg ontvangen, dat bij de uitvoering van 
het werk de raming juist zal worden bevonden 

De Voorzitter antwoordt dal natuurlijk geen wis
kunstige zekerheid kan worden gegeven Technische 
opneming van weg en werken bestaat niet. Er is 
slechts cene voorloopig.» opneming van richting eu 
kosten. Men beeft zicb daarbij voornamelijk gegrond 
op de ervaring, die bij den aanleg van tien eersten 
weg, under leiding van don beer De Bordes, wenl op
gedaan. Dii' eerste aanleg had plaats oinlei'de moei
lijkste omstandigheden van allerlei aard. Onder die 
omstandigheden bobben de kosten ƒ 84,000 per kilo
meter bedingen, terwiji thans ƒ 83,000 is geraamd 
en dus ongeveer hel zeilde cijfer. Mocht desniettemin 
de raming tegenvallen, dan is bij art. 79 der con
cessie bedongen dal . ingeval do 28% millioen niet 
voldoende mochten zijn, ƒ 3 5 0 , 0 0 0 rente op de ex
ploitatie-rekening kunnen worden gebracht, vertegen
woordigende een kapitaal /an (i a 7 millioen gul
den, dut kun worden opgenomen tonder dat wonlt 
geraakt uan de 5 pCt. intrest, die door het Gou
vernement worden gegarandeerd. 

De heer Jaeger vraagl ot' men van de maanden, 
die nog moeien vorloojten oer de zaak 'ui de Kamers 
komt, geen gebruik zou kunnen makeu om meer 
zekerheid le verwerven ? 

De Voorzitter geeft de toezegging dut het Bestuur 
ile /aak in overweging zal nemen. 

De heer Qraeff van Polsbroek verklaart zich len 
gunste vau bet normaal spoor. Hij vraagt of bij 
het Rest uur de vaste overtuiging beslaat, dat liet 
Gouvernement het breed SJHIOI' niet wil.' Hij meent 
le weten dal wanneer men er dezerzijds op aan
dringt) bol Gouvernement hel normaal spoor zal be
houden. 

De heer Groll antwoordt namens de Directie, dal 
noch de Regeering, uocli de Kamer er ooit ill zal 
toestemmen om lol het normaal spoor te besluiten. Bei-
den hebben heslist tlat vuur In t vervoer op Java smal 
sjMHir voldoende is Hour thans aau onze Maat
schappij bot behuild van In I S|KM»I' toe te steun, 
zouden zij huur eigen stelsel afkeuren en afbreken. 
Men is bovendien Lot dat stelsel zeer terecht gekomen, 
aangezien uil tie verslagen dezer Maat schappij blijkt 
dnt op de lijn Batavia — Buitenzorg smal spoor vol-
d Ie is voor het vervoer, ook dan wanneer het 
drie of vier maal sterker wordt dan thans. Alle 
exploitanten zijn bel eens, dat iu do gegeven omstan
digheden smul spoor do voorkeur verdient. De in
genieurs geven vau hun standpunt de preferentie aan 
breed Bpoor, muur de exploitant weet dut het vervoer 
vour breed spoor iu Indie niet gruut genoog is. De 
gansche zaak is geen technisch vraagstuk. De hoofd
zaak is boe de declhehhei's aan bet grootst mogelijk 
dividend zullen komen, ou dan moet smal spoor het 
meest verkieslijk worden geacht, Als voorbeeld wijst 
spreker op hetgeen met de scheepvaart gebeurd is. 
Men is eens tol de overtuiging gekomen , dat het. 
voel v.MH'ileeligor was groote schepen ill do vuurt te 
brengen. Die theorie ging up zoolang men vuile 
ladingen nnar Indie bad te verzenden, maar op an
dere gewesten, op Cunicuo bijvoorbeeld, waren geen 
volle ladingen bijeen le. brengen Het gevolg if ge
weest dat men uveral, waar het verkeer gering was, 
weder lot kleinen! sche|ieii de toevlucht heeft ge
nomen. 

De | r De Bordes merkt op, dat de heeren Pihl 
en Beijer, op wie hij zich hemejien hooft, niet slechts 
met den aanleg, maur ook met de exploitatie van 
ile Staatss|M.urwegen iu Zweden en Noorwegen zijn 
belast. Het zijn hier derhalve ook exploitanten, die 
s|MtoiMTsinailing ontraden. 

De heer Grol] is van oordeel, dat die heeren dan 
niet bekend zijn geweest mol het gering verkeer iu 
Indie, daar zij anders zeker we] niet voor breed 
spoor gezind zouden zijn. Voor het overige loopen 
do adviezen der deskundigen zeer uiteen. 

De heer Do Bordes repliceert, dat aan de boer on 
Beijer eu Pihl omtrent het vervoer de cijfers zijn 
medegedeeld, die inliet janrvei-slag der Directie voor
komen, zoudut van onbekendheid mot den werkelijker) 
statui vau zaken hunnerzijds geen sprake kan wezen. 

De Iwraad slag ii igen wonlen gesloten. 
Er blijken 4112 uundoulen vertegenwoordigd te 

zijn, recht gevende op het uitbrengen van 851 
stemmen. 

Punt 1 en II van de voorstellen wonlen aange
nomen met 811 tegen 40 stemmen. 

Punt III wordt aangenomen met 810 tegen 41 
OS punt IV met 823 U-gen 28 stemmen. 

Op punt V stelde de heer Schild «en amende
ment vuor, de strekking hebbende om ook naar hel 
vierde punt te verwijzen. 

Hierover ontstond eenig debat, waarbij door de 
heeren Groll en Wertheim wenl betoogd dat hot 
amendement overbodig was, terwijl daarentegen duur 
den vtKU-steller werd staande gehouden, dut wel dege
lijk ook op punt vier behoonle te worden gewezen , 
aangezien door do wijziging van de Statuten allerlei 
financieels regeling ten aanzien van de lijn Batavia— 
Buitenzorg kwam te vervallen, welke bepalingen iu 
de Statuten behoorden te blijven voor het geval, tlat 
do overeenkomst mot den Staat niet tol stand komt. 

Het amendement werd aangenomen met 500 togen 
251 stemmen eu daarna het aldus gewijzigde punt 
V met algemeene stemmen. 

Aau den Minister van Koloniën zal van deze be
sluiten van deelhebbers kennis worden gegeven. 

Aan den Raad van Beheer is machtiging verleend 
om aan deze besluiten uitvoering te geven, met de 
bevoegdheid om, wanneer het geen beginsel raakt, 
maar alleen don vorm betreft, al die wijzigingen 
aan te brengen, welke bij de verdere ulideihundelin-
gen met de Regeering noodig mochten blijken. 

De vergadering wenl hierop gesloten. 

Meppel. In de op 13 Juni gehouden raadsver
gadering is besloten tot geleidelijke invoering van 
het tonnenstelsel. Hel Dagelijksch Bestuur is ge
machtigd 100 tonnen aan te koopen, die op aan
vraag van belanghebbenden gratis zullen worden 
uitgereikt. 

Boekaankondiging. 

De Gebroeders Vun Cleef te 's-Gravenhage hebben 
het prospectus verzonden van oen werk. getiteld: 

Waterbouwkunde, bewerkt door N. H. 
Henket en E. Steuerwald, Hoogleer
aren ln de Waterbouwkunde aan de 
Polytechnische School te Delft, J. van 
der Toorn, Hoofdingenieur van den 
Waterstaat. T. J. Stieltjes Sr., Inge
nieur en C. M. Schols, Civiel-inge
nieur, Leeraar aan de Koninklijke Mi
litaire Akademie te Breda. 

De aanslaande verzending van dit prospectus wenl 
reeds hij advertentie ter kennisse gebracht, en wij 
achten het van belang den inhoud in dit weekblad 
mede te deelen! 

«De Waterbouwkunde van Storm Buysing dag-
toekent reeds van het jaar 1844. Sedert is alzoo 
oen tijdvak van 33 jaren verstreken, waarin drie 
uitgaven zijn verschenen. 

•In dit tijdvak heeft men op het gebied der WSr 
tor bouwkunde aanzienlijke vonleringen gemaakt en 
veel ondervinding opgedaan, terwijl betrellende ver
schillende zaken andere gezichtspunten duu vroeger 
algemeen gedoeld worden. 

••De verbetering der rivieren, de drooghouding 
van polders, de aanleg vau sluizen, het maken van 
• lokken en havenwerken, tie OOUW van bruggen en 
andere rivieruvergatigeii, benevens de bouw van 
spoorwegen, het wonlt alles nagenoeg op ruimer 
schaal opgevat of iu velerlei opzicht up andere wijze 
dan vroeger uitgevoerd. 

iHet werk van Storm Buysing, hoe verdienstelijk 
ook bewerkt eu zooveel doenlijk aangevuld, mist 
thans, juist door de vorderingen, welke hel vak van 
deu Ingenieur gemaakt heeft, veel, dut noodza
kelijk iu een degelijk waterbouwkundig werk moet 
voorkomen; ook vordert de tegenwoordige stand tier 
waterbouwkunde, dat tie berekeningen tor' bepaling 
of tor Ireoordeoliug der afmetingen van vei-schilli9.de 
bouwwerken en construe tied eelen in een nieuw watert 
bouwkundig werk op genoegzaam ruime schaal wor
den opgenomen. 

»Nu tie deiile of laatste druk van bovengenoemd 
werk sedert eenigen tijd is uitverkocht, is hot tins 
aangenaam hierbij de uitgave eener nieuw bewerkte 
Waterbouwkunde te kunnen aankondigen. W i j mogen 
daarbij opmerken, dal ons door den Minister van 
Oorlog de vergunning is verleend om van net werk 
van Stunn Buysing, voor zoover daartoe aanleiding 
mocht bestaan, gebruik te maken. 

•-liet werk, waarvan de inhoud hierbij wonlt aan
geboden, zal zijn ingedeeld in verschillende aliloelin-
gen, waarvan: 

»Dc afdeelingen : Itaschoeiingen en hek leed iiigsiim-
ron; Sluizen; Stuwen; Kanalen; Havens en haven
werken; Polders en droogmeJteryen^ BevloeUojta, 
bewerkt door E. Steuerwiild. 

l De afdeelingen • Rijswerken, steengluoijingen , 
paalwerken; Zeeweringen; Rivieren en rivierwerken; 
Lüiiduun winning; Wutoistaiitkuiidige beschrijving 
van Nederland, bewerkt duur J. van der T o o r n . 

oDe afdeelingen: Bruggen; Wegen; Tunnels; 
Stoom veren, bewerkt door N. II. Henket. 

»De Wiskundige beschouwingen én berekeningen, 
hij de verschillende onderwerpen voorkomende, be
werkt door 0. M. Schols, iu overleg met liovenge-
noemdèh. 

»De Hoer T . J, Stieltjes Sr. zul eeuige hijdnigen 
leveren over Militaire bruggen, stuwen eu inuuda-
ticsliiizen. over Havens en over DnM.gniakerijen.'' 

De tekst zal wui-don uitgegeven in 8" eu de pla
ten in dubbel 4" 1'ormnat, terwijl ceuige figuren ter 
veiiluidelijkiiig in den tekst wonlen opgenomen. De 
omvang van hot werk wonlt op ruim 25 vel druks 
eu even zooveel platen geraamd, waarvan tie prijs 
hij inteekening op 15 centi per vei druks en 20 
cents per plaat gesteld wordt, De uitgave geschiedt 
in atleveringeii van vijf of meer vellen druks en zal 
iu omstreeks drie jaren compleet zijn. 

Voor nadere bijzonderheden wurdt naar het over
zicht van den inhoud verwezen, dat bij het prospec
tus gevoegd is. 

\ankondi#ingen van Aanbestedingen. 
Maandag, 1% Juni . 

t l k m a a r . tr 12 uren, door dijkgraaf eu heemraden 
van bet ambacht vau Weslfriesland , genaamd Geest mer-
Ambaclit i hut gewoon onderhoud der VVcslfriesche 
dijkswerken. 

Ilordreeht, te 12 uren. ter secretarie> lo. het ma
ken vau eeu grintweg, lang 1646 M„ in den Stads-
polder, nabij Dordrecht; 2o. idem van 2 compost-
loodseo. 'ip het terrein der Must steal, aan de Mijl; 
8o. idem vun CRU duiker vnn geereosoteerd dennen
hout iu den Dubbeldnmscheweg aldunr. 

Amaierdam, te 1 nur, door bet burgerlijk arm
bestuur: de levering vau verschillende artikelen. 

'a-llage t« | uur, door het ministerie van finan
ciën: bet herstellen vim telegraaflijnen langs den Rijn
spoorweg Utrecht —Ede, langs den Nederl. Cenlraul-
spoorweg Utrecht-Zwolle, lung's deu Oosterspoorweg 
van het kruispunt bij Blauwkapel eu dat bij de lunet
ter, op de Houtonsclie vlakte nabij Utrecht, eu langs 
deu Slaatsspo orweg Utrecht — s-Bosch, in 2 perc. 

Middelburg, te 1 uur, door hel gemeentebestuur: 
hel maken en aanleggen van 2 brandputten met ge
goten-ijzeren verbind ingspijpeu. 

•il.-Anna-pareeuie, Ie 4 ureu, bij T. II. Bijlsma: 
het afbreken en wederopbouwen eener schuur, be
westen St.-Anua-parochie, voor N*. A. Wassenaar. 
Aanw. te 10 uren. 

'a-llage , iloor de hoofiladiniii ist rati e vau hel lie reg. 
huzaren, teu bureele van den kapt -kwartiermeester: 
de levering ged uremic bet jaar '77 van 500 a 60U 
rosborstels, 160 n 200 knoopenscharen, 600 a 700 
sponsen, Kill ii 20(1 ledereu sabelkwasten, 160 a 200 
paar spoorfoudrauls, 160 a 200 paar broekdraagban-
den, 250 a 300 fourugistrikkeii, KK) kolbakken, 360 
a 450 zakken met kwast. 

tiorlnrhem, duor hel dagclijksrh bestuur van hot 
waterschap de Overwaard, bij Van Dam: ile leveriag 
van 140 last bazalt. 

Dlnadag, 19 Juu i . 
a-llage, te II ureu, door het iniuisterie vau ma

rine: de levering van 170 tousteenen, als: 60 stuks 
le soort, 50 stuks 3e soort eu GO stuks 4e soort. 

Gouda, le 12 uren, door de hoofdadministratie van 
het 4e reg. infanterie, ten bureele vim den majoor-
kwurtiermenster: de levering van 200—220 broekdraag-
banden, ong. 60 ondcrofficiersschakots, 200—220 or
dinaire idem. 

kuilenburg, te 12 uren, door den dijkstoel van 
het polderdistrict, teu raadhuize: bet leveren van 900 
stère gewasschen grim, ia 8 perc. 

V l l a g e , te 1 uur, duor liet ministerie van biu
uenl. zaken; de leveriug van 130,000 KG. machine-
kolen, 8000 KG. scliaalkolcu, teu behoeve vau du 
Landsdrukkerij. 

Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: lo. het 
dempen van de Jausgracht met liet makeu van riolen, 
waterleiding en hruudputtca; 2o. het maken van 
nieuwe kolken met ijzeren roosters eu het verrich-
van eenige werkeu aan pompen. 

Zutfen, te 1 uur, door het gemeentebestuur: lo. 
vernieuwen eu verleggen van liet vuilwatei riool in de 
Turfstraat; 2o. hel leggen op de Ilselbrug vau het 
voorliaiiden nieuwe bovendek; 3o. vernieuwen vaneen 
water- en biuueurad van den wiiter-kureumolen j 4o. 
de levering .van a. een touneuwngen, 6. 6 geslagen-
ijzeren vuilnisbakken, e. 80,000 straatklinkers, d. 200 
M ' rivier- of berggriut; 5o. schoonmaak-, wit- en 
verfwerken iu het gemeentehuis. 

Angeren, to 1 uur, door bet R. K. kerkbestuur: 
het bouwen eeuer kerk met toren. Iul. bij den ar
chitect A. Tepe, te Utrecht. Aauw. 2 uren vóór de 
besteding, 

Kmnien, te 1 uur, door directeuren der Oranje-
kanaaliriaatseliapuij, hij Wed. Pol: hel graven van 450 
M. lengifc hoofd wijk iu bet Maat scha pp ij-Ooslor veen, 
aelucr Zuid-Barge, iu 2 perc. als: a. 300 M. in ver-
leuging van het zongen, bulpkaiiaal, b 150 M. lot 
verbinding vau de wijk naar het Bargcrmccr met de 
hoofd wijk voorlangs de veen plaats uo. 2. 

Iiwhigeleo, te 1 uur, door hot gemeentebestmn i 
liet houwen van 2 ouderwijzerswoningen te Leggetoo 
eu te l.liee. 

I l recht, te 2 ureu, door de maatschappij tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, aau bet centraalbureau: bet 
omschuiven ou verlengen van het spoor langs (ie noord
zijde der Haven en bet. leggen eener klinkerbestrating 
laugs de noordelijke en zuidelijke havenbeschoeiing op 
het station Groningen, len behoeve van den spoorweg 
Harliugeu—Nieiiweschau-. Raming f 2200. 

Reeuwi jk , te l i ' , uren, doorliet polderbestuur, Ion 
huize van Wed. Langerak: de vernieuwingen en het 
underbuild der poldoreigeiidomineu voor eeu jaar. 

Ulrecht, door de dirictie der Nederl. Rij rispoor weg-
inaatschappij: bet uil voeren van eenige werken tea 
behoeve vun het gocdereustation in dc St'idsrietlanden 
te Amsterdam. 

Haarlem, ter secretarie vau den Haarlemmermeer-
polder: het onderhoud ged. '77 der riugvaartsboordun 
om den polder. 

Woenadag, SO Juni 
Waalwi jk , te 11 ureu, iu het hulcl-Vurwiel: h I 

bouwcu vau ecu heereuhuis tc Waalwijk. Aanw. lu 
9 ureu. 

Amsterdam, te 11 ureu, door de Koniiikl. Nedtu 
Stoomboot maat schappij, iu De Roode Leeuw: het bou
wen vau eene brugloods met toubchooreu, lang 150 
M., op de kade eu steiger laugs de Nieuwe Vaart te 
Amslerdam. Inl. bij den iugouieiir-architect A. li-
van üeudt. 

Yenlee, te 12 ureu, door dc hoofdadm. van bet 
-e reg. biizarou, teu bureele van den kapt.-kwartiern 
de levering van: 300 tot 350 lederen sabel k wast i 
350 tot 400 paren spoorfoudralen, 200 tot 225 pareu 
broekdraaghanden, 400 tot 450 touragestrikken, 250 
tot 275 kolbakkeu zonder toebehooren voor cavalerie, 
200 tot 225 zakken met kwasten voor kolbakkeu. 

l l r e r l i t , le 1 uur, door de directie der Ned, KiJQ" 
spoorwegmaats.: het levereu van den metalen boveubouw 
van een brug tot gewoon verkeer over den Spoorweg 
op bet station Aruhein. Büj. iuz. uiterlijk 19 Jun; 

Donderdag, I I Juui . 
Kamer ih , te uren, door het waterschap Kamerïk-

Teylingeu, ia het gemeeutehuis: de levering vau on
geveer 3500 HL. steenkolen. 

W l l h e l m l a a d e r » , ts 11 uren, iu het gemeend . <> 
de gewone onderhoudswerken aan den cal. pol '•• 
Oost-Bcvelaml. 

Amaterdam, te 12 uren, door bet ministerie «M 
liuuucien, ïn het Oost-Indisch Binnenhuis: lo. bot 
Hakig onderhoud van* eu het doen van eenige ver
nieuwingen en herstellingen aan bel gebouw genaamd 
het Oosl-Indiseh Binnenhuis te Amslerdam; 2o- het 
inrichten van vertrekken in genoemd gebouw tot kan
toren voor k.nlasier on hypotheken: 3o. het Sjarig 
ondeihoud vuu de Rijks waaggebouwen te Amsterdam-
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Haarlem, to 12 ureu, door dc hoofdadm. van het 
le reg. huzareu, ten bureele van den knpt.-kwarticr-
incester: de levering van stuikiclen, lederen sabel
kwasten, spourfoudralcn, broekdnngban Ion, fourrage-
3t rik ken, kolbakken zonder loe.be hooren, zakken met 
kwast. 

v-ti / i-n, te 12 ureu, door liet bestuur vau deu cal 
polder Niouwe-Neuzen, in het Nederl. Logement: liet 
makeu vau werken tot. verdediging vau dou oever. 
Aauw. 18 Juni. 

Xler lk iec , te 1 uur, door hot dagelijksch best. 
vau het waterschap Schouwen j do uitvoering van 
eenige timmer-, metsel- eu aardewerken behoorende 
tot de werken van hot stoomgemaal, eu liet verdiepen 
vau een gedeelte waterleiding iu tien boezem van bet 
traicrschap Schouwen, in 5 pere. Aanw, ged. drie 
dagen vóór de besteding. 

Haarlem , tc 8'/. uron, iloor het pruv. bestuur 
«erken tot voortzetting vau de straiidverdcdiging op 
bet eiland Vlieland. Raming / 60,000. 

Mnieheten, tc sV/j uren, duor bet bestuur vau het 
(raicrscliup De Gemeens Boezem van Rapijuen en 
IJselveld. Ca'tenhroek en Haan wijk, in het gemeente
huis: het afbreken van de steenen brug over de Voor-
moleuvlict bij het dorp Linscboten en het terzelfder 
[ïlnatse wederopbouwen vau eene brug mot meerdere 
(tonrvaartwijdte. Iul. bij den civiel-ingenieur P. A. 
Korevaar, te Vrijenban. Aanw. te 3','j uren. 

Elttt, hij don pnldcrseorctaris J. Vermasen: helma
nen vau tien nfslag en verdere winterschade min de 
lïkvakkeo ouder Driel en Eldeu. 

VrUdug, 21 J u n i . 
Blezellnge, te II uren, door het bcsluur der wa

terkeering van den enl. polder Willem-Auna, in de 
Dorpsherberg: de gewone onderhoudswerken van den 
polder tot 30 April '78. Aanw. 20 Juni. 

« . . . m i e te II uren, door het bestuur der water
keering vau bul cal. waterschap Waarde: liet herstel, 
dc vernieuwing en het onderhoud lot S0 April '7S, 
vau do aarde-, kram-, rijs- en stociigloniiugwcrken. 

Uronlngen, te 12 ureu, door liet iniuisterie vau 
binnenl. zaken, aan bet geb. vau bet prov. best.: bet 
herstellen van storm- ou wiuterschado aau den Dol
lar Jsdijk en de landpunt Reide. Raming /G695. 

Kuilcrdant, te 12 uren, door gecomm. der Nederl. 
Herv. gemeente: bet makeu van eene nieuwe school
ing, met. graaf- en heiwerk, rond de Wosterkerk. 

Kotterdam, te 12 uren, door bet bestuur van den 
polder Prins-Alexander, in het Algemeen Verkoop-
lokaal: lo. hel doen van eenige belangrijke herstellin
gen aan een stoomketel en 2 stoomwerktuigen van 
den polder, benevens eenige kleine reparation enz.; 2o. 
het onderhoud der kunstwerken aan den polder. Ann-
•• / . i i - IS Juni, te 10 uren. 

Lelden, te 12 uren, dour de huofdnilrn. van het 4e 
reg. huzaren, ten bureele vau deu kapt.-kwarlierm.: 
de levering vnn: 50 ledereu sabelkwasten, 100 paar 
>poorfoudruals. 10U paar liroekdraagbandeii, 100 fou-
ragestrikken, 100 kolbakken zonder toebehooren, 100 
zakken met kwasten. 

Memujiii .i te 3 uren, door het watersehsp Otdambt, 
hij A. Kuiper; lo. hel herstellen der hazallkaiiu en 
uader-proliel-brengcu der haven- eu iiansluilingsdrjkeu 
te Termunters ijl; 2o. het maken vaa een steenglooiing, 
noordzijde van bet Zijldiep, voor de huizen te Ter-
munterzijl; 3o. het maken vau een paar nieuwe eb-
ileuren iu de kleine sluis te Termnntersyl; 4o. het 
maken vau 2 steenen duikors i u bel nieuwe maar te 
'IVriiuiiiterznl; 5o. het maken vau eeu brug iu den 
lleeinweg, gein- Termuuten, eu een brug in den Wa-
nDborgeiweg, gem. Nieuwolda; So. herstellen van de 
draaibrug op bet Waar, gem. Nieuwolda; 7o. het 
oader profiel-brengen èn éénjarig onderhoud tier kade, 
zuidzijde liet Winscholerdiep Zuidhrock-Klunstcrhult J 
Su. het éé'ijarig onderbond vau bet Kon liep Seheemda-
Oostwold. lui. bij den opzichter te Nieuwolda. 

Melder, 's uvoiids 7 ureu, op het raadhuis: bet 
maken van ecu riool vau de Vosslraat naar de Wesl-
graebt. Aanw. 20 Juni, te 12 ureu. 

llardegaii | |t. door gecomm van den Grooten pui
der: liet leveren der materialen eu iiut maken vau 
Ben bouten duiker, in tien Rijksstraatweg Bilj. iuz. 
bij IJ. Reitsma. 

Zaterdag. 3:1 Juu i . 
(iencinuldeu, le 12 ureu, door liet besluur van 

het 4e drjksdistrict in Overijsel, iu De Pauw : bot 
éénjarig ouderhoud der kunstwerken iu Mastenbroek, 
in A perc. 

Leeuwarden, te 12 ureu, ten geiiieentehuize • liet 
verbouwen van tie huizinge wijk K, 00. 12'.'i», iu de 
Doclestraal. Bilj. inz. 22 Juni, vóór 's avonds 8 ureu. 

V i e u M - t ' o i u i i u g n l e . te 3 uren, door bet besluur der 
Kieuw-Oompsgnie, bij F. Bruining: het hergraven van 
bel Nietiw-i.'ornpuguiesterdiep. Aanw. te 11 uren. 

R u l l e n p t t H t , 'savonds S uren, bij den ailtn. kerk-
fOOgd D. Kuipers Dz.: bet verven der Herv. kerk. 
Aauw. te 11 ureu. 

h>rgeii-o|>-%«aiii, door J. P. Brcdius: het maken 
van cen steenen duiker met 2 putten en bijbelioorende 
werken, ten dienste van tic oesterkultnur. Iul. bij don 
architect 1>. J . Oosthoek, aldaar. 

Zui jndrerht , door 11. VI logout bar): het afbreken 
van een gebouw eu bet bouwen van een landelijk 
wooulmis aan den Parallelweg te Dordrecht. Teeke
ningen liggen hij P. J . Weber, aan don Parallelweg. 

Maandag, 2S Juni . 

imaterdam, tc 12 ureu, door burg. eu wetb.: het 
bouweu van oene schutsluis in bet Westcrkunaul. 
Iul. bij den stadsingenieur J . Q. van Niftrik. 

Zuiiierwiiiiiii ' te 12 ureu, door bet kerkbestuur 
der Herv. gemeente, bij L. Ooslcrhaau : liet afbreken 
en bouwen van een kerk met toren nldaui. Iul. bij 
den architect T. G. van der Sterr, te Hoorn. Aanw. 
M Juni, le 1 uur. 

Kwijndreeli t , tc 12 uren, door het kerkbestuur der 
Herv. gemeente, in de consistoriekamer: het. vergroo
ten en restaurecren der kerk cu bet uitvoeren vau 
bijbehoorende werken. Iul. bij den architect A. Vis
set Kz., aldaar. Aauw. 1'J Juni, te 11 «reu. 

Kampen, te 1 uur, op het raadhuis: lo. do levering 
van: a. 39,300 groote kuhiekvormige Belgische Que-
•UUtksien, met hot leggen, h. 34,500 kleine idem idem, 
c- 14,500 kubiekvornnge Luiksche Ourtbekeien; 2o. 
het witten on schoonmaken van dc schoolgebouwen; 
3d. het bouwen van een privé iu het Kalverhckkon-
boscb. Aauw. 20 Juni. 

Kcmnci , te 1 uur, door het bestuur vaa het water
schap Kemnes: het afdammeu en droogmaken der 
groote sluis van genoemd waterschap, alsmede het 
verrichten van eenige werkzaamheden aau dc fundee
ring on het wodoropruimeii tier dammen. Aanw. tc 
10 uren. 

Mldlum, (e 4 uren, hij J. H. Schuil: bet nfbroken 
üu wederopbouwen vau een uiouweu watermolen, 
«root 12.G0 M. vlucht Aanw. te 11 uren. 

Hll land. bij den dijkgraaf P. Bruynzeel Jz. van deu 
Reigorshergseliopolder: de levering van 120 scheeps
luis van Lessinecschen steeu en 80 scbecpstous 
Vilvoordscben bermsteen. 

Illn*dag, ï n Juu i . 
tiran Ingen, te 12 ureu, door burg. eu weth.: het 

bouwen van eeu draaibrug OVet hot kanaal tc Ter-
Apel. Aanw. door den ingenieur der stadsvenen 18 
Juni, te II uren. Bilj. in*. 25 Juni. (Hcrbcst.) 

Nneek , le 12 uren, ten kantore van den deurwaar
der J. VV. Drijfhout: het slatten der Tie tergaaster-
opvaart, loopende van hel vaarwater de Geeuw tot 
aan tic boerenhuizing van I). Bakker, te Tiencu'a, ter 
lengte van p. ra. 4G0 M. Aauw. 23 Juui, te 3 uren. 

Nijmegen, te 12'i!4 ureu, dour burg. en wetb: In. 
het. naken eu leveren vau eene bad- eu zweminrich
ting; 86. de levering van 200,000 bovunvoetsclie grijze 
machinaal gevormde vlakke straatkliukersteeii, in 2 
pore, of in massa: 3o. dc levering van 2 platte aken. 

Xilemlrdum, bij Jhr. Mr. J. H. F. K. van Nwin-
deren , op den huize „Rijs": het leveren en houwen 
vau oen achtkanten windwatermolen, op steenen VOOI, 
vau 18 M. vlucht, iu deu ontworpen Huitebuursler-
polder ouder Nijeinirduin. lui. hij 11. Lint ing. te 
Lemmer. 

\ \ nenxditg . 21 J u n i 

'n-llage, te 11 uren, duor bel iniuisterie van bin
nenl. zaken: lo. hel verrichten vnu baggerwerk inde 
Amer en bet herstellen en onderhouden vnn de wer
keu op bet bovendeel dezer rivier aan dc monden 
van het Oude-Maaaje en de Donge, van 1 Juli '77 
30 Juni '78. Raming ƒ 9780; ïo. de herstellingen en 
vernieuwingen aan de Rijks-rivierwerken op do Boven-, 
Beneden- en Nieuwe-Mervvede, hehooreude lot tie 
werken der Merwede ea Killen, met het onderhoud 
van 1 Juli '77—30 Juui '78, in 4 perc. Raming : 
perc. 1 ƒ17,500, pere. 2 f 20,000, nerc. 3 ƒ37,000, 
perc. 4 ƒ37,000; 3o. hel éénjarig onderhoud der wer
ken behoorende tol do leirfanimen ia het Zwolsohe 
Diep, met de verlichting en afbakening vuu dal vaar
water. Raming ƒ14,300; 4o. de herstellingen en ver
nieuwingen aan de Rijks-rivierwerkeii op bet Pauuer-
densche kanaal, deu Nedcr-IÜjn en de Lek, met bel 
éénjarig onderhoud, in 4 perc. Raming: perc. 1 
/ 13,500, perc S ƒ6000, porc. 3 ƒ18,000. perc. 4 
ƒ23,500. Aanw. van al de werken 20 Juui; 5o. het 
aanleggen van een strekdam mei aanbechtingskrib 
langs den rechteroever van do Nieuwe-Maas boven 
de haven van Peru is, tusschen do kilometerraaien 139 
en 141. Aanw. S3 Juni. Raming ƒ 17,500. 

Hit-uien te 1 uur, door dijkgraaf eu hoogheem 
raden van Zeeburg-cn-Diemcrdijk, in het Gcmeoiie-
lantlsliuis: lo. het verhoogen van deu zeedijk tusschen 
den afloop naar Diemeu en Muiden: 2o. bet vernieu
wen van de seboeiingSWOrken aan do brug over de 
Bernisloot te Dicmerdam; 3u. bet verlengen van een 
steenen glooiing aan deu zeedijk bewesten Dicmerdam. 
Aanw. 23 Juni, te 11 uren. Bilj. iuz. aan Mr. Th. 
Schift", te Amsterdam, Keizersgracht BR 122. 

lloitderdatC. 2** •>"»>> 
/ p i - I . te II uren, door burg. en weth., iu bet 

logement der Broedergemeente: net bouwen van eeu 
nieuw raadhuis met bijgebouw. Iul. bij deu architect 
ö», Nijland, te Utrecht. Aauw. 21 Juui, te 10 ureu. 

'a-llage, te 11 uren, door bet ministerie vau bin
nenl. zaken, ten dienste der Staatsspoorwegen: het 
leveren eu aanleggen van geleidinggordiugou aan de 
beveiligiugswerken tier spoorwegbrug over het Noord-
zeekanaal te Zaandam, ten behoeve van deu spoorweg 
Nieuwediep -Amsterdam. Iul. bij deu hoofdingenieur 
le Amsterdam. Aanw. 19 en 21 Juni. telkens te 11 
uren. 

Amitterdain, te 12 uren, door het dagelijksch best. 
vaa tie Slotoi-Binneu en Middelveldscbe Gecombineerde 
Bolders, in het Burgerweeshuis: lo. vernieuwingen 
mei liet 3jarig onderhond van dc 3 wiudviizcluiolons 
met bet machiucgobouw; 2o. idem mot idem van 2 
overhalen. 2 polderhuizen, wal beschoeiingen, best ra
ting, scheringen, hekwerken, 2 bruggen, 1 duiker en 
1 nieuwe rol wagen brug; Do. idem met idem van al 
hot zeil en touwwerk tot. de molens enz. beuoodigd. 
Inl. bij den upzichter G. S. Nout, to Nieuwcr-Ainstel. 
Aauw. 26 Juui, te 10 uren. 

Hergunt te 12 ureu, bij II. E. Veesistra: het bou
weu van ecu achtkanten windwatermolen op steenen 
voet, in de zoogenoemde Jeunemeer onder Garijp. 
Aanw. 25 Juui, te 11 uron, bij Hendrik S. van der 
Meer, te Garijp. 

Zaterdag, :iO Juni . 
Ilurdreelil , le I uur, door dc besturen vau de Vier 

Polders eu van den polder Wieldrecht, in Koophandel 
en Zeevaart: du levering vau Duitsche steenkolen 
vuur dc stoomgemalen Mr. J . Loudon ea Jhr. Juntzou 
van Brffreatea, ged. I jaar. 

Maandag, 2 J u l i . 
fcaurterwaja, te 2 uren, in hot stationsgebouw van 

den Holl. IJzeren-spoorweg: lo. bet vcraiidcieu der 
treksluitboomen langs den Koordboll. Staatsspoorweg 
toss oh en Helder en Zaandam; 2o. herstellingen aan 
tie kraan bruggen over de Muidcrvaart en de Karue-
melksloot in den Oosterspoorweg; 3o. het bouwen vau 
2 dubbele en 1 enkele wachlcrswoning langs deu 
Oosterspoorweg tusschen Amsterdam on Hilversum. 

Woensdag, % Ju l t . 
's-llage, te 11 ureu, door het iniuisterie vau bin-

ut nl. zaken: het uitvoeren vaa hcrstclliugeu en ver
nieuwingen aan tie Rijksriviorwcrken op de Boven-
Maas, niet bet onderhoud dier werken van 1 Juli 
'77—30 Juni '78. iu 5 perc. Aanw. 27 Juni. Raming: 
perc. I ƒ11,850, porc. 2 ƒ14,310, perc. 3/9310. 
perc. 4 ƒ16,000, perc. 5 ƒ23 ,000 . 

Ilonderdag, & J u l i . 
'i-BsegS, te 12 uren, tloor bet ministerie vau biu

uenl. zakeu, teu dienste der Staatssp.: het onder-
houdeu dor kribbeu cn vleugeldammeu, het leveren 
en storteu van stortsteen eu het doen van peilingeu 
en Opnemingen tcu behoeve vau de overbrugging vau 
hot Hollunuscb Diep. Inl. bij don hoofdingenieur te 
Arnhem en den hoofdopzichter tc Willemsdorp. Aanw. 
26 en 2S Juni, telkens te 1 uur. 

Maandag, O) J u l i . 
Miianti itlit , te 10 uren, door het ministerie vau 

binnenl. zakeu, .tan het gobouw van bet prov. best.: 
bot verbeteren van deu weg tusschen de Rijks-groole 
wcgcii van Maastricht naar Nijmegen en vau Maas
tricht naar Vaals in de gemeente Meersen. Aanw. 2 
Juli. Raming ƒ 6 0 0 0 . 

%Voenadag, I I J u l i . 
'•-Hage, te II uren, door bet iniuisterie van bin-

ju/ui. zaken: lo. bot doen van herstellingen ou ver
nieuwingen aau de Rijks-rivicrwerken op den Boven* 
Rijn cu de Wnal, met bot onderhoud danrvan vau 1 
Juli '77—30 Juni '78, in 3 perc. Raming: perc. 1 
ƒ24,000, perc. 2 ƒ25,500, perc. 3 ƒ 2 4 , 5 0 0 ; 2o. het 
doen van herstellingen en vernieuwingen aan dc Rijks-
rivierwerken op deu Gelderscben IJsel, met bet on
derhoud daarvan van 1 Juli '77—30 Juui '78, iu 3 
perc. Raming: perc. 1 f 14,900, perc. 2 f 14.700, 
porc. 3 /"18.900. Aanw. 3 en 0 Juli. 

's-Hage, teu behoeve van bet burgerweeshuis vour 
Hervormden: het afbreken eeuer bestaande-cn bet bou
wen eener nieuwe bouwmauswoniug aan de Loozorlaau , 
onder de gemeeute Loosduincn. Inl. bij den architect 
E. Saraber, te Vllage. Aanw. 30 Juai, tc 11 ureu. 

Alloop van Aanbestedingen. 
Purmerend. 31 Mei; het maken vau 4 doorlatcu 

in liet waterschap Beemster: gegund aan Nat Cz., 
te Beemster, vuur ƒ1962. 

1'nd/iutd, 31 Mei: dc gewone uuderhoiidswerkeii 
aan het waterschep Tieahonderd-en-Zwarte; minste 
inschrijver aas I. vau Male Dz„ te Breskens, vonr 
f 11,096. 

f l s r d r e e h t , 1 Juni: de levering aan het waterschap 
Mijnsheercnland-van- Moerkerken van: lo 5̂00 H L . 
Ruhrkoleu; minste ïn-chr. was Scliurmann. te Hom
berg, ttd ƒ 0.49. 

2o. 500 HL. Bnguktohe steenkolen; miuste inschr. 
was D. Mijnssen, te Rotterdam, nd '"O.GS5. 

V l e i i w r i i d . | k , I Juni: het maken eeuer kerk met 
toren voor de Chr. Geref. gemeente; onderbands ge
gund aan P. de Jong. te Werkendam, voor ƒ18,600. 

v i i i s t e i i i . i m 2 Juni: liet bouwen van eeu pakhuis, 
aau de Egelauücrsgracht, onder beheer van den ar
chitect Y. Bijvoets; ingekomen 23 büj., nis: 
J. Rauinn. te Amsterdam. f 12,500 
J. Poot, „ idem „ 12,203 
A. M. de Nagtegaal en Co., „ idem „ 18,000 
J. C. ten Dolt, „ idem „ 11,999 
C. Franke, „ idem „ 11,480 
Sc hou uen burg en Maks, „ idem „ 11,430 
H. Sclieerhourn en 

S. G. Vlioken, „ idem „ 11,429 
CruijlT en Schouten, „ idem „ 11,236 
Bosch eu Basen, „ idem „ 10,963 
R. tie Kuiter en 

W. Voskuijl, „ idem „ 10,950 
B. v. d. Weerden, „ idem „ 10,900 
J. II. van Malsen eu 

P. G. Bloem. „ idem „ 10,745 
II. C. Dorlas, „ idem „ 10,647 
B. V. Moritz, „ idem „ 10,625 
J. II. Braskamp, „ idem „ 10,594 
G. v. d. Starre, „ idem „ 10,527 
J. Koster, „ idem „ 10,260 
W. L. Leibbrandt, ,. idem „ 10,145 
J. Hinkelaar, „ idem ., 9,999 
H. E. W. Haal boom, „ idem „ 9,741 
A. Aaiden, „ idem „ 9,669 
.1. VV. Walraven, „ idem „ 8,946 

Morisou, „ idem „ 8,860 
gegund aau A. Aalders. 

Zaandam , 2 Juni: lo. verschillende dijkswerken 
aau den polder Oostz'ian; geguud aan II. C. Swart 
c. s., te Zaandam, voor /1736. 

2o. het maken van ecu gedeelte straatweg in idem; 
minste inschr. was J. Vens, te Zaandam, voor f 1800. 

3o. bot onderhouden van- en bet doen van herstel
lingen aau «teu Weslzaner zeedijk: gegund uau H. C. 
Swart c. s., voor f 2635. 

4o. het onderhouden van den Assendelver zeedijk; 
gegUud aan P. van Staveren Wz., te Haarlem, voor 
/ 1349.70. 

Monnikendam, 2 Juni \ bet uitvoeren van ver
schillende see njkswerken in Waterland: ingekomen 
10 bilj.. als: 
VV, Ambaglsheer, te Amsterdam, f 24,000 
C. de Groot, „ Schnrwoude, „ 22,975 
J. de Groot, „ idem „ 22,945 
D. Beuuder, „ idem „ 22,895 
J. de Jong, ., Hardiuksveld, „ 21,800 
T. .). Swets, „ idem „ 20,890 
G. D- van Doorn, „ Amsterdam, „ 19,400 
R. Kroon, „ Buiksloot, „ 19,200 
G. Hnuijk, „ Purmerende, „ 18,999 
(.'. Blaukevoort, „ Monnikendam, „ 18,000 
bij opbicdinu' gemijnd door C. Blanke voort, voor 

ƒ 17,600. 
Leeuwarden, 2 Juni: het bouwen van eeu woon

huis c. a. op een nieuw terrein aan den Gracbtswal, 
under beheer vau den architect Douma: miuste in
schrijvers waren J. G. Bekhuis en I). Damstra, te 
Leeuwarden, voor ƒ 14,596. 

Hordrechl. 4 Juui: hel afdammeu der Benedeusluis 
san de binnenzijde, het droogmaken cn drooghouden 
van die sluis, en bet eventueel afdammen ook aau de 
buitenzijde: ingek. 4 büj., als: 
G. Verduin, te Dordrecht, ƒ 1295 ƒ 1325 ƒ 65.50 
C. de Groot, te 

Sliedrecht, 710 815 48.— 
H. do Borst, te 

l'a -endreebl, 675 699 2S.50 
C. de Borst, idem, 649 689 2'J.— 

Lelden, l Juni: lo. het bouwen van eeue openbare 
lagen SObool vuor minvermogenden voor 600 leer
lingen, ïa 3 perc.: P. van der Kamp, te Leideu, per
ceel 1 ƒ6221-, perc. 2 ƒ24 ,550; beide perc. gecombi
neerd gegund aau P. van der Kamp, voor ƒ33 ,500; 
3e perc. VV. v. d. Drift, tc Leiden, f 25S9. 

Imiterdatn, 1 Juni: de levering aan dc gemeente 
van ruim 31 tons buikijzer ou van ruim 7 tons goot-
üser; iugek. 2 bilj., als: 
R. 8. Stokvis en Zonen, te Botterdam, ƒ 8.89 
Gebr. van Vliet, „ Amsterdam, „ 8.69 

YYltiMehoten, 4 Juni: liet Sjarig onderlioud van den 
weg Winschoten—Beerta— Pruisische grenzen niet 
werken tot 1 .Mei 1880: 
G. W. Holtman, te Beerta, / 5.960 
J. N. Kruisinga, „ Blijham, „ 5,928 
W. Timmer, „ Finsterwold, „ 5,910 
II. Dik, „ Winschoten, 

met inbegrip dor levering van 270 stère 
kcislag „ 11,600 

voor de enkele levering van kcislag: 
W- Timmer, te Fiusterwold, „ 3,800 
.1. N. Kruisinga, „ Blijhum, „ 3,490 
voor idem van 120 stère grint ten behoeve vau den-
zelfden weg: 
VV. Timmer, te Kiiistcrwold, f 1290 
J. N. Kruisinga, „ Blijham. „ 1167 
O. ff. Holtman, ,. Beerta, „ 1070 

II -n , 5 Juui: het vernieuwen en herstellen van 
hel riool onder het Smcrighorn, enz.; gegund aan f'. 
Koning, te Berkhout, voor / 296S. 

He H l , 6 Juui: de leveriug uau de artillerie-stapel
en cinistructie-magazijneu vau lo. 38,000 piiiitgrauateri 
en 2» 3500 kartetsen; ingek. 6 bilj. als: 
Union Actien-Geuellschaft lo. 2o. 

für Bergbau 
u. B. w., te Dortmund, ƒ7.14 ƒ6 .72 ƒ 223,440 

L. .1. Enllioveu 
en Co.. „ 's-Hage, 6.40 7.— 203,700 

Maats. Ijzergie
terij Prins van 
Oranje, „ idem 6.— 6— 180,000 

Nederl. Stoom
boot maats., ., Rui terdam. 4.73 4.73 148,995 

Kon. Kabriek van 
Stoura-eiiniidei-f 
Werktuigen. ., Amsterdam. 4.70 4.70 148,050 

J. L. Nering 
Bogel cn Co., „ Deventer, 4.26 4.- 133,000 
Haarlem, 6 Juui: bet maken eener bouwhoeve met 

aaubeliooren en 2 arbeiders woniugeu iu den Groote-
1.1 polder; ingekomen 3 bilj., nis: 
A. Biomond, te Hillegom, / 38,500 
W. A. G. Jansen eu 

K. Hollander, „ Utrecht, „ 29,955 
J. Hinkelaar. „ Amsterdam, „ 29,400 

lloedekciiakerke, 6 Juni : lu. de onderhoudswerken 
aan dc watering: ingekomen 4 biljetten, als: 
D. Bolier, te Rilland, ƒ 9450 
A. van Popering, „ Bruinisse, „ 9274 
C. de Wilde, „ Kattendijke, „ 9190 
G. Vos, „ Sliedrecht, „ 9180 
niet gegund. 

2o. du leveriug vuu 800 scbeepstons afval van Door-
oiksohen steen; Ingek. 5 biljetteu, als: 
.1. Cueleman, te Niel, f 2400 
ft II. Folker, „ Sliedrecht, „ 2388 
I). Tholens, „ Neuzen, „ 2308 
F. Mouthaan. „ Vilvoorde, „ 2224 
I. vun Male Dz., „ Breskens, „ 2104 
gegund. 

/ u i l e n . 7 Juni: bet verbouwen der drogerij vau het 
Oiide-ou-Nieuwe-gasthuis e. a.j ingek. 4 bilj., als: 
H. Lnngenberg Az.. tc Zutfen, ƒ 2026 
H. W. Douwes, „ idem „ 1755 
II. A. Welsink, „ Brammen, „ 1738 
W. Uiterwijk eu Zn., Zutfen, „ 1520 

tpc ldoom, 7 J u i n : hot maken van ineubeleu voor 
de H. B. school; gegund aan 11. van do Sand, te 
Arnhem, voor / 2978. 

Haarlem, 7 Juui: lo. bet bouwen van eeue school 
te Buiksloot; minste inschr. was VV. Grove, tc Buik
sloot, voor ƒ 23,369.50. 

2o. bet herstellen vau de Rijksseewerlngen op Mar
ken: minste inschr. was B. Beukenkamp, te VVicnngen , 
voor ƒ20,000. 

3o. het hei stellen vuu dc stormschade, uutstaan in 
Jan. en Febr. '77 aau de Rijkszecworing en de haven
werken op Marken; minsto inschr, wus P, Hansum, 
te Amsterdam, vour f 11,600. 

•O. hot herstellen van idem uan de hoofden op het 
Noordentrand van Vlieland; minste inschr. was C. 
Bot Cz., te Sliedrecht, voor /"39.790. 

5o. het herstellen van dc idem aau do Rïjkszcewe-
ring Op Wieringen; minste inschr. was B. Beuken
kamp, te Wieringen, voor ƒ30,888. 

60. liet herstellen van 's Rijks zeeweringen op 
Wieringen; miuste inschr. was dezelfde, vour /"67SG. 

Lelden, 7 Juni; lo. bel schoonmaken cn invoegou 
der gemetselde brugwerken euz. binnen de slad cn 
laugs de singels; minste inschr. was 3. Verhoog, te 
Leiden, voor ƒ1700. 

2o. het schoonmaken, invoegeu en herstellen van 
eeuige gemetselde wallen binnen en builen dc stad, 
iu 3 pere.: le perc. H. J de Nie, te Leitien, /11S7; 
2e perc. W. II. Neiileboorn, idem, ƒ900; 3e perc. 
dezelfde, ƒ 1125. 

vt iu-i ion i ' i i . 7 Juni: bet aanleggen vuu eeu keien-
straat in den Molcnhorn lang 173.5 M , met weders-
zijdsche afwateringsgoteu; ingekumen 5 bilj., als: 
J. v. d. Veen, te Zoutkamp, /' 2680 
W. Timmer, „ Finsterwold, „ 2670 
B. Havingu, „ U LU f i e i t n i . „ 2650 

J . N. Kruisiuga, „ Blijham, „ 2G14 
H . Dik. .. Winschoten, „ 2538 

Liedai i i , 7 Juni: het bouwen van eeue school 
voor 400 kinderen, met onderwiiserswoningj ingek. 7 
hilj., als: 
A. Pieua, te Kraliugen, f 48.93S 
L. P. vau Rückevorssel. „ Schiedam, „ 43,867 
K. Snijders tic Vogel, i „ idem „ 42,077 
T. de Graaf, „ idem „ 39,997 
C. van Recdc en Co.. „ Rotterdam. „ 38,158 
T. II. Ritman, „ Schiedam, „ 37,975 
A. Wieuhoveu, „ idem „ 36,900 

kampen , 11 Juni: eenige herstellingen aan het 2e 
gedeelte der Dronther-bedijking; ingek. 3 bilj., als: 
0. v. d. Plas, te Uardinksveld, f 30,000 
C. de Joug, „ idem „ 27,600 
W. v. d. Belt, „ Grafhorst, „ 26,419 

'•-Hage, 11 Juni: bet bouweu eener school cn on
derwijzerswoning met gymnastiekgebouw, te Scheve
ningen ; minste inschr. was II Ë. de Baan, te Sche
veningen, voor ƒ 46,275. 

kuiMterdam. II Juui: de levering nan de Holl. 
IJzereu-spoorwcginaatscbakpij van; perc. 1, 10,000 
ijzeren dwarsliggers met verbrndingadceleu, te leveren 
te Schiedam, perc. 2, 10,00(1 idem met idem, te leve
ren te Baarn; minste inschrijver voor beide was de 
„Phoenix", Actien-Uesellsehaft für Bergbau und Hüt-
t.-ubetriob, te Laar, bij Rulirort, resp. voor ƒ31,984.20 
cn ƒ33,006.73. 

l i o n t i i - e t i i . 1) Juni; liet maken cn stellen van 2 
ijzeren sluisdeuren voor de Benedeusluis altlaar; inge
komen 5 biljetten, als: 
Penn ou Baudum, le Dordrecht, '" 11,030 
1). A. Schretlen cu Co.. „ Leiden, „ 9,580 
L. J . Entboven en Co., ,, 's-Hage, „ 6,895 
De Jough eu Co., „ Oudewater, „ 6,675 
F. Kloos en Zonen, „ Kinderdijk, „ 6,100 
gegund. 

a-llage, 11 Juni: lo. liet verruimen van dc \ ccr-
sloot aan de Wieldrechtselie zijde vau liet 's-Graven-
declschc ponlvcer; minste inschr. was J. Timmer, te 
Willemsdorp, voor ƒ1298. 

2o. bet maken vau eoue plautenkns enz. in den 
Aosdemietnin te Leiden: minste inschr. was M. II. 
Keiler, te Leiden, voor ƒ12.000, 

's-llage, 11 Juni: de levering vun 4J,(H)0 KG. steen
kolen uun bet departcmeut van oorlog; minste iuschr. 
wus Vrijman, te Vllage, voor ƒ 1 2 . 5 0 do 1000 KG. 

\ l i tot Ingen, k' Juni: bet verven der kazernege
bouwen le Vlissingen en te Middelburg; minste in
schrijver was II. C. Mos, tc Vlissingen, voor ƒ 2 8 0 ' . 

Ondrrdendam , 13 Juni: liet amoveeren van de 
Pomplil iu den weg van Middelstem uaar Loppersum, 
eu daarvoor in de plaats bouwen vau een vaste brug; 
ingekomen -I biljetten, als: 
.1. Lubsen, te Zuidwolde, f 2200 
T. Bos, „ Bedum, „ 2130 
B Jnnseu, „ We ste rw ij t werd, „ 1955 
L. Riet run. „ Leens, „ 1950 
ngund. 

Soetdarp, 13 Juni: het amovecreu der bestaaudc-
en wederopbouwen der gebouwen vau liet beneden-
stoomgemaal van den polder Nootdorp; minste inschr. 
was Pb. Romeijn, te Nootdorp, voor f 6S68. 

Hindelaopen, 13 Juni: het onderhouden der zee
sluis, bavcu- eu zee werkeu en bet verrichten daaraan 
vun belangrijke vernieuwingen eu herstellingen; inge 
komen S bilj., als -. 
H. Cusveller, le Staveren, / 20,795 
A. Wiggcrts, „ Hindcloopeu, „ 19,642 
Wed. A. Schrale, „ Warns, „ 17,250 
J. v. d. Mculen, ., llemclum, „ 17,016 
Znlnistra en Kunst, „ Bakhuizen, „ 16,990 
.1. Smit, „ Himleloopeii, ,. 16,500 
J . de Jong, N Koudum, „ 16.500 
P. Kampman. „ Hiudrloopeii. „ 15,900 

Amaterdam, 14 Juni: bot vernieuwen van een Stal 
bergplaatsen op 's Rijks werf; minste insehr. waren 
Scheltom» eu Moulon, le Amsterdam, voor ƒ 8 1 7 5 . 
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DE O P M E R K E R — Zoiulaa, 17 Juni 1877-

Vervolg der Berichten en MedwMtafcen. 
B I N N E N L A N D . 

'sGravenhage. D • den Minister vun Financiën 
zijn di' standplaatsen voor de ingenieurs-verificateur bij 
het kadaster als volgt aangewezen: Iste divisie, 
standplaats Groningen. J. I», L . Souten.lijk : '2de di
visie , standplaats Leeuwunlen. E. Burenhmek : Ibb* 
divisie, standplaats Assen. A. Douglas; 4de divisie, 
standplaats Zutfen, W. F. Bruinier: 5de divisie, 
standplaats Arnhem, .1. 0. L. van Haersolte; Ode 
divi-ie, standplaats Ct recht. 1. \V. Benedic ; 7de divisie, 
standplaats Amsterdam. A. W. E. Kwisthout; 8ste 
divisie, standplaats Den Haag. C. J. Genet: 9de divi
sie, Standplaat! Dordrecht. I. .1. Slaterus; 10de di
visie . standplaats Roermond, F. II. Neis/on ; I 1de 
divisie, standplaats Deu Bosch, .1. Kuipers. 

Amsterdam. Onlangs werden door hest ut u-deren 
van hel Vnderlandsche Fonds ter aanmoediging van 
's Lauds zeedienst tot ainotie verkocht de tijistalleii 
van 7 woningen, iu eigendom aan dit Fonds behoo
rende en gelegen naast het gebouw der Kweekschool 
voor de Zeevaart aan de l.lgraelit. 

Hel gebouw der Kweekschool, dat weleei tot werk
huis gediend had en, volgens resolutie der Vroedschap 
van Amsterdam van '2 Maart 17-S5, iu het vrije ge
bruik van genoemd Fonds wenl gegeven, is thans 
door de gemeente in vollen eigendom afgestaan, en 
(•ouitnissari-seii der Kweekschool voor de Ze.-vaarl 
hebben heslolen ook dit gebouw af te breken en op 
den grond, vereenigd met dien van da ter a mol ie 
bestemde 7 perceelen, een geheel nieuw gebouw le 
stichten. 

Het gronddenkbeeld van de groot sche plannen, die 
nog niet gel I zijn vastgesteld , is een opleidings
instituut te stichten voor zee- en stoomvaart, geheel 
ingericht naar de eischen van de op dit gebied . v al 
in deu laatsten tijd, snel voorwaarts strevende we
tenschap. 

Den architect W. Springer is opgedragen een ont
werp voor dit gebouw te maken. 

A r n h e m . De aanstaande Instituutsvergadering 
zal alhier worden gehouden iu het gebouw Tot nut 
van't Algemeen , op Woensdag, den 4dc" Juli 1877 , 
des voormiddags te elf uren. Volgens «Ie agenda 
worden de onderstaande werkzaamheden aau de onle 
gesteld, als: 

1. Disriissiën en stemming' over de .Notulen der 
vergadering van den I0l1"' April 1877. 

2. Verslag van de werkzaamheden van het Insti
tuut in het Instituutsjaar 1870—1877. 

3. Rekening en verantwoording der inkomsten en 
uitgaven over dat tijdvak. 

4. Aankondiging van ontvangen giften. 
5. Mededeelingen en voorstellen van den Raad van 

Bestuur, als: 
a. Mededeeling van hel aan du Verein Dcutscher 

Ingenieurv gegeven antwoord betredende tie iuv ing 
der metrische schroef. 

b. Vooi-stel omtrent hel uitschrijven van ene 
prijsvraag betreffende een uitwerp voor een gebouw 
ten behoeve ran bet Instituut 

c Voorstel ter benoeming van den heer Geo. E. 
Waring Jr.. te Newport, R. I.. kolonel van de 
Vereenigdc-Stalen , tol honorair lid. 

0. Mededeeling van ingekomen stukken, als: 
a. Brief van het liestuur der afdeeling Nederlandsch-

Indie, ten geleide vau bet algemeen verslag over bel 
jaar 1870—1877, met rekening en verantwoording 
en balans. 

b. Brief van den Minister vau Binnenlands, he 
Zaken omtrent een wedstrijd betreffende kuiisiniatige 
drooglegging van gronden, in September eu October 
1877 te Rovigo te houden. 

c. Brieven van den hoofdingenieur van den Water
staat in Noord-Holland, ten geleide van de waai 
mingen aan Den Helder, gedurende de maanden 
Maart en April 1877. opgemaakt door bet lid W. 
Ph. de Kruyff. 

d. Brief van den Itaad van Beheer van het Rouw 
meestei-sfuiids, te stichten dooi- de Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst, met bijlagen. 

e. Mededeeling van het lid C. L. R. E. Mengea 
betrelfende eleclrische klokken. 

f. Mededeeling van den heer J. J. F Pcnniiik. 
te Rotterdam, over diepgangbepaling van schepen. 

7. Discussien daarover. 
8. Nieuwe vooi-stellcn. 
9. Discussien daarover. 
li). Ballotage van nieuwe leden. 
11. Benoeming van leden van den Kaad van lie

stuur, ter vervanging van de aftredende en tii.-t her
kiesbare raadsleden J. F. VV. Conrad, H. S. J . 
Rose en F. J. van den Berg. 

Na alloop der bijeenkomst te Arnhem en hel ge
bruik van ververschingen. wonlt den leden de gele 
heid aangeboden om te l ' / j uren per stoomboot 
naai Nijmegen te vertrekken, om de rivierwerken, 
het foit Pannerden, en deu toestel tot waarneming 
van de stroomanelheden te bezichtigen. Bij aankomst 
van r|e boot te Nijmegen, zullen rijtuigen gereed 
staan tot vervoer vnn rle leden naar hei hotel Berg
en-Dal, «aar bel diner te zes uren aanvangt. 

Op Donderdag den 5 Juli zal er rlen geheelen 
morgen gedegenheid zijn de spoorwogwerken te Nij
megen te bezichtigen; de leden zullen daartoe van 
zandtreinen kunnen gebruik maken, waaroinli-ent j 
in de vergadering van Woensdag mededeeling zal 
wonlen gedaan. 

Voorts kunnen te Nijmegen wonlen bezichtigd • j 
het Stadhuis; de Groote Kerk: het Valkenhof met ; 
de Rouiaaiischc obsis en kapel; terwijl ook de So- | 
cieieit voor de leden is opengesteld. 

Towhen e|f eu twaalf uur zal iu rle nabijheid van 
de spoorwegbrug gelegenheid zijn inn over rle Waal 
te wonlen gebracht, en te 12 uren om te Lent, in 
het logement van Wil.leiibeest, het ontbijt te ge-
bruiken. Tegen 1 uur vangt de rijtoer van Lent 
naar de in aanbouw zijnde spoorwegbrug over rlen 
Rijn beneden Arnhem aan. waarbij aan de leden 
g,;ï..g,.] \ rid wordl L'egeven den Rijn over te varen 
en de spoorwegbrug en werken t« bezigtigen, ter
wijl op een geschikt punt aan den rechteroever do 

rijtuigen weder gereed zullen staan tol vervoer van 
tie leden naar Arnhem. Bij aankomst te Arnhem 
zal het middagmaal iu de hoven restaunitieznal van 
het station, des namiddags te 5''., uren, plaats vinden. 

Utrecht. Voor rle betrekking van directeur der op 
te richten ambachtaacbool hebben zich 37 soUhdtanteu 
aangemeld. Op de voorilrurhl werden geplant si : de 
heeren L. Arnold, get neen te-anhit eet te Woerden, 
vi-oeger onderdirecteur van de ambachtsschool te 
Rotterdam: D. M O. Hordijk, ouderwijzer in het 
praeliscb en theoretisch timmeren aan de ambachts
school te 'silage; D. vau der Linden, bouwkundig 
teekeuuar op het bureau van den directeur der ge-
meent.'werken te Rotterdam, waaruit de beer D. M. 
G. Hordijk te - Mage is iM-iioennl. lu Augustus hoopt 
men de ambachtsschool tt; openen. 

- De Gemeenteraad hoeft eindelijk, na veel dis
cussie, de voorwaarden vastgesteld, waarop aan tien 
heer Van Gendt concessie kan verleend wonlen voor 
den aanleg vai n paaiilei)s|Kioivveg iu deze gemeente. 

Leeuwarden . 1 peniug van tie historische 
tentoonstelling van Friesland, op IJl Juni vastgesteld, 
zal eel's) na rle begrafenis v u n II. M. dr- Koningin 
plains vinden. 

Qroningen. I ie aanvragers vau de concessie 
voor rle drinkwaterleiding alhier zijn rle heeren S. 
E. Oiiilschans-lieiitz. chirurgijn, en M J. Baart de 
la Faille, m e i ! , doctor, lieiden te Leeuwarden. Deze 
heeren vingen de concessie zonder eeuige subsidie 
van de gemeente. 

Joure. In September a. s, zal alhier een tentoon
stelling van handwerksiiijverheid wurden gehouden, 
lie in/en.|ingen moeien \óór I Juli plaals hclaVn. 

Varia. 
Amerikaansche bruggen Een commissie van 

ingenieurs, aangewezen voor het kiezen van een plan 
voor rle uN'ew-Vork and Long-Island Bridge" over de 
East River van de 72""-straat naar Blackwcll's Island 
ei: van daar naar buig Island, heeft haar rapport 
uitgebracht. Daaruit blijkt . dal spanningen van res
pectievelijk 7.14 en OIS vort de Iwee armen van rle 
luist River zullen overbruggen op een hoogte van 
minstens 130 voet boven den waterspiegel van een 
der drukst bevaren st manen .Ier Vereenigd.'-Staten. 
De hangbrug over den Niagara beeft een spanning 
van KIK) voet. en Is lol dusver dan ook de eenige 
-poi.rweghriig, wier spanning die van de ontworpen 
Black well'e Island-brug overtreft. 

D i ' uitvoering is opgedragen aan de Delaware 
Bridge Company, ingenieur uir. t'huiles McDonald. 

lie loivns . waarover de kabels wonlen opgehangen , 
zullen van ijzer vervaardigd wonlen, on zijn 240 
voet hoog: tie kabels worden, na over drie andere 
kleinere ijzeren lorens te zijn geleid, geankerd op 
eeu afstand van 270 voet uit den oever. 

De tweede prijs, v o o r de mededinging uitgeloofd, 
is toegekend aan de firma Clarke, Reeves and Co. 
voor een project, opgemaakt door Captain James B, 
Ends; tlit plan is iu velt; opzichten beter dan dat 
der Delaware Bridge Company, eu in lei hullet e 
wonlen door de commissie van beooitleelillg dan ook 
belangrijke wijzigingen wenschelijk geacht. 

(Engineering.) 
Spoorweg-rijtuigen. I lezer dagen zijn op de lij

nen Rulu-oi-t" Gludhach en C ladbach — Aken rijtuigen 
3de klasse met nieuwe inrichting in dienst gesteld. 
Zij zijn veel gemakkelijker dan rle oude soort. De 
trede is vervallen, waardoor men aau weerzijden 
I voel breedte gewonnen heeft. Van rle hierdoor 
gewonnen ruimte heeft men partij get nikken om in 
li<-t midden van het rijtuig- een doorgang te maken 
van ongeveer 1 ' / i voet breedte. 

Hel instap|ieii geschiedt aan beide smalle zijden en 
deze zijn zoo ingelicht, .lal men gemakkelijk rloor rlen 
geheelen trein kan loo|ion o m eene goede plaats uil 
le zoeken. De inrichting van de afzonderlijke coupés 
js als vroeger gebleven, lu io.ler.-ii coupé zijn aau 
ééne zijde twee banken met 2 en twee met 3 zit
plaatsen, zoodat. zelfs al zijn al rle plaatsen bezet, 
ieder reiziger gemakkelijk zit. Een verwarmingstoe
stel is mede aangebracht, en onder de tijtuigen be
vinden zicb twee gashouders, ilie gedurende 40 uren 
voldoende gas leveren. 

Papierindustrie in Duitschland. De papier
industrie is tegenwoordig een der voornaamste tokken 
der Duitsche nijverheid; tot 1848 wenl meer wit 
papier ingevoerd dan uitgevoerd. De eerste papier 
fabriek wenl in 1H|0 te Berlijn opgericht; nu zijn 
er 350 iu werking, die gemiddeld ieder 10,000cen
tenaars papier leveren . etui waarde van ongeveer 25 
millioen gulden vertegenwoordigen en 35.000 werk-

I lieden bezighouden. Voor die fabrieken zijn 7 mil-
j lioeu centenaars grondstof noodig; Dnitschland ver-
! schaft evenwel sleehls *J millioen centeiiani-s lom|>en; 
• het overige wonlt rloor andere grondstoffen, hoofd

zakelijk hout en stroo. aangevuld. Gekleurd en ge
marmerd papier wonlt hoofdzakelijk te AschalTenburg 
vervaardigd: deze lahrick houdt rlaar 700 werklieden 
bezig: goud- en zilverpapier wordt meest te Neuren
berg gemankt. Ook de vervaardiging van papieren 
kledingstukken is in de laatste jaren aanmerkelijk 
toegenomen, hoofdzakelijk le Berlijn en Dresden, 
Een fabriek van dien aard verschaft werk aan 500 
meest vrouwelijke werklieden, die dagelijks ongeveer 
300,000 sinks vervaardigen. 

Correspondentie. 
.1nn de heeren Liernur en De Bruijn Kops te 

Frankfort a/M. De aandachtige lezing van het toe-
ge/ len schrijven over rle [«udrette-minestie beeft 
de Redactie tot de overtuiging gebracht, dat het 
heler is daaraan geene plaatsruimte te geven. Een 
onderwerp als hei onderhavige mag onder de vraag
stukken van rlen «lag gerangschikt worden en vordert 
eene weteiisr:hap|R*lijke behandeling, waarbij persona
liteiten moeten achterwege blijven. De heeren L . en 
de B. K, zullen bij eenig nadenken rlit gevoelen 
ongetwijfeld deelen en kunnen zich verzekerd houden, 
dat iJDe Opmerker" volgaarne ruimte zal afstaan 
voor rle opname vau eene degelijke beschouwing over 
de poudrette-rpiaeslie. 

Advertentiën. 

OPZIGTEB fSO per maand. 
Fe hnr.ireeht wonlt gevraagd TIJDELIJK 

O P 2 I Ö T E R bij den aanleg dei- pneumatische rio
lering volgens hel Lioniui-stolsel. Gegadigden ge
lieven zich in poraoon of per franco brief te adres
seren aan den Diiwteur der Gomiiüitewerken airlaar. 

Aanbesteding 
van het Afbreken eener bestaande- en 

het Bouwen eener nieuwe BOUW 
MAINS WONING aan de Loozerlaan, 
onder de gemeente Loosduinen, ten 
behoeve van het Burger-Weeshuis 
voor Hervormden te 's Gravenhage, 
op Woensdag 11 Juli 1877. 

Bestekken met Teekeningen zijn op franco aan
vrage, tegen betaling van drie Gulden, verkrijg
baar aan voornoemd Weeshuis, W E S T E I S Ü E , No. 15. 

Aanwijzing iu loco op Zaturdag 30 Juni, des 
voorn dd. lags te elf uren. 

Inlichtingen te liekomen bij den Arebitect E. 
8ARABER, Heeiwngraehl, No. 11, te '5 Gravenhage. 

Maatschappij tot Exploitatie Tan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Zaterdag den dertigsten Juni 1877, des na

middags ten 2 ure, aan het Centraal bureau dor 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
hij rle Moreelse Laan te Utrecht, van: 

nhet verwen van den metalen boven
bouw der spoorwegbrug over de Oude 
Maas te Dordrecht' 

Do besteding geschiedt hij enkele inschrijving, vol
gens art. 14 vnu het Bestek. 

H-'t Bestek ligt van den 10 Juni 1877 ter lesing 
aan het Centraalbureau hij rle Mon-t-Ne [.aan te Cirecht 
rn aan hei bureau van deu Sect ie-Ingenieur te Botter
dam en is op franca aanvrage airlaar te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Sectie-Inge
nieur te Botterdam. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden op 
Zaterdag den drie en twintigsten Juni 1877. 

Utrecht, rlen 15 Juni 1877 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 25en Junij 1877, 's middags 

ten 12 ure, zal door bei Kerkbestuur der Hervormde 
Gemeente, in rle herberg van L. OOSTERBAAN te 
Zuiilervoude worden aanbesteed: 

Het afbreken en bouwen van een 
KERK met TOREN te Zuiderwoude. 

Het bestek en rle teekening ügl ter inzage in ge
noemde herberg, terwijl het bestek op franco aan
vrage, tegen betaling van f 1.00 per exemplaar, te 
bekomen is bij den Heer M. BOELHOUWER aldaar. 

Inlichtingen worden gegeven door rlen ontwerper 
den Heer T. C. VAN DER STERR te Boom en 
door den Heer L. DE OUDE te Zuiderwoude. 

Aanwijzing op Vrijdag vóór de besteding, des na
middags ten 1 ure. 

Aanbesteding. 
Ue BURGEMEESTER en WETHOUDERS vnn 

NIJMEGEN, zuil™ op Diiifssilafr den 20 Junij 1877, 
de. namiddag, ten half eni uur. in hot Gemeente-
huis te Nijmegen aanbesteden-. 

I. Maken en leveren van een Bad- en 
Zwem-inrigting. 

8. Levering van twee honderd duizend 
Bovenvoetsche grijze machinaal ge
vormde vlakke Straatklinkersteen, 
in twee perceelen of in massa. 

.'!. Levering van twee platte Aken, ten 
dienste van het Overvaartveer voor 
de stad op het dorp Lent. 

1 Beetekkan mi Voorwaarden mei deTeakening 
liggen ter in/age op de Gemeente-Secretarie te Nij
megen, dagelijks vun 's morgens !> tot 's iiii.ldags 
'ó uur. de invallende Zondagen uitgezonderd; terwijl 
iillielitiitgen zijn te bekomen bij den Heer Gemeente-

Architect P. VAN DER KEMP. 

Eene vierwielige Tender LOCOMOTIEF 
met een stel reserve wielen, vlampijpen, enz., 
staande bij de Houilsbossclie Vaart en gemakkelijk 
U' vervoeren , in eigendom liehooroiide aan bet llnog-
hceinrandschaj) van den I londsliossche. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den Hoottopslg. 
tor te Haaocpolder, don Heer C. J. B0LLEE. 

Burgerlijke Bouwkunde. 
Een Jjongmenach, praktisch en theoretisch ontwik, 

kelrl. zoekt, tegen een aanvankelijk klein salaris, ccn 
betrekking als OPZICHTER of'TEEKENAAR. 

Men adresseeif zich franco aan rle Heeren GE
BROEDERS DIJKERMAN le Breda. 

H. E. S U Y V E R , 
STOOMKETELMAKER. 

Leven in den kortst mogelijken tijd, KETELS 
van alle bekende typen: belast zich met Verande. 
ringen aan bestaand. Ketels toe te f..,—-*., 

Hollandsche Tuin, 
l i i o k e r s t r a a t 2 0 e n 3 2 , 

AMSTERDAM. 

J . A . C. GERLAGH, te Bentheim^ 
( .Neder lander ) , 

le qualileit G E E L E Z A N D S T E E N van IC 
Uit 24 gulden de kubiek Meter franco waggon 

Twaalfde jaargang. F . 25. Zondag 24 Juni 1877. 

GEBROEDERS DIJKERMAN te Breda 
iloor uitbreiding der zaken eu de toepassing van 
sUiom lot spoedige alleveriiig in staat gesteld 

bevelen zieh hierbij aan voor liet maken van 

un 
Prijscouranten worden op franco aanvrage gratis 

verstrekt, terwijl het modelboek na ontvangst van 
40 cents in jiostzegels kan wonlen toegezoude 

PRIMA QUAUTEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ6.— , per 25 vaten ƒ5.70, 
per 50 vaten ƒ 5.40, 

by grootere partijen over den prjjs nader 
overeen te komen, 

AUGUST OSTER, 
C r l a s h a v e n 13 te R o t t e r d a m . 

B. HOLSBOER te Arnhem. 
FABRIEK en MAGAZIJN van Waterpan- en 

Hoekmeet instrumenten, alle soorten van 
Equerres, Bakens, geijkte Meetkett ingen. 
Teekengereedschap, enz. enz. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JON'liH i Co, Civ. Iug. 

te O U D E W A T K R . 
Leveren of vervaardigen en herstellen alle soor

ten van STOOM- en andere WERKTUIGEN. 
MACHINEOLIE in vijf kwaliteiten. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zullen- en Talélbazalt-grueven 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BKOlV'STrB, V00BVA8TE STEENES, ENZ-
Nieuwehaven N.zijdc 55, H o t t e r d n i n . 

Bij S. E. VAN' NOOTEN & Zs te Schoonho
ven is verschonen : 

Driehonderdtal Gemengde 
Vraagstukken, 

BETREKKELIJK DE 

Wis-, Natuur-, Houw- cu Werktuigkunde 
VOOR MEERGEOEFENDEN; 

Tot leiddraad bij een voorgenomen examen voor Opligt, 
bi) don Waterstaat hier te lande, in Overzeesche Be

zittingen of voor andere betrekkingen; - gevolgd 
door oefeningen die als hoofd we rei sctite kunnen 

aangemerkt worden, 
DOOR 

P . D . S C H E K F E L A A K , 

Architect es Onderw. in de Wit-, Bouw-en Werktuigtnndt, 

96 Bladz., met vele figuren. Prijs 75 Cents. 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

V A L DE3 T R A V E R S , 
jzeeft berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor dr-

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLK.ERS &, C». te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Nt 
laud aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Beltweg N u . 3, te Amaterdam, 

D E D I R E C T I E . 

SUIJVER Hk. J O N K E R êl ZOON, 
S T O O M K l O T E I i M A K K R S te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

üedrukt vu O. ff, VAX litll WltL K li" te Arnhem. — Alle .tukken eu advertentiën te adie.teeren aan den Redacteur F. VV. VAN GENDT JQto. te Arnhem. — Uitgave vu 1). A. TH1EME, 

DE OPMERKER 
W E E K B L A D 

VOOB 

ARCHITECTEN, IINGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 
Venehynt Zond.**. Prij. per 3 maanden f l.ftö. Men abonneert zich voor 

eeu jaarling. Afionderlüke nommer» bij vooruitbestellinit 15 cent». 

A l l e stukken en advertentiën te adreneeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I Ë N : 
Vun 1—5 regels fl.—, verder voor rdkea regel plaatsruimte 20 cents ec 10 cents 

Tooreennominer van het blad. Advertentiën vour het buitenland 25 cent» per regel. 

PLASTISCH DINAS-CRYSTAL. 
Reeds sedertlang gevoelde men behoefte aan een 

liij uitstek vuurvaste stof. In vele gevallen zijn de 
gewone vuurvast.' steenen ontoereikend en was meu 
genoodzaakt tol de zeer kosthui-u Dinasst eenen, die 
onder undere hij de stnulfubrikuge wonlen gebruikt, 
over te gaan. 

In deze behoefte wonlt tegemoetgekomendoor het 
plastisch Dinas-Crystal. dat niet alleen grooteren 
wederstand biedt tegen vuur dan alle tot dusverre 
In-kende vuurvaste cementen, maar tevens gemakke
lijk vormbaar is. zoodut men in de gelegenheid is om 
voor een ol' ander vuurvast werk zelf de steenen 
tt' maken , die luchulroog geplaatst wonlen en dan 
zich zeiven gaar branden. 

Door deze eigenschap is men ook instaat om aan 
den binnenwand een bekleeding van deze stof aan te 
brengen, waarvan rle dikte al naar het doel waar
voor zij dienen moet beptuld wonll. Dij een koo-
peloven van 75 cM. middellijn zal men bijv. een 
laag ter dikte van cH. moeten maken. Dit 
geldt ook voor andere ovens en voor het vuurvast 
maken van gewoon metselwerk , dat men dan ter 
dikte van 7 centimeter moet afhakken , daarna het 
vlak goed bevochtigen en dan de tot een dikke 
blij aangemaakte Dinas, evenals mortel, tegen tien 
wand moet aanstampen. 

Het Dinas-Cry stal komt in deu handel voor als 
poeder en als stukkeu of klompen. Het laatste wordt 
meer bepaald genoemd Oinas-massa en dient voor
namelijk om vuurvaste werken zonder eenige voor-
bereJdfaig te vervaardigen. 

De Dinas-massa wonlt vóór het eejffK juin ecu 
bak met water geworpen, waarin z ' . ' f l i a ' ' ' . -*\r £lkun-
der valt, deels verstompt wonlt: dn-, ̂ ei.'uiv geno
men, is zij geheel gereed voor de w>£dmelen kun
nen er alle vuurvaste stukken van geiuaakt wonlen, 
die luclitdi-ooj.' ingezet zijnde, rloor zieh zeiven ge
brand worden. 

Deze eigenschap van rle Dinas-massa biedt een 
Lirooi voordeel aan. Bijvoorbeeld bij den bouw van 
een gewelf moet men, wanneer men niet steenen vau 
verschillend lormaat gebruikt, veel steenen afhakken, 
hetgeen natuurlijk veel tijd en arbeidsloon kost en 
bovendien van invloed is op de sterkte van het ge
heel. Vau plaslisch Dinas-Crystal daarentegen kau 
men, nadat bet formeel gesteld is, iu eenige uren 
rloor middel van aanslaiu|ieu dei- slechts weinig, maar 
homogeen bevochtigde massa, ren gewelf maken , dat 
in sterkte eu duurzaamheid tot nog toe op geen an
dere wijze geëvenaard is. 

Daar natuurlijk het Dinas-Crystal. evenals Iedere 
plastischr' massa, bij h>'t drogen rle lusschenriiimton 
tracht iu te nemen tlie dooi' het wal er werden in
genomen, zoo zal hel volume kleiner wonlen. Daar 
deze inkrimping echter afhankelijk is van liet water, 
zoo heeft men het iu zijn macht, rloor zoo weinig 
mogelijk water toe le voegen dit tol een minimum te 
reilucecreii. Teneinde krimpen en scheuren te vermij
den, is het daarom aan te nevelen hel Dinas-Crystal 
met zoo weinig water aan te makeu, «lat slechts eeu 
vochtige brokkelige cu onzaiiieiihangende massa out-
staal, ilie eerst door kneden of slaan met een hou
ten ttamper of, waar dit mogelijk is, bijv. hij vuur
vaste gewelven, ditor treden, in samenhang wint. Wonlt 
rlit vooi-schnfl van een minimum van watertoevoe-
giug nauwkeurig opgevolgd, dan kan men zeker zijn, 
dat liet werk bij het drogen geen scheuren krijgt, 
' i i rlit zal altijd het geval zijn wanneer men u|t 50 
kilo Dinas-Crystal niet meer dan 7 liter water voor 
bet aanmaken gebruikt-. Zijn er i v h U T tengevolge 
van Ut veel waterlt>evoeging scheuren ontstaan, zoo 
is men genoodzaakt die vóór het volledig drogen 
Van het werk dicht te makeu, of ze met een Itoiil 
onder net hiujaotèon mei water dicht te strijken. 
Wil men gevormde voorwerpen maken, als bijv. 
Miielttegels, vorinsieeiien . gasretorten, VUUTVatte ko-
kerw of blaaspij|)cu, zoo moet men dr' massa op de-
zellile wijze bereiden als liovi'ii voor don aanmaak 
vim gewelven aangegeven is, en baar iliiu iu rlen hol
len vorm zoo vast mogelijk aanetampen. 

Inplaats van water kan men ook venlunrle melk , 
ongeveer in verhouding van 1 deel melk op 2 dee
len water, gebruiken', waardoor het gedroogde werk 
nog in stevigheid wint. Het Dinas-Crystal onder
gaat in het vuur geene verandering, als het geheel 
luchuh-oog is. Tegenover andere vuurvaste stoffen, 
bijv, vuurvaste steenen, heeft het Dinas-Crystal het 
voordeel, «Int bet een belangrijke Ws|»iring oplevert 
rloor de gemakkelijkheid eu snelheid, waarmede n>-
(«tialien kunnen wonlen uitgevoerd. Men behoeft 
slechts rle Itcschndigdc plaats, bijv. in een smelt* 
oven het gedeelte dat rloor de slakken is uitgevre
ten, met nieuwe massa aan te vullen. 

Venier wonlt 000 Indaiigrijke besparing ilaanlr*or 
'«reikt, dat men reeds eenmaal gebruikte massa of 

anders goede vuurvaste stecnstukkeii (natuurlijk vrij 
van slakken) hij het bewerken onder de nieuwe massa 
mengt, of die daarin drenkt. 

Daar Dinas-Crystal niet in verbinding met kalk 
of alkaliën mag komen, aangezien dit bet Dinas-
Crystal verteren zoude, zoo moet men bij oud met
selwerk, dut met Dinas Crystal lieklecd zal worden, 
de voegen geheel kalk vrij maken. 

Voor het ivjinreeren vnn gasretorten en ander vuur
vast werk is het Dinas-Crystal uitstekend geschikt, 
en kan dit zelfs wonlen aangewend wanneer het 
werk nog gloeiend is. 

LUCHTMACIIINES. 
Aan het vJahresbericht iiber die Fortschritlc 

im landwirthschaftUchen Masclnnenwesen, dril
ler Jahrgatig", ontleenen wij het volgende opstel van 
Dr. Albert Witst, professor aan de universiteit te Halle 
aan rle Saaie en medelid der technische ('ommi>-ie 
voor het proefttatioa aldaar. Dete mededeeling wenl 
gedaan naar aanleiding eener opdracht van het He-
stuur van bet pToefirtaüon en heeft betrekking op 
luchtmacliines. 

Meermalen is niet dan slecht water voor rle voe
ding van een stoomketel voorhanden, en als gevolg 
daarvan moeten In-duidende kosten gemaakt wonlen 
voor bet rloor rlen ketelsteen vermeerderde bmndstof-
vr-rbruik en bet verwijt leren van den steen uit den ke
tel, of wel van de schadelijke bestanddeelen uit liet 
water. Vooral bij kleine pijpketels vordert bet weg
nemen van den ketelsteen veel moeite en het reinigen 
vau het water is te lastig in verhouding tot het 
kleine bedrijf. Machines, die in het geheel geen voe-
dingswalei' noodig hebben cn zoo mogelijk gedurende 
eenigen tijd zonder toezicht kunnen werken, zijn in 
dergelijke gevallen aan te bevelen; als zondanig 
noemen wij de lucht- eu gasinacliines, die beiduii 
weinig bediening vorderen en waarbij hoogstens 
koelwater moet geplaatst wonlen. Daar het water 
nimmer zoo sterk vurhit wordt dat ketelsteen zou 
kunnen ontstaan, doet het gebulte van het water 
weinig ter zake 

In den laatsten tijd is het oog weder bijzonder 
op de inrichting en verbetering der luclitiiuictiincs 
gevallen, on iu het algeloopen jaar zijn verschillende 
construction in den handel gebracht. De incest l« -
kende is de loehtmacbine vau Lelunann, door de 
Horliii-Aiihallisclien Maschinenbau-Actiengesell schaft 
vervaardigd, waarvan voor bet drijven van vo-schil-
leinle landbouwwerktuigen eu het op[wmpeii van wa
ter dikwerf gebruik wonlt gemaakt. Het welslagen 
van dezi' machine, waarvan een duizendtal geplaatst 
ziju, moedigde de invoering van dergelijke werktui
gen aan; de machine van Holdoilf en Hriickuer, 
ilie zonder schoorsteen en koelwater werkt, kwam 
daarna in toejiassing, maar deze heeft volgens be
komen inlichtingen niet aan dr' verwachting voldaan. 

In 187G wenlen drie nieuwe samenstellingen uit
gedacht, waarvan de eerste door Rider in Amerika 
gemaakt en vandaar over Engeland naar Duitsch
land gebracht wenl , waar zij bij Dr. Hernhaiili en 
C u . tc Eilenburg te bekomen is. Dc tijd zal uit
spraak moeten doen hot; zich rle cilinder vau deze 
machine bonden zal: iu ieder geval zal een sterk 
gloeien, waardoor uitzettingen eu dikwerf ook scheu
ren ontslaan, («nier stoornis in de werking veroor
zaken dan bij rle machine van Lehmann, die een 
eetivondigeii cilinder met gr'weltileu bodem heeft. 

De tweed.' machine, in 187ü iu den handel ge
bracht, is die van Stoiiberg en wenl rloor gebroeders 
SaeheenJberg te Roariau aan de Elbe gabovwd. Het 
is eeue wijziging der deugdelijke machine van Leh
mann; bij meer eenvoudige inlichting dor ondenlee-
len, werkt zij met boogaren luchtdruk, waardoor 
zij in kleiner afmetingen en goedkooper kan ge
maakt worden. 

Zoowel hij hol werktuig van Lehmann als dut 
van Stenborg treft men twee liggende cilinders en 
een afzonderlijk goinetseldun vuiirhaanl aan; het samen
drukken, verwannen, uitzetten OU afkoelen, rlat hij 
Rider in twee cilinders geschiedt, hwft in een en
kelen cilinder plaats en voor tlit doel is in het koude 
einde van den cilinder een zuiger en daartiisseheii 
cn het warme einde een niet zuiver sluitende holle 
zuiger geplaatst, waardoor bij afwisseling de koude 
lucht naar hei warme en de warme lucht naar 
het koude einde van deu cilinder gedrongen wordt. 
Bij het werken wonlt dr; lucht siiamgejH'i-st en ver
warmd, waardoor zij uitzet en den zuiger vooruit
brengt, om daarna afgekoeld tc wonlen BK dezelfde 
werking te herhalen. JV ondervinding beeft geleerd 
dal de liicbttiiiicliines krachtiger werken, naarmate 
de lucht meer atamgedrukt en verwarmd ea daarna 
ufgekoeld wordt. De verwarming kan niet te sterk 
wonlen voortgezet, daar anders dr; cilinders lijden 
en ook dc mate van afkoeling wordt door den warm

tegraad van het water bebeersent, maar in beidt; 
gevallen hebben de grootten der vcrwarmings- en 
afknelingsvInkten sterken invloed. Hij Oppervlakten 
van voldoende grootte is rle samendrukkiug der lucht 
de eenige factor, die op dr; werking van invloed is 
en rlit heeft bij rle Stenbergeche machine in grootere 
mate plaats dan bij bet Lehmannsche werktuig het 
geval is. Volgens rle diagrammen voor machines van 

3 / t paardekracht, is de grootste overdruk in den 
cilinder bij Lelunann ongeveer 0.8 atmosfeer; bij 
Stenberg daarentegen wisselt hij van 1.3 tot 1.5 
atmosferen af. In weerwil van het groote vo-schil 
bij het begin der spanning is dc gemiddeld werk
zame druk hij beide samenstellingen nagenoeg gelijk ; 
hij bediaagt bij het werktuig vun Lelunann 0.54 
en bij dat vau Stenberg 0.52 tot 0.59 atmosferen, 
waarbij niet uit liet oog moet verloren worden, dat 
rle ntnipot bij laatstgenoemde waarneming zeer rood 
was. 'Om deze zaak deugdelijk te beoordeelen, zou
den bolde machines naast elkander geplaatst en waar
genomen moeten wonlen of rle cilinders even sterke 
gloeihitte hadden. 

Neemt men aan, dat dit het geval is, zoo treft 
men bij beide werktuigen ongeveer denzelfden werk-
zamen druk aan; men verklaart dit uit de omstan
digheid, dat bij Lehmann de grootste spanning eerst 
op ongeveer de helft en by Stenberg reeds op één 
tiende van rlen zuigerslag begint af te nemen eu dat 
bij laatstgenoemd werktuig dc saincudnikking meer 
arbeid vordert Dij gelijkheid van nominale paar-
dekracht hebben de machines vau Lehinann grooter 
cilinders cn daardoor kun van deze werktuigen ook 
meer gevorderd worden. De proeven, door den auteur 
genomen hadden tot uitkomst, dat de machine van 
Lehmann op 0.94 en die vau Stenberg op 0.70 tot 
0.84 jfiianlekracht bepaald wenl. 

De verwan ui ngsopperv lukt en en meer bepaalde
lijk dc afkoelings vlak ken zijn hij rle machine vuu 
Lelunann aanzienlijk grooter dan bij tlie van Stenberg; 
bij gelijkheid zoowel iu het aantal ontwen telingen 
als iu de temperatuur van vuurhaard cu afkoeler, zal 
de lucht in de machine vau Lehmann hooger ver
warmd en sterker afgekoeld worden dan in het 
werktuig van Stenberg. Voor gelijke verwarmingen 
afkoeling zal bij eerstgenoemde machine een lagere 
warmtegraad in den vuurhaard en minder gebruik 
van koelwater waargenomen worden. 

Volgens opgave van Gebroeders Sachsenbeig vor
deren de kleine machines per painlrkracht en uur 
4.8 kilo gaaookee voor rle verwarming en 250 liter 
water yoor afkoeling, maar voor grootere machines 
is dit verbruik minder. Gelijke boeveelheden brand
stof heeft men reedt vóór jaren, toen rle machine 
minder volmaakt was, ook voor het werktuig van 
Lelunann opgegeven, maar de hoeveelheid waterwas 
toen geringer. 

liet kolenverhruik /al bij zoo kleine machines, zelfs 
voor het geval dat bet 10 tot 15 procent grooter 
is dan bij de andere constructie, van weinig invloed 
bij het doen der keuze ziju, daar met het vernieuwen 
van oen enkel onbruikbaar geworden vuurpot de be
sparing aun kolen gedurende rvn geheel jaar gemoeid 
gaat. Met bet oog op duurzaamheid en doolmatigen 
vorm dar potten moet aan de Lr'limaunsche machine 
de voorkeur gegeven worden boven de werktuigen 
van Rider en Stenberg, daar de vuurpot een een-
voudigen cilindrischen vorm heeft, die zich bij sterke 
gloeiing alleen uitzet en grooter wonlt, Bonder dat 
daardoor aanleiding tot scl nanking gegeven wonlt, 
zooals bij de andere werktuigen kun vrxjrkomen. 

Hoewel het drijfwerk der machine van Stenberg 
meer eenvoudig is dun dat van Lelunann, geeft het. 
uilnemcii vuu den zuiger en den verdringer voor het 
reinigen van rleneUiiirler, dat maandelijks geschieden 
moet, meer bezwaar. 

Hij den aankoop vun lucht machines is het genuien 
niet omzichtigheid te werk tc gaan, duur verschil
lende construction gedurende de laatste twintig jaren 
in dén handel gebracht, maar spoedig daarna ver
dwenen zijn. Het is met tuiiielijke zekerheid te 
voorleggen, dat deao luchtmachines voor kleine krach
ten een groote toekomst benban, duur zij veel ge
makkelijker te verzorgen zijn dan stoommachines, 
al geeft dc veelvuldige reiniging van tien cilinder 
ook bezwaar. Iu rle toepassing is het ook vau be
lang, dut zelfs bij zeer nalatige lied'tening eene ont-
plolliiig nagenoeg tot rle onmogelijkheden Iwhoort. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D 

'S-Gravenhage. Hij koninklijk besluit zijn be
noemd: tot ijker der maten, gewichten en weeg-
werktuigen de adjunct-ijker A. J. II. Sar en tot 
;ir Ij ii net-ijkers dier werktuigen J. II. Diephuis, J. 
vun Huarst, J. ïl. Schollen en P. J. Huijor. 

— Bij koninklijk besluit zijn benoemd tot con
troleur der directe belastingen en van bet kadaster: 
te Rotterdam, A. R. Wittop Koning, thans in de
zelfde betrekking te 's-llertogenbosch; te 's-Herlo-
gonbosch, It. NicolaI, thans landmeter van de derde 
klasse bij het kadaster tt; Arnhem. 

— Door den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch Oost-lndië zijn de volgende beschikkingen 
genomen: 

Bij rlen Waterstaat en 's Lands burgerlijke open
bare werken een eervol ontslag verleend aan deu 
opzichter der denle klasse B. II. Hildobraiid. 

Uij de afdeeling «stoomwezen" vun het Departe
ment rler burgerlijke openbare werken een tweejarig 
verlof verleent! naar Nederland, wegens ziekte, 
uun rlen hoofdingenieur, G. II. L . van Ooidt; cn 

benoemd: tol hoofdingenieur, chef der afdeeling, 
de ingenieur 1ste klasse G. A. Hoogenstraaten; tot 
ingenieur 1ste klasse, rle ingenieur 2de klasse J. D. 
Donker Duijvis: tot ingenieur der 2de klasse, de 
ingenieur 3de klasse 1). J. Buijsman. 

— Bij niinisteiiecle lieschikking van 14 Juni 1877 
is aan de firma Van rler Bent en Co., te Middelburg, 
tot wederopzegging, vergunning verleend voor een 
stoomsleepdienst op de stroomen en rivieren in de 
provinciën Noonl-Hrubunt, Gel.ler'art.I, Zuid-Holland , 
Zeeland en L'treeht. 

— Uit het onteig.uiings-onlworp ten behoeve van 
den spoorweg van Winterswijk naar de Pruisische 
grenzen in rle richting van Bocholt blijkt, dat het 
station Winterswijk, ontworpen voor de hoofdlijn 
Zutfen—Horken, ook voor dezen spoorweg zal dienen 
en het eenige station daai;vau iu Nederland zijn, 
zoomede . .Jtt "^mtreiit de ex-'**s Uja van den zijtak 
\Vinterswijk—Bocholt de ondsmlldolingen nog niet 
zijn afgeloopen. 

s-Gravenhage. In stillen eenvoud, ook met 
het oog op rlen ulgetneenen rouw, wenl in den 
middag van Vrijdag 15 Juni op rle Israëlietische be
graafplaats aau rlen Scheveningsehoweg eene plech
tigheid volbracht, als hulde aan een groot talent. 

Voor omstreeks anderhalf jaar wenl het stoffelijk 
overschot van rlen algemeen betreurden kunstschilder 
S. L . Verveer hier tor ruste geleid, en in dc voor
gaande week weid het gedenkteeken onthuld, hem 
ter cere opgericht rloor zoo velen, die op den naam 
van kunstbroeders en vrienden aanspraak maken. 
Het initiatief in deze werd genomen door den kunst
schilder J. II. Otterbeek, den genialen vervaardiger 
van het op verschil lende tentoonstellingen zoozeer 
bewonderde portret van Verveer, — onder bijstand 
van de heeren Mr. J. E . Banck, C. van der Does 
en J. Strocbel, cn met toevoeging van dc heeren 
J. Israels eu F, P. ter Meulen, respectievelijk pre
sident en secretaris van Pulehri Studio, 

Zij gaven gevolg aan het verlangen van vele zij
den geuit, om eene blijvende hulde te brengen aan 
de nagedachtenis van tien begaafden, geestigeu schil
der. Do pogingen hiertoe wenlen weldra met ecn 
guustigen uitslag bekroond, zoodat de Commissie ul 
spoedig instaat wenl gesteld de uitvoering op te 
dragen aan den arebitect, rlen heer Van den Brink, 
die zich van de taak op uitstekende wijze heeft ge
kweten: edelen eenvoud met sierlijke vormen wist bij 
gelukkig te verbinden, waarom dan ook zijn ont
werp gekozen wenl met medewerking van den heer 
Ch. Hochussen te Rottcnlam. 

Het monument bestaat uit ecn katafalk, hoog 2 
ea breed 3 meter, vuu Bolleiulorfer of Luxemburg-
schen steen, rustende op een breed voetstuk van 
anliiiu. Het onderste gedeelte bestaat uit witmar
mer met vergulde opschriften, terwijl aan de voor
zijde, tusscheu bronzen immortellen-kransen, mede 
in wit mariner met vergulde letters, is uitgebeiteld: 

A A N S. L . V E R V E E R , 
en daaronder: ZIJNE KÜSSTIIROEDEBS , VRIENDEN 

EN VEREERDERS. 
Aun ile achterzijde is eene toepasselijke Hebreeuw-

sche inscriptie., terwijl het lxiveugedeelte of dekstuk 
met de attributen der schilderkunst prijkt. 

De familie, het kerkbestuur der Israëlietische ge
meente en enkele parliculieren waren uitgenoodigd 
dr' onthulling bij te wonen; zij vereenigden zich 
met hen, die tot deze vereering hebben hijger!ragen 
cu met eene talrijke schare kunstbroeders en vrien
den om het gedenkteekeni dat straks, ontdaan van 
het omhulsel, skhaan bet oog ionvertoonen. Doch 
eerst, nadat de hcnler rler Nederlandselie Israëlietische 
gemeente, d<; weleerwaarde heer Bereetein, de edele 
hoedanigheden vuu hem die daar rustte in treffende 
woorden had herinnerd, én voorde eer aan zijn geloofs
genoot bad bedankt, gaf rle heer Mr. Banck iu welspre
kende taal gevolg uun het vereerend verzoek, om 
deze plechtigheid met een wooid vun herinnering 
mui den ontslai-en kunstenaar in te leiden. DegTOO 
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belangstelling, bij gelegenheid vnn de onthulling van 
dal blijk vnu vereering duor zoovelen betoond, om> 
lukt»' den -preker nl dadelijk een woord van orkente-
l.jKlit'id aan uilen, die hier tegen woon lig waren en 
door gitten den wensch van de ontwerpers hadden 
verwezenlijkt. In zijne sierlijke toespraak werd de 
ontslu|N>iie al- kunstenaar iu het geheugen terugge
roepen , de eerste voetstnp|»oii drukkende op het 
gebied der Kunsl t< wn hij nog de leerling was vun 
den giïj/eu Van lluve, don jeugdigen schilder, wiens 
Mikken steed- door eene ruimere opvatting werden 
Mioerscht. He spreker verplaatste ook zijne hoorders 
in liet tijdperk, dut Verveer zich uan de nutuur 
overgaf cn /ijne kunstproducten de schoone duinen 
en liiiselige/ii'litcii gaven te aanschouwen, die een 
blijveudt'u nauin hebben verworven; hierop liet de 
spieker den tijd volgen, toen Verveer zich meer onder 
ile menschen liewoog en als vrucht daarvan zijne 
kijkje- in achterbuurten en zijne straat gezicht en up 
doek bracht, lu dit opzicht stond Verveer o o k eeue 
richting iu «le schilderkunst voor. 

Nu ulzoo de eigenschappen van Verveer als schilder 
te hebban doen uitkomen, herinnerde hij uun bet 
uitstaan vun het graftoon urnen t, dut hier geplaat-t 
wus als blijvend aandenken aan den meest ei en dien-
werken. Hij deelde mede, dat hel oorspronkelijk 
plan lo'. oprichting vun ren waar kunsttiionument, 
meer allegorisch versierd, moest wijken voor over
wegende beswaren, soodat het door een meer plas
tisch ontwerp, dooi' eeu bouwkundig model moest 
worden vervangen. Den ontwerper en vervaardiger, 
den architect II. J. vnn den Brink, bracht hij voor 
de uitvoering van het gedenktccken zijn oprechten 
dank. 

liet doek viel en de aanwezigen konden er thans 
zeil'over ooitleelen, waarna de heer M. L. Verveer, 
broeder des overledenen, namens de familie zijne 
erkentelijkheid betuigde aan de sprekers, de com
missie, deu vervaardiger vun het monument, het 
kerkbestuur der biaeueUsche gemeente en allen, die 
dour bijdragen de Oprichting hadden verwezenlijkt. 

Amsterdam. Het Weduwen-en-weezenfonds der 
Maatschappij »Arli et Ainieitiae" heeft dezer dagen 
van directeuren vuu Teylei-s-stichting een gift vun 
ƒ 500 ontvangen. 

— De voorloopige werkzaamheden voor de ophan
den tentoonstelling vau Kunst op Nijverheid toege
past zijn oji het terrein voor en iu het Daleis voor 
Volksvlijt iu vollen gang. Uit het binnen-en buiten
land worden langzamerhand de inzendingen in ver
blijdend aantal ontvangen. 

Ook vooisjM'lleii de stapels aanvragen, om plaats 
Ijcsehikbaar te houden voor inzendingen die later 
volgen zullen, dat er véél te verwachten is, en sta
ven de ervaring, dat de laatste oogenbükken voor 
de opening, voorloopig op 4 Juli bepaald, overstel
pend druk zullen zijn. Ook tul vun vreemdelingen 
worden verwacht. 

De tentoonstelling wonlt, zooals men weet, gesplitst 
in drie abiedingen: no. I", die der nationale hedon-
daugsciie kunstiudiistiie, 2u. die voor de internatio
nale mededinging en ;t<>. die voor oude kunstvoorwer
pen vau industrieeg^^ijUd. A 

Deze verdecling n hel >k de gelegen 1 " g. ven, alle 
voorwarpen in hun f̂ oder te exposeeren door de 
rangschikking in afzonderlijke vertrekken. Zooveel 
mogelijk zal er naar getracht worden, het inaga-
zijuachtige, de opeenstapeüng vun dc ongehjkaoor-
tigste voorvverjien, andere tentoonstellingen meest 
kenmerkende, te voorkomen en dus ook uit dit oog
punt de kunst le dienen. 

In de zijzaal aan den achterkant van het Paleis 
wonien vertrekken ingericht iu velerlei stijl, zoouls 
die hier en daar in particuliere woningen bestaan. 
Baron Van der Outdarmeuten, o. a., brengt daar het 
kostbare ameublement cn de inrichting over van 
een der middeleeuwse he n|iarlemcuteu uitzijn kasteel. 

Op het voorplein zullen de voorvverjien in terra
cotta, voorts verlichting-toestellen, rijtuigen en ma
chinerieën, ook lijne uunlcwerken , worden geplaatst. 

— Uit eeue advertentie, iu dit nommer voorko
mende, blijkt dat bet Bestuur der Mautscbnppij tot 
Bevordering der Bouwkunst zich volgenderwijs ge
constitueerd heelt, als: 

J. O. vnn Niftrik, Voorzitter; 
A. J. ('. .1. S. Bergsma, Plaatsvervangend Voor

zitter; 
.1. L. Springer, Secretaris; 
P. F. Laarman, plaatsvervangend Pecretaris; 
A. L. van Gendt, penninguwester; 
Jh Olie Jhzn. 
J. II. Lelimun 
I*. .1. Mout haan 
J. R. de Kniijll 
Hij dezelfde advertentie wonlt den balen iu her

innering gebracht, dut onderwer|n>n voor prijsvragen 
vóór deu 1 Juli e. k . moeten worden ingezonden. 

— Den 20steii dezer heeft de juui lijksche alge
meene vergadering vun aandeelhouders in de Neder-
luudsch-liidisrhc Handel-bank plaats gehad. 

liet dividend over liet boekjaar 1*70 wenl vast
gesteld op 9 pCt. ol' ƒ 22.51) per aundeel. Herko
zen werden: al- directeur de heer A. It. J. t'rame-
rtis, nis commissarissen te Amstenluiii: dc heen'ii 
F. II. Buiige en It. Daniel VVulterbeek, cn gekozen 
uls commissarissen te Batavia, ter vervanging der 
heeren A. Fruaer en G. II L. vim Oonlj, die Ba
tavia verlaten heblieii, de heeren E. Routing eu M. 
vun Walchran. 

— Met 1 October stuukt de Maatschappij tOl be
vordering villi Luiidlmiiw eu Laiiduntghiniug den 
reinigingsdienst in de hoofdstad. De gemeente zelve 
zal uu de zaak in huilden nemen. Om haar daartoe 
in staat te stellen, werd door den Raad iu zijne 
zitting van Donderdag 21 dezer een rrediet vun 
ƒ 1 3 0 , 0 0 0 toegestaan. 

Burgemeester n Wethouders huilden, op voordracht 
vun den directeur, een a-edict vun / 1*29,000 gt> 
.raugd tot overname vnn liet materieel en de jiiuir-
den der Mautscbnppij van Landbouw eu Landontgiii-
niug, i U b hiertegen hadden vele raadsleden gitwt 
l<czwaai. De heer Tuck o. a. vond den prijs voor 
het overnemen van do sonde spullen" dier Mant-

Bestuurders. 

schappij veel te hoog. Voor de paarden der vni|nis-
Itarran zou b. v. meer geld gegeven wonien dan de 
Omnibus-Maatschappij voor de haren gegeven had. 
Zoowel hij uls de lieer Sclunitz bleek te natjan, 
dat het goedkeureu dezer voordracht, zoo door het 
aanschaften van zoovéél uls van zulk oud soort ma
terieel, hetgeen toch daarvan bet gevolg moest zijn, 
op de eigenlijke organisatie iiadeeligen invloed SOU 
oefenen. Beiden waren van oordeel dut het beter 
wan* den tegenwoordigen toestand nog eenige maan
den te 1 restemligen , en in dien tiisscbeulijd deu direc
teur der stadsreiniging iu de gelegenheid te stellen 
iu het buitenland de reinigingsstelsels der grootste 
sleden te bostudreren. zoouls vroeger ook door den 
directeur der brandweer voor zijne organisatie ge
schied is. De heer Sclunitz wilde zelfs den directeur 
der reiniging de heer Steeukamp ter zijde stellen, 
" i u l.ii de commandant der Brandweer wus gebleken 
zulk een uitnemend organisutenr te wezen. 

Als uitslag der beraadslaging kunnen wij inede-
deelen, dat een crodiet van ƒ 1 3 0 . 0 0 0 werd toege
staan , teneinde voorloopig door Burgemeester en 
Wethouders in den dienst vun het ophalen der vuil
nis in de gemeente zoo goed mogelijk te doen Voor
zien, iu afwachting van de indiening van eeu defi
nitief ornanisatieplan< De directeur der reiniging 
zal nu weldra naar bet buitenland vertrekken om 
de verschillende stelsels le liestiidecren. f 

— In de laatstgehouden vergadering vun aandeel
houders der Diiiiiwuteruiaatschuppij te Amsterda m 
zijn de rekeningen eu baluns over 1876 goedgekeurd. 
De iukouisteun'keniiig sluit, uu aftrek vnn alle 
kosten, met eeu liatig saldo van ƒ 3 3 9 . 7 8 0 , 0 0 ; de 
dividenden zijn vastgesteld op circa 9 pCt., of 
ƒ 2 1 . 5 0 voor de oorspronkelijke aandeelen van ƒ 240 
en j 10.75 voor de nieuwe aandeelen vun ƒ 1 2 0 . 
Gedurende 1870 is het aantel gewone contracten 
met 1295 toegenomen . verlegen woord igende een juur-
lijksch inkomen van ƒ 30,080. 

Amsterdam. De Kanaalmaatschappij beeft bij 
gelegenheid der feestelijke ojicniiig van het Noonl-
zeeknnaal in bet Paleis voor Volksvlijt eene aquarelle 
tentoongesteld, door den heer G. vnn der Stok in 
perspectief gebracht en door den zeeschilder Rust 
afgewerkt. Genoemde heer Vim der Stok hoeft bet 
voornemen een vogel|ierspoctief vnn het Noordzeeku-
nuul, op dergelijke wijze vervaardigd, inden hunde) 
te brengen eu daarbij le letten op de vele eischen, 
die duarbij gesteld kunnen worden , waardoor reeders, 
cargadoors, handelskantoren eu uilen, die met de 
scheepvaart in betrekking staan, gebaat zullen worden. 

Men deelt ons omtrent do voorgenomen uitgave mede, 
dat de heer Van der Stok do perspectiefteekening 
naar ofliciivle bronnen zal vervaardigen en voorts 
dat het afwerken daarvan aan den heer Rust en het 
op steen brengen en afdrukken aau de koninklijke 
stooiu-stcendrukkcrij van don beer Aiuiind zul worden 
opgedragen, zoodra het gebleken is. dat minstens 
500 exemplaren besteld wonien. De teekening zul 
eene hoogte van 0.8 M, bij eene breedte vun 0.0 M. 
bekomen en op opsetpapier van 1.00 M- bij 0.8 M. 
gcbi-acht worden ; de prijs znl hoogstens vijf gulden 
por exemplaar In-deugen. Wij vertrouwen dut bet 
niet nau medewerking zal ontbreken, om deze ba-
langrijke uitgave te doen gelukken. 

— Nuar wij vernemen, zul den 18den Juli wor
den aanbesteed bot opruimen van gronden ter ver-
betering van den Waterweg eau Botterdam naar 
zee in twee perceelen. 

Het eerste perceel, liet opruimen van 2.150,000 
M \ grond uit den nieuwen Maasmond aan den Hoek 
van Holland, ten westen vnu hot verlengde van den 
Zanddijk, waarvan 650,000 M 1 . gelegen zijn boven 
en 1,500,000 M». beneden peil; 700,000 M*. van 
dc gronden beneden \m\ moeten worden opgeruimd 
ten westen van de lijn, uit den duinvoet op 900 M. 
op ilcn noordel IJ ken dam in zee huakscli getrokken. 
Dc overige gronden liggen langs de doorgraving. 

Het tweede paneel, het opruimen van 3,720,000 
M*. uit den Nieuwen Maasmond tusschen het verlengde 
van den Zunddijk en het verlengde van den Rijcke-
vorselschen dijk, waarvan 910,000 M' . boven en 
2.810,000 beneden A. P. gelegen zijn. De gronden 
liggen lungs de oevers der doorgraving en van het 
Scheur. 

Voor beide perceelen moot de opruiming geschie
den tot een diepte vnu 5.70 onder A. P. 

Het werk is over vier jaren verdeeld. Het moet 
gereed zijn op 31 Dec. 1880. De baggermachines 
moeten krachtig genoeg zijn om minstens 45 M 3 . 
per uur op te brengen. 

Dordrecht . Over eeuige weken zal het oude 
ziekenhuis alhier voor afbraak verkocht worden en 
hel nieuwe geopend, 't Is de eerste inrichting in 
ons land, waarop bet barakken-stelsel word toege-
|iast eu verdient ook daarom wel eenige uitvoerige 
lieseli rij ving. 

Uit de Jolinii-de-Wittstraul leiden twee parallel-
wogen naar het gebouw, dat met bat front naar 
genoemde straat gekeenl en gelegen is op dc zooge
naamde Schutten weide Het gesticht Instaat uit 
een hoofdgebouw, uit 4 barakken voor de zieken, 
welke barakken door gangen auu den rechter- en 
linkervleugel met het hoofdgebouw zijn verbonden, 
uit een afzonderlijk lijkenhuis (bevattende een be
waarplaats voor lijken, en een sectie-kamer, die 
tevens tot wachtkamer dient bij begraftamaen) en 
uit een vrijstaand steenen gebouw voor sporadisch 
besmettelijke zieken, waaraan Iwee houten barak
ken, dio geheel eu al uil elkaar genomen kunnen 
worden, verbonden ziju voor epidemisch besmettelijke 
zieken. Door de tuinen voor de herstellende zieken 
is het hoofdgelmuw gescheiden van de laatstgenoemde 
lokalen, die ook ecu afzonderlijken toegang hebben 
vun den kant der lands werf. In hot hooldgeliouw 
wonlcu bij den bcgauoii grond uan den rechterkant 
der vestibule gevonden apotheek, laboratorium, ka
binet voor chemisch onderzoek, kamer voor den hulji-
•nothekar, en aan den linkerkant ccn wachtkamer 
voor de op zicht komende zieken, de kamer voor 
deu geneesheer (buiten het gesticht wonende) en de 
kamer vun den huismeester. Achter do gaug, dio 
zich langs de geheele breedte vun het gebouw uitstrekt, 
bevinden zich keuken, eetkamer voor de bedienden, 

i-ec.onvalesrcntenzalen , die onmiddellijk toegang geven 
tot de tuinen en andere vertrekken. De trappen 
van het hoofdgebouw, die tet aan den zolder ge
heel brandvrij geconstriiecnl zijn en uit massieve 
hardsteencn treden bestaan, welke aau weerszijden 
in deu muur rusten, geven toegang tot de ver
dieping, welke boven de vestibule bevat een opera
tiezaal, waar het daglicht van drie kanten invult, 
een verblijfkamer voor geopereerden, een kamer 
voor regenten, voor den secretaris-rentmeester, voor 
dienstdoend personeel, en enkele vertrekken voor 
betalende zieken. Op den zolder bevinden zich de 
Imnenkl r , slaapvertrekken voor de dienstboden 
en een water-reservoir, dut gevuld wordt door mid
del vun eon in het distributielokaal, op den be-
guiien grond gelogen, geplaatste porsjwmp. In den 
watertoevoer voor bet gesticht wonlt vooralen dom*de 
vei-scbvvuterlciiling der gemeente, ten vorigen jure ou
der directie vuu den Directeur der Gemeentewerken 
aangelegd. Het water voor het ziekenhuis is in de 
grondre-er\oii-s tweemaal gefiltreenl, alvorens 't dooi
de pompen wordt opgepompt en naar hot reservoir 
op den solder wuitlt geleid. Duuruit loopt door het 
geheele hoolilgeboiiw heen een pijpleiding. Twee 
gangen aan linker- en rechtervleugel geven toegang 
tot twee barakkon aan iederen kant; de twee o p een 
ruimen afstand van elkander geplaatste mui den 
rechterkant zijn bestemd ieder voor 12 vrouwen, 
de twee :mn den ünkerkunt ieder voor 12 mannen, 
terwijl het ojien terrein nog gi-ool genoeg is bij 
noodzakelijke uitbreiding de gangen dóór le trekken 
en nog uun eiken kunt twee barakken hij te houwen. 
In u-der dier ziekenzalen wonlt nog gevonden een 
isoleer vort rek , oppassers-, dienstboden-, wusch- en 
badvertrek enz. Het dak van iedere bnnik is vun 
een verhoogde luchtkap voor de zoinerveiitilatie voor
zien , die over de geheele lengte der ziekeiiznul door
loopt. In de wanden van die luchtkap zijn nau 
vveoi-szijdon tien openingen, waarin tuimelende ven-
Ülatiekleppen van paneelwerken met veerschuiven 
afgesloten, welke kloppen op hoogst eenvoudige wijze 
worden geopend en gesloten. Tot aanvoer van ver
sehe lucht zijn bovendien nog 0 (.(leningen tusschen 
de dammen gespaard. 

De winter-veiililutie in de ziekenzalen is iu ver
band gebracht met haar verwarming en wel door 
i v o vernuftig uitgedachte kachel, vervuanligd dooi
den hoer Martin te Zeist. nuar bet ontwerp van 
don heer J . A. van dor Kloes, directeur der gemeente
werken alhier, die bij bet ontwerpen en beproeven 
van die kachel veel te dunken heelt aun de kunde 
en wol willend beid vnu Dr. A. van Oven, leeraar aan 
de Hoogere Burgerschool alhier. 

De architectuur van het ziekenhuis is zuivere bak-
strenlxmw met gebruikmaking van de verse hi I lende 
kleuren, die hol Nederlnndseli fabrikaat aanbiedt en 
met vermijding vun ulle pleister- en surrogaatwerk. 
Al de gebouwen zijn gebouwd op |iualfundeeringei] ; 
de verplaatsbare houten barakken rusten op paaljuk-
ken van geci-eosoteerd dennenhout. De wanden vun 
al de loknlen en gangen in de verschillende gebouwen, 
uitgezonderd van de offices, ziju in ntur afgepleisterd 
on gemarmenl. Behangsel is nergens geliezigd, om
dat het gebruik daarvan voor eeu ziekenhuis beden
kelijk is. De plafonds zijn alle zonder uitzondering 
gestukadoord. Met uitzondering van die der offices 
ziju ze met olieverf in verschillende kleuren mat 
geschilderd. In de ziekenzalen der barakken zijn de 
plafondschrooten evenwijdig aan het beloop van bet 
dak, onder tegen de dakgonlingen gespijkerd. De 
daken zijn gedekt met vergluusde gegolfde Friesche 
pannen, de afdaken en platte daken der gangen en 
nevenlokalen met zink. De ramen der ziekenzalen 
zijn dubbel; dc binnenmilieu zijn schuiframen en de 
buitenramen stolpramen. Op do privaten is het Lier-
nur-stelsel toegepast, met uitzondering vun die der 
loknlen voor de besmettelijke zieken, welke volgens bet 
tonnenstelsel zijn ingericht, om do location dier zieken 
geheel afzonderlijk te kunnen verwijderen De ver
lichting van het gesticht geschiedt door middel van 
ga-. Geen enkel lokaal is daarvan uitgesloten, zoo
dat het gebruik van olie- of [ietroleuinlamp geheel 
kun vermeden worden. In de |»ortierskumer is een 
liiohtdriikschel-iniichting aangebracht ten dienste van 
de onderlinge gemeenschap tusschen liet personeel 
dat opzicht houdt. 

Op het dak vnn het hoofdgebouw zijn twee hlik-
semutleidei-s geplaatst. De tuinen en het plantsoen 
vóór het gebouw zijn aangelegd volgens het ontwerp 
der heeren Zocher te Haarlem. 

Veel moeite tot het bouwen van een nieuw zie
kenhuis en wel volgens het barak kenstelsel heeft zich 
indertijd de geachte geneeskundige Dr. M. F. Olmen 
te Dordrecht getroost, die door zijn dood eenige 
maanden geleden de voltooiing van het gebouw, he
laas ! niet heeft mogen aanschouwen. 

Dunk verdient wel zeer het Stedelijk Bestuur, 
dnt voorzien heeft in een dringende behoefte des 
tijds en ook hierin, evenals in andere zaken, ge
toond heeft, dnt het zijn tijd begrijpt Muur bo
venal komt grooto lof toe uun den man, iinur wiens 
ontwerp en onder wiens leiding het ziekenhuis is 
gebouwd, den heer J. A. vuu der Kloes, sedert 1873 
Directeur der Gemeentewerken alhier, wiens kunde 
eu ijver en voortvarendheid, waar in de laatste jaren 
zooveel gewoon en buitengewoon werk van hem ge
vorderd Ward, door de burgerij niet genoeg kunnen 
gewaardeenl worden. 

Het nieuwe ziekenhuis, eenvoudig cn deugdelijk in
gericht, worde een zegen voor velo hulpbehoevenden' 

{N. II C.i 
Vlissingen Iu de dezer dagen gehouden alge

meene vergadering van aandeelhouders der Maat
schappij tot exploitatie van gronden alhier, zijn be
noemd tot directeur de heer P. J. Siegers cn tot 
adjunct-directeur de heer H. Louman, beiden aldaar 
woonachtig. 

Correspondentie. 

Den heer J. tc A. De lezing van dit nommer 
zal u overtuigen, dat de gemaakte opmerking in bei 
oog gehouden is. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Haandag, SS J u n i . 

.tmotr-rdam , te Hj urcu, door burg. en weth.: bet 
houwen vau eene schutsluis in liet Wester kanaal. 
Iul. bij den stadsingenieur J G. v a n Niftrik. 

Xulderwaude, tc 12 urcu, door het kerkbestuur 
der Herv gemeente, bij L- Onsterhaau: bet afbreken 
en bouwen vuu een kerk met toren nldaai. 

X w f n S r o r . i l , te 12 uren. door het kerkbestuur der 
Herv. gemeente, iu de consistoriekamer: bet vergroo
ten cu rastaureavea der kerk cn het uitvoeren vau 
bij behoorende werkeu. 

z . t « u . te 1 uur, bij Blankbarti bet leveren e n 
steden vnu een ge slagen-ijzeren hekwerk, lang p. m. 
230 M., rondom de perceelen van M r J . 'I hiebout, 
in dc Zaven-Al loetjes en de Deventerdwanstrsat. 

Kampen, tc l uur, op liet raadhuis : lo. delevering 
vau: a. 39,300 groote ku blek vorm ige Belgische Que-
aastkeien, met bet leggen, h. 31,500 kleine idem idem, 
c. 14,500 kubiekvormige Luiksclie Ourttickeien; 2o. 
bet witten cu schoonmaken vuu dc schoolgebouwen; 
80. het bouwen van ecu privé iu bet Kalvcrlickken-
DOSOb, 

l>»mn-- te I uur, door het bestuur van liet water
schip Kennies: het afdammen en droogmaken der 
groote sluis vuu genoemd waterschap, alsmede het 
verrichten vuu eeuige werkzaamheden aau de fundee-
rmg en het wederopruimen der dammen. Aauw. tc 
1" uun. 

Ui. i i i im te t uren, bij J . H. Schuil: het afbreken 
011 wederopbouwen vau een nieuwen watermolen, 
groot 12.(i0 M. vlucht. Aauw. te 11 uren. 

l l l i i i m l bij den dijkgraaf V. Bruynzce] Jz. v a n den 
Reigershergscbcpolder: de levering van 120 scheeps
tons nfval van LesMiieescheu stecu en SO scliuepstons 
Vilvoordschen bcriustceu. 

Mswéaw, «a Jun i . 
1.1 n u t r i t e n . ie \-> uren, door burg. cn weth.: het 

bouwen vun een draaibrug over liet kanaal tc T c r -
Apcl. llilj. inz. ->ü Juni. (llcrbcst.) 

Niu-eh . te IS uren, ten kantore van deu deurwaar
der .1. VV. Drijfhout: het slatten der Ticnergaaster-
opvuart, loopende van liet vuurwater dc Geeuw tot 
i tau de boorenhiiizing vuu l). Bakker, tc Tieuegn, ter 
leugte v i m p. in. 100 M . 

Sijmegen, tc 12'a uren, door burg. eu wetli.: lo. 
het maken en leveren van cene bad- eu zweroinrich-
ling; 2o. de levering van 200,000 bovenvoetsche grijze 
machinaal gevormde vlakke straatkliuki-rsteea, in 2 
pcrc. of in massa: 80. dc levering vuu 2 plnttc ukeu. 

Haarlem . te I uur, door dijkgraaf cu heemraden 
vnn den HimilenunenneiTpalder, ter secretarie in de 
Jaasetraat: bet onderhoud van gebouwen, bruggen, 
beschoeiingen cuz. over '77 cu dc 3 eerste muundcu 
van '78, iu 7 perceeleu. 

l t i . i i e i < i . . m . in het Timmerhuis: do levering van 
750,000 getrokken Waalstruatklinkers, in 3 partijen. 

i t e r k i - i , te 5 uren, door den pastoor B. J . W. van 
Hijckcvorssel, bij P. Robbou: het bouwen eener con-
gregatieanal aldaar. Aanw. te 4 uren. 

>, j . n i i r . i . i o i , bij Jhr. Mr. J . II. F. K. v a n Swin-
dcren, op deu huize „Rijs": het leveren en bouwen 
van een uchlkanteii windwatermolen, op steenen voel, 
vaa IS M. vlucht, iu den ontworpen Huïtebuursier-
poldcr onder Nijemirdum. Iul. bij 11. Luiling, te 
Lemmer. 

^ \A Waenadag, t7 Jun i . 
'«-11» y t g ' uren, duor liet ministerie van bin

neul. z,- . *LJ'«t verrichten vau baggorwerk lu dc 
Amor ea lu-»'" a siellen cu onderhouden v a n dc wer
ken op bet rpvcndecl dezer rïvicr aan de monden 
vnn het Oude-Maasje en de Dougc, van 1 Juli '77— 
:t0 Juni '7S. Ituning ƒ'J7S0; 2o. de herstellingen c n 
vernieuwingen ituu de Rijks-rivierwerkcu op de Boven-, 
Beneden- c u Xieiiwe-Merwcde, behooroude tot de 
w e i keu der Mcrwcde eu Killen, met bet onderhoud 
vuu 1 Juli '77—30 Juui *7S, in t perc. Raming : 
perc. 1 ƒ17,500, perc. 2 /"20,000, perc. 3 ƒ37,000, 
perc. 1 ƒ37,0001 80, liet éénjarig onderhoud der wer
ken behoorende tot de Icidamincii in bet Zwolscbe 
Diep, met dc verlichting eu afbakeniuq v a n dat vaar
water. Ruining ƒ 14,300; 4o. dc herstel lingo 11 an Ver
nieuwingen aan de Rijks-rivierwerkcu op liet Panner-
deiische kanuul, deu Neder-Kijn cu dc Lek, inct het 
éénjarig onderhoud, in -1 perc. Ruining: perc. 1 
/13,600, pcrc. 2 /TiOOO, porc. 3 ƒ18,000. perc. 4 
ƒ 23,500; 5o. het aanleggen van een strekdam met 
saaaeohtwgakrih laugs den rechteroever v a n do Nieuwe-
M,ius boven de haven van Pernis, tusscheu dc kilo-
uictcrrnnien 130 en 141. Raming ƒ 47,500. 

/ • annum, te 12 uren, bij de Urmn E. van dc Stadt 
en Zonen: bet bouweu van eenc koopiuunsbeurs. 

Wagt-uitiadi, tc l2'/i u r e n , door burg. cn weth.: 
liet schoonmaken der grachten. 

Leeuwarden, bij J . II. W. Wachtels: het verbou
wen vuu bel huis Lett. K, uo. 10 tot c c n winkelhuis, 
lui. bij deu architect J . Douma, aldaar. 

H u - m m . tc 1 uur, door dijkgraaf cn hoogheem
raden vau Zeeburg-en Diemerdijk, in het G e n i e c n c -
landshois: lo. het verboogen van den zeedijk tusschen 
den afloop naur Dicmcn cu Muiden; 2o. hel vernieu
wen van de scboeiiugswerkeu aau dc brug over dc 
Beriusloot te Diemcrdani; 3o. het verlengen van ecu 
steencn glooiing nau deu zeedijk bewesten Dicmcrdaiii. 
Bilj. iuz. nan Mr. Tb. Scliitf, te Amsterdam, Keizers
gracht RR ]•>•>. 

\» in»! l u i t e n . ie C uren, door bet gemeentebcst.: 
lu-t aanleggen van een keihostratiug met wederszijdscbe 
afwuteringsgotcn, sluitende ran dc bestrating op den 
Bngelstilweg, cu vcrvolgeus iu du richting van de 
kelens trant naar dc begraafplaats over cene lengte 
vnu 1T3.5 M. Aanw. 2(1 J u n i , te \2 ureu. ( H e r best.) 

H o i K l m U i ; , aa Jun i . 
/ . l i - i . te 11 uren, door burg. cn weth., in het 

logement der Broedergemeente: het bouweu van een 
nieuw raadhuis met bijgebouw. Inl. bij deu architect 
A. Nijland, te Utrecht. 

'••Hage, tc 11 urcu, door het ministerie van bin
nenl. zaken, tcu dienste der Staatsspoorwegen: het 
leveren eu unuleggeu vun gelcidinggordingen a a n do 
beveUhjmnwerken der spoorwegbrug over hel Noord-
zeckuuiiat te Zaauduiii, tcu behoeve vau deu spoorweg 
Nieuwediep— Amsterdam. In), bij deu hoofdiugooicur 
te Amsterdam. Raming ƒ5600 . 

Ratlerdani, te 11 u r e n , door F. Escabache Jr.: 
liet bouwen van 2 panden a a n de Aert-van-Nesstraat. 

l i o m i i i te 11 uren, door dijkgraaf ea hoorn raden 
van Bloemomlnal, in Dc Romein: het verrichten van 
eenige herstellingen aan dc tot dea {volder behoorende 
werken. Aauw. 25 Juni, ie 9 urcu. 

\ m - i e r r i u i i i , tu 12 urm, door het dagelijkscb best. 
vau dc Sloter-Binnen c n Middel vel dsche Gecombineerde 
Polders, iu bid Till I Mill Winsalwiln i lo. vernieuwingen 
met bel lijurii: onderhoud vau de 3 whidviizohnoleus 
mot bet miiehiiicgehouw; 2o. idom mot idem van 2 
overlialcu, 2 polderhuizen, walbeschoeiiugen, bcstra-
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tiugi schoringen, hekwerken, 2 bruggen, 1 duiker e n 
I nicuwo rolwngenbrug; 3o. idem met idem v n n nl 
h et zeil- en touwwerk tot de molens enz. benoodigd. 
lui- '"j t ' ü n opzichter O. S. Nout, te Nieuwer-Amstcl. 
la»*- 2f') Juui, te 10 uren. 

i , . (Mif i iBou , te 12 uruu, door burg. eu weth.: lo. 
bet vergrooten der gasfabriek door lid bijbouwen eener 
jiokcrij, euirerhiiis cuz.; 2o. het maken cn luvcren van 
gjge huizen van Portland-ccineulsteen; 'io. bul m a -
.0 ea levcreu v u u eeuige goten, trottoirbanden en 

', ii.idcni- van idem. Bilj. iuz. 27 Juui, 's avonds 7 
'••«•!i, op hel mudbuis, 

Hn-a • te 12 uren, bij II. E. V const ra: liet bou-
ID vau ecu achtkanten windwatermolen op steenen 
,(>t, iu dc zoogenoemde Jennemccr onder Garijp. 

uaff< ~:> Juni, te 11 urcu, bij Hendrik S. van der 
geer, te Garijp. 

V r y d a g , 19 J u n i . 
Breda, te 10'/. uren, door don rand van adminis-

ratie der Kou. Militaire Academie: de leveriug van 
gevaar 4000 HL. steenkolen, 
Zljpr, tc 11 uren, door bet bestuur der water

kering vuti bet cal. waterschap Bruiuisse, iu dc Her-
h/n;: het makeu eu zinken vuu 3 ziukstiikken, ter 
„|i|)crvlakte van 4050 M 1 . met levering cn bestorling 
[ 1 U 3050 tons gewonen Doorn i I sell e u, Lessinecsclicn 
II bsaaltsteen, cn 15ó0 sebccpstous afval vau dito 
ii-eu-

Zaterdag, 3 » Jun i . 
iiunirei-iit, te 1 uur, door dc besturen van dc Vier 

Pollers SU van deu polder Wield recht, in Koophandel 
Zeevaart: do levering vnu Duitsche steenkolen 

,or de stoomgemalen Mr. J. Loudon eu Jlir. Jautzon 
L!i Brtlreaten, gcd. I jaar. 
tirrrtit, te 2 uren, door de maatschappij lot cxpl. 

j l Staatsspoorwegen , aau liet cent raulbureau: het 
Ntveu vau den metalen boveulwiiw der spoorwegbrug 

r dc Oudc-Maus le Dordrecht. 
Maandag, 2 J u l i . 

i-llHge, te 11', uur, door het ministerie van bin
nen I. zaken: de aunbouw vau eeuige lokalen aau- en 
IN dienste van bet gebouw van dc Tweede Kamer 
hr Staten-Oenoraal op don Hofsingel te 'a-Hage, met 
ksrnwe In verband staande werken. Inl. bij deu 
r.wifdingenieur on den ingenieur architect Smgel*, 
beiden te 's-Hage. 

i i i i i i tc 12 ureu, door den directeur der artillerie-
stapel- c n constructie-magazijnen: dc levering v a a 
*0,00l) KG. plat slaafijzer, breed 0.070, dik 0.013 M., 
t ü U M KG. idem, breed 0.034, dik 0.010 M., teu 
beiiutvu disr magazijnen, iu 1 perceel. Prijsopgave 
per 100 KG. 

v i h i i e c r n , tc 12 uren, door regenten vun het Gast-
het verzwaren cn verboogen van deu Wardam 

ia dc Ooy. Aanw. 30 Juni, te $ uren. 
liimieidam, te 12 uren, door burg. en wetli.: lo. 

bat maken vun reu gedeelte beklecdiugsinuur langs de 
Uiijdc van dc Handelskade buiten don Oostordoks-
dijk; 2o. het vcrlageu euz. van deu Spaarndammcrdijk; 

het graveu vun grachten en liet ophoogen vau 
larreiacn tusschen deu Spaarndamnierdijk en het Wes-
erksaaal; 4o. liet makeu van een toegangsweg van 
•t Plantsoen nnn bot Blauwhoofd nuar den Wcster-
loksdHk, met bet verlagen e n verhrceden van ccn 
ntdoolto van dien dijk; 5o. bet graveu vnn een ge
deelte Singelgraclit door het vroegere bolwerk Hijker-
uurd bij de Raampoort. 

tmnterdam, te 2 uren, iu liet stationsgebouw van 
den Holl. IJzeren-spoorweg: lo liet vcraii(,li,,e^-. Ier 
Irt'Uluitboomen langs deu Noordboll. S t a n z 0 K 
V«BICUUII lluldcr cn Zoanduin; 2o. berstrtna i!p**"<'n 
dc kmunbruggen over de Muidervaait ei'. >nt K*^ie-

Iksloot iu den Oosti-rspoorweg; Bo, het i-XT,wcn van 
dubbele en 1 enkele WMchtcrswoiiing ângs dou 

Oosterspoorweg tusschen Amsterdam cu Hilversum. 
Haarndaal (N.-Br.), te 'J uren, in bet Huis vnu 
igotie van Wed. J . B. Verheijcn: het amoveeren 

vau 't bestaande cn wedcropbouwen der huiziuge van 
J . vuu l'oll-S i vkei biivk, in de Moleiislrnat, aldaar 
Iul. bij dou architect K. A. H. vau der Vaart, te 
QssteL 

B O M , door de bcstureii van den polder Scbouge cn 
.II liet waterschap voor dc uitwatering door de Sluis 

dc Piet: dc aauleg en verbetering der aarde-, 
kram-, rijs-, stoeiiKlooiiiig- eu uuderu werkou aau den 

eu deu haveiidain van deu polder Scheugc. 
Auuw. 2S Juui. 

NfanerUga, bij Wiebc A. vau der Ploeg: hut uin-
m vau een burger woonhuis met schuurtje cn stal-
bat aldaar. Inl. bij C. S. Rci-ma, bestek bij Wed. 
IL Tuinhof, heiden aldaar. Aauw. 23 Juni,te 10 ureu. 

IMnsdag, S J u l i . 
(•raningrn, te 7 uren, door het bestuur dor Ned. 

Inall, gemeente, bij Wed. L. Kiek: het stichten vnu 
MS schoolgebouw. Aunw. 27 Juui, te 11 uren. 

Hummerf- bet bouwen van eenc nieuwe stelpliui-
nwe aau den grintweg te üaastmeer. Bestekken bij 

J. Oppcdijk, teekuuiiig bij E. A. dc Jong, inlich-
'iiKeu bij P. dc Jong, allen te Hoiuiiierts. Aanw. 30 
Juni, te 10 uren. 

l 'irerht, door dc Nederl. Rijnspoorweginualschappij-
ket makeu van eeu stationsgebouw met perron enz. 
UP station Ede Aanw. 20 eu 2S Juni, te 10 urcu. 

WvcnNdac, 4 Juli. 
'•-Hage, te 11 ureu, door bet ministerie vau bin-

lieu], zaken: liet uitvoeren vau herstellingen cn ver
nieuwingen aan de Rijksriviorwerken op dc Boveu-
Maas, met het onderhoud dier werken van 1 Juli 

•30 Juni '78, in 6 pcrc. Aanw. 27 Juni. Raming: 
Krc. 1 ƒ11,850, perc 2 f 14,310, perc. 3/0310, 
I*"-'. 4 ƒ10,000, perc. 6 ƒ23 ,000 . 

'•Hage, te 1 uur, door bet ministerie van Qnau-
*tn: lo. het hcrstcllenea verbeteren vuu de Rijkstele-
:rajvflijacn langs den Belgischen Grooten Ceulraal-
MKjurweg tusschen Maastricht en de Duitsche grens 
''ij Rocbolts eo tusscheu Maastricht en dc Belgische 
"reus bij Smeermaas; langs den Luik>Mna9tricht8chca 

" ' i w e g tusschen Masstricht eu de Belgische grens 
H Eijsden; laugs dea Staatsspoorweg lusscheu Maas
zicht en Tilburg, tussclea Eindhoven en de Belgische 
ttns bij Borkcl-Scliaft; langs deu Noord bra buntsch-
'uitschou spoorweg tusschen Bokstel en dc Duitsche 
8fens bij Gennep; langs deu Bcrgi«ch-Markischen 
"̂"irwog tusschen Venloo en de Duitsolic grens bij 
"•'b-ukii-elien . aUnie.de langs deu Keiilcn-\l nideiier 

'•i'weg tusscheu Venloo eu deu zoogeu. Moleu^veg 
' de richting van Straelcn; 2o. bet herstellcu en 
"^'i-icri'ii vim de RijksteIcgrauflijnen langs den Staats-
(TJQnrag van Vnenwouden tot Harlingen en van 
•eeuwarden tot Meppel, met inbegrip der zijlijnen te 

i : , , ki-r. Grouw eu Steenwijk, alsmede het opruimen 
Ucleidiugeu te Harliugeu. 

I l a n r i r r d a g , S J u l i 

•'«tNeie, te 11 ureu, door het bestuur der water-
•̂ring van het cal. waterschap Ellowoutidijk enden 

,al- palder Borsalei «le gewone ouderhoudswurkeu aan 
[• •• nrrkfi-( ing vuu geuoumd wulerschap. Aauw. 20 
'«w cu i Juli. 

'n-lluge, te 12 urcu, door liet ministerie vuil bin
nenl. zaken, ton dienste der Staatssp.: het onder
bonden der kribbcu cn vleugel lammen, het levcreu 
en storteu van slortstceu eu bet doeu vao peilingen 
en opnemingen teu behoeve van dc overbrugging vnu 
hot Hollaudscb Diep. Aauw. 2(1 en 2S Juni, telkens 
te 1 uur. 

Den Burg (op t'essol), te 12 uren, door bet dage
lijkscb best. van bet waterschap der 2U Gcmcoitschap-
pelijko Polders, op bet raadhuis: het maken vau: lo. 
een wiudvijzelmuleu, 2o. een voorboezem, 3o. eeu uit-
wateriugsluisje, alles iu den polder Het Noorden Op 
Tessel. Iul. bij den opzichter van den waterstaai I.. 
Koot, te Helder. 

l i o l - i t i n i , 's avondafl uren, doorde gascom missie : 
bet bouwen van een steencn kantoor, met bijkomende 
werkzaamheden, op bet torruin der gasfabriek. 

Maandag, !> J u l i . 
Maant Irht , tc 10 uren, door bet ministerie van 

binnenl. zaken, aau bet gebouw vau het prov. best.: 
hut verbeteren vau den weg tiisscbcn de Kijks-groote 
wegen vnu Maastricht naar Nijmegen en van Maas
tricht naar Vaals in dn gemeente Meersen. Aauw. 2 
Juli. Raming ƒ 0 0 0 0 . 

I»lnndag. IO J u l i . 
lirp te 11 uren, door do gemeentebesturen van Erp 

eu Üockel, op bet raadhuis; bet bewerken der narde-
b.ian, bet bouwen vau kuustworkeii cn bet met klin
kers bestraten van deu bcstuaiiduu weg tusschen deu 
prov weg iu Erp en dc Dorpsstraat tc Boekei met 
wederszijdscbe vertakking, in 2 perceeleu. 

VVaenadag, I I J u l i . 
'«•Hage, tc 11 uren, door liet ministerie vau biu

ncnl. zaken: lo. hut doen van herstellingen cn ver
nieuwingen aau dc Rijks-rivicrwerken np den Bover.-
Riin eu dc Waal, met hut onderbond daarvau van 1 
Juli '77—30 Juui '7Ü, in 3 perc. Raming! pcrc. 1 
ƒ24,000, uerc. 2 ƒ25,500, porc. 3 ƒ24 ,500; 2o. het 
docu van lierstclliugeii eu vernieuwingen aan de Rijks-
rivierwerkeu op den (iolderscben IJsel, met bet on
derhoud daarvan van 1 Juli '77—30 Juni '78, in 3 
pcrc. Raming: pcrc. 1 /* 14,900, pcrc. 2 / 14,700, 
pero. 3 /1S.900. Aauw. 3 en 0 Juli, uitgaande van 
de 'spoorwegbrug te Zutfen en va» do stadsbrug te 
Kampcu. Kamingi pcrc. 1 ƒ 1 4 , 9 0 0 ; pcrc. 2 / 14,7011; 
pere. 3 ƒ 18,900. 

V l l a g r , ten behoeve van het burgerweeshuis voor 
Hervormden: het afbreken eeuer bestaande-ca het bou
wen cencr nieuwe bouwmanswoniugaaa de Looser laan , 
onder dc gemeente Loosduincii. Iul. bij den architect 
E. Saraber, te 's-Hagc. Aanw. 30 Juni, te 11 uren. 

Vrijdag, ia J u l i . 
'•-Beach, te l u ' u r e n , door bet ministerie van 

binnenl. zaken, aan bet geb. van het prov. best.: het 
opruimen vau ondiepten m liet kanaal de Diczc. Aan
wijzing 7 cn 9 Juli. Raming f 10,100. 

i m hem. tc 12 urcu, door het ministerie vau 
binneul. zakcu, aan het gebouw vau het prov. best.: 
eeuige werken tot herstel van winter- cu stormschade 
aan den Ellckomsclien overlaat, behoorende lot deu 
Rijks-groot en weg vau Arnhem naar Dieren. Aunw. 
2 en 5 Juli. Raming /*1390. 

/ « o l i e , te 12 uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken, aan het gebouw vau het prov. bestuur: 
hut maken cn iuhangen van een pnar nieuwe buiten
deuren voor de kleine schutsluis te Kuterveer. Aanw. 
deu Sen dag vóór do bestelling. Ramiug ƒ1930 . 

Maandag, J u : i . 
' i - l lage , tc 111 •, urcu, door het ministerie van 

binneul. zaken, uau hut gebouw vau bet prov. bestuur: 
het vcrbelorco van een vak sleenglooiing aau den 
Ouielundsclicn zeedijk, aan de zuidzijde van bot ei
land Gocdereedo, tusscheu de boktometerpalen 31 en 
35. Aanw. 11 Juli. Raming ƒ 15,500. 

Ueenadag, IM J u l i . 
V H a g e , tc 11 ureu, door het miuisterio van bin

nen), zaken: Io. het verrichten van baggcrwerken tus
scheu de peilpaleu S en 33 ou daarmee gepaard gaaado 
opruiming vau den ouden Noorder Ketcllcidam, tot 
voortzetting der verbrccding van deu Ketclmoud, in 
't belang vau deu waterweg Zwolle-naar-Zee. Aauw. 13 
en 14 Juli. Raming ƒ193,200; 2o. het opruimen van 
groudeu uit den nieuwen Maasmond aan den Hoek 
van Holland, tot verbetering van den waterweg Rot
te rdam-naar-Zec. Aauw. 11 en 12 Juli. 

Zutfen, te 2 uron, door de Nederlaudscb-Wcstf, 
spoorwegmaats., ten raadhuize: lo. het vervaardigen 
eu stellen van deu ijzeren bovenbouw vau spoorweg
bruggen, ten behoeve van bet gedeelte spoorweg 
Zutfen —Winterswijk; 8o. bet maken van de aarde-, 
de kunst- en eenige andere werken voor het gedeelte 
spoorweg van piket no. 313 (onder Lichtenvoorde) 
tot eu met staliou Winterswijk, eu het vervoereu cu 
verwerken van ballast en leggen van spoorbaan, tcu 
behoeve van deu spoorweg Zutfeu—Winterswijk. 

Vri jdag, IO J u l i . 
Leeuwarden, tu 12'/, uren, door hut ministerie van 

binneul. zaken, aau bet gebouw vau het prov, best.: 
het bouwen eener ijzereu draaibrug en het veruïuuwen 
eu herstellen der houten beschoeiingen te Akkrum, 
in deu Rijksweg van Leeuwarden naar dc Overijsclscbc 
greus. Aanw. 13 eu 16 Juli. Ramiug /11,500. 

• p later te bepalen datum. 
WUk-Mj-Duuratede: de verbouwing der woning op 

de hofstede Noordbuisen in die gemeeate, nabij de 
grens der gemeoute Schalkwijk. 

l'rijittpRuni gevraagd voor een te bouweu hulplo-
kaal, up het terrein cu ten behoeve vau de Groote 
Socicloit tc Arnhem. Bestek eu teekeningen tot 20 
Juni iu gouoemdo sociëteit. 

Atloop van Aanbestedingen. 
E l b u r g , 8 Juui: het makeu vau een balkijzcreu 

brug; ingek. 3 bilj., als i 
D. B. Idsinga, te Elburg, ƒ 6188 
J. IL Rouwechorst, „ Harderwijk, „ 5555 
11. J . llcgevcld, „ Elburg, „ 4934 

Kieuw vosmeer, 8 Juni: iicl maken van een bazalt-
i i i u u r : ingekomen 8 bilj., als: 
M. Souke, le Uudvosmeer, ƒ 5S62 
W. vuu HoolT, „ Nieuwvoameer, „ 5225 
H. Hoppcnbrouwors, „ Steenbergen. „ 4800 
J. Florcn, „ idem „ 4744 
S. den Hauler, „ idem >, 4387 
H. M. van Bezooijou, „ St.-Maartensdijk, „ 4199 
J . W. Weesels, „ Tbolen, 4187 
N. Markus, „ Steenbergen, • 4078 
geguud. 

s c h c r > e n l » e , 8 Juui: de gewone onderhoudswer
ken aan bet waterschap Soberpenisse; iugQkomen 5 
biljetten, als: 
P. Moerland, te 8tavenisse, / 17,000 
A. vsn Popering, „ Bruinissc, „ 17,490 
C. Bolier, „ idem „ 17,000 
J. du Rijke Jr., „ Stavenisse, „ 15,984 
J. du Jonge, „ Dorstic, „ 16,867 

D o r d r e c h t , 9 Juni: bet afdammen, droogmaken cn 
drooghouden van de Develsltiis; ingek. 15 bilj., als: 
A. Kort o weg, te Zevenbergen, / 0800 
C. Kar- '.JII.'N, „ Ridderkerk, „ 6110 
S. H. Tfemeijer, „ Rotterdam, „ 5S88 
J. Moii-tcr, „ Strijen, „ 2650 
T. Lammers, „ idem „ 2487 
J . Gouw, „ Heerjuu <dam, ., 2450 
\V. Schippers, „ idem „ 2430 
D. H. Overgaauw, „ idem „ 2410 
J. Hooghart, „ idem „ 24(H) 
J . B. de Wolf, „ Dordrecht, „ 2394 
C. de Borst, „ Papeudrecbt, „ 224'J 
L. Boertje, „ Puttershoek, „ 219'J 
W. Bcliers, „ idem „ 2100 
.1. van 1'rigt, „ llcorjunsdam, „ 8009 
C. dc Groot, „ Sliedrecbt, „ 1967 

Char le l t , 9 Juui: het maken der aardebaau en liet 
begrintcn der wegen in den polder; ingekomen 9 bil
jetten, uls: 
P. de Waal, te Hillesluis, f 5999 
A. Bos, » Alblassordatn, „ 58O0 
M. 6, v. d. Lecden, ., Beierland, ,, 5520 
W. den Bre i j en , Giescudaiu, » 5350 
J. Monster, „ Strijen, „ 5235 
W. Lolie, „ Kralingcn, „ 5147 
F . Vcrzijdeu, „ idem ,, 4905 
IV. vau Zou, „ Schiedam, ,, 4555 
II. v. d. Lcedcn, „ IJselmonde, ,, 4297 

fierlnehem , 9 Juni: het maken eeuer stcenglooU 
iug o n d e r Hardinksveld; minste in-ohr. was F. Been
hakker, to Gicseudain, voor ƒ 5 0 0 0 . 

'a-llage, 11 J u u i : bet houwen cencr school en on
dcrwijzorswoning met gymnastieklokaal te Scheve
ningen; ingek. 8 bilj., als: 
J. A. Raasveld, to 's-Hage, ƒ 55,500 
C. M. van Viauen, „ idem „ 55,486 
G. Klomp, „ idem „ 52,440 
W. C. Kuiper, „ Scheveningen, „ 51,975 
D. Koek, „ idem „ 51,400 
A. Piena, „ Kralingen, „ 49,880 
W. P. Tceuwisso, „ 's-Hage, „ 46,990 
II. E. dc Baan, „ Scheveningen, „ 46,275 

' •-Hage, 11 Juni: liet maken vun dc baan on be
straten vuu ccn gedeelte weg in de verlenging van dc 
Meerdervoortscho Loan uaar dc Dccklaan; minste in
schrijver was H. Verheul, tc Charlois, voor ƒ28,590. 

'••Hage, 11 Juni: het makeu vau ecu plantenkas iu 
deu Academietuiu te Leiden; ingek. 3 hilj., als: 
P. J. van Venetië, te Leiden, ƒ 14,579 
C. Alkemade, „ Noordwiik, „ 14,300 
M. 11. Keiler, „ Leiden, „ 12,900 

Nlefcerk, 11 Juni: het werkloon van het afbreken 
eu hot wederopbouwen eener boereu behuizing en 
schuur; geguud aau E. Nauninga, te Niekerk, voor 
f 1774. 

'n-llage, 12 Juni: bet bouwen vuu 3 woonhuizen 
voor den dienst der verlichting te IJmuideu; ingeko
men 7 biljetten, als: 
D. L . Tamminga, te Amsterdam, / 39,900 
P. Rings Jr., „ Velzen, „ 38,360 
B. v. d. Weerden, „ Utrecht, , „ 35,900 
ff*. D. van Mourik, „ Drumpt, „ 35,678 
J. H. Eijlman, „ Zaandam, „ 35,183 
Gebr. Klein, „ Helder, „ 35,025 
Gebr. Moorman, „ idem » 33,900 

Maaaland, 12 Juni: bet bouweu vaneen bouwmaus-
woning, wngen- en varkensscbuur, karnmolen, hooiberg 
enz.; ingek. 8 bilj., als: 
J. van Mccheleu, te Maassluis, / 14,393 
E. Blok, „ Vlaardinger-

Ambacht, „ 13,550 
E. Dorsman, „ Vlaardingeu, „ 13,330 
1* v. d. Endt, „ Maassluis, „ 12,397 
J. vnn Maarlcveld, „ Vlaardingcn, „ 12,300 
J. P. W.miners, „ Maassluis, „ 12,098 
J. de Baan, „ Maasland, „ 11,S89 
F. Weerlieim, „ Overschie, . 10,025 
gegund aan J. de Baan. 

Buaauiu , 12 Juni: het bouwen van een zomer- en 
winterverblijf aldaar iu de Spiegel; ingekomen 5 bil
jetten, als*. 
G. Blokhuis, le Bussum, ƒ 9707 
J. Groenhuizen, „ Utrecht, „ 7500 
T. B. Vrakking, „ Bussum, ., 7400 
G. Majoor, „ idem „ 7375 
E. van Klaarwater, „ idem „ 7076.50 
geguud. * 

v* ijk -aan-DuIn , 13 Juni: bet begriuten van eeu 

Ïcdcelte van deu St.-Aagteudijk; iugek. 3 bilj., als 
'. Oot« te Wognum, 

„ Hocr-IIugowaard, 
„ Uitgeest, 

f 1470 
„ 1350 
„ 1225 

A Jongkind, 
G. Ruiter, 
gegund. 

Mekableram, 13 Juni: lo. bet gedeeltelijk vernieu
wen van bruggeu en wal beschoeiingen te Seksbierum; 
geguud aau G. H . Brouwer, te Franeker, voor ƒ1883 . 

2o. liet grootendcels veruicuweu vau eeue brug tc 
Tzummaruin; geguud aan J . G. Dijkstra te Tzum, 
voor ƒ832. 

Deventer, 13 Juui: bet bouweu vau eeu boveuwo-
niog roor H . Schrader, onder beheer vaa deu archi
tect G. te Rirle Wz.; ingek. 8 bilj-, als: 
W. J. Kolkert, te Deventer, f 3371 
B. v. d. Worp, n idem „ 3300 
K. van Lensden, „ idem „ 3189 
A. J. M-usiuk. „ idem „ 3100 
J . Pot Js.. „ idom „ 3090 
H. Korteling, „ idem - 3047 
A. G. Beltmau, „ idem „ 3025 
K. v. d. Spoel, „ idem „ 2S9S 
gegund. 

Apeldasrn, 14 Juni: het verbouwen van een wonn
en winkelhuis voor H. van Baaren Sr., onder beheer 
van den architect P. J. do Bruin; ingekomen 12 bil
jetten, als: 
l l . te Apeldoorn, / 8000 

„ idem „ 7000 
„ idem „ 6895 
„ idem „ 6810 
„ idem „ 0800 
„ idem „ 6752 
„ idem . 6700 
„ idem „ 6700 
„ idem „ 0688 
„ idem „ 6024 
„ idem „ 6000 
„ idom „ 6565 

Wille ms, 
J, Radstuak, 
J. van dc Braak, 
G. W. Geurden, 
C. Emm iug, 
Joh. Wegerif, 
A Koopman, 
L . Wegerif, 
H. Wegerif, 
Herm. Wegerif, 
II. .1. Eikelboom, 
C. J. vim de Braak, 

Haarlem, 14 Juni: het baggorwerk in hot Noorder
eu Zuiiler-Spaarne; miuste iuschr. was A. Kuijk, te 
Haarlem, voor ƒ 2199. 

Marken, 1 f Juni: bet bouwen van 2 woningen 
onder écu dak; bet maken van fundameutmureo, tim
merwerk enz., in 3 pcrc.: le perc. C. Hoeu, te Nieu-
wendam, ƒ 5 1 2 5 ; 2e porc. P. Kuiper, te Edam, ƒ 2590; 
3e perc. C. Steen, te Volendam, ƒ 2420. 

Haardplaat, 14 Juni: hot herstel, de vernieuwing 
en het onderhoud tut 30 April 1878 van de werken 
der uitwatering; door de sluis bij Nonimei-Ecn; miuste 
iuschr. was J . F. Maas, te Hoofdplaat, voor /3100; 
Diet geguud. 

Papendreehl, 15 Juui: dc levering vau Ü500 HL. 
macliitickolcu voor het stoomgemaal aan dc Neder-
waard: minsle insein, waren I'. G. Coomans cu Co., 
te Kralingcn, i /*0.49 |H-I HL. 

* * l n i e i - i l i j k . 18 Juni: liet bouwen vau eeu bouw-
uiaiiswoniug met whuui en dubbele arbaiderswoaiag 
in deu(ïroote-lJpolder: minsteinsekr.waren: Lepere. 
J. Boos, tc Grootcbrock. r":ii,537; 2c pcrc. P. Brug
man, te Alkmaar, /*2M,900. 

Urenlngeu, 15 Juni: het bouwen vau 2 sluiswach
ters won in gen te Oudc-Pckcla; iugek. 2 bilj., als: 
Ü. H. Hazclbof, te Oude-Pckela, f 10,887 
H. v. d. Borgb, „ Stadskanaal, 
do sluiswacblerswoning ullecn op deu Pekel-

derweg naar Stadskanaal uo. 13, „ 4,395 
Urenlngen, Ij Juni: lo. het vervangen van dc 

houten draaibrug over bet Hoendicp buiten de Apoort 
te Groningen door ccn bovenbouw van plaatijzer en 
het daartoe wijzigen van don steencn onderbouw; 
ingekoiucu 3 bilj., als: 
H. H. Teuingu, te Grootegast, ƒ 22.S74 
E. Kampen, „ Sappemeor, „ 19,678 
R. Meijer, „ (ironingen, „ 18,986 

2o. het herstellen van den zeedijk ten noordoosten 
van don afsluitdijk tc Zoutkamp; ingekomen 3 bil
jetten , als: 
S. 11. Woldringli, lc Zoutkamp, f 11,694 
L. Brand Dz., „ Gicseudum, „ 11,490 
Q. A. van Hatlnin, „ Sliedrecht, „ 11,400 

e>«Htburg, 15 Juni: het aanleggen van verdedigings
werken tcu oostcu eu westen der suatiegeul van dit 
waterschap; ingek. 5 bilj., als: 
P. J . van Rcmortel, te Hontenisse, / 21,999 
J. Bertou, „ Biervliet, „ 21,900 
G. Bolier, „ Scliorpeaisse, „ 21,789 
P. Monjé, „ Brcskcus, „ 21,493 
I. vuu Male Dz., „ idem „ 21,278 

Leeuwarden, 15 Juui: bet opruimen vau ondiepten 
in eenige kanalen cn vaarwaters, in 19 perc; minste 
inschr. waren: 

G. T. l'raiunsma, tc Vccnwoudcn, pere. 1 ƒ 045, 
perc. 7 ƒ 575. 

E. Jt. Hempenius, te Bolsward, perc. 2 /" 8000, 
perc. 3 ƒ4591, perc. 9 /4600. 

E. S. de Boer, te Lemmer, pcrc. 4 /* 17GO, perc. 15 
ƒ 2 1 2 4 , pcrc. 16 f 1067. 

W, J. de Jong, idem, perc. 5 /"1565, pcrc. 6 ƒ125 , 
perc. 8 f A 

T. A. dalman, teOosterzce, perc. 10 f 1680, pcrc. II 
ƒ 3 7 7 , perc. 12 ƒ325. 

J . Doorcubos, te Oldeboorn, pcrc. 13 ƒ1400 . 
J . Nijholt, te Wolvcga, perc. 14 ƒ1684 
J. G. Dooronbos, te Oldeboorn, perc. 17 ƒ999. 
J . Oats, te Jourc, pcrc. 18 /1994. 
VV. W. Kelder, te Oosttrzee, perc. 19 ƒ674 . 
Uranlngen . 16 Juni: het a fb reken van 3 gebouwen 

aau dc oostzijde der Groote Markt; hoogste inschr. 
wus P. U. Dopheide, te Grouingeu, voor ƒ4110; geg. 

Cerlgetie, 16 Juni: de gewone onderhoudswerken 
van den cal. polder Anna; iugek. 10 bilj., als: 
J. L . Dingens, te Goes, f 5000 
L. Vijverberg, „ Sirisnsland, ,, 4993 
G. de Rijke, ,, Colijusplaat, „ 4930 
A. Foudruine, „ Goes, „ 4950 
.1. de Jonge, „ Borsele, „ 4930 
J. Lcijs, „ 's-Hcer-Arendsk., „ 4925 
A. vau Popericg, „ Bruiuisse, „ 4919 
P. J . van Remortel, „ Hontenisse. „ 4915 
L. Schrier, „ Coliiusplaat, „ 4900 
A. M. vau Ojstea, „ idem „ 4790 

Edam, 10 Juui: het maken var ^; 'rebouwen voor 
ecu stonmgcb.aal in de Purmer; [LZ o bilj-, ala i 
U. Dinkla, * , e e r ƒ 82,800 
H. Roog, " „ 82,000 
W. L . Lcibbrandt, „ 79,300 
J. S. Oosterboom, „ 79,100 
A. Paans, „ 78,000 
J. P. Cornelissen, „ 72,600 
B. v. d. Weerden, „ 72,490 
C. Blankevoort. „ 64,998 

l t r e c h t , 10 Juni: lo. het vernieuwen van de Knol-
leubrug, met aausluiteudc kaaimuren, buiten de Waard-
barrière; minste inscbr. was P. Leenders, tc Uirec.it, 
voor ƒ 4 7 7 3 . 

2o. bet bouwen van een tiulpbureau van politie aan 
den Singel bij dc Maliebrug; minste iuschr. was B. 
A. van Es, voor ƒ 1 6 7 5 . 

3o. hot leveren van 118,000 stuks harde vlakke 
Utrechtsche klinkerdrielïugen; minste inschrijver was 
G. van deu Broeke, tc Utrecht, voor ƒ 10.88 per 1000. 

'a-Hage, 18 Juni: bet herstellen eu verbetereu vao 
de Rijkstelegraamjneu tusschen Utrecht—Ede, Utrecht-
Zwolle, tusschen Blauwkapel eu de luaclte op de 
Houteuscbe vlakte, en tusschen Utrecht eu 's-Bosch, 
in 3 perc; minste inschrijvers waren: perc. 1 en 2, 
B. v. d. Weerden, te Utrecht, reap, voor ƒ1035 en 
ƒ 9 2 0 ; perc. 3, VV. van Dijk, te Jutfaas, voor ƒ840 . 

Middelburg, 18 Juni: bet mskcu cn uanleggenvan 
2 brandputten met gegotcu-ijzereu vurbiudiugspijpen; 
ingekomen 4 bilj., als: 
P. J. Jauscus, te Middelburg, ƒ 5697 
F. M. C. v. d. Heli, „ idem „ 5599 
W. P. van Pagé, „ idem „ 5500 
C. A. Gocthals, „ idem „ 5130 
gegund. 

Arnhem, 19 Juni: lo. bet dempeu vau do Jans
gracht, met hot maken vau rioleu, waterleiding eu 
bruudputlcu; ingekomen 11 bilj., als: 
J. P. Welsiug, tc Arnhem, „ 49,486 
G. van Berkum, „ idem „ 48,711 
J. van Straaten, „ Utrecht, „ 46,400 
W. vun Vloten, „ idem „ 45,998 
H. Heuvels, „ Arnhem, ,, 44,740 
M. Jausen, „ idem „ 39,333 
J. Bruigom cu 

H. van de Sand. „ idem „ 35,100 
A. Vale, „ idem „ 32,742 
N. van der Heijdca. „ idem „ 32,300 
D. VV. Magendans, „ Idem ,, 28,800 
A. W. Leuaiak en 

G. U. v. d. Heijden, „ idem „ 27,300 
2o. het maken van uieuwe kolken met ijzeren 

roosters ou liet verrichten van eeuige werkeu aau 
pompen; minste inscbr. was M. Jansen, tc Arnhem, 
voor f999] beiden gegund. 

Angeren, 19 Juni: het bouwen eoncr R. K. kerk 
met toren; miuste inscbr. was A. A. vun Dommeleu, 
te Arnhem, voor ƒ 28,700. 

'•-Hage, 19 Juui: de leveriug aau liet departement 
van marine van 170 toustecnen; minste inschr. was 
A. Singels Az., te Dordrecht, voor /"IS07. 

l i r t - r l i i . 19 Juni: het omschuivon en verlengrn van 
het spoor langs de noordzijde der haven en het leggcu 
eener kliokerbestrating langs de noordelijke ca suide-
lijke haven beschoeiing op het staliou Grouingeu, ten 
behoeve vau deu spoorweg Harlingen—Nieuwcschans; 
ingek. 5 bilj., als: 
M. A. J. Taverne, te Nieuwrsclians, ƒ 2634 
J. Werkman, „ Groningen, „ 2621 
L. Thorbruggen, „ idem „ 25S4 
E. kampen, „ Sappemoer, „ 2529 
J. vau der Veen, „ Ulrum, „ 2490 
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DE O P M E R K E R — Zonaas, 24 Juni 1877-

SaMtavéaaa, LO Juni: tiet veranderen vuu de be
staande dubbele, kap in banc enkele van bet getouw 
van den Ainsleniiiniselieii Werkmansbond: minste in
schrijvers waren Baak en Groenhof, te Amsterdam, 
voor firflo, 

Saastetdaaa, SO Juni: liet bouwen van een borg
loods met Iodic, hooren, op de kade cn steiger laugs 
de Nieuwe Vaart tc Amsterdam, ten behoeve dor 
Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij: 
ingekomen SS bilj., als: 
A. dc Jong, te Amsterdam, ƒ 70*597 
A. Pasos, „ idem 02,500 
A. Kramers, „ idem „ 60,900 
Ue Zwaan en Koper, „ idem ,, 60,781 

idem „ 59,726 
idem „ 54,177 
idem „ 64 000 
idem „ 68,990 

11. A. Labohm 
J. P. ConeLissei 
A. Aalders, 
Timmer eu Furstuer, 
.1. Soboonenbuig cn 

C. J. Maks, 
J . Koster, 
C. J. Maks Js„ 
M. Deutekotn, 
J. Smit, 
11. v. d. Weerden, 
J. J. Visser cn 

IL Lantsaat, 
,T. W. Walraven. 
II. Schccrbootu en 

S. G. Vlieken, 
H. Cruijfl* en 

II. Schouten, 
II. .1. Meekers, 
II. Kietsuijder, 
W. L . Leibbrandt, 
C. van der Meer. 
A. Piena, 

I I r r th l . 211 Juni 

„ idem 
„ idem 

idem 
„ idem 
„ Nieuw-Lekkerland, 
„ Utrecht, 

„ Amsterdam, 
„ idem 

„ idem 

„ 5.'I,900 
„ 58,640 
„ 68,980 
„ 52,947 
„ 52,240 
„ 51,800 

„ 50,859 
„ 5O,5S0 

„ 50,550 

„ idem >, 50,465 
„ idom „ 49,490 
„ idem „ 48,207 
„ idom „ 47,900 
„ Kralingen, „ 40,095 
„ idem „ 46,690 

het leveren vnu deu metalen 
bovenbouw van een brug tot gewoon verkeer over den 
spoorweg op het stal ion Arnhem; minste inschr. wns 
dc „Mnsehincnfabrik Deutschland", tc Dortmund, 
voor f 21,850. 

tm-irrdam, 21 Juni: lo. het "tjarig onderhoud 
van- en eenige vernieuw ingen en herstellingen aan 
bet Oost-Indisch Binnenhuis: minste inschr. was II. 
-Mulder, te Amsterdam, voor ƒ 2 9 9 1 per jaar. 

2o. het inrichten vnn vertrekken in genoemd gebouw 
tot kantoren voor kadaster cn hypotheken; minste 
inschr. waren T. W. Itraun en F. Goseling, tc Am
sterdam, beiden voor '"2490. 

3o- het Sjarig onderbond van 'Ic Rgks-waaftffebou-
wen te Amsterdam; minste inschr. was D. Pool, te 
Amsterdam, vuor /S55 per jaar. 

I l i i a r l e i i i , 2l Juni: dc werken tot voortzetting van 
dc strandverdcdigiïiK op Vlieland; minste inschr. wns 
L. Kalis Kz., te Sliedrecht. voor ƒ57,270. 

Varia. 

Afvoerwater van aardappelmeelfabrie
ken. De strijd van industrie cn hygiëne tr lt hier 
cn duur krachtig op. In de provincie Groningen met 
hare talrijke aard;tp|»cbiieelfal.rieketi houden kundige 
personen zich reeds sinds geruimen tijd onledig mei 
i beramen vau middelen, om een einde te maken 

ann de werkelijk verontrustende wijze, waaiop watetvn 
diM.i' den afval van :iard:ip|>eluieell:ihrieken ten eene-
male onbiuikbaai en vour de ge/oudheid schadelijk 
worden gemaak', .liet Departement Gnniingen der 
Niilerlandsche^^'Vsthappij ter lïevnr-lering van 
Nijverheid hri'| het i deze ((Unestio ook aangetrokken. 
Op verscheidene (jjurer vergaderingen kwam 'l vraag
punt ter sprake. Uitvoerige stukken kwamen erin-
dertijd over voor bi de Groninger bladen. Nu onlangs 
heeft hetzelfde departement andermaal eene poging 
gewaagd om tot goede resultaten te komen, cu wel 
langs den r.itiouccluu weg vuu proefneming op uiet 
te kleine schaal. Het heeft ecu adres gezonden aau 
den Gemeenteraad te Groningen, van den volgenden 
inhoud. 

••Het Departement Groningen der Nederlandse be 
Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid heeft, 
na niet Muiigstelling kennis genomen le hebben van 
tb- methode tol zuivering van het afvoerwater der 
aardappeb Imbrieken door ijzercbloride, deze zaak 
vnu geuiH'gzaam gewicht geacht, om door proefnemin
gen <ip groote scliaal de bruikUiarheid dier methode 
te doen onderzoeken, en bij overschot van tijd eu geld 
vergelijkende proeven le ibM'ii nemen mei andere 
reeds toegepaste of nieuwe methoden. Te dien einde 
benoemde het departeiueut «cue commissie, Imstnandi: 
uit de I ren Jhr. Mr. J. D. Lewe Quintt», Jhr. 
E. de Wendt Albenla vnn Kkensteiu, .1. E. Scliolteii 
en Dr. W. D. Gratama, waaraan later werden toe
gevoegd Dr. B. van der Meuleu en Dr. S. van Hoijeu, 
rn stelde f DU) uit de de purtementskas hesi bikhaar 
om in ile eerste uitgaven der commissie te voorsten. — 
De gen,«'inde heeren namen die opdrarhi ami cu 
gaven ons bij missive vim den Ou .Mei le kennen, 
dat, znl de proefneming practisch nul hebben, op 
vrij groote schaal moei wonlen aangetoond, dat. zij 
uitvoerbaar i - . zonder dat de oiikosleu nog groo
ter worden dun de verkregen voordeden. Daartoe 
meent decoiumissie le moeien voorstellen, gedurende 
eenigen tijd als proef dagelijks 50,000 L. afvalwater 
te zuiveren en de inrichting, daartoe noodig, in 
de (onmiddellijke nabijheid der stad Groningen te 
stichten. De cmiiiiiis-io acht dit van groot U-hing. 
omdat zij daardoor in de gelegenheid is, zelve op 
die proev.-u loe te zien en daar de producten te 
laten onderzoeken. Tevens heeft men daarbij het 
voordeel, dat de proeven door meer deskundigen 
kunnen worden nagegaan, en de uit te oefenen cri
tiek niet anders dan voordcelig kan zijn v • eene 
juiste b rdceliiig der resultaten. Dc commissie 
schat dc kosten dezer proefneming o| n inaximuni 
vau / 6000 volgens onderstaande begrom îng: 

Het graven en mei steen bekleeden van 4 liassins a 
ƒ 57.88 ƒ 220.48. 

Het uan*'hallen vun machinerie, pom
pen enz » 8050.00. 

De oprichting van een huiden ge
bouwtje » 86938. 

Het balen van water gedurende 8 da
gen ii ƒ 3 0 . 0 0 j«r dag » 240.00. 

Onkosten voorzoiitziiuren uilgeriMiste 
pyiieten i» SOO.IIO. 

Arl»:iilsl(Minen, vrachten enz. . l 787.00. 
Onvoorziene uitgaven, onkosien voor 

andere te neiie-ii proeven . . . . »> 1000.1)0. 

Totaal . . . . . ƒ 0 0 0 0 . 0 0 . 

)-\V'i) hebben het plan overwogen, en kunnen ons 
iu allen deele daarmede ven-enigen, Wol ontveinzen 
wij ons niet, dat de kosten der proefneming lietrok-
kelijk aanzienlijk zijn, maar de commissie heeft te 
nrhl ingezien, dat , zal de proef voor de practijk 
waarde hebben, zij de doelmatigheid der mei bode 
in het groot moet I te wijzen, d. vv. z. uuu toonen, 
dut de onkosten, aau die zuivering verlmnden, ver
goed wonlen door de opbrengst der verkregen pro
ducten, humors dau alleen zullen liclungliohlicndcii 
haar toepassen. Dit toch is het doel, dat het depar
tement zich voorstelt dooi- die prooven te hereiken. 
Daarbij zijn, behalve de provincie Groningen, die 
leeds vroeger van haat' hooge lielnngstoiling in deze 
aangelegenheid blijken gal', vele gemeenten en fabri
kanten betrokken, als U'langliebliend bij eene geluk
kige oplossing der quaestie. Want bij die prnelne-
miiigeii is uiei alleen sprake van het zuiveren van 
het afvalwater, ten lieboevc vau het huishoudelijk 
en industrieel gebruik van water en ter wille der 
visscherijen; van hel wegnemen van den stank; 
maar ook wordt er geantwoord op de vraag*: boeken 
de waarde der stollen, die in liet afvalwater verlo
ren gaal, In-bonden wonlen. Bij eenigszins algemeene 
deelneming zal dc door u te verleenen bijdrage tot 
dekking der kosten Itetrokkelijk gering kunnen zijn, 
Wij hebben de onkosten, naur het ljekm.fr dul ieder 
der belrukken pei-sonen of corporal icu erbij heeft, 
nnzes inziens billijk verdeeld, en nemen nlzoo de vrij
heid ii te verzoeken, aau ons vuor deze proeven oene 
bijdrage van hoogstens ƒ 750 te verleenen. Even
wel niet dan onder voorwaarde, dut na afloop der 
zaak door .ms rekening en verantwoording zal wor
den gedaan, en dat naar gelang de toegezegde bij
dragen Ic zamen meer bedragen dan is uitgegeven, 
nnnr evenredigheid jiemaitsgewijzc over minder dan 
bet toegezegde maximum zal wonlen In-schikt. Wij 
liojieu zoo spoedig mogelijk een aiitwoonl van u te 
ontvangen aan 't adres van Dr. \V. D. Gratama al-
bier. — 't Welk doende enz." 

Door het Departement Groningen is aan den Mi
nister van Financiën het verzoek gedaan, om de voor 
de proefneming benoodigde ruimte kosteloos af te 
slaan, Waartoe de domeingrond inibij het ,Wiuscho-
terdiep uitmuntend geschikt is. 

Advertentien. 

\ii ll ik te 's Gravenhage vaceert legen I Augustus a. a 
de bedekking van Onderwijzer in het T i m m e 
ren , legen, een salaris van ƒ 1 0 0 0 's jaars. 

De vereischten zijn grondige kennis van het vak, 
benevens van bel Bouwkundig en regtlijnig Teekenen, 
voor zooverre deze laatsien met het practische ge
deelte van het ouderwijs in verhand staan. 

Zij, die daarvoor wenschen iu aanmerking te ko
men, kunnen zich met frafo brieven of in persoon 
met overlegging van voldoende getuigschriften wen
den tot den Secretarie van het Bestuur, Lange 
V o o r h o u t , 64 . voor den I"' Julij e. k. 

Namens het llestuur, 

P. F. \V. MOUTON, Secretaris. 

Xederlandsch-Westphaalsche 

SIMM) U W E G - M A A TSC11A PPIJ . 
(Lijn Z U T P H E N W I N T E R S W I J K . ) 

A A N B E S T E D I N G 
op Woensdag 18 Julij 1800 Z e v e n en Ze

ventig, des namiddags ten twee u r e . tan Raad
huize Ie Zutphen, van 

1". Bestek N". 7. 

Het vervaardigen, leveren en stellen 
van den I J Z E R E N B O V E N B O U W 
v a n Spoorwegbruggen ten behoeve 
v a n het gedeelte Spoorweg Zutphen 
Winterswijk. 

2 ° . Bestek V . fi. 

Het maken van de A A R D E - , de 
K U N S T - en eenige andere W E R 
K E N voor het gedeelte Spoorweg 
van af piket N . 313 (onder L ichten
voorde; tot en met Stat ion Winters
wijk en het vervoeren en verwerken 
van Ballast en leggen v a n Spoor
baan ten behoeve van den Spoor
weg van Zutphen naar Winterswijk. 

De inschrijviugs-biljetten i iten, uiterlijk 
oen uur vóór de aanbesteding, vrachtvrij wonlen 
liezorgd ten Raadhuize le Zutphen. 

Inlichtingen wonlen gegeven op bel Bureau van 
den Directeur-Ingenieur te Winterswijk, alwaar tevens 
de bestekken mei teekeningen op franco aan
vrage eu tegen betaling vun ƒ 2.40 voor Bestek 
N". 7 en J 3 voor Bestok N°. H vnn af den 27 
Junij e. k. verkrijgbaar zijn. 

DE DIRECTIE. 

Winterswijk, 15 Junij 1877. 

INSCHRIJVING 
op Dinsdag 2G Juni 1877, in het Timmerhuis te 
Botterdam, naar 

de Lever ing v a n 750 ,000 Getrokken 
Waalstraatkl inkers , 

in drie partijen. 

De voorwaarden liggen, op de gewone diigi'n en 
uren, ter lezing op bet Hmviiii voor de Plaatselijke 
Werken enz., in het Timmerhuis eu zijn, voorden 
prijs vun 5 cents, verkrijgbaar bij Wed. P. VAN 
WA ESBEBGE ES ZOON, Boekdrukkers inden Hout
tuin' No. 73. 

Prijsopgaaf 
wordt gevraagd voor een te bouwen H U L P L O -
C A A L , op het terrein en ten behoeve der Groote 
Sociëteit in de Koningstraat te Arnliem. 

Bestek en Teekeningen liggen ter inzage op 
een der bovenlocalon van gemelde Sociëteit van nl' 
Vrijdag 22, lot en met Dingsdag 20 Junij, van des 
voormiddags 0 tot des avonds 8 uur. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen (Jp Maandag den 
2 Julij 1877, ten 12 ure des middags, op hei 
Baadhuis, in het ojx-iibaar en bij enkele inschrijving 
doen aanbestnlen : 

«. het maken v a n een G E D E E L T E B E -
K L E E D I N G S M U U R langs de Yzijde 
van de Handelskade buiten de Oos-
terdoksdijk; 
het verlagen enz. v a n den S P A A R N -
D A M M E R DIJ K ; 

e. het graven v a n G R A C H T E N en het 
ophoogen v a n T E R R E I N E N tussehen 
den Spaarndammerdijk en het Wes
terkanaal ; 

d. het maken v a n een T O E G A N G S W E G 
van het Plantsoen aan het Blaauw-
hoofd naar den Westerdoksdijk, met 
het verlagen en verbreeden v a n een 
G E D E E L T E V A N D I E N D I J K ; 

e. het graven van een G E D E E L T E S I N 
G E L G R A C H T door het vroegere bol
werk Rijkeroord bij de Raampoort . 

De voorwaarden dezer aanbestedingen met daarbij 
behoorende teekeningen zijn uitsluitend le verkrijgen 
ter Drukkerij dei-gemeente, tegen betaling van f 1.— 
voor de sub a, b en c en f 0.75 voor de sub d 
cn e genoemden, en liggen voorts ter inzage ten 
kantore van de afdeeling Publieke Werken, op bet 
Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen wonlen aan 
bet bureau vau den Stads Ingenieur .1. 0. VAN 
NIFTRIK, aau het gebouw genaamd Xeeregt, des 
voormiddags van 10—12 ure. 

Rurgemeester en Wethouders voorn., 

Amsterdam, DEN TEX. 

10 Junij 1877. De Secretaris. 

DE NEUFVILLE. 

Aanbesteding. 
Op Donderdag den 5 Juli 1877, desmkidags ten 

12 ure, zal, onder nadere goedkeuring van Hoofd
ingelanden, door het Collegio van Dagelijksch Bestuur 
van het Waterschap der 20 GEM E EN SCHAPPE
LIJKE POLDERS OP T E X E L , op het Raadhuis 
aan don Durg Op Texel wonlen SBnbtlStOOu': 

Het maken van 

1. E e n windvijzelmolen, 

2. E e n voorboezem, 

3. E e n uitwateringssluisje, 

alles iu den [mlder Het Noorden, op Texel. 
Deze iinnliestediiig geschiedt bij enkele inschrijving 

volgens § 441 der A. V. 
De 'mschrijvingshiljetten moeten een uur voor de 

aanbesteding franco worden ingeleverd bij den Dijk
graaf van voornoemd Waterschap, aan den l'tirg gemeld. 

Het bestek en de teekening liggen ter inzage te 
Texel ter Secretarie van genoemd Waterschap aan 
don Burg en te Heldor bij don Opzigter van den Water
staat L. KOOT, bij wien op franco aanvrage inlich
tingen zijn ie bekomen. 

Texel, den 18 Juui 1877. 

Hei Collegie van Dagelijksch Bestuur voornoemd: 

S. KEIJSER, voortitter, 

Sd. KEIJSER Pz., secretaris. 

Aanbesteding 
van het Afbreken eener bestaande- en 

het Bouwen eener nieuwe B O U W 
M A N S W O N I N G aan de L o o z e r l a a n , 
onder de gemeente L o o s d u i n e n , ten 
behoeve van het Burger-Weeshuis 
voor H e r v o r m d e n te 's Gravenhage , 
op Woensdag 11 Ju l i 1877. 

Bestekken mot Teekeningen zijn op franco aan
vrage , legen betaling van drie Gulden, verkrijg
baar aau voornoemd Weeshuis , Wi:sTKlxti»;, No. 15, 

Aanwijzing iu loco op Zaturdag 30 Juni, des 
voormiddags te elf uren. 

Inlichtingen te bekomen hij den Architect E. 
SARABER, lleorcngracht, No. ft , te S Gravenhage. 

MAATSCHAPPIJ 

BEVORDERING DER BOUWKUNST. 

BET BESTUUR hoeft de eer Heeren Loden t,. 
herinneren aan art. 20 der Wol. laatste alinea 
waar ami do leden hel recht wordt toegekend , un, 
ondenrarpen op te geven voor P R I J S V K A G E N * 
Zij , die ondcrwei'|icn wenschen op te geven , WOfftfsj 
verzocht dozen op te zonden VÓCT 1 J u l i 6. k. 
Venter wonlt aau Hoeren Leden bekend gemaakt, 
dnt 't Bestuur zich vulgonderwijs geconstitueerd 
beeft: J. O. VAN NIFTRIK Voorzitter; A. J. C. J. 
S. BERGSMA Plaats vervanger Voorzitter; J. L 
SPRINGER Secretaris: P. F. LAARMAN Plank-
vervanger Secretaris j A. L. VAN GENDT Penning, 
meester; Ju. OLIE JIIZN. ; J . IL LELIMAN; P. J 
HOUTHAAN en J. IL DE KRUYFF. 

Namens hel Rest uur, 
J. G. VAN NIFTRIK , Voorzitter. 
S. L . SPRINGER, Sccretatit, 

IG Juni 1877. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- cn Tafeltall-ürcieven 

iu R U N P R U I S S E N , 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Por t land Cement , 

KALK, BROISSTEES, VUURVASTE STEENES, EE 
Sietttvehaven S.zijde 55, H o t t e r d a m . 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 

DE JONIilI & Co, Civ. Ing. 
te OUDEWATER. 

Vervaarilurcn verbeterde S T E E N - cn T E G E L 
V O R M M A C H I N E S , nor paarde- en stoom-

EBOLA QUALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ6.— , per 25 vaten ƒ5.70, 

per 50 vaten / 5.40, 

bij grootere partijen over «ten prijs muler 

overeen te komen, 

AUGUST OSTEK, 
Gt^shciven LS te Rotterdam. 

W.'B'j,' ' E D E R S D I J K E R M A N te Breda. 
j '»"#r»*ibi'oidiiig der zaken en dc toepassing VM 

-to::+ tot s|Mnilige aflevering in staat gesteld, 
bevelen zich hierbij aau voor het maken van 

VERPI..4ATSBARE HOLTEN CEHBDWTJiS. 
l'rijst'iHiniiili.n werden U|I franco aanvrage gratis 

verstrekt, terwyl bel modelboek na ontvangst TU 
4(1 cents in |Kisl/cf.,.|s kan wunlen toegezonden. 

De G R O O T S T E M A G A Z I J N E N v a n 
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 

bevinden zich 
II (l TTEB DAM. A MS TF.II DAM. 

N i e u w l a n d N". 1. Bloemgracht 71 
{Vasteland) G tc J . C O O L . Fabrikanten 

B E K R O O N D 
Amsterdam Parijs A r n h e m Philadelphia 

1866 1867 1868 1876. 

Hij S. E . V A N N O O T F . N & Z N . te Selmonh 
en is verschenen: 

DriclioniliTilfal fïiiiicngile 
Vraassl ukken. 

Wis-
HET REKKELIJK UE 

Natuur-. Houw- tu Werkliiigkuiidf 
VOOR MEERGEOEFENDEN \ 

Tot leiddraad bi) een voorgenomen examen voor Opzigter 
bij den Waterstaat hier te lande, In Overzeesche Be

zittingen of voor andere betrekkingen; gevolgd 
door oefeningen die als hoofd vereischte kunnen 

aangemerkt worden. 

DOOK 

h>. D . S C H E F K E L A A H , 
Architect en Onderir. in de H'is-, flovw-en U'erktuiglutiil' 

86 Bladz., mei vele figuren. Prijs 75 Cents. 

SUIJVER Hk. J O N K E R &> ZOON, 

S T O O M K E T E L M A K K E S te A M S T E R D A M , 

hebbes nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

V A L IDE T R A V E R S . 

geeft barigt ilnt door haar tot eenige A G E N T E N voor * " 

raekoop no A S P H A L T in brooden zijn aangesteld: 

FOLKERS &, Co. te Amsterdam, 
iluor wie ook lot hel leggen van Vloeren inlichtingen wonlen verstrekt en Orders voor geheel Seilf 
tand aangenomen o|i gelijke voorwannlcn als aan ,le F a b r i e k , Iteltweg N". 3, te .ImstcruVu». 

D E D I R E C T I E . 

(indrukt hjj G. W. VAN M l ; VYIKI. & C u te Arnhem. — Alle stukken eji uuterlelitièii te aiJieüserieii aan den Redacteur F . VV. VAN GENDT JG.n. te Arnliem. — Uitgave van 1). A . THIEME. 

Twaalfde jaargang. F . 26. 

D E 
i Zondag 1 Jnli 1877. 

OPMERKER. 
W E E K B L A D 

VOOR 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GIJNDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Venchynt Zondags Prg. pv S BUUUUH f IM. Men abonneert zich « e r 
N B JMTgaag. Afzonderlijk.- nommer. bij .ooroitbatellias IS oeata. 

Al le stukken en adrertentitn te adresseeren 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 

V u 1—6 rcgcU fl.—, verder voor eiken regel plsAtsnümts 80 cents en lOeaats 
vooreen nommer van het blad. Advertentien roor bet buitenland cents per regel. 

DE NIEUWE LEIDSCHE ACADEMIEGEBOUWEN. 

Dat de Leidsche Academie 060 wereldberoemde 
vermaardheid bezit, zal wel door niemand betwijfeld 
worden, en jreen wonder dus voor velen, dat cen 
buitenlandse!) blad daarvan gewajr maakt, vooral 
met het oo£ OJI den bouw der nieuwe Academie. 
Doch de Echo doet haar naam niet bijzonder veel 
eer aan, als zij den wensch uitspreekt, dat het 
oude gebouw behouden blijve, daarmede immers be
doelende, dat het nieuwe gobOUW zal verrijzen als 
het oude. Ook schijnt het blad niet te weten, dat 
voor den nieuwen bouw een p fysvrug werd uitge
schreven, waarin uitdrukkelijk vermeld wordt, dat de 
mededingers geheid vrij ziju in bouwtrant, ofschoon 
daar weer tegenover staat, dal leden van bet college 
van Rijksadviseurs in de jury deelnemen, en dat 
een bekroond ontwerp naar verkiezing door de jury 
zal gewijzigd wonlen. 

De nieuwe Leidsche Academiegebouwen liegiimen 
eene Euro|>eesrhe vermaardheid te verkrijgen. Eerst 
wordt door middel van een Frunsrh blad het ontwerp-
Metzelaar onschadelijk gemaakt; daarop wordl in de 
Deutsche Bauzeitung de bemoedigende tijding opge-
riomen, dat buitenlanders veel kans van slagen heb
ben, daar de voornaamste Nederlandsche bouwmeester 
in de jury van beoordeeling moet zitting nemen, en 
thans komt de Engelsche Echo en verlangt, dat de 
nieuwe Leidsche Academie zal zijn oud-Hollundsche 
stijl en geeft zelfs een vingerwijzing, wie de archi
tect of architecten moeten zijn. 

Er zijn menschen die alles willen welen , en dezen 
beweren, dat ook van dit Eiigelscli'! courantenar
tikel de schrijvers van zeer nabij boX. hsjjn; doch 
wat hiervan zij, wie hel programma voor den oouw 
eener nieuwe Leidsche Academie kent, kan denuit
slag van bet concours gemakkelijk gissen. 

Heeft het liberalisme in den laatsten tijd bij de 
Stembus een triomf behaald, de stijl der nieuw te 
stichten Rijksgebouwen ademt een geheel omgekeer
den geest Dat hitusselioii die achlerwaait^he be
weging goedkoop is, zal bezwaarlijk kunnen wonlen 
volgehouden, als men in aanmerking neemt, dateen 
Anistenlamsch Museum minstens twee millioeii kost('); 
een nieuw Junkie-departement met zijn reusachtigen 
nasleep van verdere staatsgebouwen ook geenszins 
goedkoop is; dal voor de nieuwe Leidsche Academie 
een miilioen besrhikhanr is, enz. enz., terwijl ieder 
onpartijdig deskundige maar eens beoonJOSleof de con
structie van iliit oudervvetsche kopiewerk soms ook 
goedkooji is, iu het onderhoud namelijk. 

Draagt Nederland roem op ziju duurgekochte 
vrijheid, zij, in wier huilden de uitvoering der Rijks
bouwkunst berust, hchlien vnn die vrijheid al een 
hoogst zonderlinge opvatting, want de grootste en 
schoonste Rijksljoiivvwcrkcn moeten allen door dezelfde 
personen worden uitgevoerd, niettegenstaande o. a. 
de Tweede Kamer der Sinten-Generaal nog onlangs 
als baar uitdrukkelïjken wensch te kennen gaf', dat 
geen korps Rijksurchiteclcn zuu wonlen aangesteld en 
geen Rijks officieele houwkunst zou wonlen inge
voerd. — Al sluimeivn dus soms hier of daar in 
Nederland nog degelijk artistieke talenten, zij wor
den van lieverlede uitgedoofd, omdat bun voorwer
ken, waarbij zij SOOS werkelijk zouden kunnen toonen 
wat zij in bun vak vermochten, telkens de gelegen
heid wordt afgesneden , eu het publiek voortdurend 
een rad voor de oogen wonlt gehouden, dat name
lijk slechts zij wat vermogen, die het dichtst bij het 
vuur zitten, m. a. w. die een wit voetje hebben bij 
de Regeering. 

Of er aan dat alles iets te doen is, wij gelooven, 
volgens onze bescheiden meening, van ju; als men 
o. a. de venlediging of liever halve veniiitschuldiging 
leest, op het stuk van den heer Sanders in het 
Algemeen Handelsblad opgenomen, dan blijkt ook 
daaruit de gegmndbeid vau bovengenoemde reclames 
maar al te zeer. — Knn de publieke opinie in deze 
niet door de grootst mogelijke Ijekcndheid gewonnen 
worden, zoo nemen wij toch de vrijheid eraan te 
herinneren, dat Z. M. de Koning, Bescherm heer 
over de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst, van een en ander bmvtvoerig op de hoogte 
gesteld zijnde, stellig niets onbeproefd zou laten, 
om dezen voor de houwkunst zoo hoogst nndecligcn 
toestand eindelijk te doen ophouden. 

fi Behalve dr architectuur, wordt ook al het beeldhouw
werk van dit trebouw aau een Kigkudviieur opgedragen. 

Hoe kan dit werk, vooral met het oog op het ongerijmde 
van het daarover onlangs in ile Staatscourant vencheneii 
beoordelingsrapport, nog tot uitvoering worden gebracht > 

DE RECHTE LIJN EN DE SYMETRIE. 
Mijnheer de Redacteur! 

In l'Emulation, publication de la Societe centrale 
d'Architecture de Belgique, N« 2: 1877, komt eene 
rede voor gehouden door den architect Henri Beyaert 

bij gelegenheid eener discussie in den Brusselschen 
Gemeenteraad van vóór- en tegenstanders der rechte 
lijn bij het tracceren van straten. 

Het kwam mij hoogst belangrijk voor de opinie, 
van een erkend talentvol architect, over die zaak 
te hooren. 

Is U van dezelfde meening, dan kunt U van dit 
uittreksel voor De Opmerker gebruik maken. 

Hoogachtend, 
UEd. Dienste. 

V. 

Sedert ongeveer twee en een halve eeuw stond, 
bij het uitleggen van steden en veranderen van straten 
en pleinen, hetzelfde beginsel op den voorgrond: de 
rechte lijn en de symetrie.; op enkele uitzonderingen 
na wordt dit beginsel toegepast op het tnieeereii van 
alle straten in de geheele wereld. 

Ons Quartier Leopold is er een merkwaardig voor
beeld van : evenwijdige en rechte stralen weder door 
andere, evenzoo rechte straten, rechthoekig gesneden; 
de pleinen zijn volmaakt regelmatig: is er in den eenen 
boek eene straat, inden dsnrtagenovsrfiggen^en hoek 
zult gij er stellig weder eene vinden. Iseropzoo'n 
plein een monument, het zal wiskunstig juist tus
sehen twee zijden staan en, opdat alles in den haak 
zij, is er recht tegenover eene breede stiaat, die door 
heg en steg onafzienbaar ver doorgetrokken wordt, 
en zou gaat het bijna overal. Men zoude daaruit 
allicht het liesluit trekken, dat het zoo behoort en 
men goeddoet dien stroom te volgen. 

Ik ga echter van het denkbeeld uit, dat men soo-
doende overal dwaalt. 

Heeft men twee en oen.halve eeuw dien weg be
wandeld, ik wijs op vele eeuwen, waarin men eene 
andere zienswijze volgde en waarin juist die merk
waardige monumenten van kunst gesticht werden, 
ter herstelling en instandhouding waarvan wij nu 
schatten besteden. 

Een der meest ongeschonden voorbeelden dier oude 
sleden is Bruirge. 

Ik erken, dat de behoeften van vroeger niet de
zelfde van onzen tijd zijn, en ik heb mij in de sectie
vergaderingen , wanneer er sprake was van verschil
lende breedten, altijd voor de breedste verklaard; 
maar daarom l>ehoeft men nog niet het eigenaanlig 
karakter, dat iedere stad bezit, op te offeren. 

De liniaal voert uu den boventoon; ruilen wij haar 
toch tegen het kunstgevoel eu de oorspronkelijkheid, 
die de leidslieden waren van hen, die eertijds aan 
M e n straat en ieder plein een eigennnnlig cachet 
wisten te geven. 

Er zijn breede wegen, die ruim voldoen aan den 
eisch van druk verkeer en die mij toch als kunste
naar volkomen bevredigen; zoonis: de Place-de-Meïr 
te Antwerpen, de Rue de Fer te Namen, en de 
Quai d'Avroi tc Luik. 

Zooals ik hoven reeds aanmerkte, is ons Quartier 
Leopold bijna de perfectie van het nieuwe systeem. 
Welnu, zelfs de opinie van kunstenaars diunlatende, 
heb ik nog niemand ontmoet, op wien dat (juarticr een 
aangeiiamen indruk maakte; iedereen vindt bet even 
vervelend; daarenboven is het vinden van den weg 
zeer moeilijk en bedriegt men zich licht daarin. 

Er zijn stellen geheel naar dit systeem gebouwd, 
/oo als Turin: welnu, heeft iemand ooit hooren be
weren, dat Turin eene mooie stad is? Mannheim 
gelijkt een dambonl: hebt ge daar een kijkje genomen 
ann • -• • ri der hoeken eener straat, dan kent ge de 
geheele stad. Carlsmhe is het sublime van het 
genre: de stad vertoont een waaiervorm, de straten 
loopen allen als straten op het kasteel uit; van 
waar ook, ge ziet altijd weer het/elfde monument; 
het is de perfectie van het systeem, maar tevens 
bet toppunt van verveling. Praag en Neurenberg 
daarentegen lievmligen volkomen het kunstgevoel; 
meu li.'liniiili daarvan «Ie aangenaamste herinnering 
en kan er de bijzondere oorspronkelijkheid niet ge
noeg van prijzen. 

Of is het niet vervelend, in die lange lijnrechte 
straten altijd weer hetzelfde te zien? Zelfs het 
schoonste gebouw heelt daarin alles te verhezen. Als 
voorbeeld daarvan dient het stadhuis te Leuven, 
stellig .'.-ri der schoonste monumenten van ons land; 
het is buiten twijfel, dat dc bouwmeester, die het 
schiep en daantoor blijken gaf van een buitenge
woon talent, alles regelde naar de plaat* van zijn 
gebouw en wel degelijk rekening hield met de pers
pectief en bijgevolg met den ufstand, waarop men 
zijn schepping kon zien. Nu 10 ol' 15 jaar geloden 
ooi-deelde het Gemeentebestuur, dnt dc kunstenaar 
none domheid begaan had door zijn schepping zoo 
dwaas te plaatsen, en gaf het zijne nagedachtenis oen 
brevet van onbekwaamheid, door recht tegenover 
het stadhuis eene lijnrechte straat door te slaan van 
minstens 1500 meter lengte; op die wijze ontwaart men 
het stadhuis reeds op een afstand, die het onmo

gelijk mankt juist datgene op te merken, wat er de 
voornaamste verdienste van Ls, en komt men einde
lijk op behoorlijken afstand, dan mist men de ver
rassing van het eerste gezicht cn is de blik reeds 
te veel vermoeid. Men kan in waarheid zeggen, dat 
dit prachtige kunstwerk het sluchtoller geworden 
is van de rechte lijn. 

Protesteerende zooals ik doe, ben ik tevens de 
echo van een tenigkomen tot ccne meer artistieke 
opvatting, die echter niet tekort mag doen aan de 
eischen van een druk verkeer en de hygiene onzer 
eeuw. 

Op een mijner reizen merkte ik te Florence op, 
dat na langen tijd onafzienbaar rechte straten ge
maakt te hebben, men bemerkte, dnt men zich ver
giste; dientengevolge is het nieuwe ipiartier langs 
de oevers der Arno geheel naar het oude systeem 
gebouwd, met inachtneming vau de eischen der ne
gentiende eeuw. 

Niets verhindert ons evonsoo Ui doen: maak bi-et-de, 
zelfs buitengewoon breede straten, maar uiet altijd 
rechte, en wij zullen, dank zij de luxe, die men 
tegenwoordig bij het bouwen tentoonspreidt ('), 
prachtige resultaten verkrijgen. Het verdient op
merking, dat het volgens de regelen der perspec
tief eene onomstootbare waarheid is, dat men de-
gevels ïn gebogen straten vaal voordeeliger ziet dan 
in rechte. 

Er zijn zeker weinig steden, waar particulieren 
zooveel ten koste leggen aan de veifniaiing der stra
ten als op onzen nieuwen boulevard, en toch staat het 
geheel volstrekt niet in verhouding tot die groote 
uitgaven; de mooiste facades verliezen zich in de 
Wijkende lijnen, het oog vindt er geen rustpunt. 

Het vernietigen van het oude karakter der stra
ten is evenzoogoed een daad van wandal isme, als 
het afbreken van monumenten uit de middeleeuwen 
cn het in de plaits stellen daarvoor van die vier
kante constructies, die ons zoozeer mishagen. 

Zooals ik reeds aanmerkte, ppanbnart zich eene 
levendige reactie tegen het misbruik van rechte stra
ten on regelmatige pleinen, cn er zullen zeker niet 
zoo heel veel jaren meer verloojien, dut zulks alge
meen erkend zal worden. Deze bewering moge velen 
overdreven voorkomen, ziehier echter een historisch 
feit ten bewijze, hoe sfioedig er eene reactie kan 
komen, zoowel op kunst- als op ieder ander gebied: 

Bij Depêche van den 13™ Vendëmiaiiv An VII 
(October 17!)9;, stelde de centrale administratie van 
het departement des Deuv-Nèthes (de tegenwoordige 
provincie Antwerpen! aan het gouvernement der Re
publiek voor, deu verkoop voor afbraak van den to
ren der Nutii'-Dame van Antwerpen; dit voorstel 
had, dank zij de tusschenkomst van drie of vier 
verlichte Antwerpenaren, gelukkig geen gevolgen. 
Nog gaan 40 jaar daarna was de publieke opinie 
//«o veranderd ten opsfchté der middeleeuwsche kunst, 
dat m e n overal bezig wns met de restauratie dier 
uionumenten, ja zelfs bleef ieder gebouw van den 
moker gesjjaanl, dat maar het minste bewijs leverde 
VSfl een gelioortejaar van vóór de XVP eeuw. 

Er is dus niets buitengewoons in en het is mijne 
vaste overtuiging, dat men in minder dan 50 jaar 
terug znl gaan lot den vorm der oude straten en 
pleinen. Evengoed als men nu gretig het minste 
document opzoekt. dnt ons kan helpen om de mo
numenten der middeleeuwen te restaiirecren, even
eens zal men met zorg iedere aanwijzing vergaren, 
die zal kunnen dienen tot voorlichting bij hel terug
geven van den oorspmnkelijken vorm der stmten: 
dan aal, w*at men nu srectification d'alignement" 
noemt, juist bet tegenovergestelde zijn van de betee-
kenis, die men daar nu aan geeft: men zal dan de 
rechte lijnen der straten van onzen tijd veranderen. 

Vraag uan flerlijn, wat het geworden Ls door z i j n e 
rechte straten cn regelmatige pleinen ? Ik durf bewe
ren dat ook daar de liniaal niet meer regeeren zal, 
omdat ledereen begrijpt, dat men, terwille van dat 
afschuwelijke stelsel, eene vervelende stad gemaakt 
heeft. 

' i De redenaar opreckt hier niet van Hollandsche werk-
gevera. 

Berichten ea mcdcdecliigcn. 

B I N N E N L A N D 
's-Gravenhage. Bij beschikking van '25 Juni 

'77 is aan directeuren der Friesehe en Overijselsche 
Stoomlwotmaatschappij, gevestigd te Harlingen, tot 
wederopzegging vergunning verleend voor eeu stoom
sleepdienst tussehen Harlingen, Kampen en Zwolle. 

— Bij beschikking van 27 Juni 1877, n°. 88, 
12** afdeeling, is ingetrokken de beschikking van 
9 Juni 1 8 7 ö , n°. 100, 12" afd.. waarbij P. A. 
Nieland, te Veendam, vergunning is verleend voor 

een stoombootdienst tot vervoer van personen, goe
deren en vee, tussehen Zuidlaren en Groningen. 

— Gedep. Staten stellen voor aau de Koninklijke 
muziek- cn zangschool te 's-Gravenhage weder eene 
subsidie te verleenen van /"2000; aan de Ambachts
school te Rotterdam een subsidie van f 2000; aan 
het genootschap Mathesis Scientiarum Genitrixte 
Leiden een subsidie van f 4000; en aan de Acade
mie van Beeldende Kunsten te 's-Gravenhage een 
suhsidie van ƒ 2 0 0 0 . 

Amsterdam. In tegenwoordigheid van 18 aan
deelhouders, vertegenwoordigende 1708% aandeelen 
en uitbrengende te zamen 440 stemmen, werd den 
26 dezer, onder voorzitterschap van den heer Mr. E. 
H. 's Jacob, de jiuirlijksche algemeene vergadering 
der Nederlandsch-Indisrhe Spoorwegmaatschappij ge
houden in het lokaal De Eensgetindheid. 

Daar de secretaris, de heer J. J, van Kerkwijk, 
verhinderd was tegenwoordig te ziju, verzocht de 
voorzitter den heer De Bordes de taak van secreta
ris op zich li- nemen, die hieraan voldeed. 

Het vei-slag en de lialaus wenlen goedgekeurd. 
Het te verdeelen saldo bedroeg f 528,794.22, zoo-
dnt bet dividend bepaald werd op 5'/4 pCt., of 
f 52.50 per aandeel. 

De heer A. VV. van Eeghen, die als commissaris 
moest aftreden, werd meL 434 stemmen herkozen. 
Nevens hem waren door het bestuur aanbevolen Mr. 
J. P. van Bosse, die ö stemmen erlangde, en de 
heer F. K. Fróger. Onder dankbetuiging voor het 
geschonken vertrouwen, nam de heer Van Eeghen 
de herbenoeming aan. Nn afloop dezer werkzaam
heden sprak de heer G. J. de Clei-cq een woord van 
dank tot den Raad van Beheer voor de uitnemende 
wijze, waarop deze zijn in deu laatsten tijd zoo moei
lijke laak had vervuld. Diens ijver was naar zijn 
overtuiging een geluk en een zegen voor de Maat
schappij. Echter mochten ook niet vergeten worden 
de mannen, die zoowel hier als in Indië ijverig beo
liën medegewerkt om den Raad van Beheer te steu
nen. Daarom zou spreker wenschen, dat deze Ver
gadering een votum van vertreuwen en dank uit
bracht aan den Raad van Beheer en aan het hoogere 
en lagere personeel, zoowel hier als in Indië. Met 
acclamatie vereenigde de Vergadering zich met dit 
voorstel, die hierop door den voorzitter gesloten werd. 

— Uit het verslag der Nederlandsch-Indische 
Spoorwegmaatschappij over 1870 blijkt, dat het 
voor de eerste maal was, dat de winst van dc lijn 
Seina mug-Vorsten landen gnmter was dan het voor
schot van den Staat voor rente-waarborg, zoodat 
eene vrij aanzienlijke som overgebracht kon worden 
op de algemeene winst-en-verlies-rekening, en bo
vendien met het terugbetalen van de vroegere voor
schotten een aanvang kon wonlen gemaakt. 

Het gezamenlijke bedrog van deze voorschotten 
was in de 12 jaren, waarin zij niet, of slechts ten 
deals uit de ophrengst der exploitatie en uit de ge
kweekte rente konden teruggegeven worden, geklom
men tot f 3,716,930, zoodat de Staat gemiddeld 
•lachte ƒ 3 1 0 , 0 0 0 's jaan heeft behoeven bij te pas
sen, d. i. !*'« pCt., in plaats van 4 1/, pCt., over 
bet gewaarlmrgde kapitaal. 

De ontvangsten van de lijn Semarang-Voi-stenlan-
den namen in twee jaren 35 |iCt. toe, het gevolg 
van een samenvallen van voor het vervoer gunstige 
omstandigheden, als: een gebrek aan voedingsmid
delen en zeer groote oogsten van producten voor den 
uitvoer bestemd. 

De uitgaven waren echter ook zeer hoog, vooral 
door vele vernieuwingen aan den bovenbouw. Zij 
vermeerderden bijna evenredig aan de ontvangsten, 
want zij helicjien daarvan 47.6 pCt. tegen 48.2 pCt. 
in het vorige jaar. 

De ontvangsten van de lijn Bntnvia-Buitenzorg 
stegen weder 11 pCt , terwijl de uitgaven nagenoeg 
gelijk waren aan die van 1875 en nu bedroegen 
42 [iCt. tegen 45'/, pCt. in genoemd jaar. 

De ontvangsten der lijn Semnrang-Vorstenlanden 
bedroegen : voor reizigers en bagage f 483,366.73; 
goederen, vee enz. f 1,853,871.97; diversen ^65,375. 
Totale ontvangst ƒ 2 , 4 0 2 , 6 1 3 . 7 0 . Af aan exploita
tiekosten enz. f 1,142,570.13, zondnt eene winst 
van f 1,260,043.57 overblijft. 

Het goederenvervoer was dit jaar buitengewoon 
groot, tengevolge van voonltvlige oogsten van suiker 
en koffie in de Vorsten landen en slechten oogst van 
rijst in Djokjo en Bagelen. 

Het personenvervoer bracht echter ruim f 20,000 
minder op dan in 1875. 

De uitgaven voor deu weg waren zeer boog, voor
namelijk door de verwisseling vnn eene groote me
nigte dwarsliggers. Ook die voor de tractie bereik
ten een hoog cijfer. 

Daarentegen namen de kosten van verkeer, stati-
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onsdienst enz. niet toe in evenredigheid tot het meer
dere vervoer. 

U | i de lijn Bntaviu-Buitenzorg werd ontvangen 
voor: reizigers en bagage f 340,711.85 ; goederen, 
vee, enz. f 189,730.68; diversen ƒ20,074.45; totaal 
ontvangst (f560,515.98. Hiervan af exploitatiekosten 
ƒ831,139.95, zoodat een winst van f 310,370.73 
overblijft. 

Amsterdam. Wij ontleenen aan bet Nieuw 
van den Dag het onderstaande liericht: 

De tentoonstelling van Kunst op Nijverheid toege
past, welke in het Paleis voor Volksvlijt wordt voor
bereid, blijkt boe langer hoe meer van oneindig 
grooter gewicht te zullen zijn dan in het algemeen 
gedacht of vermoed wonlt. Van de wijze , waarop 
zij ingericht wonlt, spmken wij roede. De kunst-
voortbrengselen, welke hier en duur in de bevallige 
vertrekken zich reeds in ulle schoonheid van vorm 
en samenstel beginnen te vertoonen, geven al een 
klein denkbeeld vun het geheel. 

Prachtige meubelen vuu Italiuunsch, Vlaamsrh en 
nud-Hollundsch snijwerk; schoorsteenstukken van dfl 
kostbaarste marmersoort, iu streng klussieken of 
modernen vorm bewerkt, zijn in grooten getale door 
fielgie ingezonden, welk lund ook uitmunt in kunst-
marmer, in de navolging van ulle houtsoorten in 
verf, gebakken klei enz. 

Oostenrijk stuurde zijn onnavolgbaar schoone emails, 
ge-Iepen bergkristal in bekers vun honderden waarde, 
geciseleenl drijtwerken Weener artikelen, r'niukrijk's 
verfijnde kunstsmaak wonlt er vertegenwoonligd in 
eene collectie vun de lievnlligste gegoten bronzen, 
geëmailleerd porselein, fuyences, bewerktkunrtxilver 
en vele voorwerpen vun weelde; in snuisterijen vun 
kristal, ivoor en metaal, tot benoodigheden van huis-
houdelijken aard toe. Zweden'a gotookond aardewerk 
nevens inlandsen en buitenlaudsoh graveerwerk, photo-
litographie, Engelsche, Fransche en Nederlandsche 
lijtuigen en narresleden uit de eerste fabrieken, spiegels 
ill allerlei vorm en bewerking, goslejreu en ongesle
pen, tot de Venetiuuuiische toe, worden in schoone 
verscheidenheid geëxposeerd. Ook geslagen, gedre
ven en gegoten ijzerwerk, van het kunstigekustelot 
uit een vroeger tijdperk tot rle metalen kunststukkkeu 
met koper en zink versierd, welke de tegenwoor
dige vuurhuurden te zien geven. Voor de uitge
schreven prijsvragen zijn reeds prachtige mededin
gingen ingekomen. De plastiek zal op deze tentoon
stelling rijk vertegenwoordigd zijn. 

Ter wille van het beitel werk en de ornamentatie 
van het te stichten Rijks-museum vun Kunst, is hier 
in de stad door den architect Cuypers, ouder leiding 
van den heer Colinet, een atelier gevestigd tot vor
ming en opleiding van geschikte uiodelcurs en beeld-
bouwers , een kunstlied rijf, 'twelk in dit deel van Ne
derland onbekend is, ((Jaellyn werkte iu zijn tijd met 
een 30 tal leerlingen uan het later zoo beroemd ge
worden beitelwerk van het Paleis op.rlen Dam.) Met 
atelier bestaat nog slechte eenige maanden, maar 
zal niettemin, geholpen door ziju meesters, de kunst
geschiedenis van alle tijdvakken teruggeven in beval
lig pleisterwerk naur de boste werkeu. 

Door de modelleurs vuu hel atelier van ilen heer 
Stolzenberg uit Roermond wordt een afgietsel, eene 
copie in levensgrootte, bewerkt van de gebeitelde graf
tombe uit de Groote Kerk te Breda, waaronder Engel-
bert II van Nassau en zijn gemalin rusten. Deze tombe 
is nl. een stuk beeldhouwwerk van zulk een waarde, 
dat men er den beitel van Michel Aitgelo in meent 
te herkennen. Zij schijnt echter van de hand eens 
vaderderlandschen beeldhouwers en stelt Onaf Engel-
bert van Naussau voor, nevens zijn gade op een 
zerk van zwart marmer liggende, waarin i ven een 
zware tafel van denzelfden steen, gedragen door vier 
marmeren ridderfiguren, die om de grafzerk mol een 
knie ter aaide huigen. Deze fiere gestalten zijn prach
tig gemodelleerd. De arabesken op hunne wapenrus
tingen worden zelfs iu hel marmer in ul hare fijn
heid teruggegeven. Daarachter verrijst eeu afgietsel 
van den sarcophuag in byzuiitynschen stijl, waar
onder Gerard Grave van Gelre eu Zutfen met 
lijn gemalin rust iu de Munsterkerk te Roermond. 
Wat in dit en dergelijk soort vau plastiek door de 
heeren Slolzenberg, Cuypers en Colinet op deze ten
toonstelling ingezonden is, overtreft, naar wij ver
namen , alleen reeds eene waarde vun een ton gouds, 

In het midden vun het schip vnn het Paleis zal 
eene ornamentatie in tempetvorm verrijzen, door den 
architect der tentoonstelling, den heer De Kruijtf, 
Ontworpen en de attributen vun kunst en industrie 
dragende. In het algemeen zal de architectonische 
uitvoering dei* tentoonstelling om haar smaak vollen 
strengen eenvoud de aandacht trekken. 

Dc dag der opening is nog niet bepaald. Het voor
uitzicht bestaat, dat loowel de Prins vuu Oranje 
als Prins Alexander baar zullen bijwonen. Dit moet 
de reden zijn, dat de opening waarschijnlijk nog 
eeuige dügcii /al worden uitgesteld. 

De algemeene secretaris, de heer Mijnsseu, en 
zijn adjunct, de beer lllauuw, beijveren zich de buiten
en binnen Loidscbe inzendt'I's zooveel mogelijk ter 
wille te zijn. 

Rotterdam. Als vervolg op de mededeeling 
omtrent de oprichting eener vereeniging voor den 
bouw vun werk man-wou ingen , voorkomende iu het 
nommer van 10 Juui j l . , is dienende dut vorlrdeii 
Zondag de tweede openhun; vergadering pluuts vond. 
Vele werklieden gaven door het bijwonen der verga
dering blijk van hunne belangstelling. Nadat doel 
en stn-kkiug der nieuwe vereeniging wiut uiteengezet, 
wenl de gelegenheid ter deelneming opengesteld, 
waarvan dun ook door velen gebruik werd gemaakt, 
zoodut lot de oprichting kou worden besloten. 

Voorts hadden nog eenige discussien van huishou-
delijken aard plaats en wenl tevens bepaald bij meer
derheid van stemmen, dut de wekelijksche contributie 
15 cent zoude balragen; dat de eerste storting op 
7 Juli u. s. zonde gegilleden eu dat op 8 Juli eene 
vergadering met de leden zoude wonlen gehouden, 
ten einde de statuten vust te stelten. 

Alle werklieden wonlen voorts nog tot ell met 7 
Juli u. s. iu de gelegenheid gesteld zich uls lid te 
doen inschrijven in het werkmansgebouw in de Lange 
Torenstraat. Na dien tijd kan niemand lot de eerste 

serie meer worden toegelaten, aangezien alle leden 
eener serie evenveel kapiUial in de Vereeniging moe
ten hebben. De hoop wenl nok uitgesproken, dat 
velen, die in deze zaak Mangstellen en niet tot den 
hu nd werk stand behooren, uls begunstigers dezer Ver
eeniging zich zouden aanmelden en daardoor de 
werklieden in deze hunne loffelijke poging ter ver
betering van hun toestand stoffelijk zouden steunen. 

Alzoo Instaat nu feitelijk te Rotterdam eene Ver
eeniging, welker leden door wekelijksche besparing 
willen trachten iu het bezit tc komen vuu eene goede 
woning. Door een In-stuur uit dc werklieden zal zij 
geheel kosteloos worden beheerd, welk bestuur uit 
de leden, na vaststelling der statuten, zal worden ge
kozen. 

Onder de spreuk nllelp u zelven" zal deze nieuwe 
Vereeniging hare moeilijke taak aanvaarden. Het is 
tc verwachten, duL vooral de werklieden de zaak 
in hun eigen Matig zullen steunen. 

Haarlem. Het programma vun de hondetlste 
ulgemeene vergadering en het eeuwfeest der Naler-
lundsche Maatschappij van Nijverheid is vastgesteld. 
Daarin is bepaald: Maandag 10 Juli, 's avonds 7 
uur, plechtige ontvangst vun directeuren en ulgevaur-
digdon der Maatschappij door den burgemeester van 
Haarlem, op het raadhuis. Daarna bijeenkomst in 
de Buitensociëteil ilYouw moet blijken" — concert 
van het muziekkorps 7e regiment infanterie, direc
teur de heer Somiemim, en illuminatie ; vrije toegang 
voor do leden. 

17 Jnli. 's Morgeus '.( uur. Eerste Kitting der 
algemeene vergadering. — Avonds 8 uur, concert van 
de Koninklijke kaftel van het regiment grenadiers en 
jagers, directeur dc heer Dunk Ier, in den tuin der 
sociëteit »Vereeniging"; toegang voor de leden der 
Maatschappij. 

18 Juli. 's Morgens 10 uur. Plechtige viering 
van het eeuwfeest in de Grootekerk. Feestrede vun 
den voorzitter der Maatschappij Dr. A. Vrolik. Feest
cantate; Woonlen van den heer J. J. L. ten Kate, 
muziek vun den heer G. A. Iteinze. Dc leden 
der Maatschappij hebben vrijen toegang tot dc Groote
kerk , met twee dames. —'s Namiddags 2 uur, plech
tige opening van het Museum van Kunstnijverheid 
op het Paviljoen, uitsluitend in tegenwoordigheid van 
directeuren, afgevaardigden en genoodigden. — 5 uur: 
feestmaal iu de groote saai dor sociëteit »Vereeniging". 
8 uur: concert in de Hertenkamp in den Hout, met 
persoonlijk vrijen toegang voor de leden der Maat
schappij. 

19 Juli. 's Morgens II uur. Tweede zitting eu slui
ting der algemeene vergadering. — 12—4 uur: vrije 
toegang tot het Museum van Kunstnijverheid vOOT 
de leden der Maatschappij. — 2 uur: matinee musicale 
iu de Hertenkamp. — 8 uur: conceit en illuminatie 
in de Hertenkamp. 

20 Juli. Tocht naar het Vel/er Kunuul tc Uitlui
den, aangeboden door bet departement Haarlem der 
Maatschappij aan directeuren en ufgevuaidigden. — 
'sMorgens 10 uur: openstelling vun het Museum vun 
Kunstnijverheid voor het publiek. — 2 uur : iiiuziekuit
voering in dc Hertenkamp. —8 uur: grimt landelijk 
feest cn bul in de Hertenkamp. 

21 Juli. 's Namiddags 2 uur: buitengewoon orgel
concert iu de Grootekerk, met begeleiding van zang 
en viool. — 's Avonds 8 uur: concert in den Hout. 

22 Juli. 's Namiddags 2 uur: muziekuitvoering 
in den Hout. —'s Avonds 8 uur: groot concert en 
illuminatie in den Hout. 

De feestelijk halen iu dc Hertenkamp zijn aange
boden door het Oemeenteoestuur en ingezetenen vun 
Haarlem, die der sociëteiten »Trouw moet blijken" 
en v>Verceniging" door die sociëteiten. 

De deelneming aan het feestmaal, uitsluitend door 
afgevaardigden en donateurs, is n|>engesteld tegen ƒ 15 
het couvert, waarvoor men zich vóór 3 Juli moet 
aanmelden bij den algomeenen secretaris. 

In de sociëteiten sTrouw moet blijken", •Ver
eeniging'' en (Eendracht'' hebben de leden der Maat
schappij gedurende bet leest vrijen toegang. 

Het Museum van Kunstnijverheid zul vuu Vrijdag 
20 Juli dagelijks VOOT het publiek ziju opengesteld 
tegen lietaling vuu 50 cents do persoon. 

Leeuwarden. Onder rle punten vau behandeling 
voor rle aanstaande zomervergadering der Provinciale 
Staten van Friesland komt voor een schrijven van 
de heeren Kaptijn rui Geutis, waarbij de medewer
king rler Putten wonlt verzocht tot ondersteuning 
vun hunne pogingen bij de Hooge Regeering) terer-
lunging vau rijks-subsidie voor den aanleg en de ex
ploitatie der sjKKirwr'glijn Harlingen—-Salzbergen. 
Algemeen wonlt verlangend uitgezien uuar eene 
spoedige afdoening dezer zaak rloor rle Regeering. 
Hoeveel prijs in sommige opzichten ook wonlt gesteld 
op den aanleg van den spoorweg Staveren—Sneek— 
Leeuwarden, zoo wordt toch veel meer waarde ge
hecht uan de lijn Harlingen—SeJsbergen, die Fries
land en ook Drente eeue belangrijke internationale 
verbinding temeer zul geven. 

Leiden, lu de laatste zitting vuu den Gemeente
raad is bet voorstel vau Burgemeester en Wethou
ders tot verlaging van rlen gasprijs van tien tot acht 
cents per meter, in stemming gebracht Daaromtrent 
is geen beslissing genomen , daar rle stemmen staakten. 

Harlingen. Op Initiatief van de heeren J. E. 
Krom alhier, F. Plantanga te Franeker en De Ihum 
mi De Vries u: Leeuwarden, is in eene vergadering 
besloten tot rle oprichting van een stoombootdienst 
vun Harlingen—Franeker -Leeuwarden—Dokkuin— 
Gmnhigcn-— Moogezaitrl—Sappemeer en Zuidbnick v.v., 
met opdracht aan gencomde heeren om tot de uit
voering over te gaan. 

Correspondentie. 

Aan J. te X. Het toegezegde verslag woidt te
gemoet gezien. 

• 1'"; B. te A. De quaestie, door u behandeld, 
vordert een nuder onderzoek. 

Unkonilî in̂ en van \annestedingen. 
Haaadag, f J u l i 

ttewande lo 11 uron, door liet bestuur vau liet 
waterschap hel Hoog-Hemaal, hij H . Jansen, aan dc 
Blauwnsluis: het doen van horstell ingen aau het. wes
telijk front on de vlcngela, benevens liet maken eener 
noodkccruig mei schotbalken enz. aau dc Blnuwcsluis 
tc Gewande, gemeente Alom c. ii. 

Vllnge, ie 11',', U U , doorliet ministerie vuu bin
nen!, zaken: de aanbouw van eeuige lokalen aun- eu 
teu dienste van liet gebouw van dc Tweede Kanon-
der BtateB-Genersa] op rlen Hofsiugel te 's-Hige, met 
daarmee in verband staande werken. Raming ƒ 211,200. 

D e i n , te 12 uren, rloor den directeur der artillerie-
stapel- en constructie-magazijnen; rle levering van 
20,000 KG. plat staafijzer, breed 0.070, dik 0.013 AL, 
en 5000 KG. idom. breed 0.034, dik 0.010 M., ten 
behoeve disr magazijnen, in 1 perceel. Prijsopgave 
per 100 KG. * 

Dardreeht, te 12 uren, door liet gemeentebestuur: 
liet maken van 2 compostloodsen op hot terrein dor 
meslslaal, aan do Mijl. (Herbcst.j 

Vljmegeii , to 12 uren, door rogonten van het Gast
huis: bot verzwaren on verhoogen van deu Wardam 
in dc Ooy. 

tmaterdant, to 12 uren, door burg. en wetli.: lo. 
het maken van een gedeelte bekleedingsmuur langs de 
LI zijde vnn de Handelskade buiten don Oostordoks-
dijk ; 2o. hel verlagen enz. van don Spaarndammerdïjk; 
3o. het graven vun grachten en bet ophoogcti van 
terreinen tusschen den Spaarndammordijk en het Wes
terkanaal ; 4o. liet maken van een toegangsweg van 
liet Plantsoen aan hol Blauwhoofd nanr den WVster-
doksdijk, met het verlagen en verbroeden van een 
gedeelte van dien dijk; 5o. het graven van een ge
deelte Singelgracht door het vroegere bolwerk Rijker-
oord bij de Raampoort. 

Wagenlngen, te 1 uur, door burg. cn weth.: bot 
schoonmaken, iu orde breugen en repareoren van da
ken, goten C U E . van de gemcentegebouwen. 

l l l o t e r i l i u n . te 2 U i e n . in lie', StationSgcboUW Van 
den Holl. IJzeren-spoorweg: lo. het veranderen der 
treksl uithoornen langs den Noordholl. Staatsspoorweg 
tusschen Helder cn Zaandam; 2o. herstellingen aan 
de kraan bruggen over de Mnidervaart.cn dc Karue-
inclkslool iu don (Jostorspoorweg; 3o. het bouwen van 
2 dubbele on 1 enkele wachters won iug langs don 
Oosterspoorweg tusschen Amsterdam on Hilversum. 

Zler lkxee . te 7 uron, in rle sociëteit Concordia: 
bet bouwen van eene R. K- bewaarschool met wo
ning, en bot tevens inrichten van cene naai- en 
hrciscbool. 

Kaaendaal (N.-Br.), te 9 uren, iu het Huis van 
Negotie van Wed. .1. B. Verheijeu: hot amoveeren 
van 't bestaande en wederopbouwen der huizinge van 
J. vau Poll-Siiykcrbuyk, in de Molenstraat, aldaar. 

i.or-n, door do besturen van den polder Schouwe en 
van het waterschap voor dc uitwatering door de Sluis 
iu de Piet: do aanleg cn verbetering der aarde-, 
kram-, rijs-, steenglooiing- en andere werken aan den 
zeedijk en den havendam van deu polder Schenge. 

MlnnerUga, bij Wiebc A. van der Ploeg: hot ma
ken vau een burgerwooahuis met schuurtje en stel
ling aldaar. Inl. bij C. S. Reisma, bestek bij Wed. 
R. Tuinhof, beiden aldaar. 

Dlnadag, 3 J u l i . 
Oud-Vrernhaven, te 6 uren, door het gemeente

bestuur: do kunstmatige verbetering derCauuerstruat, 
van den Tongerschen stcenwog rloor Busl-uid tot 
Canne, ter lengte van 3425 M. 

« r e n l n g e n , te 7 uren, door hot bestuur der Ned. 
Israël, gemeente, bij Wed. L . Kiek: het stichten vnn 
een schoolgebouw. 

l l o i o o i r r i * hot bouwen van eene nieuwe stelphui
zinge aan den grintweg te Gaastmeer. Bestekken hij 
P. J . Oppcdrjk, teekcuing bij E. A. de Jong, inlich
tingen bij P. rle Jong, allen te Hommerts. 

Ulre«ht , door de Nederl. Rijnspoorwegmualscliappij-
het maken van een stal ionsgebouw met perron enz. 
op station Ede. 

nodi-dug. « 
' i - l l age , te 11 uron, door het ministerie van bin

nenl. zaken: het uitvoeren van herstellingen en ver
nieuwingen uan dc Rijksrivierwerken op de Boven-
Maas, met het onderhoud dier werken van 1 Juli 
'77—30 Juui '78, iu 5 perc. Raming: pcre. 1 /11,850, 
perc. 2 /11,310, porc. 3 / 11310, perc. 4 ƒ16,000, 
perc. 5 ƒ 23.0(H). 

Weiraartadijk, te 11 uren, door het dijksbestuur 
vau den polder Oud-Wolfaartsdijk, tn het gemeente
huis: het herstel, dc vernieuwing cn het onderhoud 
tot 30 April '78, van do aarde-, kram-, rijs- en steen-
glooiing werken aan rle waterkcering van gen. polder. 

'••Hage, tc 1 uur, door het ministerie van finan
ciën: lo. het horstellenen verbeteren van de Rijkstele-
graaflijuen langs den Belgischen Grooten Centraal -
spoorweg tusschen Maastricht cu de Duitsche grens 
bij Bocholtz cn tusschen Maastricht en dc Belgische 
grens bij Smeermaas: langs deu Luik-Muastrichtschcii 
spoorweg tusschen Maastricht on do Belgische grens 
bij Eijsdcn; langs den Staatsspoorweg tusschen Maas
tricht en Tilburg, tussclicu Eindhoven en de Belgische 
grens bij Borkel-Scbaft; laugs deu Noordbrabantscb-
Duitschen s|toorwcg tusschen Bokstel en de Duitsche 
grens bij Gennep; langs den Bergisch-Mürkischcn 
spoorweg tusschen Vculoo en dc Duitsche grens hij 
Kaldcnkircben , alsmede langs don Kculen-Miudoner 
spoorweg tusschen Vcnloo en den zoogen. Molenweg 
iu dc richting van Straclen; lo. het herstellen en 
verbeteren vau de Rijkstclegraaflijnen langs den Staats
spoorweg van \'eeuwouden tot Harlingen en van 
licouwardcn tot Meppel, met inbegrip der zijlijnen te 
Franeker, Grouw cu Stccnwijk, alsmede het opruimen 
van geleidingen te Harlingen. 

Denderdag, • J u l i . 
Elat , tc 11 uren, door A. Manassen, bij T. Oosterom: 

het bouwen van ecu woou- mot achterhuis in de ge
meente Kist. Aauw. 3 en 4 Juli, telkens van 9—12 
uren. lal. bij den opzichter G. ,1. vnn Burk, aldaar. 

Baraele, te 11 urou, door bet bestuur der water-
keeriug van het cal- waterschap Ellewoutedijk en deu 
cal. polder Borsolu: de gewone onderhoudswerken aau 
dc waterkoeling vau genoemd waterschap. Aanw. 2 
Juli. 

'•-Hage, tc 12 uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken, ten dienste der Staatssp.: het onder
houden der kribben en vlcngoldamnien, het leveren 
cn storten van stortsteen en net doen van peilingen 
en opnemingen ton behoeve vau de overbrugging vau 
bet Hollandsen Diep. Iteming /67,800. 

Den i tn r i (op Tessel), te 12 uren, door het dage
lijksch best. van het waterschap der 29 Gemeenschap
pelijke Polders, op het raadhuis: bot maken vau: lo. 
een windvijzplmolen, 2o. een voorboezem, 3o. een uit
wateringsluisje, alles iu den polder Het Noorden op 
Tessel. Inl. hij den opzichter vau den waterstaat I, 
Koot, te Helder. 

Wees», te 12 uren, door het bestuur van den 
Aetsveldscbea^polder, ia De Roskam: het verhoogen 
eu verzwaren eu gedeeltelijk beschocien der water 
kecringen van dien polder. 

Markaloe, lc 12 ureu, op het raadhuis: het maken 
vun 3 bruggen en 2 duikers in dc marko Stockum. 
Inl. bij den architect J . Bosch, tc Loohcm. Aanw. 
te 10 uren. 

Nljmrgen, te 1 uur, door den dijkstool van hot 
polderdistrict Circul van de Ooï, in het Gccifdonlmis 
unn don Voorweg: het makon van ccn nieuwen stee
nen duikor mot ijzeren schuif, in de Zomcrkadc bij dc 
Waardsluis in do Ooy. 

Ralxward, ' i avoadl S ureu, door do gascommissie i 
het bouwen vau een steeuen kantoor, mot bijkomende 
werk saam heden, op het terrein der gasfabriek. 

Leeuwarden, bij W. van Bloemen: het afverveu 
vuu ecno winkolhuiziug cn 2 burgerwouingeu, achter 
den Gouden Bul. Aanw. te 11 uren. 

Vrijdag, a J n l i . 

Crealagen, te 12 uron, door hel ministerie van . 
binncul. zakcu, uau hol gob. van het prov. best.: het 
horstellen dor storm- en wiuterschade nau de werkeu 
der Nicuwc-Statenzijl, bet verhoogen van dc sluis en 
de aansluit dijken ea bijbehoorende werken, behoorende 
tot dc zeoworken in Groningen, lui. bij deu hoofd
ingenieur ou rlen ingenieur to Groningen, eu bij den 
opzichter Bauer lc Nicuwe-Statcuzijl. Raming ƒ364,550. 

Zaterdag, 7 J u l i . 

K U t , tc II uren. door het bestuur vau deu Dorps
polder, bij W. Scheerden het afbrekeu van eene hou
ten brug uver de Hijuwolcring iu deu nieuwen Driel-
schen grintweg, nabij de woning van E. Janssen, co 
het leggen van eeue steenen brug aldaar. Aanw. 3 
Jul), te 9 uren. 

Weaterheut (bij Nijmegen), te 11 uren, door polder
meesters, aau de Altona: het leveren en oprijden van 
p. m. 876 el grint op do wogen van rlen polder Oos-
terhout. 

Perwerd, te 11 uren, door burg. cu weth. van 
Forwerdoradoel: het maken van walbeschociingen in 
de Vaart tc Marrum. Aanw. te 0 uren. 

Hnrek, le 1 uur, door burg. en wetli.: het af
brekeu on wederopbouwen van dou bovenbouw, als
mede de noodige licrstLllingcn aau beide torens, be
hoorende bij ile Boogéndeter Waterpoort, te Sneek. 
Inl. bj- on aanw. door dun architect J. P, llogcndijk, 
aldaar, 3 Juli, te 12 aren, 

Sees, door Mr. J . L H- Lieberti liet bouwen van 
een steeuen weg aun de schuur, met mestputstraat en 
sponde, beiicvcm, oon varkenshok op de hofstede ou
der Kloetinge, bewoond door Overbeeke. Iul. bij den 
architect Hannink. Aanw. i Juli, te 12 uren. 

J«ure , door deu burgemeester vau Haskerland: 
het maken vau Walmuar, mot bijleveriug van materia
len, iu het vaarwater de Heercnslool langs den llec-
ronwal, tusschen dc beschoeiing bij de bascule-brug 
eu die voordeoiiderwijzerswoniugto Nijebaske. Aanw. 
6 Juli, te II ureu. 

Maandag, 0) J u l i . 
Maastricht, te 10 uron, door het niiiust.-ric van 

binnenl. zaken, aan het gobouw van het prov. best: 
het verbeteren van den weg Utssohen dc Uijks-groote 
wogen van Maastricht naar Nijmegen on van Maas
tricht naar Vaals iu de gemeente Meersen. Aauw. 2 
Juli. Raming ƒ hfiOO. 

Harendre»ii t , te 11 ureu, door dijkgraaf en heem
raden vau^-i polder Het-liiunonlaiid-van-Baronilreclit 
bij li. vaif Jon Berg: bot ouderhoud rler timmerwer
ken san de wlnwatonaolane van dien polder, met de 
bijbehoorende werken, voor '» jaren. 

Zevenbergen, to 11 uren , door burg. en weth : lo. 
het verbouwen dor school en onderwijzers wou iug in 
do kom der gemeente; 2o. bot schilderen dier school 
ou woaiag; 3o. hot maken vau eenige veranderingen 
iu rle woning van den directeur van het Rijks-Iele-
griiafkanloor. Iul. bij den genieentcarehitect. Aan
wijzing 5 Juli. 

Mrirt, te 12 uren, door deu directeur rler artillerie-
stapel- ou constructiemagazijnen: de levering van 500 
grenen bcddinghoul, heele beddiu-plankeu no. 1; 
300 vierkante schoppen no. 2; 800 KG. paardchoar, 
ten behoeve dier magazijnen. 

I lardrerhl , to 12 uren, ter secretarie: het afbreken 
eu wegruimen van tiel dek der Nicuwbrug lc Dor
drecht cn het maken van een nieuw onderdek cn 
trottoir vau gecreosoteerd dennenhout. Annw. 7 Juli, 
te 2 uren. 

Ketterdam, to 2 ureu, door de ingenieurs M. Sy-
mons en J. A. Roest van Limburg, in het Notaris
huis: bet maken van een gebouw met schoorsteen 
aan de Kievitstraat aldaar. Inl. bij den ingeuieur 
Roest van Limburg. 

Ternaard, bij don burgem. van Wostdouj.oradeel : 
de levering van 990 stère riviergiut. 

•udeharike, bij deu kerkvoogd J . Bijsterbosch, het 
uitbreiden en geheel verbouwen en vernieuwen der 
predi kaals woning le Haskcrhoruc. Aanw. 7 Juli, tc 
10 uren. Briefjes voorzien met h.rt woord „Inschrij-
viugsbrielje". 

Ulnadag, 10 J u l i . 
Uevrnler, te 10 uren, door het gemeentebestuur: 

het verrichten vau eeuige onderhoudswerken, het doen 
van «enige vemieuwiugen aan gemeentewerken en het 
scliooiunaken van eenige gebouwen, iu 20 perc. 

tmalerdam, tc II ureu, tor griflie van do directie 
der Murine: het doen vau eeuige onderhoudswerken 
op 's Rijks werf en aan 's Rijks lijubuna, aldaar. Aan
wijzing 2 en 7 Juli, tc 10 uren. 

Krp. te II uren, door do gemeente besturen van Erp 
eu Koekei, op hol raadhuis: het bewerken der aarde
baan, hot bouweu van kunstwerken en het mot klin
ker.* Iwstratcu van den bcstnandeu weg tusschen den 
prov. weg iu Erp eu dc Dorpsstraat te Boekei met 
wederszijdsche vcrlakkiug, in 2 perceelen. 

V H a g e , tc 1 uur, door bet ministerie vau justitie: 
het bonwen van een ringmuur en vau 3 wandelplaat
sen voor cellui air-veroordeel den bij liet burgerlijk cu 
militair huis vau verzekering te Zwolle. Int bij den 
ingenieur-architect J. F. Metzelaar, te 's-Hage. Aanw. 
5 Juli, te 12 uren. 6 

e » • • Hsaai, voor 'savonds ; ureu, bij J. S. 
Haakma: het bouwen vau cene stolphuizing voor de 
diakonie vau Akkerwoude aau deu Westsiugel. 

Weenadag, It J u l i . 
'a-llage, te 11 uren, door het ministerie vau bin

ncul. zaken: lo. hot doou vnn herstellingen cn ver
nieuwingen ann de Rijks-rivicrworken n» den Bovcn-
Rijn cu de Waal, met hot onderhoud daarvan vau 1 
Juli '77—30 Juni '78, in 8 perc. Raming: perc. I 
ƒ21,000, perc. 2 ƒ25 ,500 , perc. 3 ƒ 2 4 , 5 0 0 ; 2o. het 
doeu van herstelliugcu ou vernieuwingen aan dc Rijks
rivierwerken op den Goldersclieu IJsel, met het on
derhoud daarvan van 1 Juli '77—30 Juni '78, in 3 
perc. Raming: perc. 1 f 14,000, perc. 2 / 14,700, 
perc. 3 /18.U00. Aauw. 3 cn 0 Juli, uitgaande van 
dr 'spoorwegbrug te Zutfen en vaa de stadsbrug te 

Kampen. Raming, perc. 1 ƒ 1 4 , 9 0 0 ; perc. 2 f 14,700; 
perc. 3/18,900. 

Uanderdag, » J u l i . 
• H"K<'. ten behoeve van het burgerweeshuis voor 

Hervormden: het afbreken eener beslaande-en het bou-
ffen eener nieuwe bouwmnnswoniug aan de Loozerlaan , 
onder de gemeente Loosduinen, lui. bij den architect 
Ü. gsraber, tc 's-Hagc. 

Ured», te 11 uren, door den commandant iu het 
ge gciiiccommandemcnt, in Het Hof van Holland: bet 
bouweu van woningen voor gehuwde militairen cn vau 

• ̂ ehlokalen aldaar. Hilj. inz. 11 Juli, voor 3 uren. 
het bureau van deu comm. voornoemd. 

Uenaldum, duor deu burgemeester van Mcnaldu-
gddeel i het afbreken van een gebouw en eenige ge-
timmorten, en het stichten van eeno school met on
derwijzerswoning te Drourijp. 

Vrijdag, 13 J u l i . 
• , - i i o s r i i , te IO'/J uren, door het ministerie vau 

binnenl- zaken, aan het geb. van het prov. best: het 
opruimon van ondiepten in het kanaal de Dicze. Aan
wijzing 7 en 9 Juli. Raming /10,100. 

Arnhem, te 12 ureu, door het ministerie vau 
binnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. best: 
eenige werken tot herstel van winter- en stormschade 
...rn den Ellokomscheu overlaat, behoorendc tot deu 
Kijks-grooton weg van Arnhem naar Dieren. Aanw. 
•I cn 5 Juli. Raming /' liS'.m. 

Zwal le , te 12 uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken, uan het gebouw van het prov. best: lo. 
bet maken en iuhangen van een paar nieuwe buiten
deuren voor do kleine schutsluis te Katcrveer. Aanw. 
den Sen dag vrïór do besteding. Raming ƒ 1030; 2o. 
bet doen van bestratingen op den grooten weg van 
Holten naar Wierden. Aanw. 6 Juli. Iteming /U52. 

Hatendrerht (gem. Charlois), bij den secretaris-
penningmeester C. van Riet: de levering, op Leur der 
directie, van 80,000 KG. Rubr-machiuokolen in de 
itceukolcnbergplaats te Hillesluis van de polders 
Varkensoord-ou-Karuemolksland, de Hille ou Katcn-
dreebt. 

Zaterdag, 14 J u l i . 
i m . i e r d u m , te 12 uren, door do directie der Am-

sterdamsche Kanaalmaatschappij: het aanbrengen van 
6 reinstoeleu cu het stellen van 1'J meerpalen in of 
latins het builenkaiiaal, licwcsten dc Noordzoosluizen. 
InL bij den eerstaanw. ingenieur, te Amsterdam eu den 
sectie-ingeuieur, tc Volzon. 

vti .rkti iu, bij don voorzitter van het dijksbestuur 
tan het waterschap Het Workumer Niouwlaud: lo. 
de levering van: 370 stuks 53 d.M. grenen dükpalou, 
100 M. 10 ü. 25 grenen gording, op 14 en 15 Aug. 
a. s.; 2o. het aanleggen van nieuwe werken en her
stelling aan dc zeewering. Bilj. inz. 13 Juli. 

Maandag, SA J u l i . 
'•-Hage. tt; 11 '/j uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. bestuur: 
liet verbeteren van een vak steetiglooiing aan den 
Oudelandschen zeedijk, aan dc zuidzijde vau hot ei
land Gocdcrcede, tusschen de hoktonicterpalen 31 en 
35. Aanw. 11 Juli Raming ƒ 15,500. 

ZiiHirruotidr . te 12 uren, door het kerkbestuur dor 
Uerv. gemeente, bij L . Oosterbaau: het afbreken eu 
bouwen van eone kerk mot lorcu tc Zuiderwoudo, 
volgens gewijzigd beslek. Inl. bij den architect T. C. 
van dor Stcrr, to Hoorn en L. de Oude, ie Zuidcr-
voude. Aanw. 13 Juli, te 12 uren. 

Ketterdam, door den architect E. G. A- Kul: het 
Wiwen van een hoerenhuis niet tuin op een'Verroin 
aan den Mauritsweg. 

Olnrrdag, 1? J u l i . 
Haarttnadtjh, te 10 uren, door het bestuur van 

het waterschap, aan den Tulakker: hot maken van 
een nieuw schut ouder Utrecht ca de uitvoering vau 
eeuige reparation ann de onderscheidene werken van 
ket walersckap. Iul- bij den architect C. vau Es, te 
Maartensdijk. 

'a-llage, te 11 uren, door het ministerie van ma
rine: het bouwen van ecn woning voor den diecst 
van het loodswoz«n op Torschelling. Aanw. 13 Juli, 
te 12 uren. 

l'treeht, te 2 uren, door dc maatschappij lot expl. 
van Slaat ss poor wegen, aan hot Centraalbureau i rlo 
levering van ijzeren spoorstaven on eindplateu. 

Waenadag, IN J u l i 
'n-llage, to II oren, door het ministerie van bin

nenl. zaken: lo. het verrichten van baggerwerken tus
schen do pcilpaleu K ou 33 ou daarmee gepaard gaaudo 
opruiming van don ouden Noorder Kelcllcidam, tot 
voortzetting der verbreediug van den Kotelmond, iu 
't belang van dou waterweg Zwollo-naar-Zeo. Aanw. 13 
en 14 Juli. Raming ƒ193,200: 2o. hot opruimen vau 
.•runden uit don nieuwen Maasmond aau den Hoek 
vin Holland, tot verbetering van deu waterweg Rot-
ttTdani-uanr-Zcc. Aauw. 11 cu 12 Juli; 3o. het op
ruimen van een iu de Bovea-Merwede to Slccuwijk 
gezonken vaartuig. Aauw. 12 en 14 Juli. 

Zutfcn, te 2 uren, door de Nederlandsch-Weilf. 
ïjioorwcgmaats., teu raadhuize: lo. het vervaardigen 
eu stellen van den ijzeren bovenbouw van spoorweg
bruggen, ten behoeve van bet gedeelte spoorweg 
Zutfen —Winterswijk; 2o. bet nmken van do aarde-, 
dc kunst- en eenige andere werkeu voor het gedeelie 
spoorweg vau piket uo. 313 (ouder Lichtenvoorde) 
lot eu inet station Winterswijk, cn hot. vervoeren ou 
verwerken van ballast en leggen vun spoorbaan, ten 
behoeve van den spoorweg Zutfen --Winterswijk. 

Ilenderdag, 10) J u l i . 
Haarlem, te V., uren, door liet ministerie vau 

binnenl. zaken, ann bot gebouw van het prov. best: lo. 
'iet doen van eenige buitengewone werken aan de 
Hijks-grootr wegen le kl. nos- 1 eu 3 iu Noord-Hol-
lantj. Raming f 6000; 2o. het herstellen van de 
stormschade, ontstaan in Jan. en Febr. '77 aan Rijks-
havenwerken en zeeweringen op Urk. Raming f4500. 
Aanw. van beide 12 Jnli. 

Vri jdag, 20 J u l i . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aai. het gebouw vau het prov. best.: 
lo. het bezetten met Vilvoordsche stccuglooiiiig van 
ie oostzijde van den oostelijkcn havendam van bet 
banaal rloor Zuid-Bevcland lc Hansweert. Annw. 14 
tn 16 Juli. Iteming ƒ 8 8 5 0 ; 2o. het herstellen van 
boorden langs hot kanaal door Zuid-Bcvoland. Aauw. 
U eu lti Juli. Iteming / 17,945. 

Leeuwarden, te 12'/i uren, door hut ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best: 
«et bouwen eener ijzeren draaibrug en het vernieuwen 
Ss herstellen der bouten beschoeiingen te Akkrum, 
'0 den Rijksweg van Leeuwarden naar do Overnselschc 
grens. Aanw. 13 en 16 Juli. Iteming / 11,500. 

Maandag, 83 J u l i . 
Dardreeht, te 12 uren, op het raadhuis: lo. de 

exploitatie der gemeentereiniging aldaar; 2o. het diep 
t n schoonhouden van alle binnengrachten in de ge-
Weenie; 3o. het uitdiepen eu diephouden der haveus 
'u haveuwerkeo binnen de gemeente. 

I l l a - r i . g , 0 4 J n l i . 

l'treeht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, san het ceutraalbureau: de 
uitbreiding van sporen en het makeu vau bijkomende 
werken op het stel ion Lochom, ten behoeve van den 
spoorweg Zutfen naar de Pruisische grens. Aanw. 
12 Juli. 

Weenadag, » J u l i . 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van bin

nen), zaken: de levering van bazalt tot het onderhoud 
der Rijksrivierwerken op den Gelder>clieu Usel laugs 
het Keteldiep eu in het 7.wolscbe Diep, in 3 perc. 
Inl. bij deu hoofdingenieur Rose, te 's-Hagc cu den 
iugenieur Leemans, tc Kampen. 

• p later te hepalan datum. 

' •-Hage, door het bestuur van het Koninklijk Zoö-
logiscb-Botenisch Gcuootschap: het houwen van ccn 
vogelzaal mot museumzaal cu aquarium. Inl. bij den 
architect A. G. Verschoor. 

Leeuwarden: het bouwen van een koffiehuis met 
hoven woning op het bouwperceel no. 43, aan dc Lange-
marktstraat. lal. bij deu architect J . P. J. dc Rooy. 
Aanw. 2 Juli, te 12 uren. 

Leeuwarden: het amoveeren der huizing Lett. L 
nu. 21, op den Grachtswal cn daar ter plaatse bouwen 
van een dubbel woonhuis. Inl. bij den architect H. 
R. Stoctt Fz. Annw. 0 Juli, te 11 ureu. * 

Leeuwarden, door Fabry de Jonge: hetaniovccrcu 
en wederopbouwen van dou lakenwinkel c. a-, behoo
rende bij net buis Lt. f. no. 338, aan do Koornmarkt. 
Inl. bij den architect H. R. Stoett Fz. Aanw. 4 
Juli, te 11 uren. 

«tt -üicalaaHga: het vertimmeren vau dc huizing en 
schuur van H. S- Siemcusma. Aauw. 7 Juli, van 
9—12 uren. 

Afloop van Aanbestedingen. 
aischteren, 15 Juni: lo. het maken vau eeu paar 

nieuwe eiken vlueddeuren; minste iuschr. was J . J. 
Sijdzcs, te Farmsum, voor ƒ3583 . 

2o. het leggen van een houten duiker iu het afwa
teringskanaal, met hot trekken der daariu aanwezige 
dammen; minste inschr. was W. Bos, te Zuidbroek, 
voor ƒ 8210. 

Zwartewaal , 16 Juni: het maken van eeue nieuwe 
kei- eu klinkerbest rating; ingok. 7 bilj., als: 
A. Brouwer, tc Hecnvliet, f 7030 
A. de Neef, „ Brielle, „ 7014 
A. de Waerd, „ Nieuw-Hel voet, „ 7000 
C. de Jong, „ Sliedrecht, „ 6960 
La de Vos, „ Zwartewaal, „ 6899 
P. A. A. van Regenmorter, „ Rotterdam, „ 6G60 
M. G. v. d. Leeden, „ Oud-Beierland, „ 6375 

Dardreeht, 18 Juni: lo. het maken van 2 compost
loodsen; ingek. 3 bilj., als: 
J. Rijkhoek, te Dordrecht, - 9725 
M. Kranendonk, „ idem „ 9650 
G. J. te Veldhuis, „ idem „ 9540 
niet gegund. 

2o. het maken van een grintweg in den stadspolder; 
ingekomen 9 bilj., als: 
ü. Verduin, te Dordrecht, ƒ 1898 
C. Sterk, ,• Heukelum, „ 2800 
J. Monster, „ Strijen, „ 2736 
\ . Stam, „ Dubbeldam, „ 2685 
P. Visser, „ Papendrecht, „ 2623 
A. de Bruin, „ Dubbeldam, „ 2512 
C. de Horst, „ Papendrecht, „ 2499 
H. de Borst, „ idem „ 2396 
C. de Groot, ,. Sliedrecht, „ 2125 
gegund. 

3o. het maken vsn een duiker ia den Dubbeldam-
scheweg: ingekomen 3 biljetten, als: 
J. Aljes, te Dordrecht, / 796 
C. de Groot, „ Sliedrecht, „ 725 
C. de Borst, „ Papendrecht, „ 589 
gegund. 

i . o r h u l i d i i . |s Juni: het leveren van 140 last 
bazalt voor het waterschap de Overwaard; minste in
schrijver was Wed. Schoouenberg, te 's-Bosch, ii ƒ6 .50 
per last. 

Walvega, 18 Juui: het bouwen eeuer ophaalbrug 
over de Helomavaart te Oudetrijne; ingekomen 4 bil
j e t t e n als: 
.1. Brugge, te Spangu, ƒ 4356 
J. Zwolsmau, „ Kuinre, „ 3995 
H. L. Hoogkamp, „ Schcrpcnzeel, „ 33S7 
P. Bouma, „ Üudetrijne, „ 3370 
geguud. 

H e e u w j k , 19 Juni: het onderhoud der polder-
werken, ged. '77, met uitzondering der bemalings
werktuigen; ingek. 2 bilj., als: 
VV. van Ingen, te Bodegraven, / 1880 
C. Groenenscheij, „ Reeuwijk, „ 1394 

Kui lenburg , 19 Juli: het leveren van grint, in 3 
perc: le perc. 300 stère: B. Heuvcling, te Duiven, 
a /1.79; 2e perc. 300 stère: dezelfde, a ƒ 1.77; 3e 
perc. 300 stère: G. vuu Eijkeldor, te Herwen, a / l .SS 
per stère. 

l ' treeht, 19 Juni: het maken vau eonige werken 
voor het iroedercnstaiion vai. den Nederl. Rijnspoor
weg in dc Stadsriellanden te Amsterdam; ingok. S 
hilj., als: 
J. v. d. Velde, to Papendrecht, ƒ 339,000 
J. Kooij, i , Amsterdam en 

tt. s Refimer, „ Rotterdam, „ 338,208 
M. v. d. Wegt, „ Dordrecht en 

C v . d. Plas, „ Hardinksveld, „ 311,280 
I, Hollander, ,. Capelle a IJ., „ 306,939 
l>« Zwaan Jr. en 

Koper, „ Amsterdam, „ 299,773 
J. C. van Hattem, „ Sliedrecht, „ 277,900 
A. Schep en 

W. Ambagtsheer, „ Amsterdam, „ 275,500 
L. Westmsas, „ Strijea, „ 261,600 

U a a i w ;jk , 20 Juni: het bouwen eener huizinge 
en remise; ingek 11 biljetten, als: 
G. G. van Hulto. te Waalwijk, f 15,800. 
J. v. d. Meis, „ Besomen, „ 15,675. 
J. N. A. Lucas. „ Zwaluwe. „ 14,100. 
A D Lucas, „ idem „ 13,989 
A- Aarts, „ Waalwijk, „ 13,000. 
J. v. d. Lee, „ idem ., 12,880. 
C. N. van Iteo, „ idem „ 12,500. 
H. van Well, „ idem „ 12,400. 
,1. vau Dcijk, „ idem ,, 11,862.30 
A. N. Ku.jsieii. „ idem „ 11,506. 
J. G. Men Ikons. „ idem „ 11,504. 

Garlnebem, 20 Juni; het bouwen van oen woon
huis voor den burgemeester vau Noordctoos; ingok. 
5 biljetten, als: 
L. de Graaf, te Gorinchem, / 14,439 
G. den Beste, ,. Noordeloos, „ 13,587 
A. Verduin, * Nieuwland, „ 13,555 
A. de Swart, » Qorinchem, „ 12,710 
J. v. d. Laak, „ idem „ 12,697 
uiet gegund. 

WarvmhMr, 21 Juni: het bouwen van een R. K. 
parochiale school met liefdegesticht, uaar de plans 
van den architect Th. Asseler; ingek. 7 biljetten, als: 
W. lt. Vlaming, te Wester blokker, ƒ 26,262. 
C. de Wit, „ Medemhlik, „ 26,000. 
L. Hogeudük, „ idem „ 25,997. 
H. R. Hendriks, „ Oss, „ 25,690. 
T. de Haan, „ Wervershoef, „ 25,589. 
W. Weel, „ Andijk, „ 24,487. 
J. Kampers, „ Wervershoef, „ 21,149.99 
gegund. 

Llnschateti, 21 Juni: het afbreken cn wederop
bouwen vnn do steent*» brug over den Voormolen vliet 
bij Liuschoten; ingek. 3 bilj., als: 
J. Praat, te Montfoort, ƒ 1540 
C. Tolk, „ Woerden, „ 1500 
De Goederen, „ Linschoten „ 1396 
gegund. 

Neuscn, 21 Juni: het uitvoeren van buitengewone 
vi'rderligiiigswerkcn aau den oever van den polder 
Nieuwe-Neuzen; minste inscbr. was C. van der Hooft, 
te Neusen, voor fGZ,iS0. 

Wllbelmlnadarp , 21 Juui: rle gewone onderhouds
werken vau den polder Oost-Bevclaurt; ingekomen 9 
bilj., als: 
J. C. van Eek, te Hardinksveld, ƒ 3800 
J. de Jong, „ Borseleu, „ 3630 
•I. ljeijs, „ 'a-Heer-Areudskerke,,, 3550 
D. Bolier, „ Rilland, „ 3550 
A van Poperiug, „ Bruinisse, „ 3456 
J. L . Degens, „ Goes, „ 3429 
J. Koole, „ Hansweert, „ 3419 
C. de Wilde, „ Kattendijke, „ 3396 
P. J. van Remortel, „ Houtenisse, „ 3378 
gegund. 

Katlerdam, 22 Juui: lo. het doeu van herstellingen 
aan stoomwerktuigen van den Prins-Alexanderpolder; 
ingek. 5 bilj., als: 
J. Mortis en Co., te Rotterdam, / 6016.75 
Walker, Stronck ea 

Van Delden, „ idem, „ 4700. 
Cosijn en Co., „ Gouda, „ 7325. 
K. Muilwijk, „ Kraiingeu, „ 4346. 
A. F. Smulders, „ Utrecht, „ 4000. 

2o. berbcstoding van het onderhoud van kunstwer
ken ; ingok. 3 bilj, als: 
A. van den Sijs, te Capelle a/IJ., f 3290 
W. Lob, „ Kralingcn, „ 3177 
K. Muilwijk, „ idem „ 3050 
beiden gegund. 

Helder , 22 Juui: hot makeu van een riool van de 
Vosstraat naar de Westgracht aldaar; ingekomen 10 
bilj., als: 
1). de Vries, te Helder, f 1212 
A. van der Plas, „ idem „ 1100 
W. Rippeus, „ idem „ 1098 
P. Verbcij, „ idem „ 1078 
Gebr. Moorman, „ idem „ 1030 
Gebr. BomludL „ idem „ 950 
P. Spruit, „ idem „ 920 
Peeters eu Steijaart, „ idem „ 901 
J. F. Philips, „ idem „ 894 
(iebr. Klein, „ idem „ 886 

Gran l u i e n . 22 Juni: het herstellen van . tornt- eu 
winterschadc aan den Dollardsdijk en de landpunt 
Reide, behoorende. tot dc zeewerken in Groningen; 
ingek. 4 bilj-, als: 
K. Rottinghuis, te Delfzijl, f 7980 
A. F. Abels, „ Reidcrwoldcrpoldor, „ 6850 
H . K. vaa Buren, „ Delfzijl, „ 6640 
J. Schreuders, „ Winkel, „ 6470 

W l t i x r l i a t e i i , 22 Juui: het bouwen van een horrou-
behuieing en schuur voor G. F. Fransen; ingekomen 
4 bilj., ais: 
E. v. d. Voort, te Winschoten, /" 9320 
J. Kruiziuga, „ Blijham, „ 8888 
T. Raatjes, „ Winschoten, „ 8860 
II. Dik, „ idem „ 8669 

H i u e l l n g e , 22 Juni: het doen der gewone onder
houdswerken aan den polder Willetn-Anna; minste 
inschr. was C. de Wil ie Az., te Kattendijke, voor 
ƒ 8696. 

Waarde, 22 Juni: de gewone onderhoudswerken 
aan het waterschap; ingek. 7 bilj., als: 
L. Vijverberg, te 8irjauslaud, ƒ 17,383 
P. J. Visser, M Kruiningen. „ 16,890 
B. deu Exter van den 

Brink, „ Krabbendijkc, „ 16,759 
A. van Poperiug, „ Bruinisse, „ 16,400 
D. Bolier Cz., w Rilland, „ 15,749 
I. van Male Dz., „ Broskens, „ 15,748 
P. J. van Remortel, „ Houtenisse, n 14,650 

Leeuwarden, 23 Juni: het gedeeltelijk afbreken 
eu het doen van eeuige veranderingen aan het ge
bouw in de Doelestraat F 129a; minste inschr. was 
R. Tichelaar, te Leeuwarden, voor f 4470. 

t muter dam , 25 Juni: bet bouweu van eene schut* 
sluis in het Westerkanaal; iugekoruea 9 bilj., als: 
J. v. d. Velde, te Papendrecht, / 159,000 
H. Dinkla, „ Buiksloot, „ 151,110 
II. R. Bennik, „ Vreeswiik, ., 146,400 
C. lii-man, „ Amsterdam, „ 145,438 
A. Kramers, „ idem „ 137,000 
B. v. d. Weerden, „ Utrecht, „ 135,600 
Schep en Ambagtsheer, „ Amsterdam, „ 130,500 
J. P. Uornelisscn, „ idem „ 129,350 
De Zwaan Jr. en Koper, „ idem 128,587 

Kampen, 26 Juni: het bouwen van cene openbare 
lagere school; ingek. 3 bilj, als: 
Bruins en Blocks, te Zwolle, ' 39,897 
H. van Werven, „ Kampen. „ 38,000 
J. W. Diebriuk, „ idem „ 36,949 

tBraniogen, 26 Juui: bet bouwen van een draaibrug 
over het kanaal te Ter-Apel; ingekomen 2 bilj., als: 
ƒ4348 en, vau H. Tinimermau, te Stadskauaal, 
ƒ3874. 

'e-Hafc, 26 Juni: het bouwen van eene K. K. hulp
kerk in bet Kleine-Veentje; geguud aan G. Klomp, 
te 's-llage, voor /29,442. 

l'treeht, 26 Juni: verkoop van oud materiaal: lo. 
van de lijn Almctoo—Salzbergen; ingekomen 9 bil
jetten, als: 
J. A. Kaas, „ Amsterdam, „ 4275. 
S. A. Vies en Zonen. „ Rotterdam, „ 4698. 
Ph. C. Brnijniugs, „ Amsterdam, „ 5000. 
Wed. J .C. Massëeen Zn., „ Goes, „ 5060. 
II. J. Nijkerk, „ Amsterdam, „ 5100. 
R. S. Stokvis ou Zon.-u, „ Rotterdam, „ 5100. 
A. D. Hamburger, „ Utrecht, „ 5401. 
S. Beudien on Zonen, „ Almeloo, 5780.98 
M. Reinhaus, te Rheine, ƒ 5800. 

2o. idem vau do verschillende lijnen der Staatsspoor
wegen: iugek. 10 bilj-, als : 
C. i. Tierolf, „ Rosendaal, ,. 22,394.595 
L . du Boia, „ Breda, . 30,305.96 
J. A. Kaas, ,. Amsterdam, „ 37,319. 
S. A. Vies en Zonen, ,, Rotterdam, „ 39,023 67 
L. Bergrr, „ Venloo, „ 40,011.75 
I'll C. Bruijniogs, „ Amsterdam, „ 41,075. 
Wcd.J.C Masséeou Zu.. „ Goes, „ 41,116. 

R. 8. Stokvis en Zn., „ Rotterdam, „ 42,091. 
B. J . Nijkerk, „ Amsterdam, ., 42,718. 
A. I>. Hamburger, te Utrecht, ƒ 44,361.61 

Rotterdam, 26 Juui: de levering vaa 750,000 ge
trokken Waalstraatklinkurs, iu 3 partijen; ingekomen 
5 bilj., als: 

J. Vcrwaaijcii Dz. en Co., te Arnhem, 140,000 stuks 
ad / 16.07s ; 

N. van Heukelum, tc Nijmugou, 270,000 stuks ad 
/ 18.45; 

M. Miinlieff, tc Renknm, 340,000 stuks ad /19.40; 
Van Noorden ou Schwcrzel, te Rotterdam, 750,000 

stuks ad ƒ 19.94; 
Wed. D. van Lange cn Zoon, te Dordrecht, 270,000 

sluks (voorwaardelijk) ad ƒ 18.49; alles per 1000 
stuks. 

'a-Hage, 27 Juni: lo. het verrichten van bagger
werk in dc Amer cn het herstellen en onderhouden 
van werken op hot bovendeel dezer rivier; minsto 
inschrijver was H. J. Dekkers, te Baardwijk, voor 

ƒ 9999. 
2o. de horstellingen en vernieuwingen aan dc Rijks-

riviorwerken op do Boven-, Beneden- en Nieuwe-
Merwedc, in 4 pcre; minste inschrijvers waren: perc. 
1, P. J. Roubosch, te Woudrichem, voor Z'10,975, 
perc. 2, A. G. Huyskes, tc Hedel, voor ƒ19,873, 
perc. 3 en 4, P. van Wijngaarden, te Sliedrecht, resp. 
voor ƒ35,490 un /"26,720. 

• lo. het émijarig onderhoud dor werken behoorende 
tot dc leidammcu in het Zwolscbe Diep; minste 
inschr.was F. E. Terwiudt tc Panuerilcn voor/15,387. 

4o. de her - t e l l i n g e n cu vernieuwjugon aan dc Rijks
rivierwerken op het Punncrdeuscbc kanaal, den Ne-
der-Kijn en do Lek, in I peic; minste iuschr. waren: 
pcre. 1 en 2, F K. Terwiudt, te Pannerden, resp. 
voor ƒ12,093 cn ƒ6194 , perc. 3, G. J . Mol, te Kui
lenburg, voor ƒ16,574, perc. 4, II van Wijugaardeu, 
te Vianeu, voor /21,6S0. 

BO. het aanleggen van een strekdam met aauhecb-
tingskrib langs deu rechteroever vando Nieuwe-Maaa 
boven de haven van Pernis; minste inschr. was L . 
van llaaft.cn, te Sliedrecht, voor ƒ 44,700. 

l i i i o M o 27 Juni: lo. het verhoogen van den zee
dijk tusschen den afloop naar Diemcn en Muiden; 
minste iucbrijvor was Ton Holt. te Dicmerbrug, 
voor / 2344.44. 

In. het v e n n e n wc n vau schoeüugswcrkcu aau de 
brug over dc Itermsloot te Dïcmordani; minste inschr. 
was H. Roeg, tc Dicmerbrug, voor ƒ 3 2 6 5 . 

3o. het verlengen van ecn steenen glooiing anu don 
zeedijk bewesten Diemerdam; minslc inschr. was Teu-
nisson, te Weesp, voor ƒ 1349.40. 

'a-Hage, 28 Juni: het leveren eu aanleggen van 
geleidingsgordingen aan de bevciligingswerken der 
sjioorwegbrug over het Noordzeekaaaal to Zaandam, 
ten behoeve van den spoorwegNiouwedicp — Amsterdam; 
ingek 4 biljetten, als: 
B. Bosmau, te Amsterdam, f 5900 
G. Schermers, „ Eethen, „ 5300 
P. van Essen, „ Houtrijk-en-PoInnea, „ 5287 
B. vau den Bos, „ Schellingwoude, „ 5140 

yranlngen, 28 Juui. lo. bet bijbouwen eener stokerij, 
zuiverbuis enz. aan de gasfabriek; iugek. 8 bilj., als: 
/•3O.025, ƒ30,590, ƒ30,577, ƒ 30,463, ƒ30,290, ƒ30,100, 
ƒ29,473 en, van P. H. Dopheide, to Groningeu, 
ƒ28,240. 

2o. het maken en leveren van eenige Portland-cement-
steenen buizen; minste inschr. was J. Plcysier, te 
Scheveningen, voor ƒ 2 2 0 0 . 

3o. hot maken on lovcron van eenige goten, trottoir
banden en gootbodems van Portland-cemcntsteen; 
minste inscbr. was dezelfde, voor ƒ 1 5 0 0 . 

l ' r i j - o P K n v r - gevraagd van 60,000 le soort Waal-
straatklinkers, te leveren franco Winschoten: 20,000 
direct en 40,000 iu den loop vau October a. s. Aau-
biediugen franco aan dca gemeeutearchitect te VVia-
schotcu vóó> 10 Juli a. s. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

Rotterdam. In rje op -S Juni gehouden zitting 
vun den Gemeenteraad werd een voorstel van ver
schillende bundelaars ter tafel gebracht om een droog
dok tc bouwen. Adressanten wijzen op het groote 
belang, dut zulk eene inrichting voor rlen handel 
heeft en de omstandigheid, dat die behoefte zich 
nog sterker zal doen gevoelen als rle waterweg naar 
zee op behoorlijke diepte gebracht zal zijn. Het 
feit, dat Antwerpen reeds drie droogdokken gemaakt 
heeft, strekt ten bewijze dat onze naburen het nut 
hegrij|.>eii. In bet voorstel wonlt emp gewezen, dat 
de directe voordeelen of de opbrengsten rler dokgel-
den te wisselvallig zijn, dan dat particulieren de 
zaak geheel voor eigen rekening kunnen ondernenaen* 
de gemeente zal dus tehulp moeten komen in de 
In-taling der kosten, die op ongeveer één millioen 
geraamd wonlen. Na opsomming der bezwaren, aan 
eene rciitcgaruntic rloor do gemeente verbonden, wordt 
het raadzaam geacht het droogdok ten kriste der ge
meente te bouwen en cene Maatschappij' met de ex
ploitatie daarvan te Masten. Hiervoor zou een naam-
looze vennootschap gevormd moeten worden met een 
kapitaal van ƒ 100.000, waarop aanvankelijk te 
storten ƒ 20.000. 

Het kapitaal der Maatschappij is bestemd voor de 
exploitatie eu om even tuinde schade op die exploita
tie of aan de werken te betalen. De Maatschappij 
verbindt zich daartoe tegenover de gemeente. Daarom 
wonlen iu rle statuten rle volgende l«[uilingen opge
nomen, evenetuis als in haar contract met de ge
meente. 

Van rle bruto ontvangsten worden betaald: 
1. De exploitatiekosten der zaak , als werkloonen, 

steenkolen, en wat venier voor rle exploitatie noo-
,% t». 

2. Kosten van M i t v r (salaris directeur, enz.) 
3. [{.'parallen aan het dok of aan dc grondwer

ken, diephouden van de haven, etc. 
4. 1 pCt. vau den kostenden prijs van het dok, 

voor rje resorve-ivkening. 
Wat na aftrek van een en ander overblijft is 

netto winst, waarvan den aandeelhouders eerst 5 
procent over het gefourneerde kapitaal wordt uithe-
taakt 

De ventere verdeeling vau den winst woidt uitvoe
rig opgegeven, zoo ook rle wijze, waarop gehandeld 
moet wonlen, uls met verlies gewerkt is, als het ge
heele nominale kapitaal rloor rle uitgave is uitgeput 
en eindelijk als dc leening voor den bouw van het 
droogdok geheel is afgelost. Iu het uitvoerig stuk 

file:///annestedingen
http://Mnidervaart.cn
http://llaaft.cn


D E O P M E R K E R — Zond**, 1 Juli 1877-

worden ook de rechten der gemeente gedetailleerd 
opgegeven cn ten slotte wordt de mededeeling ge
daan, dnt het kapitaal vnn ƒ 100.000 door de on
derteek enanrs is bijeengebracht. Op grond van het 
bovenstaande doen /ij het versoek dat de gemeente 
aan de Droogdok-Maatschappij /al geven het be
drag, dat noodig is mor de danrstellhig van het 
droogdok, hoogstens uit een liednig van 1 miilioen 
of dat de gemeente zal gnrandeeren een niimhteit 
van hoogstens f 45.000 over een l>edmg van hoog
stens 1 miilioen, voor 4 pCt. rente en aflossing. 

Dit stuk is aan Burgemeester en Wethouders om 
bericht en raad verzonden. 

Met belnngstelling wordt de behandeling de/er zaak 
tegemoet gezien, wijl ditarbij velerlei Ijclaiigcii bo-
trokken zijn eu de beslissing vnu beduidenden invloed 
kan zijn voor de toekomst vun de tweede koo[istad 
van het Rijk. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

R o c l a c t i o 
van genoemd Weekblad. 

T o t V i - H j c l i i j j - i i v o m l n e g e n u r o n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentien. 

Op het Bureau van een Architect te 's Graven
hage wordt gevraagd een TEEKENAAR, 
tevens geschikt voor administratie ven ar

beid, op eene manndolijksehe belonning van ƒ 7 0 . 
Alleen zij die voldoende bewijzen van bekwaamheid 
kunnen overleggen komen ïn aanmerking. Adres 
franco onder letters A, B. bij den Boek- en Kunst
handelaar F. J . DE Z W A A N , Hoogstraat 7, 'slluge. 

Aanbesteding. 
Op Donderdag den 5 Juli 1877, des middags ten 

12 ure, zal, onder Daders goedkeuring van Hoofd
ingelanden, doorliet Collegievan Dagelijksch Bestuur 
van het Waterschap der 20 GEMEENSCHAPPE
LIJKE POLDERS OP T E X E L , op het Raadhuis 
aan den Burg op Texel wonlen iumbesteed: 

Het maken van 
1. Een wind vijzelmolen, 
2. Een voorboezem, 
3. Een uitwateringssluisje, 
alles in den polder Het Noorden, op Texel. 
Deze aanliesteding geschiedt hij enkele inschrijving 

volgens § 441 der A. V. 
De inschrijviugslidjetten moeten een uur voor de 

aanbesteding franco wonlen ingeleverd bij den Dijk
graaf van voornoemd Waterschap, aan den Hurg gemeld. 

Het bestek en de teekening liggen ter inzage te 
Texel ter Secretarie van genoemd Waterschap aan 
den Burg en te Helder hij den Opzigter van den Water
staat L. KOOT, bij wien op franco aanvrage inlich
tingen zijn te bekomen. 

Texel, den 18 Juni 1877. 

Het Collegie van Dagelijksch llestuur voornoemd: 

S. KEIJSER, voorzitter, 

Sd. KEIJSER Pz., secretaris. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den lGeu Julij 1877. 's middags 

ten 12 ure, znl door het Kerkbestuur der Her
vormde Gemeente in de herberg van L. OOSTER-
BAAN tc Zuiderwoude, gemeente llroek in Wa
terland , wonlen herliesteed : 

het afbreken en bouwen van een KERK 
met TOREN te Zuiderwoude. 

Het gewijzigde bestek en de teekening ligt ter 
inzage in gem>cmde herberg, terwijl het bestek op 
franco aanvrage, tegen betaling van ƒ 0.75 per exem
plaar, te bekomen is hij den Heer M. BOELHOU-
WER aldaar. 

Inlichtingen worden gegeven door den Ontwerper 
den Heer T. C. VAN DER STERR te Hoorn, en dooi
den Heer L . DE OUDE te Zuiderwoude, 

Aanwijzing op Vrijdag vóór de besteding, 's mid
dags ten 12 ure. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER IM WETHOUDERS VAN SNEEK 

zullen op Zaterdag 7 Juli I877, 's namiddags één 
uur, ten Raadhuize aldaar, publiek aanbesteden: 

het AFBREKEN en weder OPBOU- . 
WEN van den BOVENBOUW, als- 1 

mede de NOODIGE HERSTELLIN
GEN aan BEIDE TORENS, behoo
rende bij de HOOGEN DSTER WA
TERPOORT, te Sneek, met bijleve
ring van alle daarvoor benoodigde 
Materialen, Arbeidsloonen, enz. 

De besteding zal geschieden volgens art. 11 van 
het bestek. 

Afdrukken van het bestek en de teekening zijn, 
op franco aanvrage aan de Gemeente-Serivtnric, 
tegen betaling vau ƒ 1 , 5 0 verkrijgbaar. 

Aanwijzing in loco zal geschieden den 3 Julia, s., 
's middags 12 uren, door den Architect J. P. 110-
GENDIJK, te Sneek, bij wien tevens de noodige 
inlichtingen zijn te verkrijgen. 

Sneek, 21 Juni 1877. 

J. VAN DRIESSEN, Burgem. 

Dc Secretaris, S. IIAAOSKA. 

Op het Bureau van een Architect te 's Graven
hage wordt gevraagd een TEEKENAAR-
OPZICHTER, op een manndelijksche beloo-

ning van ƒ 80. Alleen zij die voldoende («wijzen 
van bekwaamheid kunnen overleggen komen in aan
merking. Adres franco onder letters A. B. bij deu 
Bock- en Kunsthandelaar F, J. DE Z W A A N , Hoog
straat 7 , 'i Hage. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.; 

Op Dingsdag den 24""1 Julij 1877, des namid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau dei-Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n'. 175. 
De uitbreiding van SPOREN en het 

maken van bijkomende werken op 
het Station Loc hem. ten behoeve 
van den Spoorweg van Zutphen naar 
de Pruissische grens. 

De («steding gen-biedt hij enkele inschrijving, vol* 
gans § 35 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 27 , l ï n Junij 1877 ter 
lezing aan het Centmalhurenu bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te Zut
phen en is op franco aanvraag op gemelde plaat
sen te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Sectie-Inge
nieur te Zutphen. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden deu 
19*" Julij 1877. 

Utrecht, den 20»'" Junij 1877. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag den i l , l p n Juli 1877, des namid

dags ten 2 ure, zal door de Ingenieurs M . SYMONS 
en J. A. ROEST VAN LIMBURG, in het Notaris
huis aan de Geldersche Kade te Botterdam, bij 
enkele inschrijving worden aanbesteed: 

Het maken van een GEBOUW met 
SCHOORSTEEN enz. aan de Kie
vitstraat aldaar, met bijlevering van 
de benoodigde materialen. 

Inlichtingen worden gegeven 's morgens van 9—11 
ure ten huize van deu Ingenieur ROEST VAN LIM
BURG , Hoofdsteeg n*. 3, alwaar ook de teekenin
gen ter inzage liggen. 

De aanwijzing op het terrein /al geschieden, zoo
als in het bestek is bepaald. 

Bestekken zijn tegen betnttng van f 0.50 te ver
krijgen bij de Wed.S. BENEDICTUS, Handelsdruk
kerij , Zuidblaak. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

V E R N I E U W I N G S F O N D S . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dingsdag den I7 , l e n Julij 1877, des na

middags ten 2 ure, aun het Centraal bureau dei 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 24. 
De levering van ijzeren Spoorstaven 

en Kindplaten 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 

volgens art. 21 van het Bestek. 
Het Bestek ligt van den 23"™ Junij 1877 ter 

lezing aan het Centraalbureau hij de Moi-celse Laan 
en aan de bureaux van de Sectie-ingenieui-s te Mep* 
pel en 's Hertogenbosch, en is op franco nanvraag 
op gemelde plaatsen te beltomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven op het Centraal bureau 
der Maatschappij en door de Sect ie-ingenieurs voor
noemd. 

Utrecht, den 23»'« Junij 1877. 

A m s t e r d a m s c h e 

Kanaalmaatschappij . 
AANBESTEDING. 

Op Zaturdag 14 Julij 1877, des middags ten 
12 uur, /nl vnn wege de Directie der Amsterdam-
sche Kanaalmaatschappij, onder nare nadere goed
keuring, aan het Bureau van de Amsterdamsche 
Kanaalmaatschappij, Keizersgracht 633 te Amster
dam, worden aanbesteed: 

Het aanbrengen van zes remstoelen 
en het stellen van negentien meer
palen in of langs het buitenkanaal, 
bewesten de Noordzeesluizen 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens Art. 10 van het bestek. 

Het bestek ligt ter lezing aan het Technisch Bu
reau van de Kanaalmaatschappij te Amsterdam, en 
aun het Sectiehureau te Velsen. 

Het is voorts aan het Technisch Bureau te Am
stenlam en te Velsen op franco aanvraag te beko
men , tegen overmaking van 50 cent per exemplaar. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Ecrstaan-
wenenden Ingenieur, Keizersgracht 633 te Amster
dam, en den Sectie-Ingenieur te Velsen. 

Amsterdam, 25 Junij 1877. 

J1TTA, 

Voortitter. 

M. F. DE MONCHY, 
Secretaris. 

GEBROEDERS DIJKERMAN te Breda, 
door uitbreiding der zaken en de toepassing van 
•toom tot s]jocriigc aflevering in staat gesteld, 

bevelen zich hierbij aan voor het maken van 

V E I I N - U T S H M HOLTEN GEBOUWTJES. 
Prijscouranten wonlen op franco aanvrage gratis 

verstrekt, terwijl het modelboek na ontvangst van 
40 cents iu |Histzegels knn wonlen toegezonden. 

Nederlandsch-Westphaalsche 

S P O O R W E G - M A A T S C H A P P I J . 
CHJn ZUTPHEN--WINTERSWIJK.) 

A A N B E S T E D I N G 
<>P Woensdag 18 Julij 1800 Zeven en Ze

ventig, des namiddags ten twee ure, ten Raad
huize te Zutnhen, van 

1". Efcstek N". 7. 
Het vervaardigen, leveren en stellen 

van den IJZEREN BOVENBOUW 
van Spoorwegbruggen ten behoeve 
van het gedeelte Spoorweg Zutphen-
Winterswijk. 

2". Ilestek N'. K. 

Het maken van de AARDE- , de 
KUNST- en eenige andere WER
KEN voor het gedeelte Spoorweg 
van af piket N". 313 (onder Lichten
voorde) tot en met Station Winters
wijk en het vervoeren en verwerken 
van Ballast en leggen van Spoor
baan ten behoeve van den Spoor
weg van Zutphen naar Winterswijk. 

Dc inschr ij vings-bilj etten t , . M I Uiterlijk 
een uur vóór de aanbcst4>duig, vrachtvrij worden 
bezorgd ten Raadhuize te Ziitnlion. 

Inlichtingen wonlen gegeven op bel Bureau van 
den Directeur-Ingenieur te Winterswijk, alwaar tevens 
de bestekken mei teekeningen op franco aan
vrage en legen betaling van f 2.40 voor Destek 
N'. 7 en JZ voor Bestek N°. 8 van af den 27 
Junij e. k. verkrijgbaar zijn. 

DE DIRECTIE. 
Winterswijk. I". Junij 1877. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 83*" Julij 1877. des middags 

ten Twaalf uur, zal iu het Raadhuis der Gemeente 
DOBDBECHT, by enkele inschryving, worden 
aanbesteed; 

a. de EXPLOITATIE der GEMEENTE-
REINIGING te Dordrecht, bestaan
de in: 

1 o. het ophalen van asch. vuilnis, puin, 
gruis en faeoaliën, alsmede het zui
veren en schoonhouden van alle 
straten, stegen, singels, wegen, ka
den, pleinen, steigers, hoofden, brug
gen, plankieren, opslagen, roestbak
ken, secreten, waterbakken, goten, 
zink- en vervalputten, het vervoe
ren van materialen en drinkwater, 
en het besproeijen der straten, we
gen, enz.; 

2°. het diep- en schoonhouden van alle 
binnengrachten in de Gemeente; en 

o. het UITDIEPEN en D I E P H O Ü D E N 
der HAVENS en HAVENMONDEN 
binnen de Gemeente Dordrecht. 

Het bestek ligt ter inzage en is, op franco aan
vrage, tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 per exemplaar, 
verkrijgbaar ter Secretarie van de Gemeente; het 
ligt tevens ter inzage aan het Bureau der Gemeen
tewerken, alwaar d odige inlichtingen te beko
men zijn, eiken Zaturdag des voormiddags tussehen 
9 cn 12 uur. 

De inschrijvingsbilletten moeten zijn iugelcvenl ter 
Secretarie voormeld, op den dag der aanliesteding, 
vóór des middags 12 uur. 

IH. E. SU Y V E R 
STOOMKETELMAKER. 

Levert iu den kortst mogelijken tijd, KETELS 
| van alle bekende typen | lielnst zich met Verande. 
I ringen aan bestaande Ketels toe te passen. 

Hollandsche Tuin, 
B i c k e r s t r a a t 2 0 e n 2a 

AMSTERDAM. 

Ministerie van Justitie. 

G h E V A J S T Q E ] S r i S 8 E L V 

Op Dingsdag 10 Julij 1877, des namidda, 
ten één ure, zal in een der localen van het Mij 
terle van Justitie, in de Nobelstraat te 's Grav 
hage, bij enkele inschrijving worden aanbesteed 

Het bouwen van eenen ringmuur e* 
van drie wandelplaatsen voor cell; 
lair veroordeelden bij het Burgerij 
en Militair huis van verzekering 
Zwolle. 

Het bestek en de teekening liggen uu- inzage: 
j 't Gravenhage in gemeld lokaal van het Mildste 
i van Justitie; te Zwolle in de gevangenis. 

Het bestek is voorts op franco aanvnag te lick, 
| men aan het Ministerie van Justitie en bij den Ob. 

ligter A. J. DOIJER te Zwolle. 
Inlichtingen worden gegeven door deu Ingenieur. 

, \rehitect voor de gevangenissen en regtsgebouwei, 
| J. F. METZELAAR te *s Gravenhage, en den g, 
j noemden Opzigter. 

Aanwijzing zal wonlen gedaan Donderdag 5 Juli 
1877, des middags ten 12 ure. 

'* Gravenhage, den 28 Junij 1877. 

Voor den Minister 

De Secretaris-Generaal, 

CLANT. 

KLOOS & VAN LIMBURGH 
Eigenaars van Zuilen- en Tafelbazak-irroeven 

in RUNPRUISSEN, 

Handelaars In Duitschen en Belgischen Steen 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BRUINSTEEN, VUURVASTE STEENEN, EU 
Sieuweltueen S.zijde 5;>, K o t t e r d a i n . 

Fabriek „de Hollandsche IJssel. 
DE JOXlïH & Co, l ï v . Ing. 

t e O U D K W A T E R . 
Bevelen zich aan tot het mrigtan van Fabrie

ken en het geven van Consulten, voor inrigtic-
gen tot uitvoering van Publieke Werken enz. 

PRIMA QUALITEIT 
levert op keur, 

! per vat tot / 6.— . por 25 vaten ƒ5.70, 
per 50 vaten ƒ5.40, 

by grootere partijen over den prys nskt 

; overeen te komen, 

AUGUST OSTER, 
(G lashaven IU te R o t t e r d a m 

B. HOLSBOER te Arnhem. 
FABRIEK en MAGAZIJN vau Instrumentei 

voor wetenschappelijk gebruik. Alle soorten • 
Baro- . I I Thermometers Veld-, Marine-
Theaterkijkers, Briefbalansen, enz. enz. 

Onderlinge (jkverKekerinpiaatsrliappij. 
C*eve»tl«xl te Amsterdam. 

COMMISSARISSEN: Mr. W. K . van der Breggen, Jhr. Mr. B. de Bosch Kernnet 
W. E Matthea en H J . de Bij 11 Nachenins. 

DIRECTEUR: P . Schleijer Kantoor Lcidschcgracht, W. 23. 
Het doel liezer MaaMlui|ipij is mdsrtarige verzekering der Deelnemen, uaar eienrenVhei.l van laW 

deelneming uren „Ile srhmlr ,l,«,r bet b r * ™ tan Spiegelruiten. Spirals en giwn.. ruil veroorza* 
door ongeluk, kwaadwilligheid, straatrumoer. OPROER, of ander gevallen 

De voorwaarden tan Verzekering, in bet IVosjn-ctus vermeld 
verkrijgbaar ten Kantore der Maatschappij en b(j de Agenten. 

zijn niet de noOCbgfl iiilirhliiigen grat 

Neuchatel^Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A L IDE! T R A V B R S , 
geeft berigt dot door haar tot eonige A (! E N T E N voor è> 

, « « j A v e r k o o p van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLKERS &. C«. te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders nor geheel Sedc 
land aangenomen op gelijke voorwaarden al» nau de Fabriek, Beltweg ff. 3, tc /linsteriiam. 

D E D I R E C T I E . 

SUIJVER Hk. J O N K E R «V ZOON, 
S T O O M K E T E L M A K E R S te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 
Gedrukt bjj 0. VV, VAN DEH WIEL * C° te Arnhem. - Alle stukken en advrrtentieo te adreueeren aan den Redacteur F. W. VAN GENDT JUw. te Arnhem. — Uitgave van 1). A. THIEME. 

Twaalfde jaargang. 1°. 27. Zondag 8 Juli 1877. 

DE OPMERKER. 
W E E K B L A D 

VOOB 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 
V<ncan>t ZouUp. Pru* per S maanden f ljtt . » o .bonneert rieh voor 

M n jurgtug. Auwnderlgke uomtner. bij vugruitbe*t«lliDK li> cenu. 

•tokken en advertentien te adresseeren san 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 
V u 1—Ei regela fi.—, verder voor elkeu rê el pluuruimte 20 cents eu 10 cents 
voor eeu nommer van het blad. Adverteutien vuor liet buitenland Uesatsperrsgtt 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 

De vergadering van Woensdag 4 Juli werd tloor 
een honderdtal leden bijgewoond en in bet gebouw 
Tot nut van 't Algemeen te Arnhem gehouden on
der het voorzitterschap van den President Jhr. (ï. J. 
G. Klerck. De Raad van Bestuur werd dooide leden 
M. C. J. Piepers en A. J. Vourduin vertegen woonligd. 

De notulen der vergadering van 10 April jl. waren 
gedrukt aan de leden ventonden en werden voorgoed 
vastgesteld, daar niemand hierover bet woord ver
langde. 

Het verslag vun de werkzaamheden van het In
stituut over het ejgeloopen jaar 1876—1877 en de 
door den Raad van llestuur goedgekeurde rekening 
en verantwoording der inkomsten en uitgaven over 
dat tijdvak werden der Vergadering aangeboden, 
waarna de Secretaris ntadedeehng deed van de talrijke 
sedert de vorige vergadering ontvangen geschenken. 

De drie voorstellen van den Raad van Bestuur 
kwamen alsnu iu behandeling, zijnde in de eerste 
plaats eene mededeeling van het aan den Verein 
Deutsche*' Ingenieure gegeven antwoord betreffende 
de invoering der metrische schroef. Het vooi-stel om
trent bet uitschrijven van eene prijsvraag betrellende 
een ontwerp van een gebouw ten behoeve van het 
Instituut werd bij acclamatie goedgekeunl; er wenl 
machtiging tot het uitschrijven dier prijsvraag ver
leend, waarbij de kosten van bet gebouw met inbe
grip van het terrein op /"4i>,000 gesteld zijn en eene 
belooning van f 500 voor het best gekeurde ontwerp 
wonlt uitgeloofd. De Vergadering vereenigde zich 
eveneens bij acclamatie met het voo- "d om den heer 
Oeo. E. Waring Jr. te Newport, ('""""iolonel van de 
Vereenigde Staten, tot honorair lui*'te benoemen. 
De president deed der Vergadering mededeeling, 
dat de Raad van Bestuur het vooi-stel tot. deze be
noeming gedaan had op voordracht van deu heer 
J. O. VV. Fijnje en uit erkenning voor de uitste
kende diensten, door den beer Waring als lid dei-
jury aau de Ingenieurs bewezen. 

De Voorzitter bracht de Vergadering dank voor 
de gunstige beslissing, op de genoemde voorstellen 
van bet Bestuur genomen eu stelde de ingekomen 
stukken aan de orde, Üe brief van bet Bestuur 
der afdeeling Nederlandsch-Iudie, ten geleide van 
het algemeen verslag over het jaar 1870—1877, 
met rekening en verantwoording en balans, zul in 
druk worden verspreid. In zake den brief van den 
Minister van Binnen liuidsche Zaken omtrent een wed
strijd betreffende kunstmatige di-oogleggmg vuu gron
den, in September en (October 1877 te Rovigo te 
houden, werden door den Pivsideut en den Secreta
ris nudeiv mededeelingen gedaan, ook naar aanlei
ding eener vraag van den heer Mr. J. P. Ainersfoordt, 
waaruit bleek dnt du repuuitie van Ncderkuidschc 
Ingenieurs in Italië hoog iu eere wordt gehouden. 
De brieven van den bootdingenieur van den Water-
staut in Noord-Holland, ten geleide vim de waarne
mingen aan l)en Helder, gedurende de maanden 
Maart en April 1877 , opgemaakt door het lid VV. Ph. 
de Kruijir en het schrijven V U den Raad van Beheer 
van hetBouwmeesterslbnds, te stichten door tie Maat
schappij tot bevordering der Houwkunst, gaven geene 
aanleiding tot discussie. Omtrent den laatsten brief 
wertl door den Voorzitter iu herinnering gebracht, 
dat hij in ruime mate verspreid was geworden. 

Het lid C, L. K. E. Henges deed eene belangrijke 
mededeeling over electrische klokken en stelde daarbij 
een vernuftig toestel tentoon, door spreker uitgedacht 
en afwijkende vnn de («'staande klokken. 

Het schrijven van den heer J. J. F. Pennink te 
Rotterdam over diepgangbepaling van scliejien werd 
in handen eener commissie gesteld. 

De heer A. J. Voordum gaf eene beschrijving van 
het fort l'aiiih-nleii, op deu bootddam tussehen Rijn 
en Waal gelegen. Deze sterkte, iu de jaren 1869— 
1871 gebouwd, bestaat uit een verdedigbaar gebouw, 
gedekt door een gesloten aardewerk, waarin eene 
geblindeerde Haxo-butterij tegen het Bijlandsche ka
naal is begrejen; zy is geheel omgeven door eene 
aan beide zijden met muren bckleedc droge gracht, 
waarin flankement voor geschut, zoomede door een 
glacis, dat langs de rivieren door pakwerk is be
grensd. Spreker gaf eene toelichting aangaande de 
plaatsing van het fort, den afstand der vuurlijnen 
en het doel, dat men zich bij den bouw van dit 
Bperfort heeft voorgesteld, om daarna in eene be
schouwing te treden omtrent de hoogten van aanleg 
voor de droge grachten, de kazematten, enz., welk 
punt iu nauw verbund staat met de sterk afwisse
lende waterstanden der rivier. De Vergadering stelde 
iu deze voordnicht, wuarby de samenstelling van het 
fort in bivede en duidelyke trekken werd aangegeven, 
gioot belung en vereenigde zich door luide teekenen 
van bijval met de woorden van den Voorzitter, die 
den heer Voorduin dank bi-acht. 

De Secretaris las een brief vun den heer J. C. 
Lelebre, houdende eene uitnoodiging aan de leden 
vun het Instituut om eeu door hem uitgevonden si
gnal d'alaiuie voor spoorwegongelukken te komen 
bezichtigen. 

Daar niemand het woord verlangde, bedankte de 
Voorzitter de heeren Becker en Buddingh, en Hols-
boer voor de in de zaal der bijeenkomst tentoonge
stelde instrumenten, en de Amhemsche terra-cotta-
fabriek voor de bereidwilligheid, waarmede zij eeue 
verzameling consoles, schoorsteenpotten en ornamenten 
had ter bezichtiging gesteld. Spreker gaf daarbij 
de varzekering, dat deze welwillendheid door het In
stituut op hoogen prijs werd gesteld. 

De Vooriitter wees op de moeite, die de feest
commissie zich gegeven had, om den leden het be
zoek der spoorwegvverkeu te vergemakkelijken. De 
mededeel!ng omtrent de werken vau den spoorweg 
van Arnhem naar Nijmegen WSS allen leden iu druk 
toegezonden en spreker was van meening dat hij, 
bij het brengen van dank voor dezen arbeid, de tolk 
der leden W I L S , Het applaus der aanwezigen strekte 
deu spreker uit bewijs, dat de leden dit gevoelen 
.teelden. 

Zes gewone en 17 buitengewone leden, ter ballo
tage voorgesteld, werden met algemeene stemmen 
aangenomen. Onder deze was ook de beer Pennink, 
ilie een schrijven over de diepgang-bepaling van sehe-
fien had ingezonden. 

Tot vervanging van de aftredende raadsleden J. 
F. W. Conrad, H . S. J. Rose en F. J. van den 
Berg, die volgens bet reglement niet herkiesbaar 
zijn, werden met overgroote meerderheid vun stem
men gekozen de heeren W. C. A. Staring, E . Steu-
erwald en P. Caland. 

De Secretaris deed mededeeling van een groot aan
tal nieuwe leden, wiuirvuu de ballotage iu eeue vol
gende vergadering zal plaats vinden, zoo ook van de 
namen der buitengewone leden, die krachtens de 
bepalingen van bet reglement als gewone leden ziju 
overgeschreven. 

Met een korte toespraak sloot de Voorzitter de 
vergadering, waorua den leden tie gelegenheid Uit 
bet gebruiken van vervei-schingen wenl aangeboden. 

Tegen l1/, uren verlieten de leden het lokaal der 
vergadering om naar de Rijnkade te wandelen en 
zich aan boord te begeven van eeu stoomboot, door 
de zorgen van de feestcommissie vuor den tocht nuar 
Nijmegen beschikbaar gehouden. Onder begunstiging 
van goed weder had de vaart plaats en, voorzoover 
de hooge waterstand dit toeliet, wenlen de rivier-
werken bezichtigd. De bout lag aan het fort Pan
nerden aan, dut met welwillende totstemming van 
den Minister van Oorlog dooi' de leden bezichtigd 
wenl, onder geleide van het raadslid A. J . Voor-
duin en den kapitein, eerstaanwezend ingenieur te 
Nijmegen. Door de inlichtingen, die beide heeren 
met de meeste welwillendheid gaven, en de herin
nering aau de boeiende voordracht van den beer 
Voorduin, werd ook den leeken gelegenheid gegeven 
zich een denkbeeld vun de eischen van een sperforl 
te maken. Het bezoek aan bet fort had een gerui
men tijd gevorderd, zoodut de toestel tot de waar
neming van strooiusnelheden niet dan vluchtig kon 
wonlen bezichtigd. Zoodra de leden aan boord terug
gekeerd Waren, werd de tocht naar Nijmegen voort
gezet, waar de leden tegen 4' , uur aankwamen 
en zich met rijtuigen naar Berg-eu-Dal begaven, om 
tegen zes uur aan een maaltijd aau te zitten. 

Het blijft steeds aangenaam om ua eeu wel be
steden dag met vrienden en bekenden het middag
maal te gebruiken i voeg daarbij den aanblik op de 
schoone natuur en het panorama, dat zich uit hut 
hotel Berg-en-Dal op de omstreken uau het oog ver
toont, en een goed toebereid maal, dat vlug en 
ordelijk wenl toegediend, dan kan het geene !»•-
vreemding wekken, dat er uan den disch eeu aan
gename toon heerschte en dat by de drenken ook 
een glas werd gewijd anti de feestcommissie, die 
alles met juisten blik en op aangename wijze huil 
voorbereid. 

Na afloop van het diner bleven vele leden tol 
laat in den avond bijeen, daar niet allen in het hotel 
Bcrg-cn-Dal konden worden opgenomen, vertrek
ken velen naar Nymegen, met het voornemen, 
elkander den volgenden morgen te St.-Anna terug 
te vinden. 

In den morgen van Dondej-dag maakten vele leden 
gebruik van de aangeboden gelegenheid om het Stad
huis, de Groote Kerk en het Valkhof met de Ro-
m aan sche absis en kapel te bezichtigen. Het mee-
rendeel was reeds vroegtijdig te St.-Anna bijeen. 
oiu in de eerste plaats de scheeve wegbrug iu deu 
straatweg vau Nijmegen naar Maastricht te zien, 

waarvoor juist het eerste formeel gesteld was. Door 
de uitmuntende zorgen dei- feestcommissie wenlen de 
leden van Berg-eu-Dal en Nijmegen per rijtuig naai
de plaats van samenkomst gebracht en WILS er deu 
geheelen morgen gelegenheid met de zand treinen over 
het stations-emplacement tot nubij den grooten viaduct 
nabij do vroegere Hezelpoort te rijden. Het lag in 
den aard der zaak dat aan deze kolossale poort een 
bezoek wenl gebracht, om vandaar naar de spoor
wegbrug over de Waal te gaan en de overspanningen 
le bezichtigen. Dank zij de inlichtingen, door den 
hoofdingenieur en de ingenieurs der spoorvvegwerken 
gegeven, was dit bezoek van groot belang, endaar 
het niet op den weg van een verslaggever ligt om 
de samenstel ling der brug te bespreken, vermeenen 
wij ons te mogen bc'iatcn tot de inedtHleeling, dat 
alle bezoekers reden hadden tot tevredenheid. De 
weetgieriger, kouden inIicbtingen vragen en welwillend 
bekomen, en ook voor de dorsligen WILS gezorgd, 
daar de aannemers der brug op de groote overspan
ning een lust Dortmuuder bier hadden aangestoken 
en deu bezoekers welwillend een glas aanboden. 

Tegen twaalf uren wenlen de leden per vaartuig 
naar Leut gebracht, om te Lent in het logement van 
Wiklenbcest te ontbijten. Te dier plaatse wenlen dooi
den ingenieur Teldei-s eenige mededeelingen gedaan 
omtrent de proeven met het staal voor de bruggen, 
zoo te Arnhem als te Nijmegen genomen. 

Te een uur ving de rijtoer van Leut naar de in 
aanbouw zijnde spoorwegbrug over den Rijn beneden 
Arnhem aan, en na bezichtiging van de werken op 
den linkeroever, werden de leden op een vaartuig 
naar de overzijde gebracht, waar de teekeuiugen 
der overbrugging ter visie lagen eu verschillende 
vervei-schiiigen werden aangeboden. De beschikbare 
tijd wenl voor een bezoek S U de bi-ug besteed, 
maar weldra werd het sein tot vertrek gegeven en 
een stoomboot sleepte het vaartuig, waarop de leden 
hadden plaats genomen, stroomafwaarts tot aan de 
VVesWrbouwing, wuar de rijtuigen gereedstonden om 
nuar het station dei- Rijnspoorwegiuaatschuppij te 
Arnhem te rijden. Het gezelschap, dut nog min
stens uit een tachtiguil personen bestond, ging hier 
ten doele uit elkander maar het meerendeel bleef 
hel middagmaal in de ivstaurutiezaal vim bet station 
gebruiken. 

Ouk daar heerschte eeu aangename toon, en uit 
aller mond vloeide niets dun lof voor tie vele en 
iloeluvffendc maatregelen, duor de feestcommissie 
genomen. Voorzeker kou deze vergadering van het 
Instituut als een der best geslaagde wonlen aauge-
nierkl en de afwezigen hebben reden zich te bekla
gen, daaraan geen deelgenomen te hebben. Het 
uur van scheiden brak spoedig aan, duar vele leden 
nog in den loop van den avond in verschillende rich
tingen vertrokken. 

Ten slotte meenen wij het verslag te moeten be
sluiten met de nota, door de feestcommissie uan de 
IIHIWII gezonden en betrekking hebbende op de wer
ken van tien Staatss|ioorweg van Arnhem naar Nij
megen. 

Richting. — De spoorweg van Arnhem naar 
Nijmegen heeft ziju beginpunt in bet gemeeuschap-
[iclijk station Arnhem van den Nederlandschen Rijn
spoorweg en den Stiuitssj»oorweg van Arnhem naar 
Zutfen. 

Na het verruimd dal van den Rijnspoorweg over 
ongeveer 1800 M. iu westelijke richting te hebben 
gevolgd, buigt de spoorWOgM zich volgens een boog 
van 1000 M. straal en 1310 M. lengte zuidwaarts, 
bereikt daarop bet halte-emplacement Oosterbeek en 
gaat in rechte strekking, ter lengte vau 1000 IC, 
tl«-ir den Rozaiide)wider en over den Rijn tel even 
v<K>rbij deu zuider Rijndijk. 

Na eenige meerdere ombuiging in zuidelijke rich
ting volgens een boog vuu 1700 M. straal en 710 
M. lengte, doorsnijdt de spooi-weg de Betuwe in eeu 
nvhte lijn over eene lengte van ongeveer 11210 M. 

Naby deu noonler Waaldijk buigt de as zich vol
gens een boog van 1*200 M. straal, lang 430 M . , 
zuidwestwaails an gaat vervolgens in rechte richting, 
lang 1785 M . , over de Waal tot voorbij het ont
worpen hoofdgebouw vim het station Nymegen. 

In dit station kunnen aansluiten de Staatsspoor-
weg Nytnegen-Venloo, de Zuia-Oosterspourweg en de 
s|ioorweg van Nijmegen nuar Kloef. 

De Staatsspoorweg Arnhem-Nymegen doorsnijdt ach
tereenvolgens de gemeenten Arnhem, Renkum (Oostor* 
beek), Driel, E U (Klden, Eist, Lent) en Nijmegen. 

Hoogten eu hellingen. — De bovenkant der spoor
staaf nabij het hoofdgebouw van het suition Arnhem 
ligt ter hoogte van 28.13 M. -r AP. 

Nadat de Staatsspoorweg het dal van den Rijn
spoorweg verlaat, daalt da spoorstaaf tot 22.60 
M. -f- AP. Op dit peil liggen het halte-emplacement 

Oosterheek. de baan iu den Rozaudepolder en de 
vloer der brug over den Rijn. De onderkant tier 
ovei-spai iu ingen van het zomerlied ligt ter hoogte van 
21.30 M. 4- AP. 

De middelbare rivierstand komt op de plaat» vau 
overbrugging overeen met 8.53 M. -f- AP. 

Zuidwaarts van den rivierovergung daalt dc haan 
volgens eene helling van 200 op 1 tol op het maai
veld , en volgt de terreinshoogte der Betuwe tot aan 
den oprit nuar de brug over de Waal. Deze oprit 
beeft eene helling van 200 op 1. De spooi-slaal-
hoogte komt op de overspanningen van het zomerlied 
met 23.80 IL -f- AP. overeen. 

De onderkant dier Overspanningen ligt ter hoogte 
van 22.50 M. - f AP. De middelbare rivierstand 
wonlt gesteld op 8.02 M. + AP. 

Het gedeelte aan le haan zuidwaarts vau de brug 
en het station Nijmegen liggen mei den vloer dei-
brug op het genoemd peil van 23.80 M. + AP. 

Het bestaande station van den spoorweg van Nij
megen naar Kleef ligt 8.29 M. hooger oftorhoogte 
van 32.09 M . -f- AP. De ontworpen verbinding wordl 
verkregen door eene iiigraving, zuidoostwaarts van 
het station over eene lengte van ongeveer 2000 M. 

Stations. — Het hoofdgebouw van bet suition 
Arnhem blijft onveranderd. Het station zelf vonlert 
belangrijke uitbreiding en opruiming der liestaamlc 
bergplaatsen voor locomotieven en tanodstouen en van 
de givote ilnuüsrhijf. Noordwaarts van het station 
wonlt een terrein ontgraven Uit plaatsing vau nieuwe 
ucrgplaulscii en tot verruiming van bet rangeer-
gebied. 

Deze werken ziju onderbanden. 
Even noordwaarts van de overbrugging van deu 

Rijn wonlt de halte Oosterheok gevestigd. 
Ongeveer midden tussehen de beide bruggen komt 

bet station Kist te liggen, dat tevens bestemd is tot 
eindpunt voor den Staatsspoorweg van Dordrecht 
naur Eist. 

De gebouwen voor de halte Oosterbeek en hel sta
tion Eist ziju nog niet in uitvoering. 

Voor het station Nijmegen zijn da gro ml werken 
onderhanden. 

Kunst wrken. 
De bruggen over den Rijn en de Waal wonlen 

evenals de geheele spoorweg aangelegd voor dubbel 
spoor. 

De laudhoulden en pijlei-s zijn gefundeerd op eene 
beton laag met zware underheiiug. Alleen vour hel 
rechter ktudhoofd eu de landpijlers der brug lieneden 
Nijmegen zijn geene heinalan ouder tie betonJaag ge
slagen. 

Tot normaliseer ing vau bet rivierbed zijn aan den 
linker Rynocver boven de brug zes kribben uitge
bracht en is de linker normuallijn verder door den 
bouw vau eeu jaagpad vastgelegd. Het terrein tus
sehen deu snider Rijndijk eu dit juag|>ad is Uit 1.5 
M. boven middelbaren rivierstand aangeplempt, Op 
tien rechten»'ver is de zomerkade over 1200 M. lengte 
ongeveer OO M. noordwaarts verlegd. Het terrein 
tussehen de oude eu de nieuwe zomerkade wordt tot 
laatstgenoemd peil afgegraven. 

Tot verbetering van den toestand tier rivier nabij 
de brug over tie Waal ziju in de scherpe bocht bo
ven Nijmegen ses kribben gelegd. 

De overgang van den Hijn bevat op tien rechter
oever in tien Hozandc|>oldcr vier overspanningen vau 
57.5 M . ; over bet zomerlied twee overspamiingen 
van 95.5 M. en op den linkeroever eene overspan
ning van 57.5 M. 

Bij de vijf kleine bruggen ligt tie vloer bovenop 
den metalen bovenbouw, bij de twee groote bruggen 
is de vloer op de gewone wijze uan de benedunzijdc 
tussehen de liuofdliggers lievestigd. 

De hoofdliggers ziju samengesteld uil een enkel
voudig diagonaalstelsel van de eerste orde. 

De randen vau de hoofdliggei-s der kleine bruggen 
ziju recht. De bovenranden der groote overspannin
gen zijn volgens een cirkel gebogen. 

De brug over tie Waal bevat op den rechteroever 
vijf overspanningen van 57.5 M. en drie overspan
ningen van 133 M. over bet zomerlied. 

De kleine bruggen komen iu samenstelling geheel 
overeen mei die der Rijnbrug. De hoofdliggers der 
groote overspanningen zijn samengesteld uit een 
enkelvoudig tïiagoiuialstelsel vau de tweede orde met 
rechten onder- eu cirkelvormig gebogen bovenrand. 

De Stautss[Kiurwcg omvat venier eene menigte 
kleine duikers en bruggen, die geene tMnanldfl ver
melding venlieneu. 

Diuu-ouder is de bfUg over de l . i i i . met twee 
o|ieuiiigeu van 10 V de grootste. 

In het lieluug vau het publiek verkeer zijn ile 
volgende werken ontworpen: 

a. Eeue se barnier brug bij het begin van het 
station Arnhem, wijd iu deu dag 25 M. 

file:///rehitect


DE O P M E R K E R — Zondag 8 Juli 1877. 

b. Eene poort met gemetselde muren en ijzeren 
'ii ivenbouw, wijd 7 M. , over den Utrechtscheii 
straatweg. 

e. Eenc poort uls voren over den lagen weg vun 
arnhem naar Oosterbeek, 

d. Een gemetselde doorgang met ijzeren boven* 
bouw. wijd 10 M., onmiddellijk zuidwaarts van de 
brug over den Rijn ten behoeve van het verkeer 
over deu luider Rijndijk. 

e. Eene gemetselde poort, wijd 4 IL, over den 
Elderweg. 

f. Eene gemetselde poort, wijd 6 M. , over den 
straatweg vau Arnhem naar Nijmegen te Lent. 

;/. Eene gemetselde poort , wijd 2 M. . over liet 
straatje te Lent. 

h. Een gemetselde doorgang met ijzeren boven-
bouw , wijd Ö V . , onmiddellijk noordwaarts van 
het rechter landhoofd der brug over de Waal. ten 
behoeve van het verkeer over den noorder Waaldijk. 

i. Een gemetselde poort, wijd 12 M . , over deu 
weg v a n Nijmegen nuar Hees, tegenover de vroe
gere Ho/elpoort I.- Nijmegen. 

k. Eene gemetselde scheeve wegbrug met drie 
openingen, wijd II M-, in den straatweg v u n Nij
megen n a a i ' .Maastricht. 

I. Eene dim rechthoekige wegbrug in den weg 
naar Driehuisen. 

Ue sub o, 6, o, (/, ft, i en k genoemde wer
ken ziju iu uitvoering, 

Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D 

s Gravenhage. Rij ministerieele beschikking is 
aan M. Thomas/, te Nieuwediep, tot wederopzeg
ging vergunning verleend vooi' een stoomsleepdieiisl 
Op de Stroomen, rivieren eu kanalen in de provinciën 
Zuid -Holland, Noord-Holland en Zeeland. 

Hij In-schikking vun 4 Juli 1877 is uan de 
N estfriesche Stoomvaartuiiuitschiippij, gevestigd te 
] lurliiigeu. tot wederopzegging vergunning verleend 
vor e. II stoombootdkmst tol vervoer van personen, 
goederen en vee tusschen Leeuwarden en Zaandam, 
ulsimde voor een stoonisleejulienst op de traject. 

Heeds ongeveer dertig beeUhouwers hebben 
hun voornemen le kennen gegeven, een model voor 
bei Spinoza-standbeeld in te zenden. De meesten zijn 
buitenlanders, Een dezer, die onlangs in Den Haag 
was om zich met de plaats brkeml te maken, waar 
men het beeld wil oprichten, stamt uit de familie 
vun Spinnzu's moeder ut. 

— Naar men verneemt, bedraagt de overwinst 
over het jaar IK70 voor de ambtenaren der Maat
schappij tot exploitatie vnn Staatsspoorwegen ƒ 3-2.'23 
per aandeel. 

Volgens de Ijestaandc liepalingen onlvnngt ieder 
ambtenaar een, ieder unnwezend ambtenaar drieën 
ieder hoofdambtenaar vijf aandeelen. 

— Hij den Waterstaat en 's Lauds burgerlijke 
Openbare Werken in Nederl.-lndié is benoemd tot 
architect Iste klasse P. W. Bmndes. 

— l*e besturen der Ambachtsscholen te Graven
hage, amiterdam, Rotterdam, Arnhem en Gronin
gen hebben een circulaire verspreid om ondersteuning 
te vragen voor het [dan tot 't maken van een col
lectieve expositie door die scholen op de Pnrijsche 
wereld ten toonstelling. 

— Naai' men verneemt, zal de plechtige uitreiking 
der medailles aan de bij de tentoonstelling te Phila
delphia Iwkroonde Nederlandsche inzenders geschieden 
door deu Minister van Binnenlandsche Zukeu, op 
Dinsdag 24 Juli. in het gebouw voor Kunsten en 
Wetenschappen alhier. 

's-Gravenhage. De jaarlijksche algemeene ver
gadering van den » Verein Den t schor Eisen huh u-Yor-
wahungen*1 aal dit jam- hierterstede gehouden 
worden. Den 19 Juli a. s. zullen zich aldaar meer 
dan 100 spoorwegmaatschappijen doen vertegenwoor
digen Tot dam Vereeniging behooren niet alleen alle 
Duitsche spoorwegen , muur ook de meeste Oostenrijk-
srhe, alle Nederlandsche en 3 Belgische Op deze 
vergadering zal o. a. besproken worden. 

lo. Voorstel om de herstellingskosten vun wagens 
waarvan de jxrtten wiiriuloopen, vóór dat zij 150 
kilometer op vreemde baan hebben afgelegd , te bren
gen ten laste van don eigenaar van den wagen. 

Wij meenen vemakard te zijn, dat dit voorstel 
heftige bestrijders zal vinden. Op de vergadering 
van de Union Internationale, die te Brussel in de 
maand November 11. gehouden is, wenl bet zelfde 
voorstel gedaan, doch met groote stem men meerder
heid verworjieN. Het is geheel in strijd met don geest 
van het «Reglement voor het wei lei zijd se b gebruik 
van het materieel'1 en zou aanleiding geven tot 
voortdurende geschillen tusschen de spoor wegmaat-
•chappy, op wier lijnen liet materieel warmliep eu 
den eigenaar van hot materieel. 

Daarenboven zijn de draag|>otten dor wagens van 
de meeste spoorwegmaatschappijen zoodanig ingericht, 
dat een wagen duizenden kilometers kun doorloo|*-n , 
zonder dat bij tiehocft gesmeerd te worden. Wanneer 
dus een wagen warmloop, is dit zelden uau gebrek 
aan olie toe te schrijven, maar moet die oorzaak 
meest altijd gezocht worden in omstandigheden, 
geheel onafhankelijk van den eigenaar van den wagen. 

2'. liet aannemen van gelijke tnrielsbepalingen 
voor het vervoer van extra-treinen . van sulonrij tuigen , 
zieken- en bagage wagons. 

Op het oogenblik bestaat in deze bepaling eeue 
groote verscheidenheid ; daarvoor zoo mogelijk gelijke 
bepalingen te maken, schijnt ons aan beve lens wan rdlg. 

ft* Voorstal omtrent de wijze vuu het beplakken dar 
wagons met biljetten, waarop do naam vun het over-
gjuigsstation is aangegeven. 

Men meent de hoofdoorzaak, van het niet op de 
bestemde stations terugleveren vun bet ledig materieel, 
t.- moeten zoeken in de omstandigheid, dat in hot 
^Reglement voor bet wedej-zijdsoh gebruik vim het 
materieel' geen bepaalde plaats is genoemd, waar 
ovengenoemde biljetten moeten geplukt worden. En
kele banen beplakken ze op de stelbalken, andoren op 
de bukken der wugeiis (natuurlijk bij gesloten uiu-

tericel). Men stelt voor, dat dit voortaan alleen op 
de stelbalken zal mogen geschieden. 

Ofschoon dit zeker dc meeste geschikte plaals is, 
verdient het evenwel do aandacht, dat op die stel
balken moeten voorkomen: bot draagvermogen, bet 
gewicht, dc dntuiu der indieiiststelling, die der 
laatste lichting, het nominee, de naam van den 
eigenaar en van den fubriknut van den wagen, ter
wijl ook op de stelbalken de re[>aratielüljetten moeten 
geplakt worden Dut doel bij 0US de vrees ontstaan, 
dat men iu sommige gevallen misschien genoodzaakt 
zal worden, over een of meer do/er opschriften hoen 
te plukken. 

Verder komt het ons wenschelijk VOOT, te bepalen, 
dat alléén de eigenuur vnn don wagen de biljetten 
zal mogen aanhangen on hij zo later bij terugkeer 
vnn don wagen weer dadelijk verwijderen moet Op 
hot laatste zal men bijzonder moeten letton , anders 
zou dit aanleiding kunnen geven, dut bet materieel 
later wellicht verkeerd wenl teruggezonden. 

4 e Voorstel tot vrijstelling van één dag huur 
voor wagens, die mot bet doel om ze te beladen 
overgenomen wonien. 

Hiertegen zullen wel geene bezwaren zijn. 
5* Voorstel tot het treffen van oen regeling om

trent de kosten, dio voortvloeien uit bagage eu an
dere goederen, die verkeerd verzonden wonien. 

Deze regeling kun niet anders, dan de zaken bc-
spoedigen en vereenvoudigen. 

ii* Voorstel om iu de o Zei tong dos Vereins Detlt-
schcr Eiseiibahn-Verwaltuugen" alléén advertentien 
op te nemen. 

Togen dit voorstel zal wol geen groot bezwaar 
bestaan. De meeste hoofdambtenaren toch lezen de 
tijdschriften waaruit dc uZoitung" veel overneemt, 
terwijl vele mindere ambtenaren, althans in ons 
lund, niet eens weten dut dit blad bestaat. 

7' Voorstel om een tijdvak te bepalen, binnen bet-
welk de beschadigde, doch nog bruikbare deelen, 
dio vun de wagens ufgemakt zijn. moeten terugge
zonden worden. 

Alhoewel dit voorstel nog geen bepaalden ufdoen-
den mimtregel aangeeft om de uitgebreide correspon-
tie te voorkomen, die uit het terugzenden der boven
genoemde deelen voortvloeit, is het toch te wenschen 
dut het aangenomen worde. Tegenwoordig toch is 
liet geene zeldzaamheid, dat vnn de wagens afge
raakte stukken eerst na verloop van een of meer 
jaren worden teruggeleverd 

Utrecht. Den 30 Juni had de jaarlijksche 
algemeene vergadering van deelhebbers der Neder
landsche Rijiis|worw-eginuats<mnppij plaats. Uit het 
daarin door de directie dier Maatschappij uitgebrachte 
verslag over het op 30 April ll. geëindigde boekjaar 
blijkt in hoofdzaak hot navolgende: 

De ontvangsten liedroegon ƒ 5,51 2.515 80'/j , of 
ƒ 172.081.67'/2 minder dan in het vorige jaar. 
Intusschen is het aantal vervoerde personen eu tonnen 
goederen grooter dan in 1875/70; de verminderde 
opbrengst is het gevolg van vniehtverlagingen , waar
toe concurrentie noopte, en van het vermeerdenl 
gebruik vnn re lour biljetten. Ton aanzien van het 
verkeer bestaat er dus velerlei reden tot tevre lenheid. 
Doch de uitgaven leveren de schaduwzijde van het 
verslag. Tegenover mindere ontvangst staat eene 
uitgaaf van f 2,353,099.02V. of/111,153.51 meer 
dan ten vorigen jare, deels tengevolge van meer 
doorloopen (reinkiloincters, deels van algemeene uit
breiding van den kring van werkzaamheid en van 
grootere krachtsinspanning wegens concurrentie. 

Voor netto-ontvangsten werd in totaal verkregen 
ƒ 2,300,920.95. 

Op elke der obligaties van 1838 ten laste vun 
den weg Amsterdam—Arnhem kan worden uitge
deeld / 54.19, terwijl 077 dier obligation met 104 
pet. kunnen worden afgelost. De leening zal daardoor 
worden teruggebracht tot ƒ 3 , 6 5 2 . 0 0 0 . 

Dc kapitaal-rekening word vermeerderd mot 
ƒ 6 6 4 , 3 4 4 . 8 7 ten gevolge vnn nieuwe werken, aan
schaffing, uitbreiding en verbetering van materieel. 
Het reservefonds bedroeg op 30 April II. ƒ 447,658.81 
dat ter vernieuwing van locomotieven ƒ 5 2 i , 9 2 4 . 8 0 l / J , 
terwijl hot ondersteuningsfonds ten behoeve van be
ambten en bedienden der Maatschappij op dien datum 
bezat, behalve een saldo van ƒ 8 9 , 8 0 0 . 3 9 op dc 
balans der Maatschappij, aan inschrijving Grootboek 
2'/a |ict. N. W. S. ƒ 3 0 4 , 0 0 0 en mm obligation ten 
laste der Maatschappy è 3 pet ƒ 7 0 , 8 0 0 , a 6 pet. 
ƒ 4 0 2 9 en a 5 pet. ƒ 7 9 , 8 0 0 nominaal. 

Uit do verdere bijzonderheden, in liet verslag ter 
sprake gebracht, vermelden wij het volgende \ 

Na gewezen te heblien op den goeden wil, dien 
de Miiat'ichappij bij het Gemeentebestuur vnn Rotter
dam ontmoet, zegt do Directie vorder: 

sHatsalfde kan niet even volmondig gezegd wor
den van het Dagelijkse!) Bestuur van Amsterdam. 
Bijzaken doen hier vaak het hoolddoel voorbijzien. 
Een voor huiidel cn scheepvaart hoogst nadeelig be-
wijs werd daarvan ook weder onlungs geleverd. Zco-
diu tot bevaurbannnuking vuu de Nieuwe Vaart voor 
groote vaartuigen door den Gemeenteraad was he
illoten, wendde tie Directie ziidi lot Burgemeester en 
Wethouders, mei verzoek, dut onder de voorgeno
men uiulieping mocht wonien begrepen het gedeelte 
wuter langs het gocilcreustatiou aan den Kadijk , in 
bet vertrouwen, dut er alsdan geen bedenking tegen 
zou bestaan, dat do Maatschappij voor hare rekening 
eene steigerkade deed Hinken laugs liet uitgediepte 
water, om zoodoende aun Amsterdam aanstonds 
dezelfde min kostbare gelegenheid tot rechtstrecksclie 
overlading aan lo bieden, als waarvan de handel in 
Rotterdam het groote voordeel geniet, zonder daar
voor liet totstandkomen der werken iu de Biet-
landen te behoeven af le wachten. Ware dit verzoek 
dadelijk ingewilligd, zoo had een bruikbaar gedeelte 
dier steigerkude reads gereed kunnen zijn, om Am
sterdam aanspraak te geven op zijn aandeel in deu 
doorvoerhandel van. gietijzer en erts in de eene — 
cn van steenkolen in de andere richting, waartoe op 
grootl schaal toebereidselen wonien gemaakt en 
waarvan Rotterdam uitsluitend de vruchten zul pluk
ken, zoolang Amsterdam zijn belang niet beter leert 
begrijpen. Verre vandien, gingen er reeds maanden 
verloren door het volgen der oude tuktiek', van dc 
sans zaak tiiet vun de andere te willen onderschei

den, eu wordt het de vraag, of, bijaldien men bet 
ooit over alle punten eens mocht kunnen worden, 
het belang der Maatschappij dan nog wel zou mede
brengen om over le gaan tot de belangrijke uitga
ven , welke bedoelde steigerkude vordert. Daarom 
gaf de Directie haar verlangen te kennen. dal Bur
gemeester en Wethouders huur versoek niet langer 
onder zich hielden, maar in elk geval zouden mede
delen aan den Raad der gemeente, en maakt zij 
van tic gelegenheid gebruik, welke baar jaarver
slag mm de deelhebbers aanbiedt, den stand vun 
zaken hier openlijk mede te deelen. ter verantwoor
ding jegens den handel. 

•Het de voorbereidende maatregelen tor onteige
ning ten behoeve vun de aansluiting u a u deu Staats
spoorweg te Amsterdam ging u r tijd verloren dan 
wellicht het geval zou geweest zijn. wanneer de 
Maatschappij hierbij geheel op zieli zelve stond. De 
tweede ter-visie-ligging I ft nu ivbler plaats gehad 
en men mag dus verwachten , dat do aanwijzing 
der te onteigenen perceelen thans spoedig sal volgen. 
Inmiddels wenl reeds overgegaan lot. de aanbesteding 
der werken iu de Rietlanden, welke voor rekening 
der Maatschappij moeten wonien aangelegd, ter be-
koiniug \uu oen eigen goederenstation langs de 
zuidzijde van hel spoorwegfaossi el de noodige ka
den en steigers voor groote en kleinere vaartuigen iu 
verband met de ontworjien handelskade , liet centraal-
stution aan het IJ, bot entre|>otdok en de reeds be
staande goedenmstations a a n deu Kadijk, tegenover 
het entrepotdok en uun den Amstel." 

Nadat het verslag was uitgebracht, wenlen de 
volgende besluiten genomen: 

Herkozen werden de Interen Mr. R. J. Graaf Schiin-
inolpenninck vnu Nijenhiiis, Jhr. Mr. W. T.Oevers 
Deynoot, T. P. Viruly, Mr. I, A. J. VV. Baron 
Sloet, sir Th. Edwards Moss Burt. K. Chaplin en 
A. Fledcher, tlie als commissarissen, en Mr. II. 
Ameshoff, F. C. Zillesen en J. C. 'sJacob, die als 
directeuren uau de beurt van aftreding waren. 

De balans werd goedgekeurd e n liesloten aau dc 
deelhebbers uit te koeren ƒ 7.90 per aandeel van 
ƒ 2 4 0 , ƒ 3 . 1 0 per aandeel' van ƒ 0G en ƒ 1 . 1 8 1 / , 
per aandeel van ƒ 3 0 gestort kapitaal, makende 
met de vroegere uitdeeling 7.08 percent. 

De Directie wenl gemachtigd om, onder goed
keuring van commissarissen, do concessie v a n den 
aanleg en do exploitatie vnu een paardenspoorweg 
v i m het station der Maatschappij te 's-Hagc n a a r 
het groot stedelijk Badhuis te Scheveningen voor 
rekening der Maatschappij op zoodanige voorwaarden 
te aanvaarden, als baar billijk en doeltreffend moge 
voorkomen. 

Tot president der directie wenl de heer Mr. II. 
Aiueshoir en tot vice-presidein de heer .1. Staats 
Forbes opnieuw benoemd. 

Amsterdam. Dezer dagen heeft de directeur 
der stadsreiniging zich met dou stedelijkon ingenieur 
van publieke werken, deu heer J. G. van Niftrik, 
naur het buitenland begeven, om onder dc leiding 
en medewerking des eersten, in de grootste steden 
van Europa het reiuigingssielsel te liostudeereii. 

Leeuwardan. ln de jongste wmtervergadering 
stelden de Provinciale Stalen v a n Friesland twee 
reglementen van politie vast, bet eene op het gebruik 
van waterstaatswerken, iu onderhoud en beheer bij 
de provincie, het andere op de publieke tot dea ge
in eenen dienst van allen bestemde waterstaatswerken 
in Friesland, niet in onderhond e n beheer bij de 
provincie of' het rijk. Beide reglementen gaven aau 
leiding tot bedenkingen bij de UoOge Regeering, 
tengevolge waarvan 's Konhigs beslissing word ver
daagd. Een dier bedenkingen gold het algemeen 
verbod aan allo fabrieken om afvul of schadelijke 
stollen te loozen in de vaarten. Dc Minister van 
Riiincnkttidsclic Zaken arhtte dit in strijd met de 
wet van 2 Juni 1875 (StaatMail no. 95). Het 
bederf van water is iu art. 11 dier wet begrepen. 
Er zouden dus telkens bij bet Umttaan van de oprich
ting eener fabriek, die ouder de bepalingen dier wet 
valt. maatregelen kunnen wonien voorgeschreven tegen 
waterbederf, in varband met de locale omstandig
heden. De bepaling was evenwel zeer nuttig voor 
zoodanige fabrieken, dio geen vergunning behoeven, 

I hetzij omdat ze in bedoelde wet niet genoemd, of 
f reeds vroeger Opgericht zijn zonder vergunning, in 
j een tijd toen deze volgens de toen bestaande bepa

lingen niet wenl vereischt. Het zou, volgens den 
Minister, voldoende zijn bij bet verbod mu «afvul 

• van fabrieken in de vaarten te worpen en schadelijke 
ste-lfen daarop te loozen", te voegen: -.onverminderd 
dc toepassing der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad 
no. 95) bij de oprichting van inrichtingen, waarop 
die wet toepasselijk is. 

Gedeputeerde Staten zagen den beweerden strijd 
niet in. De wet, redeneerden zij, roept hat (someante-
bestuur concessie te verleenen of te weigeren, tenzij 
de fabriek zij gelegen in twee gemeenten, als wan
neer Gedeputeerde Staten iustede vnn hot Gemeen
tebestuur optreden. Intusschen heeft de wet niet 
voorzien in het geval, dat wel de fabriek in één ge
meente is gelegen, maar bare werking — het 
waterbederf — zich buiten de grenzen der gemeente 
uitstrekt. Voor dat geval nu wus do bestreden 
bepaling geschreven. Zij bemoeit zich niet met dc 
fabriek, maar belet de nadeelige gevolgen ervan 
voor de openbare gezondheid en het vischwater. Hot 
gold hier een reglement van openbare politie , eene 
bevordering van openbaar belang, 

Do Minister verklaarde echter niet van do onjuist
heid zijner bedenkingen te zijn overtuigd gewerden. 

Tengevolge daarvan stellen Gedeputeerde Staten 
thans min de Staten voor, de door den Minister 
aangegeven wijziging, evenals nog eeuige verande
ringen, in de reglementen op te nemen. 

Deventer. De heer D. J. Oosthoek, architect te 
Bergen op Zoom. is met ingang van I Augustus e. k. 
Iieuooiud tot adjunct-ingenieur voor do slechting dei-
vest iug werken alhier. De opzichter Hofkamp, thans 
te Koevsrden geplaatst, wordt hem toegevoegd om 
tie verschillende opnamen te doei di bwerpeil 
iu gereedheid te brengen, 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag, • J u l i . 

De W i j k , te 91/, uren, door hel gemeentebestuur: 
bel bouwen vau 2 tolhuizen bij den straatweg vau 
de Stapel over Kockango uaur het Koogat. 

vV(ii i .mrt«(i i t», te 10 uren, door het gemeentebe
stuur : het leveren van 200 eikenhouten paaltjes. 

M...iHt,iei,i , te 10 uren, door het ministerie van 
biuncnl. zaken, nau het gebouw van bet prov. best.: 
bel verbeteren van den weg tusschen dc Kijks-groote 
wegen van Maastricht naar Nijmegen en van Maas
tricht uaar Vaals in de gemeente Meerseu. Rauiinir 
ƒ 0 6 0 0 . ë 8 

ivriie.uen. te 10 uren, door liet gemeeutebcst.: 
bet vergrooten der openbare school aldaar. Aauw. 
tc 8 uren. 

Ileegweud, te 11 uren, door het college van liet 
dagelijksch bestuur der banue van Hoog-cu-Aardswoud, 
in het gemeentehuis: het verstralen van 5148 M 1 

straatweg in genoemde bannc, met bijlovering van 
40,000 nieuwe steenen-

i i n n i i . i r . i iu , te 11 uren, door dijkgraaf en heem
raden van den polder Het-Biuneiiland-van-Barcndrecht, 
bij B. vau den Berg: bet onderhoud der timmerwer
ken aau dc wipwutermolens van dien polder, met de 
bij IKihoorende werken, voor fi jaren. 

Zevenbergen, te 11 ureu, door burg. en weth.: lo. 
liet verbouwen der school eu oudcrwijzerswouing m 
dc kom der gemeente; 2o. hot schilderen dier schooi 
ou woning; Bo, bet maken vau een ge vorandcriugcu 
in de woniug vun den directeur van het Hijka-telc-
graaf kant oor. 

Delf t , tc 12 ureu, door den directeur der artillerie-
stapel- en constructiemagazijnen: de levering vuu 500 
grenen betidinghout, heele beddiugplankcu no. 1; 
300 vierkante schoppen uo. 2; 300 KG. paarde haar, 
tea behoeve dier magazijnen. 

Derdrrehl , te 12 uren, ter secretarie: lo. het afbre
ken eu wegruimen vau liet dek dor Nieuwbrug te Dor
drecht eu liet maken van een nieuw onderdek en 
trottoir vnn goereosotcerd dennenhout; 2o. liet doen 
vuu rcinigings- cn stukadoorswerken in eeuige school
gebouwen. 

kampen, tc 1 uur, op het raadhuis; hel aanleggen 
van een griutweg met steeucn brugje in het Buiten
dijks, bcueveus het onderhoud vau dezen eu andere 
wegen ged. dit en bet volgende jaar. 

Ketlrrdam, te 2 ureu, door de ingenieurs M. Sv-
mons cu - I . A. Roest van Limburg, iu het Notaris
huis: het maken vnn een gebouw met sciioorstcen 
auu dc kievitstraat aldaar. 

rernaitrd, bij deu burgem. van Wostdon^eradeel 
de levering van 920 stère riviergint. 

Oortrha»ke , bij deu kerkvoogd J. B jstorbosofl, liet 
uitbreiden cu geheel verhouwen cn teniicuwen der 
predikautswoning te Haskorhorue. * 

Dinsdag, 10 J u l i . 
Deventer, te 10 uren, door het gemeentebestuur: 

liet verrichten van eeuige onderhoudswerken, hetdoeu 
van eeuige vernieuwingen aan gemeentewerken en het 
schoonmaken van eenige gebouwen, in 20 perc. 

kmaterdam, te 11 uren, ter griffie vau de directie 
der Marine: het doen vau eeuige onderhoudswerken 
op 's Rijks werf en aan 's Rijks lijnbaan, aldaur. 

l i p te 11 uren, door de gemeentebesturen van Erp 
cn Boekei, op het raadhuis: het bewerken der aarde-
bami, liet I' jjn vau kunstwerken eu liet met klin
kers best nit .in den bestaan.len weg fusscheil deu 
prov weg 'inTSrp en de Dorpsstraat ie Boekei met 
woderszijdsehe vertakking, in 2 perceelen. 

'a-Hesrh, ie 11 uren, door den commandant in bet 
7c gt-nieciiminaudeiiieiit, in liet lokaal terzijde van de 
Vuclncrpoor': het veraudcreu vau het dak boven het 
graanmaguziju aldaar. Bilj. iuz, 9 Juli, te 3 ureu, bij 
den ingenieur voornoemd. 

Hedembllk, te 11 uren, op bet Koggcahuis: het 
leveren van 375 M J grint. 

\ , knit, te 12 uren, door het gemeentebestuur: 
bel (toen van verschillende werken aan het gemeeote-
buis, in perceelen, 

V i i i M e r i l . i t » , tc 12 uren, in Dc Booile Leeuw . 
bet bouwen ccner bouwmaaswouiug met schuur iu 
het drooggemaakte IJ, benoorden en aan bet Nuord-
zccknuaal, nabij dc spoorwegbrug, ouder de gemceute 
Zaaiidaui. lui. bij de architecten Wierda cu Smit, 
te Amsterdam 

'•-Hiuie, tc 1 uur, door het ministerie vnu justitie: 
liet bouwen van een ringmuur eu vau 3 wandelplaat
sen voor ccllulair-veroordeclden bij het burgerlijk en 
militair huis van verzekering te Zwolle. L l . bij den 
ingenieiir-nrchitect J . F. Metzelaar, te 's-Hage. 

Vkkeruomir, vóór 's avonds 7 uren, bij J S. 
Ilaahin.i: het bouwen vau eeue sleluhuizing voor de 
diakcnie van Akker wou do aan den Wcstsiugcl. 

lie K ; j p . door liet polderbestuur vun Graftermcrr, 
bij den secretaris A. Nieuwland: de levering van 
75,000 KG. Kubrkolco. 

Wiaaehaten, bij deu gemrcntearcliitect: deleve
ring vau 00,000 le soort Waalstraat klinkers. 

Weenadag, SI J u l i . 
Wlaaekerke, te 10' , lirCU, door het beslui) t de;-

waterkeering van deu cal. polder Vliele, in de Direc-
liekect: lo. luit makeu van zinkwerken tot verdediging 
van den oever des polders; 2o. het verbeteren en on
derhouden der waterkeereude werken van deu polder 
over 1877/73. Aanw. 9 eu 10 Juli. 

' • - l uxe , te 11 uren, door het miuisterio van bin
neul. zukeu: lo. het doen van herstellingen en ver-
nienwiugfii aan dc Rijks-rivierwerken op den Boven-
Riju cn tie Waal, met het onderhoud daarvan van 1 
Juli '77—30 Juui '7S, in 3 perc. Kaming: perc. 1 
ƒ24,000, pcrc. 2 ƒ25,500, perc. 3 ƒ 24,500 ; 2o. het 
doen van herstellingen eu v ernieuwingen aan de Rijks-
rivierwerkoo op den Geldrrschen IJsel, met het on
derhoud daarvan van 1 Juli '77—30 Juni '78, in 3 
perc. Raming: perc. 1 f 14,900, perc. 2 ƒ 14,700, 
para. 3 ƒ18,900. Raming: perc. 1 ƒ 1 4 , 9 0 0 ; perc. 2 
ƒ14,700; pcrc. 3 ƒ18,900. 

Apeldeorn, te 12 uren. door het R. K. parochiaal 
kerkbestuur, bij A. Overhelde: bet vergrooten der 
parochiekerk. 1 1. bij den architect O. te Riele Wc, 
tc Deventer. Aauw. 2 uren vóór de besteding. 

Zlrrihzee, te l 1 ; , uren, door het gemeentebestuur: 
bet maken van rene afdamming in de oude haven ten 
westen van de eerste houten binuenbrug-

EMSIIC, te 2 ureu, bij Blankhart: het maken van 
ecuc machinekamer en fondeermg eener nieuwe ma-
chiue uan een der fabrieken aldaar. 

II run Ingen. te (1 uren, door het gemeentebestuur-
I eonfge werluauwihedi u aan het schoolgebouw. Aanw. 
1 I] Juli, te 5 uren, 

llendi-rdng, IS J u l i . 
's-Hagc, ten behoeve vau bel burgerweeshuis voor 

I Hervormden; Iul afbreken eeuer bestaande- ea het boa-
wen eéner nieuwe bouwimiuswoDingaandeLoozerlaaii, 
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„ader do gemeente Loosduinen. Inl. bij den architect 
E. Saraber, tc 's-Hage 

Breda, te 11 ureu, door den commandant iu lift 
de geniecommandeincut, in Het Hof van Holland i bet 
bouwen vau woningen voor gehuwde militairen eu vnn 
traschlokalen aldnur. Bilj. inz. 11 Juli, voor 3 uren, 
0p het bureau van den comm. voornoemd. 

Velnt, te 11 Uren, door dijkgraaf B0 hoogheemraden 
van Delfland, in het Gemeenclandshuis: Io. het doen 
vaa groadaanvulling eu hel met rii-ibeslag dekken eu 
met vlectiltuiueu bezetten van dc buiteu'aluds der 
kaden langs den voorboezem van bet stoomgemaal 
„Van dor Goes", aan dc Vijf Sluizen bij Schiedam; 
j.. eenige veroieuwingca aan de beschorhng langs 
liet kanaal, bij de Oranjesluis, cu verdoro werken al
daar; 3o. het vernienweu der westelijke beschoeiing 
van de Korpershocksclic brug bit Schipluiden, van het 
overdok op deze brug, cn herstellen der oostelijke be-
-c ï ioe i ing , 4o. de leverantie van eenige cikcu- en 
penen lioutmatciialen; 5o. het uitdiepen van een 
gedeelte vau bet Oostgiagwaterj 6a het tierig onder
houd van de Weverskade, van de Weddebrug te 
Maassluis tot de Spartelheul. 

Hlddelhurg, te I uur, in de Abdij: lo. liet mot 
Oooruikschcii steen beitortcn van een gedeelte voor
over anti de oost- cu aau dc zuidwatering; 2o. het 
over 1588 M. lengte uitdiepen van ecu gedeelte vau 
den Kleinen Yeersclieu wntergnug. 

Menalduni, door deu burgemeester vuu Mcnaldu-
aadee): bot ufbrekeu van ccn gebouw en eenige ge
timmerten, cn bet st u-bleu van eeue school met ou
der wij ze ra wou iug te Dronrijp. 

V r j d a g , 13 J u l i . 
VIIOM-II , ie i" :

 : ureu, tloor het ministerie van 
binnenl. zukeu, uun bet geb. vau het prov. best.: het 
ojjniimeu vau ondiepten iu liet kanaal dc Dieze. Aan
wijzing 9 Juli. Raming ƒ10,100. 

v r II lie i n , te 12 ureu, door het ministerie van 
biuncnl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: 
eenige werken tot herstel van winter- en stormschade 
•an den Ellokoinsclieu overlaat, behoorende tot den 
Kijks-grooten weg van Arnhem naar Dieren. Raming 
ƒ1390. 

Zwal le , te 12 uren, door bet ministerie van bin-
ui-ui. zaken, aau het gebouw vaa het prov. best.: lo. 
bet maken cu iuliangcn vau eeu paar nieuwe buiten
deuren voor de kb ine schutsluis te Katerveer. Ra
ming ƒ 1 9 3 0 ; 2o. het docu van bestratingen op den 

• • • - -1 weg vuu Holten naar VYierdcu. Raming ƒ 9 5 2 . 
Lee«ward«n, tc 1 uur, door het prov. bestuur: het 

opruimen eener ondiepte in het vunrwater van Bol-
jirard naar Sneek, bij de voormalige Gleibakkerij. 

Laag-Maeren, tc 1'/, uren, door curatoren der 
stichting Bctbcsdn, in het Hotel-Bcrgbege: bet doen 
van vernieuwingen nan eenige boeren huizon nldaar. 
Inl. bij dun rentmeester W. Kluasseii, te Spankeren. 
Aanw. te 9 uren. 

Katendreeht (gem. Churlois). bij den secretaris-
penningmeester C. van Riet: de levering, op keur der 
directie, van 80,000 KG. Ruhr-macbinekolen in dc 
ïteenkolc ii bergplaats te Hillesluis van de polders 
Varkcnsoord-eu-Karaeraelksland, de Hille en Katen-
drecht. 

Zaterdag, 14 J u l i 
Heusden, tc 11 uren, door dijkgraaf cn heemraden 

vun den Hoogen Maasdijk van Stad-en-Lande vun 
Ht-usdcn c. a., in Het Wapen van Amsterdam: hel 
leggen vnu een zaudberm in den Ooiscben Wiel, nnn 
deu Drongclonscben zeedijk te Drongclen. 

V i i i M e r . i i . t i i , te 12 uruu, door de diviu-erc der Am 
•terdamscbe Kanaalmaatschappij: het ai«.|f. sagen van 
6 remstoelen cn bet stellen van 19 meerpalen in of 
langs het builenkauaal, bewesten de Noorazecstuizeu. 
lui. bij den eerstaanw. ingenieur, te Amaterdam en den 
sectie-ingenieur, te Velzcn. 

l'treeht, te 1 uur, door hurg. cn wetli.: het doen 
van eeuige vernieuwingen eu herstellingen aan eenige 
stedt lijke gebouwen. 

v i u r k i i i i i , bij deu voorzitter vau het dijksbestuur 
(au liet waterschap Het Workiiiner Nieuwland: lo. 
de levering van: 370 stuks 53 d.M. grenen ilijkpaleii, 
10U M. 10 a. 25 grenen gording, op 14 cn 15 Aug 
B . s.; het aanleggen van nieuwe werken en her
stelling auu de zeewering. Bilj. inz. 13 Juli. 

Haandag, l « J u l i . 
'•-Hage, te l l 1 / ) uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan bet gebouw van liet prov. bestuur: 
het verbeteren vau een vak steeiiglootiug aan deu 
Ouielaiidsclien zeedijk, aan de luidzijde vau het ei
land Goedereede, tusschen de liiiktometerpalcu 31 en 
35. Aanw. 11 Juli Raming ƒ 15,500. 

Zulderwaude, te 12 uren, door het kerkbestuur dor 
Herv. gemeente, bij I. Oosterbnau: het afbreken eu 
bouwen van eeuo kerk met loren tc Zuiderwoudc, 
volgen! gewijzigd bestek. Inl. bij deu architect T. C. 
tan der Sterr, tc Hoorn en L. de Oude, te Zuidcr-

unie Aanw. 13 Juli, te 12 uren. 
Kal lerdam, door deu architect E. G. A Fol: het 

bouwen van een beereubuis met tuin op een terrein 
Ban den Mauritswcg. 

Dlnadag, 17 J u l i . 
Haaricnadijfc, te 10 uren, door het bestuur van 

l>et waterschap, aau den Tolakker: het maken van 
san nieuw schut onder Utrecht en de uitvoering van 
csaigs reparation ann de onderscheidene werken van 
het waterschap. lui. bij deu architect C. vau Es, te 
Mnartensdijk. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van ma
rine: liet bouwen van een wouing voor deu dienst 
van het loodswezen op Terschelling. Aanw. 13 Juli, 
te 12 uren. 

(•raiilnicen, te 12 Uren, dour burg. en wetli.: lo. 
bet bouwen vau 3 draaibruggen over het Pekulder-
boofddtep van dc Zuiderkolonie ea 3 battiugs over de 
wijken aldaar, iu 1 perc.; 2o. idem van eene stun-
wachterswoning bij het te ninken lc verlaat in liet 
kanaal naar bet Compascuum; 3o. idem vau cene 
sluiswachterswoning, tevens boerderij, bij het tc ma
ken 2e verlaat uldaar. Aanw. door den iugenieur der 
ttadsveueu: voor de bruggen 11 Juli, tc 11 uren, 
voor dc woningen 12 Juli, te 12 uren. 

L'lreelu, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
>sn Staatsspoorwegen, aan het Centraafburenu: du 
levering van ijzeren spoorstaven cn eiudplaten. 

« o e n - d a g , IH J u l i . 
H-iiiige, te 11 uren, door bet ministerie vaa bin

nen], zaken: lo. het verrichten van bsggerworken tus
schen de peilpalen 8 ea 33 en daarmee gepaard gaaudo 
opruiming van den ouden Noorder Kctelleidam, tot 
'oortsetling der verbreeding ran den Ketclmoud, iu 
't belang vau den waterweg Zwol le-naar-Zee. Aanw. 13 
cn 14 Juli. Raming ƒ193,200; 2o. het opruimen van 
gronden uit deu uieuweu Maasmond san den Hoek 
van Holland, lot verbetering van den waterweg Rot-
terdiun-nanr-Zee. Aanw. 11 cn 12 Juli; 3a. het op
ruimen vnu eeu iu de Boven-Mcrwedo te Sleeuwijk 
gezonken vaartuig. Aanw, 12 en 14 Juli. 

>Umruuri te 12 uren, door burg. eu wetli.: het 

doco van eenige horstollingen aan het raadhuis eu 
eenige bestrating. Aanw. te 10 uren. (Herbest.) 

SEutfen. te 2 ureu, door de Nederlandsch-Westf. 
spoorwegmnati., ten raadhuize: lo. het vervaardigen 
en stellen vnn deu ijzeren bovenbouw van sjioorwog-
bruggen, ten behuevc van bet gedeelte spoorweg 
Zutfen —Winterswijk: 2o. het maken van de aarde-, 
de kunst- eu eeuige andere werken voor het gedeelte 
spoorweg van piket no. 313 (onder Lichtenvoorde) 
tot en met station Winterswijk, cn het vervoeren en 
verwerken van ballast en leggen van spoorbaan, ten 
behoeve van deu spoorweg Zutfen -Winterswijk. 

Uanderdan, I » J u l i . 
4materdam, te 11 uren, door het ministerie vnn 

koloniën, aan bet koloniaal etabÜsscment : dc leveriug 
in 2(i pcrc. vau: 11,700 Eng. tons Newcastle steen-
kolou; 100,000 KG. gietijzer; 500,000 stuks VVnul-
klinkers, gekookte en ongekookte lijnolie; trunu; 
asplialt-vilt; iizcreu geldkisten; idem stijgbeugels; 
wasscbijvun: hoorns en trompetten; trommen, trom-
snaren cu vellen; snoeren tot hoornblazers; oüc-
flescbjes van Brittaniaiuctaal; houten pakkisten: blik
ken bussen ; gemalen wit krijt; zeil-, kiirl-, Meppcler-
ever- en presenuingdoek; ijzeren waterkisten. 

'•-Hage, te I uur, door hot ministerie van justitie: 
het veranderen cu beschieten van tie kap. bet maken 
vau eenc nieuwe kroonlijst, en andere werksaamheden 
aan bet rechtsgebouw te Utrecht. Inl. bij deu iugc-
uieur-architcot ,1. F. Metselaar, te 's Hage en den op
zichter W. 11. Schooiihein, te iltrecht. Aanw. l l 
Juli, Ie 1 uur. 

Haarlem , le J 1 , uren, door het ministerie vun 
binnenl. zaken, ann lictgcbouw van liet prov. best: lo. 
het doen van ecnigo buiteugewoun werken min de 
Rijks-groote wegen Ie kl. nos. 1 eu 3 in Noord-Hol
land. Raming ƒ 6000) 2o, het herstellen van dc 
stormschade, oulstaan in Jau. cn Febr. '77 aan Bijks-
haveiiwerken eu zeeweringen op Urk. Raming ƒ4500. 
Aanw. van beide 12 Juli. 

Keuzen, te 'i uren, door het bestuur der water
keering van den cal. polder Nieuwe Neuzen . iu het 
Nederlaudscli Logement.: het maken van werken tot 
ocververdediging. Aanw. door den opzichter A. Vis
ser, 12 cn lu' Juli. 

VrUdag, 10 J u l i . 
Hlddelhurg, te 10 uren, door liet ministerie vnu 

binnenl. zaken, aan het gebouw vau het prov. best.: 
lo. het bezetten met Vilvoordsche stcenglooiing van 
de oostzijde vau den oostelijkcn hnvendam van het 
kanaal door Zuid-Bevelaud te Hansweert. Aauw. 14 
en Hi Juli. Raming ƒ 8 8 5 0 ; 2o. het herstellen van 
boorden langs het kanaal door Zuid-Beveland. Aauw. 
14 en 16 Juli. Raming ƒ17,945. 

Leeuwarden, te I-" ; uren, doorliet ministerie van 
binnenl. zaken, san het. gebouw van het prov. best.: 
het bouwen eener ijzeren draaibrug en het vernienweu 
eu her-teilen der houten IJI'SCIMtelingen tc Akkrutu. 
in deu Rijksweg vnn Leeuwarden naar de Overijselschc 
grens. Aauw. 13 en 1(1 Juli. Raming / 11,500. 

Zaterdag. J " " 
Deventer, tc 11 uren, door burg. en weth: het 

leveren vnu 4 zuiverkisteu, 2 wasclikisteu, 2 scrub
bers, 4 coudensatiokisten, 18 kraanknsten, 1 geslagen-
jjzereii mainpijp, klimpijpen, zwnanhalzen voor 2 stuks 
i-retortsovens, 2 stoomketels compleet, en diverse 
verbindiiigsbuizeti, hulpstukken enz. 

Haandag, IS J u l i . 
«mereieart, te 11'/, uren, door burg. en weth.: 

het vernieuwen van straten, iu Waalklinkers, lava- en 
vel 1 keien, over eenc oppervlakte van ongeveer 3000 
M. Annw. 19 Juli, te 10 ureu. 

Uardrecht, te 12 uren, op het raadhuis: lo. de 
exploitatie der geniceiilerciuiging aldaar; 2o. bet diep 
eu schoonhouden van allo binnengrachten in de ge-
iiii-eu'e: 3o. het uitdiepen en diephouden der havens 
eu hareuwerken binnen de gemeente. 

Amaterdam, te 2'/i ureu, door de administratie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, in liet sta
tionsgebouw: lo. het maken van eea wachters won ing 
aan liet oostelijk uiteinde van liet station te Zutfen 
en het verplaatsen van eene groote draaischijf op dit 
station; 2o. dc levering van eikenbout voor dwarslig
gers en wissels, in 2 pcrc; 3o. het maken van werkeu 
in de Stadsrietlaudcn en langs de Nieuwe Vaart al
daar, ten behoeve van een goederenstation. 

Diaadat;, * * J u l i . 
Hakk lnga , tc 1 uur, door burg. en weth. van 

Oostslelliiigworf: lo. het bouwen van eeue school en 
ond er wijzers woning tc Oldeberkoop ; 2o. (Herbest.) 
het verbeteren en vergrooten van do school te Hauler-
wijk (boven) Inl. bij den gemeenteopzichtcr A. Kooi-
stra, te Makkinga. 

l-trecht, tc 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, aan het centrualbureau: de 
uitbreidiug van sporen en het maken van bijkomende 
werken op het station Lochem, ten behoeve van den 
spoorweg Zutfeu naar de Pruisische grens. Aauw. 
12 Juli. Raming ƒ 4330. 

Woensdag, S » J u l i . 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van bin
nenl. taken i de levering van baza.lt tot bet onderhoud 
der Rijksriyierwerken op den Gelderschen IJsel langs 
het Keteldiep eu in het Zwolsche Diep, in 3 perc. 
lui. bij den hoofdingenieur Rose, te VHage eu dra 
ingenieur Leemans, te Kampen. 

Honderd»*, BO J u l i . 
Haarlem, te . uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken , aau bet gebouw vau liet prov. best.: bet 
herstellen van dc stormschade, ontstaan in Jan. en 
Feb. '77 nau de havenhoofden te Mcdemblik. Aauw. 
21 Juli. Raming ƒ 5200. 

Maandag, IIO Juni . 
' • - lUge, te l l ' / i uren, door het ministerie vsn 

binnen), taken, aaa het geb. van het prov. beat.: het 
opruimen van een gedeelte der hoofden aan den mond 
der Oude- of Marineharen te Hellevoetsluis en het 
maken vaa nieuwe koppen asn die hoofden, Aanw 25 
Juli. Raming ƒ68,600. 

Op Inter te hepalen datum. 
Velaen, in De Prins: lo. het bouwen van 10 ar-

beiderawoniiijgen te IJmuidcn, Inl. bij J. H. Stoel Jr. 
tc Bloemendaal; 2o. bet bouwen van 4 arbeidorswo' 
ningen te IJmuiden. Inl. bij J. H. Eilmsnn, te Zaan
dam. Bestekkeu on teekeuiugeu liggen in De Prins. 

Afloop van Aanbestedingen. 
(.orredijk 16 Juni : liet doen ran vertiiniucriug , 

stukadoorwerk ens. san de kerk der Herv. gemeente; 
gegund aan J. A. van der Sluis, te Gorrcdijk, voor 
ƒ 3095. 

1'ithuiEcrmcedei», 21 Juni: het bouwen van cene 
nieuwe boerderij; ingek 8 biljetten, als: 
B. van Dijk, te Kantens, / 1(1,850 
J. Wieringa, Zijldijk, „ 16,790 
H. Boa, „ Uithuizen. „ 16,373 

te Uitbuizermeeden, ƒ 16,230 
.. Grootegast, „ 15,864 
„ Warffum. „ 15,600 
„ Hoogkerk, ., 14,662 
• Uithuizen, ., 13,625 

I). Offringa, 
A. Ten inga, 
J. Zeldcnrusl. 
A. Sick man. 
T. Westerdijk, 
gegund. 

Bergeii-*p-Za«m,23 Juni: bet maken van een stee
ueu duiker met 2 putten en hijbehoorendo werken; 
iagek. 2 biljetten, als: 
C. Harlog, te Sliedrecht, . ƒ 10,90;) 
C. Bastioansen, „ Bcrgen-op-Zoom, ' ,, 12,670 

ZwUndt-eeht, 23 Juni: het boawen van eeu lan
delijk woonhuis aau deu parallelweg te Dordrecht; 
ingek. 6 bilj., als: 
J. Kooij, te Dubbeldam, ƒ 12,790 
C. J . Schotel, „ Dordrecht, „ 12,512 
,L J . van Sluisdam, „ idem „ 12,046 
C. Bothof, „ idem „ 11,950 
J. v. d. Vlugt, „ idem „ 11,710 
N. Klaas, „ idem „ 10,494 

Zwijndreehl , 25 Juni: het vergrooten un restnu-
reeren der kerk vau dc Herv. gemeente cn het uit
voeren vau bij behooren de werken ; ingek. 10 bilj., als: 
N. Klaus, te Dordrecht, ƒ 13,994 
J. J . van Sluisdam, „ idem „ 18,570 
J. Gouw. „ Hecrjansdnm. „ 18,200 
J. Buurman, „ Pmtershock, „ 18,120 
F. J . Wulfse, ., Zwiindrecht. „ 18,084 
B. de Bfiudt, „ idem .. 18,036 
C. D. Kleijn, „ Moerdijk, „ 18,000 
J. Kooij, „ Dubbeldam, „ 17,987 
P. v. d. Net. „ Zwijndrecht, „ 17,900 
B Visser, „ Papendrecht, „ 16,775 

Nijmegen, 2fi Juni: lo. het bouwen van eene bad
en zweminrichting; minste inschr. was A. Beuuiug, te 
Nijmegen, voor ƒ14,000 (behalve de 6 poatona, waar
op het gebouw moet rusten.). 

2o. de levering van 200,000 straatklinkers; gegund 
aan Bendorp cn Co., tc Wcurt, en Burgers en Van 
Waijenburg, te Erlekom, elk 100,000 stuks, ad ƒ16 0» 
en ƒ 16.94. 

Herhei, 26 Juni: het bouwon eener congregatictaal; 
iugekomen 7 biljetten , als: 
L. van Herk, te Tilburg, ƒ 3055. 
J. v. d. Berg, „ idem „ 3000. 
Q. van Loon, „ Berkcl, „ 2860. 
H. Duzce, „ Tilburg, „ 2825. 
Van Spaundonok, „ Berkcl. „ 2810.50 
L. Mennen, „ Tilburg, „ 2730. 
A. Brekeltnans. . Berkel. „ 2718. 
gegund. 

Haarlem, 26 Juni: bet onderhoud nan gebouwen, 
bruggen, duikers, zijl- cn limietpalen in den Haar-
lemmermeerpolder: pere. 1 L Hulsbos, ƒ 1620; perc. 
2 F. Hulsbos, ƒ 8 7 0 ; perc. 3 ü. v. d. Starre, / 1185; 
perc. 4 L . Hulsbos, / 808; perc. 5 Gebr. Bos, ƒ 1689; 
pcrc. 6 G v. d. Starre, ƒ1825; perc. 7 J . Hulsbos, 
ƒ1249 ; allen tc Haarlemmermeer; gegund. 

Maastricht, 26 Juui: hot éénjarig onderhoud van 
het lokaal van het prov. bestuur; ingekomen 4 bil
jetten , als: 
C. van den Hof, te Maastricht, ƒ 1479 
II. H. Mc s, „ idem „ 1427 
J. Klijn, „ idem „ 1404 
F. Wittelings, „ idem „ 1340 

Zaandam, 27 .'uui: het bouweu van een woonhuis 
voor J . van de Stadt; ingek. 7 bilj., als: 
VV. A. P. Dcssing, te Naaldwijk, f 10,800 
J. W. Walraven, .. Amsterdam. „ 10,697 
J. 11. Braskamp, „ idem „ 10,587 
H . ten Holt, „ idem „ 10,387 
P. de Vries Gz., „ Zaandam, .. 9,937 
H . de Grool, „ Knollendam. „ ".v,u 
J. A. Nederborst, „ Gouda, » 9,500 
niet gegund. 

Uenemulden , 27 Juni: bet maken van ecu steenen 
beschoeiing langs de haven van de westerkade te 
Genemuiden, ter lengte van ongeveer 80 M . ; ingek. 
6 hilj., als: 
J. Zwolsman Jr., te Kuinre, ƒ 6900 
J. P. van Dijk, „ Gcuemuiden, „ 6460 
H. Bretnaii, „ idem „ 6246 
J. Fransen, „ Zwartsluis, „ 5973 
F. Schipper, „ Genemuiden, „ 5000 
It. II Heutink. „ idem „ 4789 
gegund. 

wi.iHeliotcu, 27 Juni: het leggen eener keienstraat 
met wederszijdscbe afwateriogsgoten enz. over eeue 
lengte van 1735 M.; ingekomen 4 biljetten, als: 
R. llavinga, te Winschoten, ƒ 2650 
W. Timmer, „ Finsterwold. „ 2590 
E. van der Voort, „ Winschoten. 2570 
J. M. Kruizinga, „ Blijham, „ 2558 

Breda, 28 Juni: het rioleeran van de Molenstraat 
en het leveren eu leggen van hardsteenen trottoir
banden; ingek. 3 bilj., als: 
C. P. Petit, te Breda, ƒ 3577 
Th. Kessel, „ idem „ 3500 
P. Rijppaert, „ Ginoeken, , 2672 

•(otterdam, 28 Juni i bet bouwen vau 2 panden 
aan de Aert-vau-Nesstraat; ingek. 3 bilj., als i 
Wed. Camesi, te Rotterdam, ƒ 19,970 
Van Reeden, „ idem „ 19,022 
Den Oude, „ idem „ 18,300 

A m i t e r d a m , 28 Juni: le perc. de vernieuwingen 
aan en het 3jarig onderhoud van de 3 wiudvijzelmo-
lens eu het machincgebouw der Sloter-Binneu eu-
Middclveldsche polders; minste inschr. was F. Peters, 
voor ƒ5999. 

2e pero. de vernieuwingen en het 3jarig onderhoud 
van - overhalen, 2 polderhuizen, walbeschoeiingen, 
bestrating, scheringen, hekwerken, 2 bruggen, l dui
ker eu 1 nieuwe rolwagenbrug; minste inschr. was 
G. Duipes, voor ƒ4547 . 

Zei-i, 28 Juni: het bouwen vau een nieuw raad
huis met daarachter in den tuin staand bijgebouwtje 
voor de nachtwacht enz. aldaar; ingek. 15 bilj., als: 
J. vao Straten. te Utrecht, f 28,240 
J. J. Mulder, „ idem „ 27,548 
G. i. d. Wielen, „ idem „ 27,054 
J. v. d. Brink, „ Zeist, „ 26,689 
A. Keera, „ Hilversum, ,. 26,000 
J. H de Vos, „ Utrecht, „ 25,980 
C. Pothoven, „ De Bilt, „ 25,024 
A. C. Vink, „ Utrecht, „ 24,969 
J. de Vos Jr. en 

B. J, van Baaren, .. idem „ 24,950 
t. i. Pijper, .. Zeist, 24,790 
J. A van Nie, „ idem „ 24,770 
W. cn A. Nahuijsen. „ Utrecht, „ 24,000 
G. C. A. Bakker. „ idem „ 23,974 
A. Bons, „ idem „ 23,780 
K. M Frijlink, „ idem „ 23,400 
A. Groenendijk, „ idem „ 22,646 

Heek, 28 Juni: bet uitvoeren van zeewerken voor 
de ocververdediging van den Koudepolder: minste 
inschr. was J . Meert ens, to Hoek, voor ƒ1793. 

\iner«ng.n , 29 Juni: het bouwen van eeu bewaar-, 
naai- ea breischool; iugek 4 biljetten, als: 
A. Bons, tc Utrecht, ƒ 3993 
J. A. van Lieuden, „ Amerongen, „ 2673 
P v. d. Broek. „ idem „ 2299 
A. van Ot, „ idem „ 2244 

BrulnUae, 29 Jui 
verdediging vau deu 
komen 13 bilj , als: 
W. Seliaddelee, 
C. Lokker Jz., 
C. de Wilde, 
A. J . Visser, 
J. vun der Linde, 
P. J . vau Remorfcl. 
P. J. Visser, 
P. van der Wende, 
I. A vuu Haaften, 
A. van Popering, 
U. Bolier 1>z, 
C. Boot, 
O Roskam. 

het makeu van werken ter 
er van hot waterschap{ iuge-

• Onedereedc. 
idem 

, Kuttcndijke, 
, Sliedrecht, 
, Zi-rikzee, 
, Hontenisse, 

Hansweert, 
, Goederende, 

Siicd recht, 
Bruinissc, 

. Sclierpcnisse, 
Haamstede, 
Sliedrecbt, 

f 25,818 
„ 25,680 
„ 25,500 
., 25,043 
„ 25,000 
„ 24,790 
„ 24,494 
., 24,400 
. 24,397 
„ 24,200 
., 23,639 
„ 23,070 
D 22,580 

tti-eeht, 1 Juli; het verven vau den metalen boven
bouw der spoorwegbrug over dc Oudo-Maas tc Dor
drecht; iugek. 12 bilj, als: 
B. M. Hoek, te Dordrecht, ƒ 4500 

ouderhoud „ 320 
B. Meisbergeu, tc Zwolle, „ 4100 

„ 390 
G. Bozuwa, te Dordrecht, „ 4300 

„ 300 
J. Nijdiug, te Hillesluis, „ 3991 

593 
J. Knrsebooui J r , te Dordrecht, „ 3900 

„ 460 
W. vaa Wilgeubcrg, te Utrecht, „ 3710 

„ 824 
L. C. dc Leur. idem, „ 35'JO 

972 
11. Quasi, te Dordrecht, " 3186 

M 500 
G. Schippers, te Katondrecht, „ 3000 

„ 420 
P. W. vnu Hattem, te Tuil, „ 2939 

„ 249 
M. H. Eijsvogel, te Rotterdam, „ 2761 

„ 330 
H. B. Zwang, ie Fijeaoord, „ 2680 

„ 350 
'a-llage, 2 Juli: de aanbouw Van eeuige lokalen 

aan- en teu dienste van het gebouw der Tweede 
Kamer; minsle iuschr. waren VV. A. G. Jansen en K. 
Hollander, te Utrecht, voor ƒ29,747. 

Amsterdam, 2 Juli: lo. het maken van een ge
deelte bskleedingsmunr langs den IJ dijk en de Han
delskade; minste inscbr. wns J. C. van Hattem, te 
Sliedrecbt, voor ƒ167,300. 

2o. het verlagen enz. vun den Spaarndammcrdijk; 
miuste inchnjvers waren Schep cn Ambagtsheer, te 
Amsterdam, voor ƒ5555 . 

3o. het graven vun gruchteu en het opboogen van 
terreinen tusschen deu Spaaruilninnierdijk en liet Wes-
terkaunal; minsle inschrijvers waren dezelfden, voor 
ƒ 55,055. 

In. het maken van ccn toegangsweg vnn het Plant
soen aan bet Blauwhoofd naar den Westerdoksdijk 
enz.; miuste inscbr. waren dezelfdeu, voor ƒ5555 . 

5u. liet graven van een gedeelte Singclgrackt bij de 
Raampoort: minste inschrijvers waren dezelfden, voor 
f 9999. 

Amsterdam, 2 Juli: lo. het veranderen der trek-
sluitboomcu langs den Noordholl. Staatsspoorweg 
tusscheu Helder en Zaandam; minste iuschr. waren 
Gebr. Moorman, tc Nieuwediep, voor ƒ 2050. 

2o. herstellingen aan de kraanbruggen over de 
Muidcrvoatt en dc Karneinelksloot in deu Oosterspoor
weg; minste inschr. was B. van der Weerden, te 
Utrecht, voor ƒ5400. 

3o. het bouwen van 2 dubbele en 1 enkele wacli-
terswoning langs den Oosterspoorweg tusschen Am
sterdam en Hilversum, in 2 perc; minste inschrijvers 
waren: perc. 1 N. van Veerseu, te Hilversum, voor 

ƒ 3 6 5 2 , perc. 2 H. Scheerboom en S. G. Vliekcn, te 
Amsterdam, voor ƒ4850. 

Dein, 2 Juli: de levering aan de artillerie stapel
en constructie-magazijnen van 20,000 KG. plat staaf-
ijzer, breed 0.070, dik 0.013 M. en 5000 KG. idem. 
breed 0.034, dik 0.010 M.; minste iuschr. waren R. 
S. Stokvis eu Zonen, te Rotterdam, ii /' 8.2Ï 5 per 
100 KG. 

Gee*, 2 Juli: de aanleg en herstellingen aau den 
zeedijk en den haveudam van deu polder de Sc li enge, 
in 2 perc-; gegund aan J. l.ev-, te Nieuwediep, voor 
de werkeu aan de Scheuge ƒ 2 7 9 8 , voor de uitwate 
ring door de sluis in de Piet ƒ 6 6 0 . 

l'treeht, 3 Juli: bet maken van eeu stationsge
bouw met perron enz. op station Ede; iugekomeu 13 
bilj., als: 
H. Hoogers, te Arnhem, ƒ 37,900 
J. dc Vries, „ Wageuiugeu, „ 35,555 
J. Post, „ Arnhem, „ 35,500 
P. de Leeuw, „ Wagcniugcu, „ 34,184 
H. Heuvels, „ Arnhem, „ 33,225 
M. Jansen, ,, idem „ 32,9SÏ 
P. Pièna, „ Kralingen, „ 32,240 
Popping, „ Wageningeu, „ 31,776 
VV. Letisiuk eu Zn , „ Aruhem, „ 31,540 
A. C Vink, „ Utrecht, „ 29,869 
D. vau der Tasch, „ Wageningeu „ 23,S65 
Th. G. A. Eibers, „ Arnhem, „ 27,441 

'a-llage, 4 Juli: bet uitvoeren van herstellingen en 
vernieuwingen aan de Rijksrivierwerkeu op dc Boven-
Maas, niet het onderhoud van 1 Juli '77—30 Juni 
'78, in 5 perc; minste iuschr. waren; pcrc. 1 en 2 C. 
Straalman, le Linne, resp. voor ƒ 11,192 en ƒ 1 8 , 4 8 0 ! 
pcrc. 3 Hovinck, te Pannerden, voor ƒ8075- perc. 4 
R. A. van den Berg, te Pannerden, voor ƒ14 ,675; 
perc 5 A- Bongnrts, te Zalt-Bommel, voor ƒ22,365. 

'a-llnge, 4 Juli: lo. het herstellen cu verbeteren van 
telegraaflijnen langs den Belgischen Grooten Cen-
traalspoorvvog langs deu Luik-Maastrichtsclien spoor
weg; langs deu Staatsspoorweg tusschen Maastricht— 
Tilburg en Eindhovea—Belgische greus; langs deu 
Noordbrabantsch— Duitschen spoorweg Bokstel—Duit
sche grens; langs den Bergiscb-Marliischen spoorweg 
Venloo—Duitsche greus eu langs dou Keulen-Min-
doner spoorweg Venloo—Molenweg; minste iuschr. was 
Pb. de Quinze, te Vculoo, voor f'734. 

2o. idem van idem laugs den Staatsspoorweg Veen-
wouden— Hnrliugen en Leeuwarden Meppel, met 
inbegrip der zijlijnen te Franeker, Grouvv en Steenwijk; 
minste inscbr. was J. Cats, te Joure, voor ƒ 1 0 7 3 . 

K r o n i n g e n , i Juli: hot maken van een nieuw 
schoolgebouw voor dc Ncdcrlandsch-Israclietische ge
meente; ingek. 10 bilj, als: 
8. de Wit, te Groningen. ƒ 10,075 
W. Cones, „ idem „ 9,900 
L. .1. Vegter, „ idem ., 9,433 
L. 11. Reiutjes, „ idem „ 9,276 
J. dc Vries, „ idem „ 8,881 
H. van der Nap, „ idem „ 8,746 
G. llinriebs. „ idem „ 8,640 
J. Werkman. „ idem „ 8,566 
F. lioders .. idem „ S.545 
M. Mammen, „ idem „ 8,537 
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D E O P M E R K E R — Zondaft 8 Juli 1877-

• - l l««r , 5 Juli: het onderhouden der kribben en 
vleugeldnmmeu, het leveren en storten van stortstoen 
en het doen van peilingen en opnemioireü, ten be
hoeve van de overbruggiug vau het Hollandse» Diep; 
ingek. 2 bilj., als: 
K. vau Wijngaarden U i . . te Sliedrecht, / fi«,50U 
D. Volker, Dordrecht. „ 03,300 

Vervol0; der Berichten en Mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 
'S-Gravenhage In de Stuatscourant N*. 105 

komt voor een rapport van den ingenieur voor het 
stoomwezen, den heer W. A. M. Piepeis, betreffende 
een ongeval met een stoomketel in de suikernillinu-
derij van de firma Beuker en lliilshofl' te Amsterdam, 
dat aan vier personen hel leven kostte. Hel bevat 
onder andere de volgende wenken VOOT de In-hande
ling van stoomketels, ler voorkoming van dergelijke 
rampen. 

•Eene nauwkeurige overweging van hei ongeval 
geeft aanleiding tol het maken van eenige gevolg
trekkingen , welke naar mijne bescheiden meening 
wel verdienen onder de aandacht zoowel van ketel-
makei's als van stoomverbriiikeis en hun bedienend 
personeel gebracht le worden. Moge de vervaardi
ging van ketels in de laatste jaren zijn vooruitge
gaan, de behandeling laat meermalen te wenschen 
over, vooral wat betrefl punt vier bieronder vermeld. 

l". De bexuiniging in brandstof tengevolge van 
het inmetselen vun het voorfront bij dergelijke ketels 
mag wel onmerkbaar genoemd worden, en is het 
voorzeker beter het front bloot te laten, en («ülglas 
en proefkranen recht daarentegen te plaatsen, met 
tapschroefjes over elke kraan, teneinde bij eventueel 
verstopt-raken de Openingen te kunnen doorsteken. 

2°. De vlotter, waar deze toestel vereischt wordt, 
behoort zooveel mogelijk zichtbaar voor het bedienend 
personeel geplaatst te zijn, en dient dit laatste zich 
dikwerf van de goede werking van vlotter WO wel 
als aluruifluil te overtuigen. 

3U. De smeltliare prop moet zooveel mogelijk uan 
weerskanten zuiver gehouden worden. De aanwezig
heid van roet in de vuur- en van ketelsteen iu de 
waterruimte, dus aan weerszijden van slechte warm
tegeleiders, ladet het tijdig smelten. Bij het periodieke 
ketelschooumakeu dient de looden prop af-en-toe 
vernieuwd te worden. 

4". Wanneer het [>eilglas wordt doorgeblazen. 
behoort men niet alleen, zuoals iu den regel geschiedt, 
de onderste kraan te openen, doch beurtelings alle 
drie, en tevens, tot controle, depruefkranen door te 
blazen. 

Aanbeveling kau voorls verdienen: 
5°. De plaat boven het vuur uitéén stuk te nemen, 

ol' wuuueer eeu dwursnaad niet te ontgaan is, deze 
te mnken duur beide aangrenzende (oppitten oiu te 
zetten, met een tusscheiigephuitsten ring, zoodat 
zicb tevens geene nagelkoppen in het vuur bevinden. 
Deze feitelijke versterking van den voorgang zou in 
het beschreven geval voorzekei den graad van door
zetting veel verminderd en wellicht het opflMCheurcn 

voorkomen hebben. 
6". Den ketel vnn een standpijp met smeltbaar 

schijfje eu alarmfluit te voorzien, gesteld op minstens 
5 centimeter boven de topplaat. Dergelijk smeltbaar 
schijfje is minder aan storing onderhevig dan de 
gewone looden prop, en zoodanige toestel k:m als 
nuttige aanvulling beschouwd wonlen Ud. de overige 
bij de wet voorgeschreven veiligheidsiniuhtiiigeii." 

Als hoofdoorzaak der ontploffing behoort te wur
den aangemerkt wutergebrek, tengevolge van het 
verstopt-raken der bovenste verbinditigspijp van het 
peilglas, in verband met het niet-voliloende gebruik
maken der peilglas- en proefkranen. 

Amsterdam. De Prins van Oranje en Prins 
Alexander zullen de opening der tentoonstelling van 
kunsl, toegepast up nijverheid, op 10 Juli e. k , 
niet met hunne tegenvvuunligheid vereeren. Den dag 
te voren zullen zij echter het leutoongestelde iu oogen-
scbuuw kuinen nemen. 

Op uitdrukkelijk verlangen der Prinsen, zul hun 
ontvangst loader eenig feestelijk vertoon plauts heb
ben; alleen de leden der regelings- en vun de uit-
voeriiigscommissieii zullen tegeiivvoonlig ziju. 

— De leden van de biiitienlaiidsche jury voor de 
ten toons telling zijn de heeren 1'. J. II. Cuypers vuu 
Amsterdam, L. V. Ebenon van Arnhem, Joost 
't Hooft van Delft, David van der Keilen en C. Muys-
ken vun 's-llage, C. Hochussen van Botterdam, Dr. 
J. Six en C. Springer van Amstenlam, Jhr. Mr. 
V. E. L. de Stuers van 's-Hage. 

De leden van de buitenlandsche jury zijn: voor 
België: A. Schuy en J. J. Winden» van Antwerpen,— 
voor Frankrijk: Kdnuanl Andre* en De Lajolais van 
PaiTJs, — vour Italic: Nicolas Haruz/i en J V. 
Texeira de Muitos van Venetië, — voor Oostenrijk ; 
Dr. J. D. Bruno Bucker eu Ferdinand Luusberger 
van Weenen, — voor /weden en Noorwegen: P. L. 
Daniel van Stokhulm en H. Schroder van Cliristiuiiiu, — 
voor Denemarken: J. Klein en H. Ollïk van Kopen
hagen, — vour Pruisen: Von Grüunw van Berlijn, 
Kaschdorff van Keulen, — voor Saksen: Carl Oral) 
en Hauschild van Dresden , — voor Zuid-Duitschland : 
A. Grauth van Nurnl>erg, Emit Lange van Mun-
chen, — voor Nederland: Jhr. Mr. V. E. L. de 
Slueis en C. Muysken, te 's-0ravenhage 

Utrecht. Den 2 Juli jl. overleed Aaldert Willem 
van Erkel, architect bij de Nederlandsche Bijnspuur-
weg-maatsch uppij, nu een langdurig lijden, in den 
ouderdom van bijna 38 jaren. De overledene werd 
den 13 Juli 1830 geboren en ontving zijne eerste 
bouwkunstige opleiding van zijn vader, die thans 
nog de belrckkiiig van gemeoiitearrhiteet te Schiedam 
bekleedt. Nadat hij eenigen tijd under wijlen den 
urehilect Immink. te Zaandam, was werkzaam ge
weest, kwam Van Eikel iu Intrekking bij de publieke 
werken van 's Giuveiihuge, om vun duur bij de 
Nederlundsrhe lujii.-poorweg-muutsrliappij, CtfNfj al> 
huujiiopzichtet' eu later als architect dienst te doen. 
De stationsgebouwen te Arnhem, s-Om ven huge en 
Botterdam zijn duur hem oiitwuijMi en getuigen 

van zijn goeden smaak uls fwuwkundige. Üe over
ledene wus om zijn luingenaain karakter bemind, en 
zijn aandenken zal bij vele vrienden in eere wonlen 
gehouden. 

Advertentien. 
Heden overleed te Utrecht, na een langdurig 

lijden, in den ouderdom van 38jaren, onze 
geliefde oudste Zoon A. W. VAN E B K E L , 
Architect bij de Nederlandsche Bijiispuorweg-
Muatscluippij. 

SCHIEDAM, M. VAN ERKEL. 
2 Juli 1877. C. VAN ERKEL—Mn.DEK. 

Gelieve deze algemeene levens als bijzondere 
kennisgeving aan (e merken. 

Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven. 

Ministerie van Justitie. 
R F I T T S G J J È O U W E N . 

Aanbesteding. 
Op Donderdag 19 Julij 1877, des namiddags 

ten één ure, zal in een der lokalen van het Minis
terie van Justitie, in de Lange Poolen te 's Graven
hage, hij enkele inschrijving worden aanbesteed: 

Het veranderen en beschieten ran do 
kap, het maken van een nieuwe 
kroonlijst en andere werkzaamheden 
aan het regtagebouw te Utrecht. 

Het bestek ligt ter lezing: te 's Gravenhage in 
gemeld lokaal eu te Utrecht in het regtsgebouw en 
is voorts up franco aanvrage te bekomen aan het 
Ministerie van Justitie en bij den Opzigter W. H. 
SCHOONHEIN te Utrecht. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Ingenieur-
Architect VOOT de gevangenissen en regtsgebouwen, 
J. F. METZELAAR te 's Gravenhage, en door den 
Opzigter voornoemd. 

Aanwijzing in loco zul wurden gedaan Zaturdag 
14 Julij des middags ten een ure. 

's Gravenhage, 5 July 1877. 
De Minister van Justitie, 

Voor den Minister, 
üe Secretaris-Generaal, 

CLANT. 

De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 
DEVENTER zullen in het Raadhuis, np Zaturdag 
den 21sten Julij 1877, des vuormiddags te 11 
uur, AANBESTEDEN : 

Het L E V E R E N van 4 Zuiverkiaten, 2 
Waschkiaton, 2 Scrubbers. 4 Con
densatie kisten . 18 Kr aan ka sten. 1 
geslagen IJzeren Main pijp Klimpij-
pen, Zwaanhalzen voor 2 stuks 7 
Retortsovens, 2 Stoomketels com 
pleet, en diverse Verbindingsbulzen, 
Hulpstukken, enz. 

Gedrukte bestekken zijn ter Secretarie verkrijg
baar tegen betaling van 25 Cents per exemplaar. 

Teekeningen liggen ter visie aan de Gasfabriek, 
alwaar door den Directeur, na vooral gedane ken
nisgeving, alle werkdagen inlichtingen zullen worden 
verstrekt. 

De Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
L . 1IULSCHER, Weth., I. B. 

De Secretaris, 
A. J. H O U C K . 

Deventer, 5 July 1877. 

Amsterdamsche 

Kanaalmaatschappij . 
AANBESTEDING. 

Op Zaturdag 14 July 1877, des middags ten 
12 uur, zal van wege de Directie der Amsterdam
sche Kanaal maatschappij, onder hare nadere goed
keuring, aan het Bureau van de Amsterdamsche 
Kanaalmaatschappij, Keizersgracht 633 te Amster
dam, worden aanbesteed; 

Het aanbrengen van zes remstoelen 
en het stellen van negentien meer
palen in of langs het buitenkanaal, 
bewesten de Noordzeesluizen. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens Art. 10 van bet bestek. 

Het bestek ligt ter lezing aan het Technisch Bu
reau van de Kanaalmaatschappij te Amsterdam, en 
aan het Sectiebureau te Velsen. 

Het is voorts aan het Technisch Bureau te Am
sterdam en te Velsen op franco aanvraag te beko
men, tegen overmaking van 50 cent per exemplaar. 

1 ulichtingen wonlen gegeven door den Eerstaun-
wezenden Ingenieur, Keizersgracht 033 te Amster
dam, SB den Sectie-Ingenieur te Velsen. 

Amsterdam, 25 Junij 1877. 

JITTA, 
Voorzitter. 

M. F. DE MONCHY, 
Secretaris. 

De GROOTSTE MAGAZIJNEN van 
MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS 

bevinden zicb 
B O TTER DAM, A MS TERRA M, 

Nieuwland N 1. Bloemgracht 77. 
(Vasteland) Q St J. COOL, Fabrikanten. 

BEKROOND 
Amsterdam Parijs Arnhem Philadelphia 

1866 1867 1868 1876 

GEBROEDERS DIJKERMAN te Breda, 
duur uitbreiding der zaken en de toepassing van 
Stoom tot spoedige aflevering iu staat gesteld, 

bevelen zich hierbij aan voor het maken van 

V E R P L A A T S B A R E lllll 1 F , \ U D I V T W . 
Prijscouranten wonlen up franco aanvrage gratis 

verstrekt, terwijl het modeltioek na ontvangst van 
40 cents in jwstzegels kan wonlen toegezonden. 

Nederlandsch- Westphaalsche 

S P O O R W E G - M A A T S C H A P P I J . 
CLtJn ZUTPHEN WINTERSWIJK.. 

A A N B E S T E D I N G 
op Woensdag 18 Julij 1800 Zeven en Ze

ventig, des namiddags ten twee ure, ten Raad
huize te Zutphen, van 

1». Bestek N». 7. 
Het vervaardigen, leveren en stellen 

van den IJZEREN BOVENBOUW 
van Spoorwegbruggen ten behoeve 
van het gedeelte Spoorweg Zutphen-
Winterswijk. 

2°. Bestek N«. 8. 
Het maken van de AARDE- , de 

KUNST- en eenige andere WER
KEN voor het gedeelte Spoorweg 
van af piket N". 313 onder Lichten
voorde) tot en met Station Winters
wijk en het vervoeren en verwerken 
van Ballast en leggen van Spoor
baan ten behoeve van den Spoor
weg van Zutphen naar Winterswijk. 

De inschrijvings-biljetten vu. uiterlijk 
een uur vóór de aanbieding, vrachtvrij worden 
bezorgd ten Raadhuize te Zutphen. 

Inlichtingen worden gegeven up het Bureau van 
den Directeur- Ingenieur te Wil iters wijk, alwaar tevens 
de bestekken met teekeningen op franco aan
vrage en tegen lietaling van f 2.40 voor Bestek 
N». 7 en ,/ 3 voor Bestek N*. 8 van af den 27 
Juni) e. k. verkrijgbaar zijn. 

DE DIRECTIE. 
Winterswijk. 15 Junij 1877. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 2 3 * « Julij IHIl, des middags 

ten Twaalf uur, zal in het llaadhuis der Gemeente 
DORDRECHT, bij enkele inschrijving, worden 
aanbesteed: 

... de EXPLOITATIE der GEMEENTE-
R EI NI GING te Dordrecht, bestaan
de in: 

1" het ophalen van asch, vuilnis. puin, 
gruis en faecaliën, alsmede het zui
veren en schoonhouden van alle 
straten, stegen, singels, wegen, ka
den, pleinen, steigers, hoofden, brug
gen, plankieren, opslagen, mestbak-
ken, secreten, waterbakken, goten, 
zink- en vervalputten, het vervoe-
ren van materialen en drinkwater, 
en het besproeien der straten, we
gen, enz.; 

2°. het diep- en schoonhouden van alle 
binnengrachten in de Gemeente; en 

b. het UITDIEPEN en DIEPHOUDEN 
der HAVENS en HAVENMONDEN 
binnen de Gemeente Dordrecht. 

Het bestek ligt ter inzage en is, op franco aan
vrage, tegen betaling van / 0.50 per exemplaar, 
verkrijgbaar ter Secretarie van de Gemeente; het 
ligt tevens ter inzage aan het Bureau der Gemeen
tewerken, ulwuar de noodige inlichtingen te beko
men zijn, eiken Zaturdag des voorniiddags tusschen 
0 en 12 uur. 

De inschrijviiigsbilletten moeten zijn ingeleverd ter 
Secretarie voormeld, op den dag der aanlwsteding, 
vóór des middags 12 uur. 

PRIJSVRAAG. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge-

I iiieente V B IJ EN B AN iMiodigen H H . Bouwkuinli. 
1 gen uil. tot hel inzenden van ontwerpen voor eng 
j WOONHUIS, tevens ingerigt vuur RAADHUIS, 
i De programma's zijn te bekomen hij franco aati. 

"age op de Secretarie der gemeente. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
C. D. V R E E D E , 

Burgemeester, tevens Secretaris. 

PEIÏA QUAUTEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ6.— , per 25 vaten ƒ 5.70, 
per 50 vaten ƒ5 .40, 

bij grootere partijen over den prys natie, 

overeen te komen, 

AldlST OSTER, 
( U a s h a v e n IS te R o t t e r d a m 

J . A. C. GERLACH, te Bentheim 
( .Neder lander ) , 

le quuliieit O E E L E ZANDSTEEN vun 
tot 24 gulden de kubiek Meter franco waggon. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
UE JONGH lc Co, Oiv. Ing. 

te O U D E W A T E R . 
Vervaardigen Hand-baggermolens tevens vo 
stoomkracht ingwigt, Palentrekkers, Zaagtu. 
stellen voor het onder water elsagen vun pelen, VUL 

H. E. S U Y V E R 
STOOMKETELMAKER. 

Leveit in den kortst mogelijken tijd, KETELS 
van alle bekende typen; belnst zich met verande
ringen aan bestaande Ketels toe te passen. 

Hollandsche Tuin, 
H i c k e r s t r a a t 2 0 e n 123 

AMSTERDAM. 

II. nOLSBOER te Arnhem. 
KABRIEK en MAGAZIJN van Waterpas- N 

Hoekmeet instrumenten. alle soorten vin 
I Equerres. Bakens, geijkte Meetkettingen 
I Teekengereedschap, enz. enz. 

AANBESTEDING 14 JULIJ 1877. 
Verbetering in het bestek. 

Aan gegadigden wordt bekend gemaakt, dal op 
bludzijde 1 van het bestek, vierde regel van onder, 
moet gelezen worden; 

Allen ter zwaarte van 0.50 en 0.35 meter. 
Deze verbeterde zwaarte-afmetitigen ziju iu over

eenstemming met de aanwijzing, np de tot het be
stek behoorende teekening. 

m\MiiUI.V TUINBANKEN, r% 
tevens zeer geschikt voor Kantoren, Directie 
keeten, Vergadersalen, enz., worden vervaar
digd in de Stoomt immerfabriek van 

(iebrs. DIJKERMAN, 
te BBEDA. 

NB. Op franco aanvrage worden teekeningen lurt 
prijsopgave toegezonden. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- eo Tafelbazalt-groeven 

in RIJNPRUISSEN, 

Handelaars In Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BRUISSTKEN, VOORVASTE STEENEN, 0 
Xieuwehaeen .Vrijde 55, R o t t e r d a m . 

DOOR BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 

T E K O O P : 
1 fcxcnipl. Emy. Traite de l'Art de la Cbu 
penterie. s deden gr. 8 ° met Atlas van IS 
platen. Tu bevrnpen bij tien Boekhandelaar F. H.' 
BEKKER, Vijzelstraat, Amsterdam. 

1'. NOOKDHOFF. Boekhandelaar le Smtfnf 
mekt I STORM BUYSING Waterbouwkui^ 
met Atlas (compleet), luatate druk. Aanbieding 
niet opuauf van ,.1'ijs . liefst direct |>er post. 

SUIJVER Hk. J O N K E R «V, ZOON. 
S T O O M K E T E L M A K E R S te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Neuchatel Asphalte Company Lw. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

V A L DB T R A V E R S , 
geeft berurt dat door haar tot eenijie A G E N T E N voor d* 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLH.ER.S & . C o . te Amsterdam, 
door wie ook tot liet leggen van vloeren Inlichtingen wurden verstrekt en orders vour geheel Nii" 
land uangciioiiiun <>p gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Beltweg N°. 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

o.-„i .kl bu <•• W, VAN DLL WILL .\ t" le Arnlwai. — Alle stukken . l i advrrtruti.li te n.liesseuen aan dra Redacteur F. W. VAN GENDT JOsn. U Arnhem. — Uitgave w a t , THIEME. 

Twaalfde jaargang. N°. 28. Zondag 15 Jiüi 1877. 

DE OPMERKER. 
W E E K Ö B L A D 

V00IJ 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 
Verschijnt Zondig*. Prijs per S munden f l .W. Men abonneert zich voor 

een jaargang. Afzonderlijke nommer* !>IJ voornitbeatellinK 15 centi. 

Al le « t u k k e n en adrertesffPn te adresseeren san 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 
Van 1—6 «geli fl.—, verder voor eiken regel plaatsruimte 20 cent* en 10 centa 
voor een nommer van het blad. Advertentien vuor het buitenland 25 cent* per regel. 

DE RECHTE MJN EN DE SY.MET1ÏIE. 
In nommer 20 van dit weekblad werd onder 00-

venstaanden titel de vertaling medegedeeld eener rede, 
door den arrhiteet Üeyart in den Gemeenteraad van 
Brussel gebonden en aan I'Emulation ontleend. De 
Reduetie van dit tijdselirift plaatste daaronder een 
noot, die wij hieronder laten volgen : 

De rede van den beer Beyaert is wel waard 
overwogen te worden, want voor nllen, die onze 
Belgische steden kennen, waarvan liet aanzien nog 
niet geheel door de i9ir eeuw verandeitl is, /al het 
duidelijk zijn, dal onze oude Vlaamsehe steden een 
geheel ander en veel schilderachtiger karakter heb
ben dan de nieuwe of vernieuwde steden; men be
hoeft slechts sommige gedeelten van Antwer[>en. 
Meclieleu, (iend en inzonderheid Brugge te door
wandelen , om zich daarvan te overtuigen. 

Niet alleen, dat het systeem vim rechte stralen 
uit een artistiek oogpunt te veroordeelen is. het is 
't evenzeer uit een oogpunt van hygiene: hoeveel 
straten heblien wij niet, waarin men des zomers peen 
enkel schaduwplekje vindt, wijl de zon er recht 
invalt, of waarin ons des winters een ijskoude wind 
treft, nog versterkt door de 1500 of 2000 meters, 
die zij tusschen de huizenrijen doorloopt Bonder 
eenigen tegenstand te ontmoeten. 

Al werd twee touwen lang, tot vieiigde der sj>e-
culatie-bouwers, Hst tegen woordige systeem voorge
staan, zoo moet ii et uit het oog verloren meden. 
dat men gedurende vele eeuwen anders handelde , 
zonder dat iemand er zich over beklangde. 

i i m l e r AugiiflliiH -n Tiberiuf waren in ROHM» de 
straten onregelmatig en krom, ja zelfs waren velen 
nauw en steil; zij wai-en niet breeder dan tien meter 
en dikwerf smaller. 

In geheel het oude fiallie waren de steden, die 
zoo talrijk in de 10 d e en 11 *• eeuw ontstonden, 
slechts eene verwante samenvoeging vun blokken 
woningen van bout en klei, met riet gedekt, met 
nauwe, oiiregelmatige en ongeplaveide straten. 

De toostend bleef bestaan tol aan de 14J' eeuw, 
toen men een begin mankte de straten te plaveien, 
maar nog niet om ze te regelen of te verwijden. 
Het was eerst in de 15* en t0d• eeuw, dat men 
maatregelen nam om verandering te brengen in een 
toestand, die van onze steden het brandpunt van 
besmettelijke ziekten dreigde te maken; de overheid 
beraamde toen reeds middelen en gaf voorschriften 
omtrent de wijze vnu bouwen; bij de edicten van 
141G (Gend), 1391 , 1394, 1413 eu 1503 (Ant
werpen), 1448 (Brussel), 1567 (Leuven) cn 1543 
(Doornik) werden de bouten gebouwen verboden. 

Zooals men uit deze jaartallen /iet, waren de 
edicten menigvuldig genoeg, maar de ijver der in
woners beantwoordde niet nan die der magistraten; 
juist de veelheid dier besluiten doet ons gelooven, 
dat zij slecht opgevolgd werden, maar levens, dat 
men de zaak meer en meer ter harte nam. In de 
16* en 17* eeuw werden de gebogen en hoekige 
straten, die aan sommige onzer steden zulk een schil
derachtig en verrassend aanzien geven, niet meer 
aangelegd. 

Ongetwijfeld is het eene erge dwaling om unu 
onze gebouwen persfiectieven te geven van minstens 
2000 meters, en het is nog onverantwoordelyker niet 
te letten, zooals onze voorouders deden, op de 
wezenlijke regelen en omstandigheden, die de rich
ting van eene verbinding of straat moeten bogialen, 
als: de korte afstand, de beweging van deu grond, 
waardoor men rekening met dc hellingen moet houden 
en eindelijk de oriëntatie, want het geMt hier uiet 
alleen de kortste weg, maar ook het streven om 
geen straten of avenues te maken, die in den zomer 
den geheelen dag geen andere schaduw aanbieden 
dan die der lantiuirn[ialcn en waarin men des win
ters opgenomen wonlt door den wind. 

Wij beamen dus ten volle het gevoelen, doornen 
heer B. op zulk eene welsprekende wijze uitgedrukt, 
en bevelen deze zienswijze aan de aandacht onzer 
lezers aan. 

TENTOONSTELLING VAN KUNST TOEGEPAST 
OP NIJVERHEID, T E AMSTERDAM. 

Bovengenoemde tentoonstelling werd Dinsdag den 
10 Juli j l . geopend in het Pa/eis voor Volksvlijt. 
Tegenover den ingang is iu 't middenschip een keu
rige kiosk opgericht, naur dc teekeningen vnn den 
heer J. R. de Kruyll', welke met de namen der lan
den, uit welke de meeste voorwerpen werden inge
zonden , prijkt en waarin hoogst smaakvol verscheidene 
prachtige voorwer|ien zyu tentoongesteld. Tc ii uren 
trad Mr. J. L . Wolterbeek, onder-voorzitter, omringd 
door de overige leden der uitvoerings-commUsie, op 
en sprak tot de genoodigden ongeveer iu dezer voege: 

pEen feestelijke opening, zooals gebruikelijk is, kan 
ditmaal niet plaats hebben. Deze teut*tonstelling 
kwam tOtStand op initiatief van '/,. K. H. den Prins 
van Oranje en vond warme belangstelling bij Z. K. II. 
Prins Alexander. Beide Prinsen aanvaardden het 
voorzittei-schap. Nu het Huis van Oranje in diepen 
rouw gedompeld is, kan natuurlijk van een feest 
geen spraak zijn. De Prinsen kwamen, opdringend 
verzoek dei' commissie, gisteren hier en verklaarden 
de tentoonstelling geopend. 

"Misschien — zoo ging de heer Wolterlieck voort — 
misschien vroeg men wat dat was, een tentoonstel
ling van kunst, toege|>ast op nijverheid, 't Was de 
eerste tentoonstelling van dien aard, en daarom soa 
hij op die vraag een beknopt antwoord geven. Hij 
deed daarbij opmerken hoe, waar kunst zieh aan 
nijverheid paart, 't genie van den kunstenaar zich 
verbindt met de bekwaamheid van deu industrieel, 
en dus niet alleen het schoone en niet alleen het 
noodzakelijke, maar dese beide samen vereenigd het 
leven komen veredelen en veraangenamen. In vroeger 
jaren was ons land een aantel genieën rijk. wier 
medewerking onze nijverheid deed bloeien, gelijk op 
de tentoonstelling van oudheden verleden jaar schit
terend bleek. Dat genot /elf werd echter een bron 
van smart, als wij 't heden met 't verleden vergeleken. 
Die overblijfselen van lang vervlogen eeuwen traden 
uls getuigen op en uls rechten tevens, die het Ne
derland van onze dagen beschuldigden en veroor
deelden. Vele tikken van kunst industrie zijn öf 
gestorven öf aan 't kwijnen geraakt. Meer en meer 
trok dil de aandacht, cn zag men hoe weinig onze 
kunstindusti-ie uitmunt by die van 't buitenland. 
Hoognoodig is 'tdus zich rekenschap te geven van 
den tegen woordigen toestand, en daartoe is een ten
toonstelling een uitmuntend geschikt middel. Leerrijk 
is een tentoonstelling echter vooral, wanneer daar 
met elkander kunnen vergeleken wonlen de Neder
landsche , de buitenlandsche en de oud-nationale 
kuustindiistrieele voorwerpen. De vergelijkende studie, 
waartoe dan de gelegenheid aangeboden wonlt, zal 
noodzakelijk aantooneii of en waarin de hedendaagsche 
Nederlandsche kunstnijverheid zich minder gunstig 
ondei-scheidt. Mochten de gebreken blijken weinige 
te zijn, de goede voorbeelden zullen ter aanmoediging 
strekken. Is daarentegen het resultaat dezer ten
toonstelling ongunstiger voor de Nederlandsche in
dustrie, dau znl zeker met dil jaar eeu nieuw tijdvak 
van opkomst vóórhaar aanvangen, dal — zoo mogen 
wij van den echt Hollandsclien ondernemingsgeest en 
vollianling aannemen — door een nieuw tijdvak 
van glorie zal gevolgd worden. Wat de uitslag 
zij — dit mag wonlen verwacht, dat de/e tentoon
stelling een middel zal zijn om in ons vaderland de 
kunstnijverheid te doen herleven. Toen, vóór drie 
eeuwen, de kunstnijverheid hier bloeide, wus het de 
Groote Zwijger, die zich aau 't hoofd der beweging 
tot handhaving der aloude privileges stelde en aau 
wien wij ons nationaal bestaan en vrijheid te dunken 
hebben. Ook nu is er cen nationaal belang, dat 
zorgvolle behai-tiging en krachtigen steun vereischt, 
en als weleer staat ook nu Oranje nau de spits! 
Leve de Koning! Dc Kroonprins! Prins Alexander!" 

Üe talrijke schare, die met belangstelling de re
devoering had gevolgd, vei-spreidde zich nu door de 
zaal. Op aller lip|>on was de lof over de keurige 
wijze, waarop de ingezonden voorwer|ien zijn ten
toongesteld. Reeds dit alleen moet weldadig zijn 
voor 't schoonheidsgevoel! 

Met een enkel woord maakten wij reeds melding 
van de kiosk, die 't midden van de zaal is opgericht. 
Men vindt daar eenige van de fraaiste stukken van 
verschillende in- en uitlieemsche inzenders. De leer
lingen der Industrie-school voor vrouwelijke jeugd te 
Amsterdam hebben hier o. a. tentoongesteld een ge-
borduurden stoel, welke, evenals de overige voor-
WOrpen van die school afkomstig, genoegzaam liewijst 
welken heilzainen invloed de vorming nan dergelijke 
inrichting heeft op smaak en kunstvaardigheid. 

Langs de wanden ziju overal kamertjes gemaakt, 
en in ieder van die vertrekken, welke uiet altijd 
inzendingen bevatten van de landen ol' steden, wier 
naam er boven prijkt, vindt men tel vau schoone 
meubelen en sieraden. De ojien ruimte, rechts en 
links van de kiosk, is bezet met vitrines, waarin 
men nu OOM de kostbaai-ste duiuesgurnituren, de 
prachtigste werken van zilver en goud, dan weer 
fraai bindwerk, porselein of kantwerk kan bewonde
ren. Enkele voorwerpen, die bijzonder onze aandacht 
trekken, zijn: de groote en vooral de kleine kande
laber van Milde te Weenen — bij de groote venlient 
de verdeeling der luchters, bij de kleine de reine 
vorm de aandacht — terwijl aan de kandelaber van 
prof. Sterk te Weenen ulle lof toekomt voor de 
prachtige bewerking. Dichtbij de laatste ligt schier 
achteloos op den grond gespreid een van gouddraad 

gewerkt kleedje, door Phil. Haas uit Weenen inge
zonden, dat niet minder dun 9000 gld. kost. Tus
schen de vermelde kaïidelabei-s ziet men o. a. servie
zen van Saksisch porselein, uit de beroemde fabriek 
van Meissen, uitgestald op tafels, gedekt met Weener 
tafelgoed met gekleunle randen. Het achterste ge
deelte vun dezen vleugel, het tonneel, is ingeruimd 
voor een opmerkelijke verzameling afgietsels en pleis
terwerk , ingezonden door den heer Stolzcnberg te 
Roermond; het praalgraf vun Engelbert van Nassau, 
de kerkbnnk uit de kathedraal van Dordt, het ko-
[leren doopvont uit Roermond, ziet men hier, bene
vens vele andere zaken, uitstekend weergegeven. 

Baal men naar hel tegenovergelegen deel der zaal, 
dan vorziiiine men niet de reeks van prachtig in an
tieken stijl bewerkte tafels, bulletten, tresoren, enz. 
te bewonderen, die in bijna elk vertrek zijn neer
gezet. 

Veisehiedeiie dier in antieken stijl bewerkte meu
belen zijn zeer schoon; zijn de Nederiandschefabrie
kanten op dit stuk weinig ten achter, gelijk 0. a. 
uit het bibliotheek-ameublement «Ier firma Prins blijkt, 
bijzonder dient de aandacht gevestigd op de inzen
ding van den heer Pollenberg uit Keulen. Alle ver-
trekje* zijn bovendien nog opgeluisterd met 17de-
eeuwsche schouwen, vazen, spiegels en glaswerk. 

Zal meu onder dit laatste de verzameling Vene-
tiaansch glaswerk, in het vertrek achter de kiosk, 
niet vergeten, allerminst zie men over't hoofd voor
werpen als den drinkhoorn en eerbokaal van Rat/eti-
dorfer uil. Weenen, gemaakt van bergkristal en ge-
roonteei t| niet geëmailleerd schilderwerk, of 't spie-
ge'.'j. van Besarel uit Veneüe, omgeven door een 
krans van juichende en dansende kinderen, een 
meesterstuk van teekening en bee ld houwkunst. 

Onder de vitrines iu de/e helft der zaal trekt aan
stonds die van de firma Van Kempen betoog, daar 
/e niet alleen een reeks van zoogenaamde monumen
tale stukkeu bevat, maar ook eeuige pi-oeven vau 
een nieuw procédé, waarbij goud en kleuren zijn 
aangebracht op mat zilver. 

Achter de hoofdzaal vindt men eeuige inzendingen 
welke men vooral niet vergeten moet. Een drietal 
kamers zijn daar ingericht, die een geheel bijzon
dere indruk maken. De Gebroeders Van Malsen uit 
Den Hnag hebben daar opgesteld de eetkamer, die 
IIINII' hen is gemaakt voor Mr. O. J. van der Ouder-
ineulen naar teekeningen van den heer C. Muysken. 
In antieken stijl en keurig uitgevoerd, zelfs van een 
zoldering voorzien, mist deze kamer nog de antieke 
kleur, welke de heer Theunissen aan zijn I7e-eeuwsch 
vertrek wist te geven, daar hier, al is niet alles 
streng arehaelogisch bij elkaar gebracht, de looden 
ruitjes zelfs niet ontbreken. Tusschen deze twee ver
trekken staat cen eetzuultje, met de schaaf gemaakt 
uit verschillende houtsoorten op de fabriek de Snel
heid, dat als timmerwerk /eer opmerkelijk is. 

Aan de andere zijde is achter de groote zaal een 
vertrek, gevuld met de echte der oud-llollandsche 
kunstnijverheid. Bijna geheel door Amsterdammers 
hijtHüigebrncht, een keurige, uitgelezen verzameling, 
zoowel van meubels als van aarde- en glaswerk en 
weefsels. 

I ii bet opgenoemde blijkt, dat de tentoonstelling 
welgelukt mag heeten. Geen overdaad, maar een 
verzameling uitgelezen voorwerpen. Stellig zouden 
wij — hoe vluchtig dit overzicht ook is — nog 
verscheiden andere ingezonden stukken afzonderlijk 
vermelden, daar met het genoemde volstrekt niet 
al het uitstekende is genoemd. maar wij werden 
daarin verhinderd door de moeite, welke 't kostte, 
om in den catalogus na te giuiti wie die stukken had 
ingezonden. Niet alleen verschilt de rangschikking 
in tie znuk ten eenemale van die in den catalogus, 
maar bovendien is deze zeer incompleet. Naar wij 
vernamen, /al sjioedig hierin verbetering wonlen aan
gebracht en eeu volledige catalogus bet licht zien. 
Der Commissie zij echter hiervan geen grief gemaakt. 
Behalve de gewone nioeilijkluHlen en teleurstellingen, 
wi-lke ann iedere tentoonstelling verbonden zijn, ha I 
de/e Commissie, naar wij vernemen, nog met tal 
vuu andere beswaren van bij zonderen aard te kaui[>cii, 
cn is er meer dan gewone energie en ijver noodig 
geweest om bij gemis van medewerking, ook w a a r 
men die 't eerst had mogen verwachten , de tentoon
stelling nog zóó te doen slagen. On/e nijveren zullen 
er veel kunnen opmerken , wiwrmee zij winst kunnen 
doen, cn niemand /al haar verlaten zonder leven
diger te beseffen, hoe 't schoone eene bondgenoot 
moet zijn van 't nuttige. 

Wij ontleenen bet ïxivenstnande aan dc Nieuwe 
Rotterdamsche Courant cn behouden ons voor op 
de tentoonstelling nu en dan terug te komen. 

Na de opening der tentoonstelling werden bijzalen 
en galeryen langzamerhand bevolkt met een tel van 
bezoekers. 

Op het voorplein, waar tusschen het tentoonge
stelde tel vau vriendelijke gebouwen tot rusten DOO-
digen, waar een wutei-stroal van 16 M. lengte door 
de fontein omhoog werd gedreven, bewogen zich ook 
tal van bezoekers, onder het genot van het goede 
concert, door bet Paleis-orkest uitgevoerd. 

Des avonds hadden muziek uitvoeringen plaats van 
dit orkest eu dat van het Park, ouder directie van 
deu beer Stampff. Het was voor de bezoekers zeer 
moeilijk een keuze te doen; wijsehjk schonken /ij 
dau ook hunne aandacht1 beurtelings aan de schoone 
uitvoeringen van beide orkesten. Zoo de achtertuin 
met ziju rijke verlichting aantrek, ook het voorplein 
bood veel genot door zijn eigenaardige stofleering, 
zijn muziektent, zijn fontein, zijn tenten en gebou
wen en — als men op een der bruggen stond — 
niet het minst door de duizenden, die slechts door 
de schutting van het feestterrein gescheiden waren. 
De beer Muju gaf er bovendien ziju eerste, welge
slaagde proeve van het projecteeren van adressen, 
afbeeldingen van magazijnen, en voor de afwisseling, 
enkele lachwekkende figuren op een kolossaal groot 
houten hord. 

Ten slotte echter trek ieder naar den achtertuin; 
omstreeks ballell' werd daar een fraai vuurwerk 
ontstoken, waarvan vooral het slotnommer: eene 
hulde aan de kunst-nijverheid, een schitterend effect 
maakte en den vervaardiger, den heeiGall, te Rot
terdam, luide toejuich ingen deed verwerven. 

Deze avond, die ook strekte tot feestelijke ver-
iH'iiiging van allen, lamlgeuooten en vreemdelingen, 
die aau het tetsuind komen der tentoonstelling heb
ben meegewerkt of die iugezomien hebben, was een 
waardige inleiding tot de reeks feestelijkheden, die 
aau het nuttige der tentoonstelling hel aangename 
der zomer-ontspanningen zullen verbinden. 

Van oflieieele zijde wordt ons medegedeeld, dat 
op de Tentoonstelling vun Kunst-nijverheid, welke 
heden geojieud is, van beuling der entreegelden zijn 
vrijgesteld. 

l u . De leden der Vereeniging tot bevordering 
van Kabriek- en Handwerksnijverheid met eene dame; 
2U. de leden van het Puleis voor Volksvlijt met eene 
dame; 3°. de leden der Jury met eene dame; 4". de 
Inzenders; 5J. ieder, die door geldelijke bijdrage 
vuu minstens ƒ 25 in het waarborgfonds het tot
standkomen der tentoonstelling bevorderd heeft, en 

de leden der Regelings- en Subcomiuissien met 
eene dame. 

Deze bepalingen gelden echter alleen voor de Ten
toonstelling en niet voor de festiviteiten, die des 
avonds op het voorplein zullen gegeven worden. 

Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D 
's-Gravenhage. D o o r Z. M. den Koning-Groot* 

hertog zijn benoemt!; de heer J, Verloop Cz., inge
nieur bij den Rijnspoorweg, tot officier, en de heer 
Gerlach, ins|tecteur bij de Stiuts.>poorwegen, tot rid
der der orde van de Eikenkroon. 

— In de zitting der Provinciale Staten van Zuid-
Holland is o. a. zonder beraadslaging besloten aan 
den Raad van Hestuur der Academie van beeldende 
kunsten, als beschikking op zyn adres om de pro
vinciale subsidie, te kennen te geven, dat dit ver
zoek dan eerst in overweging zal worden genomen, 
wanneer de totsUindkoming van bet hervormingsplan 
voldoende zal zijn verzekerd , met vrijlating nader op 
zijne aanvrage terug le komen, zoodra de verwezen
lijking vun het hervonuingsontwerp genoegzaam zal 
zijn verzekerd. 

— In verband met de beswaren, door belanghebben
den bij de visscherij op de groote rivieren over het 
baggeren van grint enz. ingebracht, beeft de Minis
ter van Binnenlandsche Zaken het gevoelen vnn den 
hoofdingenieur voor de rivieren en van de hoofdin
genieurs in de aan zee gelegen provinciën ingewon
nen omtrent eene, ook uit anderen hoofde, wen-
schelijke herziening van het bij koninklijk liesluit van 21 
April 1862 (Staatsbl no. 41) vastgesteld reglement 
up het kiggeren, graven of vissehen in de rivieren 
eu stroomen tot in zit' en langs de zeekusten. 

N u raadpleging met den Minister van Financiën 
en met tien insjieetetir van den Waterstaat in alge
meenen dienst is een »concept-reglement omtrent 
het baggeren, graven, vissehen en storten van voor-
werpen iu de rivieren en stroomen tot in zee en langs 
de zeekusten'' opgemaakt, waaromtrent de Minister 
van Itimienlaiidsrhe Zaken thans het gevoelen vau 
de Commissarissen ties Konings iu de provinciën 
heeft gevraagd. 

Een der hoofdpunten, waarop het bij de regeling 
vuu deze zaak uuukomt, is, zooveel mogelijk, de 
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uiteenlonpcndc belangen van de visschcrij en van de 
baggerindustrie te bevredigen, en deze laatste tevens 
dienstbaar te makeu aan derivierverbr-toiïilg, waarop 
ook bij bet belang der oeverwerken is te letten. 
Bij het ontwerpen van het reglement is naar bet 
hereiken van dit doel gestreefd, met inarhneming van 
*tgecn de ondervinding sedert de invoering van bet 
tegenwoordige reglement heeft geleerd. Verder is 
de redactie hier en daar verduidelijkt en door nadere 
bepalingen de wijze van handhaving van het regle
ment en het constateeren van overtredingen om
schreven. 

— Het Handelsblad brengt in herinnering, dat 
met to. November e. k. de overeenkomst of proef
tijd eindigt, voor den tijd van drie jaren gesloten 
tusschen den Staats- en rlen Rijns|>oorweg, om, ten 
gerieve van het reizend publiek, alle treinen van 
den Staatsspoorweg te Utrecht op het station van 
den Rijnspoorweg te rloen aankomen en vertrekken. 
De directie rler Staatsspoorwegen zou deze overeen
komst niet willen vernieuwen, maar evenals vroeger 
hare eigen treinen wederom np haar eigen station 
doen aankomen en vertrekken. Wanneer rlit voor
nemen werkelijk wordt uitgevoerd, zou opnieuw het 
reizend pulick groot ongerief ondervinden, tenzij de 
Rijnspoorweg mocht besluiten run, evenals er eerlang 
tramwagens van zijn station naar rlen Oofterspoor-
weg zullen rijden, maatregelen te nemen, om dit
zelfde ook naar rlen Staatsspoorweg te doeu. 

Amaterdam. Onder de punten vnn beschrijving 
voor ile 20e algemeene vergadering der Vereeniging 
tot Bevordering van Fabriek- en llandwerksiiijver-
heid in Nederland, op 1 en 2 Augustus e.k. alhier 
te houden, komt voor: 

Bij de Regeering [ingingen aan te wenden ter ver-
krijging van de afschaffing van alle inkomende rech
ten. Tijdverlies, kosten en verminking der goederen 
zullen door die afschaffing in het belang vnn industri-
eelen en handelaren worden voorkomen. 

Hoe moet rle arbeid in de gevangenissen geregeld 
worden, opdat de zedelijke noodzakelijkheid om rle 
gevangenen in rle gelegenheid te stellen nuttigen arbeid 
te verrichten, niet strijde met rle belangen en rech
ten der bijzondere industrie? 

Mag Bonder nader onderzoek wonlen overgegaan 
tot de droogmaking van het zuidelijk deel der Zui
derzee? 

Het hoofdbestuur deelt merle, dat voor het Museum 
van Kunstindustrie te Haarlem, opgericht rloor de 
Maatschappij van Nijverheid te Haarlem, van ver
schillende afdeelingen is ontvangen ƒ 305. 

Door eene afdeeling wenl tegen het geven van 
bijdragen aan het museum bezwaar gemaakt. Vooral 
omdat het museum te Haarlem waarschijnlijk het 
minst zal wonlen bezocht door hen, ilie het meest 
behoefte hebben aan bet aanschouwen van het schoone 
in de kunst. De hamIwerksnian zal tut museum 
niet leeren kennen. 

Daaraan sluit zich het volgende voorstel aan: 
Zou de bevonlering van kunstzin bij rlen Neder-

landschcn werkman niet met meer kans op goeden 
uitslag, dan door de oprichting van een Museum van 
Kunstnijverheid , zijn te bevorderen rloor de navolgende 
middelen : 

" . De uitgave van een album, bevattende goed 
uitgevoerde photographieén op groote schaal, van de 
beste bii men landsche en, wil men ook, van hiiiten-
landsche voorwerpen van kunstnijverheid uit vroegeren 
en Interen tijd, met populair verUarandan tekst. 

6. Het bijeenbrengen van afgietsels en kopieën van 
de voorworpen, die in dat kunstalbum fijn afgebeeld. 

c. Het doen honden van eene gcnyolde serie van 
populaire voorlezingen (lessen) op verschillende plaat-
sen, uitsluitend VOOT wrakheden en voor hen gratis 
toegankelijk, over rle leer van het ornement in den 
ruimen zin van hatwoord, opgehelderd door de sub b 
genoemde afgietsels. 

d. Het verdeelen van het onder a genoemde 
kunstalbum in afleveringen, in elke waarvan de 
afbeeldingen voorkomen van rle voorwerjien, waarover 
op iedere les is gehandeld en die daar zijn voltooid, 
en waarin de tekst een kort overzicht geeft van het 
Op die |K)pulain' les i legerhvlde. 

e. Het na afloop van iedere les verkrijgbaar stellen 
voor zeer geringen prijs (echter niet om niet) van 
de desbetreffende aflevering, uitsluitend voor de werk-
lieden, die dn voordracht hebben bijgewoond, en 

f. Het onder a genoemde kunstalbum voor het 
publiek alleen verkrijgbaar te stellen in zijn geheel 
tegen verhoogden prijs. 

Vereenvoudiging der bepalingen omtrent spaargel
den, aan de post toe vertrouwd. 

Het nut en rle wenschelijk beid van het oprichten 
van kosthuizen voor den ongehuwden ambachtsman, 
zooals die thans te Rotterdam, Amsterdam en Utrecht 
bestaan, en de middelen waardoor rle Vereeniging 
die oprichting kan bevorderen. 

Is de oprichting van eeu algemeen Nederlandsen 
Pensioenfonds voor oude en gebrekkige werklieden 
uit particuliere bijdragen mogelijk, ah zoo ja, welkt* 
•tappen daartoe door rle Vereniging kunnen wonlen 
gedaan? 

Het is wenschelijk, dat de Regeering zich de be
vordering van dc kunstnijverheid en rle ontwikke
ling van den kunstzin van het volk imntrekke Om 
die reden vcr/oekt het lloofithcstuur, door de Verga
dering te worden gemachtigd zich te wenden tot tie. 
Regeering, opdat van Regeeringswege: het teeken
onderwijs worde verbeterd en uitgebreid; een nor
maalschool voor teekenonderwijzers worde geslicht; 
de ambachtsschool worde gesteund' rle instelling 
worde hevonlenl van aan of meer scholen voor meer
gevorderde ambachtslieden (b. v. van 10 lot 24 
jaar), welke tevens tot bet geven van normaallessen 
aan onderwijzers voor ambachtsscholen en tot oplei
ding van werkbazen en opzichters kunnen dienen. 

— De heer F. Stroke*, hoogleeraar aan rle Aca
demie van Bnoldonde Kunsten, beeft ten behoeve, 
vnn het Gemeentebestuur van Amsterdam het model 
gemaakt voor een eerejienning, welke bij gelegen
heid rler driejaarlijkse he tentoonstelling van schilder
kunst in September vanwege 'Ie Gemeente zal wor
den uitgereikt. De Stedemaagd wonlt cr op voor
gesteld in zittende houding, met de rechterhand op 

't wapen steunende; in de linker, die op den 
schoot rust, de lauweren houdende, die door een 
terzijde zweveuilon genius worden uitgereikt aan schil
der- en beitelkunat, met bescheiden, doch fleren treil 
naderende tet rle hoofdfiguur. 

Amaterdam. In het voorgaande nommer maak
ten wij met ecn enkel woord melding van de cir
culaire, rloor rle besturen rler ambachtsscholen te 
VGmvenhage, Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en 
Groningen verspreid om ondersteuning te vragen voor 
het plan tol 't maken van eeu collectieve tentoon
stelling rloor rlie scholen np rle Parijsclie wereldten
toonstelling. 

Wij vermeenen die zaak ten zeerste te moeten 
aanbevelen, al betreuren wij bet, dat rle Hooge Re
geering zich aan rle ambacbtascholen zoo weinig ge
legen Jout liggen, waardoor de besturen zich genood
zaakt zien telkenmale het publiek aan te spreken, 
als er gelden voor uitbreiding of andere doeleinden 
noodig zijn. 

Onze ambachtsscholen zijn iu vide opzichten model
inrichtingen. Uit den vreemde komt men hier om 
de inrichtingen te beetudeeren, en met rlen moesten 
lof wordt door ilie bezoekers van een en ander ge
wag gemaakt. 

De gezamenlijke besturen dier scholen hebben, 
zooals wij reeds met een enkel woord mededeelden, 
het plan gevormd op de aanstaande tentoonstelling 
te Parijs te exposeeren. Kunnen wij in rsuximige op
tochten niet met bet buitenland wedijveren, hier 
hebben wij met een zaak te doen, waarmede wij 
zeker eer inleggen. Men wil de Nederlandsche am
bachtsscholen op waardige wijze doen vertegenwoor
digen, om np ilie wereldtentoonstelling te toonen op 
welke hoogte dat onderwijs in Nederland staat, wat 
reede bereikt is. 

De ambachtsscholen worden bekostigd door bijdra
gen vun provinciën, gemeenten en particulieren. In 
Amsterdam , waar rle uitmuntende en bloeiende school 
hare inkomsten door een van *t bestuur onafhanke
lijke omstandigheid verliest, zal zelfs eerlang een 
beroep Op de inwoners gedaan wonlen om haar in-
stenrl te houden. Er is dus geen sprake van, dat de 
scholen kunnen bijdragen in rle kosten, welke rle 
expositie te Parijs met zich brengt. Daarom richten 
rit; besturen zich tot het Nederlandsche volk, teneinde 
rloor geldelijke bijdragen rle uitvoering van het plan 
mogelijk te maken. 

Wij hojren, dat velen die besturen in hun be
langeloos en nuttig streven zullen terzijde staan, 
't Is een nationale zaak, waaraan, helaas, tothedon 
tie Hooge. Regeering zich weinig of niet liet gelegen 
liggen. En toch kun het niet ontkend wonlen, dat 
de ambachtsscholen oneindig meer nut slichten en 
op een beter beginsel rusten dan rle burger-avond
scholen. Wij verwachten, rial rle collectieve tentoon
stelling ile aandacht tier Regeering op dozen belang
rijken tak van onderwijs zal vestigen en dat daar
door wellicht aanleiding zal gevonden wordeu om 
dit onderricht op oubekiompen wijze te aubaldieeren. 

— Omtrent het verhandelde in rle onlangs alhier 
gehouden zitting der Centrale Hij nscheepvnart-com
missie worden in OM ingezonden stuk inde Kïdnisrhe 
ZeitUMg de volgende bijzonderheden metlegetleekl: 

Vóór rle zitting der genoemde Commissie heeft er 
eene bijeenkomst plaats gehad van waterbouwkun
digen Uit alle Rijnooverstaten, in welke vergadering 
alle omstandigheden (met betrekking tot bezwaren 
van belanghebbenden bij tie Rijnscheepvaart ten op
zichte tier iu aanbouw zijnde stadsbrug over de Maas 
te Rotterdam) aan een nauwkeurig onderzoek wor
den onderworpen. Naar aanleiding vau een daarop 
gegrond breedvoerig rapjtort, heeft tie Centrale Com
missie r-ene reeks voorstellen geformuleerd, hij wier 
aanneming tie bezwaren aanmerkelijk zouden vermin
demi. Dr- voornaamste daarin opgenomen punten zijn : 

1°. het zorgvuldig onderhoud rler Koningshaven np 
de noodige diept»; en breedte voor alle klassen van 
Rjnutchepen; 

2". het bestendig openhouden van dat kanaal voor 
vrij gebruik, onder strenge handhaving van hiertoe 
noodige |H)lititmiaatregelcn; 

3". de invoering van een verplichten stoomsleep-
dienst over tie geheele uitgestrekt heit I der Konings
haven voor alle schepen zonder stoom, — ter ver
zekering eener snelle circulatie binnen dat kanaal; 

4". kostelooze verstrekking van dezen sleepdienst; 
5". dadelijke opening der sta Isbrug zoodra er voor 

een schip doorvaart wonlt verlangd, en het openhouden 
der brug zoolang er schepen doorheen willen; 

6". rle meest mogelijke be-ierking in de tijden van 
sluiting der s|xiorweghriig; 

7U. bet hooger leggen van rlen onderkant van het 
(«'weegbaar gedeelte der s|>oorwoglirug. 

Bovendien moet er van Duitsche zijde in over
weging zijn gegeven, zoo noodig, ter voorkoming 
van stremming in het verkeer, een tweede kanaal 
te doen aanleggen. 

De Net Ier landsche. gevolmachtigde neeft, op last zijner 
Regeering, deze voorstellen licreidwillig aangenomen, 
inet uitzondering van ir, 7 , waaromtrent hij geen 
instructiën schijnt te hoblsm gtdi.ul. Mij heeft rich 
echter bereid verklaard, dat punt aan zijn Gouver
nement in overweging te geven. 

Do inzender dezer mededeelingen is van oordcel, 
dat hiermede, zooveel in de gegevenomstandigheden 
maar eenigszins mogelijk was, min de rechtmatigs 
aanspraken der Rijnscheepvaart op onbelemmerd ver
keer hij Rotterdam is tegemoetgekomen. Naar zijne 
overtuiging heeft dit resultaat eene hooge waarde 
voor ile belanghebbenden, en zal het niet weinig be
vorderlijk zijn aan rle handhaving rler goede ver
standhouding tusschen rle DuitschiTs en Nederlanders. 

De Redactie der Kutnischc Zeitnng daarentegen 
schijnt nog niet voldaan. Althans zij plaatst als noot 
onder het ingezonden stuk de vraag: «of de Centrale 
Commissie en Duitsche deskundigen dun niet door 
eene tijdige inmenging den geheelen bouw der stads
brug hadden kunnen verhinderen?" 

Leeuwarden. De historische tentoonstelling van 
Friesland wekt nl meer en meer rle algemeene be
langstelling. Sedert hare Opening is zij reeds door 
hondenten personen bezocht, onder welke ook reeds 
velen uit andere, zelfs verafgelegen plaatsen. Ieder 

is even opgetogen uls verrast bij rle beschouwing van 
ilie duifenden voorwerpen van oudheid en historie, 
kunst i'ii wetenschap, smaak en rijkdom. Eene bloote 
kennisneming vordert reeds uren van inspanning. 
Doch deze wonlt rijkelijk beloond wegens de belang
rijkheid en meer nog door de hooge kuurt waaide 
van tal van voorwerpen. Vooral ook wekt tie groot.; 
massa van bewerkt zilver, waaronder vele antieke 
stukken, verbazing. Keurig bewerkte oude meube
len trekken niet minder de aandacht tot zich, even
als een groot getal jmrtretteu en schilderijen, waar
onder vnn Van rler Kooi, Alma Tadema en Bisschop 
bijzonder uitmunten. 

De Huulekwper kamer alleen is het nemen van 
eeu kijkje overwaardig. 

Groningen. In eene op rlen 4«" Juli jl. ge
houden zitting van de Provinciale Stnten is o. n. 
ingekomen eene voordracht van Gedeputeerde Staten 
tot wijziging van eenige bejialingen van liet reglement 
op den dienst van rlen Provincialen Waterstaat 

De toegenomen duurte der levensbehoeften beef) 
in de laatste jaren bij onderscheid ene katogorieen van 
ambtenaren, hoogere zoowel als lagere, aanleiding 
gegeven tot lotsverbetering. Bij deze algemeene 
reden tot tiaktementsvrahooging, die ook in dit 
bijzonder geval geldt, komt nog rle omstandigheid, 
dat in de laatste jaren, zoowel rle gewone als de 
buitengewone werkzaamheden van den Provincialen 
Waterstaat in omvang en gewicht zijn toegenomen; 
op het hoofd van dien Waterstaat rust daarom een 
niet geringe veruntwoordehjkheid. die hem dan ook 
verplicht, zich uitsluitend aan zijne omvangrijke taak 
te wijden. Het komt Gedeputeerden Staten uit dien 
hoofde billijk voor, om «Ie jaarwedde van tien pro
vincialen ingenieur, met ingang van rlen l * ' B n Juli 
1877, te brengen van ƒ 3 0 0 0 op ƒ 400(1. Zijdoen 
tevens het voorstel, om aan het hoofd van tien Pro
vincialen Watei-staat den titel te verleenen van 
hooliliiigenieur: tleze titel toidi is geheel in overeen
stemming met bet karakter van zijn ambt. 

Ten aanzien van rle jaarwedde van rlen adjunct-
ingenieur, die thans / 2250 bedraagt, wordt geene 
verheuging voorgesteld: het wonlt voldoende geacht 
hem het maximum ad ƒ 2 4 0 0 toe te kennen. 

De motieven, dieaanlekiinggaven, deverhooging 
van rle jaarwedde vau den ingenieur voor te stellen, 
gelden evenzeer hij rle bepaling tier jaarwedden van 
de vaste opzichters. Ze zijn, onder de beslaande 
omstandigheden en met het oog op de eischen vnn 
den provincialen wuterstuitsdienst, le laag. 

Wel-is-waar kan hel dezen ambtenaren vergund 
worden, ook voor anderen werkzaamheden te ver
richten en het valt niet te ontkennen, dat, nu rle 
jaarwedden laag zijn, er eene neiging bestaat, der
gelijke vergunning te vragen en nu en dan le ver
leenen. Maar wat hiervan zij, hel is een niet 
ge wensch tt; toestand, en evenmin in het belang der 
provincie, dat op die wijze de lotsverbetering vau 
bedoelde ambtenaren bevorderd worde. 

Gedeputeerde Staten worden er daamiu toe geleid 
om voor te Stellen, dat de jam wedden der vaste op
zichters gebracht wonlen op ƒ 1 0 0 0 ii, f 1600, in 
te gaan mei den l"""1 Januari 1878. 

Voorts achten Gedeputeerde Staten het billijk, ver
andering te brengen in het toekennen van vergoeding 
voor reis- en verblijfkosten aan de verschillende 
ambtenaren van den rrovmeurden Waterstaat, en 
stellen daarom voor: 

1". dat het hoofd van den Provincialen Waterstaat 
zijne reis- eu verblijfkosten voortaan bcrekene naar 
rle 2 l l r klasse van het tarief, vastgesteld bij Konink
lijk besluit vnn rlen 15J«< December 1840 (Staats-
btad ti". 02), in plaats van naar de 3 d' klasse; 

2". rle adjunct-ingenieur naar de 3 d e klasse in 
plaats van naar de 4 , l» klasse, en 

3". tie vaste opzichters naar de 4J* klasse in plaats 
van naar de .V' klasse. 

Qroningen. Door Gedeputeerde Stilten werd hij 
besluit van 0 dezer tot schrijver en teekeuaar bij tien 
Provincialen Waterstaat benoemd de heer E. Riepina 
van Hoogexand. 

— Den 7J"n dezer had de eerste openbare verkoop 
plaats vau geslechte bouwgronden aan de Ooster
haven, Er wenlen elf kavels in veiling gebracht, 
waarvan de opbrengst was als volgt : 
kavel 1 groot 2G0 M» ƒ 3275 of / 12.17 per M ' 

> 2 i 369 f f 1335 s » 4.59 i • 
• 3 I 200 » • 3025 • • 11.27 » » 
0 4 i 209 • » 1300 p D 4.83 » s 
» 5 » 503 B i 4500 D B 8.95 » • 
» 6 » 438 8 B 3075 > » 8.39 B • 
B 7 B 371 B » 3775 • » 10.18 • » 
> 8 l 304 B B 3700 » D 12.1 7 B * 
1 9 » 237 B B 4525 B B 10.09 B B 
i 10 B 170 B D 4000 B B 23.53 & • 
B 11 B 103 B B 3000 B » 29.13 t e 

te zamen 3202 M» ƒ 3 0 0 1 0 of ƒ 11.83 per M a 

Met uitzondering der kavels 2 en 4 zijn dese ter
reinen allen gelegen aan de 27 M. breede loekade 
langs rle Ooslerhaven. Een vijftal tier kavels werd 
gegund en ile beslissing van den minister van Finan
ciën wonlt omtrent de zes anderen alsnog ingewacht. 
De breedte van alle kavels bedroeg 19 meters. 

Sneek. Bij rle aanbesteding van tie werken, 
noodig voor rle restauratie vau rle Hoogendster Wa
terpoort alhier, waarvoor rloor het Rijk eene sub
sidie van ƒ 4 2 0 0 is verleend, onder verplichting dat 
de herstelling in tlit jaar zou geschieden, hebben 
zes inschrijvers hunne biljetten ingezonden. De ver
skillende'sommen waren f 0996, ƒ9900, f 8800, 
ƒ 9 8 0 0 , /090O, en f 9285. Laagste inschrijver 
was de beer E. Kuipers, te 't Meer hij Heerenveen. 
't Werk is echter nog niet gegund, daar rle inge
schreven som de begrooting overschrijdt. Men zal 
zich thans tot rlen .Minister van Binnenlandsche Za
ken wenden met het verzoek, de noodige bundel 
lingeu iu het volgende jaar uit te voeren. 

Delft. De Gemeenteraad heeft besloten, op het 
adres van rle llnagsehe Tram way-maatschappij oni 
vergunning tot bet verlengen tier rails door de ge
meente voorloopig gunstig te te-schikken, onder nader 
vast te stellen voorwaanlen, die in rle eerstvolgende 
vergadering zullen woiden aangeboden. 

Aankondigingen van Annlicstediniseii. 
Maandag, I U J u l i . 

V l l a g e . torll'/j uren, door het ministerie van 
binnenL z:ikcn, aan het gebouw vau het prov. bestuur: 
liet verbeteren van eeu vak sleeuglooiing aau deu 
Oudclaudscheu zcodijk, aau dc zuidzijde van hot ei
land Goederccdo, tusschen dc hektoineterpalcn 31 en 
35. Raming ƒ15,500. 

Ilardrerht, te 12 uren, op het raadhuis: het ver-
richten van timmer- en verfwork aan schooltafels cn' 
banken, in verschillende scholen der gemeente. 

Zulderwaude. te 12 uren, door het kerkbestuur oer 
Herv. gemeente, bij L . Oostcrbaan: het. afbreken en 
bouwen van eene kern met toren te Zuidcrwoude, 
volgens gewijzigd bestek. 

Ratlerdam, door den architect E. G. A. Fol: liet 
bouwen van een heerenhuis met tuiu op ecu terrein 
aau deu Mauritswcg. 

liliindag, t7 J u l i . 

Haar len»di |k , tc 10 uren, door het bestuur van 
hot waterschap, anu den Tolakkcr: het maken van 
een nieuw schut onder Utrecht cn dr: uitvoering vnn 
eeuige reparation aan do ondersobeidens werkeu van 
het waterschap. 

V l l a g e , tc 11 uren, door het ministerie van ma
rine; het bouwen van ecn woning voor den diocst 
van het loodswezen op Terschelling. 

Kroningen, te 12 uren. door burg. eu weth.: lo. 
het bouwen vau 8 draaibruggen ovor bet Pekelder-
boofddiep van dr; Ziiidcrkolonie en 3 battings over de 
wijken aldaar, in 1 perc; 2o. idem van eene sluis-
wachters Woning bij het tc maken le verlaat in het 
kanaal naar het Compascuum; So. idem van cene 
sluiswachlcrswouing, tevens boerderij, bij het te ma
ken 2e vcrlnat aldaar. 

Unit en. te. 1 uur, door Jhr. Vnn Delen, bij H. B. 
Meijer: het leggen van :i stuks dwarskribben aau den 
linker Wanlocvcr boven Druteii, lor hoogte van kilo-
Dieterraai no. 41 tier herziene rivieritaart. Bilj. inz. 
vóór L8% ureu bij notaris Van de Garde. Aanw. 
van 9—11 uren. 

I i n . in, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
vuu Staatsspoorwegen, aan het Centraalbureau: do 
levering van ijzeren spoorstaven eu omdplatcn. 

Iltiokerd i j ken , te 8 uren, door het bestuur van 
den Baakerveenpolder, bij G. L . bloedt: lo. bet uit-
baggeren van het vaarwater tusschen dc sluis in 't 
Stobbegat en het erf vnn F. 11. Toering bij Hasker-
dijken; 2o. het. herstellen cu verbeteren van den teen 
eu bultenvaliingen van den polderdijk 1u»sclieu Ter-
beads terse bans cu dc Nienweschoaw, in 9 perc. Aauw. 
tc '.I uren, annv. hij de Terbniidstersclinus. 

Kronlt icen, 'savonds 8 uren, door P. Wildebocr, 
bij 11. Niobof; bet bouwen eener winkel behuizing. 
Iul. bij deu architect K. Hockzoma. 

ftoeiiNdag, IN J u l i 

'a-BUge, to II uren, door liet miuisterio van bin
nenl. zaken: lo. het verrichten vanbaggerworkentus
schen tic pcilpalcn S cu 33 en daarmee gepaard guauilo 
Opruiming vnn don ouden Noof.ler Kclcllridum, tot 
voortzetting rler vcrhreediug va den Kelelmond, in 
't belang van den waterweg *W0WB IIIQI TJCC Raming 
ƒ103,200; 2o. het opruimen van gronden uit deu 
nieuwen- Maasmond aan den Hock van Holland, tot 
verbetering vau den waterweg Koltenlain-naar-Zce; 
3o. het opruimen van cou in rle Boven-Mcrwcde te 
Sleeuwijk gezonken vaartuig. 

UtMiiim.,1 te 12 uren, door burg. en weth.: het 
doen van eenige herstellingen aan het raadhuis en 
eenige bestraling. Aanw. te 10 ureu. (Herbert.) 

Sïtiir.-n, te 2 urou, door dc .Yedorluudsch-Wostf. 
spoor wegmaat»., ten raadhuize: lo. het vervaardigen 
cu stellen van deu ijzeren bovenbouw vau spoorweg
bruggen, teu behoeve vau het. gedeelte spoorweg 
Zutfen-Winterswijk; 2o. het maken vau rle narde-, 
de kunst- en eeuige andere werken voor het gedeelte 
spoorweg van piket no. 313 (ouder Lichtenvoorde) 
tot eu met station Winterswijk, en liet vervoeren cn 
verwerken van ballast cn leggen vnn spoorbaan, ten 
behoeve van den spoorweg Zutfen—Winterswijk. 

WtillaiW, door kerkmeesters van do Herv. gem.. 
bet bouwen van cene pastorie. 

Ilsnrlerrlui;, IU J u l i . 

«MitlerdMin, tc. 11 uren, door het ministerie van 
koloniën, aau het koloniaal etablissement: tie levering 
in 20 perc. van: 11,700 Eng. tons Ncwcnstlc steen
kolen; 100,000 KG. gietijzer; 600,000 stuks Waal-
klinkers; gekookte en ongekookte lijnolie; trnau; 
aaphalt-vilt; ijzeren geldkisten; idem stijgbougcls; 
wasscliijveu; hoorns cu trompetten; trommen, trom-
Bnaren en vellen; snoeren tol hoornblazers; olic-
flcschjcs vnn Britlaniametaal; houten pakkisten; huk
ken bussen; gemalen wit krijt; zeil-, karl-, Mcppcler-
evcr- en prescuningdoek; ijzeren waterkisten. 

AmilerdAin, tc 11 uren, tloor het bestuur van deu 
Middeupolder, gemeente Nieuwcr-Amstcl, ten kantore 
van den secrclaris-penniugiuccsler M. van Padden
burg i hel uitvoeren van eeuige vcruieuwingen en lier-
slcllingcu aan dc beide watermolens des polders, be
nevens bet gewoon onderhoud der molens. 

Meuweg a—tol, te 11 uren, door het. bostuurvaa 
den Rovcnkcrkcrpoldcr, in het Café-Bellevue, nau de 
Nes: het maken van een suatiesluisje iu deu afsluit
dijk gelegen tusscheu genoemden polder en het nUV* 
cliiin kanaal van dc droogmaking der Legmocrphisscn. 

l l l l i r r N i i m , te 12 uren, door P. Veen. in Het 
Gooiland: het bouwen van een woon- eu winkelhuis 
tc Hilversum. 

'•-Hage, le I uur, door het ministerie van justitie: 
het veranderen cu beschieten vau tic kap. het maken 
van cene nieuwe kroonlijst, cn andere werkzaamheden 
aan het rechtsgebouw tc Utrecht. 

Haarlem, tc 2'', uren, door het ministerie vnu 
binnenl. zaken, nau het gebouw vau het prov. best: lo. 
het doen vau eenige buitengewone werken aan de 
ltijks-groote wegen le kl. nos. 1 cn 8 in Noord-Hul-
luud. Raming /' 6000; au, het horstellen van de 
stormschade, ontstaan in Jan. eu Febr. '77 nan Rijks-
havenwerken en see weringen op Urk. Raming /"45U0. 

Housen, te 'i uren, door het bestuur der water-
keering van den cal. polder Nicuwo-Nciizeu, in het 
Nrdcrlandscli Logement : liet maken vau werken tot 
oeververtlediging. Aanw. door den opzichter A. Vis
ser, Hi Juli. 

i . iMi - i i i u i i rn , to 8'/i uren, door het bestuur van den 
Oost-en-Wcst-Eskamppolder, in het lokaal van den op
zichter Munter, aau deu Oostkainpmolcn: het ver
broeden cu uitdiopen van cene watering en verdere 
grondwerken. 

Kl iMi - i e r / i i i i i e . te 4 ureu, door kerkvoogden der 
Ncd. Horv. gemeente te Honteuissc, hij C. L. Wcc-
nmes: het bouwen eener nieuwe pastorie. 

m)-««>• ii le 5 uren, in het oude Rechthuis: het 
bouwen eeuer bouwmauswoning met schuur. Inl. bij 
C. Karsscboom, aldaar. 

DE O P M E R K E R — Zondag 15 Juli 1S77. 

Lemmer, door het bestuur van den vecnpolder 
vau Echten: bet maken van ecn nieuwen vijzel in het 
stoomgemaal tc Echten. Inl, bij den opzichter A. 
j . Visser, te Echten Bilj. inz. aan het stoomgemaal 
tc Echteu, of bij den voorzitter te Lemmer. 

Vri jdag, 10 J u l i . 

Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie van 
binnenl. nkön, aan het gebouw van het prov. best.: 
lo. het bezetten met Vilvoordsche stccnglnoüng van 
do oostzijde van don oostelijken havendam van het 
kanaal door Zuid-Bevcland te Hansweert. Aanw. 
\,\ Juli. Raming ƒ 8 8 5 0 ; 2o. het herstellen van 
boorden langs bet kanaal door Zuid - IV v eland. Aauw. 
Ifi Juli. Raming / 17,045. 

/ u i l en tc 12 uren, door den ontvanger der rog. 
e n dom., iu de Nieuwe Sociëteit: dn herstelling van 
dc brug met landhoofden over dc vóórgracht buiten 
de voormalige Nieuwstsdspoort aldaar. Aanw. door 
deu opzichter Bokhorst 18 Juli, te 12 uren. 

Leeuwarden, te 12'/, uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov, best: 
bet bouwen eener ijzeren draaibrug en het vernieuwen 
en horstellen der houten bo schoei in gen te Akkriim, 
jn den Rijksweg vau Leeuwarden naar de Ovcrijselsche 
grens. Aanw, 1Ö Juli. Raming / 11,500. 

tbroude, tc 'A uren, iu Dc Eendracht: het houwen 
cener hofstede met schuur en hooiberg, in de liijlmcr-
mecr, gemeente Wccsperkarspol, voor J . den Hiirtog. 
Inl. bij den architect E. G. Wentink, te Schalkwijk. 
Annw. te 12 uren. 

tiiii .•!•-!, door het bestuur van den polder de Uit-
(ffester-e u-Heemskerk er broek : de levering van 150,000 
KU. beste Westfaalsche stoomkolcn, vóór 1 Sopt. a. s. 
in de bergplaats bij het stoomgemaal aldaar. 

Zaterdag, f l J u l i . 

Ilevcnter, te 11 uren, door burg. en welh: het 
leveren van 4 Ittfverkistan, 2 wnschkistcn, 2 scrub
bers, 4 coudoiiMaliokis'en, IS krnnnknsicn, 1 geslagen-
ijiercn niainpijp, klimpijpen, zwaanlialzen voor 2 stuks 
7-relortsoveiis, 2 sloomkctcls compleet, en diverse 
verbindingshuizen, hulpstukken enz. 

Kerrlriildenherg, te 11 uren, door don eerstaanw. 
ingenieur, in het Hotcl-Gommers: het herstellen vau 
muren te Geertruidenberg. Bilj. inz. 20 Juli, te 3 
uren, aan het bureau der genie. 

Wrlduni, te 12 uren, door burg. en weth.: het ma
ken van eeuige vervloeringen iu dc straatwegen onder 
Ooslcrw ier um, Winsuin, Hijlaard en Jclluin, ter ge
zamenlijke lengte van ruim 500 M. 

's-llnge, te I uur, door hel. ministerie vnn finan
ciën: liet herstellen eu verbeteren van do Rijkstele-
Rraaflijncn langs den Rijnspoorweg tusschen Ede en 
de Duitsche grens bij Zevenaar, langs den Staats
spoorweg tusschen Arnhem cu Zwolle. Zutfen en de 
Glanerbrug en Almeloo eu dc Duitsche grens bij 01-
dcuzaal, eu langs den Oosterspoorweg tusschen Amers
foort cu Zutfen. Raming ƒ 1372. 

YVIIdervank, te 7 urm. door het bestuur vau het 
waterschap het Wildcrvankstcr Participantcnvcrlaat, 
in het Vcrluatshuis: bot maken van conn stecnr.n be
schoeiing ovor eene lengte van 21 M. aan den noord
kant van het Wildervaukster Verlaat. Bilj. inz. 20 
Juli, bij den secretaris. 

H»»ndag, f.i J u l i . 

i.rk-t . tc 11 uren, door burg. en weth. van Anloo, 
ten gcniecntohuize : het afbreken der oude-cu bouwen 
van cene nieuwe school te Anderen, gemeente Anloo. 
A&nw. tc y uren. 

iMSSalesii. tc II1/, uren, door burg. en weth.: 
het vernieuwen vau straten, iu Wan Ik linkers, lava- en 
veldkoien, over eene oppervlakte vau ongeveer :i000 
M. Aauw. 19 Juli, te 10 «ren. 

iiorrireelii, tc 12 uren. op het raadhuis: lo. de 
exploitatie der gemeentcreiniging altlaar; 2o. het diep
en schoonhouden van alle binnengrachten iu de ge
meente: 3o. het uitdiepen en diephouden rler havens 
eu havenwerken binnen de gemeente. 

flUMet, to 12 uren. door het college van dagelijksch 
bestuur van het waterschap dor 2(J Gemeenschappelijke 
Polders, aan deu Burg: het maken van een wiudvij-
zclmolcn, met bij be boorenden voorboezem en nitwate-
riugsluisjo, alles iu den polder Het Noorden op Tessel. 
iul. bij dou opzichter L. Koot, tc Helder. 

(•ruilingen, te 121', uren, door burg. eu weth.: lo. 
kt vernieuwen dor bestrating van het noordelijk ge
deelte van den Oosterwcg; 2o. hot aanleggen, bestra
ten enz. van 8 straten ten vvcslen van den Oosterwcg. 
Bilj. iuz. 21 Juli, vóór 4 uren. 

Tiel, te 1 uur, door den dijkstool vau bet polder
district Neder-Oet uwe, in het Hollandsch Koffiehuis: 
het verzwaren van een gedeelte Waalbandijk onder 
Uien, buitendijks, van C5 M. boven hcktomotcrpnal 
no. 34 af. tot 22 M. beneden hcktomelerpaal no. 36, 
ïijudc ecu lengte van 2S7 M. Aanw. 21 Juli. 

vin-rt n i . m . to 8'/i uren, door de administratie 
der Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij, in hot sta
tionsgebouw: lo. het maken van ecu waohterswoaing 
aan het oostelijk uiteinde vnn het slation tc Zutfen 
en het verplaatsen van eeue groote draaischijf op dit 
station; 2o. de levering van eikenhout voor dwarslig
gers cn wissels, in 2 perc; 3o. het maken van werken 
in dc Stadsrietlanden en langs de Nieuwe Vaart al
daar, ten behoeve van een goedcrenstation. 

Dlundag, >J Juli. 

Kgmaiid-aan-Zee, te 12 uren, door het bestuur der 
Prins- Ilourlriksticliting, bij C. de Groot: de verbete
ring aan bet dak en het opschilderen der stichting. 

Hakklnga, tc 1 BUT, door burg. cn weth. van 
Ooatstelli0gwerfl lo. bet houwen vnu cene school on 
onderwijzerswoning te Oldcberkoop; 2o. (Herbest.) 
het verbeteren cn vergrooten van do school tc Haulcr-
wijk (boven). Inl. bij deu gcmecutcopzichter A. Kooi-
stia, tc Makkiuga. 

l'lrerht, te 2 uren, door dc maatschappij tet expl. 
van Staatsspoorwegen, aan hot centraalbureau: dc 
uitbreiding van sporen en liet maken van bijkomende 
werken op het station Ijochom, ten behoeve van tien 
spoorweg Zutfen naar dc Pruisische grens. Aanw. 
12 Juli. Raming f 4880. 

YYtenndag:, 25 J u l i . 

'•-•lage, tc 11 uren, door het ministerio van bin
nenl. lakeni dc levering van baznlt tot het onderhoud 
der Rijksrivierwerken op den Gclderschen Usel langs 
het Ketcldiep eu m hel Zwolsche Diep, in 8 perc. 
Inl. bij deu hoofdingenieur Rose, tc 's-Hagc cu den 
Ingenieur Leemnns, te Kampen. 

aiikkerveer (bij Rotterdam), te 11 uren, door P. 
Smit Jr., te zijnen kantore: het maken vnn ccn schocps-
dwiirsbclling cn daar bij behoorendc dam- eu aarde
werken. Inl. bij don bouwkundige C. Pannevis, te 
Oudshoorn. Aauw. 21 Juli, tc 11 uren. 

Uanderdag, f a J u l i . 

Haarlem, te 2'. uren, door hot ministerie van 
hinnonl. znken , aan het gobouw van bet prov. best.: het 
herslollcu van de stormschade, outstaan ia Jan. ea 

Fob. '77 aan de havenhoofden te Medemblik. Aanw. 
21 Juli. Raming ƒ 5200. 

Saterdag. 18 J u l i . 
Amsterdam, to 12 uren, door do Amstordamscho 

Kanaalmaatschappij: hot on der-profiel brengen en on
derhouden vau kanaaldijken in net voormalig Weste
lijk IJ, ter gezamenlijke lengte van ruim 25,000 M. 
Inl. bij den eerstaanw. ingenieur, tc Amsterdam cn 
den secticingcuicur, te Velzen. 

Maandag, 3 0 J u l i . 

'••Mage, tc II1-; uren, door het ministerie van 
binnoul. zaken, nan liet geb. van het prov. best.: lo. het 
opruimeu vuu een gedeelte dor hoofden ann den mond 
der Oudo- of Marinehaven te Uellevoetsluis cn het 
makeu vnn nieuwe koppen aan die hoofrton. Aanw 25 
Juli. Raming /(iS.oOO; Bo. het veranderen van ccn 
gedeelte grintweg iu straatweg in den zijtak van tien 
grooten weg le kl. no. 7 tusachen Rotterdam cn Kra-
iiiiueu, cn het vernieuwen van kiinkorbcstraiing inden 
Rijks-grootcn weg lc kl. no. 4 tusschen 's-Hagc cn 
de Hoornbrug. Aanw. 25 Juli. Ramiug ƒ 5 1 0 0 . 

Ulnadag, 31 J u l i . 

l i r r t h t , tc 2 ureu, door dc maatschappij tet expl. 
van Slnatsspnorwcgeu, aau het Centraalbureau; rle 
I- verin- van stalen puntstukken. teu behoeve der 
Staatsspoorwegen. 

Waensdag, I Aug. 

Lent, te 2 uren, door het R. K. parochiaal kerk
bestuur, bij J. W. van Driel: het bouwen van ccno 
kerk met toren on bijgebouwen. Bestek, teekeningen 
on model-torenspits liggen bij genoemden Van Driel. 
Inl. bij deu architect G. te Itiulc Wz., te Dovcnter. 
Aauw. te 1 uur. 

Uanderdag, 1 Aug. 

Haarlem, te S'/i uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken, aau het gebouw van bet prov. hesluur: 
het doen vnn stroo- eu lielmbeplautingen in de Rijks-
duinen ou iel- reilen en Schoorl. Aauw. 28 Juli. 
Raming /4S0O. 

Dinsdag, 7 Aug. 

« r a n l n g r n , te 12 uren, door het prov. bostuur: 
het maken vau een kanaal ter verceniging van het 
Winscliotcr- met bet Hoornschedicp, ten zuiden van 
de kom dor gemeente Groningen, lui. bij deu prov. 
ingenieur cn den civiel-ingonieur II. Hendriks, beiden 
te Groningen. Annw. 3 en 4 Aug., telkens te 10 uron. 

Alloop van Aanbestedingen. 
( inn ingen . 27 Juni: het vervangen vail den gc-

mctsclden ezelsrug door rechtopgaand muurwerk aan 
deu uoordwesielijken muur der buitcusluis voor het 
Eeinskanaal onder Farmsum; ingekomon 3 bilj-, als: 
J. H. Uffelaar, te Farmsum, ƒ 1890 
ü. C. M. Rottinghuis, „ Delfzijl, „ 1578 
J. van Buren. „ idem „ 1479 

« r e n i n g e n , 2* Juni: het herstellen der storm- cn 
witilcrschndc aan do werkeu der Nieuwe-Statcuzijl; 
ingek. 5 bilj., ais: 
A, s. Sebaanuaa, tc Harlingen, ƒ 897,000 
J. van Ilattura, „ Sliedrecht, „ 891,000 
L. Hollander, „ Capcllo a/U.. „ 370,000 
E. H. Kaspers, „ Iteidcrwolderp., „ 308,700 
J. J . Bekkcr, „ Leut, „ 364,500 

Breda, 29 Juni: de levering van p. r 
steenkolen anu de Kon. Mil. Academie; 
L. J. Staal, te Breda, ïi ƒ 0 . 5 0 " por HL. 

'a-llage, 2 Juli: de aanbouw van ee 
aan- en trui dienste van bet gobouw dei 
mcr; ingek. 7 biljetten, als: 
M. Rutgors, te Aartnnderveen cu 

C. J. van Vliet, „ Oudshoom, 
,, Amsterdam, 

'Hage, 
.1. W. Walraven, 
J. K. Tom, „ 
J. A. Raas veld, „ 
W. P. TccuwibseJr.,,, 
M. J. van Zinten. „ 
W. A. (J. Jansen en 

K. Hollander, „ 

idem 
idem 
idem 

Utrecht, 

. 4000 H L . 
geguud aan 

nigc lokalen 
Tweede Ka-

ƒ 35,553 
„ 34,900 
„ 34,(i'J5 
„ 32,290 
„ 30,890 
„ 30,450 

„ 29,747 

Amsterdam, 2 Juli: het maken van ccn gedeelte 
bckleediiigsinuur langs den IJdijk en de Handelskade; 
ingek. 8 bilj., nis: 
J. J. Visser en 

H. Iawdeaat Jr., tc Amsterdam, f 230,000 
C. Bosman, „ idem „ 227,000 
.1. Kooij en 

E. S. Roijmer, „ idem „ 212.7S0 
Schep en Ambagtsheer, „ idem „ 210,999 
J. P. Cornelisscn cn 

W. L . Leibhrandt, „ idem „ 189.653 
B. v. d. Weerden, „ Utrecht, „ 184,700 
J. v. tl. Volde, „ Papendrecht, „ 179,900 
J. C. van llattum, „ Sliedrecht, „ 167,800 

Kaaendanl, 2 Juli: bet amoveereu van ceü oud
en wederopbouwen van ccn nieuw winkelhuis voor J . 
van Poll Suykcrbuyk: ingek. 4 bilj., als: 
H. v. d. Heijden, tc Rosendaal, ƒ 8125 
L. Suykcrbuyk, „ idem „ 6SG0 
P. Stevens, „ idem „ 6720 
1*. .1. Eijkcns, „ idem „ 5189 
gegund. 

Uewande, 2 Jnli: het doen van herstellingen be
nevens het maken eener nood keering met schotbulkcn 
aan do Blnuwcsluis te Gewande; miuste inschr. wnren 
E. van Vcurooi en R. Dcrks, te Alfcu, voor /251'j. 

Ilriarn, 3 Juli: het stellen van ameublement in do 
nieuwe tussclicuschool aan de Kruisstraat; iugokomen 
6 bilj., als: 
J. Rusteuburg, tc Hoorn, ƒ 2440 
P. Klauw, w idem „ 2400 
E. Koning, „ Berkhout, „ 2'i.''.i 
M. Und vliét, „ Hooro, „ 2047 
J. Zeijlmakcr, „ idem „ 198169 
J . v. d. Berg, „ idem „ 1888. 
gegund. 

n u m m e r t » , 3 Juli; het bouwen cener nieuwe boe
renhuizing te Gaastmccr; ingek. 13 bilj., als: 
F. Boersma, te Bolsward, / 21,815 
J. dc Jong, „ Kouduin, „ 20,622 
S. T. do Vries, „ Parrega, „ 19,884 
U. T. da Vries, „ Heeg, „ 19.767 
I'. Postma, „ Woudsond, „ 19,552 
N. Zalmstra, „ Bakhuizen, „ 19,29? 
D. Gaastra, Tjummarum, „ 18,972 
A. Wjcrsma, „ Gaastmecr, ,. 18,893 
J. U. v. d. Meulen, „ Hcmelum, „ 18,88fl 
G. looting, „ Deersum, „ 18,777 
H. C. Visser, „ Ooslhom, „ 15,689 
G. C. Visser, „ IJlst, „ 18,489 
T. Kloosterman, „ Hominerts, „ 18,073 
geguud. 

•ud-Vrarnheven, 3 Juli: de kunstmatige verbete
ring der Canuerstraat, van don Tongerschen stceuweg 
door het Biesland tet Conne; iugek. 7 bilj., als: 

H. H. Meijs, te Maastricht, ƒ 23,472. 
F. Wittelmgs, „ idem „ 21,200. 
C. v. d. Hof, „ idem „ 20,600. 
H. Ummols, „ idem „ 20,200. 
J. Klijn, „ idem „ 19,075. 
J. van Aubel. „ Lanackcn 

(België), „ 16,981.85 
M. Ronken, „ Houtnin St.-

Siméo.i (België), n 16,950. 
gegund. 

t l - t . 5 Juli: het bouwen vau een burgorwoonhuis 
roor A. Mauasse; ingek. 4 bilj , als: 
W. Klassen, te Eist, f 6500 
A. Janssen, „ Valburg, „ 5995 
A. Bruns, „ Eist, „ 5925 
II. Hoornemnn, „ idem „ 5S69 

Tc«ic i , 5 Juli: hot maken van oen windvijzelmnlen 
met voorboezem en sluisje in den polder Het Noorden 
op Tessel; ingek. 4 bi'j., als: 
W. de Jong, te Helder, ƒ 4 8 , 1 1 2 
K. Hol, „ Burgerbrug, „ 40,100 
A. Vos, „ Heldor, „ 44.085 
D. He Vries. „ idem „ 43,187 
niet gegund. 

• Ranete, 5 Juli: de gewone onderhoudswerken aan 
do waterkcering van Ellewoiitsdijk-Borsole, iu 2 porc-, 
10 perc. (Borsele) ingekomen 0 biljetten, als: 
A. van Poperiug, tc Bruinisse, f 22,000 
G. Bolier Dz., „ SeuerpeuiaM) „ 21,421 
11 don Exter van deu 

Brink, „ Krabbendi>, „ 21,400 
J. Leijs, „ 's-Hcer-Arondsk., „ 21,400 
I. vau Male, „ Vlissingen. „ 21,350 
M. de Vriend, * Borsele, „ 21,325 

2e pcre. (Ellcwoutsdijk) ingek. 7 bilj., als: 
P. J . Visser, te Hansweert, ƒ 17,4S0 
C. dc Wilde, „ Kattendijkc „ 17,000 
P. J. van Remortel, „ Hontenisse, „ 10,950 
B. den Exter van don 

Brink, „ Krabbendijkc, „ 10.899 
G. Bolier Dz., ., Scherpenisse, .. 16,890 
A. van Popcring, „ Bruinisso, „ 10.881 
J. Leijs, „ 's-Hccr-Arcndsk., „ 10,820 
M. dc Vriend, „ Borsele, „ 16,800 

A m e r a n g e n , 5 Juli: het bouwen der Elisabetschool; 
ingekomen 4 bilj, als: 
A. Bons, te Utrecht, f 3993 
J. A. van Liendcn, „ 2073 
P. vau den Broek, „ 2299 
A. van Os, „ 2244 

v»«ii.i.ii'i-iiijk , G Juli: de gewone onderhoudswer
ken nau rle waterkcering van don polder Oud-VVol-
faartsdiik: ingek. 6 bilj., als: 
L. Goedcgebure, te 's-Hcer-Arcndsk., ƒ 3500.75 
C. de Wilde, „ Kattendijke, „ 3050. 
C. van dc Kreekc, „ Wolfaartsdijk, „ 2972.3S 
J. Leijs, „ 's-Hcer-Areudsk., „ 2933. 
M. do Vriond, „ Borsele, „ 2930. 
A. Foudraine, „ Goes, „ 2S73. 
geguud. 

M i . c k , ? Juli: hot afbreken cn wederopbouwen van 
den bovenbouw, nUmcde de noodige herstellingen aan 
beide torens, behoorende bij do lloogcutlster Water
poort; ingek. 6 bilj., als: 
C, H . Visser, te Sneek, f 9996 
S. van der Werf. „ idem „ 9900 
.1. de Boer, „ Oppcnhuizeu, „ 9900 
N. Molenaar, „ Sneek, „ 9S00 
F. Prins, ,. idem „ 9285 
E. Kuipers, „ 'tMecr, „ 8300 
niet gegund. 

V l U g e , 10 Juli: het bouwen van een ringmuur cn 
vau 3 wandelplaatsen voor cellulair-vcroardocldcn bij 
het burgerlijk en militair huis vau verzekering tc 
Zwolle; miusic inschr. was A. van den Beid, te 
Zwolle, voor ƒ 4300. 

Ainoierdam, 10 Juli: het bouwen eener boUW-
auuuwoning met schuur in bet drooggemaakte IJ, 
nabij dc spoorwegbrug, ouder do gemeente Zaandam, 
onder beheer van do architecten Wicrda en Smit; 
minste inschrijvers waren Reymer en Peercboom. tc 
Amstcrdnm, voor ƒ20,895. 

Ant f te rdam, 10 Juli: het bouwen eenor fabriek met 
2 woningen op het Thorbcckcplein, onder beheer van 
den architect J. Servais; miuste inschr. was II. teu 
Holt, le Amsterdam, voor ƒ17,890. 

iiii>ii-riiiiiii, 10 Juli; het verrichten van eenige 
onderhoudswerken op 's Rijks werf cn aau 's Rijks 
lijnbaan aldaar; hoogste iuschr. wnren Schcltcma eu 
Mout on, to Amsterdam, voor ƒ 1 1 , 7 6 0 ; minste inschr. 
P. Warner, te Amsterdam, voor ƒ6147 . 

'n-lUgr, 11 Juli: lo. hot deen van herstellingen 
cn vernieuwingen nan dc Rijks-rivicrwerkcn op den 
Ho ver. Rijn eu dc Waal, niet het éénjarig onderhoud, 
in 3 pcre.; minste inschrijvers waren: perc. I cn 2, 
F. E. ferwindt, tc Punncrden, resp. voor ƒ 21,895 cn 

/88,804j perc. 8, A. Rongaarts, tc Zalb-Bommel, voor 
ƒ 23,485. 

2o. idem vnn idem aaa de Rijks-rivicrwerkon op 
deu Gclderschen IJsol, met het eenjarig onderhoud, 
iu 8 perc.; minste inschr waren: perc. 1, J . Terwiudt, 
tc Weatervoort, voor f 14,150; perc. 2, 11. A. van den 
Berg, te Panncrdcu, voor / 15,150; perc. 3, G. J. Mol, 
te Kuilenburg, voor/19,897. 

'«•Hage, 12 Juli: het bouwen vnn een vogelzaal met 
museumzaal cn aquarium in den zoólogischen tuin; 
minsts inschrijver was G. Klomp, te 's-Huge, voor 
f 20,4t4. 

Hem, 12 Juli: lo. het doeu van grondnanvulling 
cn hel met riet beslag dekken onz. van de buitrnlnluds 
der kaden langs den voorboezem vau het stoomge
maal Van dor Goes; minste iuschr. was EL Zancn Pz., 
te Ammerstol, voor / 834. 

2o. ccnigc vernieuwingen aan de beschoeiing langs 
het kanaal, bij do Oranjesluis, enz.; minste inschr. 
was A. Verwey dc Winter, te Naaldwijk, voor ƒ998 . 

3o. het vernieuwen der westelijke beschoeiing van 
de Korpershoeksche brug bij Schipluiden enz.; miuste 
inschr. was 1). Verboom, tc Schipluiden, voor /"540. 

4o. dc leverantie van eiken- cn grenen houtma-
tcrialcn; minsto iuschr. wns A. vau dou Berg, te Delft, 
voor ƒ480. 

5o. het uitdiepen van ccn gedeelte van het Oost-
gaagnatcr; minste iuschr. was J. Bcrkcl, te Schip
luiden, voor ƒ270.35. 

Oo. het Sjarig onderhond van dc Weverskade, en 
de Weddebnigj minste iuschr. was L . de Boo, te 
Vrijenban, voor / 700. 

Arnhem, 13 Juü: eenige werken tot herstel van 
winter- en stormschade aan den Ellekomschen over
laat; minste iuschr. was W. H . dc Haan, tc Does
burg, voor ƒ 1349. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Bij Koninklijk besluit zijn bij 
de Rijkstelegraaf benoemd tot telegrafist l " 8 klasse 
J. Hoilmaii, J. A. 11, Wissink, O. W. van der Bijll, 
C. L. Lfitkebühl Jr., J. C. Hermann, N. F. Metz, 
D. Hoffmann en A. A. Waldorp, allen thans tele
grafist 8* klasse. 

— Tot leden van dc jury bij dc groote, in Au
gustus n. s. tijdens de Rubensfeesten te Antwerpen 
te houden Internationale landbouwtentoonstelling, 
door de Luudhoiiwtiiaatseliappij van het Noorden, zijn 
benoemd in ons land Dr. L. Mulder nis redacteur 
der Landbouw Courant, en de heer P. F. L. Waldeck, 
secretaris der Hollandsche Maatschappij van Landbouw 
te Loosduinen. 

— Eerstdaags zal bij Martinus NijholTeen belang
rijke brochure van den hoofdingenieur Waldorp ver
schijnen, waarin een plan voor een verbeterden wa
terweg tusschen Amsterdam en Rotterdam wordt 
ontwikkeld. 

Amsterdam. De aannemers, timmermans- en 
metselaarsbazen hebben hunne bezwaren . waarvoor 
zij zich reeds bij den Wethouder van publieke werken 
vervoegden, en welke de beperkte plaatsruimte be
treffen, ilie hun bij het bouwen toegekend wordt, 
uiteengezet in een adres aan den Raad dezer ge
meente. Het ligt tet en met 17 dezer ter teeke
ning in bet Café la Bourse, Damrak. 

Uit het adres blijkt, dat zij niet minstens 40 M 1 

ruimte v jen, m a a i minstens 100 M J . Een prac
tisch en, naar ons voorkomt, uitvoerbaar denkbeeld 
ontwikkelden de aannemers bij hun bezoek aan den 
Wethouder. Zij gaven in bedenking, dat men van
wege rle gemeente hier en daar terreinen zou aan
wijzen, waarvan rloor de bouwmeesters, tegen eenige 
vergoeding, gebruik gemaakt kon worden tot tijde-
lijken opslag van materialen. 

Utrecht. De heer H. Sanilhrink heeft ccn mis
sive verzonden, als ontwerper vnn rle statuten cener 
Maatschappy, wier doel is het eiploiteeren van tram-
ways ol hu uitspoor wegen. Volgens de ontwerp-statuten 
zal men aanvangen met het vragen van concessie 
voor een lijn van Utrecht naar Zeist, Driebergen, 
Doorn, Amerongen, Eist, Reenen, De Grebbe, 
Wageiiingen, lleukum . Heelsum , Oosterbeek en Am-
hem. liet maatschappelijk kapitaal, voorloopig groot 
f 800,000, wonlt veidcekl in aandeden van / 250 elk. 

Haarlem. Door rle Provinciale Staten is iu de 
zitting van II dezer met betrekking tot de zaak 
der verbetering van rlen waterweg tusscheu Amster-
tlain en Rotterdam besloten: 

1". Dat spoedige verbetering van het vaarwater 
tusschen Amsterdam en Rotterdam ten behoeve der 
bin uen landsche scheepvaart dringend noodzakelijk is. 
en hoewel rlie hoofdzakelijk vau algemeen Rijksbe
lang zij , evenwel ook rle belangen der provinciën 
Zuid-Holland en Noord-Holland cr in die mate bij 
zijn betrokken, dat het op den weg ligt van de 
besturen dier provinciën om, wanneer rle Regeering 
blijft weigeren tot rle uitvoering vau bet werk over 
te gaan, dat werk — behoudens aanzienlijken gel-
dclijkon steun van het Rijk, zoowel wat rle verbe
tering als het venier onderhoud betreft — zeiven 
t" leriieinen , v.H.izooveel de Ix-doolde waterweg 
niet behoort tol de rivieren, rlie reeds op dit oogen
hlik iu beheer cn in onderhoud zijn hij bet Rijk ; 

2U. aan hoeren Gedeputeerde Staten op tc drogen 
om, vun dit beginsel uitgaande, gezamenlijk met hun 
ambtgenooten in rle andere provincie, de aangevan
gen onderhandelingen met de Regeering voort te 
zetten; venier alles te rloen wat noodig is om de 
totstandkoming van het werk te bevorderen, en den 
Provincialen Staten te gelegener tijd van tien uitslag 
hunner bemoeiingen verslag te rloen, ouder bijvoeging 
van zoodanige voorstellen, als zij zullen meenen te 
behooren; 

3". dat rle Provinciale Staten van Noon I-Hol land 
hun dank betuigen aan de colleges van Gedeputeerde 
Staten van Noonl-Holland en van Zuid-Holland, bei
den v hetgifii in deze zaak rloor hen is verricht, 
niet. rle iiitnoodigiiig, op tien ingeslagen weg voort 
te gaan en met rlen wensch, dat het beoogde doel 
spoedig zal zijn verkregen; 

4". een afschrift dezer besluiten toe te zenden aan 
tie Schipjiersvereeniging »Schuttevaer". 

Door Provinciale Staten der provincie Zuid-holland 
is een te-sluit in gelijken geeft genomen. 

Leeuwarden. Door Provinciale Staten van 
Friesland is besloten tot het verleenen eener bijdrage 
van ƒ 5 0 0 aan het departement Groningen der Ne
derlandsche Maatschappij ter bevonlering van Nijver
heid , voor het nemen van proeven tot zuivering 
rloor ijzer-c blo rit le vnn hel afvalwater van aardappel-
meelfabrieken. 

Hij tie Stoten van Groningen ontmoette de voor
dracht tot het verleenen dezer subsidie tegenkanting, 
vooral op grond, «lat de fabrikanten moeten zorgen 
het water niet te verpesten, en de daarvoor noodige 
maatregelen z.-Ii' nemen en bekostigen, en daartoe, 
zoo noodig, gedwongen wonlen tloor toepassing der 
ivgleinenten, handhaving der opgelegde en, waar 
deze niet voldoende mochten zijn, oplegging van 
nieuwe voorwaarden, en bij niet-voldoening daaraan 
desnoods tloor intrekking der eoncessien. 

Het geven eener bedrage wenl met 25 tegen 17 
•temmen verwerpen. 

Wij hopen dat bet Departement Groningen der 
muawhappij ter Bevonlering van Nijverheid, die 
zich deze belangrijke rptaestie aantrok , daardoor niet 
ontmoedigd ml wonlen. De kosten zijn betrekkelijk 
gering en wonlen op '6000 geraamd, zooals in het 
nommer van 24 Juni j. I. wenl opgegeven. 

'B-Hertogenbosch. Iu de vertmdering vail Pro
vinciale Staten werd behandeld ecu voorstel tot het 
verleenen eener subsidie uit de provinciale kas in de 
kosten van aanleg van een scheep vaa nkanaal van 
Eindhoven naar Tilburg. 
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DE O P M E R K E R — Zondat, 15 Juli 1877. 

Door dc commissie uit de Staten voor dit knnanl 
was aan de vergadering voorgesteld het verleenen 
eener bijdrage van een derde in dc kosten van aanleg, 
tot een lieilrag hoogstens van f '250,000, mits het 
Rijk minstens gelijke bijdrage verleene en O. ft. onder 
voorwaarde, dal de gemeente Tilburg zich belaste met 
den aanleg, het beheer en het onderhoud van het 
kanaal, onder toezicht vnn Gedeputeerde Stalen. 

In verband met dc oiulerwerpclijke zaak wenl be
handeld het voorstel van een achttal leden tot on
dersteuning van bet plan tot aanleg van een kanaal 

- met groot profil van af den Rijn bij Budbsrg tot 
de Maas bij Venlooen vandaar verder over Helmoud, 
Eindhoven, Tilburg eu Breda naar bet Hollandsch Diep. 

Niettegenstnui.de de voorzitter der Commissie voor 
het kanaal Eindhoven—Tilburg met warmte de voor
gestelde bijdrage venledigde, werd bet voorstel met 
33 van de 57 stemmen verworpen. 

Delft. Voor het eind-examen der Polytechnische 
School, ter verkrijging van het diploma van tech
noloog of ingenieur, volgens artikel 60—65der wet, 
regelende het niiddell>anr onderwijs, hebben zich 
aangemeld 42 candidatcn, waarvan zich vóór of ge
durende het examen 5 candidate!) terugtrokken. 

Het diploma voor technoloog (ar t 60) wenl ver
worven dooi' de heeren: J. van Dusseldorp, H. Elion, 
P. Keijzer Mz., A. Meilink. 

Voor civiel ingenieur (art. 61) door de heeren: 
J. Bóhtlingk, LL J. C. van Es, J. F. deGijsclaar, 
J. C. Heijning, J. J. Hoogenboom Jz., A. E. Kern-
pees, C. !.. M. Lambrechtsen, C. F. Loder, G. van 
Nes, A. Ch. Nieuwenhuijs, C. C. F. Six, F. M. 
van Veen, R. P. O. D. Wijnmalen. 

Voor scheepsbouwkundig ingenieur (art. 63) door 
de heeren: II. Cop. H. Sicbers. 

Voor werktuigkundig ingenieur (art. 64) door den 
heer S. E. Haagsma. 

Voor mijn-ingenieur (art. 65) door de heeren: 
W. Godefroy, J. C. van Heuckelum, J. A. Schuurman. 

Varia. 

Typographisch kunstwerk. Te Petersburg 
ie op dit gebied cen kunstwerk vervaanligd, dnt wel 
een korte beschrijving veitlient. Het is een boekje 
van 1 Eng. duim lang en J duim breed, dat uit 
46 bladen bestaat. Van deze is op 42 bladen de 
tekst van 24 fabelen van Krylow iu dc Russische 
taal gedrukt: de vier anderen bevatten het portret 
van Krylow, bet thel-vignet en de opgave van den 
inhoud. De vervaardiging van de letters, het zet
ten, corrigeeren cn drukken hebben den tijd van 
nagenoeg twee jaar in beslag genomen. De letters 
waren zoo fijn, dat men bij 't zetten een fijn pinret 
heeft moeten gebruiken om ze te hanteeren. Het 
geschrift is voor 't bloote oog niet leesbaar, men 
moet het dooi- middel van een goed glas vergrooten 
om het tc kunnen lezen. Het portret van Krylow 
is bijzonder gelijkend. Zeer opmerkelijk is de let
ter van den bladwijzer, die nog belangrijk fijner is 
dan die van den tekst. In 't geheel zijn cr 25 
exemplaren van dit lilliputsche werk vervaardigd, 
waarvan zich één bevindt in de voor 't publiek toe
gankelijke bibliotheek te Petersburg. 

Wedstrijd van ramtoestellen. In Kassei 
zal van i tut 3 Augustus een merkwaardige wed
strijd plaats hebben. Op last nl. van den Minister 
van Kouphandel zullen de verschillende remtoestellen 
op de spoorwegen in gebruik en dc nieuwste vin
dingen op dit gebied, die nog niet in 't groot zijn 
toegepast, tegen elkander worden hepi-uefd. 

Dc vaart van de treinen moet zijn een van 75 
kilom. en een van 00 kilom. in 't uur. Een aantal 
deskundigen zullen de proeven bijwonen. Uit Enge
land verwacht men een groot aantal personen (en
gineers). Meer dun 100 besturen van spoorwegen 
zijn uitgenoodigd. 

Correspondentie. 

Aan T. te Z. Van uw aanbod is nota genomen 

en te gelegener tijd znl daarvan gebruik gemaakt 

worden. 

Aan II. te Ii. In orde ontvangen. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, tor voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

n odactlo 
van genoemd Weekblad. 

T o t V i ' i j < l » t f " - " v o i i < I u c i g e i i u r e n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentien. 

Heden overleed tc Utrecht, nn een langdurig 
lijden, in deu oudenlom vun 38jaren, onze 
geliefde oudste Zoon A. W. VAN E R K E L , 
Architect bij de Nederlandsche Rijnsjmorwcg-
Maatscbappij. 

SCHIEDAM, M . VAN ERKEL. 
2 Juli 1877. C. VAN E R K E L — M U L D E R , 

Gelieve dete algemeene tevens als bijzondere 
kennisgeving aan te merken. 

Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven. 

Nassausche Phosphoriet. 
Prijsopgave voor hoeveelheden van minstens e'en 

waggon zijn onder Letter A. B. ann bet Bureau 
van het Weekblad de Opmerker te Arnhem, te 
bekomen. 

Nederlandsen-Westpaaalsche 

S P O O R W E G - M A A T S C H I P P I J . 
;Lijn ZUTPHEN—WINTERSWIJK.) 

A A N B E S T E D I N G 
op Woensdag 18 Julij 1800 Zeven en Ze

ventig, iles numiddags ten twee are, ten Raad
huize te Zutphen, van 

I» . Bestek N°. 7. 
Het vervaardigen, leveren en stellen 

van den IJZEREN BOVENBOUW 
van Spoorwegbruggen ten behoeve 
van het gedeelte Spoorweg Zutphen-
Winterswijk. 

2°. Bestek N». 8. 
Het maken van de AARDE- , de 

KUNST- en eenige andere WER
KEN voor het gedeelte Spoorweg 
van af piket N". 313 (onder Lichten
voorde; tot en met Station Winters
wijk en het vervoeren en verwerken 
van Ballast en leggen van Spoor
baan ten behoeve van den Spoor
weg van Zutphen naar Winterswijk. 

De inschrijvings biljetten moeten, uiterlijk 
een uur vóór de aanbesteding. vrachtvrij worden 
bezorgd teu Raadhuize te Zutphen. 

Inlichtingen wonlen gegeven op het Bureau van 
den Directeur-Ingenieur te Winterswijk, alwaar tevens 
oe bestekken met teekeningen op franco aan
vrage en tegen betaling van ƒ 2.40 voor Bestek 
N'. 7 cn J 3 voor Bestek N°. 8 van af den 27 
Junij e. k. verkrijgbaar zijn. 

DE DIRECTIE. 
Winterswijk, 15 Junij 1877. 

Aanbesteding. 
Het Collegie van Dagelijksch Bestuur van het 

Waterschap der 29 GEMEENSCHAPPELIJKE POL
DERS UP T E X E L zal op Maandag, den 23 Juli 
1877, 's middags 12 uren, ten Raadhuize aan den 
Burg op Texel, onder nadere goedkeuring van Hoofd
ingelanden in dat Waterschap, aanbesteden: 

Het maken van een WINDVIJZEL 
M O L E N met daarbij behoorenden 
VOORBOEZEM en UIT WATERINGS -
SLUISJE, 

alles in den polder Het Noorden, op Texel. 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving vol

gens § 441 der A. V. 
De inschrijvingsbiljetten zullen een uur vóór de 

aanbesteding bij den Heer Dijkgraaf van genoemd 
Waterschap moeten worden bezorgd. 

Het bestek is, op franco aanvrage en tegen in
zending van een postwissel ad f 1.05, te bekomen 
bij den Secretnris van genoemd Wnterschap aan den 
Burg op Texel, terwijl de teekening aldaar en ook 
te Helder bij den Opzigter L. KOOT ter inzage ligt, 
bij wien op franco aanvrage inlichtingen z i j n te be
komen. 

Texel, den 6 Juli 1877. 

Het Collegie van Dagelijksch Bestuur voornoemd: 

S. KEIJSER, Voortitter, 

Sd. KEIJSER Pz., Secretaris. 

Aanbesteding. 
Op Dingsdag, den 7 Augustus 1877 , des middags 

te 12 uur, zal door den COMMISSARIS DES KO
NINGS in de provincie Groningen, of, bij zijn af
wezen , door een der Leden van dc Gedeputeerde 
Staten, in een der vertrekken van het Provinciehuis 
te Groningen, in het bijzijn van den Provincialen-
Ingenieur van den Waterstaat, onder nadere appro
batie in het openbaar worden aanbesteed: 

Het maken van een kanaal ter vereeni
ging van het Winschoter- met het 
Hoornschediep. ten zuiden van de 
kom der gemeente Groningen. 

Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele In
schryving. 

De Gadingmakenden kunnen van dc begrooting 
van kosten van voorschreven werk ter Provinciale 
Griffie kennis nemen. 

Het bestek, waarnaar de bovengemelde aanbeste
ding zal plaats hebben, ligt, behalve in bet Provin
ciehuis te Groningen, ter lezing in dc Gemeentehui
zen te Groningen, Appingedam, Winschoten, Oude 
Pekela, Delfzijl, Sappemeer, Winsum, Lcens f 

Uithuizen, Uithuizermeeden, Bedum, Zuidhorn 
en Beerta, terwyl het, tegen betaling van 50cent 
per exemplaar, ter Provinciale Griffie verkrijgbaar 
is gesteld, ingevolge resolutie van Gedeputeerde Staten 
van den 17 Maart 1859, n". 71. 

Nadere informatien kunnen worden aangevraagd 
bij den Provincialen-Ingenieur en den Civiel-Ingenieur 
H. HENDRIKS, te Groningen, zullende de aanwij
zing in loco plaats hebben op Vrijdag en Zaturdag 
bevorens, 's voormiddags te tien uur, beginnende bij 
het Winterschotenliep. 

N.B. Dc aannemers worden bij deze herinnerd aan 
de bepalingen, vervat in $ 441 en 442 der alge
meene voorschriften voor de uitvoering en het onder
houd van werken onder het beheer van het Departe
ment vun Binneulundsche Zaken, voor zooveel de 
inrigling en bezorging van de inschrijvingsbilletten 
betreft. Tevens wonlt hunne aandacht gevestigd op 
de besteksbcjialing, betrelfende de onderteekening 
der bestcdingstukkeii. 

Groningen, den 7 Julij 1877. 

De Commissaris des Konings voornoemd: 

VAN HEIDEN. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

\ r ERNI^VlNGSFONDS. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dingsdag den 31"e11 Julij 1877, des na

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau dei 
Maatscluippij tot Exploitatie van Staatssfioorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 25. 
De levering van STALEN PUNTSTUK-

K E N ten behoeve van de Staats* 
spoorwegen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 17 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 9 J " Julij 1877 ter 
lezing aan bet Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan de bureaux van de Sectie-ingenieurs te Mep
pel en 's Hertogenbosch , en is op franco aanvraag 
op gemelde plaatsen tc bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraalbureau 
der Maatschappij eu door de Sectie-ingenieurs voor
noemd. 

Utrecht, den 7 d e n Julij 1877. 

A m s t e r d a m s c h e 

K a II a a I in a a t s c h a p p ij. 
AANBESTEDING. 

Op Zaturdag 28 Julij 1877, des middags ten 
12 uur, zal van wege de Directie der Amsterdam
sche Kanaalmaatschappij, onder hare nadere goed
keuring, aan bet Bureau van de Amsterdamse!»? 
Kanaalmaatschappij, Keizersgracht 633 te Amster
dam, wonlen aanliestced : 

Het onder proflei brengen en onder
houden van kanaaldijken in het voor
malig Westelijk IJ , ter gezamenlijke 
lengte van ruim 25000 meter. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens § 25 vnn het bestek. 

Het bestek ligt ter lezing ann het Technisch Bu
reau van de Kanaalmaatschappij te Amsterdam, en 
aan het Sertiebureau te Velsen. 

Het is voort« aan het Technisch Rureau te Am
sterdam en te Velsen op franco aanvraag te beko
men, tegen overmaking van 50 cent jier exemplaar. 

Inlichtingen worden gegeven door den Eerstaan-
wezenden Ingenieur, Keizei-sgracht 633 ie Amster
dam, en den Sectie-Ingenieur te Velsen. 

Amsterdam, 9 Julij 1877. 

JITTA, 

Voorzitter. 

M . F. DE MONCHY, 
Secretaris. 

Bestuur der Domeinen. 
O P E N B A R E 

A A N B E S T E D I N G . 
De ONTVANGER der REGISTRATIE en DOMEI

NEN tc ZUTPHEN, zal op Vrijdag 20 Julij 1877, 
des middags te 12 ure, in de Benedenzaal van de 
Xieuwe Sociëteit aan de Usselkade aldaar, in het 
openbaar 

AANBESTEDEN: 
De herstelling van de BRUG met LAND

HOOFDEN, over de vóórgracht bui
ten de voormalige Nieuwstadspoort 
te Zutphen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving. 
Het bestek ligt van den 11 Julij e. k. af ter in

zage aan de kantoren der Registratie en Domeinen 
te Arnhem, Devenler cn Zutphen en is aan laatst
gemeld kantoor tegen betaling van 50 Cent te 
bekomen. 

De aanwijzing zal worden gedaan aan het werk 
op Woensdag 18 Julij e. k., des middags te 12 
ure, door den Opzigter A. BOKHORST. 

r\ EBROEDERS DIJKERMAN te Breda 
I door uitbreiding der zaken en de toepassing van' 
\ J stoom tot s|MMulige aflevering in staat gesteld 
bevelen zich hierbij aun voor het maken van 

VERPLAATSBARE IIIH'TFA GEBOUWTJES. 
Prijscouranten worden op franco aanvrage gvanj 

verstrekt, terwijl het modelboek na ontvangst van 
40 cents in postzegels kan worden toegezonden. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
ÜE JONGH ie Co, Civ. Ing. 

te O U D E W A T E R . 
Vervaardigen zeer practisch ingerichte STOOM-

en H A N D - H E I L I E R E N volgens eigene con. 
structie. 

H. E. S U Y V E R , 
STOOMKETELMAKER. 

Levert in den kortst mogelijken tijd, KETELS 
van alle bekende typen; belast zich met veranda 
ringen aan bestaande Ketels toe tc passen. 

Hollandsche Tuin, 
B i c k e r s t r a a t 2 0 e n 22 

AMSTERDAM. 

tevens zeer geschikt voor Kantoren, Directie 
keeten. Vergaderzalen, enz., worden vervaar-
digd in de Stoointiminerfabriek van 

Gebrs. DIJKERMAN, 
te RREDA. 

NB. Op franco aanvrage wonlen teekeningen me: 
prijsopgave toegezonden. 

B. HOLSBOER te Arnhem. 
FABRIEK en H l O AZIJN van Instruments 

voor wetensrha]i]H'lijk gebruik. Alle soorten va:, 
Baro- en Thermometers. Veld-, Marine- • 
Theaterkijkers, Brief balansen, euz. enz. 

PRIMA QUALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ6.— , per 25 vaten ƒ5.70, 
per 50 vaten ƒ5 .40, 

bjj grootere partijen over den prjjs nader 
overeen te komen, 

AUGUST OSTEB, 
C+lashaven 13 te R o t t e r d a m . 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Evenaars van Zuilen- en TaftlüazaU-groeven 

in RUNPRUISSEN, 

Handelaars In Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BliUIXSTKEX, VUURVASTE STEENEN, DZ 
Sieuwehaven S.zijde 55, R o t t e r d a m . 

Verwarming en Ventilering 
VAN GEBOUWEN. 

Ile Ondergeteekenden bevelen zich aan voor het 
leveren van V E R W A R M I N G S - ] N R I G T I N G E N 
door middel van warme lucht, warm water of 
stoom. 

CHARLES REMT & BIMFAIT, 
Boompjes, nieuw nommer 54, 

R O T T E R D A M . 

S T O O M -
VEEN-, TREK- n MENGMACHINE. 

Heeren V e r v e e n d e » worden opmerkzaam gemaakt op de gunstige uitkomsten die dit jaar verkregen 
zijn met bovengenoemde Machine. 

Belangstellenden, die nadere inlichtingen wenschen te ontvangen, worden verzocht zich te vervoegen tot 

Gebroeders F I G E E 
te HAARLEM. 

de fabrikanten 

Neuchatel Asphalte Company Lw. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

V A L T X E t T R A V E R S , 
geeft berigt dnt door haar tot eenige A G E N T E N voor den 

ggSggSSl»**"' verkoop van ASPHALT in broodsn zijn aangesteld: 

FOLKERS ft, C». te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Nader' 
land aangenomen op gehjke voorwaarden uln aan de Fabriek, Ueltvveg N u . 3 , te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

SUIJVER Hk. J O N K E R &, ZOON", 
8 T O O M K E T E L M A K B R 8 te A M 8 T B R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 
Gedrukt by G . YY. VAN U U , WIEL it C' te Arnhem. — Alle stukken en advertentien te adreueeren aan den Redacteur F . VV. VAN GENDT JGtn. te Arnhem. — Uitgave van V. A. THIEME. 

Twaalfde jaargang, I*. 29. Zondag 22 Juli 1877. 

DE OPMERKER. 
W E E K B L A D 

VOOB 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 
Vartcnijnt Zondigt. Pryi per 3 maandcu f 1.R5-. Men abonneert rich roor 

een jaargang-. Afzonderlijke nommer» bij rouruitbertclliuir 15 cent». 

Al le «tokken en advertentien te adreueeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 
Tan 1—5 regelt fl,—, verder voor eiken regel plaatsruimte 20 cents en 10 centi 

voor een nommer van het blad. Advertentien voor liet buitenland 25 cent» per regel, 

DE SPOORWEGTARIEVEN IN BR1TSCH-IND1E. 
(Uit het Fransen) (»). 

Het is niet genoeg een uitmuntend instrument te 
hebben; het moet ook ingericht zijn voor dc hand, 
die er zich van moet bedienen. (Zoo is het Indische 
telegraafnet, iu 1851 door lord Dalhousic georga
niseerd, een instrument, waarvan alleen de Regee
ring en de bijna oneindig kleine Europcesche min
derheid meer gebruik maken dan dc geheele massa 
der inlandsohe bevolking. Het getal particuliere te
legrammen beliep in 1873 slechts 023000, waar* 
van niet meer dan 45 ten honderd afgezonden door 
inboorlingen. En toch kan de prijs eener depêche — 
2 shillings of f 1.20 voor zes woorden, het adres 
er niet onder begre|>cn — voor het geheele Indische 
grondgebied, geringheden). Indië is een land, welks 
rijkdommen weinig ontwikkeld zijn, en bij de alge
meene armoede van ziju bewoners is de matigheid 
der tarieven een hoofd voor waarde van gunstige uit
komsten. Het stelsel van gewaarborgde Maatschap
pijen is te dezen opzichte juist geen goede raadge
ver. Men is niet geneigd, iu verlaging van de ta
rieven eene vermeeitlering van het verkeer te zoeken, 
als men, tonder veel inspanning, op een verzekerde 
winst kan insluimeren. Dit gebrek , dat in den grond
slag ligt, heeft zeker een betreurenswaarde uitwer
king gehad, maar het is rechtvaardig te erkennen, 
dat een betere staatkunde er tegenwoordig naar 
streeft de overhand tc verkrijgen. 

Alleen door zich te binden aan strikte zuinigheid 
kunnen de Maatschappijen baar diensten goedkoop 
bewijzen. Op dit punt wordt het toezicht vau het 
Gouvernement nn meer doeltreffend uitgeoefend dan 
ran sekere lasten, die haar aanvankelijk zwaar ge
drukt hebben. Het winnen vnn inheeinsche kolen 
zal, gelijk wij beneden zien zullen, van groot ge
wicht zijn. liet is ook niet van belang ontbloot, 
dat zij zich beijveren den handenarbeid der inboor
lingen, die vrij wat minder kost, in de plaats te 
stellen van den Euro|»eeschen Op den eersten Sep
tember 1874 was bet getal Buropeesehe beambten 
bij de spoorwegen gedaald tot 3000, toen dat der 
inlanders 04,000 beliep, cn er worden pogingen in 
het werk gesteld, reeds met meer ol' min gunstige 
uitkomst bekroond, om de inboorlingen af te richten 
voor net beroep van werktuigkundige. 

De heer Rendel, raadgevend ingenieur voor de 
Staalslijnen, stelt als volgt de gemiddelde som, ont
vangen voor het vervoer van een ton goederen over 
een Engelsche mijl, door de verschillende Indische 
Maatschappijen: 

East Indian 
hoofdlijn. 
Djubbul[)oer 

Great Indian Peninsula. 
Madras 
Boinbay-Baroda-Central India 

Pence 
0,902 (a) 
0,972 
1,003 
1,205 
1,586 

Seinde 
Pundjab en Delhi Jijj|* 
Eastern Bengal ' 1..-

De East Indian, die alleen langs haar hoofdlijn 
39 ten 100 vnn het geheele verkeer der Indische 
spoorbanen tot zich trekt;. die baren aandeelhouders 
en den Staat de schitterendste opbrengsten uitkeert, 
is ook die, welke de minst hooge tarieven voor goe
deren heeft. Het aanzienlijk vei-schil tusscbeu haar 
tarieven en de andere toont genoegzaam uan, welke 
vorderingen er tc maken vallen. 

De hooge kosten van het goederenvervoer hebben 
de uitbreiding daarvan tegengegaan. Vóór eenige 
maanden heeft het Comité vnu Beheerders van een 
der voornaamste Indische lijnen zeer verstandig het 
onderlinge voorstel verworpen, inde districten agen
ten rond te zenden om de bevolking in te lichten 
omtrent de voordeden der spoorwegen. De hinder
paal ligt niet in de onkunde of den onw.l der in
boorlingen. Zij, die Q> Indische volken kennen, 
bobben dikwijls hunne verbazing uitgedrukt over de 
zekerheid van oordeel en de juistheid dor inlichtin
gen die de hiUudsrhe kooplieden leiden. Muur de 
handel van het iHtd schijnt luiheden het m«Wpo-
lie van een klein getal, van een soort neringdoende 
oligarchie of familie-regeerhig, wier hooge tarieven 
en omslachtige formaliteiten de massa der gewone 
voortbrengers nog uitsluiten. De •poortman zouden 
alle verwnchtingen bedriegen. zoo zij slechts dienden 
om door verrijking vnn enkelen do algemeene nr-
moede te doen teeuemen. b een hmd, waar de 
voortbnmgingsko-ten zeer laag zijn, doet de invloed 
van deu vervoerpiïjs zich met buitengewone kiiicbt 

il) Geluk dc Urftre onlung* in d'.t weekblad opgenomen 
opitillcu over opsabsrs mrkss In Itrir-rh-ludie. 

(i) Om dn. .rij* per kilometer La OSBtsa te bepalen kt-
hoeft men elk cijfer slecht, te vermen isyii ld .gen •tfk$¥<r 

gevoelen en beslist onweerstaanbaar omtrent de uit
breiding von de markt. 

Een pie (gelijk anna = T ^ T ropij = Jcent 
Nederl.) meer of minder inde Indische tarieven opent 
of sluit voor de granen van den Iloven-Ganges de 
toegangen tot de Londcnsche markt. Ook duiden 
de schommelingen van het verkeer met dn uiterste 
gevoeligheid de veranderingen iu de tarieven aan. 
Toen in het laatste jaar de Eastern Bengal den 
prijs van het zoutvervuer met 33 ten honderd had 
verlaagd, verkreeg zij dadelijk eene toeneming van 
101 ten honderd op dit artikel. Deze voorbeelden 
van vermindering komen gelukkig meer en meer 
voor. Het volgende uittreksel ccner tabel, ontleend 
aan het 44* halfjaar! ij ksche verslag van de Greaï 
Peninsula is [eerrijk: 

Oliehoudende zaden. 
Tonnen. Ontvangsten. 

30 Juni 1874 35,204 65,424 £ 
1875 70,355 132,780 
1870 136,182 166,979 

Men ziet, dat de Maatschappij geen berouw be
hoeft te gevoelen over de vermindering in 1870 van 
den vervoerprijs. 

De spoorbanen kunnen slechts óf de grootst mo
gelijke winst zoeken in een beperkte hoeveelheid goe
deren . óf in het drukst mogelijk vervoer met cen 
kleine winst op elk artikel. Van het besluit, dat 
zij nemen zullen, hangt haar toekomst af. 

Hst getal reizigers heeft bedragen: 
in 1870 18,228,887 

1873 23,557,605 
1874 24,280,459 

.__ 1870 20.779.437 „ 
te schrijven aan het bezoek van den Prins van Wa
les (3). 

Ofschoon de beweging in reizigers slechts als 2 
tot 5 staat in de gezamenlijke opbrengst, is zij toch 
het hoofdbelang. Immers, het is niet alleen een 
colli, een menschelijk stuk goed, dat de spoorwegen 
vervoeren, bet is cen wezen dat ziet, oordeelt en 
vergelijkt, waarin de verscheidenheid van tooneelen, 
die zich voor zijn oog ontrollen, zelfs van vluchtige, 
een menigte verschillende indrukken kan verwekken: 
waarin, in één woord, tie nieuwsgierigheid ontwaakt, 
die vijandin van de sleur. 

Het onzichtbare kapitaal aan denkbeelden en ken
nis, dat alzoo vergaderd wordt, heelt een vr.jw.it 
grootere waarde dau de slolfelijke, rcchtstrceksche 
winst, die deze millioencn reizigers vertegenwoor
digen. Vooral in Indië hebben de s|-oorwegen wer
kelijk een geheel bijzondere rol als opvoeders. Het 
is dus een hoofdpunt te weten, in welke mate het 
gebruik daarvan zich onder de inlandei-s verspreid heeft 

Üe inlanders reizen gaarne mei den trein. De 
tegenzin, aan den knste-geest eigen, is in het ge
heel niet ontwaakt door het gemeen scha ppelijk zit
ten in den waggon. Niets evenaart het terzijde-
stellen van alle vooroordeel, waarmede, inboorlin
gen van allerlei stand zich in dezelfde rijtuigen op-
eenhoojicii en dat personeel der laatste klassen leve
ren (derde, en op enkele lijnen vierde), dat meer 
dan 97 ten 100 der reizigers uitmaakt en, gelijk 
iu Europa, aun de Miuitschappijen de grootste voor
deden bezorgt. 

Maar die gemakkelijkheid, waarmede men kuste-
vooroordoelen bestrijdt om minder te betalen, toont 
juist van welk gewicht voor den inlander het vraag
stuk van bet tarief is. Hoe lang het schijno, het 
schrikt toch nog den armen ryot terug, die, als 
zijn doel niet te ver ligt, het liever bereikt met 
minder kostbare voertuigen of zelfs alleen met be
hulp van zijn beenen Immers, men rekent, dat 
de gemiddelde nlstaml, door de passagiers der 3 i f 

klasse doorloopen, 30 Engelsche mijlen of 48 kilo
meter is. (In Frankrijk doet het grootste gedeelte 
der 100 miilioen .jaarlijksche reizigers slechts toch
ten van minder «lan 20 kilometer.) 

Dit hooge gemiddelde bewijst, dat het gebruik 
vun de Ipoorvfegeil nog niet is doorgedrongen in 
dügelijksche en plaatselijke, onderhandelingen van 
het Indische leven. Is dit uit hoofde van de dure 
tarieven? Zeer zeker. Het getal reizigers is in de 
laatste jaren nagenoeg stilstaande gebleven op alle 
lijnen, the de prijzen uiet hebben verminderd. Het 
is aanmerkelijk aangegroeid overal, waar de prijs 
verlaagd is geworden. De South hidian, die in 
1872 het tarief der derde klasse herleidde tot 2 pies 
per Engelsche mijl (0.83 cent Nederl. per kilometer (»), 

(3) Jammer dat die vermeerdennjt van inkomsten der 
«iioorbiiiieii (ffkocht Werd met zwurcil d.'ilk vour dc bcvol-
kiuu. Het h dus te hopeu, dut onze particuliere eu ol.ïcicclc 
Indische .[ioorwegbe*tureu den Prlni van Oranje voorloopig 
niet bewegen naar Java te gaan, R. v. E, 

i») Ziju op JAVA de ipoorwcgUrieTen ook zoo laag? Zoo 
mijn geheugea mij niet bedriegt, neen. R. v. B. 

oogstte in drie jaren een vermeerdering van 71 ten 
100 in het getal passagiers. Hetzelfde is het ge
val geweest met de Groat Peninsula in 187C. 

D e Staat heeft niet alleen het recht, maar ook 
lot plicht de Maatschappijen tot spaarzaamheid te 
dwingen, omdat het ten slotte de Indische belasting
schuldigen zijn, die de verschillen betalen. Alleen 
de spaarzaamheid zal haar, door verlaging van do 
tarieven, inslaat stellen de inwoners te bereiken, 
die zij bedienen moeten. Dan zal bet geheele In
dische grondgebied voordeden plukken van de ijzeren 
wegen. Totdat die toekomst verwezenlijkt is. zal 
men inct den heer Danvers moeten herhalen: oDe 
spoorwegen hebben nog niet op het land al den wel-
dadigen invloed uitgeoefend e n nl dc winsten afge
worpen, die m e n het recht heeft ervan te ver
wachten." 

Saint-Cergues, op den Jura, R. v. E. 
12 Juli, 1877. 

KUNSTAANGELEGENHEDEN. 
Onder de vele middelen om kunst aan tc kwee

ken en te bevorderen bekleedt voorzeker het houden 
van tentoonstellingen e e n eerste plaats. Daar zijn 
er nochtans, die een tentoonstelling eer als nadee
lig dan als nuttig gelieven te noemen, daar men 
er soms allerlei zaken uit allerlei tijtl|«erken, ver
ward doorelkaar, aantreft, hetgeen uit het oogpunt 
van kunst aanleiding kan geven tot hoogst verkeerde 
indrukk»»». Zoo pessimitisch zijn wij intusschen niet, 
dat wij het houden der thans in het Paleis voor 
Volksvlijt geopende Kunst-N ij verheidstentoonstel ling 
zouden afkeuren; integendeel, de behoorlijke rang-
een zaak van eenige zorg is, geelt ons alle reden, 
tlat althans daardoor de indrukken niet kunnen 
lijden. 

Van niet minder overwegend belang is echter de 
Jury van beoordeeling eener tentoonstelling. Zij 
tocfa moet den volke verkondigen , wat het eigenlijke 
elfect was door de tentoonstelling teweeggebracht; 
e n Iet men n u op de samenstelling der Jury van 
bovengemelde tentoonstelling, dan ontwaren wij, 
dat ilie gesplitst is iu e e n buitenlandsche e n e e n 
binncidandschc Jury, hetgeen ons voorkomt, het 
dod, dat c e n internationale tentoonstelling beoogt, 
niet in de hand te werken. 

Wij hebben voorts in de buitenlandsche Jury voor 
ieder land twee vertegenwoordigers, waarbij twee 
Nederlanders, terwijl tie binnen la ndsche (dus Neder
lundsche) Jury negen leden telt (uitsluitend Neder-
landers), welke omstandigheid stellig niet van eigen
liefde is vrij te pleiten. Maar n u zul de buitenland
sche Jury rechtspreken over tie buitenlandsche 
inzendingen, waarin zij wonlt bijgestaan, let wel, 
door twee Nederlanders, terwijl VOOT de Neilerland-
scht' inzendingen uitsluitend e e n Nederlandsche Jury 
is aangewezen. De vraag rijst: is het niet zonder
ling, dat men een internationale tentoonstelling 
organiseert, e n daarvoor verschillende e n in getal
sterkte zoo sprekend verschillende Jury's in het leven 
roept? Geschiedt zulks overal, waar men interna
tionale tentoonstellingen houdt? Kan zulks Neder
land tegenover het buitenland niet in e e n zonder
ling daglicht plaatsen, en ook geen aanleiding ge
ven tot ontevreilen heid ouder tie inzenders, daar 
toch bekroningen de meeste waarde zullen hebben. 
wanneer tie Jury zooveel mogelijk als onpartijdig 
bekend stunt? Men bedenke wel, van welk groot 
gewiiht de juiste samenstelling der Jury van een 
tentoonstelling, als de thans in het Paleis geo[)cnde, 
is, daar door bet internationaal karakter du eer 
van den Lande te veal in de zaak gemoeid is, e n 
de z;iak zelf, zooals nog dezer dagen in het Handels
blad werd hetoogd, te veel e e n levensquaestic raakt, 
daar juist door tie uitspnmk tier Jury bet interna
tionale kunstleven moet afgespiegeld worden. 

Ook verdient het de aandacht, dat e e n lid der 
biiineiilaiiilsche Jury tevens inzender is (•), betgeen 
toch wel niemand als een bewijs v a u onpartijdigheid 
zal kunnen tpialiliceeren. — Kostbare nl'gietsds van 
beroemde voorvaderlijke graven e n het beeldhouw
werk voor bet nieuwe Museum mogen voorts op 
zich zelf het karakter van ecu zuivere kunstdemtin-
str.iüe dragen, de namen der in/euders iu aanmer
king genomen, valt het niet te ontkennen, dat zij 
tevens kunnen dienen, om do vele misbruiken op 
hdli'iiduagsch Rijkslmuwkuustig gebied met den man
tel der liefde te bedekken. evenals men tie alge
meene symjiatbie tracht, te winnen voor het met 
eenige grootspraak aangekondigde atelier voor jeugdige 
modeleurs e n beeldhouwers, opgericht ter wille van 
bet beitelwerk e n de ornementatio vau het te stich-

('• De beer Cujpen in vereeniging met Stolzenberg en 
Colinet 

ten Rijksmuseum van Kunst, terwijl bet toch ge
noegzaam bekend is, dat tegcnwoonlig tie beeldbouw
kunst hiertelande althans niet in zulk een staat 
van verval vei keert, dat voor haar geen redding 
mogelijk is, dnn alweer v a n zekere welbekende 
zijde. Wie zich overigens van- het beeldhouw
werk en tie ornemeiitatie v a n het nieuwe Rijksmu
seum eenig denkbeeld wil vormen , aanschouwe de 
vergronte gravure van het gebouw, die thans achter 
de vensters tier kunsthandelaren prijkt, en waaraan 
men kan ontwaren, wat ons nu bedentendag* 
wonlt voorgehouden als bevallig beeldhouwwerk, 
dat naar tie beste werken ontworpen is, zooals het 
onlangs in het Nieuws van den Dag reeds voor
loopig wenl genoemd. Men ziet reeds hieruit, dat 
voor cen internationale tentoonstelling wat meer noo
dig is dan b. v. welsprekende toosten: ecu zooveel 
mogelijk onpartijdige Jury namelijk, een punt, dat 
wij dan ook met allen ernst onder de algemeene 
aandacht brengen. 

Keeitüi wij naar de straks genoemde vergroote 
gravure van het nieuwe Muscuuigebouw terug, dan 
bemerkt men, dat daaraan de zoo dikwerf bespro
ken gebreken tc duidelijker waarneembaar zijn, en 
geen kunstlievend Nederlander zal dat) "x>k tlie gra
vure kunnen bezien, zonder 't ten zeerste te betreu
ren. «lat hier de allereerste gronden tier bouwkunst 
zoo vcri-egaantl worden veronachtzaamd (*), en dat 
zooveel kapitaal zoo roekeloos zal moeten worden 
verbouwd. Moge dc vergroote gravure van het 
ontworptïii Rijksmuseum toch eindelijk tie oogen van 
het kunstminnende Nederland beter doen Opengaan 
en het tot een protest bewegen, dnt het in da 
naaste toekomst vrijwaart van cen ushOMJI- dat om 
practische inrichting en z i j n onlogische architectuur niet 
alle recht eeu oneer voor land en volk moet genoemd 
wonlen. Eu Amsterdam vooral zij bet stellig geraden, 
om niet in blinde onderwerping te blijven berusten in 
de voorschriften eener geheel eigenaardige middel
eeuwsche, ontzaglijk dure bouwmanier, maar daar
tegen nog tijdig protest aan te teekenen. Toen b. v. 
de belangen van den tabakshamlel door bel heden 
eener belasting gevaar Iiej>en, stonden de kooplieden 
wel bij bonderden op, om daartegen te protesteeren; 
tegen de annexatie van het ver verwijderde en ons 
althans niet zoo direct rakende Transvaalsche grond
gebied venajnett men lange lijsten ven onderteeke-
nuurs: waarom moet men dau gedoogen, dat de 
hoofdstad vau het Rijk eeu belachelijk aanzien zal 
verkrijgen, tloor -vu Museum te bouwen, zooals men 
dat thans bouwen wil.' Men herinnere zich eens de 
klaagtonen , die weiden aangeheven over de ingangen 
eu trap|>en van bet Paleis voor Volksvlijt, na de 
voltooiing van dat gebouw, en als men dan nu in 
1877, dus zoovele jaren later, op gebreken gelieft 
te letten, moet men gereedelijk erkennen, dat het 
thans vastgestelde Museum-ontwerp immers niet kan 
en mag worden voltooid. 

Intusschen mogen wij niet ontveinzen, dat tie hou
ding der Nederlandsche pen ten opzichte derhclen-
daagsche Rijksbonwkunst zeer bevreemdend is, Ter
wijl men b.v. hemel en aarde beweegt, zonder op
houden couranten volschrijft, om één liberaal in 
de Kamer te krijgen, shut men geen acht op het 
ontzaglijke gevaar, waaraan toch de eerste en voor
naamste der schoone kunsten blootsfiat. Al teekende 
men nu maar pretest aan tegen de schromelijke 
uitgaven, waartoe de Staat door al die verregaande 
misbruiken gedreven wordt, reeds dat zou immers 
ul argument genoeg zijn, om den tegen woord igen 
hoogst droevigen toestand zooveel mogelijk onder de 
algemeene aandacht te brengen. I n een beschaafd 
land als Nederland, met een unj'edrukpers, die een 
lener in de gelegenheid stelt zijn grieven onbewim-
pdd bloot te leggen, grenst het toch waarlijk aan 
het ongelooflijke, tlat, ofschoon er geen Rijksarchi
tecten in naam bestaan, in strijd met den uitdruk
kelijker! wensch tier Volksvertegeiiwoortliging Rijksad
viseurs wel degelijk als zoodanig in werkdijkheïd 
fungeeren, ds voornaamste e n grootste Rijksbouw-
werken ten koste van ontzaglijk kapitaal in een mid-

, 1 Meu gedeukc dca doorril van 20 meters breed eu 60 
meter» l.i.u. die door deu Gemeenteraad mrasgd werd, op 
verzoek van derden, daar men wd wi*t, dat die nergens ter 
wereld bestaande doorrit iu eeu musfunt, moet schipbreuk 
lijden op liet gezond terttand. 

Evenioo werd oin een Rijksndvueur gevraagd, om het 
nieuwe Centraal-station le oatWSrpeDj cu zoo haudt-lcu ge-
mceutehesti'reii, die staatisubsidif verlangen voor dc restau
ratic van een raadhuis of taSVfljMB, verstandig daarmede 
cen lïijksadvi-cur te belasten. Wij vragen met de incest 
mogelijke besebcideulieid: is het kunst berofteren oï knust 
te gronde richten, wanneer zooveel mogelijk -diet aau één 
persoon moet worden opgedragen, en olies in middclecuwscb 
gewaad moet worden geslukcu? 

(a) Men weet, dat het MU-MINI minstens Twr.K miilioen 

I moct koiteu inpluti van één miilioen, dat cr voor beKbik-
baar il. 
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dcleeuwsch gewaad steken, en het steeds zóó weten 
aan te leggen, dat uitsluitend zij het 1*061' van het 
schip in handen houden, en zelf de meeste voordee
len plukken (*), hetgeen vooral vau staatswegeniet 
gesteund mag wonlen, omdat de kunst daardoor ver
nietigd wonlt. (a) 

Het is overigens sedertlang niet zulk een bijzon
der geheim, dat de Rijksadviseurs hun bevoegdheid 
overschrijden. Alen weet immers, wat alzoo aan
leiding gaf tot het uitschrijven der prijsvraag voor 
de nieuwe Leidsche Academie, volgens een pmgrammu, 
zooals dat nergens ter wereld wordt aangeboden (u). 
Ook herinnert men zich nog wel den ofticieelen loop 
van den bouw van bet nieuwe jii.stitie-dcpartement 
te 's-Hage, namelijk daarop neerkomende, dat de 
vroeger daarvoor door de Regeering aangestelde ar
chitect moest altreden eu een door de Adviseurs ont
worpen plan gevolgd wonlen, die daaraan thans 
alle staatsgebouwen te 's-Hage in tniddelccuicsch 
gewaad willen verbinden ( 7); terwijl voor den bouw 
van een nieuw Museum maar drie ui-chiteclen ge
vraagd zijnde om te COneurreeren, waaronder een 
Rijksadviseur, de laatste door de verregaande inschik
kelijkheid en partijdigheid der beiwideelingscommis-
sie als overwinnaar uittreedt met 060 plan , waarvan de 
afbeelding met den naam van den ontwerper thans 
alom 'i|"'nli|k in de kunsthandels, enz. prijkt, alsof 
er hoegenaamd niets aan de zaak hapert. 

Men ziet, dat men het ten onsent met bet nationaal 
kunstgevoel nog niet zoo heel nauw neemt. Ver
trouwen wij intusschen, dat er nog mannen in ons 
midden zijn, die met voorvaderlijke zelfstandigheid 
ten spoedigste voor ' l Lands belangen zullen durven 
in dc bres springen en althans verhinderen, dat 
Neerland's bouwkunst langer ten prooi is van zelf
zucht en eigenbaat. 

(>) Als •iu Rijksadviseur li. v. vao het nieuwe Museum, 
met inbegrip van hit beeld bouwwerk, stcllitc minstens DtB 
ton gouds aan pmveimeu mui l genieten, en hem moet dun 

het nieuwe Centraalstation worden oj>;;cdra£cn, bovendien nog 
kan men dan wel, gelijk nog onlangs Qin het Handelsblad, 
HUI toevlucht nemen tot de klacht, dat teg 
„doel" trachten tc bereiken? 

(<) Uit het hoofdartikel van het Handelsblad van 11 Juli 
jl. kan men cenise merkwaardige «taaltjes vernemen van 
« n gnnatigen iuvloed van oud-HoIlandschen stijf ln dc 
Stoom/tott werd eeu wanhopige poging gedaan, om bedoeld 
artikel van ket Handelsblad te weerleggen. 

(*) De heeren Vcrhcijeu, Cuypers cu Hubrecht zyn af
gevaardigd om in het buitenland mu*ea te bezoeken, cn 
daarover, in verhand met de nieuw te bouwen LriuNrhc Aca
demie, rapport uit te brengen. Welk een zonderlinge ma
nier van handelen! Eerst schrijft men cen iuteruatioualc 
prijsvraag uit, eu thans bovendien nog op laudskoMeu een 
soort lieihebberij-excursie, gemunt op effectbejag, met mede
werking van een sterk bevoorrechten Rijksadviseur, die /oo 
niet officieel dan toch officieus reeds bestemd schijnt, de 
Leidsche Academie ook al te moeteu bouwen. Die Acade
mie kost dc schatkist reeds nu zeer teel geld. En dat alles 
ter wille van het „nooit gehoorde" beginsel, dat men kunst 
bevordert, door alles middeleeuwsch te bouwen en zooveel 
mogelijk alles aan één persoon op te dragen. 

O Voor eenige jaren werd ook voor dit werk cen inter
nationaal conconra gehouden, hetgeen mislukte door gemis 
aan eenheid in de jury. 

Had men ecu bekoorlijke internationale jury voor een in
ternationaal concours, zoo kan er van mislukken stellig uren 
snr»Vfi.z^u. ..ljv.Je.iu «val J?*.Ji«jt,**ï-jKup+f*^eTVCTv1"UM!» 
dc middeleeuwen. Daarom blijven wij met nadruk op deze 
Landawerken te 's-Hage mede de aandacht vestigen, entegen 
de voltooiing daarvan met allen ernst waarschuwen. 

tegenstanders een 

WEDSTRIJD VOOR DROOGLEGGING VAN 
GRONDEN T E ROVIGO. 

Zijne Excellentie dc Minister van Binnenlandsche 
Zaken heeft aan deu Ilaod vun Bestuur van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs onderscheidene 
stukken doen toekomen betreffende eene provinciale 
tentoonstelling van voortbrengselen van landbouw en 
nijverheid, van 27 September tot 11 October 1877 
te Rovigo Ui houden, bij welke gelegenheid een 
bijzondere internationale wedstrijd zal plaats vinden, 
vooral voor Nederlandsche ingenieurs en werktuig
kundigen belangrijk, («trekking hebbende op vrucht-
baarmaking en kunstmatige drooglegging van gron
den (')• De vertaling van bet programma voor dien 
wedstrijd luidt als volgt: 

Art. 1. Deze afdeeling wonlt venleeld in twee 
klassen: 

De eerste klasse omvat: machines, modellen, tee
keningen van machines en andere ingenieurs* en 
kunstwerken, waaruit vooruitgang in het vak van 
kunstmatige drooglegging en vruchtbaarmaking van 
gronden kan blijken. 

De tweede klasse omvat: ontwerpen, beschrijvingen, 
werktuigen, mudellen enz., nlsmede behoorlijk toe
gelichte memorien omtrent uitgevoerde of uil te voeren 
werken, welke eene bijzondere toepassing kunnen 
vinden op de verbetering in de kunstmatige droog
legging cu vruchtbaarmukiiig van de provincie Rovigo. 

Art, 2. De aanvragen om toelating moeten bin
nen de maand Juli aan de commissie vim uitvoering 
worden aangeboden uu de plannen, beschrijvingen, 
werktuigen cn mudellen binnen de maand Augus
tus (-). 

Art. 3. De bijzondere commissie zal . tan elk vnu 
de aanvragendeu zijne toelating tot den wedstrijd 
bekend maken en hem het nommer, dat hem op de 
Üjst der mededingeiu is gegeven, mededeelen. 

Art. 4. De inzending der voorwerpen, in art. 5 
bedoeld, moet geschieden aan de Commissie volgens 
het bij dit i-eglcuicut gevoegd model (s). 

Art. 5. De rervpwikosten der ontwerpen, werk
tuigen, hydraulisch» toestellen, enz. ziju ten lost» 
van den mededinger. Voor dat vervoer heeft de 
Koninklijke Itnliannsclie Regeering eene vermindering 
van 30 percent der gewone vracht op alle Staats
spoorwegen toegestaan. 

Art. ö. De bewaking der ontwerpen kan door 
den inzender persoonlijk of dooi' een door hein go-
machtigde plaats vinden, onder voorbehoud van het-

(') Vgl. yederlandsrke Staats-Courant van 2» AprU 1877. 
1 Aanvragen urn toelating /.ju, tot een beperkt getal, bij 

den ondergetuekttide vrrknjgbai.tr, -cl.jk mede exemplaren 
van het nigeuieeu reglement der tentoonstelling. 

(*J Exemplaren vuu dit model hebben wij niet ontvangen. 
Het zal dus rechtstreek* time ten worden aangevraagd, adres: 
Sigaor Giuseppe, lug. Munition, Scgretaro del cuinitato cse-
cutivo dclla Mostra provinciale dei prodotti de SuoJo et delle 
Industrie iu Rovigo. 

geen art. 19 van het reglement voor de provinciale 
tentoonstelling te dien opzichte bepaalt 

Art. 7. In de tweede klasse van deae afdeeling 
zullen alle ontwerpen worden toegelaten, wdke vrucht-
baarinakuig of kunstmatige drooglegging van eene 
oppervlakte van niet minder dan 50 hiktarcii ten 
doel hebben. 

Art 8. De ontwerpen moeten van te volgende 
stukken vergezeld zijn: 

a. Beschrijving der uitgevoerde of uit te voeren 
werken en van de verkregene of gehoopte verbete
ringen , voorzien van de lengte- en dwarsprofielen 
der buizen of oppervlakten, die voor de VUOhtbaar-
making of kunstmatige drooglegging bestemd zijn. 

b. Plattegronden met uitvoerige beschrijvingen dei-
werktuigen ; der waterafvoerent le toestellen met toe
behooren en een globaal overzicht der koten. 

Voor dc plattegronden mag de schaal niet min
der zijn, dan van 1 op 5000 voor eene appenlakte 
van minder dan 2000 hekteren en van 1 op 20000 
voor cene grootere oppervlakte. 

Voor de lengteproficlen mag de schaal niet min
der zijn dan van 1 op 4000 voor de uitgïstreklheid 
cn van 1 op 100 voor de hoogten. 

Voor de dwarsprofielen moet de schaal van 1 op 
100 zijn. 

Voor de onderdeelen der werktuigen, der water-
afvoerende toestellen en toebehooren moet de schaal 
van 1 op 20 zijn. 

Art. 9. De inzenders, uitgenomen diegenen, 
welke niet voor de prijzen denken mede te dingen, 
moeten, op verlangen der bijzondere Commissie of 
van dc Jury, hunne instrumenten, werktuigen en 
toestellen op eigen kosten doen beproeven. Wanneer 
eenig inzender zijne werktuigen in beweging wil 
vertoonen, zal hij het op eigen kosten kunnen doen, 
met inachtneming van dc eerste alinea van art. 27 
van het algemeen programma ('•)• 

Art 10. Modellen, die aangeboden wonlen in 
zoodanigen staat, dat zij kunnen werken en vervaar
digd zijn van het materiaal, waaruit de toestellen 
zelf zullen worden gemaakt, zullen de voorkeur ge
nieten. 

Art. 11. Wanneer de inzender of zijn gemach
tigde op den tijd, door de leden van de Commissie 
bepaald, niet tegenwoordig is, zal de opening der 
kisten, het rangschikken en plaatsen der voorwer
pen onder toezicht der Commissie zelve geschieden, 
zonder dat deze dientengevolge de minste verant-
woordlng op zich neemt. 

Art. 12. In den regel zullen de voorwerpen on
der den naam van den inzender, die de aanvrage tot 
toelating heeft gedaan , tentoongesteld worden, maar, 
als hij dit verbuigt, kunnen bij zijnen naam ook 
die van zijne medewerkers van alle soort en rang 
vermeld worden. 

Art. 13. De agenten der inzenders zullen be
schouwd worden als hunne wettige vertegenwoordi
gers voorzooveel de tentoonstelling betreft, en alle 
mondelinge of schriftelijke mededeelingen zullen hun, 
naar gelang van dc behoefte en de gelegenheid, 
worden vei-strekt. De 'inzenders züti voor de han-

Art. 14. Wanneer een inzender eeu voorwerp met 
het doel om het te verkoopen tentoonstelt, moet 
hij op het voorwerp zelf den daarvoor verlangden 
prijs kenbaar maken, die dan tegenover den kooper 
verplichtend blijft. 

Art. 15. Al de inzenders ontvangen gratis dc 
modellen, merken cn biljetten, bedoeld in art. 29 
van het algemeen reglement. Met de aanvrage om 
toelating nemen de inzenders nl de bepalingen en 
voorwaanlen vau het tegenwoordig reglement aan. 

Art. 1G. De toewijzing, bekroning en uitreiking 
der prijzen wonlen geregeld volgens de artikelen 38 
cn 43 van het algemeen reglement. 

Art. 17. Voor alle maatregelen, welke in dit re
glement niet zijn vermeld en die van algemeenen 
oanl zijn, gelden de voorschriften van het programma 
der tentoonstelling. 

* s-Gravenhage, 19 Juli 1877. 
J. TlDEMAV, 

Secretaris van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs. 

(\i Dit artikel luidt: Dc uitvoerende Commissie zal nlle 
zorg dragen, dat de tentoongestelde voorwerpen goed be
waard en voor schade gevrijwaard blijven, zoo des daags 
als des unchts, zonder echter deswege eenige verantwoorde
lijkheid op zich tc nemen. De inzenders kunnen hunne ar
tikelen door een behoorlijk gevolmachtigd vertegenwoordiger 
doen bewakeu gedurende den tijd, dat de lokalen voor net 
publiek geopeud zuu. 

(*) Daar wordt gezegd, dat dit in overleg met de uit
voerende Commissie moet geschicdeu. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

— In de jongste vergadering van Boiersche land
huishoudkundigen, tc Rosenheim gehouden, heeft prof. 
Ranke cene voordracht gehouden uver den afvoer van 
fecale stollen. Hij noemde het een groot nadeel voor 
het landbouwbedrijf, fecale stoffen uit steden voor 
den landbouw te doen verloren gaan. Naar zijne 
berekening zou de hoeveelheid fecalien uit de ge
zamenlijke steden vnn Beieren, ter bemesting ge
bezigd, voldoende zijn ter voortbrenging van 4,742,507 
en die uit de gezamenlijke Duitsche steden ter voort
brenging van 50,124,314 centners roggekorrels. Hij 
meende dus met recht te mogen vragen, of het niet 
onvemntwoonlelijk wat, zulk eene waarde ongebruikt 
te laten. Na vervolgens zijne bezwaren tegen het 
kanalisatie- en het hevloeüngsstelsel te hebben ont
wikkeld, sprak hij over het Liernur- en het tonnen
stelsel. Wat het eeistgenoemdo lietrof, zoo was hij 
tot ziju leedwezen nog uiet genoeg bekend met de 
resultaten in Nederland, inzonderheid met de pou-
drette-l'abrikage te Donlrecht, verkregen. Daaren
tegen kon hij aautoonen, dat het tonnenstelsel te 
Augsburg, in 1807 iugevoenl, goed werkte. Het 
was nu de vraag, wnt hij voor Mdnchen moest 
aanbevelen. Zijns inziens kwam het, in het algemeen 
belang, zoowel diiar uls overal elders erop ann, 
de oplossing te vinden van het vraagstuk: de fecale 
stoffen op de snelste wyze te verwijderen en te zor-

gen, dat zij het meest mogelijke nut voorden land
bouw kunnen opleveren. Daar deze oplossing voorals
nog zooveel moeilijkheden oplevert, hebben vele 
steden gemeend, kortaf aan du zauk een einde te 
moeten maken, met de fecalien in de rivieren te 
doen uitloozen, zonder zich om de gevolgen te be
kommeren. Denzelfden weg hail de ingenieur Gordon 
aangewezen in zijn rapjiort over het Mtincbener 
kanalisatieplan. Hiertegen meende spreker te moeten 
opkomen, onder opmerking dat het waarschuwend 
voorbeeld van Engeland, waar een officieele Com
missie tc dier zake ernstige klachten heeft doen 
hooren over de verpesting der rivieren en kanalen, 
niet mocht wonlen voorbijgezien. nWij mogen niet 
toelaten," — ging spreker voort — »dnt onze 
schoone rivieren zoo verpest worden als de Engelsche; 
wij moeten dit tegengaan zoolang het nog tijd is; 
wij moeten zorgen, dat wij niet te kampen krijgen 
met zulk eene volksramp als het liederf der wateren 
in Engeland is. Laat ons dit te keer gaan, ook in 
het belang eener gezonde volkshuishoudkunde, die 
niet kan dulden dat zulk eene groote waaide aan 
mestsjiecie nutteloos wonlt veir.pihl en voorde vrucht
baarheid des lands op den duur verloren gaat." Op 
grond vnn dit een en ander stelde hij voor, de 
Regeering te verzoeken om indiening eener wet, 
waarin verboden wordt: rioolwater, tenzij gezuiverd, 
in rivieren te doen uitloozen. Dit voorstel werd met 
algemeene stemmen aangenomen. 

B I N N E N L A N D 

s Gravenhage. Z. M. heeft het instellen van 
een onderzoek naar- en het uitbrengen van een ver
slag, aangaande de inrichting van buitenlandsche 
musea van natuurlijke historie en voorbereiding van 
de stichting van nieuwe gebouwen voor 's Lands 
Museum van Natuurlijke Historie te Leiden, opge
dragen aan dc heeren Jhr. Mr. .1. R. Verheijen, lid 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te's-Her-
tegenbosch, P. J . H. Cuyjicrs, architect der Muse-
umgebouwen te Amsterdam, en Dr. A. A. W. Hu
brecht, conservator aan laatstgenoemd Museum te 
Leiden. 

— Z. M. heeft met i Augustus a. s. de Rijks
opzieners der le en 2e klasse op de spoorwegdiensten 
I. G. Wencker en A* Van der Quast eervol ont
slagen, eerstgenoemde behoudens pensioen of wacht
geld en laatstgenoemde behoudens pensioen, en be
noemd tot Rijksopziener 3e klasse op de spoorweg
diensten J. J . Brute! de la Rivière, J. J. F. Pen-
nink en D. A. M . Doublet. 

— Aan de leden van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs is hij circulaire kennis gegeven, dat 
de heeren W. C. A. Staring en E. Steuerwald, in 
dc vergadering van 4 Juli jl. tet leden van den Raad 
van Bestuur gekozen, de benoeming hebben aange
nomen en dat de heer P. Culand, otn voor hem 
overwegende redenen, geineend heeft ditmaal voor de 
op hem uitgebrachte keuze te moeten bedanken. 
In de vergadering van den Raad van Bestuur zijn 
verkozen: 

tot niwldent Jhr . .G . .L .G . . JKjen*. 
o penningmeester W. C. A. Storing. 

— Bij ministerieele beschikking zijn ingetrokken 
de beschikkingen van 12 Juli 1876 en 8 Mei 1877, 
waarbij aan de firma Hooglant en Van Herwerden 
te Nieuwediep vergunning is verleend voor een steom-
sleepdienst op de Zuiderzee en in de zeegaten van 
Noonl-Holland en Friesland. 

— Wij ontleenen aan de laatste berichten uit 
Nederlandsch Oost-Indie, dat door den directeur der 
Burgelijke Openbare Werken bij de spoorwegdiensten 
zyn geplaatst; (Spoorweg Semarang—Vorstenlan
den—Willem I). Bij de 1ste en 4de sectie (stand
plaats Kedoeng Djati), de benoemde opzichter 1ste 
klasse F. van Eldik; bij de 2de sectie (standplaats 
Goendeh), de benoemde opzichter 2de klasse J. de 
Graaf; bij de 3de sectie (standplaats Klatten), de 
benoemde opzichter 3de klasse H. E. B. Willemsen; 
(Spoorweg Batavia—Buitenzorg), bij de 5de sectie 
standplaats Weltevreden, de benoemde opzichter 3de 
klasse Ph. Lijnis llulfcnreuter. 

Vooral zijn bij den dienst der Staatsspoorwegen 
op Java ontslagen: eervol, de opzichter 3de klasse 
F. W. Koek en de betaalmeester I. C. Coert en H. 
F. van den Broek. Aangesteld; als opzichter 3de 
klasse J. M. Gaastra, laatstelijk opzichter 3deklasse 
bij hel myn wezen in Nederlandsch-Indie en K. Keijzer; 
tot betaalmeester de klerk C. W. Schaegen, tot 1ste 
klasse Ph. B. J. Marcella. Geplaatst: te Soerabaia 
de benoemde machinist 2de klasse C. II. W. Lüick 
en de opzichter 1ste klasse P. Tichler. 

Amsterdam. Door de heeren A. A. Bienfait, 
J. Boissevain, P. E . Tegelberg en C. A. Tindal is 
een plnn ontworpen tot oprichting van een * Amster
damsche Droogdokmaatschnppij." Het voornemen 
bestaat een ijzeren drijvend droogdok te doen bouwen 
vnn zoodanige afmetingen, dnt de grootste schepen, 
welke door de sluizen van het nieuwe kanaal kunnen 
schutten, er in kunnen dokken. Het kapitaal zal 
ƒ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 groot zijn, waarvan een eerste serie 
ƒ 4 0 0 , 0 0 0 bedraagt, in aandeelen van ƒ 1 0 0 0 , en 
een obligation kapitaal van hoogstens ƒ 1.000,000, bij 
de oprichting uit te geven in obligation ad nominaal 
ƒ 500,000. 

De ontwerpers hebben zich reeds verzekenl van 
de plaatsing van % van het benoodigde aandelen
kapitaal en voorts van den steun der Maatschappij 
«Nederland." 

— De stedclyke ingenieur en de directeur van de 
stadsreiniging, de heeren Van Niftrik en Vcrvooren, 
zijn teruggekomen vnn hunne reis ter inspectie van 
eenige hiiitenlnndsche reinigingsstelsets. Bijzonder 
zyn dc stelsels van Berlijn , Keulen , Brussel en Ant-
wei-|ien onderzocht. 

Leeuwarden. Dc Gemeenteraad heeft in de 
voorgaande week, na een uitvoerig debat, met 13 
tegen 7 stemmen besloten tet stichting van een 
beura- en waaggebouw, van een oppervlakte van 
1600 centiare, met afreken kamers, telegraafbureau, 
ens. enz. 

tankondi£ingen van Aanbestedingen, 
Haandag, 13 J u l i . 

Keks*, te 11 uren, door burg. en weth. van Anloo, 
ten gemeentehui ze : liet afbreken der oude- en bouwen 
van eeno aicuwo school te Anderen, gemeente Anloo. 
Aanw. te 9 uren 

o n r r . i i . i i r i te l i ' . urm, door burg. en weth.: 
het vernieuwen van straten, iu Waalklinkers, lava- cn 
veld keien, over eeue oppervlakte vun ongov. 3000 M. 

i i on i re r l i t . te 12 uren, np het raadhuis: lo. dc 
exploitatie der ge meent ere iuiging aldaar; 2o. liet diep. 
cn schoonhouden vun allo binnengrachten iu de ge
meente; 3o. het uitdiepen en diephoudeu der havens 
eu hupciiwcrkcn binnen de gemeente. 

Tessel, te 12 uren, door het collego van dagelijksch 
bestuur van het waterschap der 29 Gemeenschappelijke 
Polders, aan tien Burg: het maken van eeu wmdvij-
zelinolcii, met hijbehoorendon voorhoezem eu uitwate-
riagslnisjo, alles in den polder Het Noorden op Tessel. 

Doetinchem, te 12 uren, door den architect L. G. 
Richter, van Winterswijk, op Ruimzicht: bet bouwen 
van eeu woonhuis met 2 verdiepingen, aau den weg 
naar dc Kruisberg nldaar. 

( irunii isei i , te 19*f| uren, door burg. cn weth.: lo. 
het vernieuwen dor bestrating van bet noordelijk ge
deelte van den Oosterweg; 2o. hot aanleggen, bestra
ten enz. vnu 3 straleu teu westen van den Oosterweg. 

Tiel, tc 1 uur, door den dijkstoel van liet polder
district Neder-Betuwe, in bet Hollandsen Koffiehuis: 
het verzwaren van cen gedeelte Waalbaudijk onder 
Uien, buitendijks, van 65 M. boven liektometcrpnal 
no. 34 af, tot 22 M. bcneden^hektomclcrpaal uo. 36, 
zijnde ecu lengte van 257 M. 

Amsterdam, te . uren, door de administratie 
der Holl. IJ ze ren-sjioor wegmaat schappij, in het sta
tionsgebouw: lo. liet maken van een wacliterswoning 
aan het oostelijk uiteinde van liet station te Zulfen 
on hut vorplaatsen vau eene groote draaischijf op dit 
station; 2o. dc levering van eikenhout voor dwurslig-
gers en wissels, in 2 porc; 3o. hel mnken vnn werken 
in de Stads riet lande u en langs de Nieuwe Vaart al
daar, ten behoeve vnn cen goedcmistation. 

Lsppersum , te 3 uren, door bet hoofdbestuur vatt 
het waterschap Fivelingoo, in het gemeentehuis: lo. 
het graven en verdiepen van het \ \ irdumerrnaar; 2o. 
idem vnn de Oude-Wijmcrs; 3o. liet vernieuwen der 
Kapvetsmulstil over het Wirdumerrnaar. 

Lappersum. te 4 uren, door den architect O. de 
Leeuw Wicland, in het gemeentehuis : bet bouwen van 
eeue behuizing aldaar. 

Zwol le , te 7 uren, bij den logementhouder G. Mul
der, op de Nieuwstad: het bouwen van eeu pakhuis 
voor J. W. Bartel», buiten de Diezcrpoort. 

Heem-n-r. door dijkgraaf cu heemraden van het 
waterschap' dc levering van 12 stuks mo!cnrocdon. 

Ulasdag, té J u l i . 
Es, mond-aau-Zee, te 12 unu , door het bestuur der 

Prins-Ilcndrikstickting, bij C. dc Groot: de verbete-
riag aaa het dak en het opschilderen der stichting. 

Makkinga , te 1 uur, door burg. en wetb. van 
Oostsiellingwcrf: lo. het bouwen van eene school cn 
onderwijzerswoning te Oldcbcrkoop; 2o. (Hcrbcst.) 
het verbeteren en vergrooten van do school te Haulcr-
Wijk {boven i. 

I'lrechl, tc 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van SlaatesDoorwejata. .aaa. .lujJ,...c.i:nt/nal,«^,itW/iéiidG 
werken op liet station Lochem, ten behoeve vau den 
spoorweg Zutfeu naar dc Pruisische grens. Raming 
/ 4330. * 

Kattrrdam i n het Timmerhuis: het leveren en 
heien van ongeveer 73 stuks palen voor een tc vcr-
aieuweu kaaimuur langs cen gedeelte der Groote 
Veerhaven. 

Woensdag. 29J> J u l i . 
'a-Haft), te 11 uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken: dc levering van bazalt tot het onderhoud 
der Rij ksri vier werken op den Gelderscheii Usel langs 
het Keteldiep eu in bet Zwolschc Diep, in 3 perc. 
Inl. bij den boofdiugenieur Rose, tc 's-Hage eu den 
ingenieur Leemans, te Kampen. 

f l ikker ,ee r (bij Rotterdam), te 11 uren, door P. 
Smit Jr., te zijnen kantore: het maken van een schceps-
dwitrshelliiig en da-ir bijbehooreiido dam- en aarde
werken. Inl. bij den bouwkuudigo C. Pauuevis, te 
Oudshoorn. 

•nderdeudam, te 11 ureu, door het waterschap 
Hunsingoo: lo. het herstellen van kanaal boorden over 
580 M. in onderscheidene vakken; 2o. het herstellen 
vau bruggen en andere objecten, in 2 perc. en in 
massa. 

Leeuwarden, te 12 uren, ten ircmccntcliuizc: het 
doen vun verl werk ann 4 gemeentegehouwen, verschil
lende bruggen, pijpen, waterplaatsen, leuningen, palen 
cn sluit boomen. Inl. bij den directeur der gemeente
werken. 

Delfaliavcn, tc 5 uren, door M. vnn der Spek: 
het afbreken van zijn woonhuis en het aldaar bouwen 
van een pand, bestaande uit 2 winkelhuizen en 4 
bovenwoningen. Bestek eu teekening liggen iu De 
Vergulde Zwaan, aldaar. Aanw. 23 Juli, te 10 uren. 

RIJP, door het bestuur van het waterschap Starn-
meer-eu-Kamerhop, bij den secretaris J , W. Bek: de 
levering vau 800 stère gewasschen grint. 

Donderdag, SO J u l i . 
U r i e l , te 11 uren, door het polderbestuur, j n hot 

Veerhuis: hot bnggeren van 260 stère grove grint eu 
250 stère fijue, het vervoeren daarvan, alsmede het 
ruimen der wetering enz. 

U « e a p , te 12 urea, door het bestuur van den Gc-
meenachapapolder. in De Roskam: het éénjarig ouder
houd vaa do beide watormolens in dien polder. 

••neg, te IV, uren, in De Engel: het verbouwen 
van eeu woonhuis aan den Rijksstraatweg te Steeg. 
Bestek cu teekening iu gcuoemd hotel. Iul en 25 
Juli bilj. in tc zenden hij deu architect M. K. Smit 
te Dieren. Aanw. 23 Juli, te 1 u r e n . 

Haarlem, te 2'/j uren, door hot ministerie vnn 
binnenl. zakeu, aau het gebouw vau liet prov. best: het 
herstellen van de stormschade, ontstaan in Jan. en 
Feb. '77 aan de havenhoofden te Medemblik. Raming 
ƒ 5 2 0 0 . 

« t r n i n m . tc 4 uren, door het hoofdbestuur van het 
waterschap, in liet Waterschapshuis: dc jaarlijksche 
herstellingen der sluis, duikers en bruggen, benevens 
liet gewoon onderhoud. 

vprliiooni, te 6 uren, in het Hotel Dc Moriaan: 
het verbouwen van het woonhuis voor dc Wed. Van 
Aken, nldaar. Aanw. 25 Juli, te 10 uren. 

Amaterdam, donr do directie der Holl. IJzeren-
spoor wegmnaUchappij: de levering van 200U tons grove 
kachetkoleu. 

Vri jdag. » Ang. 
Delft, te 11 uren, door deo comm. in bet6egenie* 

eommandement, in het Bureau voor de Schutterij: hot 
reruieuwen eu herstellen van vloeren in kazernegc-
bouwcu aldaar. Bilj. inz. 26 Juli, te 3 uren. 

\\ i i irt imoorri , te 11 uren, door dc directie der ma
rine : het verrichten van eenige werkzunmheden aan 
gehouwen van het maritieme etablissement. Aanw. 
•25 en 26 Juli, to 10 uren. 

Ter-.tpcl, te 11 ureu, door het R. K. kerkbestuur, 
jn het Commandeurshuis: bet bouwen eener pastorie. 
Bestek en teekeningen liggen in genoemd lokaal. 
Annw. te 'J uren. 

l iordrcelx, aan het bureau der gemeentewerken: de 
lovering van 65,000 stuks 12 bij 14 c.M. bazaltkcion, 
5000 stuks 10 bij 12 c.M. idem, frauco op deu wal. 

Zaterdag. 2H J u l i . 

Amsterdam, lo 12 uren, door do Amsterdamsche 
Kanaalmaatschappij: het onder-proQel-brengen cn on
derhouden van Kanaaldijken in net voormalig Weste
lijk U , ter gezamenlijke lengte van ruim 25,000 M. 
Iul. bij deu eerstaanw. ingenieur, te Amsterdam en 
den sectieingeniour, te Velzen. 

Zwol le , te 1 uur, door burg. cn weth.: het dem
pen cn rioleeren van den kolk, grenzende aan dc door 
dc gemeeute aangekochte perceelen bij dc Arincnin-
ricliiing. 

smeek, te 3 uren, door het dijkshestuur vau Wijm-
britscradccl c. a. Coulributie-7.ecdijken, bij Wed. T. 

vtiisiii.i lo. bet afbreken der bestaande koestalling 
net schuur en daarvoor in dc plaats bouwen vaneen 
woonhuis met bergplaats, bij het contributicbuis Schui-
lenburg ouder llindeloopcii; 2o. liet herstellen der 
aonnjJsOoHng langs liet dijkvuk van genoemde Contri
butie-zeedijken, gcuauind nhct Schraainslucm", alsmede 
het mnken van Hi.15 M. walbeüng, langs de dijk vaart, 
in 2 perc. Annw. 25 Juli, te 9 ea te 11 ureu. Büj. 
.-.?. bij den secretaris, te Sucek. 

«t . - Jaeah l -parach le , bij A. I). Wassenaar: het 
bouwen van cen windwatermolen. 

Maandag, SO J u l i . 

'••Hage, tc 11 Va uren, door het ministerie van 
binnenl.zaken, aan bot geb. van het prov. best: lo. het 
opruimen van een gedeelte der hoofden aan den mond 
der Oudo- of Marinehaven te Hellevoetsluis cn het 
makeu van niouwe koppen aan die hoofdon. Aanw 25 
Juli. Raming /65,600; 2o. het veranderen vau eeu 
gedeelte grintweg in straatweg in den zijtak van den 
.- . 'ifu weg le kl. DO. 7 tussclien RoLterdam cn Kra
lingen, cnhet vernieuwen van klinkerbestrating inden 
KijkS-grooten wog le kl. no. 4 tusschen 's-üagc ea 
de Hoornbrug. Aanw. 25 Juli. Raming ƒ 5100. 

Amalrrdam, to 12 uren, door burg. cn weth.: het 
schilderen van ecu aninal bruggen der gemeente. 

's-llage, te 1 uur, door het gemeentebestuur: lo. 
it levering vnu gegoten-ijzeren buizen, hulpstukken 
tDZ.; 2o. het leggea en verbinden van gegoten-ijzeren 
rispijpen enz. Aanw. van 10 tot 2 uren aan de 
aicuwe gasfabriek. 

't L M , te 1 uur, door den rentmeester vaa het 
Kroondomein, te zijnen kantore: het bouwen van een 
nieuwe schuur bij de bouwhoeve Hullemansgoed, het 
doen van eenige herstellingen aan die bouwhoeve en 
tan de bouwhoeven Asselt en Uddclermeer. 

Ulnadag, 31 J u l i . 

Amsterdam, tc 11 ureu, door het bestuur van de 
Ka<ludieke Vcroenigiug, in Het Vosjei het maken 
S V o 1 i W V ? y F ^ , ^ ' , ! ^ ° J ! W - , - f t l i li^MW.itVJfftn do..t-A; 
deu architect Th. Asselor. Aanw 30 Juli, tc 11 ureu. 

Blaemendaal, te 11 uren, door de comm. van toe
zicht over het gesticht Mecrenberg: het bouwen van 
een blok vuu 2 woonhuizen op dc gronden van het 
gesticht. Inl. bij den architect A. van der Linden, 
le Haarlem. Aauw. 26 Juli, te 11 ureu. 

lire. iu, tc 2 uron. door dc maatschappij tot expl. 
ran Staaisspoorwegcu, aau het Ceutraafbureau: de 
levering van stalen puntstukken. ten behoeve der 
Staatsspoorwegen. 

Waenadag, I Aug. 

H e r e n t » , te 12 uren, door den burg. van Tioljcrk-
steratlccl: lo. het uitdiepen door baggeren van de 
haven tc Eernewoude en van een deel van hot Wijd 
aldaar. Aanw. 30 Juli, te 10 uren, te Eernewoude; 
ïo. hel verbeteren van klinkerbcstratingen van den 
weg tusschen Hardegarijp en Rijperkerk, van den 
Kautcrlandsweg onder Giekerk on van den weg onder 
Tietjerk. Aanw. 31 Juli, te 11 uren. 

Lent, to 2 uren, door bet R. K. parochiaal kerk
bestuur, bij J . W. van Driel: het bouwen van eeae 
kerk met toren en bijgebouwen. Bestek, teekeningen 
cn modeï-torenspits liggen bij genoemden Van Driel. 
Inl. bij den architect ü. te Riole Wz„ tc Deventer. 
Aanw. tc 1 uur. 

Nekahlerum, tc 5 uren, door den burg. van Barra
dcel : het uitbreken on opnieuw maken van eeue be
straling door dc buurt te Pietersburum. 

Uaelmande, >e 6 uren, door dijkgraaf en heemra
den van deu polder Oost-IJselmonde, in De Hol
landsche Tuin: de levering vau 300 HL. Ruhr-steen-
koleo. 

i i»riingen . door het dijkshestuur der Vijf-deelen-
Zecdijkcn-Buitciidtjks-. do leveriug van: lo. 400 stuks 
grenen dijkpalcn vnu 71 d.M. lengte; 600 idem van 
62 d.M. lengte; 200 idem vaa 63 d.M. lengte; 200 
idem van 47 d.M. lengte; |00 idem vnn 41 d.M. lengte; 
800 idem van 35s d.M.; 2o. 70 zware riken gordingen, 
I'm lichte idem. 

Balaward, door burg. en weth.: het bcstrnteu van 
het afgegraven bolwerk laugs do nieuwe Tiirfgracht, 
het leggeu van bozoding met bijbehoorende werken, 
met bijlevering van benoodigde steen. Aanw. 28 Juli, 
te 11 uren. 

Ilondrrfiac, 1 Aug. 
Haarlem, te J' , uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best: lo. 
het doen van stroo- eu helmbeplantingen in de Rijks-
duinen onder Petten en Schoorl. Aauw. 29 Juli. 
Rnmiug /"4S00; 2o. hot doen van oenige werkeu aau 
de Rijks-akademie van beeldende kunsten te Amster
dam, met het onderhoud van dat gebouw tot 31 
Dec. '78. 

Vrijdag, S Aug. 

'a-Hage-, tc 1 uur, door bet ministerie vaa bin
nenl. zaken: de levering van 60,000 KG. schaalkoleu 
(ongeveer). 

Leeuwarden, te 1 uur, door het prov. bestuur: het 
maken van eene afsnijding ter verbetering der Warn-
servaart, ten weaten vau de draaibrug bij Warns. 
Aauw. 26 Juli. 

Zaterdag, 4 Aug. 

Kalium, bij B. E . Hossc : het afbreken eener oude-
en hot bouwen eener nieuwe boerenhuizing, bij don 
Wouddijk nnu het Dokkumerdiep onder Westergeest. 
Aanw, 28 Juli, van 10—2 urea. 

f • Aug. 

'a-Hage, te 11'. uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken, aan het gebouw vau het. prov. bestuurj: 
het bouwen van eeue woning voor den nulpsluiswach-
ter bij de keersluis aan het einde der groote haven 
te Gorinchem. Artnw. 1 Aug. Raming/4100. 

Amaterdam, tc 2'/i urea, door de Holl. IJzeren-
spoorwegmaatschappij, ia het Stationsgebouw: hetver-
andercu van brug uo. 4 over de Kerkvaart in den 
spoorweg tusschen Amsterdam en Haarlem. 

Dinsdag, 7 Aug. 

Cranlngen, tc 12 uren, door het prov. besluur: 
het maken van een kanaal ter verceuiging van hel 
Winschoter- mot het Hoornschcdiep, ten zuiden van 
de kom der gemeente Groningen. lui. bij den prov. 
ingenieur eo den civicl-iagenieur H . Hondriks, beiden 
tc Groningen. Aanw. 3 ea 4 Aug., telkeus te 10 ureu. 

Waeasdag, 9 Aug. 
'a-Rage, te 11 urea, door het ministerie van bin

nenl. zaken: de uitvoering van eenige werken tot ver
betering van den Bovon-Rijn in dc gemeente Panner
den, tusschen de kilomctcrraiiicu 9 en 10 dor herziene 
rrvierkaart Annw. 1 Aug. Raming /17,000. 

Danderdag, • Aug. 

Zwolle , tc I uur, door het bestuur van het le 
dijksdistrict iu Overijsel, in De Zeven Provinciën: 
bet maken der gebouwen cn het uitvoeren vauccnigc 
hijbehoorendo kunst- en aardewerken voor het tweede 
stoomgemaal in Mastenbroek. Annw. 1 Aug., to 1 uur. 

Vrijdag, IO Aug. 

'a-Basrb, te 10"] uren, door het ministerie van 
biuuenl. zakeu, aan het geb. van het prov. best.: het 
doen van buitengewone herstellingen aau de Rijks
werken aan bet poutvccr te Lith. Aanw. l cn 6 Aug. 
Raming ƒ2760 . 

Voorst-noten , door J . P. Theub: de levering van 
1000 HL. puike Ruhr-machinekolen voor de stoom
machine van deu Duivcuvoordsch-Voeiizijdschcn polder. 

Zaterdag, 11 Aug. 

liaidschalkaaard , door het bestuur der Oost- cu 
Woslzcmerlandcn, bij Van der Woel: lo. het maken 
der gebouweu eu verdere inrichtingen teu dienste vau 
het te stichten stoomgemaal, benevens het bouwen 
vau een machinist- ea stokerswooing, verder de be-
nofidigde aardwerken, met bet graven vaa eco toevoer-
kanaal; 2o. het leveren en stollen vaa een stoomwerk
tuig met scheprad en stoomketels enz. Aanw. door 
den architect J, Paul, van Zevenhuizen, 1 Aug., te 
11 uren. 

Afloop van Aanbestedingen 

Uardrecht, 2 Juli: het maken van I compostlood-
sen op de mcststaal aan de Mijl; ingekomen 11 bil
jetten , als: 
A. Hogerzcil, te Dordrecht, f 9525 
J. J . van Siuisdam, „ idem „ 92S6 
J. Rijkhock, „ idem „ 9242 
II. Degens Jr., idem „ 9154 
A. du V'ijn, „ idem ., 9149 
M Kranendonk, „ idem „ 8900 
C. Bothof, „ idem „ 8888 
G. J. te Veldhuis, „ idem „ 8838 
L. Boertje, Puttershoek, „ 8668 
». .Mü"vaa ,''™««.„, „ Drl/t,^., „ ttti 
geguad. 

Krommenie . 5 Juli: de verbouwing van de pastorie 
der Herv. gemeente; ingek. 3 bilj., als: 
J. J . vaa Halteren, te Wormerveer, ƒ 9970 
1'. Legnijt Cz., „ Zaandam, „ 6100 
H. Mulder Hz., „ Krommenie, „ 6996 
niet gegund. 

Ueasp , 5 Juli: het verhoogen en verzwaren en ge
deeltelijk beschoeicii der wnterkceringen iu den Acts-
veldsclicn polder; ingek. 9 bilj., als: 
Posthuma, tc Hilversum, ƒ 11,300. 
VV. Westerhof. „ idem „ 11,222.22 
II. Koopmanschap, „ idom ,. 8,300. 
W. Luypc, „ idem » 8.05R.9O 
H. I ffclie, „ idem „ 7,509. 
J. C. vaa Gija, „ idem „ 7,399. 
J. Vree, „ idem 7,398. 
L. Rrouwer, „ Gouda, ., 7,252. 
G. Fruytier, „ idem » 6,950. 
geguud. 

Bist , 7 Juli: het leggen van een nieuwe steenen 
brug over do Rijnwctenng in de Groote Hollander-
broekschestraat of Nieuwe Drielsche grintweg; inge
komen 9 bilj., als: 
J. H . van Holten, te Eist, / 126S 
.1. II. Hoijinck, »» Pauncrdon, „ 124S 
E. vaa l Melen. „ Bemmel, „ 1173 
A. Brans. „ Eist, „ 11*9 
C. .Toosten, „ Beteren, ,. 1119 
F. van Scherrcnburg, „ idem 1095 
J. A. van 't Huilenaar, „ Bemmel, „ 1065 
H. Hoorncman, „ Eist, „ 1059 
A. Jansen, „ Valburg. N 1037 
gegund. 

Alfclasarrdam, 7 Juli: het afdammen en droogma
ken der sluis, die de haven met de Albtas verbindt; 
gemijnd door N. dc Hoog, te Giesendam, voor ƒ4100. 

Leeuwarden, 7 Juli: het bouwen van een koffie
huis met boven woning op perceel no. 43 aan de 
Langemarkt, onder beheer van den architect J. P. J . 
de Rooy; ingek. 8 bilj., als: 
S. v. d. Veer, te Leeuwarden, ƒ 9257 
P. G. Jansaia, ,. idem ,. S6S0 
J. Docter, „ idem „ 8225 
K. Ketelaar, „ idem - 8209 
E. R. Kuipen, „ 'tMeer, „ 8187 
H. J . Keizer, „ Leeuwarden, ,, 8134 
W. Hoekstra. „ idem „ 7899 
L . v. d. Zaag. „ idem « 7186 
geguud. 

vmmelanderwl jk , 7 Juli: hot hergraven van het 
Hoofddicp; ingek. 2 bilj., als: 
R. C. Hazewinkel, te Ommolanderwijk, ƒ 6875 
H. Tonkens, „ Stadskanaal, „ 6475 

l lardrcrht, 9 Juli: hot afbreken en wegruimen van 
het dok der Nicuwhrug cn het maken van eea nieuw 
onderdek en trottoir vnn gecreosoteerd dennenhout; 
ingek. 6 bilj., als: 
J. J. van Siuisdam Jz., te Dordrecht, ƒ 2185 
N. Klaus, „ idem „ 1898 
C. de Groot, „ Sliedrecht, „ 1862 
A. Blijlevens, „ Made, „ 1747 
A. VV. van Aardenne, „ Dordrecht, „ 1745 
A. Hogerzcil, „ idem „ 1539 
gegund. 

Kampen, 9 Juli: lo. het aanleggen van oen grint
weg met steenen brugje in het Buitendijks, benevens 
het onderhoud van dezen eu andere wegeu, god. '77 
en '78; ingek. 4 bilj., als: 

H. Pap, te Kampen, / 15,115 
H . van Werven, „ idem „ 13,373 
C. de Jong, „ Hnrdinksveld, „ 10,860 
D. Zwsnepol, „ Kampen, „ 10,231 
gegund. 

2o. het maken van cene klinkerbestratingen trottoir 
buiten de Kooromarktspoort; minste inschr. was H. 
van Werven, tc Kampen, voor ƒ 1 4 9 9 . 

Maastricht, 9 Juli: het verboteren vaa den weg 
tusschen de Rijks groote wegen van Maastricht naar 
Nijmegen en van Maastricht naar Vaals in de gem. 
Meenen; minste inschr. was Jos. Klim, te Maastricht, 
voor f6194. 

Erp , 10 Juli: het maken van een kunstweg, in 2 
perceelen: voor het gedeelte Erp ingekomen 8 bil
jetten, als: 
J. Hillen, tc Grave, ƒ 23,990 
L van Gaal, „ Geldrop, „ 23,950 
J. Schonk, „ Oisterwijk, „ 23,029 
H. v. d. Linden, „ Mill, ,, 22.800 
W. Dirks, m Uden, „ 22,546 
J. van Lith, „ Schijndcl. „ 22,290 
Burgen en Van 

Waijenbnrg, „ Erlekom, „ 21,897 
J. N. Daalderop, „ Veghel, „ 21,827 

voor het gedeelte Rockel iugek. 6 bilj., als: 
J. Hillen, te Grave, t 37,100 
J. Schonk, „ Oisterwijk, „ 36,999 
L. van Gaal, „ Goldrop, „ 36,873 
W. Dirks, „ ljden, „ 36,555 
Burgen en Vau 

Waijenburg, „ Erlekom, „ 36,903 
J. N. Daalderop, „ Veghel, „ 35,447 

Jaura , 10 Juli: het maken van een walmuur; in
gekomen 7 bili., als: 
T. Buwalda, te Oudeschoot, ƒ 4133 
T. H. Heidstra, „ idem „ 3990 
J. G. Brouwer, „ Heerenveen, „ 3695 
E. R. Kuipen, „ 't Meer, „ 3540 
EL R. Dijkstra, „ Joure, „ 3490 
S. H . v. d. Meulen, „ Heerenveeu, „ 3099 
A. S. Bijlsma, „ idem „ 2890 
gegund. 

tkkrmoiide. 10 Juli: het bouwen van een stelp-
huizingo voor rekening van de Herv. gemeente; inge
komen 8 bilj., als: 
H . J . Zij Intra, te Ec, f 7798 
J. S. Bocnma, „ idem „ 7360 
W. Terpstra, „ Wouterswoude, „ 7250 
W. J . de Jong, „ Wanswerd, „ 66S7 
W. B. Epcma, „ Rinsumageest, „ 6650 
T. Schiere, M Rotlevslle, „ 6288 
T. T. Teunisscn, „ Dantumawoude, „ 5965 
E . A. van der Meer, „ Akkerwoude, „ 5919 
gegund. 

siaa-van-fient, 10 Juli: het maken van cen steenen 
duiker enz. in den Loozepntder: gegund aan A. de 
Keuning, te Hoek, voor ƒ1500 . 

Apeldoorn, 11 Juli: het vergrooten der It. K. kerk 
aldaar; ingek. 9 bilj., als: 
A. Koopman, te Apeldoorn, ƒ 12,800 
F. W. Geurden, „ idem „ 12,700 
L . Diks, „ idem „ 12.500 
H. Willemsen, „ idem „ 12.290 
J. Radst aak, „ idem „ 12,000 
J. van den Braak. „ idem „ 11,000 
J. Wegerif, „ idem „ 10,372 
H. M. Wegerif, „ idem „ 9,989 
W. J. Kolkcrt, „ Deventer, „ 9,783 
gegund. 
u M i É I U l W l a l l i i l l HI'UII . i t w a n i i w w i K J » •••MU«*w 
Grma Van Engelen cn Van Laer; ingekomen 4 bil— 
jet KMI, als: 
A. Bloks, te Zwolle, ƒ 2590 
1). Bruins, „ idem „ 2550 
G. H . van Veen, „ idem „ 2445 
J. de Groot, „ idem . 2439 
gegund. 

Wlssekarke, 11 Juli: lo. de gewone onderhouds
werken aan den Vlietepolder; minste inschr. was B. 
den Exter van den Brink, te Krabbendijke, voor ƒ8550 . 

2o. hot mnken vnn ziukwerkeo tot oever verdediging; 
minste inschr. was II. Hage, te Middelburg, voor 
f 17,747. 

Mlddelhurg, 12 Juli: lo. het met Doornikschcn 
steen bestorten van eon gedeelte vooroover aan de 
Oost- en Zuidwatering: porc. 1, Oostwatering ingek. 
3 biljetten, als: 
J. van Gelder, te Middelburg, / 8211 
D. de Jong, „ Sliedrecht, „ 8 1 6 0 
I. van Male Dz-, „ Breskens, „ 7988 

perc. 2, Zuidwatering ingek. 3 bilj., als: 
D. de Jong, te Sliedrecht, ƒ 110,100 
L. F, Willens, „ Selzaetc, „ 110,088 
1. van Male Dz., „ Breskens, „ 100,783 

Menaldum, 12 Juli: het bouwen eener school cn 
onderwijzerswoning te Dronrijp; ingek. 12 bilj., als: 
(J. Brugma, te Fraueker, ƒ 23,772 
J. U. v. d. Meulen, „ Hemelum, „ 22,000 
D. v. d. Baron, „ Franeker, „ 21,905 
J. Pijkstra, „ Bergum, „ 21,700 
L. Pijkstra, „ Kuikhorne, „ 21,435 
R. M. Feenstra, ,. Bolsward. . 21.200 
G. H. Brouwer, „ Franeker, „ 20,847 
K. G. Keuning, „ Ternaard, „ 20,748 
S. S. Slienstra, „ Bolsward, „ 20,670 
F. S. Reisma. Meualdum, „ 19,S4S 
R. Feikema, B Dronrijp, „ 19,730 
J. R. Jansma, „ Hallum, „ 16,593 
gogund. 

's-Btsah, 13 Juli: het opruimen van ondiepten in 
het kauaal do Diozc; minste inschrijver was L . Mol , 
te HedeL voor ƒ 12,087. 

Zwolle, 13 Juli: het maken en inhangen van een 
paar nieuwe buitendeuren voor de kleine schutsluis te 
Katerveer; minste iaschr. was L . Krook, te Zwolle, 
voor /1980. 

2o. het doen van klinkerbestratingen op den weg 
van Holten naar Wierden ; minste inschr. was W. 
Arntz, te Milligen, voor ƒ 9 2 9 . 

Grenlngen, 13 Juli: het onderhouden en hentellen 
der zeeweringen wederszijjds Delfzijl, van 1 Juli '77 
tot 1 Mei '78; ingek. 2 bilj., als: 
H . K. van Buurcn, te Delfzijl, 

idem 
f 8536 
„ 8287 G. C. M . Rottinghuis, 

niet gegund. 
Lreuward.cn, 13 Juli: het opruimen eener ondiepte 

ia het vaarwater van Bolsward naar Sneek, bij dc voor
malige Gleibakkerij; minste inschr. was J . Doorcabos, 
te Oldeboorn, voor ƒ 9 3 8 . 

Amsterdam, 14 Juli: onderhandsche aanbesteding 
van 16 woonhuizen te IJmuiden, ouder beheer vnn 
den architect A. L. vau Gendt; gegund aan J. Heijink, 
te Amsterdam, voor f 29,600. 

Ctrecht, 14 Juli: het doen van vernieuwingen cn 
herstellingen aan eenige stedelijke gebouwen; minste 
iuschrijver was H. Vermeer, te Utrecht, voor ƒ 6 6 4 0 . 

Amsterdam, 14 Juli: l o . het aanbrengen van 6 
remsloelen en bet stellen van 19 meerpalen in of langs 

het buitenkanaal, bewesten de Noordzeealuizen; minste 
insehr. waren Scbcerboom eu Vliekcu, te Amsterdam, 
voor / 27,950. 

'••Hage, 16 Juli: het verbeteren van een vak 
steciiglooüng anu deu Oudclandsclicn zeedijk, aan 
de zuidzijde van Goctlcreedo; minste inschr. was 
P. Grinwis, te Ouddorp, voor ƒ 14,374. 

Cranlugen, 17 Juli: het bouwen van 3 draaibrug
gen over het Fekolder-lioofddiep van de Zuiderkolonie, 
eu 3 battiugs over de wijken aldaar; minsto in,chr. 
was E. Kampen, te Sappemeer, voor /42'J5. 

2o. het bouweu van eene sluiswachterswoning bij 
het te maken lc verlaat in het kanaal naar het 
Compasctium; minste inschr. was II. vau den Borg, te 
Stadskanaal, voor / 5300. 

_ 3o. het bouwen vnn cene idem, tevens boerderij, 
bij het tc maken 2e verlaat aldaar; minste inschr. was 
dezelfde, voor ƒ 7 1 3 4 . 

••Hage, 17 Juli; hot bouwon van een woning voor 
den diecst van het loodswozen op Terschelling; 
minste inschr. was R. Spoor, te Harlingen. voor 
/ 12,900. 6 

Cranlngen, 17 Juli: bet bouwen eener winkclbe-
huizing, onder beheer van deu architect K. Hoekzema: 
ingek. 12 bilj.. als: 
G. Hahu er. J. F. Walker, te Groningen. f 11,930 
F. J . K. Kappelhoff, „ idem „ 5,305 
F. Rodcrs, „ idem „ 4,620 
K. W. Wietsema, „ idem „ 4,523 
W. Bakker, „ idem „ 4,390 
H. J . Vos cn Gerdcs, „ idem * 4,377 
H. Jauseu, „ Mem „ 4,244 
W. Cones, „ idem „ 4,204 
D. S. In,bleus. „ idem „ 4,164 
S. Klaassotis, „ Sappemeer, „ 3,871 
J. de Vries, „ Groningen, „ 3,685 
H - Spin, „ idem „ 3,005 

t'trerbt, 17 Juli: de levering aau dc Exploitatie-
maattohanpfi van ijzeren spoorstaven cn eind platen; 
iugek. 7 hilj., als: 
Gute Hoffnun«shütte, tc Oberhausen, / 144,524. 
Union Aetien-Gesells., „ Dortmund, „ 129,844. 
Uördor Bcrgwerks- und 

Hutten-Vcrein, „ Horden, „ 12S,693.50 
Bolckow Vaughan cn Co., „ Middlesbro' 

on Tees, „ 113,624. 
Société anonvme des 

forges d'Acoz, „ Acoz, „ 117,200. 
Société anonvme des 

hnuts Fourneaux de 
Monccau-sur-Sambre, „ Monccau-sur-

Sambrc, „ 103,130. 
Blondeanx ca Co., „Thylc-Cluïteau,,, 108,000. 

's-llage, 18 Juli: lo. het opriiimcu van gronden 
uit den nieuwen Maasmond aan den Hoek van Hol-
land, tot verbetering van don waterweg Rotterdam-
naar-Zce, in 2 perc. en in massa: 

perc. 1 perc. 2 
Bucttc en Ë. Béchu, 

t" Parijs. ƒ 2,225,000 f 2,937,000 
J. C. van Hattem en 

H. Seret Uz., te 
Sliedrecht, 2.6SO,000 

A. Oliver, te Hempsted, 1,510,000 2,513,000 
In massa: 

Th. Wingate en Co., te Glasgow, /"5,200,000 
Buette eu E. Béchu, „ Parijs, „ 5,100,000 

b. Kalis Kz-, „ ^tcdVccht en 
D. Bolier, „ Schcrpenisse, „ 3,989,000 

A. Volker L z . „ Sliedrecht cn 
P. A. Bos, „ Dordrecht, „ 3.3S2.OO0 

2o. het verrichten van baggerwerkea tusschen de 
pcilpalen S on 33 cn daarmcegepaard gaande opruiming 
van don ouden Noorder Ketellcidam, in bet belang 
van don waterweg Zwolle-naar-Zeo; minste inschr. was 
.1. van de Velde, te Papendrecht, voor ƒ175,000. 

VTinterwiJk, IS Juli: lo. het vervaardigen, leveren 
en stellen van deu ijzeren bovenbouw vnn spoorweg
bruggen, ten behoeve van het gedeolte spoorweg 
Zutfen —Winterswijk; ingok. 4 bilj, als: 
D. J. Bokslag, te Deventer, ƒ 10,824 
G. Knol, „ Middelburg, „ 6,250 
1). A. Schretlen en Co., „ Leiden, „ 5,594 
Dnion Actien-GeselIschaft 
für Bergbau, Eisen- und 
Stahl-industrie, „ Dortmund, „ 5,250 
2o. het mnken van dc aarde-, de kunst- en eenige 

andere werken voor het gedeelte spoorweg van af piket 
313 tot en met station Winterswijk cn het vervoeren 
cn verwerken van ballast cn leggen van spoorbaan; 
ingok. 4 bilj., als : 
G. Scburink, tc Zutfeu, ƒ 273,900 
H. T. VViegerink, „ Grocnloo, „ 213,000 
A. A. Scliaafsma, „ Hurlingen, „ 21ii,000 

B. A. Wiegeriuk, „ Groenloo. „ 163,440 

Zui len , 20 Juli: het herstellen van de brug over 
de voorgraclit huiten de Nicuwstedspoort in dea straat
weg vau Zutfen naar Deventer; ingek. 6 bilj., als : 
II. J. llaijtink, te Zutfen, ƒ 2630. 
F. W. Wccuiuk, „ Lichte voorde, „ 2240. 
II. J . Bessem, „ Zutfen, „ 1937.76 
G. Scburink, „ idem „ 18S8. 
J. W. ten Braak, „ idem „ 1879. 
A. C. M . Wunderink, „ Steenkeren, „ 1777. 
gegund. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 

Qroningen. Het voorstel vnn Gedeputeerde Staten, 
om eenige bepalingen van het reglement op den 
dienst van den Provincialen Waterstaat te wijzigen, 
wenl in de vergadering van Provinciale Staten van 
19 dager met 33 tegen 9 stemmen aangenomen. Dit 
voorste] wenl in bet voorgaande nommer medegedeeld. 

— Ten vervolge op bet bericht, in het nommer 
van 10 dezer voorkomende en betrekking hebbende 
op de veiling van domeingronden te de/er stede, kan 
alsnog woiden medegedeeld, dat de kavels 1 , 8, 9, 
10 en 11 dadelijk gegund werden en later besloten 
werd ook kavel 5 voor de geboden som af te staan. 
De perceelen 2, 3, 4, 6 en 7 zullen Vrijdag 27 
dezer herveild worden, (zie ad verten tie). 

Haarlem. Wij kunnen niet dan met een enkel 
WOOrd melding maken van het eeuwfeest der Maat
schappij tot Bevordering van Nijverheid, ilnt deze week 
met de raeeité plechtigheid gevierd is en waarvan 
de verslagen in alle dagbladen meer ol'min uitvoerig 
wonlen medegedeeld. 

http://ljv.Je.iu
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A r n h e m Wij vestigen dc aandacht op enne in 
dit weekblad geplaatste advertentie van de boekdruk
kere Van der Wiel & Co , waarbij dc uitgave wordt 
aangekondigd van de lezingen over ventilatie, die in 
de eerste nommers van den twaalfden Jaargang vnn 
Dc Opmerker werden opgenomen. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

Redaotlo 
van genoemd Weekblad. 

X o t V r l J < l i » i f - i t v o n < l n o g < ' n u r e n 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentien. 

O P E N B A R E 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER I N WETHOUDERS VAN ROT

TERDAM zijn voornemen! op Hocnsrfan den 1 
Augustus 187", del namiddags ten 1 ure, ten Raad
huize aldaar ann te lusteden: 

Het bouwen van eene IJZEREN BAS-
CULEBBUO op STEENEN HOOF
DEN over de Goudsche Vest tegen
over de Jonker Fransstraat, 

alles nader omschreven in het bestek en de voor
waarden die, op ile gewone dagen en uren, ter 
lezing liggen op de Plaatselijke Secretarie cn het 
Stads Timmerhuis te Itolterdam, en ook voor 
den prijs van 60 cents verkrijgbaar zijn bij Wed. 
P. VAN WAESBEROE en ZOON, Boekdrukken in 
den houttuin, n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal plaats heb
ben op Vrijdag den '27 Julij 1877, des voormid
dags van 10 J tot IU ure. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Dingsdag den 14 J' n Augustus 1877, des namid
dag! ten 2 ure, aan liet Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoor wegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek O*. 170. 
Het maken van een gebouwtje voor 

privaten en van urinoirs op het 
Station Zutphen. 

Het Bestek ligt van den 2 1 « " Julij 1877 ter 
lezing aan bet Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te Zut
phen en is op franco aanvraag op gemelde plaat
sen te bekomen. 

Inlichtingen vvorden gegeven door den Sectie-Inge
nieur te Zutphen. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
2dco Augustus 1877. 

Utrecht, den 21»<« Julij 1877 

Aanbesteding. 
Op Dingsdag, den 7 Augustus 1877, des middags 

te 12 uur, zal door den COMMISSARIS DES KO
NINGS in de provincie Groningen, of, bij zijn af
wezen , door een der Leden van de (.edeputeenle 
Staten, in een der Vertrekken van het Provinciehuis 
te Groningen, in het bijzijn van den Provincialen-
Ingenieur van den Waterstaat, onder nadere appro
batie in het openbaar worden aanlnstecd: 

Het maken van een kanaal ter vereeni
ging van het Winschoter- met het 
Hoornschediep, ten zuiden van de 
kom der gemeente Oroningen. 

Deze nanbesteding zul geschieden bij enkele In
schrijving. 

De Gadingmakcnden kunnen van de begrooting 
van kosten van voorschreven werk ter Provinciale 
Griffie kennis nemen. 

Het bestek, waarnaar de Iruvongemelde aanbeste
ding zal plaats hebben, ligt, behalve in het Provin
ciehuis te Groningen, ter lezing inde Gemeentehui
zen te Groningen, Appingrdam, Winschoten, Oude 
1'tkilo. Delfzijl, Sappemcer, Winsum. Leens, 
Uithuizen, Uithuizermeeden, Bedum, Zuidhorn 
en Beerta, terwijl het. tegen betaling van 50 cent 
per exemplaar, ter Provinciale Griflie verkrijgbaar 
is gesteld, ingevolge resolutie vau Gedeputeerde Staten 
van den 17 Maart 185!), ir. 71. 

Nadere informatien kunnen wonlen aangevraagd 
bij den Provincialen-Ingenieur en den Civiel-Ingeiiieiir 
H. HENDRIKS, te Groningen, zullende de aanwij
sing in loco plaats hebben op Vrijdag en Zaturdag 
bevorens, 's voormiddags te tien uur, beginnende bij 
het .Vinterschoterdiep. 

N.B. De annuemeis wonlen hij deze herinnerd nan 
de bepalingen, vervat in § 441 en 442 der alge
meene voorschliften voor de uitvoering eu het onder
houd van werken onder het beheer van het Peparte-
ment van Binnenlandsche Znken, voor zooveel de 
inrigting en bezorging van de i use brij viugsbillet ten 
betreft. Tevens wordt hunne aandacht gevestigd op 
de besteksbe[ntling. bctrelfci.de de onderleekeuing 
der bestedingstukken. 

Groningen, den 7 Julij 1877. 
De Commissaris des h'onings voornoemd: 

VAN HEIDEN. 

Amsterdamsche 

K a naai maa t scha ppU-
AANBESTEDING. 

Op Zaturdag 28 July 1877, des middags ten 
12 uur, zal van wege de Directie der Amsterdam
sche Kanaalmaatschappij, onder baro nadere goed
keuring, aan het Bureau van dc Amsterdamsche 
Kanaalmaatschappij, Keizersgracht 633 te Amster
dam , worden aanbesteed: 

Het onder profiel brengen en onder
houden van kanaaldijken in het voor
malig Westelijk IJ. ter gezamenlijke 
lengte van ruim 25000 meter. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens § 25 van het bestek. 

Het bestek ligt ter lezing aan het Technisch Bu
reau van dc Kanaalmaatschappij te Amsterdam, cn 
aan het Sectiebureau te Velsen. 

Het is voorts aan het Technisch lïurcau te Am
sterdam en te Velsen op franco aanvraag te beko
men, tegen overmaking van 50 cent per exemplaar. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Eerstaan-
wezenden Ingenieur, Keizersgracht 633 tc Amster
dam, en den Sectie-Ingenieur te Velsen. 

/Itmderdam, Ü Julij 1877. 
JITTA, 

Voortitter. 
M . F. DE MONCHY, 

Secretaris. 

Aanbesteding. 
Het DUES BEST HUB van het 4* dijksdistrict iu 

Overijssel is voornemens op Donderdag 9 Augustus 
1877, des namiddags te sen ure, in het hotel »de 
Zeven Provinciën" te Zwolle, in het openbaar aan 
te besteden: 

Het maken der gebouwen en bet uit
voeren van eenige bijbehoorende 
kunst- en aardewerken voor het 
tweede stoomgemaal in Mastenbroek. 

De aanbesteding zal gesehisden bij enkele inschrij
ving volgens het bestak. De inschrijvingsbilletteu 
moeten vóór ol op 8 Augustus 1877 vrachtvrij zijn 
ingeleverd ten kantore van den Secretaris van het 
4<>e dijksdistrict, den heer Mr. J. TI1IEBOUT te 
Zwolle, alwaar mede na 28 Julij e. k., op franco 
aanvrage en tegen overmaking der kosten, ad / 1 
per exemplaar, vork rij gbaar zullen zijn afdrukken 
van het bestek met de teekeningen. 

Nudere inlichtingen zijn te hekomen bij den heer 
Jhr. VV. J. BACKER. Civiel-Ingenicur te Rotter
dam, en bij den heerN. II. HENKET, Hoogleeraar 
te Delft. 

Aanwijzing op het terrein Woensdag 1 Augustus, 
des namiddags te één ure, aan de voormalige Lut-
terzijl. 

u- . »»—•—ni-m fy, | f - M}.M*u.\** 

11. J. HULST, Dijkgraaf. 

J. THIEBOUT, Secretaris. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
30 Julij 1877, ten 12 ure des middags, op het 
Raadhuis in bet openbaar en bij enkele inschrijving 
doeu aanbesteden: 

Het schilderen van een aantal bruggen 
der Qemeente. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uitslui
tend te verkrijgen ter Drukkerij der gemeente, tegen 
betaling van 20 cents. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden aan 
bet bureau van den Stads Ai-chitect op het Raadhuis 
des voormiddags van 10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, DEN TEX. 

20 Julij 1877. De Secretaris, 
DE NEUFVILLE. 

Openbare Verkooping 
VAN 

BOUWTERREIN 
aan de Ooslerhaven le Groningen, 

door den ONTVANGER der REGISTRA
TIE en DOMEINEN aldaar, ten overstaan 

vnn den Notaris Mr. N. VAN HASSELT, op VRIJ-
D'.O 27 Juli 1877, des avonds 7 uur precies, 
ten huize van de Wedvv. EEKHOFF te Groningen, 

der perceelen nos. 3, 6 en 7 langs de 
Oosterhaven en nos. 2 en 4 langs de 
Achterstraat, ieder 12 meter breed. 

Op voorwaarden nis bij de verkooping van 7 
Juli j.1. 

VERKOOPUOEKJES zijn voor ƒ 0.26 verkrijg-
baar bij genoemden Ontvanger. 

AANWIJS den dag van verkoop, 's namiddags 
tussehen 5 en 0 uur. 

Aanbesteding. 
De BURGEMEESTER der gemeente ARNHEM 

zal Dingsdag 31 Julij 1877, 's namiddags 1 ure, 
Lu het openbaar, ten flemonntnhiiisn, aanbesteden: 

Het VERNIEUWEN van een gedeelte 
der Bazaltkade langa den Rijn. 

Aanwijzing in loco Dingsdag 24 Julij c. k., voor
middags H ' / j ure, b(j de Nieuwstrnat. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie verkrijgbaar. 

SUIJVER Hk. J O N K E R &> ZO O N , 
8 T O O M K B T B L M A K E R S te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A L ÜE! T R A V E R S , 
geeft berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van A8FHALT In brooden zijn aangesteld • 

FOLK.ERS *%, O*, te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van vloeren iidichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Beltwcg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

S T O O M -
VEEN-, TREK- » MENGMACHINE. 
Heeren Verveenden, worden opmerkzaam gemaakt op de gunstige uitkomsten die dit jaar verkregen 

zijn met bovengenoemde Machine. 
Belangstellenden, die nadere inlichtingen wenschen te ontvangen, worden verzocht zich te vervoegen tot 

de fabrikanten 

Gebroeders F I G E E 
te HAARLEM. 

Te Dotdrccht zijn, ten behoeve van de Gemeen
tewerken , benoodigd: 
65,000 stuks 12 bij 14 cM. Bazaltkeijen en 
5,000 1 0 - 1 2 » 

Inschrijvingsbilletteu, met de noodige monsters, 
ten getale van minstens zes stuks, in te zenden aan 
bet Butaan van Gemeentewerken aldaar, vóór 28 
Julij e. k. 

De levering moet geschieden franco op den wal, 
ter aan te wijzen plaatsen, binnen de gemeente 
Dordrecht, vóór den l , , , n September e. k. 

Dordrecht, 10 Julij 1877. 

Aanbesteding. 
Het Collegie vau Dagelijksch Bestuur van het 

Waterschap der 29 GEMEENSCHAPPELIJKE POL
DERS UP TEXEL zal on Maandag, den 23 Juli 
1877, 's middags 12 uren, ten Raadhuize aan deu 
Burg op Texel, onder nadere goedkeuring van Hoofd
ingelanden in dat Waterschap, aanbesteden: 

Het maken van een WINDVIJZEL-
M O L E N met daarbij behoorenden 
VOORBOEZEM en UIT WATERINGS-
SLUISJE, 

••^BwttJIanwajy^^ , w . 
gens § 441 der A. V. 

De inschrijvingsbiljetten zullen een uur vóór da 
aan bestelling bij den Heer Dijkgraaf van genoemd 
Waterschap moeten worden bezorgd. 

Het bestek is, op franco aanvrage en tegen in
zending van een postwissel ad f 1.05, te bekomen 
bij den Secretaris van genoemd Waterschap aan den 
Burg op Texel, terwijl de teekening aldaar en ook 
te Helder bij den Opzigter L. KOOT ter inzage ligt, 
bij wien op franco aanvrage inlichtingen zijn te be
komen. 

Texel, den 6 Juli 1877. 
Het Collegie van Dagelijksch Bestuur voornoemd: 

S. KEIJSER, Voorzitter, 
Sd. KEIJSER Pz., Secretaris. 

/' 1 EBROEDERS DIJKERMAN te Breda, 
I door uitbreiding der zaken en dc toepassing van 
\ J stoom tot spoedige aflevering in staat gesteld, 
bevelen zich hierbij aan voor het maken van 

VERPLAATSBARE HOLTEN IJEBOLWTJES. 
Prijscouranten worden op franco aanvrage gmtU 

verstrekt, terwijl bet modelboek ua ontvangst van 
40 cents in postzegels knn wonlen toegezonden. 

De GROOTSTE MAGAZIJNEN van 
MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS 

. bevinden zich 
ROTTERDAM, AMSTERDAM, 

Nieuwland N 1. Bloemgracht 77 
(Vasteland) Q * J. COOL. Fabrikanten. 

BEKROOND 
Amaterdam Parijs Arnhem Philadelphia 

1868 1867 1868 1876. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE J0N6B 4 Co, Civ. Ing. 

te O U D E W A T E R 
PROJECTEN, BEREKENINGEN cn BESTEKKKX 

brieken, Bruggen, KajKWaikrfeBèn] enz. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en TaJclbazalt-unicvrn 

in RUNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland Cement, 
KALK, BKOtXSTKES, VUUltYASTK STEENES, E.«. 

Sieuwehaven N.tijde 55, H o t t e r d m i i . 

H. 

1IS U i 1 

PRIMA QUALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot / 6.—, per 25 vaten / 5.70, 
per 50 vaten ƒ5.40, 

b|j grootere partijen over den prys nader 
overeen te komen, 

AUGUST OSTEK, 
O l a s h a v e n l ü t« R o t t e r d a m . 

II. IIOLSBOKR le Arnliem. 
FABRIEK en MAGAZIJN van Waterpas- en 

| Hoekmeet instrumenten, alle soorten van 
Equerres, Bakens, geijkte Meetkettingen. 
Teekengereedschap, enz. enz. 

Afschriften van attesten op fr. aanvr. gratis en franco. 

DROOG HOUT. 
Niet aan werking onderhevig hout. 

Adres 

FABRIEK VAX KRIMPVRIJ HOUT 

Wittenburger dgkje, 31A, AMSTERDAM. 

Afschriften van attesten op fr. annvr. gratis en franco. 

E. S U Y V E R , 
STOOMKETELMAKER. 

Levert in den kortst mogelijken tijd, KETELS 
van alle bekende typen; belast zich met verande
ringen aan bestaande Ketels toe te [tassen. 

Hollandsche Tuin, 
B i e k e r s t r a a t 2 0 e n 3 2 , 

AMSTERDAM. 

TUIi\STOELEi\ . M W m . E M . 
tevens zeer geschikt voor Kantoren, Directie 
keeten, Vergaderzalen, enz , worden vervaar
digd in de Stoomt immertabriek van 

(ïebrs. DIJKERMAN, 
te RREDA. 

NB. Op franco aanvrage worden teekeningen met 
prijsopgave toegezonden. 

Q. W. VAN DER WIEL & C° . , te Arnhem, 
geven uit; 

LEZINGEN OVER VENTILATIE, 
van den Heer LEWIS W. LEEDS uit New- York. 

Uit het Engelsch rertaald door 

H. 6. DIJKERMAN. 
(Overgedrukt uit DE OPMERKER.) 

Prijs r-0.50. 

Bij alle Kunsthandelaren is verkrijgbaar : 

O N T W E R P 
VOOS HST 

RIJKS-MUSEUM te Amsterdam, 
noOR 

P. H. J. CUYPERS, Architect. 
Uitg-. van O. J . T H I E M E . Arnhem. 

Prijs f2.50. 
ü.drukt bi) G. W. VAN DEIl WIEL & C» te ArahUB. - Alle stukken en advertentie, te adreueeren aan den Redacteur F. W. VAN GENDT JG.n. te Arnhem. — Uitgave van U A. THIEME. 

Twaalfde Jaargang. I». 30. Zondag 29 Juli 1877. 

DE OPMERKER 
W E E K B L A D 

VOOB 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnliem. 

A B O N N E M E N T : 
Vsrsehrjnt Zondigs. Priji per S maanden f 1.85. Men abonneert sich voor 

een jaargang. Afzonderlijke nominer» bij vooruitbestellinir 16 cents. 

A l l e stukken en advertentien te adreueeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 
Van 1—1 regel» fi.—, verder vour eiken regel plaatsruimte 20 centi en lOcenti 
voor een nommer van het blad. Advertentien vuor liet buitenland 25 cenUper regel. 

DE RECHTE LIJN EN DE SYMETRIE, EN 
OUD-HOLLANDSCHE STIJL. 

De rede van den architect Beijaert, opgenomen In 
De Opmerker van I Juli j l . , trekt allerwegen dc 
aandacht, en het Handelsblad vond baar dan ook 
belangrijk genoeg om er zijn kolommen voor open te 
stellen. Er zijn er echter, welke in die redo «en voor
wendsel zoeken, om de tegenwoordige mid-Hollundsche 
stijl-manie te wettigen, en wel aeordlen de doel
matige aanleg van steden van denzelfden tijd dag
teekent als bedoelde stijl. Zulks is echter cen enorme 
dwaling. Want in de eerste plaats behoeft men, 
wanneer het eene uit dc middeleeuwen ons heden-
tendage nog uls onveranderlijk poed voorkomt, het 
andere niet levens als zoodanig uan te nemen, en 
zich te dien opzichte geheel noodeloos slual'srh tc 
gedragen. 

Sommige punten onzer Hollandsche steden b. v, 
mogen door de kromming van straten of grachten 
met hun «zoogenaamde" oud-llollandscho puntgevels, 
trapgevels, enz. ecu schilderachtig gezicht opleveren, 
dit In-wijst in de verste verte nog niet, dut moderne 
gevels, volgens de rede van den beer Beijaert gear
rangeerd, niet evenzoo een schilderachtig, doch modern 
schilderachtig, gezicht zullen aanbieden, hetgi>eu 
natuurlijk oneindig In-ter past als fabrikaat van o»i-
zen tegen woonl igen tijd, en waarmede wij ons voor 
het nageslacht oneindig beter zullen kunnen verant
woorden dan met ulle slaafsche middeleeuwsche ko
pieën, die men hedentenduge opgang tracht te doen 
maken. Bovendien, het «eerbeeld door den heer 
Beijaert aangehaald van het Stadhuis tc Leuven, 
alsmede dnt vun Florence, waarvan de spreker zegt, 
ndnt liet nieuwe qunrtier langs de oevers der Arno 
geheel naar bet oude systeem gebouwd is, (letwel) 
met inachtneming van de eischen der negentiende 
eeuw", dc werken door den heer Beijaert zelven 
uitgevoerd, b. v. zijn bank te Brussel en voorts zijn 
kasteden, villa's eu huizen, zijn allen zoovele be
wijzen, dal hel doel zijner rede zich uitsluitend be
paalde tot den aanleg van straten, pleinen, enz., 
niet lot het invoeren van slaafsche middeleeuwsche 
kopieën. 

Beijaert is geen jinlaeoloog; hij is iemand van den 
nieuicerwetschen stempel, die het oude gebruikt, 
inzooverre het hem dienen kan om hei nieuwe te 
buuweu, maar het oude dient hij niet. 

PLECHTIGE UITREIKING DER EEREBLIJKEN, 
VIRWOBVEX DOOR 

NEDERLANDSCHE INZENDERS, 
OP DK 

Wereldtentoonstelling te Philadelphia in 1876. 
Een talrijke menigte was Dinsdag 24 Juli te 

halftwee uren in den foyer van hut gebouw vuor 
Kunsten en Wetenschappen tc's-IIagc saamgckonien, 
om getuige te zijn vim eene vooral voor de inzen
ders op de laatste Wereld ten toonstelling gewichtige 
plechtigheid: de uitreiking van de medailles en di
ploma's, door Nederlanders verworven in den vrede-
lievenden strijd dei- volkeren op 't gebied van kunst, 
wetenschap, nijverheid cn landbouw. In bonte men
geling hadden in de fraai gedecoreerde zaal plaats 
genomen verschillende autoriteiten, waaronder wij 
opmerkten dc Ministers van Oorlog en Marine, den 
vice-president SU velschillende leden van den Raad 
van State, den Pi ill ll l i l—lil des Konings in Zuid-Hol
land en andere gedelegeerden van bet provinciaal 
bestuur. Burgemeester en Wethouders der residentie, 
vele leden vun den Gemeenteraad, milium- autori
teiten, afgevaardigden van kunst-cn nijverheidsver-
eenigingen, tal van inzenders eu daarnevens bijna 

alle bekroonden, die straks de eersteekenen zouden 
deelachtig worden. Een breede stoet vau dames 
luisterde de plechtigheid op. 

Even halftwee betrad de Minister van Binnen
landsche Zaken, begeleid door de leden der Neder
landsche Hoofdcommissie cn enkele der zooeven ge
noemde autoriteiten, zoomede door den Minister-Re
sident van de Vereenigde-Staten in ons land, de 
estrade, aau het eene einde der zoal opgelicht en 
door eene vlaggen tropee, omgeven met friscb groen , 
verfraaid, terwijl vnn het andere uiteinde der zaal 
fanfares weerklonken van ven mntickkorps, achter 
groen verscholen. 

De heer Heemskerk opende de plechtigheid, daar
mede voldoende aan de bevelen van Z. M. den Koning. 
«Het zou- sprak hij — U allen en mij in 't bij
zonder hoogst aangenaam geweest zijn, indien de 
plechtige uitreiking der eereblijken had kunnen ge
schieden door een der Koninklijke Prinsen uit het 
geliefd Stamhuis vnn Oranje. U uilen is het echter 
bekend, welke treurige omstandigheden dit hebben 
verhinderd. De rouw over het afsterven van H. M. 
de Koningin, rouw niet enkel in 't uiterlyk gedrag, 

maar vooral uit 't hart ontweid. hotel aan dien 
wensch gevolg tc geven. Intusschen is het een eisch , 
dat bekend worde gemaakt, welke uitkomsten de 
nijverheid, de noeste arbeid, de kunst in Nederland 
hebben verkregen bij de tentoonstelling van het vorig 
jaar. Daartoe geef ik het woord aan den voorzitter 
der Hoofdcommissie." 

Prof. Von Baumhauer, aldus nitgenoodigd, brschl 
hierop verslag uit van de werkzaamheden der Hoofd
commissie. Rekende zij het een eer, dat uit handen 
van den Minister van Binneulandscbc Zaken de inzen
ders de lauweren zouden ontvangen, het gevolg — ver
zekerde hij — van een streng en nauwkeurig onderzoek; 
ook hij betreurde de afwezigheid van «n-n der geliefde 
Prinsen, tengevolge van lu-t verscheiden van de 
door dc geheele natie beminde Koningin. «Wie onzer, 
zeide spreker, die hier tegenwoordig wus in 1875, 
toen ouzo hooggeschatte Koningin dc voorteutoonstel
ling van dc inzendingen der Nederlandsche Regeering 
met een besoek vereerde, en toen II. M. zich alles 
in bijzonderheden lü'1 uitleggen en zooveel heldere 
opmerkingen maakte; —toen zij de pluimen voorde 
droogmaking der Zuiderzee beschouwde , — haar bij 
den Minister hoorde aandringen om sjioedig te han
delen waar het die grootsche onderneming gold: 
wie kon toen verwachten, dat zij zoo spoedig en on
verwacht aan Nederland zou wonlen ontrukt!" Voorts 
herinnerde spreker aan de aanmoediging, die de Hoofd
commissie — nevens die van de Koninklijke Prinsen — 
van Z. M. den Koning bad ondervonden, die de ten
toonstelling van schilderijen te Amstenlam besocht, 
en die ter opluistering van de koloniale tentoonstel
ling vergunde gebruik te maken van wapenen eu 
andere voorwerpen uit zijn privaat eigendom. Was 
de Hoofdcommissie voor al deze blijken van wanr-
deering grooten dank verschuldigd, zij verheugde 
zich thans aan deu Minister rekenschap tc kunnen 
geven van de wijze, waarop zij aan de haar gegeven 
vereerende opdracht had voldium. Bpreker bood 
daarom Z. Exc. het Verslag aan van hare verrich
tingen , dat bereids gedrukt is en waarvan aau elk 
der bekroonden, als berinnering, een exemplaar wenl 
aangeboden. Hij bepaalde zich nu slechts tot het 
releveeren van enkele punten. Hij wees er op hoe 
Nederhmd nog krachtiger had kunnen optreden, in
dien de industrieeleii nog in meerdere mate hadden 
medegewerkt. En ofschoon zoovele bekwamen op het 
gebied vau landbouw, industrie en schilderkunst had
den medegewerkt, door 't ontbreken van vele voor
name iudustrieelen was de roem van Nederland niet 
zoo opgehouden, als mogelijk en wenschelijk ware 
geweest. Na den Minister voor diens veelzijdige on
dersteuning te hebben dankgezegd, somde spreker 
verschillende voorname onderdeden der inzendingen 
op, die algemeen gewaardeerd waren : de aanschouwe
lijke voorstelling der groot»; waterwerken, de pro
ducten uit onze Indische bezittingen, de voorwerpen 
aanwijzende den toestand van het onderwijs hierte-
Innde; de inzending van den Nederlandschen boekhan
del, vnn physische instrumenten en chronometers, 
van wctcnscluipjtclijkc cn philanthropische maatschap
pijen, van wolfabrikniiten, van kmdltouu-mantschap-
pijen en niet het minst van de schilderschool. 

Met dankbaarheid maakte hij vervolgens gewag 
van de lutlclijke bejegening, die de Hoofdcommissie 
van de Centennial commissie luid ondervonden, zoo
mede van de hulp vanwege hel Nederlandsche gezant
schap in de Vereenigde-Staten. Dnt Nederland met 
eere uit den wedstrijd was teruggekeerd, kan o. a. 
blijken uit de 220 bekroningen aan onze inzendei-s 
uitgereikt. 

De Minister Heemskerk nam daarop weder het 
woord, om namens de Regeering de Hoofdcommissie 
dank te zeggen voor bare vele zorgen cn moeite aan 
de gewichtige taak besteed Was bij de benoeming 
der leden van de Commissie door Z. M. daarop ge
rekend, de verwachting was geenszins bedrogen ge
worden, Hare ontbinding kan hij op dit oogenblik 
nog niet uitspraken, daar nog vele kleine werkzaam
heden tc verrichten waren. 

De tentoonstelling te Philadelphia was — zoo ging 
dc Minister voort — eene belangrijke wereldgebeur
tenis, cn omdat zij gepaaid ging met de honderd
jarige lienlenking van het gewichtigste feit uit dc 
nieuwe geschiedenis: de verschijning der Vereenigde-
Statcn, èn omdat voor 't eerst eene eigenlijke we
reldtentoonstelling ïn dit werelddeel wenl gehouden. 
De deelneming aan dien wedstrijd heeft dan ook 
vooraf een punt van ernstige overweging uitgemaakt. 
Er waren voor Nederland verschillende bezwaren aan 
de deelneming verbonden: de overtocht, dc verzen
ding, dc kosten. Maar nnderszijds pleitte er veel voor, 
ja was 't een nationale plicht voor Nederland daaraan 
deel te nemen. Hecht zijn toch de banden, die Ame
rika aan Nederland verbinden, hetzy men opklimme 
tot de. 17de eeuw, toen, tengevolge van de onvrij

heid van geloof, de Mayflower cen Nederlandsche 
haven verliet, om de eerste pelgrims naar Nieuw-
Engeland over te brengen, hetzij men later ziet hoe 
Nieuw-Amsterdam (thans New-York) wenl gesticht, 
hetzij meu de volkeu-echtelijke oirkomle opsla. Het 
oudste traktaat toch door de Vereenigde-Staten met 
Nederland gesloten was dat van trouwe vriendschap 
(op 8 October 1782), en daarin waren toen reeds 
meer vooruitstrevende en milde beginselen van volken
recht en handel nedergelegd, dau in veel later ge
sloten traktaten van dien aard, 

Op vele bladzijden van onze geschiedenis vindt 
men dat nauwe verband tussehen beide Staten; aan
genaam is het voor bet nationaal gevoel, dat de af
stamming van vele inwoners van de Vereenigde-
Staten van Nederlanders jaarlijks in Amerika nog 
wordt herdacht. 

Deze (K-schouwingen deden de schaal geheel over
slaan naar deelneming, maar dan ook moest /ij 
krachtig zijn. Niet aangenaam nu was het, dat de 
Nederlandsche industrie slechts gedeeltelijk beeft 
deelgenomen en dat verscheidene takken van volks-
nijverheid niet op de tentoonstelling waren vertegen
woordigd. Maar van /eer velen kan gezegd wonlen 
dat zij, met terzijilezelting van allen naijver, door 
collectieve tentoonstellingen getracht hebben het 
luwte denkbeeld te geven van hetgeen Nederland 
vermag, zóó b. v. dc Tilburgscbc wolindustrie en 
de Nederlandsche boekhandel. Van de inzendingen 
der Regeering op 't gebied van openbare werken 
heeft Nederland groote voldoening gehad, getuige 
de oordeelvelling der jury: »dat deze leerrijke in
zending geheel eenig was op de tentoonstelling niet 
uUefYi, maar eenig ook in de wereld". Dc Indische 
bezittingen hadden zich geenszins onbetuigd gelaten, 
en zouden nog beier zijn vertegenwoordigd, indien 
niet 26 kisten waren verongelukt. Voorts wees de 
Minister op de goede pogingen van Arti el Amicitiae 
om meer harmonie te brengen in de expositie der 
schilderijen. sToen ik — zeide de Minister — die 
voortentoonstelling zog, trof mij bijzonder het ge
mis aan kleur. Zooveel fijne tinten, halvedag, 
grauw bij elkander ziende, vroeg ik mij af: zal de 
vreemdeling, gewend aan 't schitterende, alles waar* 
dearan, begrijpen, wat 't zegt met halve tinten te 
UMveren, dat fijne, delicate, natuurgetrouwe op 
prijs stellen ? Die twijfel is volkomen beschaamd. De 
vreemdeling heeft onze kunst gewaardeerd; zoowel 
hlijkt dit uit het oordeel der jury als uit den aan
koop van verschillende stukken." Aan de kunst was 
uien dus zeer dank verschuldigd, en op hare mede
werking bij de volgende gelegenheid stelde de Mi
nister zeer veel prijs. Ook de etalage was voortref
felijk. 

De Minister-Resident van de Vereenigde Staten, 
Junes Iiirnoy , verkreeg daarop het woord. Hij bracht 
hulde aan Nederland en hare vertegenwoordiging op 
de wereldtentoonstelling. De ufdeeling Nederland 
was 't eerst gereed geweest op de expositie. Zij 
muntte uit door fraaiheid en smaakvolle rangschik
king. Voorzeker waren door deze deelneming van 
Nederland de goede betrekkingen, die altijd tussehen 
dal land en Amerika bestaan hebben, weder be
vestigd. nEeti groot deel der Amerikaanscbe iudus
trieelen — herinnerde hij — zijn van Nederlandschen 
iiei-sprong an zij vormen nog eeu der D\jverste be
standdeelen van de bevolking van dat land." Neder-
lamlsche iudustrieelen, die werk leverden nis door 
hen was geëxposeerd, konden verzekent zijn steeds 
in Amerika een goed onthaal te vinden. Tenslotte 
verkloanlc hij, dal de Amerikauusche Commissie steeds 
in de besle verstandhouding met de Nederlandsche 
Hoofdcommissie had verkeerd en ten allen tijde zich 
zon verheugen haar weer te zien. 

Nn deze redevoering werden de bekroonde inzenders 
opgeroepen en ontvingen zij, vorarsoover zij tegen
woordig wareu, uit handen van den Minister 
Hetuiskerk de medailles en diploma's, zoomede als 
herinnering eeu exemplaar van deu catalogus en van 
het verslag der Hoofdcommissie. De Gouvertiements-
in/'-ndingen werden alleen met diploma vereerd. Hij 
de inontvangstneming gaven de aanwezigen bij ver
schillende vertooningen blijken van warme goedkeu
ring. Was dit 't geval bij onderscheidene indus-
triealen , vooral de kunstenaar! mochten toejuichingen 
deelachtig wonlen, terwijl, toen de naam van den 
onidapen meester S. L. Verveer werd opgeroepen , 
en zijn broeder met zijne eigene bekroning die van 
den gestorven kunstenaar aannam, het publiek zijn 
bijzondere belangstelling deed kennen. 

Na afloop der uitdeeling van dc bekroningen 
wenschte de minister Heemskerk allen hartelijk geluk. 
Hein restte nog mede te deelen, dat het Z. M. den Koning 
behaagd had nis blijk van zijne hooge tevredenheid, 
te benoemen tot kommandcur van den Nederlundsche 
Leeuw den heer prof. Von Baumhauer, en tot ridders 

in die orde de heeren Van Kerkwijk en Eigeman, 
leden der Hoofdcommissie. Daarmede werden de 
verdiensten van do overige leden geenszins le kort 
gedaan; de zelfvoldoening met het behaalde succes 
en de dank van 't Vaderland was voor allen toch 
de grootste belooning. 

Hiermede WILS de plechtigheid nfgcloopen. Onder 
de tonen van het Volkslied verlieten dc aanwezigen 
het gebouw. 

Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D 

's-Gravenhage. In het gebouw voor Kunsten 
en Wetenschappen vingen Donderdag i'J dezer de 
beraadslagingen aan van den Verein Deulscher 
Eieenbahn- Ver walt ungen , die dit jaar deze residentie 
als plaats van bijeenkomst voor zijne gewone jaar
lijksche algemeens vergadering had gekozen. 

Deze Vereeniging, die reeds twintig jaren instaat, 
en tot welke niet alleen Duitsche en do meeste Oos
tenrijksche, maar ook eenige Belgische cn alle Ne
derlandsche spoorvregeu zijn toegetreden, stelt zich 
hoofdzakelijk teu doel door gemeenschappelijke maat
regelen zoowel het belang der spoorwegmaatschap
pijen als dat van het publiek te bevorderen. Ter 
bespreking van de daartoe dienstige middelen strek
ken de jaarlijksche sa uien komsten. 

Ile vergadering wenl voorgezeten door den heer 
Schradcr, directeur van den Berliju-Anhnltschcn 
spoorweg, daar de heer Fournier, president van de 
Vereeniging, verhinderd was tegenwuordig te zijn. 

Van dc Nederlundsche spoorwegen waren tegen
woordig : 

van den Grand Central Beige, de heeren: Jules 
Urban , directeur-generaal, Victor Despret, hoofd
ingenieur, J . .1. van Kerkwijk, De Caters en Seijd-
litz, administrateuren; 

van de Hollandsche IJzeren-spoorwegmaatschappij, 
de heeren: Hessahert van Vollenhoven, D. van der 
Vliet en F. W. Hake; 

van den Nederlandschen Centraalspoorweg, de hee
ren : Van Lennep, directeur, en Van Reuningen; 

van de Nederlandsche Rijns[K)orwegmaatschappij, 
de heeren: J. C. 's Jacob, directeur, A. Verloop Cz. 
en A. Herckenrath; 

van dc Nederlandsche Staatsspoorwegen, de hee
ren: F. 'sJacob, dhveteur-generaul, Mr. H. M. A. 
vun der Goes, J. J. Engeringh, J . W. Stous-Sloot, 
C. P. J. van den Berg, Mr. J. C. M . Riemsdijken 
E. A. Hartink; 

van de Noordbrabantsch-Duitsche spoorwegmaat
schappij, de heer Wustenberg, directeur. 

Ongeveer 10 ure wenl de Minister vau binnen
landsche Zaken, de heer Heemskerk, ter vergadering 
binnengeleid en door den heer Schradcr aan de leden 
voorgesteld. De heer Heemskerk Sprak in de Duit
sche taal oen welkomsgroet aan de Vereeniging toe. 
Het verheugde bom zeer de hoeren hier vergaderd 
te zien. De ondervinding bad hem geleerd, dat de 
Vereeniging iu velerlei opzichten reeds groot nut had 
gesticht cn hij hoopte, dat ook doze bijeenkomst zou 
leidou tot bespreking van gewichtige onderwerpen. 
Vooral wees hij op dc belangrijke quaestie eener al
gemeene gemeenschappelijke regeling der tarieven, 
evenals reeds nu in Zwitserland bestaat. Ten slotte 
hoopte bij, dat de hoeren zich niet zouden beklagen 
de vergaderplaats gekozen te hebben in dit kleine 
land, dat door vriendschapen nabuui-schap nauw aan 
Duitschland is verbonden. 

De Voorzitter merkte op, dat de quaestie der ta
riefregeling in eene vorige vergadering wns besproken 
en op eens volgende algemeene vergadering een onder
werp van debat zou uitmaken, 

Daarop namen de eigenlijke werkzaamheden een 
aanvang. Do hoer Heemskerk woonde die gedurende 
eenigen tijd bij. 

In de eerste plaats het jaarverslag van hot Bestuur 
der Vereeniging over het tijdperk medio Juli 1876 — 
medio Juli 1877, waarin wonlt melding gemaakt van 
de veranderingen, diode Vereenigin» heeft ondergaan. 
Verlieten eenige Insturen van particuliere spoorweg
maatschappijen tengevolge van overdracht der banen 
aan den Staat de Vereeniging, daarentegen hadden 
andere den wensch tot toetreding kenbaar gemaakt, 
zoodat zij uu Instaat uit 109 stemhebbende besturen, 
wier lijnen gezamenlijk 61,388 kilometer bedragen 
of 1734 kilometer meer dan bet vorig Jaar. Voorts 
bevat het vei-slag de vermolding van dc werkzaam
heden «lor velschillende [n-rinaneiitc commission, wier 
Brbekl voor em deal hoeft geleid lot het doen van 
VOOrsteUen. die op de agenda van de algemeene ver
gadering ziju geplaatst. 

Tot de toelttliug van de besturen dor Saksisch-
TbUringsche Oostvvestbaan en den Arad-KörOsvolgyer 
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spoorweg en van de Rumenische spoorwegen werd 
besloten. 

Vervolgens kwam aan [de orde het voorstel der 
technische commissie omtrent de classificatie van ijzer 
en staal. 

Het vorige jaar heeft de Algemeene Vergadering 
beslist, dat eene be|>aalde, door den Staat erkende 
classificatie van ijzer en staal zeer wenschelijk is, 
dat te dien einde inrichtingen tot het onderzoeken 
van die materialen behooren te wonien opgericht en 
aan enkele dezer inrichtingen pniofstutions dienen 
verbonden te worden, om nauwkeurig nn te gaan 
en uit te maken, voor welke doeleinden ieder vnn 
die metalen in het bijzonder dienstig is te achten. 

Naar aanleiding van da werkzaamheden der techni
sche Commissie in het afgeloni>en jaar heeft deze 
thans voorgesteld : 1o. dat de Vereeniging baar Invloed 
aanwende om de Regeering te bewegen een classifi
catie van ijzer en staal in te voeren an de daarvoor 
noodige proefstations en onderzoeking* inrichtingen 
op te richten, en 2o. de technische Commissie te 
machtigen dc aangevangen onderzoekingen omtrent 
de vnstheid dier metalen voort tc zetten, zoodat 
daaruit, iu verband met de ervaring opgedaan by 
het gebruik der beproefde materialen, gevolgt rekkingen 
zijn te maken die vun dienst kunnen zijn bij leveringslie-
dingen omtrent verschillende soorten van nieuw aan te 
maken materieel; en der Commissie tc dien einde een 
nieuw krediet te verleenen tot ccn maximum vun 
7000 mark. 

Dit rapport werd uitvoerig ingeleid door den beer 
Von Stumtncr, directeur van de Keizer-Fenlinnnd-
Mordbahn. 

Over dc conclusie voenlen verschillende sprekers 
het woord. o. a. de heeren Wchsman van den BOT-
giscli-Mnrkischen spoorweg, Br. Grosz, van de 
Oostenrijksche Noordvvcstbaan. Voornamelijk liep de 
discussie over de moeilijkheid om de Regeering te 
bewegen dergelijke inlichtingen op te richten. Dooi
den lieer Grosz werd een tegenvoorstel gedaan, dnt 
echter werd verworpen, waarna dc conclusie der 
Commissie onverundenl werd aangenomen. 

Punt 3 der agentia is een voorstel van de Com
missie voor de zaken van het goederenvervoer, om 
in het reglement der Vereeniging cene bepaling op 
te nemen vun dezen inhoud: Indien door een of meer 
Regeeringen van Staten. waarover het gebied der 
Vereeniging zich uitstrekt, politic-bepalingen worden 
uitgcvnanligd nojwns bet vervoer van [lersoiien, goe
deren enz., iu het bij tonder omtrent voorwerpen die 
van het sj>ooi'vvcgvervocr zijn uitgesloten uf daarin 
onder beperking zijn toegelaten, tlan zijn die voor
schriften ook geldig voor de Vereeniging, voorzoo-
ver haar gebied over dut van tien betrokken Staat 
zich uitstrekt, en behooi-en zij dus door den afzender 
inacht te worden genomen. 

Dit voorstel wei-d zonder beraadslaging aangenomen. 
Vervolgens wenl aangenomen een voorstel tot 

wijzigingen der bestaande formulieren op het verzen
den van wagenvrachten naar nndei-e dan in den 
vrachtbrief aangewezen stations, waardoor de ver
zender instaat wordt gesteld nader verlangen ken
baar te maken. 

Daarna kwam in behandeling een voorstel tot in
voering van een reglement, regelende de afrekening 
tusschen de verschil lende Maatschappijen bij de ver
zending van goederen en bagage langs eene an
dere dan de aangegeven lijnen, tengevolge van 
achteloosheid van spoorwegambtenaren. Dc strek
king van het voorstel is, te bepalen, dnt de vrucht 
toekomt aan de lijn waarover het vervoer had 
behooren te geschieden. Doch dat de lijn, waarover 
het vervoer verkeerdelijk geschiedde, eene schadever
goeding bekomt voor de onkosten van het transport 

Dit reglement werd in zijn geheel aangenomen, 
nadat een wijziging in § 7 omtrent afstemjieling van 
vrachtkaarten in de grensstations, door den heer 
Übermaier voorgesteld, was aangenomen. 

Een ander voorstel betrof een punt voor het rei
zend publiek van eenig gewicht. Door een der be
sturen wus voorgesteld een of meer centmulpunten 
aan te wijzen, waar dc reizigers zich kunnen aan
melden met reclames omtrent in waggons cn wacht-
kamei-s verloten gemakte bandbagage. De commissie 
belast met het onderzoek van deze /aak maakt l>e-
zwaar, in dien /in een voorstel te doen. Daarentegen 
stelt zij voor: 

lo. een gelijk luidend formulier voor reclames van 
dien aaitl aan te nemen, dat op alle stations ver
krijgbaar is; So. aan te bevelen als proef de inrich
ting van gemeenscha ppe) ij ke bewaarplaatsen van 
dergelijke gocdei-en voor lijnen, waarop dooi loopende 
wagens loopen, en mededeeling der gevonden en 
binnen 14 dagen niet gei-eclamoenle voorwerpen te 
doen aan één aangewezen sjioorwegbestuur, tlat den 
reizigers door aanplakking van den naam in tie 
waggons zul worden ter kennis gebracht; 3o. na ver
loop van twee jaren omtrent deze zaak een liepauld 
besluit te nemen. Dit voorstel wenl aangenomen. 

De verscheidenheid van tarieven omtrent bet vervoer 
met extni treinen, salon-, zinken- en bijzondere 
goederenwagens en de daanloor veroorzaakte moei-
hjkhedeii heeft aanleiding gegeven tot het ontwerpen 
van een gelijkvormig tarief voor bedoeld vervoer, 
dat zonder discussie wenl aangenomen. 

Vervolgens kwum aan de orde een voorstel om, 
waar Maatschappijen wedei-szijds gebruik maken van 
elkundei-s wagens, den huurprijs te verevenen door 
midtlel van vermindering der huur vun wagens, 
wanneer deze in overvloed voorlmndon zyn. 

Omtrent dit voorstel wenlen uitvoerige discussién 
gehouden. Ten slotte werd aangenomen de motie om 
ten aanzien van dit punt over te gaan tot de orde 
van deu dag. 

Dientengevolge blijft de tegenwoordige wijze van 
afrekening bestaan. 

In deu ochtend van Vrijdag werden de beraad
slagingen voortgezet. 

De rmdarwerpen, die ullei-eerst in discussie kwamen, 
betnilbii alka voorstellen nn[»oiis bet reglement op 
het gebruik van wagens. Zoo stelde de commissie, 
speciaal met deze zaken belast, voor: 1°. goed te 
keuren bet besluit der commissie, bejiulende tlat vol
gens de reglementen de Maatechappyun niet gehou

den zijn een dag hare ledige aangevraagde wagens 
kosteloos aan anderen af te staan , om beladen te 
worden, doch dat dergelijke maatregel aan den vrijen 
wil tier verschillende besturen dient te worden over
gelaten. — Aangenomen. 

2° . Op te hellen dc bepaling in het reglement, 
dat bij overlading van gehuurde wagens voor het 
bereiken van het. station vnn bestemming, dit station 
gedurende een dag kosteloos van die wagens gebruik 
kan maken; ook op te heffen de vrijstelling van be
taling van den huurprijs gedurende den tijd, dat 
vreemde wagens wonien gerepareerd; cn tevens den 
prijs, tloor de besturen wederkeerig te, betalen voor 
huur van goederen-, bagage- en veewagens, met 
20% te verminderen. Nu zeer breedvoerige discus
sion met geringe meerderheid vnn stemmen aanga-
nomen, 

3°. Een nieuw formulier vast te stellen VOOT de 
geleide-biljetten bij vervoer van deelen van wagens 
cn andere laudlieuondighcdcu. — Aangenomen. 

4° . Niet aan te nemen het voorstel van de Oos
tenrijksche Staatss|morvveginnatsfhapiuj, om een 
straflawsjhuj in het reglement op te nomen voor de 
vertraagde terugzending vun vreemde ladingshcioo-
digtlheden cn andore VOOl'Wavpen, strekkende tot in
richting van wagons. Dienovereenkomstig beagrtan. 

5°. Een termijn van 3 maanden vast te stellen 
voor de terugzending van do beschadigde, doch nog 
bruikbare wagens en onderdooien daarvan, uan de 
Maatschappij die er eigenaresse van is. — Aange
nomen. 

6°. Een bepaling op te nemen in het reglement, 
om door aanplakking van een biljet op tie wngens 
te waarborgen, dat geladen wagens, dio in oen be
paalde richting rijn verzonden, langs dienzelfden weg 
en dus ook over deselfde knooppunten kunnen terug-
keeren. — Aangenomen. 

Hierna kwam bot voorstel van den Nedersilo-
zisch-Miirkischen spoorweg aan do onle, dat in 
dc Duitsche dagbladpers bijzonder de aandacht heelt 
getrokken, namelijk om het dagblad dor Vereeniging 
te veranderen iu eeu eenvoudig advertentieblail. Do 
voorstellende Maatschappij giondt haar voordracht 
hoofdzakelijk hierop, dat in genoemd blad in den 
laatsten tijd herhaaldelijk polemiek is gevoerd tegen 
de Duitsche Regeering en haar organen, alsmede 
tegen rijks-en staatsinrichtingen, welke zij meent, 
dat met het karakter van een objectief specktalbiad 
niet is overeen te brengen en kwetsend moet zijn 
voor verschillende («sturen , die tot de Vereeniging 
behooren. Overigens meent zij, dut genoemd blad 
weinig aun de verwachting heeft voldaan en in de 
behoefte tloor andere tijdschriften voldoende wonlt 
voorzien. De oplang vnn het blad is dan ook slechts' 
1500 exemplaren. Het voorstel zou eene bespring 
van 20,000 mark jaarlijks ten gevolge hebben, ter
wijl door dc vervorming in een officieel advertentie
blad dc oplaag niet zou wonien benadeeld. 

De Commissie (de Zoid-Noordduitsche verbindings-
baan) betalt niet het onderzoek van dit voorstel, 
heeft echter geen aanleiding gevonden bet te onder
steunen. Zij acht het niet bewezen , dat het blad 
niet aan zijne roeping voldoet en nog minder , dat 
de houding vun bet blad tegenover de Rijksregeering 
enz. ongepast zou zijn. Zij wenscht dus niet het 
blad tot een advertentieblad te verlagen, waardoor 
het alle belang ou invloed zou verliezen, maar stelt 
voor het voorstel van den Nedersilezisch-Murkischen 
spoorweg te verwerpen. 

De rapporteur der Commissie lichtte haar voor
stel nader toe, terwijl door den president der Neder-
silezisch-Mnrkische bami, de Regeeringsraad Papc, 
de redenen nadar wenlen ontvouwd, die dat bestuur 
tot het doen van het voorstel hadden genoopt. 

Tegen dat voorstel sprak «le heer Simson, van 
den Berlin-Potsdam-Maagdenburger spoorweg, die 
het bepaald noodzakelijk achtte, tint de Vereeniging 
een speciaal blad had, waarin de verschillende be
sturen op passende wijze hunne meening kunnen 
ahsprekan. Hij verzekenle, als lid der sub-commis
sie , dat zorg zou wonien gedragen dat bet blad in 
zijne polemiek geen aanstoot zou geven. In tienzelf
den geest wenl nog door andere leden gespreken, 
waaltegenover de heer Von Schitierfeld meende, dat 
de Vereeniging ecu barer leden niet mocht alleen 
laten staan, waar deze meende door het blad belec-
digd te zijn. De rapporteur der Commissie deed 
echter uitkomen, dat van eene persoonlijke belecdi-
ging geen sprake was, evenmin nis van een bepaald 
spoorwegbestuur. Hij betreurde het overigens, dat 
de voorstellende Maatschappij geene |mging gedaan 
liad om do zaak op vredelievende wijze Ie beëindigen. 

Iu het belang van den vrede beval hij ten zeerste 
dc aanneming van liet voorstel der Commissie aan, 
het blad zijn tegenwoordig karakter te laten behou
den, terwijl bij verzekerde, dut de redactie aller
minst vijandelijke gezindheid tegen eenig bestuur 
koestcnle. 

Door een twaalftal besturen werd eenc motie inge
diend, om bij hoofdelijke stemming over het voor
stel van de Silezisch-Markische Maatschappij te be
slissen, De uitslag WW, dat dit voorstel met 200 
tegen 43 stemmen werd verworpen, zoodat het blad 
der Vereeniging in zijn tegenwoordigen vorm blijft 
bestaan. 

Eeu aantal saidere voorstellen van meer huishou-
delijken aard kwamen vervolgens nog in behandeling. 
O. a. wenl een vaste commissie lielast met de statis
tiek van ziekte en sterfte der spoorwegbeambten, van 
welke commissie dc Nederlandsche Staatss poor weg
maat schappij als voorzittend bestuur is gekozen. 

Ton slotte wenl als plaats van bijeenkomst der 
Vereeniging in het volgend jaar Hamburg gekozen. 

Na het einde der vergadering betuigde de president 
zijn dunk aau do Nederlntidsche Regeering en do 
Nederlandsche besturen, die deel van de Vereeniging 
uitmaken, voor dc vriendolykc ontvangst haar bereid. 
Vooi-zeker zijn daanloor de bestaande banden vaster 
dan ooit bevestigd. 

Na dankbetuiging ann den Voorzitter VOOT tijne 
voortreffelijke leiding, ging de Vergadering uiteen. 

Na afloop der vergadering, vereenigilen zich de 
leden der Vereeniging van Duitsche "Spoorwegbo-
stm-en aan aan gemeenschappelijk diner in het Oranje-
hotel te Scheveningen. Z.Exc. de Minister van Bin

nenlandsche Zaken, de leden van den Raad van Toe
zicht op dc spoorwegdiensten, zoomede de hoor 
Miehaélis, directeur der spoorwagen, daartoe door 
do besturen der Nederlandsche spoorwegen uitgenoo
digd , namen daaraan deel. 

's-Gravenhage. De Minister van Marine brengt, 
nanr aanleiding van Zr. Ms. lieslniten van 22 Juni 
1875, het navolgende ter kennis van bekwgheb-
benden: 

Aan twee jongelieden van een gezond gestel, on
derwijs genietende aan de Polytechnische School te 
Delft, die, vóór zij hun 24ste levensjaar zijn inge
treden, in hel bezit zijn van een tier getuigschriften 
B, artikel 61—64 der wet van 2 Mei 1863, en 
zoo tloor betoonden ijver, uls door lust in de studie 
en aanleg, den waarliorg geven dut zij kundige en 
degelijke ingenieurs zullen worden , zal eene toezeg
ging worden gegeven vun eene benoeming lol ad-
spirant-ingenieur tier Marino, nadat zij het diploma 
van scheepsbouwkundig ingenieur zullen hebben ver
kregen. 

Daartoe behooren zij, die daarvoor in aanmerking 
wenschen te komen, tijdig een vei7oekschrift aan 
tien Minisier vnu Murine in te dienen, mot over
legging van: 

1°. hunne gebooi te-akte ; 
2°. een certificaat, afgegeven dooreen bevoegd 

geneesheer, wunruit blijkt, dat de candidual oen ge
zond gestel heeft. 

Tot ndspirant-ingoiiiour benoemd, zullen zij onder 
het genot eener jaarwedde vuu ƒ 1000 nog een 
jiuir uan de Polytechnische School blijven, teneinde 
zich tot het tloor ben uf te leggen examen C voor 
werktuigkundig ingenieur te bekwamen, om ver
volgens gedurende twee jaren op dezelfde bezoldiging 
en een jaar op eene jaarwedde van / 1500, zoowel 
op 's Rijks als op sommige belangrijke buitenlandsche 
werven, in de gelegenheid gesteld te worden zich in 
de practyk te oefenen en hunne studiën voort to 
zetten en te volbrengen. 

Daarna zullen zij, bij voldoende geoefendheid, 
bevorderd worden tot ingenieur Mir klasse, op eenc 
bezoldiging van f 2000. 

Verdere inlichtingen kunnen wonien verkregen bij 
het Departement van Marine (afdeeling Materieel), 
bij tien Directeur der Polytechnische School te Delft 
en bij den Hoofdingenieur, adviseur voor scheepsbouw 
tc Amsterdam. 

— Op verzoek is eervol ontslag verleend aan den 
heer W. C. vnn Goor nis opzichter over de Rijksge
bouwen, onder bolleer van het Departement vnn Fi
nancien, iu de provinciën Zuid-Holland eu Zeeland 
(standplaats Rotterdam). 

— Bij beschikking van tien Minister van Binnen
landsche Zaken wordt, met wijziging van de beschik
king van 1 Maait 1877, mat ingang van 1 Augus
tus aanstaande: 

lo. dc rijksopziener 2de klasse op de spoorweg
diensten O. R. J. Vivecn belast mot het dugolijkscli 
toezicht op den spoorweg Arnhem—Zwolle—Dedems
vaart) ter standplaats Zutfeu; 

2o. dc rijksopzieiier 2de klasse op de spoorweg
diensten \V. D. Keltjes belast met het dagelijksch 
toezicht op deu sjioorweg Utrecht—Zwolle—Kampen, 
ter standplaats Utrecht; 

3o. de rijksopziencr 3de klasse op «le spoorweg
diensten 11. du Cmix belast met het dagelijksch toe
zicht op dc spoorwegen Amstei-dam—Breiikelen— 
Hormeten—Rotterdam en Gouda—'s-Gravenhage, ter 
standplaats Gouda; 

4o. de rijksopziener 3de klasse op de spoorweg-
diensten .1. J. Brute! dc la Rivière belast met het 
dagelijksch toezicht op do spoorwegen Helder—Uit
geest—Zaandam eu Haarlem—Uitgeest, ter stand
plaats Alkmaar; 

5o. de rijksopziener 3de klasse op de sjHiorweg-
diensten J. J. F. Pcnuink belaft met het dagelijksch 
toezicht op de ipowwegan Maastricht—Venloo en 
Maastricht-grenzen in de richtingen van Aken, Has
selt en Luik, ter standplaats Maastricht; 

6o. de rijksopziencr 8de klasse op de tpoorweg-
dictisten D. A. M. Doublet belast met het dagelijksch 
toezicht op de spoorwegen Zutfen—Hengel*)—En
schedé—grenzen en Almoloo—llcngeloo—Oldenzanl— 
grenzen, ter standplaats Almeloo. 

Amaterdam. Volgens het Algemeen Handelt* 
blad zou tie Amsterdamsche Kunaalniaatchappij u n 
den Minister vnu Binnenlandsche Zaken hebben me
degedeeld, dat op I Augustus c. k. waarsrhijiilyk 
de diepgang van 7.50 meter in het NoonIztvkanaai 
niet volkomen zal zijn bereikt. De hevige winden, 
die uit eeu voor het baggeren ongunstigeii hoek 
waaien, zijn oorzaak, dat de nog uit tc diepen 100,000 
kub. meter niet gemakkelijk konden wonien ver
kregen. Bij gunstige werkdagen kan tot 16,000 kttb. 
meter worden gebaggerd, zoodat de voltooiing tol 
op 7.50 meter slechts een quaestie vau gunstig we
der is. 

Haarlem. Het verslag van de feestan, bij ge
legenheid van het eeuwfeest der Maatschappij ter 
bevordering van Nijverheid te dezer stade gegeven, 
wenl in verschillende binden meer of min uitvoerig 
gegeven, zoodnt wij vermecnen ilaarnaur te mogen 
verwijzen. 

In dc vacatures, ontstaande tloor tie periodieke 
aftreding der Directeuren prof. A. C. Oudemans, 
prof. L. Mulder en 1). A. Tlüemc werd voorsten door 
de benoeming van Dr. D. de Loos te Leiden, Mr. 
C. J . Sickesz te Lochem eu Mr. H. A. L . Hamel-
berg te Arnhem. Iu plaats van Dr. A. Vrolik, die 
als Dii-ecteur bedankte, wenl de heer J. W. L. van 
Oonlt te 's-Hage gekozen. 

Uit het aangevulde bestuur wenl tet voorzitter ge
kozen Pref. V. S. M. van der Willigen te Haarlem. 

By het sluiten der vergadering vroeg het voorzit
tend departement, Vlimrdingcn, het woont en las 
eene uirkonde voor, prachtig op perkumeiit geteekend 
door den beer Grevenstnk, vermeldende dut Dr. A. 
Vrolik door tie Maatschappij is benoemd tot hom-
eerste litl van verdienste. DÓ heer Vrelik verklaarde 
onder algemeen applaus der leden, deze voor hem zoo 
eervolle en geheel onverwachte benoeming met grool 

aan te nemen. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandna, 3 0 J u l i . 

V l l a g e , tc 11'/, uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, nau hot geb. van hel prov. best.: lo. In-t 
opruimen van ccn gedeelte der hoofden aan den mond 
der Oude- of Marinebavon te Hollcvoctsluis en het 
m-iken van nieuwe koppen aan die hoofden. Raming 
/6S600; 2o. het veranderen van ccn gcdoelte grint
weg in straalwog in den zijtas" van den grooten weg 
le kl. no. 7 tusschen Rotterdam en Kralingen, en het 
vernienweu van kiinknrbestrating in den Rtjks-grootcn 
weg lc kl. no. 4 tusschen 's-Hagc cn de Hoornbrug. 
Raming ƒ5100. 

Amiterdam, te 12 uren, door burg. cn weth.: het 
schilderen van een aantal bruggen der gemeente. 

Ilerdrerht, te 12 uren, op het raadhuis: lo. het 
ondcr-protiel-breiigeu, rioloeren en bestraten van de 
Platte Hellingen; 2o. bet makon van ccn aarden-
bnisriool in bet pad langs dc binnenzijde van den 
Noordendijk. 

I l aa r l rm, tc 12 uren, door den architecht A. van 
der Steur Jr., in Weten en Werken: het plaatsen 
van een muren lick voor het buitenverblijf „ vVester-
hout", tc Heemstede, met bijlevering van het daaraan 
ontbrekende materiaal. Annw. tusschen 10en 11 uren. 

l ireti ingen , tc IS'/i uren, door burg. cn weth.: het 
verhoogen van ecu gedeelte van den benedenwalmuur 
aan dc Noorderbavcn, ton noordoosten der Kijk-in-
't-Jatsbrug. 

Vllage, te 1 uur, door bet gemeentebestuur: lo. 
tic levering van gegoten-ijzeren buizen, hulpstukken 
enz.; 2o. bet leggen cn verbinden van gegoten-ijzeren 
gaspijpen enz. Aanw. van 10 tot 2 uren aan de 
nieuwe gasfabriek. 

't L M , te 1 uur, door den rentmeester van bel 
Kroondomein, to zijnen kantore: bet bouweu van een 
nieuwe schuur bij de bouwhoeve Hullemansgoed, het 
doen van eenige herstellingen aan die bouwhoeve en 
ann de bouwhoeven Asselt cn Uddclcrmeer. 

s ii n u l o II -o' ii te 1 uur, door bet. gemeentebestuur: 
de levering vau lo. 3,600,000 straatklinkers (Waal-
stcen): 2o. liet opboogen CU gelijkmaken van tien tolweg. 

Uronlngcn, tc :t uren, tloor het hcstuur van bet 
waterschap Het Lagcland, bij 11. Rroekscmn, bij tie 
draaibrug : het graven van nieuwe molenslootcn. p. iu. 
laag 2000 M. in perceelen of iu massa. 

Drleaum, hij O. E. Rispens: bet bouwen eener 
boeren woon huizing niet schuur op een nieuw terrein 
nabij bet Driesumer Tolhuis. 

Illnadag, 31 J u l i . 
Merkelbeek (Limh.), te 10 uren, door bet gemeente

bestuur: het bouwen eener nieuwe pastorie met Ban-
hoorige gebouwen-

Zall-Hemmcl, te uren, door tien dijksteel van 
het polderdistrict Bommelerwaard-boven-den-Meid ijk, 
iu het Sta Iskoffiehuis : hel leveren en nniihrougeu van 
hoekijzeren ringen om de voorgangen in dc ketels 
van het stoomgemaal der Wiialaftlceling te Aalst. 

amaterdam, Ie 11 ureu, door het nestuur van dc 
Katholieke Vereeniging, in Het Vosje: het maken 
van oen sociëteitsgebouw, op bet terrein van de ge
sloopte pe-ceelen Singel hoek Gcelvinkstecg. lui. bij 
den architect Th. Asselcr. Aanw 3 0 Juli. te 11 uren. 

Hleemeadaal, te 11 man, door dc comm. van toe
zicht over liet gesticht Mcereuberg: het bouwen van 
een blok van 2 woonhuizen op dc gronden van liet 
gesticht. Inl. bij don architect A. van der Linden 
le Haarlem. 

vmiiem. te I uur, door bet gemeentebestuur: het 
vernieuwen van een gedeelte der bazaltkade langs den 
Rijn. 

l'treeht, te 2 uren, door dc maatschappij tot espi. 
van Staatsspoorwegen, aun bet (Centraalbureau: de 
levering van stalen puntstukken. ten behoeve der 
Staatsspoorwegen. 

Kampen, te fi'j uren, op het raadhuis: het leveren 
van rijshout, sparren, perkoenpnlcn enz., benevens 
puin, hazallsteen en getrokken Wiuilvormklinkcrs. 

( . r o l l i n g e n , te S ureu, door li. de Vries, bij II. 
Piel: bet bouwen eener winkelhebuiziug met boven
woning, smederij cn 3 woningen. 

Weenadag, 1 Aug. 
Iluijhergen, tc 10 uren, door burg. eu weth : het 

vergrooten van liet schoollokaal uldaar. Aauw. Hl 
Juli, tc 4 uren en 1 Aug., tc 8 uren. 

Hrrgum, tc 12 uren, door den hurg. van Tiofjcrk-
steradecl : lo. hot uitdiepen tloor baggeren van de 
haven tc Eernewonde cn van eeu deel van bet Wijtl 
altlnar. Aanw. 30 Juli, te 10 urcu, te Kerncwoiidc; 
2o. liet verbeteren vnn kliukerbestratingen van den 
weg tusschen Hardegarijp cn Rijperkerk, van den 
Kanterlantlswcg nntlcr Giekcrk eu van den weg onder 
Tietjerk. Annw. Hl Juli, tc 11 uren. 

itoiirrdam, tc 1 uur, tloor het gemeentebestuur: 
het houwen van cene ijzeren basculebrug op steencn 
hoofden over dc Gondsche Vest tegenover de Jonker* 
Fransstraat. 

Lent, to 2 uren, door het R. K. parochiaal kerk
bestuur, bij J . W. van Drieh het houwen van ccno 
kerk met toren en bijgebouwen. Bestek, teekeningen 
en modrl-lorenspits liggen bü genoemden Van Driel. 
Inl. bij den architect G. te Ricle Wz., te Deventer. 
Aanw. te 1 nur. 

stekahlerum , tc 5 uren , door deu burg. van Bar ra -
deel: bet uitbreken en opnieuw maken van eeue be
strating door de buurt te Pictcrshurum. 

u - t - i m t i i i i i e . tc fi uren, door dijkgraaf en heemra
den van den polder Onst-IJselmondc, in Do Hol
landsche Tuin: de levering van 300 HL. Ruhr-steen-
kolcn. 

Harlingen, door het dijksbcsluur der Vijf-doelen-
Zeedijkcn-Buitendijks: dc levering van: lo. 400 stuks 
grenen diikpalcn vnn 71 d.M. lengte; BOO idem van 
112 d.M. lengte; 200 idem van 53 d.M. lengte; 200 
idem vnn 47 d.M. lengte; 200 idem van 41 d.M. lengte; 
200 idem van 355 d.M.; 2o. 70 zware eiken gordingen, 
100 lichte idem. 

HeUward , door burg. cn weth.: het bcstrnten van 
liet afgegraven bolwerk langs do nieuwe Turfgrncht, 
het leggen van boroding met bijbehooreudc werken, 
met bijlevering vnn benoodigde steen. 

Ileaderdag, 1 %ug. 
Dein, tc 11 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden 

vnn Delfland, in het Gemcenelandsbuis : hot kroozen 
en reinigen der boezemwateren van Delfland, in 81 
pcrceeloii. 

Derdreeht, tc l ' , nren. tcu behoeve vnn het Ge
neeskundig gesticht voor krankzinnigen: de levering 
van 15O0HL. Ruhr-steotikolen. 

Haarlem, te 2'/, nren, door bot ministerie vnn bin
neul. zaken, aan het gebouw van het prov. best: lo. 
het doen van stroo- en helmbcplantingen in do Rijks* 
duinen onder Petten en Schoorl. Rnming / 4 S Ö 0 ; 
2o. het doen van eenige werken uan dc Rijks-akade-
tnie van beeldende kunsten te Amsterdam, niet het 
onderhoud van dat gebouw tot 31 Dec. '7S. 

t tuiwerd, te 4 uren, bij den knstclein Beotstrn: het 
droogmaken en altslatten van de Opvaart lang p. m-
020 M. Aanw. door den architect K. B. Vogel, vsn 
10-1 uur. 

Wierden, te 4 uren, door het gemeentebestuur: 
het bouwen vsn oen schoolgebouw, ia 2lokalen, iade 
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buurtschap Nutter. Inl. bij den architect J. Moll, te 
llcngeloo. Aanw. te 9 ureu. 

M.-Jariihi parechle, bij A. D. Wassenaar' het bou
wen vun een wiudwatcrmoleu ouder St-Jacobi-parocliie. 

YrUdag, 3 Aug. 
'•-Beach, te 10Va nren, door het ministerie van 

biuncnl. zaken, aan liet gebouw van bet nrov. best.: 
hot opruimen van ondiepten in liet kauaal do Djezc. 
Raming ƒ10,100. (Herbest.) 

Nijmegen, te 12'/, uron, door burg. en weth.: lo. 
dc levering van 200,000 bovenvoctsche, grijze, machi
naal gevormde, vlakke straatklinkersteenen; 2o. het 
vervoeren van 200,000 vlakke straatklinkersteenen vau 
dc Waal naar de Hertogslcog, Valkhof, Molenstniat 
cn Burgstraat. Inl. bij den gcmccnlearchitcct P. van 
der Kemp. 

Viiage, tc 1 uur, door het ministerie vun bin-
gaal. zaken: de levering van (10,000 KG. schanlkolou 
(ongeveer). 

drummen, te 1 uur, door hurg. en weth.: lo. tiet 
doen van eenige herstellingen ann- en het gewoon 
onderhoud van de schoolgebouwen, ondcrwijzerswo-
gingen, schoohneubelon enz.; 2o. het leveren van on-
derlioudsgriut; 3o. bet bestraten van een gedeelte van 
dc Ambachtsstraut, in dc kom der gemeente. 

Leeuwarden, te l uur, door het prov. bost.: lo. bet 
maken van cene afsnijding ter verbetering der Warn* 
scrvHart, ten westen van dc draaibrug bij Warns; 
io. a. het maken van cene vaste brug in deu trek weg 
van Workum naar Bolsward, h. idem van eene be
weegbare brug in den grintweg Terbundsterschans-
Bloolen. 

Zaterdag, I Aug. 
Meppel, te 12 uren, door het gemcontobcstuur: het 

maken van een steencn walmuur langs een gedeelte 
van den oostkant van het vaarwntcr den Ocvor, al
daar. Aanw. 3 Aug., te 12 uren. 

TwIJxel, te 4 uren, bij W. van der Meuten: liet 
verbeteren, over eenc longtc van ongeveer 000 M., 
der zandsloot nabij bet dorp Twijzel. 

H e l i u m , bij B. E. I losse: het afbreken cencr oude
en het bouwen eener nieuwe boeren bui zing, bij don 
Wnuddijk ann het Dokkum en liep oniler Westcrgecst. 

M.-Jarebl-paraehle, door bel gemeente bestuur vnn 
Het Bildt: lo. het herstel len en vernieuwen van ver-
>cliillcntle gemeentewerken cn eigendommen onder 
St.-Jacobi-, St.-Anna- cn Licvc-Vrouwe-parocbic; 2o. 
het verlagen, bevloeren cuz. van don weg langs de 
Nieuwe Vaart, van dc brug in den Middelweg af, ten 
«t-stcn van- en bij het dorp St.-Anna-parochie, ter 
lengte van p- m. 200 M. Bilj. inz. te 10 uren. 

Maandag, (* Aug. 

'•-Hage, te 11 Vi uren, door het ministerie van bin
nenl. Kaken, aan het gebouw vuu het. prov. bestuur: 
liet bouwen van cene woning voor den nul pslu is wach
ter bij dc keersluis aau het einde der groote haven 
te Gorinchem. Aanw. I Aug. Raming / 410(1. 

lm«terdam, te 12 uren, tloor burg. cn Weth.: lo. 
het leveren van 15 vuilniswagens; Sn. idem van 20 
«verdekte handkarren; 3o. idom van 25 stuks schuiten. 

i i o r i i r t c lu. te 12 uren, ten raadhuize: het ver
richten van eenig baggorwerk in dc Oude Maas te 
Dordrecht, tusschen den mond der Kalkhaven cn de 
spoorwegbrug. 

'••Hage, te 1 uur , door bet ministerie van financien: 
het bouwen van een post- cn telegraafkantoor, met 
woning voor den directeur, te Oosterhout (Noord-
Brabant). Annw. 2 Aug., tc 12 urcu. 

i:i-i. tc 1 uur, door kerkvoogden der Herv. ge
meente, hij Wed. M. vnn Duim: bet herbouwen van 
am woonhuis met achterhuis op do hofstede „Het 
Anker", iu de Geer onder Eist. Inl. bij den socretaris-
Vcrk voogd Francken. Aauw. van 9—11 uren. 

vv.irJtiini, to 2 uren, door J. Janscnius dc Vries, 
bij E. van Dijk: het stichten van eene hocrcnliuiziug 
mei schuur nabij WurfTum. Int. bij den architect N. 
ff. Lit, te Groningen. Aanw. te 10 uren. 

Amnlerdam, tc 2';, uren, door de Holl. IJzeren-
spoorwegmaatschappij, in hot Stationsgebouw: het ver
anderen van brug uo. 4 over dc Kerkvanrt in deu 
rpoOfWeg tusschen Amsterdam en Haarlem. 

w M i - n e r d , bij A. U. Noordenbos: het wederop
bouwen eener buizing :net schuur bij T. A. Noorden
hos, nldaar. Aanw. 's morgens lc 0 uren. 

IHnndag, 1 Aug. 
lillen, te 10 uren, door het gemeentebestuur van 

h-iii-l.rar, in bet genteen tehuis: bet veldiepen vaa 
ten gedeelte der Lrurscbc bnveu, over eenc lengte 
van ongeveer 3050 M. 

tteuda, te 10 urcu, door den eerstaanw. ingenieur, 
in Arti-Legi: het muken van eeno zweminrichtiug in 
de Stadsgracht buiten tie Veerpoort te Schoonhoven. 
Bilj. in/, fi Aug., to 3 uren, op het bureau van den 
ingenieur voornoemd. 

Zoiiiicmiiire , te 11 uren, donr bot hcstuur der wa
terkeering van het ent. waterschap Nieuw-Rommencde, 
ten huize van C. .1. vnn Spluntler: het leggcu van hot 
"ijlhoofd ann do waterkeering van het bovengenoemd 
ntersoban. 

Harlingen, tc 12 uren, door burg. en weth.: liet 
Sagbrekea der brug aan de voormalige Franckerpoort 
en het daarvoor in de plaats bouwen eener nieuwe 
Vaste balk ijzeren brug. Aauw. 2 en 4 Aug., telkens 
te 10 uren. 

(.'rollingen . tc 12 uren, door het prov. bestuur: 
het maken van een kanaal ter vereeniging van liet 
Ö'itiselioter- mot het Hoornschediep, ten zuiden van 
de kom der gemeente Groningen. Int. bij den prov. 
ingenieur cn den civiel-ingonicur II. Hondnks, heiden 
te Groningen. Aanw. 3 eu 4 Aug., telkens te 10 uron. 

Aniernfeart, to 2 uren, door J, C. vnn Mourik, bij 
Wed, Muller: hot bouwen vnn cene leerlooierij, op 
een terrein even buiten do Kamppoort aldaar. Inl. 
bij den gemeentearchitect VV. II. kam. 

VVaeiiHdag, N Aug. 
'a-Hage, te 11 uren, door het mini-dorie van bin

nenl. zaken: dc uitvoering van eeuige werken lot ver-
notering van den Boven-Rijn iu dc gemeente Pan nor-
den, tusschen de kilometerraaieu 9 cn 10 dor herziene 
ritirrkaurt. Annw. 1 Aug. Raming f 17,000. 

Helft, tc 12 uron, door don directeur tier artillerie-
stapel- en constriictiemngatijncn-. dc levering van: lo. 
lOOO vierkante schoppen nu. 2; 2o. 20.000 KG. omre-
•alan wit krijt; Bo. 1500 KG. gemalen loodwit; 4o. 
500 HL. ovoiiznnd ; 5o. 15,000 KG. steenkool in pnodcr; 
•O. 1S0O HL. inlandsen vornizaud; te leveren pcrc. I in 
hel Magnzijn Houttuinen, perc. 3 in bet Magazijn op 
rtc Korte Geer, pcrc. 2, 4, 5 on '1 in het Mngazijn 
Un de Ijzergieterij (gein. Hof-vnii-Dclft). Prijsopgave 
per stuk, per KG. of per H L . 

Ilenderdag. * * ' ' f i 
D e i n , tc 11 uren. .door dijkgraaf en heemraden van 

Iklfland, in liet Gemecnchndshuis: het verbreeden 
M verzwaren van een gedeelte der Dclflandschc zee-
*ering, lang 240 M„ tusschen dn dammen no. S en 
' Ji onder de gemoentc 's-Gravozande. Inl. bij den 
fobrieklundmctcr J. P. vnn dou Berg Jz., tc Delft. 

Zwelle , tc 1 uur, door bet bestuur vnu bet 4o 
dijksdiatrict in Overijsel, in Dc Zeven Provinciën: 
het maken der gebouwen cn hot uitvoeren van eenige 
bij behoorende kunst- on asrdcwerken voor het tweede 
stoomgemaal in Mastenbroek. Aunw. 1 Aug., te 1 uur. 

Vrijdag, IO Aug. 
'•-Beach, te lO'/j nren, door bet ministerie van 

binnenl. zaken, aan het geb. van het prov. best.: het 
doen van buitengewone herstellingen ann de Rijks
werken ann bet pontvccr te Lith. Annw. 4 cn 6 Aug. 
Raming ƒ2760 . 

Velsen, te 12 uren, door het bestuur van den Zuid-
Wijkermcerpolder, in het Hotel Apeldoorn: het makeu 
van een grintweg, lang ong. 2130 M. Inl. hij den 
bouwkundige J. J . Mulder, te Vclzen. Aanw. 9 Aug., 
te 2 uren. 

Arnhem, te 1 uur, door de comm. voor dc ge
meentelijke gasfabriok, in bare vergaderkamer: lo. het 
maken van ecu waterdichten teer- en ammonia-water
put; 2o. het doon van eenige verfwerken aan de ge
bouwen met toebchooron. 

Veerocheten , door J . P. Theub: dc leveriug vnn 
1000 HL. puike Ruhr-mactiinckolcn voor do stoom
machine van don Diiiveuvoordscb-Vocnzijdschen polder. 

Katerdag, SI Aug. 
fturhulium, te 4 nren, bij H. J . Oosterhof: het 

doon van eenige vernieuwingen en herstellingen aan 
den toren tc Surbuizuni. Inl. bij den architect P, van 
der Werff, tc Buitenpost. Aanw. te 8 uron. 

Ueldarhalhnaard, door het bestuur der Oost- en 
Wostzcmcrlandcn, bij Van der Woel: lo. hot maken 
der gebouweu cu verdere inrichtingen ten dienste van 
bet tc stichten stoomgemaal, benevens het bouwen 
van een machinist- on stokers wo a ing, verder de be
noodigde aardwerken, met het graven van een toevoer
kanaal; 2o. het leveren en stollen van oen stoomwerk
tuig met scheprad en stoomketels enz. Aunw. door 
den architect J. Paul, van Zevenhuizen, 1 Aug., te 
11 uren. 

ninndag, I A Aug. 
l t recht , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 

van Staatsspoorwegen: hot makeu van ccn gebouwtje 
voor privaten eu van urinoirs op het station Zutfen. 
Aauw. 2 Aug. Raming ƒ 3 4 0 0 . 

Handerdag, l a Aug. 
V l l a g e , te 12 urm, door het miuisterio van bin

nenl. zaken, ten behoeve der Staatssp.: liet inkepen 
en bereiden met chloorzink van grenen dwarsliggers 
cn de levering van bet nootUge cliloorzink, benevens 
eenige bijkomende werken. Inl, bij den eerstaanw. 
ingenieur te Rotterdam. Aanw. 8 cu 11 Aug., tel-
keus tc 11 uren. 

Weenadag, 31 Aug. 
V l l a g e , to 11 uren, door het miuisterie van bin

nenl. zuken: bot herstellen van den Zuidorlcidam iu 
bet Zwolscbe diep, vun 5950 M. tot 6020 M. uil tiet 
sluisje dor Groente, tot het zcoéindc, benevens van den 
zuidoostclijken en zuidwcslelijkeu dam van Kraggcn-
burg. Aanw. 17 ou 18 Aug. Raming '22,480. 

Op later te bepalen dntum. 
Amaterdam, door do directie der Holl. Uzereu-

spoorwegmaatsclinppij: bet uitvoeren van verfwerken, 
enz., iu B pcrc., san verschillende woningen, bruggen, 
inrichtingen enz. onz , laugs den spoorweg tusschen 
Amsterdam cn Rotterdam. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Kremmenle, 12 Juli: het maken eener brug over 

eenc tc maken opening in den weg tc Krommenie-
horn, waardoor de polders Krommenie en Het Woud 
mot elkuudor in gemeenschap komen; ingekomen 3 
bilj., ais: 
H. de Groot, te Krommenie, ƒ 2197 
H. Huzi-nhcrg, „ idem „ 2198 
J. Kakes, „ idem .. 19S1 
gegnnd, 

•-Hage, 16 Juli: het verbeteren van een vak steen-
glooiing aan den Oudclnndschcn zeodijk aan de zuid
zijde van bet eiland Goedereedc; ingek. 8 bilj., als: 
C. v. d. Ende, te Zierikzce, ƒ 15,510 
A. van Popering, „ Bruinisse, „ 15,235 
W. Sehadrtelee, „ Goedereede, „ 14,825 
A. Besoijen, „ Ouddorp, „ 14,600 
L. de Jongh, „ Ameidc, „ 14,542 
G, Dekker, „ Sliedrecht, „ 14.500 
li. Lokker, „ Gocdcrecde, „ 14,470 
P. Grinwis, „ Ouddorp, „ 14,374 

Keiterdum, 10 Juli: hot bouwen vnn ccn heeren
huis met tuin aan den Mauritswcg nldaar, ouder be
heer van den architect E. G. A. Fol; ingekomen 5 
biljetten, als: 
I). T. Gaastra, te Tjummarum, ƒ 41,354 
A . J. J. Sluijter, „ Rotterdam, „ 34,500 
A. Picun, „ Kralingeu, „ 33,888 
J. Hoogstraten, „ Rotterdam, „ 32,999 
W. G. Camesi en Co., „ idem „ 28,967 

Zulderweude . 1G Juli: het afbreken cn wederop
bouwen eener kerk met toren voor dc Herv. ge
meente nldaar: ingek. 10 bilj., als 
11. C. Dorlsa, te Amsterdam, J 21,869. 
J. de Koning, „ Edam, „ 20,176. 
C. Steen, „ Volendam, „ 19,999. 
C. Blankcvoort, „ Monnikendam, „ 19,436. 
P. Knijper, „ Edam, „ 19.100. 
J. S. Ooster hoorn, „ idem „ 18,989. 
II. Klaver, „ Ilpciidnm, „ 18,513.50 
II. dc Groot, „ Knollendam, „ 1S.261. 
J. J. Vreeling, „ Zunderdorp cn 

J. Grune, „ Schcllingwoude, „ 18,130. 
I). 1. Gaastra, „ Tjummarum, „ 16,842. 

I l rut rn , 27 Juli: bet leggen van 3 dwarskribbcn 
aan den linker Wanlocver; ingek. S bilj., als: 
A. Smits, le Druten, f 7420 
H . Hoijink, ,, Pannerden, „ 7400 
R. A. v. d. Bergh, . idem „ 7150 
II. de Vries, „ Rossum, „ 6985 
Terwindt, „ Druten, „ 6979 
Q. J. Mol, „ Kuilenburg, „ 6822 
11. van Wijngaarden, „ Viancn, „ 65SO 
Th. v. d. Boognard, „ Leeuwen, „ 5677 
gegund. 

• • • l i a a n , IS Juli: hot bouwen van cone pastorie; 
ingekomen 9 biljetten, als: 
W. Doming. te Naaldwijk, f 10,600 
0. Dossing, „ Gouda, „ 8.700 
II. J . Nederhorst, „ idom „ 8,500 
G. v. d. Starre, „ Amsterdam, „ 8,500 
EL de Groot, „ Knollendam, „ 8,140 
G. Meijer, „ Zaandam, „ 8,090 
J. Onrust, „ Oostzaan, „ 7,999 
C. Kakos, „ Zaandam, „ 7,975 
C. v. d. Burg, „ Amsterdam, „ 6,950 
gegund. 

U o i i i l o n r i , IS Juli: liet doen van eenige vernieu
wingen aan het gemeentehuis en eenige bestraling; 
ingek. 7 biljetten, als: 
A. Tolk, te Woerden, ƒ 1400.50 
Prnst, „ Montfoort, „ 1210. 
0. J. de Ridder, „ IJselstein, „ 1110. 
A. Bons, „ Utrecht, „ 1080. 
11. van Vliet, „ Woerden. „ 1019. 
J. Bouwman, „ IJselstein, „ 1027. 
Jan Prast, „ Montfoort, „ 1025. 
gegund. 

Franeker, IS Juli 1 het bouwen van eene keuken 
met waschhok enz. aan het ziekenhuis; ingekomen 7 
In Ij.. als : 
C. IJsbrand ij, te Franokor, ƒ 1540 
D. Kuurstra, „ idem „ 1444 
I). v. d. Baren, „ jd , ! m n (395 
T. Wijbrandus, „ idom „ 1289 
T. Jarigsma, „ idem „ 1244 
G. Brugsma, „ idem „ 1228 
G. H. Rrouwor, „ idem „ 1136 
gegund. 

'a-Hage, Dl Juli: het veranderen cn beschieten van 
de kap, bet maken van eene nieuwe kroonlijst en 
verdere werkzaamheden aau het rechtsgebouw te 
Utrecht; ingekomon 15 biljetten, als: 
M. A. J. Taverne, te Utrecht, ƒ 5792.50 
A. Bons. „ idem „ 5800. 
G. v. d. Wielen, „ idem „ 4600. 
R. Dik». . idem „ 4311. 
K. M. Frijlink. „ idem „ 4195. 
H. M. de Koff, „ idem „ 4100. 
W. Nahuijsen, idem „ 4089. 
W. C. Wijtner en 

II. Willems, „ idem „ 3980. 
A. C. Vink, „ idem „ 3880. 
I. v. d. Lit, „ idom „ 3600. 
J. J. Mulder, „ idem „ 8080. 
.1. A. vnn Straaten, „ idem „ 3546. 
B. Lorette. „ idem „ 3142. 
W. A. G. Jansen en 

K Hollander, „ idem „ 2948. 
II. A. vnn Basren, „ idem „ 2795. 

It i jsoiini . 19 Juli: het bouwen vnn cone bouwmans-
woning met schuur: lo perc. metselwerk ingekomen 
9 bilj., als: 
A. Veth, te Dordrecht, f 5000 
A . Vrijhof, „ Barcndrccht, „ 4520 
B. v. d. Berg, „ idem „ 4197 
O. Hubert, „ Papeudrecht, 4125 
L. Velthuizcn, „ Ridderkerk, „ 4074 
Qabr. Vellhiitzcn. „ Rijsoord, „ 4010 
1'. vnn Schngcn, „ Ridderkerk, „ 3999 
A. dc Haas, „ Putlersboek, „ 3789 
A. On derde linde, „ Hoerjnnsdam, „ 3779 

2e perc. timmerwerk ingek. 14 bilj., als: 
A. Votb, te Dordrecht, ƒ 1 1 , 2 1 4 
B. Visser, „ Papendrecht, „ 11,100 
J. Hoogbnrt, „ Hccrjausdnm, „ 9,300 
L. van Tricht, „ Bareudrecht, „ 9,200 
D. H. O vergaan w, „ Heerjansdam, „ 8,950 
J. H. v. d. Berg, „ Bareudrecht, „ 8,935 
ü. Bestebreurtjo, „ Rijsoort!, „ 8,900 
A. Lagendijk, „ Rijsoord, „ 8,900 
K. Spruit, „ Bareudrecht, „ 8,900 
C Lagendijk, „ Rijsoord, „ 8,900 
C. A . Kursseboom, „ Ridderkerk, „ 8,794 
0. Bothof, „ Dordrecht, „ 8,777 
L. Boertje, „ Putlersboek, ,. 8,500 
W. Schippers, „ Hcerjansdnin, „ S.350 

Haarlem, 19 Juli: lo. het docu vnn conigo buiten
gewone werken aan dc grooto Rijkswegen der le kl. 
no. 1 en 8 iu Noord-Holland; minsto iuschr. was II. 
G. Bekker, tc Arnhem, voor / ü 2 7 6 . 

2o. het herstellen van dc stormschade, ontstaan in 
Jan. en Febr. '77 aan de Rijks-havenwerken en zee
weringen op het eiland Urk; minste inschr. was J. 
II. Kieviet, tc Dienen, voor ƒ4249. 

MsawwfHaSastel, 19 Juli: het maken van ecu suatic-
sluisje in den afsluitdijk tusachou den Bovenkerker-
noldcr en liet machinekanaal van dc droogmaking der 
Legmocrpliisson; ingek. 4 bilj., als: 
W. Scheerboom en 

S. G. Vlieken, to Amsterdam, ƒ 7990 
J. W. Walraven, „ idem „ 7887 
W. de Waal, „ idem „ 6308 
0. Verweij, „ Mijdrecht eu 

H. Terwij, „ Uithoorn, „ 5200 
A p e l d M r n , 19 Juli: het bouwen van 8 burgerwoon-

huizen te Apeldoorn, uitgezonderd van no. 1 en 2 de 
stcon cn van no. 3 uitgezonderd desteen, het timmer
en ijterwerk: 

no. 1 no. 2 no. 3 Massa 
J. van der Braak, 

te Apeldoorn, f 4000 ƒ 3333 ƒ 1 1 1 1 ƒ 8000 
J. Raditaak, idem, 4000 4 0 0 0 2000 7880 
L. Wegerif, idom, 3300 3000 
R. Willems, idem, 3300 2950 1350 6700 
A. Koopman, idem, 3290 2840 1170 7300 
11. Mouw, idem, 3099 2697 
F. Geurden, idem, 2970 2S50 105S 6S60 
O. Wegerif, idem, 3360 7500 
EL Wegerif, idem, 090 

Kleaatenande , 19 Juli: liet bonwen eener nieuwe 

fnstorie; ingek. 7 bilj., als: 
'. van Arendhals, te Hontenisse, / 6818.94 

,1. Bleijenberg, „ St.-Janstecn, „ 0320. 
J. Hoeijkens, „ Hontenisse, „ 6315. 
T. Trcyser, „ idem „ 6075. 
Du Bois, „ idem „ 5736. 
J- Kroon, „ idem „ 5726. 
J. Zorber, „ idem „ 4984. 
gegund. 

Trrnea ien , 19 Juli: het maken vau werken tot 
verdediging van deu oever van den Nieuwe-Neuzen-
polder: ingek. 6 bilj.. als: 
G. Bolier l>z., te Scherpcnisse, f 62,687 
0. v. d. Hooft. „ Neuten, „ 60,398 
IL Hnge, „ Middelburg. „ 57,087 
I). Tholens, „ Hoek, „ 57,500 
J. Kraaijcvold, B Hansweert, „ 56,900 
C. Roskam, „ Sliedrecht, „ 56,500 

Amaterdam, 19 Juli: voor de levering aan bot dep. 
vau Koloniën vnn verschillende benoodifcdhoden waren 
minste inschrijvers: 

no. I, 11,700 Eng. tons Newcastle steenkolen: J. 
van Vollenboven cn Co., te Rotterdam, ƒ74,236.50; 

no. 2, 100,000 KG. gietijzer: B. J. Nijkerk, te Am
sterdam, ƒ 3 9 6 9 ; 

no. 3, 500,000 Waalklinkcrs: Van Noorden en 
Schwerzel, tc Rotterdam, ƒ 10,340; 

no. +, gekookte cn ongekookte lijnolie: Wed. J . E. 
de BoN J r . cn Zn., te Amsterdam, ƒ 6490; 

no. •'», idem, ƒ 6 8 1 0 ; 
no. '>, idem, ƒ3471.25 ; 
no. 7, traan: F. Alberdingk cn Zn., tc Amsterdam, 

/ 607.50; 
no. 8, aaphalt-vilt: Van Rietschoten en Houwons, 

to Rotterdam, ƒ 2813.95; 
no. i, ijzeren geldkisten: D. Wilhelm, te Deventer, 

/ 1139.42* ; 
no. 10, stijgbeugels: II. F. Diepen broek, te Amster

dam, ƒ 1089; 
no. U , wasschijven : ƒ 2 8 5 0 ; 
no. 12, hoorns en trompetten, F. Pauwels, te 

VHage, /3962.70; 
uo. 13, trommen: 0. Schakel, te Amsterdam, ƒ711 80; 
no. 14, snaren en vellen: W, Hoven 011 Zn., tc 

's-Hage, / 2487.50; 
no. 15, snoeren tot hoornblazers: J . v. d. Laat, te 

Amsterdam, ƒ 2537.50; 
no. 16, olieflcschjesvanBritannianictaal: C. Schakel, 

f 742.50 j 

no. 17, houten pakkisten: J. Drayer on Zoon, te 
Amsterdam, f 1174; 

no. 18, blikken bussen: C. Schakel, /"1573.78; 
no. 10 gemalen witkrijt: Hoogcweg ou Van Zame

ren, tc Amsterdam, ƒ 533.97 ; 
nos. 20, 21 en 22, zeildoek: a.S. Piantoydt, tc Krom

menie, /705O: b. Kaars Sypesteyn Jr., idem, ƒ6900; 
a cn b P. W. Kaars Sypesteyn, idem, /"6670; 

no. 23, karldoek no.*2, Kaars Sypesteyn Jr., ƒ 6300; 
no. 24, Moppcler evordoek: A. J. tên Hoopon en 

Zn., te Neede, ƒ 1603; 
no. 25, presenningdoek: S. Piantoydt, ƒ 3720; 
no. iH), ijzeren waterkisten: B. II. Kiene on Co., te 

Amsterdam, f 934. 
Grenlngen, 2') Juli: het onderhouden cn horstellen 

dor zeewering wederszijds Dolfzijl, vnn 1 Juli '77—1 
Mei '78; minsto inschr. was H. J. Sijdzcs, tc Farm
sum, voor /"7SÖS. 

Middelburg. 20 Juli j lo. het met Vilvoordscho 
steenglooiing bezetten van do oostzijde van den ooste-
lijkcn liaveudam vau het kanaal door Zuid-Beveland 
tc Hansweert; minste inschr. was IX Volker, te 
Dordrecht, voor ƒ 6 2 4 1 . 

2o. het horstellen van boorden langs bot kanaal 
door Zuitl-Bcveland: minste iuschr. wasG. Bolier Dz., 
te Scherpcnisse, voor /13,278. 

Leeuwarden, 20 Juli: liet bonwen van eenc ijzeren 
draaibrug, met het vernieuwen en horstellen van hou
ten beschoeiingen to Akkrum, in den Rijksweg vnn 
Leeuwarden naar do Overijselschc grenzen; minste in
schrijver was A. A. Boirtioma, te Kollum, voor ƒ11,863. 

Teaael, 23 Juli: het maken van eeu wiudvijzclmo-
Icn, niet bijboboorenden voorboezem cn uitwatering-
sluisje, ic don polder Het Noorden; ingekomen 0 
bilj, als: 
C Blom, tc Schagcn, / 48,890. 
J. Stam, „ Ursem, „ 47,136. 
Bronner, „ Barsingerhofn, „ 45,300. 
1' Duiuker, „ Nieuwediep, „ 43,560. 
A. Vos Rz., „ idem „ 42,666.66 
Oc Vries, „ idem „ 41,940. 
niet gegund. 

iiiM-iii-ei 1.1, 23 Juli: lo. het diep- en schoonhouden 
vun ulle binnengrachten in degeinooute; ingekomen 3 
bilj., als: 
P. A. A . v. Regonmorter, te Rotterdam, ƒ 15,950 
D. Volker, „ Oordrcchl, „ 14.800 
M. C Voorbcijtcl, „ Bergen-op-Zoom, „ 9,990 

2o. het uitdiepen en diephouden der havens en ha
venwerken binnen de gemeente; iugek. 3 bilj., als: 
L. J . v. d. Stecuhoven cn Co., tc Ul recht, / 10,000 
P. A. A. van Regcnmortcr, „ Rotterdsm, „ 9,430 
D. Volker, „ Dordrecht, „ S.860 
alles per jaar. 

Kroningen, 23 Juli: lo. hot vernieuwen der bestrating 
vnn het onordelijk godeelte van den Oosterwcg; inge
komen tl biljetten, als: ƒ 12,500, /11,848, ƒ 11,750, 
ƒ11,434, /"I1.2S0 ou, van II. Scheltus, tc Grouiugen, 
/ 11,200. 

2o. liet aanleggen, bestraten enz. vau 3 straten ten 
westen van tien Oosterwcg; minste iuschr. was dezelfde, 
voor ƒ 4960. 

Amaterdam, 23 Juli: lo. het maken van eene 
waclitcrswoning aan liet oostelijk uiteinde van bet 
station tc Zutfon cn het verplaatsen van eene groote 
draaischijf op dit station; minste inschr. was D. Lim-
per, to Baarn, voor / 5942. 

2o. dc levering van eikenhout voor dwarsliggers en 
wissols, in 2 porc; minste inschr. was VOOI beide 
perceelen J . J . van der Eerden Pz., te Bokstel, voor 
ƒ 32,400. 

3o. het maken van werken in de Stadsrietlanden en 
laugs dc Nieuwe Vaart aldaar; minste inschr. wnren 
L. Hollander, te Capelle a/d IJsel en A. van der 
Metjdeu Az., tc Hardinksveld, voor /145,428. 

Lepprrwiim, 23 Juli: lo. bet graveu en verdiepen 
vau bet Wirdumcrmaar met de vernieuwing tier Ka-
poetsmutstil, 2o. het graven van de Oude Wijniers: 

lo. 2o. 
W. B. Harkeinn, te Wnrfhuizen, / 6150 ƒ 3 9 9 0 
J. 11. Uffeluar, te Farmsum, 5640 
J. vnn Buurcu, tc Dolfzijl, 5 3 4 6 2990 
J. Valtkamn, te Bcdum. 5274 2776 
J, Bos, te VVirdiim, 2569 
F. Veltman, te Zeerijp. 4997 
A. do Vries, te Appingcdam, 4820 2462 

l t r e c h t , 24 Juli: de uitbreiding van sporen en het 
makon van bijkomende werken op het station Lochem; 
ingekomen 2 hilj., als: 
H. H. Pelgrim, te Brummcn, ƒ 5 1 1 1 
H. Leenwnnburgh, „ Diereu, „ 4Uy7 

Makklnga , 24 Juli: lo. het houwen van eene school 
en ondcrwijzorswoning te Oldeberkoop; iugek. 15 
bilj., als: 
11. L. Hoogkamp, to Nijlairfer, / 17,929 
J. Lulling, „ Oosterwoldc, „ 17,617 
J. Nijbolt, „ Wolvoga, „ 17,450 
K- van Es, „ Oosterwoldc, „ 17,435 
A. L. Hoogkamp, „ Sc lier pc 11 ze el, „ 17,r00 
S. J . Lenstra, „ Wolvega, „ 17,400 
D. L. Hoogkamp, „ Follcga, „ 17,2('0 
J. Eisinga, „ Gorrcdijk, „ 17,100 
E. R. Kuipers, ,, 't Meer, „ 17 040 
M. R. v. ii. Wijk, „ Gorrcdijk, „ 16,7*10 
J. E. Mulder, „ Noordwolde, „ 16,520 
S. W. dc Boer, „ Lippenhuizen, „ 16,600 
J. EL Eugclnioer, „ Oldetrijne, „ 16,441 
L. G. Visser. „ Oldelamer, „ 16.200 
J. L . Visser, „ Oiidcschoot, „ 16,043 

Bo. bet vergrooten dor school te Hnulcrwijk (boven); 
ingekomen 6 bilj., als: 
E. EL Kuipers, te 't Meer, ƒ 7300 
K. A. vnn Es, „ Oosterwolde, „ 7027 
IL v. d. Wijk, „ Gorredijk, „ 7000 
J. L . Vissor, „ Oudesctioot, „ 6993 
S. W. dc Boer, „ Lippenhuizen, B 6939 
J. Luiting, „ Oosterwolde, „ 6S49 

V l l a g e , 25 Juli: dc levering van hnznlt lot bet 
onderhoud tier Rijksrivierwerkeu op den Gelderschen 
IJsel langs bet ketcliliep en in het Zwnlsohe Diep, 
in 8 perc.; minste inscbr. waren: porc. 1, Erven 11. 
Trip, le Utrecht, VOOT/6816.2e, perc. 2 en 3, K . 
Schut, te Kampen, voor ƒ24 ,749 en ƒ 7194. 

Onderden dam , 25 Juli: lo. horstellingen van ka-
naalboorden iu het waterschap HunsingOOj iugek. 9 
bdj., als: 
Et Zeef, tc Hoogkerk, f 3260 
S. II. Krcmer, „ Bcdum, m 2(100 
M. Boeroinn, „ Warfliuizen, 2540 
W. B. Harkema, „ idem 252O 
J. Veltkamp, „ Bedum, 2434 
K. Wnssiuk, „ Groningen, „ 2420 
J. vnn der Veen, „ Zoutkamp, 2300 
I1- H°s, „ Bedum, _ 1988 
J. Veendijk, „ Obergum, „ 1928 
gegund. 

2o. herstellingen ann bruggen en andere objecten, 
111 2 norc ou 111 Biasesj gegund: perc. 1 aan T. Ik», 
tc Bcdum, voor /S tS , perc. 2 aan S. 11. Krcmer, te 
Bedum, voor/1180. 
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DE O P M E R K E R — Zondaa, 29 Juli 1877. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 
3 Gravenhage Voor een stoomsleej (dienst op 

de stroomen, rivieren en kanalen in Zuid-Holland en 
Zeeland is, tet weileiopzegging, JUUI A. Kopeke, te 
Rotterdam, vergunning verleend. 

Amaterdam. I teels tot aanvulling, deele tot ver
betering onzer opgave vun de samenstelling der Na
tionale Jury van de tentoonstelling van Kun-stnijver
heid alhier, kunnen wij thans modedeelen dat die 
Jury definitief is samengesteld als volgt: de heeren 
P. J . H. Cuypers, architect, Amsterdam; L. H. 
Eberson, id. Arnhem; L. 0. Hezenmans, id. 'u-Her-
togen bosch; David van der Keilen, directeur van bet 
Koninklijk Museum ran oudheden, VHage; 0. Muijs-
ken, architect, id.: Dr J. P. Six, Amsterdam; C. 
Springer, schilder, id.; Jhr Mr. Victor de Stuers, 
referendaris aan het Ministerie Binncnlundsche Zaken 
te VHage; Joost Tbooft, fabrikant, Delft. 

Tot president dezer jury werd benoemd de heer 
C. Springer, tot vice-president de heer P. J. H. Cuy
pers, en tot secretaris de heer Joost Tbooft. 

Ook in de Jury voor den internat ii malen wedstrijd, 
wuarvun dc namen der leden in het nummer van 8 
Juli werden medegedeeld, is eenige verandering ge
komen. Zij is alsnu samengesteld uit de volgende 
heeren: 

België. A. Schoy, prof. in de bouwkunst, en J. 
J. Wanden, beiden te Antwerpen. 

Frankrijk. E. Andre, voorzitter der »Union cen
trale des beaux-arts appliques a (Industrie,11 en A. 
Darcel, te Parijs. 

Italië, i. 11. Teixeira de Mattos, Nederlandsch 
Consul-Generaal en Castalani, te Venetië. 

Oostenrijk. Br. J. D. Bruno Bacher. bewaarder 
van het Oostenrijksch Museum voor kunst-industrie, 
en F. Latif berger, hoogleraar bij id. te Wenen. 

Zweden en Noorwegen. F. L . Darde!, hoofdinten
dant der musea, teStokholm, en II. Schroder, meu
belmaker, te Christiauia. 

Denemarken. V. Klein, architect, en 11. Olrik, 
schilder, te Kopenhagen. 

I*ruixcn. Raschdurf, stedelijk architect, te Keulen, 
en L . Suszmann-llellhorn. prof. te Berlijn. 

Koninkrijk Saksen. C. GralT, hoogleraar-direc
teur der Koninklijke Kunst-industrieschool, eu llaa-
schild, architect te Dresden. 

Zuid-Duitsehland. A. Guant, hoog leeraar- direc
teur der Kunst-industrieschool te Neurenberg, en E. 
Lange, directeur der Kunst-industrieschool te Mün-
chen. 

Nederland. C. Muysken, architect en Jhr. Mr. 
V. E. L. de Stuerst referendaris, te VGravenhage. 

Tot president der internationale jury werd benoemd 
Jhr. Mr. De Stuers, totjvice-presidenten Alfred Dureel 
en Dr. J. D. Bruno Bacher en tot secretaris C. 
Muysken. 

— Be rekening der dit jaar gehouden internationale 
tuinbouwtentoonsteling komt thans uit; het tekort 
van / 4000 namelijk, dut buiten het waarborgfonds 
nog bestond, is door e n vermogend persoon voor 
zijns rekening genomen. 

Rotterdam. De zevende algemeene vergadering 
der Vereeniging ter Bevordering van het Onderwijs 
aan Ambachtsscholen zal op Woensdag 8 Augustus 
1877, des voormiddags t e i l uren, gehouden wonlen 
in het lokaal - Het wapen van Holland" , te Hilligers-
berg. Blijkens den oproepingsbrief zullen, nn lezing 
der Notulen, mededelingen van het bestuur gedaan 
en daarna tijd en plaats bepaald worden voor de 
achtste Algemeene Vergadering. 

De bespreking van de volgende punten wordt daarna 
aan de orde gesteld, als: 

1. Itupport van de Commissie, benoemd in de 
voorlaatste Algemene Vergadering, uuar aanleiding 
van dc v raag : 

«Kan het piactisch ouderwijs aan Ambachtsscholen 
ook methodisch onderwezen worden, — zoo ja, — 
welke methode dient men dan te volgen ?" 

Rapporteur de heer P. D. van dei- Bilt. 
2. » Welke middelen staan ons ten dieuste om den 

smaak der leerlingen te bevorderen?'1 

In te leiden door den heer J. dc Gou. 
3. >ls het aan te bevelen dat in de werkplaats 

der Ambachtsschool jtarticuliere bestellingen worden 
uitgevoerd ?" 

In te leiden door den heer Ph. J. Beneker Ph/. 
4. BIS 't wenschelijk dat aan Ambachtsscholen 

vreemde talen worden onderwezen?'' 
In te leiden door den heer J. J. II. Comelisse. 

Zwolle. Door den Minister vun Biniienluiidsche Za
ken is het toezicht op den aankoop vau eigendommen 
voor den aanleg vun den Staatsspoorweg Zwolle— 
Almeloo opgedragen aan den heer W. C. T. van Nuhuys, 
burgemeester van Zwolle, en zijn benoemd tot ge
machtigden voor dien aankoop de heeren Mr. G. H. 
van Ketwich Verschuur en i. A. Jacobs, beiden te 
Zwolle, benevens de heer G. J. M. Oudenuinpsen, 
te GorseL 

Dordrecht. Onlangs zijn alhier door den hoogleer-
aar Staiukart ile trigonometrische waarnemingen her-
haakt, in verband met de midden-graadmeting iu Europa, 
Ook is bij deze gelegenheid door dien gcleenle e n 
onderzoek ingesteld nopeni 't scheet'stann of uit het 
lood hangen van deu stadstoren aldaar , waarover men 
zich niet lang geleden zoo ernstig ongerust heeft 
gemaakt De wijze, waarop die waarnemingen tot-
heden plaats hadden, is thans met meerdere juist
heid aangegeven. 

— Dezer dagen wenlen in de fabriek van den heer 
A. II. van Bergen, te Heiligerlee, vier metalen toren
klokken gegoten, waarvan een bestemd voor de ge
meente Koog-ean de Zaan, een voor de gemeente 
Peize (Drente) en een voor dc provincie Zuid-Holland. 
Deze eerste proef met e n onlangs nieuwgebouwdeii 
koejudoven kan als volkomen geslaagd wonlen be-
schouwd, daar de reeds ontbloote klokken aan zui
verheid vun gieting, sierlijkheid van vorm en cor
rectheid van oriiementuge en inscription niets te wen

schen overlaten, en bewijzen, dat de fabriek »St. 
Pauünus" haar reeds gevostigden naam steeds hlijft 
bandhaven. 

A d v e r t e n t i ë n . 
Ondertrouwd: 

J. H. LEL IMAN, 
van Amsterdam 

en 
L. DEGGELLER, 

van Schaffhausen (Zwitserland)'. 
A.MI BI POORT, 25 Juli 1877. 

den Huize Punt-en-Burg. 

Voor de vele ondervonden bewijzen van del
neming, bij het overlijden van onzen geliefden 
oudsten Zoon A. W. VAN E R K E L , Architect 
bij de Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maats. happij, 
betuigen wij onzen hartelijken dank. 

SCHIEDAM , M. VAN E R K E L . 
26 Juli 1877. C. VAN E R K E L , 

MUMiER. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge-

meent e AMSTERDAM /uilen op Maandag den 
6 Augustus 1877, ton 12 ure des middags, op 
het Raadhuis, in bet openbaar en bij enkele inschrij
ving doen aanbesteden: 

a. het leveren van 15 vuilniswagens. 
b. het leveren van 20 overdekte hand

karren. 
c. het leveren van 25 stuks schuiten 
De voorwaaiden dezer aanbesteding inet de daarbij 

behoorende teekening voor zooveel a en 6 betreft. 
zijn uitsluitend le verkrijgen ter Drukkerij der gemeente 
tegen betaling vau ƒ0.00 voor de sub a en h en 
ƒ 0.20 voorde sub c genoemde, en liggen voortster 
inzage ten kantore van de publieke werken op het 
Raadhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden aan 
het bureau van den Directeur der Stads.jeiiiiging 
iu de Lepelstraat. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam. DEN TEX. 

27 Julij 1877. De Secretaris. 
DE NEUFVILLE. 

OPENBARE 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROT

TERDAM zijn voornemens op Woensdag den I 
Augustus 1877, des namiddugs ten 1 ure, ten Raad
huize aldaar uan te tasteden: 

Het bouwen van eene IJZEREN BAS
CULEBRUG op STEENEN HOOF
DEN over de Goudsche Vest tegen
over de Jonker Fransstraat. 

alles nailer omschreven in het bestek en dc voor
waanlen die, op de gewone dagen en uren, ter 
lezing liggen op de Plaatselijke Secretarie cn het 
Stads Timmerhuis te Rotterdam, en ook voor 
den prijs van 00 cents verkrijgbaar zijn bij Wed. 
P. VAN WAE8BERGE en ZOON, Boekdrukkers in 
den Houttuin, n". 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal plaats heb
ben op Vrijdag den 27 Julij 1877, des voormid
dags van 10} tot 11^ ure. 

Aanbesteding. 
De UURGEMEESTER cn WETHOUDERS van 

NUMEQEN, zullen o]. Vrjjifagdeii 3 Augnmi» 1877, 
des namiddag* ten half een uur, iu het Gemeente
huis aldaar, bij inschrijving aanbesteden: 

1. De levering van twee honderd dui
zend BOVENVOETSCHE GRIJZE 
MACHINAAL GEVORMDE VLAK
KE STRAATKLINKERSTEEN EN. 

2. Het vervoeren van twee honderd 
duizend V L A K K E STRAATKLIN-
KERSTEENEN van de Waal naar 
de Hertogsteeg. Valkhof, Molenstraat 
en Burgstraat. 

De Voorwaarden van aanbesteding liggen ter visie 
op de Gemeente-Secretarie te Nijmegen, dagelijks 
van 'sniorgens 0 tot 'snniniddngs 3 uur, de inval
lende Zondag uitgezonderd. 

Inlichting is tc bekomen bij den Heer Gemeente-
Architect P. VAN DER KEMP. 

AANBESTEDING. 
De BURGEMEESTER der gemente ARNHEM 

zul Dingsdag den 7 Augustus 1877, 's namiddugs 1 
nr.'. in het openbaar ten Gemeentehuute aanbe
steden : 

Het maken van GASLEIDINGEN enz. 
in het Gemeentehuis. Musis Sacrum 
en het Ziekenhuis, in drie perceelen 

Aanwijzing Woensdag i Augustus, '§voormiddags 
10 ure, beginnende aan het Gementehuis. 

Bestekken tegen betaling ter Seretarie verkrijgbaar. 

J . A . G. GERLACH, te Bentheim, 
(N ede i ' lander ) . 

le qualiteit GEELE ZANDSTEEN van 10 
tut 24 gulden de kubiek Meter D'anco waggon. 

Aanbesteding. 
Het DIJKSBESTUUR van het 4* dijksdistrict in 

Overijssel is voornemens op Donderdag 0 Augustus 
1877, des namiddags te één ure, iu het hotel »de 
Zeven Provinciën" te Zwolle, iu het. openbaar aan 
te besteden: 

Het maken der gebouwen en het uit
voeren van eenige bijbehoorende 
kunst- un aardewerken voor het 
tweede atoomgemaal in Mastenbroek. 

De aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrij
ving volgens het bestek. De inschrijvingsbilletten 
moeten vóór ol op 8 Augustus 1877 vrachtvrij zijn 
ingeleverd ten kantore van den Secretaris van het 
4'1' dijksdistrict, den her Mr. J. TIIIEIIOUT te 
Zwolle, alwaar mede na 28 Julij e. k., op franco 
aanvrage en tegen overmaking der kosten, ad / 1 
per exemplaar, verkrijghaar zullen zijn afdrukken 
van het bestek mot de tekeningen. 

Nadere inlichtingen zijn le bekomen bij den heer 
Jhr. W. I. BACKER. Civiel-lngenieur 'te Rotter
dam, en bij den heer N. II. IIENKET, lloogleeraar 
te Delft. 

Aanwijzing op het terrein Woensdag 1 Augustus, 
des namiddags te één ure, aan de voormalige Lat-
lerzijl. 

Net Bestuur van het 4d* dijksdistrict 
iu Overijssel, 

H. .1. HULST, Dijkgraaf. 

.1. THIEBOUT, Secretaris. 

Aanbesteding. 
De BURGEMEESTER der gemeente ARNHEM 

zal Dingsdag 31 Julij 1877, 'snamiddags 1 ure, 
in het ojienhuar, teu Geinentelnnze, aanbesteden 

Het VERNIEUWEN van een gedeelte 
der Bazaltkade langs den Rijn. 

Bestekkeu tegen betaling ter Secretarie verkrijgbaar. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JONIiH Sc Co, (Jiv. Ing. 

te Ü U D K W A T K R . 
Handel in vertikale en horizontale Stoomwerk

tuigen, Ketels, Drijfwerken, Machineolie enz. 

H A G i Z I f t i u T E E K E \ B E H O E F T E \ 
VOOR BOUWKUNDIGEN 

van Th. J. DOBBE 
TE UTRECHT. 

Snci'uilitoit van Calqueerlinnen E E R S T E 
kwaliteit en alle andere Teekenbehoeften. 

. 1 . 1 1 » V l l l U U l 

PRIMA QUALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ6.— , per 25 vaten / 5.70, 
per 50 vaten ƒ5 .40, 

hij grootere partijen over den prijs nadei 
overeen te komen, 

AUGUST OSTER, 
G l a s h a v e n 12 te R o t t e r d a m , 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Kiirenaars van /.uilen- rn Talrlbazalt-irrueveu 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Sleen, 

Straat keij en, Portland-Cement, 

KALK, BKDISSTEES, VUURVASTE STEENES, ENZ 
Xiruicehavea N'.zijde 55, Hottrrdan. 

tevens zeer gewhikt mor Kantoren. Directie, 
keeten, Vergaderzalen, e u . , worden venaar. 
. 11i_'.i in de Stuulntiliuuertahriek van 

(iebrs. DIJKERMAN, 
te BREDA. 

NB. Op franco aanvrage worden teekeningen nu-
prijsopgave toegezonden. 

Neuchate Asphalte Company Lw. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAS 

V A L D E T R A V E R S , 
geeft herigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden ziju aangesteld: 

FOLK.ERS cV C<>a te Amsterdam. 
door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aun de Fabriek, Beltweg N u . 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Onderlinge (jlasverxekeriiigiiiadlsrlitippij. 
GovostlKcl te Amsterdam. 

COMMISSARISSEN: Mr. W K van der Breggen, Jhr. Mr. B de Bosch Kemper 
W. E. Matthcs en II. J. de Bijll Nachenius. 

DIRECTEUR: F. Schleijer. Kantoor Lcidschegracht, N". 23. 
Het duel dezer Maatschappij is wederkeerde verzekering der Deelnemers, naar evenredigheid van ieder. 

deelMOliog, tegen alle schade door het breken van Spiegelruiten. Spiegels eu gniote ruiten, veroorzaitt 
door ongeluk, kwaadwilligheid, straatrumoer, OPROER, of andere ongevallen. 

De voorwaarden van Verzekering, iu het Prospectus vermeld, zijn inet de noodige inlichtingen gratit 
verkrijgbaar ten Kantore der Maatschappij cn bij de Agenten. 

SUIJVER Hk. J O N K E R &, ZOON, 
STOOMKETELMAKERS te AMSTERDAM, 

. hebbto nienwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

H l? C TT "V \T T? T> f\ EBROEDERS DIJKERMAN te Breda. 
• J C i . O U I V J U II. I ' dot» uitbreiding der zaken en de toepassing van 

STOOMKETELMAKER. 1 " t o t - ' l ! ü e d i * > a n ° w r ' m * g e s i e U ' 
Levert in den kortst mogelijken tijd, K E T E L S 

van alle bekende typen; belast zich met verande
ringen aan bestaande Ketels toe te passen. 

Hollandsche Tuin, 
B i c k e r s t r a a t 2 0 e n 2 2 , 

AMSTERDAM. 

DRAISINEN. 
TE KOOP gevraagd eene of twin-DRAISINEN 

(Spoorwegdienstwagen, normale Sgnontijdte). 
Aanbiedingen VOOT levering franco Zutphen moe

ten, onder bijvoeging eener teekening en beschrijving 
en niededeeling van deu prijs en den leveriiigstijd, 
vóór of uiterlijk op den 10 Augustus n. s . vracht
vrij worden ingezonden aan den Directeur-Ingenieur 
der Nederlandsch Westfaalsche SjKiorweg-Maatschappij 
te Winterswijk. 

DINAS-CRYSTALL. 
Bit VUURVAST CEMENT biedt grooter 

wederstand aan het vuur dun de tot nog toe bekende 
cementen en heeft daarbij de eigenschap van zeer 
gemakkelijk vormbaar te rijn. Het is te be
komen bij 

CHARLES REMT & BIBNFAIT. 
Boompjes 54, Botterdam. 

zieh hierbij aan vuor hei maken van 

VERPLAATSBARE HOLTEN r.EBOIJWTJE& 
Prijscouranten worden op franco aanvrage grata 

verstrekt, terwijl het modelboek na ontvangst van 
40 cents in jwstzegels kan worden toegezonden. 

G. VV. VAN DER WIEL Sc O»., te Arnhem, 
geven uit: 

\mm OVER VENTILATIE, 
tan den Heer LEWIS W. LEEDS uil .Veie-Vort 

Vit het Etir/elsch Vertaald door 
H. 6. DIJKERMAN. 

(Overgedrukt uit DE OPMERKER.) 
Prijs ƒ0.50. 

Bij alle Kunsthandelaren is verkrijgbaar' 

O N T W E R P 
voos aar 

BIJKS-MUSEUM te Amsterdam. 
, DOOR 

P. H. J. CDYPEBS, Architect. 
Ultg. van O. J . T H I E M E , Arnhem. 

Prijs ƒ2.60. 

G.drukt bij ü. W, VAN DEK WIEL 4 C° te AmltSJu, - Alle rtukk.ll sa advertentiën te adresseeren aan den Redacteur F. W. VAN GENDT JG«n. te Arnhem. — Uitgave van ü. A. THIEME. 

Twaalfde jaargang. 1°. 31. Zondag 5 Augustus 1877. 

DE OPMERKER. 
"WEEKBLAD 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 
Ven.hr>t Zond.|t.. Prij. per S muadeo f L K , Men abonneert zioh voor 

een juramnf. Ahonderlijke nommer. bij toornitbertellin. 15 cent.. 

Al le stukken en advertentiën te adreneeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I Ë N : 
Van I—6 regels fl.-
vi II .r ei-ii in, ui IJ, cr van 

- , verder voor cllccu reircl plaatsruimte 20 cents en 10 centi 
betbUd. Advertentiën vour het buitenland 25 centa per regel. 

DE BRITSCIMNMSCHE SPOORWEGEN UIT 
POL1T1SCH EN ECONOMISCH OOOPUNT. 

(Uit het Fransch.) 
Wij hebben in een vurig artikel gezegd (De Op

merker van SS Juli), dat de spoorwegen in Indié 
nog niet al de vruchten hadden VOOSlgebracht, die 
men ervan zou hebben kunnen verwachten. Dit 
beginsel van hervorming is echter verre van werke
loos te blijven; het ontwikkelt zicb van jaar tot 
jaar. Zijn invloed openbaart zich op economisc.li ge
bied door uitkomsten, waaraan skh in nog grooter 
getal beloften paren. Een beknopte ontleding van de 
voornaamste verschijnselen iu dezen tijd zal ons hel
pen om tc schiften tusschen werkelijkheid en hoop. 
bovendien is liet /.eldziuim, dat een economische om-
wenteling niet een politischen terugslag beeft, en 

•en kan voorspellen, dat de spoorbanen de verhou
dingen tusschen de Britten en bun Indische onder
danen diep-ingrijpend zullen wijzigen. Wij zullen 
nagaan, in welke mate dexeveranderingenifchreeds 
hebben doen gevoelen. 

1. 

Dc kenteekeneii van een algemeene ontwikkeling 
intbreken niet. De waarde van den InunsnJannnchen 
handel is in twintig jaren verdubbeld: 

liet gemiddelde van het tijdperk 1 8 5 » / 5 — t 8 ó % 
heeft voor deu invoer liednigen 20,85(),()<IO [Kind 
sterling en VOOT den uitvoer £ 25,850,000. 

Het gemiddelde van 18 8% 0 tot 187% voor den 
Invoer £ 40,5*0,000 en voor den uitroer £ 57,800.000. 

De verschillende Settlements, ondernomen bij ge
legenheid der vernieuwingen van pachten voor de 
Land-Revenue, tooneti in de Noordwestelijke Pro
vinciën, in Pundjab, in Madras en in Bombay een 
iêgehnatige uitbreiding van de in bebouwing zijnde 
upjiervlakte aan. Ziehier den stent voor Pundjab: 

1871 — 1872 17,928.140 acres. 
1872— 1873 19,771,980 » 
1873— 1874 19,724,540 » 
1874— 1875 19,968,976 

II acre — 0.4 bunder of hektare en ongeveer = 4 
hhoe.) 

De toeneming van bet zoutverbruik is geen ken
merk zonder waaide van de lotsverbetering der in
woners. Het heeft bedi-agen in 185% 22,732,956 
maunds (i maund = 40 liter of kop) en in 187*/j 
26,724,722. 

In zekere districten vemorlooven de periodieke 
verslagen der ambtenaren voor de inkomsten recht
sreeks den invloed der nieuwe gemeeuscha|ismidde-
len ann te wijzen. 

De Taloeka van Bhimtoeri, gelegen in het dis
trict Poena, langs de oevers der Bhiina, thans be
toomd door een spoorweg, heeft vau 1841 tot 1871 
het getal karren zien stijgen van 273 lot 1011 ; 
tegelijkertijd wies het cijfer zijner bevolking 39 
ten 100, het getal ploegen nam 22 ten 100 toe, 
dat der ossen 19 ten 100, dat der besproeiingxputten 
klom van 527 tot 727. De Taloeka van Chnndwr 
(district Na-shick, uabij Godavery en een spoorweg) 
heeft in hetzelfde tijdsverloop zijn bevolking zien 
verdubbelen en de hieronder vernielde vorderingen 
gemaakt: 

Karren. Ossen. Vloeiing»putten, bebouwde acres. 
1841 903 8602 712 95867 
1871 2407 13998 1076 110223 

In het district Darwar, dat goede wegen heeft, 
maar nog geen spoorbanen, zijn 494 kan-en meer 
en het getal putten is 42 ten 100 toegenomen. 
Alzoo zijn de gewone wegen niet ongebruikt gebleven 
en niet zonder uitwerking op den rijkdom. 

Deze vooruitgang is tomeer van bet eekenis, omdat hij 
'neer hinderpalen ontmoet in den toestand der Min-
doé-boeren. Ik heb vroeger in dit tijdschrift (Revue 
Scientifique , 1 April, 1876) gewezen op de schade
lijke uitwerkingen van zekere wijzen van laudverhuur 
die in Indié bestaan ; een algemeener kwoud mis
schien zijn de DadeeUgO voorwaanlen tot het opne
men van kapitaal. Zelfs in een betrekkelijk welvarend 
land, gelijk Pundjab, is de standaard der van de 
landbouwers geeischte rente hooger dan die der van 
anderen geeischte. Het geld gaat niet minder dan 
24 ten 100 uit de handen van den dorpsbankier (*). 
Zoo de landbouwer gebrek aan zaad heeft, zal de 
bankier het hem verschuilen tegen teruggave van 
••cn tenminste dubbele hoeveelheid op het oogenhlik 
van den oogst. Er zijn in het bestaan van den Hindue-
boer plechtige gelegen lied en, huwelijken, begrafenissen, 
waarin de zorg voor dc eer zijner kaste zelfs den 
armste verplicht tot uitgaven, waaraan hij zich 
niet durft ontti-ekken. Dan gaat hij die verbinte
nissen aan, temidden waarvan hij onophoudelijk 
blijft s|iurteleu. In gewonen tijd openbaart zich het 

{') ln 1864 betaalde meni|te Europecsche landhuurder 
in Solo en J o g j » , op J * « , 1» » n 100 aan Europeeache 
geldachietew. R - v - E ' 

kwaad in wn onrustend getal hypotheken en ge
dwongen veilingen; bij hongersnood in die inillioencn 
menschen, die het bewind moet ondersteunen door 
relief works. 

Vóór de algemeene uitbreiding van de Openbare 
werken zag men, vooral in de districten van ge
mengde bevolking (Hindoes eu andere inboorlingen), 
de schuld uitloopen, gelijk in de maatschappijen der 
Oudheid, op een waren vorm van slavernij. Niets 
anders hebbende dan zijn arbeid en dien van zijn 
gezin, trad de schuldenaar in dienst van den sc.huld-
oiseher, die, meester van zijn voedsel, liet zoo aan
legde, dat de vrijmaak voornl tijd onmogelijk wenl. 
Deze aarts vaderlijke toestand duurde in het door de 
Sutituls bewoonde gedeelte der provincie Bengalen 
tot het oogenblik der spoorwegen, sin 1854", zegt 
ile heer Hunter (Annals of rural Bengal, p. 234), 
•viel er «en gebeurtenis voor, die de verhouding van 
kapitaal en arbeid in Bengalen ten eenemale wijzigde. 
Het Bewind besloot sjioorwegen aan Indié te geven, 
en de lijn liep langs het land der Santals over een 
uitgestrektheid van 200 Engelsche mijlen. Ophoogin
gen, ingraviiigen, bruggen, al deze arbeid deed een 
vraag naar werklieden ontstaan, zooals men nog 
nooit in de geschiedenis van huh.- gezien had. De 
aannemers zonden agenten naar alle jaarmarkten, 
en na eenige maanden kwamen de Santals, die dienst 
genomen hadden, terug, den gordel vol geld eu hun 
vrouwen bedekt met juweelen. Toen begon het on
derscheid tusschen den slaaf en den vrijen werkman 
zich te doen gevoelen. De vrije bevolking kwam in 
massa, met vrouwen en kinderen, aan den s j i o o r -
weg werken, kocht, na haren terugkeer, grond en 
gaf feesten in de dorpen. De schuldenaars. die ge
dwongen waren te blijven om te werken hij hun 
meeaten, vergeleken hun lot met dat der anderen. 
De ontvluchtingen wenlen menigvuldig en de Hindoe
sche meietetl namen hun toevlucht tot een stelsel van 
strengel waakzaamheid. Dezelfde oorzaken, die de 
slaven hegeeriger maakten naar vrijheid, maakten 
hen onschatbaarder voor hun meesters," Het w a s 
de oorsprong van een opstand, die niet zonder moeite 
onderdrukt werd. De crisis opende de oogen voor 
de bedriegerijen, waarvan de Santais de slachtoffers 
waren, maar de ware oorzaak, het gemis van loon, 
verdween door de spoorwegen. 

In de middel-provinciën had de kaste der ver* 
konpers van geestrijke vochten of kocl.jrs zich meester 
gemaakt van den alleenhandel in hout (Forsyth, 
The highlands of central India, \>. 155). Zij be
zigde voor dezen dienst de inboorlingen, Gouds ge
naamd, en gat hun, met het dngelijksch voedsel, 
slechts sterkedrank tot betaling. Alles veranderde 
met de openstelling van het land. Voor het min
ste aan te leggen haanvak zag men zwermen vrij
willigers toestroomen. Dank zij eeu minder afzette-
rige vergelding van hunnen arbeid, konden velen 
later inrichtingen voor eigen ivkening vormen. De 
ropijen begonnen in de afgelegen duqien iu omloop 
te komen, eu de zwakste en weerlooste klassen der 
maatschappij ontsnapten aan een hopelooze onder
drukking. 

Naarmate de spoorstaven in het binnenland dron
gen, werden voortbrengselen, tot dusverre zonder 
vcrkoopswaunle, het voorwerp vau navraag. Bij-
voorliecld : op de halfhetiouwde gronden vau Middel-
Indie groeit een boom, mhowa genaamd, welks 
bloesem tot voedsel voor menschen en dieren strekte 
en waaruit men door destillatie een zeer gewilden 
drank trok. De vrucht bevat een dikke olie, ge
schikt tot verlichting eu zeepbereiding. De mhotea 
maakt tegenwoonlig een niet kwade figuur in de 
statistiek vau het s|ioorwegverkecr. 

Tusschen Bombay en het binnenland werden reeht-
strceksche betrekkingen aangeknoopt, die de land
bouwers inlichtten omtrent den aan! der gevraagde 
artikelen en hen gewenden daarnaar de keus van 
hunne voorthreiigselen te regelen. Men zou liet spoor 
der nieuwe invloeden m o e t e n zoeken in een menigte 
feiten, die op zich zeken klein ziju, maar een merk
waardige proeve van zelfwerkzaamheid, een sehmle 
buiten de sleur te kennen geven. Ziehier een voor
beeld, ontleend aan het verslag van een ambtenaar 
voor de inkomsten (Settlement van het district Ni-
mar) , waarin men eene dezer zeer bescheidene ver
vormingen, die niettemin instaat zijn op den duur 
eeu maatschappij te veranderen, als op de daad be
trapt: nik ken twee korkoes (inboorlingen), die in 
1867 dertig acres grond ontgonnen eu hem bezaai
den met twfte (sesamum). /.ij leenden 80 ropijen 
(100 gulden) om ossen en gereedschap te konpeu 
en 2 manies (nagenoeg tien hcktoliters of mudden) 
djowari (gierst) voor hun voeding. De interest van 
het geleende geld w a s 20 ropijen, benevens de ver
plichting de dubbele hoeveelheid graan terug tc ge
ven bij den oogst. Zij hadden geen andere uitga. 

ven, dewijl zij vrijdom van landrente genoten, die 
zich voor drie jaren uitstrekt tot hnlfontgwiuen gron
den, en zeiven al het werk deden. De opbrengst 
was 75 maunds (ongeveer 300 mud) oliehou
dende zaden, verkocht tegen 215 ropijen, een wan, 
waarop zij 80 ropijen in zaad eu 101) mpjjen in 
munt moesten terugbetalen. Er bleef dus een winst 
over van 35 ropijen. na delging van de geheele 
schuld." Dus, een kleine landboiiw-onderneniing, 
in «én jaar opgezet, vrijgemaakt van schuld, met 
een geringe winst, zonder dal de geldschieter zich 
te beklagen heeft gehad — , dit is een vei-schijnsel, 
dat uien niet zou hebben gezien in het tijdperk van 
stilstand, dat den sjwa-hanen voorafging. 

De aankweekiiig van katoen heeft zich in Indié 
ontwikkeld op een oogenblik. waarin de Great Pe
ninsula slechts een derde van haar tegenwoonlig 
riet had, waarin de bouw van de lijn Bombay— 
Ifaroda ternauwernood begon, waarin de gewone 
wegen ontbraken. Maar liet was gedurende dc Ame-
rikaunsche krisis. Zm , ondanks prijzen, die 
meer dan de helft gedaald zijn, het katoen, hoofd-
v werp van den Indischen uitvoer, onophoudelijk 
veld wint in de gunstige streken, is het door de toe
neming van ite gemeenscha)ismiddeleii. 

Het vervoer van deze zooveel ruimte innemende 
massa's eischt uitmuntende wegen, een goed ont
worpen net, uitgebreide depót-magazijnen, een snel
heid en een vermogen, instant de banen gemakke
lijk vrij te maken, zonder te spreken van het ge
reedschap, noodig tot het reinigen van de vezels en 
tot het samenpersen van de balen (met stoomkracht). 
Dank zij deze omstandigheden, heeft Indie in 1871 — 
1872 een hoeveelheid kunnen uitvoeren, grooter don 
het fiiHAtmnm gedurende de Amerikaansche crisis, 
voldoet het bovendien aan een drukke vraag van de 
inlandsche nijverheid en hlijft. tot op meer dan twee
honderd uren gaans van Bombay izoover de geolo
gische formatie van het regur zich uttatrakt), de 
voordeeligste tak van akkerlwuw. Zoo ziet men en
kele streken zich bijzonder op deze kuituur toeleggen : 

Acres, bcjilant met katoen: 
Barer. Middel-Provinciën. 

1867 1,254,552 552,520. 
1872 1,478,648 667,226. 
1873 1,666,014 719,767. 

Gelijke toeneming in 1874 en 1875. In Darwar 
wonlt eenderde van den hode.m bebouwd met katoen. 

De gemakkelijkheid van vervoer doet de solidari
teit der middelpunten van voortbrenging ontstaan, 
daar bet eene voorziet in wut aan het andere ont
breekt. De bestemming van de beste gronden l>e-
perkt de uitbreiding van de voedingsmiddelen der 
streek en doet alzoo tie waarde van tie landbouw-
voortbrengselen stijgen, wat zich in de naburige 
districten doet gevoelen. Het is in Indie' een wel
bekend feit, dat de hoogvlakten of tafellundeti, die 
zich ten oosten vau de Nerboeddadironiicu uitstrek
ken , eens de voornaamste graanschuur van Dekau 
zullen worden. Een spoorweg, die het plateau van 
Nagpoer verbindt met Chattisgar (hij is ontworpen), 
zal, naar bet zeggen van al de plaatselijke autori
teiten, ten gevolge hebben te Nagpoer de mededin
ging van de plaatselijke granen mogelijk te maken 
eu de beweging te versnellen, die alle bebouwen? 
van de zwarte gronden naar het katoen trekt. 

Eenige gegevens, ongelukkigerwijs zeer onvol
doende, omtrent de prijzen van zekere voorname 
voedingsmiddelen, kunnen dienen om de werking 
vun de nieuwe gemectischajismiddelen te bestudeeren. 

In 1873, een jaar van goede oogsten voor het 
Presidentschap Bombay en de Middel-Provinciën, 
wisselden de prijzen in die twee gouvernementen af 
als volgt: 

Fr. cent. Fr. cent. 
I Bombay tusschen 25.00en 14,75 j het 
I Middel-Prov. • 9.37 •> 6.25 ] mud. Koren 

. (Bombav 
K , J S t t Middel-Vrov. 6.25 

7.00 
22.50 

t(hairi) Bombay • 18.75 
Gierst ((n^oioort*) M ul -

( del-Prov. » 10,10 i 7.37J »(') . 
21 Juli, '77. B. v. E. 

f Wordt vervolgd.) 

(I) Ia dit dan no's groot voordeel, dat de levensmidde
len duur zrjn? Zijn er dan ouder de inboorlingen BBSSf wr
it oo pen dan koopera P Vóór meer dan dertien jareu deed de 
/.rtiii J Het VetehU TieMtschtr Eitirttbiihn-reriviltungfn het 
juist als ecu voordeel der spoorwegen uitkomen, dnt zij dc 
prgzcu van het kuren iu l'rmscu htuliicu dmu dalcu, 

It. V, E. 

EEN MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 
EN DE BELANGEN DER KUNST. 

Het is bekend, dat reeds voor geruimen tijd de 
nieuwsbladen de noodzakelijkheid van een Ministerie 

van Openbare Wecken hebben ter sprake gebracht) 
het Handelsblad leverde nog niet lang geleden 
een overzicht der landen, waar zulk een Ministerie 
wordt aangetroffen, en daaruit bleek, zoo wij ons 
niet bedriegen, dat Nederland thans nog het eenige 
land is, dat zulk een ministerie niet heeft. 

De zaak is thans weer opgevat iu Het Nieuws 
van den Dag, dat daaraan een tweetal artikelen 
heeft gewijd, en hoewel wij hulde brengen uan een 
orgaan, dat zulk een dringende behoefte als een 
Ministerie vun Openbare Werken onder de algemeene 
aandacht brengt, mogen wij er toch op wijzen, dat 
het behing, dat de Schoone kunsten daarbij bobben, 
niet breedvoerig genoeg door het Nieuws went uit
eengezet. Alleen het voorgevallene met het archief 
in Noord-Holland en dat te 's-Hage wordt namelijk 
slechts besproken; doch wij huilden daarbij nog 
gaarne vernield gezien, hoe juist door de werk* 
faamheid vun zekere ambtenaren bij het Ministerie 
van Binnenlandsche Zaken de Kunst aan een erger
lijke verdrukking blootstaat, hetgeen onmogelijk aun 
den Minister direct kan geweten wonlen, daar een 
Minister toch niet alles weten knu en dus in som
mige gevallen moet worden voorgelicht; ofschoon liet 
te betreuren is, dut de schitterende woordenpraal, 
waarmede middeleeuwse!»: zienswijzen op kunstgebied 
wonlen omkleed en ingeleid, den laatsten zooveel voet 
kou geven. 

Zooals men weet, heeft intusschen ook reeds de 
Minister Thorbecke de wenschelijkheid vaneen Minis
terie van Openbare Werken erkend, doch men her
innert zich, dat diens leus was: Kunst ia geene Re-
geeringsxaak; een leus, die, Thorbecke's helderen 
blik in aanmerking genomen, wuarschijnlijk wel een 
due voornaamste argumenten is geweest, waarom 
het totstandkomen van een Ministerie van Open
bare Werken niet met kracht door hem wenl door
gezet. Hoe dit ook zij, voor een Regeering is het 
sttdlig geen gemakkelijke taak, om in de Oprichting 
van zulk een Ministerie naar wensch te slagen , want 
naast eene gniote mate van talent, die zij Itehoort te 
ontwikkelen, dient zij eeue strenge oupanijdigheid 
en onzijdigheid inacht te nemen, al welke hoedanig
heden wel zelden tegelijk in een Minister van Open
bare Werken zullen vereenigd zijn, doch tlie niette
min ook bij de ondergeschikte ambtenaren mogen 
verwacht worden. Dat de belangen der schoone 
kunsten nochtans dringend voorziening eischen, leert 
meu uit het navolgende. 

Voor het behoud van onze monumenten van ge
schiedenis en kunst vatten, zooals men weet, eenige 
oudheidkundigen sedert eenigen tijd de pen op, en 
gispten, ongetwijfeld niet ten onrechte, de verregaande 
achteloosheid en lauwheid, waaraan zoo menig kunst
gewrocht uit vroeger dagen ten prooi was, met dat 
gevolg, dat het tegenwoofdige College vau Rijks
adviseurs iu het leven werd geroepen, onbewust uls 
men natuurlijk was vun de hoogst bedenkelijke ge
volgen , die daaruit zouden voortspruiten. Herinnert 
men zich nu hut viertal mannen, die vroeger voor dezelf
de doeleinden waren aangesteld, wier kunde en onjiar-
tijdiglieid algemeen werden geroemd.doch die ten slotte 
bun mandaat neerlegden uit gebrek aan finaneieelen 
steun van Hegeeringswege als anderszins; slaat men 
daarbij liet oog opheL tegenwoonüge College vun Rijks
adviseurs , dat zich niet bepaalt tot het behoud 
onzer nationale monumenten van geschiedenis en 
kunst, maar bovendien voor de hedendaagsche Rijks-
bouwkunst een soort rechtbank beeft opgericht, in 
wier oog maar zeer enkele protege's genade vinden, 
terwijl, wat het financieele aanbelangt, alle plans op 
ecu buitenge wonen voet gesteund worden, dan kan 
stellig niet worden tegengesproken, dat men hier 
inderdaad van tiet eeue uiterste in bet andere is 
vervallen. 

Door overdrijving en buitensporigheid kenmerkt 
zich vooral de wijze, waarop tegenwoordig wordt te 
werk gegaan, eerstens doordien bij het restuueeren 
van oude zuken niet altijd genoeg gelet wordt op 
de directe kunstwaarde, maar de ouderdom daarbij 
een belangrijker rol speelt; tweedeus doordien de 
grootste eu gewichtigste nieuwe RïjksbouwiiUns met 
een buitengewone lichtzinnigheid eu OppervlakUghekl 
wonlen in elkaar gezet. die bij tien oningewijde in 
de kunst tie meening moeten doeu ontstaan, tint bij 
het College van Rijksadviseurs tie waarheid en wijs
heid bij uitnemendheid zetelt en dut alles, wat het 
onderneemt, volmaakt onfeilbaar is. Getuigen echter 
o. u. het programma voor de prijsvraag der nieuw 
te bouwen Leiilscho Academie, dat zoo vrijzinnig 
mogelijk afwijkt van den gewonen regel, die bij het 
uitschrijven vun prijsvragen ultijd en overal gevolgd 
wonlt; getuige de bouw der llaagaohe Btaateparooeleu, 
der Utrechtsche kazernen, welke laatsten evenmin 
eenig luurtiuul uiterlijk hebben als eeu gewoon burger 
woonhuis, en dan de bouw van het nieuwe Rijks-
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museum, met zijn nooit gehonrdon ijzingwekkimden 
doorril, zijn hinderlijke en onprnotische inrichting, 
ziju rugwuartsrhe nrehilecluiir, en zijn hnogst-oiige-
oorloofde iMiuwkosten, zooihit men het moot zien eu 
ondervinden om hot te kunnen gelooven. dnt zulk 
een bouwplan, in eon stud vnn 290,000 inwoners, 
met zooveel verlichting en beschaving, ongehinderd 
kan worden voortgezet. (') 

Men meene nu soms niet, dat het wonderbaarlijk 
spel vau lijnen, dat degetijke architectuur kenmerkt, 
het Nedfirlandsoho publiek zoo lang in al die mis
bruikon doet berusten; noen. de letterkunde is het, 
met baar tooverniarhi van wonderscnoone, zoetvloeiende 
geschriften, die hier oen soort okunst" veld doet 
winnen, donr die maar hemelhoog aan te prijzen, 
en daaraan door allerlei middelen de grootst mogelijke 
publiciteit te geven, doch diu in geen geval in een 
beschaafd land als Nederland tehuis behoort. 

Waarlijk, zoo dc leeken in de bouwkunst wat 
beter besef van boutoen hadden, zij souden zich 
voorzeker niot zoo gemakkelijk laten afschepen met 
wat ijdelc woordenpraal, die alleen moot dienen om 
een werk maar tot voltooiing te krijgen, als wan
neer immers toch geen protest hoegenaamd meer 
baat, cn men er zich mede moei vergenoegen, of 
men wil of niet. 

Dé bouwkunst moet dienen tot gemak en weelde 
van don mensch. Maar zooals zij tegenwoordig van 
Rijkswege geëxploiteerd wonlt, schijnt zij eerder tot 
hinder en lust te moeten strekken, cn is zij boven
dien ontzettend duur. 

Van niet gering gewicht in dit autocratisch bouw-
stelscl is echter do omstandigheid, dat slechts een 
paar bevoorrechte artisten als zoodanig in aanmer
king kunnen komen, zoodat hoi jongere geslacht hier 
geheel verstoken is van hetgeen hot tot aanmoedi
ging en 'ondersteuning in het bouwvak zoo dringend 
behoeft. De doodende invloed op dc kunst blijkt dus 
ook daaruit evenzeer. Wat andere landen, zooals 
Frankrijk, Duitschland, België enz. onder nkunst-
bescho ruling en kunst bevordering" verstaan, en wat 
daarvoor alzoo gedaan wordt, dat wordl hier in 
dien zin opgevat en uitgelogd, dat ccne uitvoerende 
macht, met ecu liepauld beperkt getal personen, 
volslagen ontoegankelijk voor wie ook, het heft in 
handen houdt, cn geen gelegenheid ongebruikt laat 
om zich te doen gelden en over alles cn allen te 
dominoeren (3). Zulke toestanden mogen in Turkije. 
Amerika of elders gerekend worden te behooren tot 
wat men noemt »de maatschappelijke orde", ineen 
beschaafd en verlicht land als Nederland verstaat 
men daaronder bepaald iels geheel anders, cn wekt 
het minst genomen verbazing, dat zij zoo lang 
geduld wonlen. 

Was men nu nog in het bezit dor vroeger ge
noemde Commissie voor het Itolioiid der monumenten 
van geschiedenis cn kunst, dc Commissie namelijk, 
die in functie was vóór dat het tegenwoordige Rijks-
college van Adviseurs werd aangesteld, dan zou 
daaruit, als er tenminste werkelijk plan bestaat, 
om een Ministerie van Openbare Werken tc stichten, 
allicht cen Minister kunnen gevonden wonion. Hot 
gerucht wil echter, dat de tegenwoordige referen
daris van Kunsten cn Wetenschapper! in dc termen 
zou vallen, om eventueel tot Minister van Openbare 
Werken te worden benoemd, in welk geval het te
vens geen bezwaar zou opleveren, een ondergeschikt 
ambtenaarspersoneel tc vinden. En aangezien nu 
genoemde referendaris, gelijk men weet, een leeu
wenaandeel in don werkkring der Rijksadviseurs bindt, 
zoo kan bet zeer zeker geen kwaad, op het voren
staande mot nadruk de aandacht te vestigen. 

Niet dat wij den toeleg hebben, hier enkele per
sonen te treilen: de feiten, hunne oorzaken eu ge
volgen opsommen in het belang der kunst, en dus 
in net belang van land en volk , aan do publieke 
opinie ter overweging geven, zal wel geen redelijk 
en onpartijdig sterveling ons als zondig kunnen aan
rekenen, en daarvan ziju wij temeer overtuigd, daar 
hetgeen mon soms ter verdediging heeft willen aan
voeren, zich bepaalde tot argumenten, die geen 
steek houden. 

Volgens onze bescheiden meening zou bet besi 
voor Minister van Openbare Werken in aanmerking 
kunnen komen — do vereischten vau onpartijdigheid , 
bezadigdheid en een hekleren blik namelijk voorop
stellende, — een hoofdofficier of oud hoofdofficier der 
Genie, of cou hoofdingenieur of oud hoofdingenieur 
van den Waterstaat, die met het onder hem staand 
ambtenaars|tei-sonecl, dat natuurlijk mot veel om
zichtigheid moet gekozen worden. de belangen van 
's Landa Openbare Weikon het best zal k ion die
nen, terwijl wel niet nogmaals zal behoeven te wor
den herinnerd, dat zou geen Ministerie van Open
bare Werken totstandkomt, de tegenwoordige toe
stand met geen mogelijkheid kan bestendigd worden. 

(l) Zeer zeker ia in Nederland oog nooit eeu werk aan
gevangen, waarvan de teekeningen, het bestek en de begroo
ting het daglicht niet kunnen zien. AU men nti die -tukken 
eeu* in handen Melt vnn de buitenland so lie juryleden der 
Kunst-uijverheid-,te nioonstellhig, zonder eenig partijdia emu-
Uielitnnr, eu met oMciêtH verzoek, daarover een* cen naar 
waarheid ongemaakt rapport in te dienen, dan zal ninii hij 
puUtentie daarvan nader vernemen, dat liel Musriiinplan 
Onmogelijk WSardJS, is te wurden uitgevoerd, en dut het 
minsten» onverantwoordelijk is, 's baud» gelden op die wijze 
te verbouwen. 

{') Vnn een internationale tentoonstelling zal ieder een 
internationaal resultaat verwachten, hetgeen echter van dc 
than* geopende Kuiiitf-iiijverlit-idsteiitooiistelliug niet mogelijk 
is, daar dc jury of jury'» zoodanig is uf zijn ituaiii gesteld, 
dat het voor ieder duidelijk zichtbaar i*. dut het Xeder/a nd.tr be 

element daarin dfl overhand beeft. Hel publiek moet noch
tans wonlen voorgelicht door de bekroningen, waaraan het 
geloof moet slaan (als liet in dit geval namelijk wil), want 
er moet ondersteld worden, dat de bekroningen eerlijk eu 
onpartijdig gesehicilen. 

intussen en heeft Nederland pas een niet zeer nungenanic 
Kuu»t-iiijvcrheid>tentoonstelliiitf achter den rug. Mogen echter 
de festiviteiten ter cere do* Juryleden gegeven, de buiten
land sche Jury doen vergeten, dat zij verstoken bleef van de 
beoordeel ing VU Ve&rUmdtehe kunstwerken, en dat zij 
tegenover zulk een partijdig getal Nederlander* staal. 

Alweer nj-t de vraag: wordt deze teutnonstelliiiggehouden 
om, met de hand op het hart, kuntt te bevorderen, of dient 
lij om zekere partij boves alles le doen schitteren, mn zekere 
doeleinden met geweld door te drijven!' Wie geeft hier eeu 
gunstige verklaring VOOT deze zoo hoogst ongunstig gekleurde 
zaakV AN de bek ruilingen openbaar gemaakt worden, 
verneemt men echter misschien nog wel van de Jury vnu 
beoor leeliug, uiet van de hiuueiilaudsclie eu buiteulaud»ehc 
Jury. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D 

's-Gravenhage, Dc Minister van Financiën 
maakt bekend, dat ter benoeming van hoogstens 
'25 adspirant-land motors van het kadaster, in de 
maand September e. k., te 's-Grnvenhage een exa
men zal worden gehouden. 

Het programma van dal examen is vastgesteld 
bij Koninklijk besluit, dd. 10 November 1874, 
Opgenomen lil de Staatscourant van 21 d. a. v. 

Die tot het in de maand September tc houden 
examen wenscht te worden toegelaten , kan zich vóór 
20 Augustus o. k. mot overlegging van de vereischte 
stukken tol don Minister wenden. 

— Bij beschikking van 31 Juli 1877 is aan D. A. 
Versoburo, directeur der Noord: en Zohlbollandeche 
Steomvaartmaal schap pij te Rotterdam, tot wederop
zegging, vergunning verleend voor oen stoom bont dienst 
tot vervoer van reizigers, goederen cn vee tussehen 
Vlaardingen en Amstenlam, alsmede voor cen stoom-
Bleepdienst op dat traject. (St.-t'.t.) 

— Den 1 , , f B dezer is in het gebouw der Acade
mie voor Beeldende Kunsten de tweede tentoonstel
ling geopend, die door de Hollandsche Toekcnmaat-
schappij alhier wordt, gehouden. Iedereen zal zich 
nog de eerste tentoonstelling van aquarellen en tee
keningen van onze moderne kunstenaars aldaar leven
dig herinneren, wijl onder de kunstproducten, waar
mede het publiek toon kennis maakte, tal van ju
weeltjes wareu, zoo wat kleur als teekening betrof. 
Er zijn 112 teekeningen, meest aquarellen, door 47 
kunstenaars ingezonden. 

Amsterdam. In de laatst gehouden vergadering 
der Kamer van Koophandel werd, na inededeeliiig 
van eenige minder belangrijke ingekomen stukken , 
door den Vice-Voorzitter, den hoer C. F. Qiiien, voor
lezing gedaan van ccne concept-missive aan den 
Minister van Binnenlandsche Zaken lielrekkelijk eeno 
directe spoorwegverbinding tussehen Amsterdam en 
IJmuiden. 

In dit Adres betuigt dc Kamer haar lerstwezen cn 
verwondering tevens, dat op hare missive van 25 
Nov. I87G, waarbij met aandrang verzocht werd te 
overwegen, boo het bost in de behoefte aan directe 
spoor weg verbind ing tussehen Amsterdam en IJmuiden 
zou kunnen worden voldaan, totheden niets wenl 
vernomen. Het gebruik, dat nu reeds van bet kanaal 
wonlt gemaakt on de spoedige voltooiing doeu reeds 
hot gemis der verbinding gevoelen. Als weldra hel 
vervoer vermeerdert on de vorst den doorgang tot 
Amsterdam onmogelijk maakt , zal dat genus nog 
grooter worden. 

Opnieuw wordt daarom bij de Kamer aangedron
gen op eene spoorwegverbinding tussehen Amster
dam cn IJmuiden langs de zuidzijde van het kanaal. 

Op voorstel van den heer Zimmerman wordt be
sloten een gewijzigd adres te coneipieeren, waarvan 
de redactie zich bepalen zal om te wijzen op het 
feit van de openstelling vnn het kanaal, en dat Rot
terdam van Staatswege ccne spoor wegverbinding 
verkrijgt met don Hoek van Holland. 

Utrecht. Den 24 Juli jl. heeft, ten overstaan 
van den te Mijdrecht gevestigden notaris H. J. H . 
van der Heijden, in bet gebouw voor Kunsten cn 
Wetenschappen de eerste verkoop plaats gehad van 
een gedeelte der drooggevallen gronden in dc Ronde 
Venen, ter gezamenlijke grootte van ongeveer 380 hek
taren, gelegen onder Wavervean, gemeente VUtkeveen. 

De prijzen, welke besteed wenlen, beliepen, met 
inbegrip van de onkosten ad 3 percent, vau ƒ 1 1 8 4 
tot ƒ 2 0 8 0 por hektare on alzoo was dc gemiddelde 
opbrengst f 1 000 per hektare. Do gunning der ver
kochte perceelen aan de koopers hoeft onmiddellijk 
plaats gehad. 

A r n h e m . Ken kunstenaarshand heeft aan de 
nagedachtenis van cen gevierd man een oprakende 
hulde gebracht. Door don venlioiistelijkou graveur, 
den heer Is. Alex, de Vries, is een bronzen gedenk
penning vervaardigd die, met zorg cn smaak be
werkt, de sprekend gelijkende trekken van don vóór 
korten tijd overleden Sam. Verveer weergeeft. Om 
de buste staat 't opschrift: »Ter nagedachtenis van 
don gonialen kunstschilder" en aan dc keerzijde cen 
schildersezel, door een rouwfloers omhangen en een 
palet met het omschrift: iS. L. Verveer door velen 
bemind en betreurd." Daaronder: oGeb. to's-Hage 
30 Nov. 1813, aldaar overleden 5 Jan. 1870." 
Aan dc vele vereerders van den vermaarden schilder 
zal deze hulde zeker aangenaam wezen niot slechts 
als aandenken, maar ook als een waardige hulde tc 
meer aan Vorvoer's talent. 

A r n h e m . Voor weinige weken werd tot de ont
binding der Vereeniging Artibiis Sacrum tc dezer 
stede besloten ; hot was geenszins gebrek aan belang
stelling, die tot dozen maatregel noopte, maar al
leen gemis van Rnancieele krachten, die gevorderd 
werden om vooral de muzikale avonden voor het 
vervolg op even waardige wijze to geven, als daar
mede begonnen was. Het is mm verblijdend ver
schijnsel , dat wij aan deze mededeeling het bericht 
kunnen tot-voegen, dat eeno nieuwe Vereeniging onder 
denzelfden naam door beoefenaren dor beeldende 
kunsten is opgericht en dat vele oud-leden reeds 
zijn toegetreden. Er bestaat alzoo gegrond vooruit
zicht, dat kunstbeschouwingen en tentoonstellingen 
zullen worden voortgezet. 

Oestgeest. Den 28 Juli jl. word een algemeene 
vergadering gehouden vnn aandeelhouders in dc spoor
wegmaatschappij Leidon —Woorden. Uit het door 
het Bestuur ter tafel gebracht verslag bleek, dnt 
de kosten voor het bouwen van den weg do go-
raamdo som nd / 3,000,000 wuai-schijnlijk niot zou
den overtreffen. Zoodra dc eatelgeningakotten ni°t 
zekerheid ziju te bepalen, zal getracht wonlen de 
aandeelen in portefeuille uit te geven; intusschen i s 

de Nederlandsche Bijnspoorwogmaatschappij berei)( 

voorschotten to geven tegen 4'/a |>ct., ol' niet met; 
dan zou verschuldigd zijn bij de uitgifte van nieuwe 
aandeelen. Ann kosten van oprichting is/"18,777.34'/5 

uitgegeven, aan kosten vun aanleg ƒ 8 2 0 , 5 7 0 . 6 4 . 
De heer L . A. J W. Baron Sloot word bij accla-

matio tot commissaris en vervolgens tot voorzitter 
van den raad van commissarissen herbenoemd. 

,Unkonrii£ingen van Aanhesteilin̂ en. 

Maandag, a Aug. 
/wijiiilrechi. to 10 uren, door H. van dor Heydo, 

te Dordrecht, bij Willem van Breda: hot bouwen vnn 
eeno tuinmanswoning met schuur, op do zoogenaamde 
„Offecicr", nan gene zijde van den Parallelweg, nabij 
het station Zwijndrecbt. 

Z u l rn,, ie 11 uren. door G. Stokvis: eenige veran
deringen aan zijn hotel, hoofdzakelijk bestaande in het 
bijbouwen van 8 logeerkamers met bijkomende wer
ken enz. 

' •-Hagr, tc 11'/, uren, door het ministerie van bin
nenl. zakeu, aan het gebouw van liet. prov. bestuur: 
het bouwen van eeno woning voor den hulpsluiswach-
ter hij de keersluis aan het einde der groote haven 
tc Gorinchem. Raming / 4400. 

tmi terdam . tc 12 uron, door hurg. en weth.: lo. 
het leveren van 15 vuilniswagens; Wa. idem vnn 20 
overdekte handkarren; 3o. idem van 25 stuks schuiten. 

Ilerdrrrht, to 12 uren, tea raadhuize: het ver-
riuliten vnn eenig baggerwerk in do Oude Mans tc 
Dordreoht, tussehen den mond der Knlklmvcn on dc 
spoorwegbrug, 

lle>n*eit, tc 12 uren, door hot bestuur der Maat
schappij tot hot bouwen vau woonhuizen te Hasselt, 
in De Herderin: hot bouwou van 12 woningen, iu 
2 perceelen. 

Uronlneen , tc 12'/, uren, door burg. cn weth.: lo. 
het leveren cn plaatsen ccner afrastering langs de 
oostzijdo van het terrain dor ijsfabriek; 2o. het ma
ken cn leveren van 4 gegoten-ijzeren pompen en 
pooipkasten. 

V l l a g e , te 1 uur, door hot ministerie van financiën: 
het bouwou vau een post- cn telegraafkantoor, met 
woning voor den directeur, te Oosterliont (Noord-
Brabant). 

El»t, te 1 uur, door kerkvoogden dor Herv. ge
meente, hij Wod. U, van Duim: het herbouwen van 
een woonhuis met achterhuis op do hofstede „Het 
Anker", iu de Geer onder Eist. Inl. hij don secretaris-
kerkvoogd Francken. Aanw. van 9—11 uren. 

Breda, te 2 uren, door hot bestuur der Groote So
ciëteit, in Hol Gouden Kruis: hot verbouwen van bot 
huis in dc Vcemarktstrant, A 515, tot sociëteit slo-
kalen enz. 

W i t r i i i i t i i , to 2 uren, door J . Janscnius dc Vries, 
bij E . van Dijk: liet slichten van eene hecrenhuiziug 
met schuur nabij WarlTum. 

tmMerdam, te 2'/j uron, door de Holl. IJzeren-
spoorwegmaai schappij, in het Stationsgebouw: liet ver
anderen van brug no. 4 over dc Korkvaart in don 
spoorweg tusscbeu Amsterdam en Haarlem. 

I l l jkernmilde, Ie 5 ureu, door A. 1>. Pot, in De 
Oude Veenhoop: het graven van een gedeelte wijk. 

Wamtwerd, bij A. U. Noordenbos: hot wederop
bouwen eener huizing met schuur bij T. A. Noordon-
bos, nidaar. Aanw, smorgens te 9 uren. 

Tlrna , hij Van dor Werf: het graven van 100 M. 
sloot en het leggen cn beschoeion vnn 250 \1. pol
derdijk. 

Hlmtdag, 7 l o g . 
uiten, tc 10 uren, door het gemeente bestaat van 

Etteii-cii-Leur, in het gemeentehuis: hot verdiepen van 
oen gedeelte dor Loursclic haven, over eeue lengte 
van ongeveer 3050 M. 

*- i.», te 10 uren, door den eerstaanw. ingenieur, 
in Arti-Legi: hot maken van eeno zweminrichting iu 
de Stadsgracht buiten dc Vecrpoort to Schoonhoven. 
Bilj. inz. 0 Aug., to 8 ureu, op bot bureau vnn den 
ingenieur voornoemd. 

Z w o l l e , te 11 uron, door heit dijksbestuur van Bal* 
land, in De Zeven Provinciën: de borstolliug on ver
zwaring van don Katwoldordijk, nabij Zwolle. Aauw. 
fi en 7 Aug, te 10 uren. 

Zonnemalre, te 11 uren, door het bestuur der wa
terkeering van het cal. waterschep Kienw-Bommenede, 
ten huize van C. J. van Splundar: hot leggeu van hot 
rij shoo fd aan do waterkeering van het bovengenoemd 
waterschap. 

Oudclamer, te 11 uren: de a it ruim ing eener oude 
vaart aldaar, in don uitgang der pluals, eigen geweest 
aan J. H . dc Graaf, Wed. A. K. do Vries, thans over 
don weg Stockman, hing p. m. 2000 M. 

Marl ingen. tc 12 uren, door hurg. cn wetli.: hot 
wegbreken der brug aan de voormalige Franekorpoort 
cn hot daarvoor in dc plaats bouwen eener nieuwe 
vaste halkijzcrcu brug. 

Iiranlngen, tc 12 uren, door bot prov. hcsliinr: 
bet maken van con kanaal ter vereeniging van hot 
Winschoten- mot het lloornschodicp, ton zuiden van 
de kom dor gemeente Groningen. Int. bij den prov. 
ingenieur en don civiel-ingonicur H . Hendriks, heiden 
te Groningen. 

trnlirm. te 1 uur, door don burgemeester: hot 
maken van gasleidingen in het gemeentehuis, ia Musis 
Sacrum ou hel Ziekenhuis, in 3 |»erc. 

Amerafaort, to 2 ureu, door J. C. van Mourik. hij 
Wed. Muller: hot bouwen van oonc leerlooierij, np 
een terrein even buiten dn Kamppoort aldaar. Inl. 
bij deu gomcentcarohitcct W. II. Kam. 

w i n s c l i n i e i i . te fi uren, door hot gcmocntchostiiur: 
lo. bet uitvoeren van timmer-, verf- on behangwork 
in dc rectorswoning hij hot gymnasium; 2o. het uit
voeren van biiitouverfwork aan het schoolgebouw enz. 
in do Lanaettraat; 8o. het uitvoeren van buitenverf1 

werk «un het schoolgebouw enz. tuin don Vissehcrsdijk. 
Bilj. inz. vóór IS uren. 

lVoen»dag, H «tig. 
I'rwm, te 10 uren, bit 1>. Nol: 11 perceelen slont-

werk iu de hannn cu polder Ursom, gezamenlijk Inng 
S545 M. Aauw. 7 Aug., te 9 uren. 

'•.-Huge, tc 11 uron, door hot ministerie van bin
nen], znken: do uitvoering van eenige werken lot ver
betering van den Bovcti-Rijn in do gemeente- Pannor-
den, tussehen de kilomcterraaien 9 rn 10 dor herziene 
ririerkaart Raming /"I7,ooo. 

t o l i l - i Imlk-onnl , tc 11'/, uron, door hot polderbe
stuur vau Het. Wcstmaas-Niouwland, hij Van dor 
Woel: hot maken van cen houten havenhoofd aldaar, 
lui. bij den architect H. Bellers, van Puttershoek. 
Aanw. to 10 urou. 

I l e i n , te 12 uren, door den directeur der nrlillerie-
stapel- en cniistructicmagnzijnen: dc levering van: lo. 
1000 vierkante schoppen no. 2; 2o. 80.000 KG. onge-
malen wit krijt; 3o. 1500 KG. gomnlcn loodwit; 4o. 
500 HL.oveozand; 5o. 16,000 KG. steenkool iu poedert 
Go. 1800 HL. inlandsen vorm land; tc leveren porc. 1 in 
hot Magazijn Houttuinen, perc. 3 in bot Magazijn op 
oe Korte Goor, porc. 2, 4, 5 on fi in bot Magazijn 
nan de Ijzergieterij (gein. Hof-vaa-Dclft). Prïjsopgavo 
per stuk, per KG. of por HL. 

3Eri«t, tc 11/, uren, door watorgranf en hoogheem
raden van het waterschap De Billsche-cti-Zeister Grift, 
in het gemeentehuis; het vernieuwen dor sluisdeuren 
aan de Ili IT sein» sluis met daarmee in verband staande 
werken. 

Donderdag, 9 Sug 
Rein, tc l l uren. door dijkgraaf on heemraden van 

Delfland, in het Gemecnelandsbuis: het verbreeden 
of verzwaren van een gedeelte der Delflandsche zee
wering, lang 240 M„ tusscbeu de dammen no. 8 en 

9, onder dc gemeente 's-Gravezande. Inl. bij den 
fabricklandmcter J. P. van don Berg Jz., tc Delft. 

/ « o l i e , tc l uur, door hot bestuur van bot 4C 

dijksdistrict in Overijsel, in Dc Zeven Provinciën, 
liet maken dor gehouwen on liet uitvoeren vaneenift 
bijbehoorende kunst- en aardewerken voor het tweede 
stoomgemaal in Mastenbroek. 

Seldermalaen. Ie 1 uur, door don dijksteel van 
bet poldordistrict Tielerwaard, bij J . M. M . Verategen, 
bet maken van cou zandborm aan dc binnenzijde van 
don dijk onder Varik cn Iloescjt, tor lengte van 
173 M. 

Vrijdag, 10 Aug. 
V K s « r h , te lO'/j uren, door hot ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gob. van het prov. bost.: het 
doou van buitengewone herstellingen aan de Rijks
werken anu hot poutveer te Lith. Aauw. 6 Ain/ 
Raming ƒ2760 . 

Velgen, te 12 uren, door het bestuur vnu den Zuid* 
Wijkermoerpoldcr, in het Hotel Apeldoorn : het maken 
van oen grintweg, lang ong. 2130 M. Inl. bij den 
bouwkundige J . J . Mulder, te Velzen. Aanw. 9Aug. 
tc 2 uren. 

SreaJagM, te 12 uron, door het prov. bestuur; 
het bouwen van ccne sluiswachterswoning bij dc uit. 
watcringsluis voorliet Miiuuekezijlvcst, nabij Zoutkamp. 

Uiendaarn , te 12 uren, door het bestuur van den 
Willcinspohler, bij Van Ommeren: bet maken van oen 
steenes ihundanesluis in de kade tegenover hot huis 
van W. A. van den Berg, tc Ochtcn, Aanw, te 10 
uren. 

Arnl iem. to 1 uur, door dc comm. voor dc ge
meentelijke gasfabriok, in hare vergaderkamer: lo. het 
maken van cen waterdichten teer- on ammonia-water
put; 2o. het doon van eenige verfwerken aau dc ge
bouwen met toebehooron. 

t ' ithuixrrmeeden, te 5 uren, door burg. on wetli.: 
10. het bouwen vau eene onderwijzerswoning te Ülden-
Stjli 2o. dc vergrooting van de onderwijzerswoning te 
Oosternieland | 3o. idem van do school enz. vau liet 
Oudeschip; 4o. eenigo herstellingen aan dc school eu 
onderwijzerswoning aan dou llooilandsehcwcg. Aauw. 
to '.) uren. 

Helder, to 7 uren, door burg. cn weth.: hot ma
ken van oen gedeelte bazaltmuur bij het Molenplein. 

Vaorstrhateii, door J. P. Tbeub: de levering van 
1000 HL. puike Ruhr-inachinckolcii voor de stoom* 
machine van den Doivenvoordsoh-Veeosüdschen polder. 

Slruwp-Siedarp, door bet gemeentebesl uur : de le
vering van 90,000 Waal vorm straatkeien, franco te 
Alkmaar. 

Katerdag, 11 4ug. 
El»t , to 10 uren, bij G. R. Ockcrsc: het bouwen 

van een sociëteitsgebouw on eenige verbouwing iu het 
bestaande woonhuis in hot dorp Eist, bewoond door 
genoemden kastelein. Bestek on teekening liggen al
daar. Aanw. 2 dagen vóór dc besteding, vau 0—11 
uren. Inl. bij don opzichter G. J. van Hurk, aldaar. 

A m x i r r d a m , te 11 uron, door bet ministerie vau 
marine, aan 's Rijks werf: bot uitbaggeren vnn hot 
marinedok aldaar. Aauw. 9 Aug., te lo uren. 

ZuUJndrcrhl, tc 12 uren, door dijkgraaf en hoog
heemraden van do Z w ij nd recht sche Waard, bij J. 
Pieterman: lo. liet herstellen van deu groudafslag en 
het vierkanten on verschillende plaatsen van don dijk 
in de gemeenten Groote-Lindt, Zwijndrccbt en llcndrik-
[doambsobt; 2n. het herstellen en opmaken van n;s-
work ouder Ncderboven, Dcvelsluis en Hèerjansd-ii.; 
3o. het gedeeltelijk verhoogen, vierkanten cn horst 
len vau den Boezem weg nan (Ion boezem do Devcl in 
ilio waard. Aanw. 7 Aug., tc lO ' /i uren. 

'•-Hage, to 1 uur, door het ministerie van finan
ciën : bot herstellen en verbeteren van dc Kijkstcle-
graaflijnen langs den Staatsspoorweg tussehen Votn-
wouden en de Duitsche grens bij Niouwsecbans aai 
van (ironingen over Assen cn Meppel tot. Zwo te, 
alsmede langs den Nederlandschen Ccntraalspoorweg 
tussehen Zwolle en Kampen, met inbegrip der ï;j-
lijneu to Groningen, Hoogezaud, Sappemcer, Win
schoten, Assen, Hoogeveen, Meppol en Zwolle. Ka
ming / 13S4. 

Zwol le , te 1 uur, door burg. cn weth.: bot dien 
van eenige verfwerken aan verschillende gemeeute:*,-
bouwen eu bruggen. 

Hurliuijtum, to 4 uren, bij H. .1. Oostorbof: lot 
doon vau eeuige vernieuwingen cn herstellingen ruin 
den toren tc Siirhuizum. Iul. bij den architect P. ven 
dor Werft", te Buitenpost. Aanw. te 3 uren. 

Kollerriam, door hut besluur dor Rotterdams?!.? 
Diergaarde: bet bouwen vau cen woonhuis en ut 
maken vau een paal- on gemetselde fondeeriog voot 
eeno bloemenkast, op het terrein der Diorgaar.lc, 
vroeger genaamd Zijde Winden. Aauw. 9 Aug., ie 
11 uren. 

«oir i i r l in lkaaard, door hot bestuur der Oost- „tt 
West somerlan den, bij Van der Woel: lo. het malca 
iler gebouwen cn verden inrichtingen ten dienste vau 
het tc stichteu stoomgemaal, benevens hot bouweu 
van oen machinist- ou stokerswoning, verder dc be
noodigde aardwerken, mot het graven van ecu toevoer-
Kanaal ; 2o. hot leveren on stollen van cen stoomwerk
tuig met scheprad on stoomketels enz. 

t'treriit, door de Nederl. Rijnspoorwegmaatschappij: 
liet. maken van bergplaatscn, retirade cn keibestrating 
op hot station Arnhem. Aanw. 0 Aug., te 11 orott. 
Bilj. inz. 10 Aug. 

Haandag, 13 Aug. 
«-liusi-li te 10 uren, door burg. en weth.: het 

driejarig onderhoud van den strnatweg van 's-Bosch 
naar Bost, eindigende 30 Juni 1«S0. Aanw. 8 Aug., 
to S uren. 

AntMierdam, te 12 uron, door burg. eu weth.: lo. 
verlagen cn verbreeden van dc Slcenvoetbrug en van 
do steenen wulfbrng no. 818; 2o. graven van een ge
deelte Singelgraclit acuter dc kazerne Oranjc-Nassau. 

IHnttdag, I I Ang. 
HuiteniiaM , te 11 uren, door den burgem. vnn 

Aclitkar-polen: lo. het verbeteren van do Buitenpos
ter vaart ij 2o. idem van do Surhuizumervaart, ioopendc 
van het Rluuwvallaat tot Siirhuizum. Aanw. 11 Aug., 
te 9 uren. 

l'trei-ht, te 2 uren, door dc maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen: hot makeu van een gebouwtje 
voor privaten en van urinoirs op hot station Zutlcn. 
Raming ƒ34110. 

Leeuwarden, door S. van Hulst en Co.: hot ver
grooten van don houtkolk bij den houtzaagmolen Dc 
Phcnix. 

VVrMrr-KIJkerh , bij I). K. Osinga: het bouwen 
ccner boerenduizing mot seuuiir aan den Hoogen 
Heerenweg onder WesterNijkcrk. Iul. bij den archi
tect B. A. Gelders, tc Hallum. Aanw. 13 Aug.. te 
10 uren. 

Waenadag, IS Aug. 
Rotterdam , tc 1 uur, door burg. cn welh.: het ma

ken van een laudhoofd met opritten en andere daarmoc 
i i verband stnaudc werken iu de Boompjes, voor do 
in aanbouw zijnde Willemsbrug. Aanw. 10 Aug.. te 
1 uur. 

Donderdag, tS tug. 
V l l a g e , te 12 uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken, ten behoeve der Staatssp.: bet inkepen 
on bereiden met chioorzink van grenen dwarsliggors 
en dc levering van hut noodige chioorzink, benevens 
eenige bijkomende worken. Inl. bij den eerstaanw. 

ingenieur tc Rotterdam. Aanw. 8 en 11 Aug., tel
kens lo 11 uren. 

Middelburg, te 12 uren, door den directeur der 
reg. cn dom.: het verhoogen van do beide oostelijke 
slijkvangers, met. het onderhoud tot 1 Mei '78 vau 
deson on van den westelijken slijkvanger nabij don 
poldor De Kleine Stelle, in don Brakman, daaronder 
begrepen hot loggcu van krammal. Bilj. inz. vóór 
10 ureu. 

Vrijdag, 17 Aug. 
tironlngen, te 12 uren, door bet prov. bestuur: 

het herstellen van den walmuur langs het Winschoter-
diep te Scheemda. cn verhoogine van een aansluitend 
gcucollo; hot plaatsen vau wrijfpalen voor den muur 
langs den diepswal eu het maken van vcilighcidslcu-
ningen bij de klapbrug. 

Katerdag, I* Aug. 
Hellevoet-lui»., te I I 1 . , uren, door den directeur 

dor marine, ter griffie: het uitvoeren van eenigo be
langrijke onderhoudswerken aan dc gebouwen enz. van 
's Rijks werf aldaar. Aanw. 13 Aug., van 10—12 uren. 

Weeiiftdag, 22 Aui. 
V l l a g e , to 11 uron, door het miuistcrio van bin

nenl. zaken: het herstellen van don Zuidcrlcidam in 
het Zwolschc diep, van 5950 M. tot 6680 M. uil het 
sluisje dor Grcenlc, tot hot zceoinde, benevens van don 
luiduostelijkcu en zuidwcstelijken dam van Kraggen-
burg. Aauw. 17 on IS Aug. Raming f 22,4S0. 

Vri jdag, 24 Aug. 
Groningen, te 12 uren. door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het geb. van het prov. best.: hot 
herstellen on onderhouden van dc als zeewering die
nende voormalige vestingwallen te Dellzijl, Van den 
dag der goedkeuring van de besteding tot 30 April 
'78. Aanw. 17 Aug. Raming ƒ 5266. 

Katerdag, 2& Aug. 
Aalameer, tc 12 urou, door het gemeentebestuur: 

het maken Van eon rijweg, iu het Oosteinde der ge
meente, over eene lengte van p. in. 4250 M., alsmede 
van 8 bruggen. Aanw. 22 Aug, tc 10 uren. 

VYocitiduc, 2 » tug . 
BokMel , te 12 uren, door het bestuur van liet 

waterschap der Rivier de Domme), ton raadhuize: het 
verbeteren var. genoemde rivier tussehen Sint Oeden
rode en Wocnsel. lal. hij deu ingen. van het water
schap te Stratum. Aauw. 21 Aug., te 9 uren. Bilj. 
inz. 28 Aug. bij don secretaris-ponuingniccster te 
Bokstel. 

Op later le benalen datum 
V Hu ge, door burg. cn weth.! bet leveren, stellen 

m ged. con jaar onderbonden van een stoomwerktuig 
cn daartoe behoorende werken, voor het opvoeren van 
water uit het kanaal te Scheveningen, tot doorspoeling 
dor riolen aldaar. 

Allooji van Aanbestediogcn. 
• I l l i i i M i i i i . l'.l Juli: bet bouwer, van een woon-cn 

winkelhuis voor F. Veen: minste inscbr. was II. ten 
Holt, tu Amsterdam, voor f 12,999: gegund. 

Abcoude. 20 Juli: het bouwen van oen hofstede 
mot schuur cn hooiberg voor Wed. J. dou Hartog, te 
Bijlmermeer; iugek. Ifi biljetten, als: 
J. Poot, te Amsterdam, J 14.S00 
J. H. Braskamp, „ idem „ 13,988 
J. Kieviet, „ Haarlem, „ 12,fiS6 
J. Zijp, „ Papckop, „ 11,150 
A. J. van Kleef, „ Lopik, „ 11,400 
G. v. d. Star, „ Nienwer-Amstel, „ 11,300 
•\. Verduin, „ Nieuwlund, „ 11,009 
W. 1). van Mourik, „ Drurnpt, „ 10,707 
tt'. Gijzel, „ 'sGrnveland, „ 9,951 
(1. Molhuizen, „ Geïjnbrug. „ 9,600 
J. II. dc Vos, „ Utrecht, „ 9,500 
\V\ van Lokhorst, „ Wilnis, „ 9,408 
B. Vcnnolen, „ Weesp, „ 9.3S2 
X. dc Bruin, „ idem „ 9,300 
J. Vree, „ idem „ 8,986 
J. C. van Gijn, „ idem „ 8,969 

Vllage, 21 Juli: bet herstellen cn verbeteren van 
de Rijkstelegraafliincu langs don Rijnspoorweg tus
sehen Kdc en dc Duitscho grens bij /evenaar. lant's 
den Staatsspoorweg tussehen Arnhom cn Zwolle, Zutfen 
en do Glaiicrbrug cn Almeloo en do Duit-olm grens 
hij OldensasL en langs den Oostcrspoonveg tussehen 
Amersfoort en Zutfen; minste inschr. was A- lions, le 
Ul recht, voor ƒ 1190. 

Mrppel , 21 Juli: bet bouwen van een woonhuis 
aan deu stationswog aldaar; ingek. 3 lui]., als: 
Timmer, tc Meppol, ƒ 3490 
.1. Olten. „ idem „ 339S 
.!. van Lecndors, „ idom „ 2987 

i i i i - i c r i i n i n . 23 Juli: bot maken van worken inde 
Sladsrictlanden cn langs do Nieuwe Vaarl, len behoeve 
van het goed ere testation van de Roll. Uzorenspoor-
vegmnatschappij, iugek. 7 hilj., als: 
J. ï . Visser. te Nicuwer-Amstel en 

H. Landsaat Jr., „ Amsterdam, / 184,500 
0. Bosman, „ idem „ 177,886 
Da Zwaan Jr. cn 

Koper, „ idem „ 104,317 
J. P. Cornelisscn, „ idem „ 102,000 
A. Krnmors en 

I). Blokland, „ Rotterdam, ,. 159,900 
J. Kooij, „ Amsterdam, „ 159,300 
L. Hollander, „ Capelle a LL en 
A.v.d.Mcijdcn Az., „ Hardinksveld, „ 145.42S 
kWMfwfeerl. 23 Juli: het vernieuwen van straten 

in Waalklinkors, lava- cn veldkcien, over cenc opper
vlakte van ongov. 3000 M.; ingekomen 2 bilj., als: 
A. Maters, te Amersfoort, f 14fi5 
'1'. W. Bonte, „ idem „ 1340 
Scgnnd. 

Kek»! . 23 Jnli: bot afbreken dor oude- eu het 
bouwen van eene nieuwe school tc Anderen, gom. 
Anion; ingekomen 5 biljetten, als: 
E. Kliphuis, te Veendam, f 2195 
J. Lamberts, „ Asseu. „ 1810 
1>. Bubbeling, • Ank», .. 1709 
L. Meertens, „ Gieten, » 1795 
B. K. Kliphuis, „ Anloo, „ 1699 
gegund. 

U e l i - l i a t e n . 25 Juli: het afbreken van een woon
huis cn daarvoor in plaats bouwen van cen pand in 
'le Koitc-Dijkstraat; ingek. 5 bilj., als: 
A. .1. Birkholf. te Rotterdam, f 8120 
H. Verbiest, „ idem „ 7770 
C. Bal, „ id.;m „ (1924 
0. Bekink, „ Üclfshavcn, „ «545 
C Andersen, „ idem „ fi385 

•llUsrvwsr. 25 Juli-, het maken van eene dwars-
helling mot bijkoincndo werken; ingek. 7 bilj., als: 
C Verheul Jr., te Hardinksveld, f 18,600 
0. v. d. Mcijden, „ idem „ 12,000 
P-A. A.v. Regonmorter, „ Rotterdam. „ 10.850 
D. Boor, „ Sliedrecht, „ 9,980 

J . Smit, „ Nicuw-Lckkcrland, „ 9,500 
0. A. Karsseboom, „ Ridderkerk, „ 9,450 
*• Piena, „ Kralingen, „ 8,696 

» e \ r n t e r , 25 Juli: het verbouwen van cou woon
huis voor M. van der Belt aldaar; ingekomen 12 
''"J-. als: 

J. Markorink, te Deventer, ƒ 2075.50 
R. van der Spoel, „ idem „ 1985. 
J. v. d. Woerd, „ idem „ 197650 
J. Pot Jz., „ idpm „ 1970. 
G. Romimdo, „ idem „ 1950. 
W. J. Kolkert, „ idem „ 1948. 
B. J. Feborwee, „ idem ., 1937. 
A. J. Mensiuk, „ idem „ 1930. 
J. Wittoveeu, „ idem „ 1915. 
A. (i. Beltman, „ idem „ 1900. 
H. Korteling, „ idem „ 1S58. 
M. J. Muidcrman, „ idem „ 1333. 
gegund. 

Rireg, 2fi Juli: het verbouwen van eeu woonhuis 
aan den Rijksstraatweg te Steeg; ingekomon 6 bil
jetten, als: 
II. Gerritsen, te Steeg, ƒ 2463 
E. J . A. Steentjes, „ Velp, „ 2425 
J. Steiuvoort, „ Dieren, „ 2399 
W. Kuklaar, „ idom „ 2359 
H. Kleinhout, „ Arnhem, „ 2270 
W. Welsing, „ Brummen, „ 2236 
gegund. 

Haarlem, 2fi Juli: het herstellen van de storm
schade, ontstaan in Jan. en Fob. '77 aan do haven
hoofden to Medemblik; minste inschr. was J . Gijzelaar, 
te Medemblik. voor /"I-749. 

vvilieniooord, 27 Juli: het verrichten van eenige 
werkzaamheden aan gebouwen van het inariiiemo eta
blissement; ingek. 15 bilj., als: 
J. Hoogcrduijn cn 

J. de Vries, tc Helder, ƒ 10,588 
Peters en Stcijaart, „ idem „ 10,817 
Gebr. Korff, „ idem „ 10,600 
Gebr. Moorman. ,, idem „ 10,590 
P. Spruijt, „ idem „ 10,584 
S. Gooien, „ idom „ 10,290 
P. Duinker, „ idom „ 10,069 
W. dc Jong Jr., „ idem „ 9,990 
P. Verhey, ,, idom „ 9,988 
A. Vos Rz., „ idem „ 9,842 
II. Bakker, „ idem „ 9,780 
Gebr. Bomhoff, „ idem „ 9,650 
M. Daalder, „ idem „ 9,600 
.1. F. Philipson, „ idem „ 9,030 
1). do Vries, , idem „ 8,888 

tmslerdam , 88 Juli: het on der-profiel-brengen en 
onderhouden van kanaaldijken in bet voormalig wes
telijk LI. ter gezamenlijke lengte van ruim 25,00(1 M.; 
miusto inschr. was C. Boulorsc, to Amsterdam, voor 
ƒ 150,425. 

V l l a g e , 30 Jnli: lo. bet opruimen van cen gedeelte 
der hoofden aan den mond der Oude- of Marinehaven 
lo Hellevoetsluis enz.; minste inscbr. was T. Volker, 
te Dordrecht, voor ƒ62,600. 

2o. het veranderen vau oen gedeelte grintweg iu 
straatweg in deu zijtak van den grooten weg le kl. 
uo. 7 tussehen Rotterdam en Kralingen enz..; minste 
inschr. was L. den Hoedt, te Delft, voor ƒ47fi7. 

l l r e c h l , 31 Juli: de levering van stalen puntzak
ken, ten behoeve der Slaat sspoorwegen; ingekomen 
7 bilj., als: 
I). A. Schretlen cn Co., te Leiden, ƒ G315 
F. Noulct ou Co., „ Brsoquegities, .. 6250 
L. .1. Enthoven cn Co., „ VHage „ 6200 
Maschitienfabrik Deutsch-

land, .. Dortmund, „ 5780 
l-'riedr. Krupp, „ lissen, „ 5280 
Union Aetien-Gesellschaft, „ Dortmund. „ 4912 
Bochum er Verein für 

Bergbau u, s. w., „ Bochum, „ 4520 
Amaterdam, 31 Juli: het maken van een socië

teitsgebouw, ou het terrein van dc gesloopte perceelen 
aan don Singel, hoek Geelvinkslecg, voor de Katho
lieke Vereenigiug; minste inschr. waren Mulder cn 
Sariemijn, te Amsterdam, voor/42,474. 

Kroningen, 31 Juli: het maken eener wiukclbchui-
zing met bovenwoning, smederij en 3 woningen; inge
komen 10 bilj, als: 
11. van der Nap, tc Groningen, f 16,550 
K. W. Wielsema, „ idem „ 15,488 
H. Jansen, „ idom „ 14,970 
K. Woldendorp, „ idem „ 14,950 
J. do Vries, „ idem „ 14.8S5 
T. Bos, „ Bedum, „ 14,836 
P. Boilers, „ Groningen, „ 14,640 
J. F. Lijboring, „ idem „ 13,970 
.1. VV. Bakker, „ idem „ 13,925 
W. Cones, „ idem „ 13,890 

Arnhem, 31 Juli: bet vernieuwen van eengedeelte 
dor bazalt kade langs den Rijn; ingek. 3 bilj., als: 
G. J. Hoogere, te Arnhem. / 5999 
S. P. Welsing, „ idom „ 5633 
M. Jnnsou, „ idem „ 5555 
G. vau Berkum, „ idem „ 4962 
J. Post, „ idem „ 4S89 
11. van do Sand. „ idem „ 4S44 
A. \V. Lensink, „ idem „ 4585 
1). W. Magendans, „ idem „ 4095 
gegund. 

Klecmendaal , 31 Juli: bet houwen van oen blok 
vnn 2 woonhuizen op dc gronden van hot. gesticht 
Meer-cn-berg: minste inschr. was firma W. en M. 
Mulder, tc Haarlem, voor / 18,570. 

Rotterdam, 1 Aug.: het bouwen van ene ijzeren 
basQulebrug op steenen hoofden over de Goudsohe 
Vest, tegenover do Jonker-Frausstraat; ingekomen 17 
hilj., als: 
0. de Groot, tc Sliedrecht. f 38,400 
J. Zaayer en Zn., „ Rotterdam,, „ 36.000 
J, dc Brey, „ idem „ 33;J33 
E. S. Reymer. „ idem „ 33,000 
S. II. Tassemcijor Jr., „ idem „ 32,000 
T. Kantors „ idem „ 31,813 
P. A. A. v. Regenmorter, „ idom „ 30,760 
11. Stelwagen, „ idem „ 30,465 
C. Verheul, Hardinksveld. ., 80,888 
O. Bal Cz., „ Rotterdam, „ 30,200 
A Honkomans, „ idem n 29,257 
A. Pienii, „ Kralingen, „ 28,900 
J. C. Tom, „ idem „ 2S.26S 
D. Boer, „ Sliedrecht, „ 27,943 
C. A. v. Roede en Co., „ Rotterdam, „ 20,992 
M. v. d. Wegt, „ idom „ 26,890 
Ö, Key, „ idem „ 26,500 

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN FA
BRIEK- EN IIANHWERKSNI.IVERHEID 

IN NEDERLAND. 
26e ALGEMEENE VERGADERING, 

gehouden te Amsterdam den l""" en 2J«" Augustus \KTt. 

Mr. D. .1. Baron Mackay, voorzitter van het 
Hoofdbestuur, opent de vergadering on zegt in zijne 
rede o, a. het volgende: 

• Is er niet één gevoel, mijnheeren, dat onzer 
aller gedachten bij deze ontmoeting beheerscht? 
Daarvan do tolk te zijn is voor mij in het bijzonder 
eene zware taak. Het overlijden vuu Hare Majesteit 
ouzo zeer geëerbiedigde en geliefde Koningin is een 
zwniv slag voor ons vaderland. Dc wonde is nog te 
versch om haren omvang te bepalen, maar veilig 

mogen wij verklaren, dat zelden eene Vorstin aan 
haar volk ontviel, wier leven zoo vruchtbaar was 
op allerlei gebied. 

»Alvorens ouzo werkzaamheden cen iianvaugnemen 
zal ik voor enkele oogeiiblikken uwe aandacht iu 
beslag Daman. Hel degenen, die meenen, dut in 
vergaderingen als deze uitsluitend sprake mag ziju 
van nijverheid in hare moest beperkte beteekenis, 
weet gij, dat ik niet instem. De taak mij door u 
gedurende vele jaren toevertrouwd, heb ik steeds 
beschouwd als van wijdoren omvang. De belangen 
der nijverheid zijn m. i. zoo veelzijdig, hare ontwik
keling staat in zoo nauw verband tot dc wetgeving 
niet alleen biej-lelaude, maar ook in het huilen-
land , de verdeeldheid der staatshuishoudkundige 
scholen raakt haar vau zoo nabij, de ontdekkingen 
der laatste jaren vooral op natuur- en werktuigkun
dig gebied vorderen zulk cen mate vau inspanning, 
dat meu indenlaad moeite heeft te begrijpen, hoe 
iemand aan het denkbeeld komt, dut vereenig'mgen 
van bijveren zonder plichtverzuim gerust hiervoor dc 
oogen zouden kunnen sluiten. 

sDegnKJtste misslag, dien de nijverheid kan begaan, 
is te verzuimen zorgvuldig na te gaan wat op maat
schappelijk en staalkundig gebied voorvalt, en daarbij 
te deuken beiicdoii de oppervlakte van hetgeen men 
ziet. 

»Van staatswege ondernemingsgeest op te wekken 
gaat niet aan; dien tc steunen door onderwijs vooral 
en door belangstelling ligt Op den weg der Regeering. 

»Geen beter bewijs, waarloe kunstmatige toestan
den leiden, dan het treurig lot, dat onze suikernij-
verheid tebourl is gevallen. 

»De ambachtsschool neemt, overeenkomstig deu 
wensch dezer Vereeniging, meer ou meer in de lij 
onzer instellingen cone barer waardige plaats is eu 
zal — naar ik hoop — bij eene herziening der wet 
op het middelbaar onderwijs dc erkenning verkrijgen, 
dio zij verdient en die haar uu reeds tebeurt valt 
van de zijde van het staatstoezicht op dien tak van 
onderwijs, 

üWat. onze Vereeniging betrof!, ik geloof dat zij 
zich mag verheugen over het genomen besluit, om 
alhier de tentoonstelling in het leven leroe]»cii, met 
wier goeden uiislag de regelings- en moer in bel bij
zonder dc uitvoeringscommissic mag gelukgewcnscht 
worden, terwijl gij zeer zeker met mij zult instem
men, wanneer lk onze bijzondere voldoening le ken
nen geef over de belangstelling —• in weerwil van 
diepgevoelden rouw — door HH. KK. HII. de Prin
sen van Orunje on Alexander getoond. 

»De ondervinding heeft ook nu weder bowezen, 
hoezeer de hoofdstad en het Palcis voor Volksvlijt 
oene schier eenige gelegenheid vooi' de goede uit
voering aanbieden." 

Na overlegging van het verslag over den toestand 
der Vereeniging, de rekening en verantwoording van 
den penningmeester van het Hoofdbestuur, en de be
noeming van verschillende commission van onder
zoek en advies, ging men over lot dc eigenlijke be
handeling van de uan de orde gestelde punten. 

De afdeeling Haarlem verdedigde bot streven uaar 
afschaffing van alle inkomende rechten, en daartoe 
[«gingen aan te wonden bij de Regeering. 

Op voorstel van deu Voorzitter, die er op wees, 
dat nog onlangs in de Kamer de herziening der 
handelstniïeven was behandeld. weid besloten dit 
punt aan te houden tot eene volgende vergadering. 

Vervolgens kwam aan dc orde de beantwoording 
der door den Minister vau Justitie gestelde vraag
punten omtrent cen eventuéele uitbreiding der wet 
op don Kinderarbeid. 

1°. werd door deze Vereeniging geadviseerd, »dat 
de grens van den leellijd van 12 jaar voor verbod 
van arbeid niet mag ingekrompen worden." 

2°. werd de vraag bepreken, of de grens van het 
aantel werkuren voor den leeftijd vau 12—14 jaren 
mag uitgebreid wonlen. 

In hot algemeen bleek de Vergadering van oordeel, 
dat deze leeftijd niet geschikt is voor zwaivn arbeid. 
De aldeeling Amersfoort wilde zelfs een grens stellen 
van 6 uren per dag en nachtwerk verbieden tot na 
12j:iiigeu leeftijd. De afdeeling Utrecht betoogde het 
beginsel, dat de Staat de bescnenning van kinderen 
in geen geval mag loslaten, zelfs al moest dit ge
schieden ten koste van de belangen der werkgevers. 

liet bestuur der Vereeniging voor den Werkenden 
Stand Ui Amsterdam waarschuwde daarentegen voor 
overdrijving. Het wees er op, dat door beperking 
bet levensonderhoud ook beperkt wonlt, er tegen 
waarschuwende geleeiden te vormen iuplaats van werk
lieden , of hen iu de gelegenheid tc stellen op straat 
te loopen cn nkattekwiiad" uit te voeren. 

Men merkte evenwel op, dat het beginsel van 
schoolplichl moet samengaan mol beperking van kin
derarbeid. 

Inplaatl van direct schoolplicht tc vragen, be-
vonleien wij alzoo — werd geantwoord — indirect 
hot schoolbezoek. Het resultaat is dus hetzelfde. 

Dc quaestie van den veldarbeid was volgens den 
Voorzitter op te lossen, dooi' dc vacantie algemeen 
te doen loopen gedurende den oogsttijd. 

liet resultaat van de bespreking was, dal bij 
meerderheid van stemmen besloten wenl, deu Minis
ter van Justitie kennis te geven, dat deze vergade
ring vóór uitbreiding vau het. beginsel der wet op 
den kinderarbeid gestemd is. 

In Verdere bijzonderheden, voortvloeiende uit dc 
uillnviding dezer wet, wenschte mon niet te treden. 
Men zon echter iu het advies aan den Minister met 
het oog op dc bepalingen omtrent bet nachtwerk 
wijzen op dc belangen der industrie, welke meteen 
algeheel verbod vau het nachtwerk niet overeenstemt 
men. Een on ander op voorstal der afdeeling Aut-
stciil;im, die eeno absolute bepaling in deze onge
raden achtte. 

Ontkennend werd besloten te antwoorden op de 
vierde vraag: Behooren de wettelijke bepalingen 
tegen overmatigen arbeid zich ook uit te strekken 
tot vrouwen, onverschillig van welken leeftijd, en 
deze b. v. evenals in do Engelsche wetgeving met 
jongelieden te worden gelijkgesteld .' 

Mede wenl ontkennend beantwoord de 5e vraag: 
Is als voorwaarde voor het tewerk stel Ion van kin
deren en jongelieden te vorderen eene verklaring 

van een geneesheer, dat dc krachten van don per
soon toereikond zijn VOOT don arbeid, dien hij te 
verrichten heeft? 

Vraag 6: Verdient biertelande bet Engelsche 
hall'liine-syslcem navolging, met dien verstande dat 
men, ook zonder wettelijke invoering van school
dwang, zou behooren te verbieden, dat een kind van 
10—13 jarigen leeftijd op denzelfden dag/ouwel vóór 
12 uren des voormiddags als na 1 uur des namiddags 
wordt tewerkgesteld? leidde tot de uitkomst, dat 
hot denkbeeld in algemeenen zin behoort to worden 
gesteund. 

De 7e vraag, betreffende hot bij dc wet regelen 
van een zeker aantal vrije dagen 's jaars, wordt ont
kennend beantwoord. 

Dc 8e vraag: Moet de wet zich uitstrekken over 
eiken arbeid evenals over fabrieken on werkplaatsen? 
werd iu beginsel toestemmend beantwoord. 

De 9e vraag naar eene zuiver juridieke definitie 
van het woord • werkplaats" vervalt door de aan
neming van vraag 8. 

De 10e vraag: Of do uitzonderingsbepaling der 
wet van 1874 voor »huiselijke cu persoonlijke dien
sten" niet vervallen kan? is toestemmend beantwoord. 

De 11e en laatste vraag: Of hol noodig is inspec
teurs te benoemen om to waken voor de nakoming 
der nieuwe wet? wordt mede in loestemmenden zin 
beantwoord. 

Na de pause kwam aan de orde punt XII, de 
zaak van den arbeid in de gevangenissen in verband 
met do belangen en rechten der bijzondere industrie. 

De afdeeling Den Haag stelde voor het bezwaar 
op te lossen door aanbesteding van het werk van 
gevangenen aan fabrikanten van het werk, dnt ge
maakt werd. Besloten word het vooi-stel nevens dit 
denkbeeld ter verdere overweging naar de afdeelin
gen te verzenden. 

Hierna kwam ter sprake punt XIII, betreflende 
do ongelijkheid in de helling der invoerrechten door 
ons land en andere landen up manufacturen. Pi-ank
rijk en België vergen b. v. van den Nederlandschen 
fabrikant 10 pCt. voor manufacturen en tapijten, 
terwijl de Fransche en Belgische leveranciers slechts 
5 pCt. rechten betalen. 

Het voorstel, hoewel bestreden door Haarlem, 
werd bij stemming aangenomen. 

Door dc aldeeling Zwolle wenl de wensch verde
digd, dat niet zonder nader onderzoek worde over
gegaan tot de droogmaking van het Zuidelijk deel 
der Zuiderzee. Te veel wordt deze diwgmaking van 
het Zuidelijk deel vereenzelvigd met de algeheels 
droogmaking; daartegen waai-sclmwt deze afdeeling, 
evenals voor het gevaar, hot algemeen door het par
ticulier belang te laten overvleugelen. Zij acht dit 
plan onrijp en niot rekening houdende met de be
langen van dc omliggende provinciën. 

Dordrecht stelde voor, dit punt, als te veel tre
dende op het gebied van technische geschilpunten, 
niet te beslissen. 

Vervolgens hield Zwolle een uitgebreide rede om 
aan te toonen, dat bier geenszins van een technisch, 
maar integendeel van een het zwaarst wegend 
algemeen belang sprake is. 

De motie van Dordrecht werd verworpen. 
Hierna stelde de president voor aan het Hoofdbe

stuur op te dragen oen adres te richten aan do 
Tweede Kamer, mot het verzoek zoo spoedig moge
lijk deze zaak aan de onle te brengen en alsdan de 
droogmaking der Zuiderzee ïn haar geheel te onder-
zoekeu. 

Punt XIV, gesteld door de afdeeling Zwolle, om 
vanwege het Hoofdbestuur de belangstelling der af
deelingeu in vraagstukken, zooveel mogelijk direct 
in verband mei het hoofddoel der Vereeniging staande, 
op te wekken, werd tenslotte goedgekeurd cn hier
mede deze eerste vergadering besloten. 

Tot leden van bet Hoofdbestuur werden gekozen 
de boeren J. P. Bredius cnA. Knijll; herkozen wenl 
met algemeene stommen Mr. W. O. T. van Oud-
heusden. 

De voorzitter opende Donderdag 2 Augustus de 
tweede zitting mei ecu v -stel , op grond van 
de hooge verdienste van den tweeden Eere-voorzitter 
der tentoonstelling van Kunst op N\jverheid toe
gepast, en het vele wat zij hem dankt, Z. K. H. 
Prins Alexander der Nederlanden tc benoemen tot 
eerelid dezer Veieeniging. 

Ook de Minister vun Binnenlandsche Zaken, Mr. 
A. Heemskerk Azn., werd op zijn voorstel toteere
lid benoemd. 

Aan de orde is dc benoeming eener commissie tot 
beoordeeling der voordrachten tot het uitreiken van 
vereerende getuigschriften en medailles aan werk
lieden. 

Keu OStal werklieden zijn voorgesteld door 8 af
deelingen, waarvan enkel door de afdeeling Am
sterdam I 0. 

Na langdurige discussién over den maatstaf waar
naar deze bolooningeii moeten worden uitgereikt, is 
besloten dese voordracht aan te houden tot nader de 
voorwaarden van toekenning zijn gefonmiWiil. 

Aan de orde was daarna punt. XVII, waarin do 
aldeeling Dordrecht haar bezwaren ontwikkelt tegen 
de stichting van het Museum van Kunstimlustric te 
Haarlem, 

«• Omdat dit Museum waarschijnlijk het minst 
zal wonlen bezocht dooi- den werkman, die het meest 
beliuolie heeft aan het aanschouwen van het schoone 
in dc kunst. 

ó. Indien het bezoek van deu handwerksman al 
door bijzondere middelen kan wonlen herorden!, dan 
zal dit zonder de noodige voorlichting geen vruchten 
afwerpen. 

e. Onderricht moet derhalve gepaard gaan met oe 
tentoonstelling van de kmistnijverheidsToorwerpen^ 

d. Voor een en ander is Haarlem wellicht een der 
minst geschikte plaatsen van ons land. 

•;• Koveudion zijn reeds door de Regeering vele 
afgielsels op» •ti van ov orblijfselon van oude va-
ilerlaudschc kunst bijeengebracht in hei Koninklijk 
Museum van Oudheden te 's-Gravvnhnge, zoodal thans 
versnippering vuu lunchten plaats heeft. 

De afdeeling Dordrecht lichtte dit standpunt nader 
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toe. liet bezwaar was hoofdzakelijk, «int Haarlem 
geen centrual|>uut is in den lande. Ook werd het 
denkbeeld uitgedrukt . dan liever waiidelleeranrs. 
kundige menschen, die met tact den zin voor bet 
schoone weten op te wekken, aan te stellen. 

De heeren Dolnrat en prof. Van der Willigen, be
stuursleden der Maatschappij van Nijverheid, ver
dedigden het llaarlemsche Museum. De laatste ves
tigde vooral dc aandacht op de behoefte, het kunst
gevoel op te wekken door een juist begrip vau stijl, 
niet alleen bij de verschillende industrieën, maar iu 
de eerste plaats bij het groote publiek, dat het werk 
betalen moet. 

De heer Victor de Stuers was van deselfde mee
ning, maar meende dat die opwekking van bet ware 
schoonheidsgevoel en de daartoe noodige kennis bij 
het groote publiek en den industrieel terzelfder tijd 
plaats kan hebben. Hij voor zich achtte de plaats 
van het llaarlemsche Museum een uitvloesel van de 
plaat", waar de Maatschappij van Nijverheid gevestigd 
is, maar achtte de/e daarom ook niet zoo geschikt. 
Maar wat het kunstgevoel alleen opwekken kun is 
degelijk openbaar onderwijs in de artistieke rokken. 
Als zoodanig kan een museum slechts een hulpmid
del, een laboratorium zijn. Haar onderwijs moet voor-
gaan, is hoofdeisen, is op het oogenblik behoefte 
voor het aankweeken van kunstzin. 

Van het lager onderwijs tot het hooger onderwijs 
toe, is hel op dit oogenblik met de zaak der aan-
kweeking van het artistiek gevoel zot» treurig mo
gelijk gesteld. 

Aun ambachtsscholen en goede kweekscholen, waar 
goed onderwezen wonlt, is behoefte voorden werk
man. 

Het besef bij het grooie publiek behoort levendig 
te worden van den ontwikkelenden iimreelen invloed van 
het onderwijs ende kennis van en bet gevoel voor wat 
kunst, wat stijl is. Deze scholen moeten daartoe dienen. 

Wel wonlen verschillende pogingen in hel werk 
gesteld die ieder op zichzelf goed ziju, doch zij zijn 
geen deelen van een gehetd plan. 

Een industrieschool, op de leest zooals er zijn in 
Engeland tc South-Kensington, waarde werkman van 
zijn l ü e tet 24e jaar werkzaam is, kan voor ons 
goede resultaten afwerpen, of een school zooals Oos
tenrijk bezit, die den verdienstelijken werkman een 
beurs schenkt om te kunnen leven en tot bet onder
wijs voor zijne ontwikkeling. 

De thans loojiende tentoonstelling van Kunsliu-
dustrie overtuigt ons, dat het ons niet onhreekt aan 
vaardigheid van samenstelling, aan handigheid en 
goed werk, maar ile stijl, de bouw der voorwerpen 
laat veel te wenschen over. Het ontbreekt ons aan 
kunstindustrieele teekenaars. 

De eerbied voor kunst en voor schoonheid zou 
reeds op de scholen worden opgewekt bij de kinde
ren, door de groote witte muren te behangen met 
de afbeeldingen van de schoonste vaderlandsche 
bouwwerken , door goede teekensclioleu , en/. Hij alle 
scholen vau eenige beteekenis behoorde een museum, 
een arsenaal voor de kunst gesticht te wonlen, met 
de noodige boekerijen en verzamelingen. 

Bij de Begeering moet voor dc bekostiging hier
van op het initiatief worden aangedrongen. 

Het llaarlemsche Museum, door spreker zeer ge
prezen, beschouwt hij ten slotte als een wiel der 
groote machine, die eenmaal in ons vaderland voor 
de ontwikkeling der kunstindustrie en voor den goe
den smnak krachtig zal werkzaam ziju. 

De Voorzitter wees er op, dat de strekking vnn 
deze rede uitgedrukt wordt in het bestuursvoorstel 
in punt XXVI neergelegd: 

wllet is wenschelijk dat de Regeering zich de be
vordering van de kunstnijverheid en de ontwikke
ling van den kunstzin vnn het volk uantrekke. Om 
die reden verzoekt het Hoofdbestuur door de Alge
meene Vergadering te worden gemachtigd zicb te 
wenden tot onze Regeering, opdat van Regeeriiigs-
wege: 

lo. het teekenonderwijs worde verbeterd en uit
gebreid ; 

2o. een normaalschool voor teekenonderwijzers 
worde gesticht; 

3o. de ambachtsscholen worden gesteund; 
4o. de instelling worde bevorderd van een of meer 

scholen voor meergevorderde ambachtslieden (b. v. 
van 1G tot 21 jaar), welke tevens tot het geven van 
normaallessen aan onderwijzers voor ambachtsscholen 
en lot opleiding van werkbazen cn opzichters kun
nen dienen." 

Nn uitgebreide discussie over dit onderwerp gaf 
de heer Breditu in overweging, de geheele /aak in 
handen te stellen eener commissie uit deze Maat
schappij, sn de Maatschappij van Nijverheid te ver
zoeken mede eene commissie te benoemen, welke 
suinen met elkander overleggen op de gegevens van 
punt XXVI, en te advi<eeren. 

Verder vroeg hij of het llaarlemsche Museum voor 
Nederland niet zou kunnen worden wat hel Kensing
ton Museum i« voor Engeland. 

Dr. .1. T Moiitoii, bestuurslid, vroeg of er bij de 
Maatschappij van Nijverheid ook bezwaar bestaan 
zou, bet M U M - I I I I I vun Haarlem nnar Utrecht of Am
sterdam te verplaatsen. 

Vanwege du Maatschappij van Nijverheid werd ge
antwoord , dat op deze vraag hier geen antwoord kon 
gegeven worden; waarop heloten werd dat deze Ver
eeniging gemelde vraag schriftelijk aan Nijverheid 
stellen zou. 

Vervolgens ontspon zich eene uitgebreide discussie 
over détails en de wijze waarop te handelen. 

Tot bestuursleden werden nog U-noemd de heeren 
J. J. van Kerkwyk uit 'sllnge, Mr. A. G. Wevers 
uit Amersfoort, en J. Swens uit Haarlem. 

Bij heropening van de vergadering, die gedurende 
een uur gestaakt was, bracht de Voorzitter aan de 
orde punt XXVII: 

sliet is van groot belang voor den handelen voor 
de nijverheid , dat alle spoorwegstations door direct 
vrar.htsysteeni verbonden zijn, en dat tarieven ver
krijgbaar worden gesteld, waaruit men zal kunnen 
zien de vervoerkosten van elk -station naar elk under 

station van het Nederlandsch spoorwegnet, waarheen 
men goederen heeft le verzenden en vanwaar men 
ze te ontbieden heeft.1' 

Het Hoofdbestuur stelt daarom voor, dat de Ver
eeniging zich wende tot de Regeering, nin uan te 
dringen : 

1o. dat de tarieven zoo laag mogelijk worden 
gesteld; 

2o. dat de tarieven voor hel rechtslreeksche ver
keer zoodanig wonlen ingericht, dut destationsreeh-
ten slechts tweemalen in rekening zullen woiden ge
bracht, ongeacht hel uuiiuil Maatschappijen bij het 
vervoer Introkken. 

Het resultaat van deze bespreking is, dat dc 
/.•ok nog nader door de afdeelingen zal onderzocht 
worden om de feiten te preciseeren. Tevens wordt 
het voorstel van het Hoofdbestuur goedgekeurd. 

De afdeeling Zwolle stelt hierna voorde artikelen 00 
en Ul van de algemeene wet der Vereeniging te 
doen vervallen, waartoe besloten wordt. 

Op een hij het Hoofdbestuur ingekomen verslag 
van de afdeeling Amstenlam over het wel son t werp tot 
regeling van het toezicht op tie o|jcnbaie middelen 
van vervoer, met uitzondering van de spoorweg
diensten , wordt ten onrechte iu dit wetsontwerp 
• un het concessiestelsel vastgehouden en wordt be
sloten, dit ter kennisneming rond te zenden aan tie 
afdeelingen. 

Het denkbeeld van het oprichten vun een pensi
oenfonds, voor oude gebrekkige werklieden uit par
ticuliere bijdnigi'ii, wonlt gereiivoveenl naar de com
missie. 

Een telegram van prins Alexander wordt ontvan
gen, waarbij Z. K. H. dankt voor tie aanbieding van 
het eerelidmaatschap en dit aanvaardt. 

Bij monde van den seereturis des Hoofdhestuurs, 
Mr. Van Oiidheiisden, wonlt tleu verdienstelijken af-
tredenden Voorzitter Mr. B J. Baron Mackay, ouder 
levendige toejuiching van de leden, het eerelidmuul-
schap der Vereeniging opgedragen. 

Dc heer Muekuy dunkt hartelijk voor dit blijk vnn 
waanleering en legt met een terugblik op zijn pre-
sidiaut den hamer neder. 

Vervolg der Iterichten en Mededeelden. 

B 1 N N K N L A N D. 
Groningen Bij de veiling van domeingronden 

op 28 .luli jl. hebben de vroeger ingehouden kavels 
meer geld opgebracht, zooals uit onderstaande op
gave blijkt. 

lste veiling. 2de veiling. 
Kavel 2 f 1235.— f 1675.— 

• 3 • 3025.— » 3800.— 
» 4 » 1300.— i 1650.— 
• 6 » 3675.— » 4725.— 
• 7 i 3775.— • 4525.— 

Advertentien. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ue

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 13 
Augustus 1877, teu 12 ure des middags, op liet 
Raadhuis, iu bat openbaar by enkele inschrijvingdoen 
aanbesteden : 

a. Verlagen en Verbreeden van de Steen
voetbrug en van de steenen wulfbrug 
N'. 218. 

b. Graven van een gedeelte Singelgracht 
achter de kazerne Oranje-Nassau. 

De voorwaarden dezer aan bes led ingen zijn uitslui
tend te verkrijgen ter Drukkerij tier Gemeente tegen 
betaling van fi.— voor de sub a en f 0.50 voor de 
sub '* genoemde, met bijbehoorende teekeningen. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen wonlen voor 
de bruggen aan het bureau van tien Directeur dei-
Publieke Werken en voor het graven Singelgrarht 
aan dat van den Stads-Ingenieur op bet Raadhuis. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 

Amsterdam, DEN TEX. 

3 Augustus 1877. De Secretaris, 

DE M . M vii.u: 

Aanbesteding. 
Door of van wege het bestuur van bet Water

schap d<-i Rivier de Dommel c. a. zal wonlen 

A A N B E S T E E D : 
Het verbeteren van bovengenoemde 

rivier tusschen St. Oedenrode en Woen-
sel, omschreven in Bestek N j . 4. 

Bestekken zijn op franco aanvrage, tegen betaling 
van f 0.50 per stuk , verkrijgbuar hij tien Secreta
ris. Penningmeester te Boxtel eu bij den Ingenieur 
te Stratum. 

Aanwijzing op het terrein wnrdt gedaan op den 
21 Augustus a. s. beginnende bij de Ontlastsluis 
te Woensrl, ties morgeus ten 9 uur. 

Inlichtingen le bekomen bij tien Ingenieur van 
het Waterschap tc Stratum. 

Inscbrijvings-billetten in te zenden vóór of op den 
28 Augustus 1877, bij den Secretaris-Penning-
messter te Boxtel. 

Opening der billetten, op het Raadhuis lc Boxtel 
<len 29 Augustus a a. des middags ten 12 ure. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Kixenaais vati Zuilen- rn Tatritmli-xrwtra 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK. ïmUIXSTKES, VOUIlVASTE STKKNKX, ESZ-
Sirnwehanen N.sijde 55, Hotterdaui. 

RH. ARCHITECTEN. 
Een bouwkundig opzichter (ongehuwd, P. 

G.), van gunde aanbevelingen voorzien, zoekt wegens 
alloop der werkzaam beden eene betrekking. Adres 
franco onder Letter It aan hel Bureau van dit blad. 

Afschriften van attesten op fr. aanvr. gratis en franco. 

DROOG HOUT. 
Niet aan werking onderhevig hout. 

Adres 

FABRIEK VAN KRIMPVRIJ HOUT 

Wittenburger dijkje, 31A, AH STERDAM. 

Afschriften van attesten op fr. aanw. gratis cn franco. 

Aanbesteding. 
Het DUK8BESTUUR van het 4* dijksdistrict in 

Overijssel is voornemens op Donderdag 0 Augustus 
1877, des namiddags te één ure, iu het hotel »de 
Zeven Provinciën" te Zwolle, in het ojiciihaur aan 
te besteden : 

Het maken der gebouwen en het uit
voeren van eenige bijbehoorende 
kunst- en aardewerken voor het 
tweede stoomgemaal in Mastenbroek. 

IV aanbesteding zal geschieden hij enkele inschrij
ving volgens het bestek. De inschrijviiigsbilletten 
moeten vóór ot op 8 Augustus 1877 vrachtvrij zijn 
ingeleverd ten kantore van den Secretaris vau het 
41" dyksdistrict, den heer Mr. J. THIEROUT te 
Zwolle, alwaar mede na 28 Julij e. k., op franco 
aanvrage en tegen overmaking der kosten, ad ƒ 1 
per exemplaar, verkrijgbaar zullen zijn afdrukken 
van het bestek met tie teek en ingen. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den heer 
Jhr. W. .1. BACKER. Civiel-ingenieur te Rotter
dam, eu bij den heer N. II. HENKET, Hoogleeraar 
te Delft. 

Aanwijzing op het terrein Woensdag 1 Augustus, 
ties namiddags te één ure, aan de voormalige Lut-
terzijl. 

Het Bestuur van het 4** dijksdistrict 
in Overijssel, 

II. J. HULST, Dijkgraaf. 
.1. THIEBOUT, Secretaris. 

R O T T E R D A M S C H E 

D I E R G A A R D E . 
Het BESTUUR is voornemens op tien H*ss Au

gustus e.k. aan te besteden: 
Het Bouwen van een WOONHUIS en 

het maken van een Faal- en gemet
selde FONDEERIN G voor een BLOE
MENKAST, op het terrein der Dier
gaarde , vroeger genaamd : Zijde 
Winden. 

Aanwijzing in loco tien 9 d , n Augustus ties mor
gens ten 11 ure, ingang uan den Diergaanle-Singel, 
(Noodbrug). 

Bestek 80 voorwaarden, van af 1° Augustus, te 
bekomen bij de Portiei's der Diergaarde tegen be
taling vun 25 Cent. De Teekening ligt ter inzage 
op het bureau in de Diergaarde. 

O P E N B A R E 
A A N B E S T E D I N G . 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BOT-
TERDAM zijn voornemens op Woensdag tien 15 
Augustus 1877, ties namiddags ten 1 ure, ten Raad
huize aldaar aun te besteden: 

Het maken van een LANDHOOFD 
met OPRITTEN en andere daarmede 
ln verband staande werken, in de 
Boompjes voor de in aanbouw zijnde 
WILLEMSBRUG. 

Alles nailer omschreven iu het bestek en tie 
voorwaarden met de teek en ingen die, op de ge
wone dagen en uren, ter lezing liggen op tie Plaat-
selijke Secretarie eu het Stads Timmerhuis te 
Botterdam, en ook voorden prijs vau f 1.— ver
krijgbaar zijn hij Wed. P. VAN WAESBERGE EN 
ZOON. Boekdrukkers in den Houttuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. He aanwijzing zal plants heblien op 
Vrijdag den 10 Augustus 1877. des namiddags 
ten 1 ure. 

GEBROEDERS DIJKERMAN te Breda, 
door uitbreiding der zukeu eu tie toepassing van 
sloom tot spoedige aflevering in staat gesteld, 

bevelen zich hierbij aan voor het maken van 

vEi iPLUïs in i in i i i i i^i iHi i i iwi ja 
Prijscouranten worden op franco min vrage gralis 

verstrekt, terwijl hel modclltoek ua ontvangst van 
40 cents iu postzegels kan worden toegezonden. 

XX. ZO. 8 U Y V B R , 
S T O O M K E T E L M A K E R . 

Ue Fabrikant van Stoom- en andere Werk
tuigen . voorheen Lid ili.r 

firma SUYVER Hk. JONKER & Zn., 
levert in den kortst mogelijke» tijil KETELS vun 
ulle bekende typen; belast zich met ulle répara 
tien eu veranderingen aan litmlMinlii Ketels. 

Hollandsche Tuin, 
H i c k e r s t r a a t 2 0 e n 2 2 , 

AMSTERDAM. 

De GROOTSTE MAGAZIJNEN van 
MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS 

bsrlnden zicb 
R 0 'ITER HAM, AMSTER DA M, 

Nieuwland N 1. Bloemgracht 77 
(Vasteland) G & J. COOL. Fabrikanten 

BEKROOND 
Amsterdam Parijs Arnhem Philadelphia 

1866 1867 1868 1876. 

VOOR BOUWKUNDIGEN 

vaa Th. J. DOBBE 
re UTRECHT. 

Specialiteit van Calqueerlinnen E E R S T E 
kwaliteit en alle andere Teekenbehoeften. 

II 
tevens /eer geschikt voor Kantoren. Directie-
keeten. Vergaderzalen, enz., wonlen vervaar-

in .le Stoomtiinlncrfalinck van 

(iebrs. DIJK KR MAN, 
te BREDA. 

NB. Up franca aanvrage worden teekeningen met 
prijsopgave toegezonden. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JONGfl Je Co. I'iv. Ing. 

t e O U D E W A T E R 
VemanHgen STOOM- en IIAND-UAUGEKMOLENS, 
volgens eigen systeem. 

PRIMA QUALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ8.— , per 25 vaten ƒ 5.70, 
per 50 vaten ƒ 5.40, 

bjj grootere partijen over den prijs nader 

overeen te komen, 

AUGUST OSTER, 
< g l a s h a v e n 12 te R o t t e r d a m . 

B. HOLSBOËBTteTr^mr 
FABRIEK en M VGA ZIJN van Inatrumenten 

voor vv!'teiischa|>|M'lijk gehniik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers. Veld . Marine- en 
Theaterkijkers, Briefbalansen, enz. enz. 

Hij alle Kunsthandelaren ü Verkrijgbaar: 

O N T W E R P 
VOOR HET 

RIJKS-MUSEUM te Amsterdam, 

P. H. J. CUYPERS, Architect. 
Vitft. van O. J . T H I E M E , Arnhem. 

Prijs /2.50. 

SUIJVER Hk. J O N K E R & ZOON, 
STOOMKETBLMAKEBS te A M 8 T E K Ü A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

"VAU. DE! T R A V E R S , 
geeft barigl 'lat door haar tot eenige A O E NT E N voor den 

eerkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S & Co. te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden yet strekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan du Fabriek, Beltweg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Gedrukt bg ü. W. VAN DER WIEL & 0" te Arninur. — Alle nukken en advertentien te adresseeren aan den Redacteur F. W. VAN GENDT JGsn. te Arnbem. — Uitgave van 1). A. T1I1EMF. 

Twaalfde jaargang. F». 33. Zondag 19 Augustus 1877. 

DE OPMERKER 
W E E K B L A D 

VOOR 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 
V e r « h y n t Zonda-a;.. Pry . per i maanden f 1.65. .Men abonneert nch voor 

eeu is»re.ae. Afzonderlijke nommer. by voornitbertcllinn 15 eenu. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 
Van 1—5 regels f I.—, verder voor eiken regel plaatsruimte 20 centi eu 10 centi 

voor een nommer vau het blad. Ad verteii tien voor liet buitenland 25 ceuU per regel. 

HET VTIF EN TWINTIGJARIG BESTAAN DER 
AFDEELING AMSTERDAM 

VAN DE 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Dit feest wenl Dinsdag 14 Augustus gevierd in 
liet lokaal Griekentu'm in tie Plantage te Amster
dam. De zaal had een feestelijk Banaten door de 
.laar tentoongestelde schetsteeketiingen, ontwerpen 
en pliologrunmien van velschillende gebouwen. Er 
wenl aan die tentoonstelling deelgenomen door de 
heeren: 

A. N. Godefi-oy, Eeu ontwerp van een nieuw 
Weeshuis VOOT tie Diaeonie tier Hervormde gemeente; 
•twerp van een voorgevel. 

J. H . Lehman, Plan tot uitbreiding vun Am-
sterdam; ureliiteetotiisehr studiën. 

II. Molemaiis, Opmeting vun den ingung der Ca-
iheihisntiekuiiier iu de Oude Kerk te Amsterdam; 
Ontwerp van een Landelijke Woning; Ontwerp vun 
,'.'ii Iwpslogfiiit-ui niet Stalling. 

E. Molemuns, Ontwerp van eene Huurt Arbei-
ilerswoningen; een Dorpskerk VOOT den l'rotestanl-
selien eeitthenst, beoefent eenige Winkelpuitjes. 

G. B. Salm , Woonhuis vnn tien heer vnn Eegheti, 
aan den Binnen-Ainstel; Pliotograinnien van liet ate
lier tier hoeren Wagner cn Mottu; Gebouw vun de 
boeren Blikman en Sartorius; Amstcl-Bierbrauwerij enz. 

N. Redeker Bisdom, Hek van het Aiuuliapurk 
ie Baarn. 

P. F. Laarman, Ontwerpen van twee Villa's voor 
de hoeren Smithuijsen, uan het Rij- en Wandelpark 
te Ajnstei'dnm; Ingang van een vorstelijk Park met 
"Warl iters w< iriïrïg. 

J. L . Springer, Ontwerp van het gebouw voor 
iH'smeltelijke zieken, voor het kinderziekenhuis in de 
Sarpliat ist raat, te Amsterdam. 

J. 11. Springer, bekroonde prijsvraag van een mo
numentaal tnip|K'iihuis. 

A. L . van Gendt, tie Stoomdrukkerij vau het 
Sieuws van den Dag; Ontwerp eener villa te 
Baarn; Winkelpui te Amsterdam. 

I. Gossehulk, Restauratie vau een stadhuis en een 
poort. 

J. R. tie Kriiijn", twee Sludieteekeningeii. 
G. van lieerden, verschillende ontwerpen; Studie-

teeken ingen. 
J. de Haan, verschillende ontwerpen vau woon

huizen. 
J. G. vuu Niftrik, tie Schutslui/en van het Wes

terkanaal en het Schinkelkannal. Het nieuwe Vee
park. De groote Aanlegsteigers aau den Wester-
doksdijk. 

F. H. Asseler, Kerkgebouwen te Weesp, Rozen-
daal OD Weifershoef. 

E. Sclielteuiu H.G/n., Ontwerp van een onuitge
voerde Badinrichting. 

P. J. limbers, pliotognunmeu van verschillende 
bruggen over het Noord zeek anaal en viaduct van bet 
Centraalstation te Amsterdam. 

Maatschappij tot bevoitiering tier Houwkunst, een 
reeks photogntminen. 

Alileeling Rotterdam , photogniiiuiien van tie groote 
werken van den Nieuwen Waterweg, spoorwegbrug
gen, viaduct, enz., te Rotterdam. 

Architect urn et Amicitia, een verzameling be
kroonde ontwerjieii. 

De vergadering, bijgewoond door leden, afgevaar
digd» li eenige geiioodigdeit, wenl geopend met een 
toespraak van den Voorzitter, den heer N. Redeker 
Bisdom, waarin hij in korte trekken de geschiedenis 
der Afdeeling behandelde eu hulde bracht aun ver-
sfhilleii.lt' leilen, die zich verdienstelijk jegens baar 
hadden gemaakt. 

Vervolgens weid liet wiH.nl gegeven aan den heer 
Martin KaliT, die, na eenige woorden tor Inleiding, 
bet standpunt der bouwmeesters iu onze dagen be
sprak en de vraag stelt le, hoe, niet het oog tip 
enkele minder gunstige verschijnselen, vooral de on
verschilligheid vnu menigeen ten opzichte der houw
kunst aan den .Ing gelegd, een betere toekomst kou 
wonlen voorhen'i.1. 

• Over dit; beunt woon! ing - zeide spreker (') — kan 
weinig verschil vim meening bestaan. Opwekking eu 
aankweeking van zin voor liet schoone op elk gebied, 
ziedaar den toovei-stal', waarmede wonderen verricht 
kunnen wonlen. 

«Immers, de geschiedenis leert ons, dat wel een 
of andere kunsttak iu eenig tijd|ierk met bijzonder 
gelukkigen uilslng wenl beoefend, muur datzelfde 
tijdperk onderscheidde zich dan ook schier altijd door 
liefde voor al wat schoon is en dientengevolge door 

( lJ Deze rede van den heer Kalff in onilecud aan hit 
Algemeen Handeltblad. 

algemeenen knnstbloei. Eu dit is zeer natuurlijk. 
Eerst door de zusterlijke vereeniging , dooi' de samen
werking der verschillende kunsten wonlt een in alle 
opzichten bevredigend geheel verkregen. Zeer zeker 
zijn tie stoute lijnen van eenig verheven bouwgewrocht 
reeds op zich zelf indrukwekkend, maar komt die
zelfde tempel, paleis, gedenkteeken of wat bet wezen 

moge, niet eerst in al zijn schoonheid uit, indien 
ook tie beitelkuiisteiiaar, inden geest des ojitvverjiei-s, 
aan die lijnen door zijn edel ponsoen als 't ware 
een hoogere wijding beeft gegeven.' Ik behoef u 
waarlijk niet naar de in hun eenvoud trotsehe IMHIw-
gewrochten der Grieken terug te voeren, om die 
bewering, indien dit noodig ware, te staven. We 
hebben den blik slechts op le slaan naar ons eigen 
Raadhuis op den Dam, tlat er het welsprekendst 
getuigenis vau aflegt. En nu ik daar toch een gebouw 
noem dagteekeneinle uit OBO tijd , die ook een lij.l-
vak iu tie kunstgeschiedenis vertegenwoordigt, wensch 
lk nog een stap in dezelfde richting te doen dooi er 
u Op le wijzen , hoe diezelfde zeventiende eeuw tie 
zooeven geop|tenle stelling bevestigt, dat wij, om 
eenigen kunsttak te verhellen, op de In-vordering van 
alle kunsttakken bet oog moeten hebben. 

j»Het verband inniiei-s tusschen den bl<tei onzer 
schilderschtiol en alle Overige zusterkunsten, waarin 
wij destijds uitmuntten, is onmiskenbaar, / .«mei 
door hun opwekkend onderwijs als door hun betOO-
lerende scheppingen werk'.en die oude meesters, 
krachtiger ongetwijfeld dan zij zich zelfbewust waren, 
mede om tien algemeenen smaak te verlieteren en de 
heille roor het schoone al dieper en dieper te doen 
wortelen. Ligt dus niet op ons, die tien omvang van 
(hen invloed besellen, ja, kunnen berekenen als bet 
ware, de verplichting om het door hen gegeven 
voorbeeld te volgen.' Laat ons dus alle middelen aan
grijpen om het teekenonderwijs, als eerste middel 
om zelfs den knaap en het meisje reeds .-enigermate 
de welluidende taal der lijnen, vormen en kleuren te 
doen veiNtaan, zoo algemeen en voortivHelijk moge
lijk te maken, dan zullen tie goede vruchten niet 
uitblijven en het werk den meester loouen. 

lKunstliefde toch schept niet alleen genot, zij 
schept nok behoeften, welker bevrediging ons wel-is-
waar weer een nieuwe bmn van voldoening opent, 
maar die (evens den kunstenaar, ook iu stohelijken 
zin, teu goede komt. Want eent dan wendt men 
zich lol hem uls hel werk vau den knutselaar niet 
meer behaagt Leer derhalve dien honderden en 
duizenden, die zich mettertijd een woning zullen 
laten bouwen zonder juist op de koopjes te behoeven 
le loo|rcu, zien wat schoon, wat leelijk is, en zij 
zullen volgmimo een offer brengen op hel outer del' 
machtige godin van het schoone. 

uZooiii ' t e e n , zoo in 't antler. Niemand zul, om 
eens iets te noemen, onnoozcl genoeg zijn om te 
gelooven, tlat die vioegeie stedeiegcenlers, die ons 
onze schilderachtig geereiide straten en grachten 
afbakenden, niet wisten dat tl" kortste afstand tus
schen twee |Miu|eu eeu rechte lijn is Zij wisten dut 
zoo gord als wij, miiar zij wisten tHik nog iels ;iii.leiv. 
lu hunne woning en op menen- p|.-k daarbuiten, 
huilden zij tvne .|iM>r|(Mi|H-ii[|e tent'Kiiistelliug van kunst 
.•ii ki.iiMiii|ti-rhi-id. <ii /nodot-ijile nog iel* meer gek-erd 
dan meten, passen en cijlcieii. Daardoor hadden zij 
leeren zien. Het jcilnMii buiuiei ko-ibmv UdiungseK 
het snijwerk hunner meubelen, luid hun oog doen 
krijgen voor lijnen en vormen ; terwijl de kunst matige 
kleiirschukeeriugen van diezelfde behangsels en tie 
iiatiuu lijke licht- en schaduwpartijen vau diezelfde 
meubels hun het hetoovereiul spel van licht eu bruin 
iet'ideii bewonderen. Onwillekeurig bleef zoo'n Vroed
schap duu ook even slaan, om zich te vermaken met 
tie luimen onzer s|>eelsche wolkjes , die soms tienmaal 
achtereen een anderen toon in dalzelfde vertrek Wel
pen werpen. En als hij dan onder den indruk van 
dat lichtgctoover naar het Raadhuis wandelde, wrevelig, 
dat eeu donkere lucht hem in ziju kunstbeschouwing 
was komen storen, viel zijn eerste blik op de heer
lijke penscelsclieppingen, waarbij hij opnieuw getroffen 
wenl door de voortzetting van tlat aantrekkelijk 

UeurenspeL 
DWij behoeven this niet te vragen, waarom die 

vroegere overhcidsjici'soon , tlie wij ons zoo gaarne als 
stijfdeftig voorstellen, de straten en grachten zijner 
stad geurend liet maken eu ziju ambtsopvolger van 
omen tijd het niel duet. 

»Spreek niet van hei doelmatige dier vervelende 
gangen, met haar eenzelvige lijnen eu eenkleurige 
gevels. Ik weel dat men in een handelsstad niet 
graag omloopt, maur uls .w |iCt. behoefte heeft aan 
deu naasten weg, dan heeft 100 pCt., dus één 
meer, behoefte auu opgewekt heit I. Eu wat maakt 
opwekkeiider.lun eeu prettige omgeving, .«li vnmlijke 
stront, waar elk schalks wijkend, geestig verlicht 
geveltje een schilderijtje van Springer wonlt! 

«Maar de liniaal heeft gezegevierd en was zelfs 
ovennoedig genoeg, om zijn oude vijnnden iu hun 
gnnen te verontrusten, en zonder er op bedacht te 
zijn, dat hij, door tie namen van Jacob van Cumpen, 
Ferdinand Bol eu die overige kunst broeders aau den 
schantljiaal te slaan, onwillekeurig lot vergelijkingen 
zouOopon, waardoor zij schitterend wonlen gewroken. 

•Maai , waarom uagepleil f Het np ruitjes j-etee-
kendi* kuiisteiiaarskwartier — op ruitjes teekeiil i.tler 
dio de geoefendheid mist oin het uit de vrije bami 
ie doen - staat <T en zul er misschien op tie 
buiten nn! — blijven staan om ons te herinneren, 
dut, wie zich de vrienden der Kunst noemen, bij 
voort*lm ing alle knichteii hebben tn te spannen om 
hare rechten tr doen cci bied igen. It I- up de 
schoolbanken moet aan de jeugd gek-enl wonlen haar 
lier* le krijgen; want evenmin als er uit een eendenel 
een zwaan, zelfs geen gans te voorschijn komt, 
evenmin groeit uit een geslacht, in onkunde, min
achting nf onverschilligheid jegens de Kunst opge
voed, een volk vnu kunstenaars ea kunstliefhebbers, 
die, mei een oonleelkundigen blik en ontvankelijk 
gemoed voor al wat schoon is, ook het werk des 
bouwmeesters weten te onderscheiden van tlat ties 
knutselaars. 

»Nu is zeer zeker die, wat men noemt, stoffelijke 
richting onzer dagen en die ijskoude zucht naar de
gelijkheid al heel weinig bevorderlijk aan ons streven. 
Zwitserland, waar het kind reeds in zijn wieg met 
tie saamgeperste melk tie eerste beginselen der we-
teOsehnp inzuigt, dat degelijke Zwitserland , met zijn 
mbdel-schnlen eu onverbeterlijk afgerichte schoolmees
ters, beslaat een bitter schrale bladzijde in de heden-
dnngschc kunstgeschiedenis. Dat is een veelbeteeke-
n.nd verschijnsel, hetwelk in een lam) als het onze, 
waar ieder, ua liehnorlijk Inl van een of ander 
«Burgerplicht" gewonlen te zijn, en na hard genoeg 
om verbeterd onderwijs geschr wil te hebben , rijp 
is voor de Tweede Kamer, uiet onopgemerkt mag' 
blijven. Er mag dus ook wel eens aan de Kunsi ge
ducht wonlen, die zoo bij uitstek instant is om 
eenige verademing le scheuken en het verstooitle 
evenwicht le herstellen. 

oOnderwijs, wij uilen weten er de lig'dzauie wer
king, dc kracht voor de toekomst, van te waar-
dearen; maar het moet uiet slechts een zaak van 
het hoofd zijn, waar het hart viveunl aan blijft, 
liet moet getemperd wonlen door de Kunst . opdat 
het «len eenmaal tol man gewassen leerling niet ga 
als dien streng-weteoschappenjken, eeu/ijdig-ontwïK-
keldeu natuiiivriend , die een bed rozen vertrapt, om 
ties te beter een vlieg te kunnen bewonderen. Ook 
de Kunst strooit rozen om ons heen, waarvan wij 
ile geur en kleur kunnen genieten, zonder uau tie 
wetenschapiH'lijke vorming tekort te doeu ; Integen
deel, eend dan kunnen we van waarachtig levensge
not spreken, wanneer de eischen van het verstand 
en bet gemoed gelijkelijk worden bevredigd. Ja, zal 
die wetenschap ons niet in dubbele mate toelachen, 
al> haar effen kl.v.1 .Inorweven is met die bekoor
lijke bloemen, waarin we de lijne huiid der Kunst 
herkennen? 

»En wal die stoffelijk*! richting onzer dagen be-
trell, die voor alles en in de eerste plaats op winst 
bedacht is, zij schijnt mij minder gevaarlijk tt>edan 
men haar wel eens afschildert. Reeds wanneer we 
een blik op de geschiedenis werpen, wonlen we , ik 
zou bijna durven zeggen volkomen , gerustgesteld. 

nVenetié was een handelsstad bij uitnemendheid, 
nul een raad van kooplieden , toen zijn tmtsche palei-
zeu uit den grond iv.zen en Titiaau er zijn godde
lijke Venus op het doek te voorschijn riep. En het 
Venetië van het Noorden, gelijk wij ons goede 
Ainstenlaiu zno gaarne hooren begroeten, bereikte 
te gelijk met zijn lumgsteii trap van handelsbloei ook 
zijn glanspunt iu de kunst. 

• Nu is 't waar, tie tijden zijn veranderd. Opeen 
man als Plancius bijv. zou men tegenwoordig on
middellijk dc hand leggen en hem tot leeraar tuin 
een hoogere burgerschool benoemen; terwijl omebo» 
schreven vaderen, ter verslering vau de verzameling 
barakken, die men Stadhuis noemt, geen tweeden 
(Jn.llijn behoeven. Uiten wij hein daarom een werk
kring scheppen. We kunnen liegiiitien , teneinde zijn 
leeiler gevoel van eigenwaarde niet le kwetsen, met 
hem te doen opmerken, tlat we zóóvtvl beitel werk 
noodig hebben, dut er te veel lijd zou verloojien om 
het allemaal uit de hand tc maken en dut we het 
daarom netjes gegoten, kant-en-klaar in cen ce
ment [lukhuis bij '( |Hiii.l kootten. Vervolgens zouden 
we hem dan kunnen meedeelen, dat we het in 't 
gieten een heel eind gebracht heblien, maar nog al 
sukkelen met onze vormen, zondut bij tie aangewe
zen man is voor modelmaker. Nu moge het stouter 
en hartverheffender zijn om den k-itel in 't weer
spannig marmer te zetten, het is toch ook waar, 

dat tic voegzame klei hem gelegenheid schenkt om 
zijn vernuft en scheppingsvermogen deu vrijen teu
gel te vieren. Er wonlt één raadhuis, één praal
gesticht gebouwd legen duizenden woningen, die, 
bij kunstvolle bewerking, honden .duizenden genot 
scheuken. Er ligt dus ook wel iets aantrekkelijks 
iu dien arbold. Kunnen we hem dan al niet meer 
aan hel Imotd eener stailsbeeldhouwscliool plaatsen, 
we kunnen hem tie liet rekking aanbieden van uniees-
ter der loodas", van bestuurder onzer Academie voor 
Kmistnijvecbeiil . . . in hope, Wurit daar DÓOOt het 
been; tlie klei- en lijinknutselaurs\ die tegenwoordig 
onze gevels met geestelooze krullen en vertrokken 
gezichten, onze wanden met siuaaklooze behangsel-
ijes opknappen, moeten het veld ruimen vuor kun
stenaars, wier bezielend talent zich uitspreekt in 
hunne vormen eu lijnen. Wie dat beneden zich acht, 
begrijpt zijn lijd noch zijn roeping, en vergeet dat 
tie In-hanger der luges van 't Vatikuan Rafael heette. 
Met bet oog op menig gunstig verschijnsel heb ik 
intiissrlieii vertrouwen genoeg in de toekomst om te 
gelooven, dal het werkelijk daarheen zal wonlen 

geleid* 
iMaar er zijn ook minder bemoedigende, ja zorg

wekkende teekenen, waarvoor wij niet blind mogen 
ziju, gelijk de struis, die het oog sluit voor zijne 
vervolgers, lk liedocl tic eenzijdige richting van en
kele invloedrijke mannen, tlie, deels uit bewustzijn 
van eigen onvermogen om iets nieuws te scheppen, 
deels omdat zij — gelijk Albenlingk Thijm het zoo 
Juist heeft uitgedrukt — «niet in het utclier ver-
loocbend of bespot willen hebben, wat in de kerk 
wonlt gehuldigd" ( J), alleen hun heil zoeken in ver
ouderde vormen, waarin zij iu tie eerste plaats de 
uitdrukking, verheerlijking en herleving van eeu kin
derlijk geloof zien. 

•Ik weet het wel, om vau dit laatste punt niet 
te spreken, dat wal v*Hir driehonderd jaren en vroe
ger schoon was, het ook nu is. Het is het ken
merk van al wat deu stempel tier kunst op het voor
hoofd draagt, tlat liet altijd jong blijft. Maar in 
alles is een maat. Menigeen deukt niet weemoedig 
verlangen terug aau die prettige, wolkelooze dagen 
zijner jeugd, maar, boe gehecht ook nog . L U I tlie 
oude blauwe schoolbroek, met inktvlekken opde pij
pen en een spiksplinteniieuwen cent iu deu zak, — 
hij gevoelt 1.K-|I dat hij er is uitgegroeid. Nu kan 
hij wel met goed gevolg van gelijke stof een nieuwe 
broek laten maken; doch als bij tie oude door uit
leggen en stukken-inzetten wier pasmaaki, krijgt 
hij een opgelapt, onbehaaglijk kleediugstuk. Maar 
ik laat de vergelijking varen. Gij gevoelt wat ik 
zeggen wil. Ik Urn een be wout leraar van dat zoo
genaamd gothiek-renaissance, maar wensch het niet 
terug, omdat zijne uitwendige vormen en afme
tingen niet meer dienstbaar gemaakt kunnen wor
deu aan tie inwendige verdeling, naar onze tc-
gi-nwouiilige Itehoelieu gewijzigd en verbeterd. Maar 
al kunnen de hoofdvormen niet meer dienen, de 
middelen, waanloor bun zooveel schilderachtigs wenl 
bijgezet, kunnen ook door ons met vrucht wonlen 
aangewend. Die gemengde berg- cu haksteenboiiw, 
[KIS In-ui tot.' met de gulden vrijheid ties kunstenaars, 
this zóó , dut de vormen hun duel bcheerschen en 
uw geheel geen on zamen hangend mengelmoes van 
een nieiiwerwetsche gebroken liekapping eu een ouder-
wet schen haiigloien wonlt, maar zich kenmerke door 
eenheid en regelmaat, Bilanr tie aesthetisehe wer
kingen tier bouwkunst voornamelijk Op de schoonheid 
der symetrie gegrond zijn". (3) Verwerk, maar 
boots niet klakkeloos ua gelijk zij, tlie geen hoop 
hebben, die gevoelen dat zij niet op eigen wieken 
kunnen drijven. Menig lieginsel, menige eigenaardig
heid tier gothiek — ik behoef er in een kring als 
deze niet op te wijzen — verdient ook thans meer 
aandacht dan er zelfs door haar hartstochtelijke 
uanlinngei-s aan geschonken wordt. Want terwijl zij 
het zwaarin.ietlige eu kloosterachtige in hun gevels 
overnemen, laten ze in .Ie ondenteelen het streven 
naar waarheid, het voldoen aim tie eischen der rede 
en dan het innw|»eu der Kunst om tlat op sierlijke 
wijze te tloeu , waanloor de gothiek zich onderscheidt, 
onopgemerkt. Eu waar ge ln-itclwerk wilt aanbrengen, 
denk daar niet aan zinnebeeldige voorstellingen in de 
manier vau deze of gene om baar ouderdom eer
biedwaardige munster , maar aan tic levensbeschouwing 
eu kunstopvatting onzer dagen, vooral aan tie wijze, 
waarop de zon hier hare schaduwen teekent. Evenals 

(*) Di-zi- woorden, gi-lczen iu het verband vnu den zin, 
wiianiBU zij uiitlmul zijn, I.iïdi'u uN vtilgt; „lu Audwerjit-u, 
t.T ktliistiiknilt-iiiii', voelde de heer ('nyju-r* zieli reed* niiuge-
trokken tut de keuze vnu dal li't'erkaniji der twee *trijd<-ude 
piUlijcn , «elke tie ('liriitlelijke ni-n-ldluseliuuwiu^ ook op hrt 
liebied der kiiiinl ovtrbreoftt eu uiet in het I M H I wil ver-
luuflieiid of lieap.it lubben, WSt lo da Kerk wurdt gehuldigd 
Of uithuil* ontzien." liietsehe Warande, I, 270, 

(a) ïs. llouU-rwek: Attthttica, 
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het verschil van bodem cn klimaat zich dikwerf 
tegen het overnemen van elders voldoende vormen 
verzet, evenzoo legt de vooruitgang in beschaving 
ons de verpachting op, om de Kunst in ons huid een 
schrede venier te brengen, indien we haar althans 
geen inbreuk willen zien maken op deaamensteinming 
van liet gcln*cl. Zoodoende hlijli ge zelfstandig kun
stenaar en toont ge 't werk uwer voorgangers op 
den rechten prijs te kunnen schatten. 

•Haar ln dien hoek, in die te recht gelaakte na-
volgingswoedc van enkelen schuilt het gevaar niet. 
Wat schaadt liet mij of mijn b man zijn huk met 
«even torentjes, negen dakvensters en drie dozijn 
kleine raampjes opknapt in afwachting eener alge
meene iiikomstenU'lasting, die zich niet mei deuren 
en vensters bemoeit? Bovenal wat schaadt het, wat 
bewijst het tegen de bouwkunst, dat A of IJ geen 
oorspronkelijkheid genoeg bezit om eene nieuwer-
wetscbe woning tc ontwerpen, met nieuwerwetse!» 
gemakken en nieuwerwetsch kunstschoon ? Ih't bewijst 
alleen iet» tegen hen, die hem inslaat stellen zijn 
lapwerk aan den man te brengen. 

»Het gevaar dreigt van eene andere zijde. Immers, 
wanneer in gemorde van regeringswege wonlt In-
toogd, dot een kunstgalerij eu s|ioorvveghalle, een 
landliouwscliool en een predikantswoning, een anhief 
en een kazerne in denzelfdeii geest opgetrokken be
hooren te wonlen, wordt een hoogst eenzijdige richting 
ingeslagen . die verlammend werkt op de ontwikkeling, 
de scheppingskracht des kunstenaars en derhalve 
doodelijk is voor de kunst. 

» Zoodra die richting duidelijk uan den dag trad, 
zijn van verschillende kanten stemmen opgegaan 
daar legen te waarschuwen, stemmen, die later in 
's Lands raadzaal kraehtigeii weerklank heblien ge
vonden. 

»Muar ook dal is niet voldoend.'. De kunstenaars 
zelven behooren te waken, dat hunne zelfstandigheid 
niet wordt aangetast en zich bijgevolg als één man 
te verzetten logen een van hoogerhaml uitgenefenden 
dwang ter voldoening aan deze of gene lievelings
overtuiging. Wanneer een Lebrun, die zijn invloed 
aan 't hof vun deu veertien, len Lm Ie wijk ter goeder 
trouw aanwendde om de Fransche schilderkunst ge-
hecl-en-al met den Italiaanse hen geest te doortrekken, 
daar te recht een verwijt van wordt gemaakt, omdat 
de oorspniiikelijkheid groote kans loopt daarbij te 
wonlen ingeboet, — hoeveel te krachtiger mag er 
dan geen verzet wonlen aangetoekend waar op de 
oprechtheid der bedoeling, schijnbaar althans, wel 
't een en ander valt af te dingen. 

wik sprak daar zooeven van Frankrijk, maar ook 
in onze eigen ges» hie. len is heblien we, wat de schil
derkunst betreft, een tijdperk aan te wijzen van 
eigen gekozen overheersching, welker gevolgen ons 
thans ten waarschuwend voorbeeld moeten strekken. 

•/lot de zestiende eeuw hield Nederland in kunst 
eu Inscliaving gelijken tred met het overige Noonlen. 
Zijne schildei-sclim.il, evenals de Vlaamsche, verloo
chent die verwantschap niet. Zoowel de eerste Hol
landsche als Vlaamsche broedei-s van het Lukas-gilde 
behooren, naar Burgers' opmerking, tot die groep, 
Waarvan Wilhelm (1380) en Stephen (Uit)) te Keulen 
de oudste meesters, de beide gebroeders Van Eyek 
te Brugge de hoogste uitdrukking, Lukas .lakobsz 
te. Leiden, en Qucntin Matsys te Antwerjien de laatste 
vertegenwoonllgers zijn. Zij vormen als 't ware , met 
hunne min of meer gelukkige tijdgeiiooten en mede-
standors, deu westelijken tik der groote Germaaii-
sche school. 

•Later is het — en hier wilde ik juist op komen — 
de krachtige zuidelijke kunstbeweging, die ook hier 
haar invloed oefent. liet vaderland van een Leo-
nunlo, .Michel Augelo, llatael, Tiliuun, Veronese en 
Correggio begint eensklaps voor onze meestei-s eene 
onweerstaanbare aa ut rekkelijkheid te krijgen. Wij 
zien ze, iu grenzenloozc bewondering, neerzitten aan 
gene zijde der Alpen, om vervolgens, met den voet 
op den geboortegrond, het bewijs te leveren, dat 
hoofd eu hart door de Italiaanse he lucht bevangen zijn. 

^Gelukkig echter, dat Nederland, evenals S|miije 
in zijn Luiz Morales, die den oursproiikelijkuii stijl 
tegen de Italiaurische richting zocht te handhaven, 
een kimsteniuir bezat, die niet naar Italië geweest 
was, maar iu eeue Hollandsche biiiiieusUid een zoo 
oorspronkelijk en krachtig talent ontwikkelde, dat 
hij nog altoos bewondering wekt. 

«Lukas van Leiden was de vertegenvvoonliger van 
een krachtigen weerstand tegen de uitheemsche kunst
richting, de handhaver van 't iiiheeiiisch en zelfstan
dig beginsel, dat er de Nederlanders voor vrijwaarde, 
op vreemden Itodcm het spoor bijster te wonlen , waar
op zijn hun eigen glansrijke toekomst tegemoet streef
den. Lukas hield zich, tegenover een uitsluitend 
schoolgaan bij de meesters, aau die* onmiddellijke 
studie van nutuur en werkelijkheid, die, als oor
spronkelijk Nederlandsch beginsel, ook later steeds 
zulk een weldadig Instanddcel in de Nederlandsche 
schilderkunst vormen, en haar voor alle bederf en 
verval bewaren zou. Met hem, Schoiel eu hunne 
volgelingen, loopt dit tijdperk Imrer geschiedenis ten 
einde. (*) 

«Het derde en ginnslijdpent onzer kunst neemt een 
aanvang met de godsdienstige en staatkundige vrij
wording, die, in het begin der zeventiende eeuw, op 
den vaderlandscheii Itodem een geheel nieuwe maat
schappij deed ontslaan.' Dezelfde godsdieustoiiiwente
ling — zegt yuinet ( s) — die een staatkundig 
Holland schiep, schonk ook het leven aan de Hol
landsche knust." 

«Die uitspraak vuil een bevoegd, .uiljevooroonleeld 
man als Quinet is niet zonder Inteckenh;. Geen ker
kelijke of eenige andere band mag .Ie kunsl binden. 
Vrijheid is huur eerste levensvoorwaanle. En nu be
hoeft men waarlijk geen bijz lei fijne lucht te 
liebf.cn, om hij de reukoffers op het altaar der jong
geboren kunstbeweging hiertelande een eigetinardi-
gen sterk-iiekeiiden geur waar te nemen, die niet 
uit den teni|iel der vrijheid opstijgt. 

j,Eeii vrije, oorspmtikrlijke knust, - zieiluar ons 
hoogsl.! streven, dat, niuiruiare bet krachtiger wonlt 
tegengewerkt door hen, die de kunst dierbaar willen 

(•) Van Violent SrAwmJieidntundi-. 
(sj Marais Je Jsniutc. AUcyoudc. 

maken aan ile lievonlering hunner Inlungen op andeJ 
gebied, ook krachtiger moet worden doorgezet. Strijd 
maakt levend. Niets wonlt tonder inspanning ver
kregen; ook de middelpuntvliedende kracht werkt 
niel zonder haar natuurlijk tegenwicht. Daarom aan
vaarden we hein gaarne. Want al heeft het hoofd 
tier zesde afdeeling hij 't Departement van Binneu-
landsehe Zaken veel oog voor •kleur" en nl word! 
iu elk bestek een zelfde stijl voorgeschreven, — wie 
weet hoe menige tweede Lukas van Leiden onder 
tie fiouwmeesters zich juist daardoor opgewekt ge
voelt met verduhlnldeii ijver te arbeiden aau de ont
wikkeling onzer hedendaagsche kunst. 

"Een krachtig middel daartoe, dal in de letter
kunde met vrucht wordt aangewend, is tie critiek. 
En tlaarom betreur ik hel, dut, terwijl letterkun
digen oiifiewimjeld tie waarheid zeggen of althuns 
wat zij daarvoor houden, bij de fiouwmeesters tie 
meaning schijnt ie bestaan, tlat de Iwoordeeling van 
eens anders werk ongepast is of, indien zij in on-
gnusligen zin uitvalt, uan kwaadwilligheid moet wor
den toegeschreven. Ik zou wenschen tlat dit anders 
ware. Niels werkt Inter op den smaak dan veel zien 
en veel hooren van de kunst en haar gewrochten. 
En meer dan iu eenige andere kunst is de beoelenaar 
der lumvvkuiisl zeil tie aangewezen man om de schep
pingen zijner ambtgenooteii ler loet-se te brengen, 
tiaar niet alleen «le stijl- en schoonheidsleer, maar 
ook ile bijzouden: kennis der samenstelling een hartig 
woordje meespreken. 

"Kn hiermede ben ik weer aan mijn punt van uit
gang, de woanleering des bouwmeesters, terugge
komen. Vun tic stelling uitgegaan, dat we, om een 
bepaalden tak vau kunst le fievonleivn, de vcrliefling 
van all.! tikken gelijkelijk moeten bewerken, wensch 
ik ten slotte uw aandacht nog kortelijk opeen ander 
punt te vestigen. Het aandeel namelijk, dat aan tic 
vrouw bij dien arbeid is toegedacht. 

• Falke heeft menige bladzijde aau dit onderwerp ge
wijd en erop gewezen van hor on bereken lm ren in
vloed de toevallige, eenvoudige lessen oener kunst
lievende , smaakvolle moeder tip de nesthetisclie vor
ming vau het kind zijn. In haar moeten wij this 
een krachtige bondgenoot.' trachten le vinden. 

"Menigten gaat nog maar al te vaak van het denk-
lieel.l uit, tlat kunst uitsluitend het eigendom is van 
kunsl.'mull's en rijkelui, zuodat de eenvoudige burger
woning, waar men niet minslens een half dozijn 
schilderijen van vroegere en evenzoovele van heden
daagsche meesters heeft hangen, eigenlijk niets met 
dc kunst le maken heeft. 

"Zie, dat is een dwaalbegrip, waar we ten ernstigste 
tegen op moeten komen. Smaakvolle rangschikking, 
oonlcelkiilldige keuze tier kleuren bepalen het kunst
gehalte in onze huiskamer, niet het vertoon van 
eenige koslliatv schilderijen ol' andere kunst voortbreng
selen , die alleen onder hel lieivik van enkelen vallen. 

»Ik zoude vooi-stelling dau ook bijna wel omwil
len koeren, faunen, waar geen gekuiste smaak voor
zit, ziet men in tien regel, dat het uit onbekrompen 
bcui-s ingericht vertrek, tengevolge van overlading 
en bonten opschik, veel minder aantrekkelijkheid 
heeft voor hel oog dan tie solver gestoffeerde huis
kamer van den burgerman, omdat eenvoud reeds een 
hoofdeigenschap van het schoone is. 

«Het komt er dus maar op aan, dat tie stoffeeiing 
onzer woning, hetzij dan uit ruime of beperkte raid-
delen verkregen, op zich zelf en iu verband tot hare 
omgeving, beunt woonlt aan de eischen van den goe
den smaak. Eu nu is ieder beschaafd meusch . ook 
zonder een academie bezocht te heblien, kunstenaar 
genoeg om, bij eenig nadenken, nun die eischen 
althans tot zekere hoogte tegemoet te komen. 

»l)ut peenig nadenken" legt hier veel gewicht, iu 
de schaal, zooals ik met een voorbeeld duidelijk wensch 
te maken. Zekere dame Inzat een bijzondere vaanlig-
hei.l in *t bonlureumetgekleiinlew.il, in 't schilderen 
met tie naald zou men kunnen zeggen. Vandaar dal 
zij op het stout! denkbeeld kwam, om haar man, 
ter gelegenheid vnn zijn verjaardag, eens te vernissen 
met zijn welgelijkende beeltenis in soph ia-wol. Het 
proefstuk kwam gereed en iveds stond zij op het 
punt een fioodschap naar deu beklecder te sturen, 
toen iemand haar vroeg, waai' het eigenlijk moest 
komen le zitten. Wel, — luidde liet eenigszins ver
wonderd antwoord — op zijn stoel. Kijk, — zei 
de vrager droogjes weg — tlat zou ik nu toch liever 
niet doeu. Het is al uiet heel prettig uls iemand 
mijn hoolil voor een zitkussen gebruikt, iniuir om 
nu te vergen dat ik tlat zeil' doen zal, loopt er toch 
wel een beetje overheen. Zoo zal uw man er ook 
wel over denken. Maar weel 11. wat u doet, laai 
uw eigen stoel er mee overtrekken, dan kau mijn
heer althans naar waarheid getuigen, dut zijn vróuw 
hem op 't hoofd zit. 

nOnze vlugge hand werkster zag het ongerijmde 
barer keuze in on zou iets anders bedenken. Maur 
vindt u niet, dat de geheele onderneming eigenlijk 
eeu ongerijmdheid is7 Zie, men metselt ook van de 
mooiste Waabuppen geen standbeeld, en zoo stelt 
men uit vierkante steken ook geen portret samen. 
Het is Volstrekt niet onverschillig met welke grond
stof 60 met welke hulpmiddelen men iets Uitstand-
brengt. 

«Zoo is 'took, bij dergelijk naaldwerk, een ge
wone fuut, dat men niet alleen verkeerde onderwer-
l»ou kiest, maar die daarenboven mik nog verkeerd 
plaatst. Menig onzer litvft misschien wel eens uit 
een paar aanlige vrouwehandjes een lamjnkleedje, 
voetenbankje of zoo iets ten geschenke gekregen, 
wauro) ii hond of een pOM hem met ziju vier
kante oogen lag aan te kijken. Welnu, dan moet 
bet hein toch getroffen hebben, dat juist het voor
naamste eu kunstigste deel der voorstelling wegviel 
als hij 'tvoorwerp gebruikte, hetzij dun om er zijn 
lamp of zijn voeten op te gotten. De hoofdvci-sie-
ring bij soortgelijke voortbrengselen van kunstnijver
heid is de rand, niet het midden. 

• Zoo ziju er honderd kleinigheden voor één , die 
onze lieve hainlwerksters, indien zij zich slechts even 
rekenschap vragen vau cen eu ander, gemakkelijk 
kunnen verhelpen. Eu iedere vrouw, die gevoelt, 
hoezeer een aangename, gezellig en smaakvol inge
richte woning een prettige stemming en huiselijk
heid voor den lieer des huizes bevordert, zal van 

ganaoher harte in die richting werkzaam willen zijn. 
»En nu kan de bouwmeester van zijn kant haar 

weer zoo veel en zoo gemakkelijk tegemoetkomen 
door de vertrekken iu zijne huizen zoo uit te tim
meren , dat ze een weinig meewerken. Want er 
zijn ttnh ook kamers, waarvan met den besten wil 
ter wereld niets te maken is, vol hoeken en gaten, 
omdat hier een trap, tiaar een portaal, ginds een 
bedstee, eu de hemel moge weten wat niet al, uit
gespaard moest worden , teneinde toch maar zooveel 
mogelijk menschen iu een kleine ruimte te kunnen 
bergen. Nu weet ik zeer goed, dal een man van 
kennis niet op zoodanige wijze te werk zal gaan; 
doch hij mout er zich vooral op toeleggen, dat meer 
sierlijke van ziju werk in die mate op den voorgrond 
ti- doen braden, dat ook den leek het vei-schii dui
delijk zij. Zoo heeft men tegenwoordig —om eens 
iets te inK-nieii — hier en daar de liefhebberij om de 
kamerdeuren weg te molleleii achter behangsel. zoo
dat men. als vreemdeling, in zulk een vertrek niet 
w.-ei of meu voor eeu kust of den uitgang staat. 
Muur ook waar men, meer naar de eischen van rede 
eu kunst, de stijlen behoorlijk laat voorkomen, kon 
meu de sierlijkheid zoo bijzonder verhoogen dooreen 
sluitstuk in tie lijst aan te brengen, dat er een 
weinig boveniiitsteekl. Zood.nu.le wordt die op 't be
hangsel antlers zoo sterk sprekende rechte lijn on
gemerkt gebroken en afwisseling verkregen mei de 
hooger liggende rechte lijn der zoldering. 

"Menig vertrek mik is iiitgetiiiunerd op eene wijze, 
dat het er ongemeiiheld behaaglijker uitziet dan in 
bei tegenovergesteld geval, Dal is een fout iu hel 
ontwerp, waaraan een man vau kennis en smaak 
zich niel schuldig zal maken. Maar toch zou het, 
in li.-t algemeen, aanbeveling verdienen, dat de bouw-
meest.T. tlie zijne venleeling en aOueling natuurlijk 
ben-keiil naar zeken- Inpaalde fnhm-ften van elk ver
trok, by zijn ontwerp meer het oog hield op tie 
vermoedelijk aan te brengen tioofilmeulxdeii. OJMIUI 
zij eon des te Inter geheel vormen met de vooruit
springende eu wijkende partijen der kamer zelve. 

i'Wanneer men tegenwoordig iets hoort ol'leest over 
oud-Ilollaudsche gezelligheid, wonlt dat gewoonlijk 
besloten met een klacht over onze hedendaagse he 
uithuizigheid. Nu is het waar , menigeen, aan wien 
men vraagt waar hij woont, zou eigenlijk gerust 
Rm-teiin-ijer, het Volkspaleis of tlie Porti ' van Cleve 
op kunnen geven; maar over het algemeen zijn we. 
dt! gewijzigde tijdsomstandigheden in aanmerking ge
nomen, toch nog niet zoo zeer van de voorvaderlijke 
zeden eu gewoonten verbasterd, dat we bij voorkeur 
op straat of' althans buitenshuis leven. Maar 100 
wij toch met dat al, naar tie schatting van wien dan 
.Hik, te druk de deur ultloopen, dan is cen vrien
delijke, aangename woning een der krachtigste mid
delen om dal tegen te gaan. Welnu, de Kunst i-
gereepen om het leven iu den luiiselijkeil kring al-
het wan ii hoogere wijding te geven door de milde 
bron vau genot, welke zij zoowel voor ban-vrienden 
als beoefenaars ontsluit. 

• Voor zoover mijn bostok het toeliet, heb ik trach
ten aan le tooueu, dal de verhelling der boiiwkuusl 
afhankelijk is van het Instaan van gezondere be-
gri|i|ieu uo|niis Kunst in hel algemeen. Met etui 
paar woorden, als iets wat vanzelf spreekt, heb ik, 
hulde brengende aau hetgeen de Miuitschappij tot 
bevordering tier Bouwkunsten hare aftitelingen reeds 
heblien verricht, erop gewezen, hoeveel door haar 
nog in diezelfde richting kan worden gedaan. Eu 
inzonderheid voor deze Afdeeling, tlie het voorrecht 
heeft gevestigd te zijn in <vne stud, waar zooveel 
gebouwd wonlt, is tie schoone taak weggelegd zich 
krachtig te doen gelden. Het bescheiden karakter 
van een kuuslpmatje veroorlooft niet te eindigen met 
een schitterend Vuurwerk van hoogdravende woorden, 
eu tlaarom besluit ik met tien eenvoudigen doch 
hartgrond igen wensch, dat deze Afdeeling, barer 
schoone roeping Inwust, moedig voorwaarts blijve 
streven en haar werk eene eervolle bladzijde besla 
in de kunstgeschiedenis onzer dagen. De zilveren 
krans, welke haar thans versiert, zal dan na nog
maals vijf-en-twin tig jaren door tien dank baren tijdge
noot met gouden lauwer doorvlochten worden." 

Toen de spieker zijne rede geëindigd bad, ont
brak het uiet aan luide bijvalsbetuigingen tier aan
wezigen , door wie de avond verder gezellig werd 
doorgebracht. Den volgenden dug maakten vele leden 
der feestvierende Afdeeling een tochtje naar Yiuniden, 
om zich daarna iu het Maison Stmuckcu aau een ge
meenscha pjiel ij ken maaltijd te verecnigen. 

PRIJSVRAAG, UITGESCHREVEN DOOR DEN RAAD 
VAN BESTUL*R VAN HET KONINKLIJK 

INSTITUUT VAN INGENIEURS. 
Men mag vootonderstellen, tlat het doel tier prijs

vragen zich niet alleen bepaalt tot het verkrijgen 
van een gewensclit bouwontwerp, maar dat daar
mede een streven gepaard gaat om in hel belang 
der kunst werkzaam te zijn. 

Wanneer men de pas aangekondigde prijsvraag 
betreffende een ontwerp voor een gebouw voor bet 
Koninklijk Instituut vau Ingenieurs naleest, veroor
loven wij ons de opmerking, dat liet uil loven van 
slechts één prijs en wel van f öOO onraadzaam is. 

Als men t.nii in aanmerking neemt, dut een goed 
ontwerp met begrooting en omschrijving 2'/, pCt. 
waard is (het gebouw mag f 50,000 kosten), dus 
ƒ i860, en tlat daarvan voorontwerp en Ingroothig 
f 1000, mag gerekend worden, zoodat nog f ÜÓO 
resten VOOT bestek of omschrijving, dan kan het 
geen overdreven eisch zijn, als wij vooistellen '1000 
uil te loven eu die te venleolen iu een eersten prijs 
vau f600, eeu van ƒ 3 0 0 en een van f 200. 

Voorts zagen wij met veel gemngen, dat -de voor
zitter van tie Maatschappij tol lievonlering tier Houw
kunst zich hoeft bereid verklaard, tot aanwijzing 
vnn drie bouwkundige leden VOOT de Ounmissie van 
Bcoonleeling, maar gaarne hadden wij gezien, dat 
de namen tier led.-n reeds aanstonds genoemd wer
den, lu Duitschland b. v. gebeurt dit altijd, en vol
gens tie usance tlaartelainle en ook elders, ver
dienen tevens tie drie bovengenoeinile prijzen stellig 

tie voorkeur boven hel uitloven van dén prijs van 
f "JOO. Hoe aanlokkelijker de voorwaarden, des 
grooter de mededinging. 

De Ru.id van Bestuur van In-I Koninklijk Instituui 
van Ingenieurs zal iu ons oog de belangen der Itoinv-
kmist beter kunnen waardecivn dan EOO menig boog-
wijs en alwetend gezag, eu daarom durven wij ,(,. 
hoop voeden, dat tie Raad niel zal aarzelen boven. 
genoemde onjuistheden iu het programma i<- her. 
stellen. X. 

Aankondigingen van Aanli^ii'tliimt'ii. 

Haandafl , SO Alig. 
Beits, te 12 uren, door den directeur der artillerie 

stApel- en construct ic-magazijnen: de levering van 
666 grenen brugplankcn. I. 3.70, b. 0.207, d. 0/141 
200 grenen ribhen, I. 0.0.'», b. 0.10S, d. 0.13:1; 02 gri
ndt ribheu tot scliraaghruggen. I. 5.60, b. 0.108, d. 
0-108; 10 greneu ribben tot stoolhnlkeu, I. 4.10, Ij. 
0.188, d. 0.103; 94 esschen poiitonriemcn, voorbe
werkte, tcu behoeve vnn voorschreven magazijn en, 

iitn -drec l i i . tc 12 uren, ten raadhuize: lo. bet ma
ken vnn ecu houtcu gebouwtje tot klaring van drink
water aan liet Riodiiksclic Hoofd ; 2o. het makeu cn 
stellen van houten schermen voor 22 urinoirs. 

B r e d a , te 12 uren, door het gemeentebestuur i 
l o . het leveren van steenkolen ten dienste vau het 
ge meen tehuis, dc openbare scholou eu het bureau vnn 
politie; 2o. het leveren van ongeveer 200 M 1 rivier
grint. 

K a n d n e e r i , door den architect .1. F. Paiinekoek, in 
hei Statioaskoffiebuis: de verbouwing der buitenplaats 
„Dilinhist", gelegen nan de .l;in-Gijzenvaurt, geiuceule 
Vulzen, in oen hotel-garni. Aanw. 20 Aug., van 
10—12 uren. 

'jh. door het ïiolderbostnur van liet Oe cn 
7e Vcundisirict onder Opstotland ou Eiiïwirden, bij 
den voorzitter: do levering van 1000 H L . gezoefde 
Wcstfaalschc steenkolen, ten behoeve van liet stoom
gemaal onder Gersloot. 

M n i d a g , 31 Aug. 
Zuir.-n. te 10 uren, in het café Bellevue, ann de 

IJsclka'le: het. houwen oener machinekamer, ketel
huis, stoomselioorsteen enz. bij den houtzaagmolen van 
dc lirina A. U. Wjjors en Zonen aldaar. 

Nrl i lngrn, te 12 uren, ter kerkekamer: het afbreken 
van dc kerk en deu toreu aldaar, en torzelfde plants 
ophouwen eener nieuwe kerk met toren voorde Herv. 
gemeente vnn Schingea cn Slappctcrp. Iul. bij den 
architect F. Brouwer, te Cornjnm. 

••lui-, te 1 uur, door het gemeentebestuur • dc le
vering vnn 2 ijzeren lantaarnpalen met koperen lan
taarns en toebehooren, alsmede het verven vau dese 
on van al dc overige lantaarns, pnlen en beugels, tot 
dc straatverlichting behoorende. 

sneek. tc 2 uren, door liet dijkshestuur van Wijm-
britscradeels c. a. Contributie-zeedijken, bij Wed, T. 
Sevensma: het verbreeden en verhoogen vau de slocu-
irlooiing met inbegrip der sleepcn achter tic slad 
lliudeloopen, en de levering vnn tic benoodigde mate-
rialeii, in 3 perc. 

in-... l . i e i i , tc 7 uren, door hetgemeentebcstnurvun 
Snialliugerlnnd: het slatten der vaart tc Drnehtcn, 
van en met dc sluis in het gebuurte tot en mut de 
sluis aan het Buitenstc-Vallnat, ler lengte vau 3825 
M. Inl. bij dun architect. D. Duursma, aldaar. 

I l r e rh t , bij H. Buwalda, op liet Vrrnhurg: bet 
maken eener rijtuigmaker ij mot toehe hooren. 

Weensdag, sa Aug. 
's-Hage, te 11 uren, door liet ministerie van bin

nenl ziken: lo. het herstellen van den Zuidorleidam in 
hot /.wolsche diep, vnn 5950 M. tot 0020 M. uit het 
sluisje tier Groente, tot hel zeeeinilc, benevens van don 
zuidoostelij keu en zuidwestclijken dam van Krnggen-
hnrg. Raming f 22,4M); 2o. het wegruimen van oen 
iu deu Geldorsche-IJsel te Doosburg, tiisschou do ki-
lonteterraaien 23 cu 2i, gezonken vaartuig. 

Mikkerwrr tc II uren, door P. Smit Jr., te zijnen 
kantore : hot nmovoeren van de bestaande- cn bet ma
ken vau eeu uicuwc scliccpslangshelling rn daarbijhe-
hoorende dam- cu aardewerken. Inl. bij deu bouw
kundige C. Paiinovis, lo Ouilshoorn. Aauw. 20 Aug., 
te 11 uren. 

Knsensee, te 12 uren, vanwege het bestuur di-i 
Hengeloosclie Bouwvcrecuiging, bij Wed. Vergeer: 
lo. liet bouwen vau 2 aaucoiigcbouwde woonhuizen; 
2o. idem vau 3 idem idem; 3o. idem vau voornoemde 
2 en 3 woonhuizen to zamen. Inl. bij don architect 
J . Moll, nldaar. Aauw. tt: ',t ureu. 

Kalterdam, le 1 uur, door burg. cn weth.: hot 
maken vnn remming- en ander werk, tot voltooiini; 
van tien onderbouw der brug over de spoorweg ba ven 
op Fijounord. 

M o r . l r r t In, to 2 urou , ten behoeve van het Zieken
huis: de levering van minstens 500 H L . Kuhr-kn-
chcl kolen. 

Hotieriiiuii, door W. A. Vrol'jk cn Zu.: het stuka-
koor- en eeraentwerk van 7 panden aan tie Vau-Alke* 
madestraat. 

Hakkevcen , door kerkvoogden, bij F. E. de Haan: 
eeue belaugrijko verbouwing der pastorie te Hakke-
\ een. Aanw, 20 Aug., te 10 uren. 

lli>ii.lt-r,l»K. SS Aug. 
M a k k u m , tc 10% ureu, door burg. cu weth. van 

Wonscnideel: lo. het maken vaa 110 M. wnlbcschoci-
ing cn do vernieuwing vau het brugje over de Looiers-
vaart te Makkum; 2o. dc veruiouwing van het brngje 
iu de Engwierstcrloaii bii Makkum; 3o. de gedeelte
lijke vernieuwing van de brug in dou kunstweg van 
Witiiiaistini naar Pïngjum. 

l . f i i ien, door de firma I >. A, Sclirotlou cn Co.: het 
maken, icveren cn stellen van cene kap op uun ge
bouw, lung 40 M., broed 15 M., mot eenige bijko
mende «eiken. 

Vr i jdag , it Aug. 
Uranlngen, tc 12 uren, door liet ministerie vnu 

binnenl. zaken, anu hel geb. van het prov. best.: lo. 
hut herstellen en onderhouden vau de als zeewering 
dienende voormnlige vestingwallen te Delfzijl, vnu den 
dug der goedkuuring vau de besteding tot 30 April 
'7S. Raming ƒ5205; 2o. het doen vau eeuige werk-
zaïiinhcdeu aan de stcengtooÜng iu de Inndpunt Reide. 
Raming /"3320. 

t.r.Hiiiij-eiÉ, te 12 uren, door het prov. hestuur: 
het beplanten vim provinciale wogen, met liet onder
houd tot I Dec. Iss'i 

's-llage, to I uur, door burg. en weth.: het levereu 
eu slelU'u van eeuige meubelen, len dienste der be
waarschool aan de Voldersgracht. 

sti.uon.iiJk.'. lc 1 uur. op do hofstede Welgelegen^ 
het bouwen van eene schuur. 

ZaterSag, aa Aug. 
l ' trerht, te 10 uren, door den eerstaanw. ingen--

in het gobouw voor Kunsten en Wetenschappen: lid 
bouwen van pnljaslootlseii op het lorrein Üanilust, al
daar. Bilj. mz. 24 Aug., te 3 urou, op liet bureau 
van den ingenieur voornoemd. 

BaUwaré , tc 11 uron, ton raadhuize: het bestraten 
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van de zoogenaamde Wortelhaven, p. m. 1130 M 1 , 
benevens eene rioleering met zinkputten en 2 welwa-
terpompen. 

U r e r l i t , te IP/s uren, door de Nederl. Ccntraal-
spoorwcginaatschappij: het veranderen van een rijtui-
genloods in goederenloods eu bijkomende werken op 
het gemeenschappelijk station te Amersfoort. 

AaUmeer, te 13 uren, door liet gemeentcbrstuur: 
het maken van uen rijweg, in het Oosteiude der go-
pconte, over eeue lengte van p. m. 4250 M., alsmede 
van 3 bruggen. Aanw. 22 Ang, te 10 uren. 

sneek. te 1 uur, door hurg. en weth.: het bouwen 
van overdekte bewaarplaatsen voor focalu- on uriue-
atolTcn, alsmede ' ct makon van cen gedeelte walbo-
^chociiug, toegangswegen, bestratingen, enz. Aanw. 
•21 Aug.. te 12 uren. 

Waandal, » ' * • « 
Maastricht , te 10 uron, door het ministerie vau 

binnenl. saken, aan het gobouw van het prov. best: 
het uitvoeren vun ceuige werken aan het korkgchouw 
behoorende tot het voormalige Recollcctenklooster al
daar. Aauw. 20 Aug. 

A m s t e r d a m , te H u r e n , door het .ministerie van 
Koloniën, in bet koloniaal elablissenient: de levering, 
in 54 perc., van: 4,263,000 KG. (4200 Eng. tons) 
Cardiff stcenkolcu; Waal- cn IJsclklinkors; 211.000 
K(J siotüserc SSiOOO K é klinknageln/xr Üsoren wa* 
terkisten enz.; hang- en sluitwerk; couduetorsketting 
enz.; divers koper; koperen vlampijpen: koporen pom
pen; koperen katrollen, kitten, ketels enz.; lood, blik 
cn zink; divers leder; divers borstelwerk; verfwaren; 
roode menie, lood- un zinkwit; lijnolie eu traan; 3000 
K G . talk; 2000 M. blauwe baai; Hollandsen zeil-, karl-, 
incppolcr over- en pn-seiiningdoek; 14,000 M. bramzeil-
linnen; vlaggcdook; 1400 messen met schcede, riemen 
«esp; compositickaarseii; houten pakkisten; blikken 
Linnen; 29,'.l|0 KG. wit. krijt, gemalen. 

Nieuwalda, te 3 ureu, door het waterschap Old-
ainbt. bij A. Kuipers: lo. hot maken van uene steen-
glooiing, noordzijde van het Zijldiep, voor de huizon 
te Tcrmuuterzijl; 2o. idem vau 2 steonon duikers in 
den weg van Woldendorp naar dc Wiirtuinorklop. 
gcm. Termuntcu; 3o. idem van een brug iu den Bui
ten- of Heem weg, gcm. Tormnntcn; 4o. het verniouwon 
vau do draaihrug — beweegbaar gedeelte — bij 't Waar, 
gem. Niouwolda; Bo. het graven der Klcinc-Hoiulo-
Iaanslool, gcm. Muntendam. 

I leniit icrts , door korkvoogden tier llrrv. gemcenlc: 
eene belangrijke verlinimcring nau eene burgerhuizing 
aldaar, lui. hij P. de .long Jz., aldaar. Aanw. 25 
Aug., tc 10 uren. 

Uln idag , SN Aug. 
AniNt r rdam, tc 11 uren, door den makelaar .1. G . 

vun Hamel,in het Noordhollaudsch Koffiehuis l»o Roode 
Leeuw : het amovccreii, alsmede het bouwen van een 
huis, bevattende een winkel eu 3 woningen, op een 
bebouwd terrein gelogen aan deu hoek vnn dc Govacrt-
Flineksi raat en Verlcngd-Gostcinde, tc Amsterdam. 

« i n u o . i e - i ' i . i . i - i . n t . lc I uur, door burg. un weth.: 
bet bouwen van oen nieuw onderwerk vuu steen en 
ijzer op oene tc belieicu fuudoering cn het daarop 
stellen van dc bestaande poort, balans cn val mot bij; 
zukon, voor de Hciukuiteubrug te Abcoude. Inl. bij 
den opzichter H . G. de Kort, le Ouderkerk ad Amstel. 
Aanw. le 10 nren. 

ihti-i . tc 1 uur, door burg. eu wetb.: hot gedeel
telijk afbreken en wederopbouwen van den toren der 
gemeeute. Inl. bij deu architect P. .1. 11. Cuypers, 
tc Amsterdam. 

Vtaensdag, SO) Aug. 
Lelden, te 10 aren, door don eerstaanw. ingenieur 

to 'a-llage, in hot gonicbureau i het bouwen vau cene 
rijloods Wij de stallen in den Doele te Leiden. Bilj. 
inz. 2S Aug., te 3 ureu, op genoemd bureau. 

i tok-u- l . tc 12 uren, door het bestuur van het 
waterschap dor Rivier de Dommel, ten raadhuize: het 
vurbetcren vnu guuoemde rivier tusschen Sint Ouden, 
rode en Woonsel. Iul. bij deu ingen. vuu het water
schap to Slratum. Aauw. 21 Aug., te 'J ureu. Bilj. 
inz. 23 Aug. bij den secretaris-penningniuester te 
Bokstel. „ 

Z u i l e n , tc 2 urun, door dc directie der Ncderl.-
Westf. spoorwegmaatschappij, ton inadhuize: het ma
ken vnn gebouwen en inrichtingen op de halten Vor-
iltn, Riiurloo en Lielilonvoorde, in 8 porc. Inl. bij 
deu directcar-ingonieur le Winterswijk. 

Kral ingen , te 2 uren, door burg. eu weth. (alleen 
onder in dc gemeente wonende werkbazen): het ver
anderen der indceling vau dc school nan du Noord 
met bijbehoorende werken. Aanw. 25 Aug., tc 12'/i 
ureu. 

nenderriag, ao Aug. 
'•-Hage, te 11 uren, door liet ministerie vnu ma

rine: het makon un stellen vau 2 ijzeren lichttorens 
voor do kiistvcrlichting te IJniiiidcn, met dun aankleve 
vnn dien. Inl. bij den bouwkundige bii hut loods
wezen, te 's-Hage, 3 dagen vóór dc besteding. 

Assen, le 12 uren, door het prov. bestiiur: het 
vernieuwen vau ceuige vakken kliukorbcstrntiug tus
schen Assen en Rolde, benevens het doen vnu hor-
stellingen aan voorwerpen, tot den prov. weg van 
Assen naar de Hilte behoorende. 

Vri jdag, 31 Aug. 
A r n h e m , te 12 ureu, door het ministerie van 

binnenl. znkur, aau hut gebouw van het prov. best.: 
het bouwen van een arcliiufgebouvv iu de Marktstraat 
aldaar. Aanw. 25 un 27 Aug. 

Assen, te 12 uren, door het ininistoric van bin
nenl. zaken, aan liet gubouw van het prov. host: lo. 
het bouwen vau 2 ijzcruu draaibruggen ter vervanging 
van de Wittcltcrbrug, gemeente Diever, cn van de 
Haveltcrbrug, gemeente Havelter, behoorende bij dc 
Drentsche Hoofdvaart, in 2 perc. Aanw. 24 Aug. 
Raming: perc. I / 0210. perc. 2 ƒ 5 2 7 5 ; 2o. het bou
wen van eene ijzercu draaibrug over de Drentsche 
lloofdvaart, ter vervanging van do Witter-vnlhrug te 
Assen. Aanw. 24 ,Aug. Raming ƒ 5S00. 

Maandag, a A«at. 
A r n h e m , te 1 uur, door de directie der Ürooto 

Sociëteit: hot bouwen van een nieuw sociëteitsgebouw. 
Aanw. van 22 Aug.—1 Sept., dagelijks van ï l - 1 2 cn 
van 2—4 uren. „ __ 

Amsterdam, te 2 '/i ureu, door de Holl. Llzcrcn-
spoor wegmaat schappij, in het Stationsgebouw: het ma
kon van eene dubbele basculebrug in deu te maken 
weg naar do Stadsrictlanden te Amsterdam. Aanw. 21 
en 24 Aug., tc 11 uren. 

Weensdag, I Nept. 
Hedel, lc 4 uren, door het R. C. pnrochianl kerk

bestuur: het bouwen eener kerk inct toren en pastorie. 
Teekening un bestek bij W. van Heesbcen, aldaar 
Inl. bij den architect Dobbe van Pelt, te 's-Bos'.-li. 
Aanw. 21 cn 28 Aug. en 4 Sept., telkens van 3—5 
urun. 

Ilanderdag, • Nept. 
'•-Hage, te 1 uur, door bet ministerie van justitie; 

liet ondcrliouden van- eu het uitvoeren van hers'el-
lingcn en vernieuwingen aau hot rechtsgebouw te 
Maastricht, en dc gevangenissen tu Maastricht cn tu 
Roermond, ged. 1877, 78 en '79. Aanw. 2'J Aug., 
te II uren. 

Alloop van Aanbestedingen. 

Xymegen , 3 Aug.: lo. de levering vau 200,000 
bovenvoetsche, grijze, machinaal gevormde, vlakke 
straatklinkers; minste inschr. waren R. Jansen on Van 
der Loo, ii ƒ16.80 p. 1000. 

2o. het vervoeren van die steenen van de Waal naar 
de Ilcrtogstceg, Valkhof, Molenstraat en Burgstraat; 
minste inschrijver was J . Lcseman, tu Nijmegen, 
voor ƒ 1 4 0 . 

Edam, I Aug.: het wugbrekou van de slcunou pijp 
in den Edamtncrwog en daarvoor in dc plaats tc ma
ken brug; minsle iuschr. was W. Klok Az., te Mid-
delie, voor /24O0. 

Nt.-Anna-aararhle, 4 Aug.: lo. het herstellen on 
vernieuwen van verschillende gemeentewerk ;n en ei
gendommen onder dc 3 dorpen; ingek. 6 bilj., als: 
S. Smits en A. Boomsma, f 1325 
I). Keuning, .. W 
Gebr. Pot, „ 1207 
M. T. Bakker, ,, 12IS 
J. C. de Jong, „ 1214 
P. D. Wassenaar, „ 1170 

2o. het verlagen, bevloeren cu begrinten van dun 
weg, hopende langs dc nieuwe vaart te St.-Anna-
narochie; ingek. 5 biljetten, als: 
P. D. Wassenaar, f 1186 
W. T. v. d. Veer, m 995 
I). Keuning, m 950 
Gebr. Pot, „ 899 
T. M. Kiugma, „ SS0 
gegund. 

Breda. 0 Aug.: het verbouwen van con huis in de 
Vcmnarktstraat tot societcitslokalcn; ingekomen 7 
bilj., als: 
P. Rijpers. te Breda, f 11,890 
A. v. d. Akker, „ idem % 11,327 
A. Maas. „ idem „ 11,298 
T. van Kcsscl, „ idem „ 11,277 
A. v. d. Heide, „ idem „ 10,000 
EL Wrerx, „ idem „ 9,380 
H. van dor Saude, „ idem „ 9,316 

's-Hage, 0 Aug.: het bouwen van oen post- cn te
legraafkantoor, met. woning voor den directeur, tc 
Oosterhout; ingek. 0 bilj., als: 
B. Verlegh, te Ginneken, / 14,986 
A. v. d. Made, „ Oosterbout, „ 14,364 
J. W. H . Brandt, „ idem „ 18,489 
II. van Elshoudt, „ idom „ 13,109 
A. C. Oomen, „ idem „ 13,100 
A. Vermeer, „ Zevenbergen, „ 13,046 

Amsterdam, 6 Aug.: liet veranderen van brug no. 
4 over de Korkvaart, in den spoorweg tusschen Am
sterdam cu Haarlem; ingok. 10 bilj., als: 
11. Schcurboom cn 

S. G. Vliokcn, tc Amsterdam, ƒ 10,750 
P. van Essen, „ Halfweg, „ S.777 
B. v. d. Weerden, „ Ulrecht, „ 7,780 
J. P. Cornclissen, ,, Amsterdam, „ 7,777 
H. A. Labohm, „ idem „ 7,710 
L. Postliuma Ba*, * Ölotordijk, „ 7,590 
.1. Bosch, M Amsterdam, „ 7,500 
B. Zuithof, „ Haarlem, „ 7,468 
H. Wienhovcn, „ Schiedam, „ 0,900 
J. van der Kamp, „ Leiden, „ 6,499 

Murium 0 Aug.: het bouweu eener hue ren behuizing 
en schuur; iugek. 9 bilj., als: 
W. Concs, te Groningen, ƒ 88,840 
.1. Iluizinga, „ Oldenliovc, „ 25,350 
J. Werkman, „ Groningen, „ 24,894 

do Jong, „ Eenrmn, „ 24,875 
K. R. DanJiof, „ Baflo, „ 23,995 
.1. Rijzinga, „ Warfum, „ 22,875 
T. Bos, „ Bedum, „ 22,445 
A. Pastoor, „ Stedum, „ 21,460 
.1. Zeldenrusf, „ Warfum, „ 20,900 
gegund. 

Amersfaart, 7 Aug.: het bouwen eener leerlooierij, 
op een terrein buiten dc Kamppoort; ingekomen 11 
bilj., als: 
W.av. d. Kooi, te Amersfoort, / 10,343. 
G. Majoor, „ Bussum, „ 10,179. 
T. vnn Daal, „ Amersfoort, „ Ü,ii0Ü. 
Gebr. van Leeuwen, „ idom „ 9,364.31 
B. Verniolen, „ Weesp, „ 7,960. 
N. van Rossum, „ Amersfoort, „ 7,950. 
G. Wegerif, „ idem „ 7,878. 
E. M. Frcilinck, „ Utrecht. „ 7,850. 
M. J . Clemons, „ Amersfoort, „ 7,3SO. 
J. B. vau Eibergen, „ idem „ 6,992. 
J. B. ï . Lensink, „ idem „ 6,089. 

Zannemalre, 7 Aug.: het leggen van uen rijshoofd 
aan de waterkeering vnn het waterschap Nienw-Bom-
incnede; ingek. 4 bilj., als: 
J. v. d. Klippc, te Scharendijke, ƒ 1170 
ij. Bcznijen, „ idem 1100 
P. v. d. Weudo, „ eocdcrcedc, n 1149 
J. de Rijke, „ Suivcnisse. „ 987 

flaldschalkseard , SAug.: het maken van een houten 
havenhoofd tc Qoidschalksoord; ingekomen 11 bil
jetten, als: 
L. Nolcn, te 'a-Gravendeel, / 3427 
A. van Trigt, „ Oud-Beierland, „ 3195 
H. dc Borst, „ Papendrecht, „ 3000 
C. de Borat, „ idem „ 2990 
II. van Dalen, „ idem „ 2989 
I). Boor, „ Sliedrecht, „ 2899 
G. Dirksc, „ Mijnshcerenland, „ 2000 
D. Ouweleen, ., Heinoord, „ 2475 
H. v. d. Griendt, „ idem „ 2550 
L. Boertje, „ Puttershoek, „ 2500 
J. B. dc Wolf, „ Dordrecht, „ 2495 
niet gegund. 

's-llage, 8 Aug.: de uitvoering van eenige werken 
tot verbetering vun den Bovcn-Rijn in de gemconte 
Pannerden, tusschon de kilonieturraaiuu 9 cn 10 der 
herziene rivierknnrt; ingek. 5 bilj., als: 
G. E. Reijmer, te Pannerden, / 17,725 
II. A. Paauwen, „ idom „ 10,794 
P. Terwindt, „ idem „ 16,500 
P. E. Terwindt, „ idem „ 15,900 
J . II. van Heczcwijk, „ Lobitb, „ 15,270 

Z w o l l e , 8 Aug.: het herstellen en verzwaren van 
den Katwolderdî k nabij Zwolle; gegund aan J. H. 
Polleman, te Westenholte, voor / 1390. 

Ueldermalsen , 9 Aug.: het maken vau een zand-
berm onder Varik en Hccsol; ingek. S bilj., a!s: 
11. Dubbeldam, tu Goriuchcm, ƒ 3440 
P. Paunckock, „ Herwijnen, „ 3050 
D. v d. Plas, „ Hardiuksveld, „ 3010 
W. P. de Vries, „ Rossum, „ 2870 
D. vun Loiide, „ Varik, „ 2S45 
C. van Es, „ Horwijnen. „ 2789 
A. van Vuuron, „ Vuren, „ 2645 
II. van Anrooij, ,, Nieuwaal, „ 258S 

Harllngen, 9 Aug.: het wegbreken der Franokor-
poort-brug en liet daarvoor in dc plaats maken eoner 
viusto balkijzeren brug; ingek. 12 bilj., als: 
Gebr. vnn der Moer, te Harlingen, ƒ 10,000 
G. Tcrdcns, ., idem „ 9,371 
T. Kerkhoven, ,, idem „ 9,300 

J. Torenbeek, 
D. Boonstra en Zn., 
S. Zaïigsma, 
D. vsn der Zee, 
J. P. Scliaafsma, 
G. S. Aneina, 
H . D. Faber, 
J. Langen borst, 

te Harlingen, / 9,268 
„ idom „ 9,188 
„ idem „ 8,950 
., idem „ 8,838 
,. idem „ 8,863 
„ idem „ 8,774 
„ idom „ 8,763 

idem „ 8,690 
Gobr. X cn J. Posthuma, „ idem „ 8,125 

Tiel, 9 Aug.: hot maken van eene steenon inundatie
sluis te Ochtuu; ingekomen 4 biljetten, ala: 
P. Koch, tc Tiel, ƒ 3275 
Van Kldik, „ idem „ 2720 
A. M. J. Marsman. „ idem „ 2537 
A. Gennissen, „ idem „ 1982 

Z u o l l . - , 9 Aug.: het makon der gebouwen nz. voor 
hot tweede stoomgemaal le Mastenbroek is 'cguud 
aau J . Visser Gz., tc Papendrecht, voor ƒ85.200. 

'a-Basen, 10 Aug.: het uitvooron vau buitengnwouc 
horstellingcii aan du Bïjkswcrkun van hut pont veer to 
Litll, behoorende tot den d ie l l - t der veren in Noord-
Brabant; minste inschr. was H. Vorbruggen, tc Dreu
mel, voor ƒ 3100. 

V e l s e n , 10 Aug.; het. makeu van een grintweg in 
don Zuid-Wijkermeerpolder, laug ongeveer 2130 M.; 
ingekomen 13 hilj, als: 
P. Ootes, te Wognum, / 7260. 
G. Ruiter, „ Uitgeest, „ 6900. 
A. Slootweg. „ Leiden, „ 6555.55 
ü. Honijk, „ Purmerende, „ 6390. 
J. Oldenburg, „ Bergen, „ 6200. 
.1. Voordnndug, „ Pultcrshoek, ,, 6145. 
N. P. Brann, „ Beverwijk, „ 6145. 
B. Jnnsc, „ Amsterdam, „ 6094. 
S. vau Soest, „ Mijdrecht, n 6066. 
IL W. du Vries, „ Spaarndam, „ 5987. 
H. Dinkla. „ Buiksloot, „ 5954. 
L. Brouwer, „ Gouda, „ 5900. 
P. van Staveren, „ Haarlem, „ 5811, 

ftranlngrn , 10 Aug.: hot bouwen van cene sluis
wachters woning bij de uitwateringsluis voor het Mun-
nekczijlvest, nnhij Zoutkamp; ingek. 4 bilj., als: 
II, Vos, te Sappemeer, / 7580 
J. Kerkstra, „ Muunekozijl, ., 7450 
S. H . Woldringh, „ Zoutkamp, „ 7390 
T. Bos, „ Bedum, „ 6792 

Helder , 10 Aug.: het maken vau een gedeelte ba-
zaltmnur aan hot Molenplein aldaar: ingekomen 8 
büj., als: 
I>. do Vries, te Helder, ƒ 3612 
P. Spruit, „ idom „ 3155 
M. Danldcr, „ idem „ 3150 
P. Verhey, „ idem „ 3148 
(icbr. Klein, „ idem „ 3144 
J. F. Philips. „ idem „ 3090 
Gebr. Jansen, „ idem „ 3090 
Gebr. Moorman, ,, idem „ 3014 

'—Hiiat'. 11 Aug.: hot herstellen cn verbeteren van 
dc Rijkslclcgraiillijiien lungs den Staatsspoorweg tus
schen Wtiiwoudcu en dc Duitsche grens bii Nieuwe
schans < i van Groningen over Assen cu Meppol tot 
Zwr. le, alsmede lanp den Nodcrlandsrhen Centraal-
spoorv. eg tusschon Zwolle eu Kampen, met inbegrip 
der zijlijnen tc Groningen, Hoogozand, Sappeinocr, 
Winschoten, Assen, Iloogeveen, Meppel en Zwolle-, 
minste inschrijver was .1. Kats, tc Jourc, voor ƒ1193. 

Kelterdam, II Aug.: het houwen van ecu woon
huis en Int. maken van een paal* en gemetselde fun
deering voor cene bloemenkast, op het terrein der 
Diergaarde, vroeger guuaamd Zijde Winden; ingek. 
19 hilj., als: 
C. Bol Uz., lc Rotterdam, ƒ 17,999. 
A. J . J. Sluijter, „ idem „ 17,888.50 
N. dc Brey, „ idem „ 15,935. 
Wed. G.Camesi eu Co., „ idem „ 15,518. 
C. A. van Roode en 

M. vaa Toor, „ idem „ 15,492. 
11. en L . Verbiest, „ idem „ 14,946. 
W. .1. Godfrey, „ idem „ 14,800. 
J. A, Boldowijn cn 

.1. A. Snikkers, „ idem „ 14,782. 
Dc Waal en 

Krssyvanger, „ idem „ 14,715. 
A. 1'iena, „ Kralingen, „ 14.657. 
W. Stok, Rotterdam, „ 14,550. 
W. D, van Mourik, „ Drumpt, „ 14,321. 
J. Sonneveldt, „ Rottenlam, „ 13,994. 
J. C. Tom, „ Kralingen, „ 18,989. 
J. J . Vink cn 

.1. vau Prooijcn, „ Rotterdam, „ 13,898. 
P. G. Winter, „ Kralingen, „ 13.6S0. 
P. Hooijkans cn Zn., „ Rotterdam, „ 13,300. 
W. A. Vrolijk en Zn., „ idem „ 11,995.50 
A. v. d. Spiegel, „ idem „ 11,500. 
gegund. 

T l r e e h t , 11 Aug.: liet maken van bergplaatsen, 
retirade en keihestrating op het stntion Arnhcin van 
don Rijnspoorweg; minsto inschr. was A. C. Vink, te 
Utrecht, voor '9980. 

Amsterdam. 11 Aug.: het baggeren van p. m. 1S,000 
M 3 grond uit het Marinedok; minste inschr. was W. 
Goedkoop Dz., te Amsterdam, voor f 0.74 per M', 

Amsterdam, 13 Aug.: hot verlogen cu verbreeden 
van dc Stccnvoclbrug en van de steenen wulfbrug no. 
818; minste inschr. was J. P, Cornclissen, tc Amster
dam, voor / 1027. 

2o. het graven van con gedeelte Singel gracht acuter 
de kazerne Oranjc-Nassau; minste inschr. was C. Al 
berts, tc Amsterdam, voor ƒ 6700. 

1'treehl, 14 Aug.: hot maken vun een gebouwljc 
voor privaten en van urinoirs op het station Zutlcn; 
ingek. S büj., als: 
H. A. Wolsing. to Krammen, f 4096. 
H . W. Douwcs, „ Zutfen, „ 3907. 
A. Klanderman, „ Bru.i.men, „ 3749. 
J. Schut, „ idem „ 3690, 
A. M. Gerretson, „ Zutfen, „ 3000.60 
D. Limpcr, „ Baarn, „ 3535.35 
G. Sclmrink, „ Zutfen, „ 3388. 
11. llajtink, „ idem „ 3357. 

Hatterdam, 15 Aug.: het makon vuu cen landhoofd 
met opritten enz. voorde Willemsbrug in de Boompjes: 
ingekomen 10 bilj., als: 
N. de Broy, to Rotterdam, / 345,000 
Van der Moijden cn 

V-.e Leeuwen, „ Hellevoetsluis, „ 335,000 
J. r. d. Vlugt J r , „ Dordrecht, „ 330.0(H) 
G. Keij, „ Rotierdam, „ 320,51») 
J. C. Tom, „ Kralingen, „ 317,950 
G. Dukker cu Co., „ Dordrecht, „ 616,000 
K. f. Wijiignnrilen Uz., „ Sliedrecht, „ 29S.SH) 
A. Henkcinans. ,. Rotterdam, „ 896,400 
E. S. Ruiiiner, „ idem „ 280,000 
M . v. d. Wegt, „ idem „ 285,990 

' « - R a g e , 16 Aug.: het. inkepen cn bereiden met 
chloorsink vnn grenen dwarsliggers cn de levering van 
het noodige chlnorzink, benevens cenigu bijkomende 
werkeu; ingekomen 3 bilj., als: 
Ch. Mirandollc, tc Rotterdam, / 7850. 
J. Krooncn, „ Dordrecht „ 7475. 
Van dor Made cn Gips, „ idem „ 5729,50 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D 

'8-Oravenhage. In de Nederlandsche Speelt* 
lor leest men onder het «Pluksel" het volgende over 
onze Itoschbrng: 

»Wij vernemen met genoegen, dat het Haogsche 
GemciutelK'stuur ann den ingang tier stad de oude 
Bosclibrug doet vervangen dooreen prachtige nieuwe 
brug. Zij wordt vun gehouwen steen , esi.aussijnschen 
en fijnen zandsteen, gebouwd en boven de breede 
balustraden zullen aan de vier zijden vier metalen 
groepen van allegorische beelden verrijzen. Zijstellen 
voor: de Haagsche Stt-demaagd , als symbool der stad, 
de Vreugd, als het beeld van het vrije gezellige 
leven der hofstad; den Vrede en tie Muziek. 

D e fraaie intrede van de stad, door geboomte 
vervroolijkt , door het sierlijke e u levendige uiterlijk 
van het paleis des vorsten Vnn Wied thans vermeer
derd, zal door deze monumentale brug uitmuntend 
wonlen opgeluisterd." 

Amsterdam. De 31e algemeene bijeenkomst 
der Maatschappij tot Bevoitleriiig der Bouwkunst zal 
op G September 1877, des voorniiddags te half-
etf u r e n , in bet gebouw Belle-Vue op de Srhans bij 
tie Leidsche Barrière te Amsterdam gehouden worden. 

Het Bestuur heeft, tie volgende vragen sar behan
deling voorgesteld: 

1°. Meermalen wonlt tie Bouwmeester geroepen 
tot het beoordeelen van prijs.lingeu.le oiitwetjier), op
gevraagd door particulieren of eorpotatien. Zou het 
niel billijk ziju, dal hij zich voor tlie tijdroovende 
en veelal ondankbare werkzaamheid liet betden; en 
is het niet wenschelijk, dat te dien opzichte alge
meene voorwaanlen wonlen gesteld.' 

2". Welke zijn de beste regelen e n uitwendige 
vormen voorden keuken-en kamer-schoorsteen bouw, 
opdat deze belangrijke onderdeden volkomen aan hun 
doel beantwoorden? 

3°. IR het iu onzen tijd, uit het oogpunt der 
kunst, aanbevelenswaard, terug te koeren tot de 
bouwvormen e n constructiën van vóór 9 a 8 eeuwen P 

4°. Wat is de beste, overal a a n te wenden manier 
tot luchtverversching eener woonkamer en zaal met 
kunstverlichiiiig, waar gestookt wonlt? 

5°. Is de studie der archeologie voor den bouw
kunstenaar inKKlig, e n , zoo j a , wat moet Worden 
gedaan om tlie studie a a n te moedigen? 

fi". Welke is de grondslag, waarop algemeene 
liepalingeii moeten worden vastgesteld voor de bere
kening van het honorarium tier bouwkundige werk
zaamheden.' Op welke wijze zou die toegepast kunnen 
worden voor Nederland.' 

7". Wal heeft tie ondervinding geleerd omtrent 
ijzeren gebouwen, vooral die van groote afmetingen, 
waar de uitzetting van het materiaal aanzienlijk is? 
Waarop moet galet wonlen, om sterk en waterdicht 
werk te maken, vooral als glaslmlekking geliezigd 
wordt.' Waarop moet gelet wonlen luj tie construc
tiën der goten en den waterafvoer en hij de aanslui
ting der gevels tegen dakbedekkingen? 

8°. Welke middelen kan e e n Gemeentebestuur 
aanwenden, om hel stichten van particuliere bouw
werken , tlie a a n de eischen van degelijkheid en 
schoonheid beantwoorden, te bevorderen? 

9". Hoe moeten steigers van groote afmetingen 
voor tie groot.- scheepvaart iu diep water wonlen 
gelmuwtl, in havens et» kanalen met vaste water
standen .'ii in tlie met eb en vloed? 

10°. Wat is te doen tegen de minder humane In-
oonleeling dooi' iHuivvkutitligeii onderling; zou eeue 
m e e r aangename bespreking of meer toegeeflijke critiek 
aan de bouwkunst niet meer bevorderüjli zijn en het 
publiek opwekken (ot meerdere belangstelling F 

11". Welke zijn de Inste regelen voor tie inrich
ting van openbare zwem- en badplaatsen, zoowel in 
stro.nuclide rivieren als in wateren met geringe wis
seling iu waterstand? 

12°. Op welk standpunt lnvinilt zich thans tie 
schoone liouwkuust ln Europa.' 

In den oproepingsbrief wordt den leden venier 
mededeeling gedaan van de uitnoodiging der Afdeeling 
Amsterdam om, na alloop der Vergadering tie groote 
steigerwerken voor zeescliejnn, de spoor wegwerken 
in bet o] nu hu ven f nn it, tien aanleg van de handels
kade en tie dam- en sluiswerken te Schellingwoude 
per stooiuliool te Inzicht igen. De Vergadering zal op 
de gebruikelijke wijze worden Insloten met een 
maaltijd, die des middags te fi uren in tie restau
ratie-zalen van het Koninklijk Zoologisch Genootschap 
Natura Aè'tis Mayistra zal worden aangerecht. 

Utrecht. De heer J. G. van Gendt Jr, , aanvra
ger eener concessie voor een paardenspoorweg tusschen 
de stations der Rijn- en Oosterspoorwegen, heeft 
thans aau den Raad dezer gemeente mededeeling ge
daan van door hem ingewonnen adviezen , van de 
heeren Mi's. Goudsinit cn Romhach te Rottenlam en 
Jhr. Mr. .1. W. II. Rutgers van Rozenburg te Am
stenlam, omtrent tie voorwaanlen, waarop de Raad 
zich heeft bereid verklaard die concessie te verleenen. 
Die onafhankelijk van elkander gegeven adviezen 
stemmen geheel overeen omtrent tie onaannemelijk
heid der gestelde voorwaanlen, hoofdzakelijk met 
het oog op de artt. 3 en 21, waarbij aau liet Ge-
ineeuteliestuur de bevoegdheid wonlt toegekend tie 
vergunning iu te trekken niet alhvn bij wanpres
tatie, maar ook iu 't openbaar belang, en de 
beslissing over tie verklaring, loc|iassing of niet-
nakomiug tier eoncessie-vo.irwaar.len wonlt opge
dragen aan tien Gemeenteraad, in eerste eu laatste 
instantie. O j i grond van deze adviezen verzinkt de 
I i ' Vau Gen . i l tien Raad, de voorwaarden zoodanig 
le wijzigen, dut de aanvaarding tier concessie kan 
plaats hebben. 

(Plaatsruimte In-let ons deze adviezen in dit nom
mer op te nemen.) 

NHmegen. Den II Augustus j.1. wenl alhier 
tie ulgeiutvne vergadering gehouden van aandeelhou
ders iu de Nijmeegse he Sj*>or wegmaat.schappij. Uit 
de rekening eu verantwoording bleek, tlat over 
IS76/77 op ile lijn Nijmegen —Cleve de opbrengst 
van hel peiNonemei-viH'i' bedroeg f -43,1)03.75, van 

http://schildei-sclim.il
http://liebf.cn
http://bonlureumetgekleiinlew.il
http://sti.uon.iiJk.'
http://esi.au
http://prijs.lingeu.le
http://eoncessie-vo.irwaar.len
http://Gen.il
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liet goooarairvartw f 2-4,799.57 en dc diverse ont
vangsten f151.75, te zamen f69.3ti .67 tegen 
f 68,232.54 in bet vorige Jaar; eoodat na aftrek 
der gemeenschappelijke kusten a ƒ 232.40. de som 
van f 09.222.07 overblijft. Hiervan komt f 36,082.06 
op het gedeelte Nijmegen - Pruisische grensen, van 
welk bedrag de exploitatiekosten « ƒ 19,123.50 
worden afgetrokken. 

Hij de ivsteerend.' f 16,958.56 moet echter nog 
geviiegd wurden ƒ 5 0 voor ontvangen landpacht, ma
kende te zamen ƒ17,008 .56. Betaald wenl aan 
assurantie, Masting en diverse onkosten fi 168.53 , 
zoodut te verdeelen blijft / 15,840.03. Het dividend 
wenl bepaald op ƒ 1 3 . 5 0 voor elk aandeel van ƒ 5 0 0 . 

Als directeuren werden herkozen de hoeren: Mr. 
W . J. Triebeis, It. tl. Gruiidt van Roggen en A. 
Noonluvn Azn : als commissarissen de boeren R. 
Van Haivncarspel en C. G. Wegclin. 

— De restauratie der zoo liekende Vierschaar op 
hei Stadhuis alhier, waarvoor een crediet van ƒ 1 0 0 0 
was toegestaan , is al'geloo}ien en heeft, volgens thans 
ingekomen rekening, ƒ 8 7 5 gekost. 

Vlissingen. He adjunct-ingenieur werktuigkundige 
der Maatschappij tot exploitatie van StaataspCOTwegen 
M. E. Kiihnen is van hier overgeplaatst naar Zwolle, en 
zal vervangen wonlen door «ien adjunct-ingenieur 
werktuigk iige W. K. van Debtee, thans te Luik. 

Varia. 

Verslag over de tentoonstelling te Phi
ladelphia. Aan het verslag, aan den Minister van 
Binnenlandsche Zaken uitgebracht door de Nederland
sche Hoofdcommissie voor de tentoonstelling te Phi
ladelphia, ontleenen wij het volgende: 

Door de Hoofdcommissie is voor de inzenders ver
kocht voor een som van / 13,682.62 = ƒ 28,733.50, 
van welke som echter # 3165.10 voor inkomend recht 
en eenige kleine kosten bij de verzending moeten 
worden afgetrokken. 

Aan de Nederlandsche schilders is voor verkochte 
schilderijen door de Hoofdcommissie ƒ 14,845.40 en 
aan de overige inzenders / 7095.50 uitltelaald. 

Welke fmancieele voonleelen deze tentoonstelling 
voor onze industrieehm nog bovendien gehad heeft, 
valt natuurlijk moeilijk in cijfers uit le drukken, daar 
vele inzenders zich iu Amerika gedurende de tentoon
stelling met Ainerikuunselie huizen in relatie lichtten 
gesteld (hierin door de Hoofdcommissie ondersteund), 
waardoor, zoouls aan de Hoofdcommissie tiekend is, 
reeds door velen belangrijke bestellingen zijn ver
kregen. 

Behalve de bij de vóór-tentoonstelling in Amsterdam 
verkochte schilderijen , werden door de Hootilconimis-
sic verkocht schilderstukken van de heeren ('. Cunaeuv, 
J. C. van Essen Jr., H. R. van der Vlier, B. te 
Gempt, J . D. Iluijl>ers, D. van der Keilen, J .S . H. 
Kever, E. Koster en H. Savrij, L. l.ingeman, .I.E. 
Massurei, W. C. Hakken, II. Savrij, J. J. Schenkel, 
W. de Famars Testas, H. Valkenburg. W. Verschuur 
Jr., P. P. Windt, II. Koekkoek en van mevrouw 
Itonner—Knip, alsook de gravures van den hoer II. 
Sluijter Dz. 

Daartoe instaat gesteld door de inzenders, heeft 
de llooldcoimnissie 20 collectie)! van velschil lende zaken 
aan Amerikaanscho musea en maatschappijen ten ge
schenke aangeboden , en daarenboven aan vide musea 
en openbare inrichtingen, alsook aan menig commis
saris* uit vreemde landen, die daartoe voor hunne 
musea het verzoek hadden gericht, op onbekrompen 
wijze monsters gegeven van de producten uit onze 
Uostindische bezittingen, alsook van onze linnen-
en katoenindustrie; niet het minst van onze Neder-
landsclie landbouwproducten, die door vele uit Ne
derland afkomstige en iu Amerika gevestigde land-
Iwiiiwers oio strijd werden gevraagd eu met een 
zekere piëteit wenlen ontvangen. Vooral onze granen 
werden door hen op hoogen prijs gesteld, daar zij 
die 'm bun nieuw vaderland wenschtcn uit le zaaien 
en als een aandenken aan hun geboortenmd voort 
te planten. 

De voorloopige verantwoording der aan de Hoofd
commissie toegestane gelden bedraagt in ontvangst 
en uitgaaf ƒ 234,138.04. Rij diverse wetten is too-
gestaan ƒ 2 3 1 , 0 0 0 . Aan etalages werd ongeveer 
ƒ 5 0 , 1 1 0 0 uitgegeven, aau rle exjwsitie der ojieiibiire 
werken ƒ 1 4 , 0 0 0 , aan vervoerkosten ƒ 43,000, aan 
assurantie-premien ƒ 18.887.43, aan reis-en ver
blijfkosten en huur der woning te Philadelphia pl. in. 
ƒ 70,000, aan verslag over de openbare werken 
ƒ 3 2 4 8 . 1 5 . 

De gezamenlijke waaide der tentoongestelde goe
deren weid geschat op ƒ 4 0 5 , 0 0 0 , waaronder ƒ 2 5 0 , 0 0 0 
voor de schilderijen: althans nor dat bedrag werd 
de assurantie gesloten. 

ADVERTENTIËN 
bestemd voor De Opmerker gelieve meu, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

X*. e d a o t i o 
van genoemd Weekblad. 

T o t V r i j d i i y - i n «nul m ^ . - n iii-«>n 

worden advertentiën voor tiet eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentiën. 

Getrouwd: 

J. H. L E L I M A N 
en 

L. D EGG EL LER, 

A M E R S F O O l i T , 14 Augustus 1877. 

Dc Iter en Mevrouw LELIMAN—DEGGELLER 
betuigen oprechten dank voor de belangstelling hun 
betoond. 

HET BEST m i i DER AMBACHTSCHOOL te 
's Gravenhage inaa kt bekend, dat tot onderwijzer 
in het timmeren l>ij genoemde inrigting is be
noemd .Ie II ' P. H H K B K R . 

1'. F, W. B0DT0N, 
Secretaris. 

Groote Sociëteit Arnhem. 
DE DIRECTIE van bovengenoemde Vereeniging 

i , voornemens o|> Maandag den ',i Scntendmr 1877, 
<les namiddags len één ure, aan te besteden : 

het bouwen van een nieuw 
S O C I Ë T E I T S G E B O U W . 

Teekeningen liggen ter inzage in een der boven-
localen van de Groote Sociëteit, van af den 22 Augustus 
tot cn met den 1 September, terwijl op diezelfde 
dagen, met uitzondering van den Zondag, van des 
voormiddags 9—12 uur en des namiddags van i—1 
uur aanwijzing iu loco zal geschieden. Bestekken 
aldaar verkrijgbaar tegen betaling van ƒ 1 per *tuk. 

In.sc tirij vin.gr 
Ol' 

D I N G S D A G 28 A U G U S T U S 1877 
in het 

Timmerhuis te Botterdam, naiu' 
de Levering der benoodigde DUITSCHE 

STEENKOLEN voor de Oostelijke-
en Westelijke Stoomgemalen, gedu
rende ongeveer zeven maanden. 

De voorwaunlou liggen, op de gewone dagen en 
ureu, ter lezing op het Bureau voor dePlaatselijke 
Werken enz., in het Timmerhuis en zijn, voorden 

'prijs van 5 cents, verkrijgbaar bij Wed. P. VAN 
WA ES II ER GE KN ZOON , Boekdrukkers iu .len Hout
tuin No. 73. 

Ministerie van Justitie. 
0j> Donderdag 6 September 1877, des na

middags ten écu ure, zal in een tier lokalen van het 
Ministerie van Justitie, in de Nobelstraat te 's Gra
venhage, bij enkele inschrijving worden aanbesteed : 

Het onderhouden van- en het uitvoe
ren van herstellingen en vernieuwin
gen aan het regtsgebouw te Maas
tricht, en de gevangenissen te Maas
tricht en te Roermond, gedurende 
1877. 1878 en 1879. 

Het bestek ligt ter inzage: te 's Gravenhage iu 
gemeld lokaal van hel Ministerie van Justitie; te 
Maastricht in het regtsgebouw; te Roermond in 
de gevangenis. 

Het lu'stek is voorts op franco aanvrage te lie-
komen: aai: het Ministerie van Justitie; bij den 
Opzigter P. II. WEUSTEN te Maastricht, en bij 
den Opzigter G. RAMMERS te Roermond. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Ingenicur-
Aivhite't. voor de gevangenissen en regtsgebouweti, 
J. F . METZELAAR te 's Gravenhage, en dooide 
Upzigters voornoemd. 

Aanwijzing zal wonlen gedaan Woensdag 29 Au
gustus 1877, des voormiddags ten II ure, 

's Gravenhage, den 17 Augustus 1877. 

Voor deu Minister. 
Dé Secretaris-Generaal, 

CL A NT. 

Aanbesteding. 
Door of van wege liet liest • van bet Water

schap dei Rivier de Dommel c. a. zal worden 

A A N B E S T E E D : 
Het verbeteren van bovengenoemde 

rivier tusschen St. Oedenrode en Woen-
sel, omschreven in Bestek N J . 4. 

Bestekken zijn op franco aanvrage, legen betaling 
van ƒ 0.50 per stuk, verkrijgbaar bij den Secreta
ris- Penningmeester te Boxtel en bij den Ingenieur 
te Stratum. 

Aanwijzing op het terrein wordt gedaan op den 
21 Augustus a. 8. Iieginnonde bij de Ontlastsluis 
te tVocn.sc/, des morgens ten 9 uur. 

Inlichtingen te bekomen hij deu Ingenieur van 
hel Waterschap le Stratum. 

Inschiijvings-hilletten in te zenden vóór of op den 
28 Augustus 1877. bij den Secretaris-Penning-
meeater te Boxtel. 

Opening der billetten, op het Raadhuis te Boxtel 
den 29 Augustus a. S. des middags ten 12 ure. 

Nederlandsch-\Vestfaalsclie 

SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 
(Lijn ZUTPHEN—WINTERSWIJK.) 

A A N B E S T E D I N G 
op Woenadag 29 Augustus 1877, des na

middags ten twee ure, ten Raadhuize te Zut
phen, van 

Bestek N». 12. 
Het maken van gebouwen en inrigtin-

gen op de halten Vorden, Raurlo 
en Lichtenvoorde in drie perceelen. 

De inschrijvings-billetten moeien, uiterlijk 
één uur vóór de besti-ding, vnichtvrij wonlen Iw-
zorgd ten Raadhuize te Zutphen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Directeur-
Ingenieur ti- Winterswijk, hij wien tevens het Be
stek met teekeningen op franco aanvrage en 
tegen betaling van t 3 van af den 16 Augustus 
a. 8. verkrijgbaar is. 

DE DIRECTIE. 
Winterswijk, den Oden Augustus 1877. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SXEEK 

zullen op 'Zaterdag den 25 Augustus 1877, 's na
middags één uur, in een der lokalen van het Gc-
iiiccntehiiis publiek aanbesteden : 

Het bouwen van overdekte Bewaar
plaatsen voor faecale en urine-atoffen, 
alsmede het maken van een gedeelte 
Wal beschoeiing, Toegangswegen, Be
stratingen, enz., alles met de daarbij 
voorkomende werken, arbeidsloonen 
en leverantiën. 

Het bestek en de teekeningen liggen, van af den 
17 Augustus e. k., ter inzage op de Gemeente
secretarie, alwaar de bestekken afzonderlijk zijn te 
bekomen VOOr 75 cents het exemplaar, cn met de 
teekeningen gezamenlijk voor ƒ 2 . 5 0 , tegen franco 
aanvrage. 

De aanwijzing iu loco zal geschieden den 21 Au
gustus a. s., 's middags 12 uur, op het terrein de 
Asehhelt te Sneek door den Gemeente-Architect J. 
P. IIOGENDIJK, bij wien tevens dc noodige inlich
tingen zijn te verkrijgen. 

Burgemeester en l/'ethouders voornoemd, 
JOHs. SCHIJESMA, L. B. 

De Secretaris, 
DE JONGH, Wuam. Seer. 

T E K O O P i imiui ' l io i l i ' i i : 
EEN' HORIZONTAAL 

STOOMMACHINE 
van 4 paéidenfcracht, mei borixontalen Ketel en 
Schoorsteen, alles eoo goed als nieuw. 

Te bevragen bij (iebr. DONKERS, Fabrikanten, 
Kanaaldijk, •s-Bosch. 

De GROOTSTE MAGAZIJNEN van 
MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS 

bevinden zich 
ROTTERDAM, AMSTERDAM, 

Nieuwland N 1. Bloemgracht 77. 
(Vasteland) G Sc J COOL. Fabrikanten 

BEKROOND 
Amsterdam Parijs Arnhem Philadelphia 

1866 1867 1868 1876. 

O P E N B A R E 

Aanbesteding. 
M J H G E M K K S T K H l:s W E Ï M O I . ' D E I I S v.v\'/(07-

T L I \ S T O E L K \ . T 1 I 1 1 M N , ENZ. 
tevens zeer geschikt voor Kantoren, Directie 
keeten. Vergaderzalen, enz., wonlen vervaar
digd iu de Stoouitiliiitierfaliriek van 

Uebrs. DIJKER MAN, 
te BREDA. 

, NB. Oji franco aanvrage wonlen teckcniugci t, 
prijsopgave toegezonden. 

Afschriften van attesten op fr. aanvr. gratis en franco, 

DROOG HOUT. 
Niet aan werking onderhevig hout, 

Adres 

FABRIEK VAN KRIMPVRM HOUT 

WUIenburger dijkje, 3tA, AMSTERDAM. 

TERDAM zijn voornemens, np II ocnsnVi./ den '22 j 
Augustus ,877, des namiddags ten 1 ure, 'ten Rand- ! Alsehnftcn van altestcn op fr. aanvr. gratis en Iran™, 
h u i » aldaar aan te besteden: 

Het maken van REMMING - en EENIG 
ANDER WERK, tot voltooijing van 
den onderbouw der brug over de 
Spoorweghaven op Fijenoord. 

Alles nader omschreven in bet bestek en de voor
waarden met de teekeningen die. o|i de gewone 
dagen en uren , ter lezing liggen „j, de Plaatselijke 
Secretarie en bel Stads Timmerhuis te Rotterdam, 
en ook voor den Jinjs van f \,— verkrijgbaar zijn 
bij Wal. I'. VAN WAEüllEKGE en ZOON, Ikiek-
drnkkiTs in den Houttuin, n". 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan g 'ld 
Timmerhuis. 

M 4 ( U Z I J \ v u T E E K E \ B E I I 0 E F T E \ 
VOOR BOUWKUNDIGEN 

van T h . J . D O B B E 
TE UTRECHT. 

SpedaUteil van Calqueerlinnen E E R S T E 
kwaliteit en alle andere Teekenbehoeften. 

I ) ( i n f in i i i n i i n l 

PRIMA QUAUTEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ6.—, per 25 vaten ƒ5.70, 
per 50 vaten ƒ5 .40, 

by grootere partijen over den prijs nntler 
overeen te komen, 

AUGUST OSTER, 
Grlashaven 12 te Rotterdam. 

/ GEBROEDERS DIJKERMAN te Breda, 
I door uitbreiding der zaken en de toepaasing van 
\ J stoom tot spoedige aflevering iu staat gesteld, 
bevelen zich hierbij aan voor het maken van 

VERPLAATSBARE HOLTEN tiEMLWTJESL 
Prijscoiiniuten worden op franco aanvrage gratis 

verstrekt, terwijl het modelboek na ontvangst van 
40 cents iu jmstzegels kan worden toegezonden. 

H. EJ S U Y V B R , 
S T O O M K E T E L M A K E R 

en Fabrikant van Stoom- en andere Werk
tuigen, voorbeen Lid der 

firma SUYVER Hk. JONKER & Zn.. 
levert in den kortst mogelijken tijd K E T E L S van 
alle hakende typen; belast zich met alle répara 
tien cn veranderingen aan bestaande Ketels. 

Hollandsche Tuin, 
Hickerstraat 20 en 33, 

AMSTERDAM. 

B HOLSKOER te Arnhem. 
FABRIEK en M VGA/.IJN van Instrumenten 

voor vveteiisrha|i|ielijk gebruik. Alle soorten \an 
Baro- en Thermometers. Veld-, Marine- ei 
Theaterkijkers, Brief balansen, enz. enz. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JONGH & Co, Civ. Ing. 

te O U D E W A T E B . 
Vervaardigen verluierde STEEN- en TEGEL-

VORM MACHINES, roor paard», en toom-

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Ei«niaars van Zuilen- en Tajelbazalt-gnwra 

in UIJNI'liUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
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drecht, G fessen dam , Hardinxveld en overige ge
meenten iu tie Alhlusserwaurd. pit flad wonlt ei
ken Woensdag in alle gemeenten van de AUdasscr-
waard verspreid. 

De liekendheid van k>vengen< temde gemeenten uU 
de w,K>nplaatsen van eeu zeer groot aantal HH. 
Aannemers, maakt alle aanbeveling overbodig. 

Advertentiën; 1—0 regels (JU ct.; elkeu regel 
meer Ï 0 ct. 3 plaatsingen worden slechts 2uiiml 
berekend, terwijl bij abonnement de prijzen nog aan
merkelijk lager gesteld zijn. 

Uitgever: K. L . VISSER A.Az., te Sliedrecht. 

SÜIJVER Hk. J O N K E R « u ZOON, 
8 T O O M K E T E L M A K E R S te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A L IDE T r i A V E R S . 
geeft herigt dat IIINU- haar tot eenige A G E N T E N voor den 

jet*8**" verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLKERS & Co. te Amsterdam, 
door wie ook tot liet leggen Van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders v • geheel Neder-
lund unngenoinen up gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, llellweg N". 3, te Amslerdani. 
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A D V E R T E N T I Ë N : 
Vau 1—5 regtla fi.—, rerder roor eiken retjel plaatsruimte 80 nat* ea 10 oente 

voor een nommer n a het U t d . Adrertent iëa voor het buitenhuid 25oenUperreg«L 

DE BRITSCH-INDISOIIE SPOORWE0EN UIT 
P0LITISC11 EN ECONOMISCH OOGPUNT. 

(Vervolg en slot van X". 32.) 
III. 

De spoorwegen , de telegnifische gemeenschap mei 
Europa, de doorgraving van de landengte van Suez 
en de gewone wegen hebben sinds twintig j a m t de 
(Uiistaudigheden van de l.ritsch-Indischc Itegcering 
gewijzigd. Van Simla tot Kalkutta kan de Onder
koning binnen weinige uren lieriehten zenden aan tien 
Seci-etaris van Staat voor Indie en antwoonl ontvangen. 
Er is geen enkel algelegen district, waar niet de 
overheid zich in rechtsirceksche verbinding gevoelt 
met hel gezag iu de hoofdstad. De Eunaiecsche 
ambtenaar, tlie alk- macht in zich vereenigt. bijna 
geheel onttrokken is aan toezicht, een bijna onbe
perkt recht tot zelfstandig handelen heeft, die in 
de oogen van den Inlander de hoogste lirlirhnuiiug 
van macht is, wonlt een type van het verleden. 
Splitsing van de diensten, toezicht over de ambte
n a r e n van alle graden, snelheid vau uitvoering ken
merken het nieuwe it'geei-xtelsel. Ons guropeescfa 
oog geeft zich moeilijk rekenschap van wat de In
dische afstanden verpletterends hebben. In acht en 
vijftig uren de 2'2tJO kilometers af te leggen, ilie 
Bomliav van Kalkutta scheiden in vier eu veertig 
uien dc 1335 kilometers van Hounth tot Delhi, in 
twee of drie etmalen den afstand tusschen Kaap 
Komorin eu Lahore, is eeu vooruitgang, tlie voor 
den Stunt een besjiaring van eindeluozc moeilijkheden, 
gevaren cn uitgaven vertegenwoordigt, 

Dat deze vei-voniiing ook hare gevaren heeft, wie 
zal het ontkennen? liet zou zeer bedenkelijk ziju 
zoo, door een te nauwe ondergeschiktheid aan hot 
Londcnschc Kabinet, dc stralenkrans, die het Indisch 
Bewind in de oogen van den inboorling omgeeft, 
taande; bet zoude zeer bedenkelijk ziju, zoo de be
voegdheid tot zelfstandig handelen en het gevoel van 
veruiitwtri.rdelijkheid bij de verschillende bewaarden 
van de macht verzwakten. Niets zoude erger ziju 
dan van verre volken te willen liestiiren, die onder
ling veel vei-schillen en voor het meerendeel onvol
komen liekend ziju. (') Eindelijk, bet Gouvernement 
ziet in verhouding tot de lasten, die het zich oplegt, 
een vei-antwoonlelijkbeid toenemen, die angstwekkend 
wordt door de hevigheid der plagen, waaraan dat 
I.I/HI is blootgesteld. 

Het budget stelt instaat, ofschoon onvolledig, bet 
aangroeien der openbare uitgaven tc beoordoelen. 

Ontvangsten. Gewone uitgaven 
1 8 5 £ 33.0l i) ,63Ü £ 34,198,101 £ 
t 8 7 £ 50,570,171 £ 50,250,074 £ 
In deze sommen zijn de buitengewone uitgaven 

(vloeiing, staatsspoorvvegi-u enz.) niet begrepen. Ge
dekt door Iceiiingcii. hebben zij bedragen in: 

. J . - . J 88.SÖ2.375 francs 
> (3,553,295 £ ) 

- 4 100,238,275 fr. 
(4.249,531 £ ) 

De rente, betaald voor schuld, is geweest in: 
7 , 116,471,250 fr. 
' * (4,658,850 £ ) 

. 8 7 4 120,850,075 fr. 
™ * (4,834,003 £ ) 

Eindelijk komen nog de plaatselijke uitgaven. Het 
Britsch-Indisch budget bereikt bet peil der groote 
budgetten. 

Men moet zeggen, dat het grootste deel dezer 
vermeerdering van uitgaven luiugewend is geworden 
voor nuttige zaken. Zij zou zeker onrustbarend ziju, 
zoo zij niet vergezeld ging van een gelijken tred 
houdende ontwikkeling der hulpbronnen. Maar reeds 
nu, in een toestand, dieu men nog slechts als een 
begin kan beschouwen, mag men niet vergeten, dat 
dc subsidicn, door den Staal betaald aan de aan
deelhouders der spoorwegen, ecn vergoeding vinden 
in den aanwas van het landelijk inkomen, waarbij 
bij rechtstreekse)) belang heeft, van de verbruiksbe
lastingen, teekenen van vooruitgang; eindelijk in de 
besjtnringen van geld en menschenlevens door de 
gemakkelijkheid van vervoer. 

De Engelschen ondenlrukten den omland van 1857 
(1859) niet vrijwat geringer middelen dan die, 
waarover zij nu beschikken. De beweging, die den 
10'" Mei uitbrak, was eerst in het midden van 
Juni in het moederland bekend, en eerst in December 
ontscheepten iu Indie de vei-sterkingen, uit Engeland 
gezonden langs de Kaap de Goede Hoop. Er was 
een eerste mannd van verse brik kei ij ken angst, waarin 
Mn handvol chefs en Europeesche soldaten , tegenover 
een opstund, die gereed was zich bij bet minste 
Unken vau zwakheid uit te breiden, in tegenwoor
digheid van geest en stoutheid moest wedijveren. 

-/ t/ovemo voor ouzv prater» up liet Hiniieuliof cu onze 
kletveretjaigiugeu. It. v. E. 

De autoriteiten wenlen langs telegraöschen weg 
verwittigd van de tootieelen te Minitj de telegniaf 
wenl bijna onmiddellijk doorgesneden tusschen Kal
kutta en Dahore: dit vei-oorlootile aan John L a w i v n c e 
op zijn eigen venintwoordelijkheid de strijd krachten van 
Pundjab te organiseeren. Het reeds gelwnwde baan
vak van de East Indian, tusschen Kalkutta eu 
Ilanigani (190 kiloui.) diende om sneller de troc]>en 
te zenden naar Allahabad, dien gewichtigeu Strata-
giaoben poet. Daartoe bepaalde zich de rol der tele-
graten en spoorwegen. Tegenwoonlig telt het Engelseh-
Indische leger, mstede eeuer verhouding van 450O0 
Engelschen op 220000 inboorlingen, gelijk in 1857, 
meer dan 80000 Engelsehen (zonder de otlicieren te re
kenen (x) op 1930(H) man gezamenlijke sterkte. T w e e 
denlen van bet Britsche contingent zijn bijeenge
trokken iu het. Qanges-dal «MI Pundjab. De bewaking 
van de oostergrens is uitsluitend aau inlandsche troe
pen toevertrouwd. Het noorden van Indié is gesplitst 
iu militaire conituaiideinenteii, waarvan de zetels ver
deeld ziju als volgt: Fort William (Kalkutta), Alla
habad (fort en verbindingspunt der lijn Djuhbiilpocr 
eu Bombay), Lucknow (lbrt); Bandy; Horar, nabij 
Gwalior; Mirat; in Pundjab: Amballu; Mian-Mir, 
bij Lahore (fort); Bawoel-Pindi; Pesjawer, Abbo-
tabad. 

Van laatstgenoemd hoofdkwartier hangen de 12500 
man troepen af, Sykhê en Gocrkhas, die iu 1857 
zoo dapper streden iu de Engelsche geledeivn, thans 
geeohelonneerd langs de westelijke grens. Het com* 
mandement vau Koermtsji, dat onder Bombay staat, 
voltooit tie vei-dedigiiig van den Indus. 

Elke dezer afdeelingen bevat zeker getal stations 
met. bijna rtigelmatige tussclii-nruünten, die door de 
Engelsche troepen beaat zijn. Men bad, in het be
lang der gezondheid, voorgesteld de Euix)|ieesche be
zettingen uitsluitend in tie sanitaria te leggen: hun 
afstand van de spoorwegen e n de noodzakelijkheid 
de strategische stellingen blijvend ie bezetten hebben 
van dit denkbeeld doen afzien. 

Toen besloot men (in 1863) duurzame kazernes te 
bouwen, die alle voorwaarden der gezondheidsleer 
vervulden, voor dc Europeesche troepen. 

Dit groote werk, op tien millioen pond sterling 
geraamd, ofschoon nog onvoltooid, heeft reeds ecn 
merkbaren invloed op de sterfte-tafels uitgeoefend. 

Van Kalkutta tot Moeltan en Ihilam, aun de gren
zen van het Rijk, zijn alle Euro|»eesche strijdknichten 
tegenwoonlig met elkander in verbinding door s|>oor-
wegen. De stations zijn zoo gebouwd, dat zij inge
val van nood gemakkelijk versterkt kunnen wonlen (s). 
Elk jaar wonlen, volgens wn voorschrift van Sir 
Napier van Magdala, vroeger npjiorlievelhobher van 
het leger, proeven genomen omtrent het in- en uit
stijgen vau troepen. Het is niet van belang ontbloot 
eenige uitkomsten aan te halen, verkregen in 1874 
op de Pundjablijn: 

«66 opgetuigde paarden in de wagens gebracht in 
11 1/, minuut; de plates-formes bevestigd in 4'/, 
minuut; de paaiden uit de wagens doen dalen in 2 
minuten; 

een halve batterij , geheel uitgerust voor den dienst, 
was gereed tot vertrek in 39 minuten. Tusschen bet 
oogenblik van uitstijgen cn dat van bet eerste ka
nonschot 6'/, minuut, het tweede schot 9'/ 3 minuut, 
het denle 13'^. Het geheel, daaronder begrepen 
munitie-wagens, stukken enz., afgedaald in 35 1/, 
minuut. K e n eskadron ruiterij wenl in den tn-in 
gebracht in 6 minuten." 

Van Kalkutta tot Pundjab beschikt het Gouver
nement over een dubbele lijn ijzeren wegen tusschen 
Bunlwan en Lakiiiisanii, beueden Patna. Vervolgens 
is tot Benares de Ganges, in elk jaargetijde bevaar
baar voor de stoomschep)], een kostelijke bondge
noot. Te Benares begint het evenwijdige spoorbaan-
stelsel van Oude en Rohilkuiid. Behalve tie ijzeren 
baan , die het met Allahabad vereenigt, bezit Bombay 
eeu recht streek sc he gemeenschap met den Boven-
Ganges door dou goed-onderhouden, ofschoon van 
bruggen inisdeeldeu, weg, die van Ahinedabad naar 
Agra leidt. Een sjKinrweg in deze richting is iu 
ontwerp. 

De aanneming voor de Staatslijncn van het smalle 
spoor (1 meter) inplaats van de haan van 5 voet 
6 duim der Mimtschappij gaf aanleiding tot lang
durige strategische gedachten wisselingen, wegens 
het overladen, dat van deze verandering bet gevolg 
moest zijn. Inzonderheid Pundjab, de militaire sleutel 
van Indie, zoude twee Staatslijuen hebben, tlie van 
Pesjawer e n die van Indus Valley, aansluitende, 
dc eerste te Lahore, de tweede te Moeltan, bij de 
baan Sindh-Pundjab-Delhi. 

•V Het .'li '-TI. i van 80000 Kuropeancn , aauvaaktlijlt na 
den opatantl v:i»iji -t. !<l, wurdt oug dikwgl» door dv uiili-
tuin n VL-rlautcd. 

(*) Ia dit op Java ook het geval? It. v. K. 

Na vele weifelingen en ondanks de noodzakelijk
heid reeds vergevorderde werken opnieuw te moe
ten beginnen, besloot men in 1873 voor deze twee 
gewichtige Staatsbaiicu het breede spoor aan te ne
men. De weg met smal spoor, die tegenwoonlig 
dienst doet tusschen Lahore en Djelam , is dus slechts 
een tijdelijke. Deze onzekerheid van meening heeft 
tenminste twee jaren dc voltooiing der lijnen ver
traagd, die de twee uiteinden der kwetsbare WOB-
tergrens, Pesjawer eu Koerratsji, met elkander in 
verbinding zullen brengen. 

Men liep storm met hoogere krijgskunst in dit 
geschil, en de aanhangers van het smalle spoor ble
ven niet in gebreke hunnen wederpailijders beden
kingen tegenover te stellen, ontleend aan het geval, 
waarin de Indische banen buiten de Rijksgrens ver
lengd souden zijn tot Kaboel, Kandahar, Kwetta of 
Kb.'lat. Het breede spoor, onmogelijk aan te leg
gen in een berguchtig land, gelijk Afghanistan, zei
den / i j , zoude een nog veel gevaarlijker overladen 
op de grens zelve onvermijdelijk maken. Zou deze 
lMilenkingeu niet de overhand hebben gebod, is het 
zeker, omdat de Engelsch-Indiscbe negeering niet 
geneigd is ecu operatie basis te zoeken buiten de 
tegenwoordige landpalen (*). Dit besluit schijnt, on
danks het gezag, dat aan de meeningen van den 
majoor Henry Rawlinson gehecht wonlt, wel het 
wijste. 

Steunende op 60,000 Europeesche soldaten en baar 
spoorwegnet, schijnt de Britsche heerschappij ge
noegzaam lieveiligd tegen elk oorlogsgevaar. In gel
delijk opzicht echter beleeft Indie eeu netelig tijd
perk , waarin bet niet te veel heeft aan al zijn bulp-
bmni ->i; om liet hoofd te bieden aan de lasten, die 
zich vermenigvuldigen : hel is een schuldenaar, wiens 
((.'gelijkheid door een enkel ongeluk voor altijd in 
de waagschaal zou zijn giNteld. Misschien zou het 
moeilijk zijn die ontwikkeling, die met groote kos
ten iu het leven wenl geroepen en meer belooft dan 
zij geeft, weder te doen ontluiken, zoo zij wenl 
afgebroken. hetzij door een binnen laud sche beroe
ring, hetzij door een buitenlandscheu oorlog De 
Engelsche kapitalen, vrijwat meer betrokken in 
Indische ondernemingen dan in 1857 (1859/), de 
intiigi'r vermenging der belangen, hel grooter ge
wicht der handelsbetrekkingen tusschen Engeland en 
Indié zeggen genoeg, hoe het moederland zelf ge* 
troftn SOU wonlen iu zijn overzeesche bezitting. 

Indië is op het punt 15000 kilometers s|>ourweg 
te hebben; zijn geldelijke toestand gedoogt binnen 
de eerste tijden geen uaumerkelijke uitbreiding van 
dit net. Wel-.s-\vaar zijn er leemten in, die men 
vermoedelijk eens zal moeten aanvullen, en men be
hoeft slechts de oogen op ecn kaart te werpen om 
ze tc zien. 

Maar zoolang de meeste lijnen zullen voortgaan 
niet verlies te werken, zal het gevaarlijk zijn 
aan schitterende verwachtingen van handelaren of 
krijgslieden inkomsten op te offeren, waarvan het 
gemis ten laatste de bronnen der voortbrenging zou 
doen opdrogen. De Indische spoorwegen hebben tot 
bestemming uitgebreide landstreken te vervormen, 
die slecht voorbereid zijn om ze te ontvangen. De 
achterstand moet warden ingehaald. Bijvoorbeeld, 
de wedergeboorte van vele gedeelten des Rijks hangt 
al' van vloeilngsweiken, waarvan de onderneming, 
onmogelijk zoolang de voortbrengselen van den 
bodem zonder waarde bleven, nu èn mogelijk èn 
dringend noodig is. De Staat, aan wien natuurlijk 
een zeer groote rol ten deel valt in een land als 
Indie , moet er zich op toeleggen , juist in het belang 
der spoorwegen , voor deze zedige. maar nuttige 
soort van werken de gelden te besteden, die bij van 
de Inwoners trekt. (•) Waarom, zeggen dikwijls de 
inboorlingen, zooveel uitgegeven voor spoorwegen en 
niet liever ons geholpen met bet herstellen of aan
leggen vun waterkommen {tanks}, waaraan onze 
dorpen behoefte hebben/ 

Het schijnt, dat de Kngclschen er tegenwoordig 
minder aau moeten denken het net uit te breiden 
dan het vruchten te doen afwerpen, teneinde deu 
goeden uitslag te verzekeren van dit grootsche en in 
Azie nog eenige werk. 

P A U L VIDAL-LAULACHE. 

13 Aug. '77. 
{Revue Scientifique, U Juli 1877.) 

I' lu het hamehs tydwhrift Nature (.1 Maart 
deell dc Hrit-clii' luit. Alexander mede, dat zijn Itegcering 
Bsloet̂ tttaa (aosVdmd Khelat) wil bezetten. R. v. E. 

(V De lnmlvoogd Sloot schijnt iutt-^ciidrül ktevrcesd te 
l hi-'ii'i-u den ip0orWO| 'ijliiT Vrienden te zullen U-uodcek'U 

duur het vloeiing* kan iul iu Groboga aan te leggen, waarop 
de bevolking aiiiiltt 184U wacht. Belang.lelliug voorwendt- ndt, 
vcrUuKt de „Hooge" Kcgecriug telken* eeu ander outwent, 
liet geld Hchijut beter besteed aau pautserselicpeu, die unie 
lucht zullen -itringen /ouder eeuigen dieu.t le hebben gednitu, 
gelyk de Turlcache. It. v. V. 

OVER HET STOOMVERBRUIK VAN DEN 
PULS0METER 

DOOR 
J. L . TERNEDEN. 

Over het stoomverbruik van pulsometei-s bevut de 
Thon-Industrie-Zeitung de volgende mededeeling 
van den heer Zieso, te Cunnersdorf in Silezie. 

alk gebruik", zoo schrijft hij, teen pulsometer 
n". 3, die een stoombuis van c.a. 135 voet, een 
zuigbuis van 12 voel en een persbuis van 15 voet 
lengte bezit,. 

Voor eenige dagen heb ik met den vourlgebrach-
ten stoom alleen den pulsometer doen werken. In 
40 seconden beeft hij toen 3 s / 4 kub. Paai water 
(115.8 Liter) opgebracht. 

Nadat ik met 2 Ctr. kolen (100 KG.> 2'/, alm. 
stoom bad voortgebracht, deed ik alle tot-gangen en 
het trekkunaal van den ketel sluiten, eu zette alstoen 
den pulsometer auu het werk. Er wenl dus niet 
meer gestookt. 

Na 9 uur werkens was de stoomdruk king tot op 
i atm. gedaald. Nog ruim ' / 4 uur later bleef de 
pulsometer in gang , toen liet ik hem stilstaan, omdat 
hij eindelijk geen water meer gaf. Als inen nu uit 
de aangegeven cijfers eenige berekening wil maken, 
dan verkrijgt men ongetwijfeld uiterst gunstige re
sultaten ; daarom ben ik er vast van overtuigd, dat 
de pulsometer, die in Amerika reeds sedert 5 jaar 
zicb zoo ruim baan heeft gebroken ook ten onzent 
een schitterende toekomst tegetnoel gaat." 

De i .-'l.icii.' van genoemd tijdschrift maakt op deze 
mededeeling de volgende bemerkingen. 

Als men, voorzooverre de aangegeven cijfers dit 
toelaten, een berekening maakt, dan krijgt men voor 
het stooingebruik van den pulsometer volstrekt niet 
zulke gunstig,* resultaten, als dc heer Ziese ons wil 
doen gelooven, en tevens zien wij wederom hieruit, 
dat het niet zoo gemakkelijk is, zelfs onder zekere 
omstandigheden in bet geheel niet opgaat, om zonder 
vergelijkende eijfei-s, dus op het bloote gezicht slechts 
uit de werkdadig beid eener machine haar nuttig 
ellect te willen afleiden. 

In bovenstaand geval kan men, streng mathema
tisch, die berekening niet maken, omdat niet aan
gegeven is of de bovenvermelde 100 KG. kolen, 
alléén voor de stoomontwikkeling (d. w. z. nadat 
het water in den ketel reeds tet de kookhitte was 
gebracht) dan w.d, of deze kolenhoeveelheid ook nog 
gedeeltelijk voor het verwarmen van het koude water 
diende. 

Wij willen bet voor den pulsometer gunstiger, 
laatste geval aannemen, zoodat het vierde gedeelte 
dier kolenboeveellmid voor de stoomontwikkeling is 
verloren gegaan, en tie pulsometer in den vermelden 
duur van pompen dus slechts 75 KG. kolen heeft ver
bruikt. Daarenboven zullen we, ook weder ten gunste 
van deu pulsometer, stellen dat de vermelde lengte van 
de zuig- en |»ersbuis — te zamen 27 voet — ook 
de hoogte van de water opbrengst is eu dat hij, bij 
deze proefneming, tot aan het einde toe, steeds in 
40 seconden 115.8 L. water bleef opvoeren, terwijl 
in de werkelijkheid, aau het einde der proef, bij 
het dalen van den stoomdruk ook dc opbrengst ver
minden! moet ziju. 

Om de medegedeelde hoeveelheid van 115.8 L . 
water in 40 seconden tot een totale hoogte van 27 
voet op te voeren, wordt bij ecn effectief arbeids
vermogen van slechts paardekracht, een heel 
middelmatige stoompomp vereischt. Als wij nu, met 
het oog op de groote stooiiileidiiig voor het drijven 
dezer per uur en per effectieve paardekracht 60 KG. 
stoom of 10 KG. kolen, dus het dubbele kolenver-
bruik van ecu locomobiel voor dienzelfden arbeid 
aannemen, dan vinden wij, dat iu den bovenvermel
den arbeidstijd van 9 uur 9 X. X 60 = 180 KG. 
stoom of 30 KG. kolen moesten verbruikt worden, 
terwijl de pulsometer bij gelijken arbeid minstens 
75 KG. kolen, dus een 2'/a nodige brandstoffen-
hoeveelheid heeft gevorderd Uok bij deze proef wordt 
dus, iu overeenstemming met talrijke andere, ge
constateerd, dat het stoomverbruik van den pulsometer 
veel hooger is dan gewoonlijk en in het onderhavige 
geval — een zesvoudige stoom voortbrenging van de 
verbruikte kolen aannemende —• par (wardekracht 
6 X 75 X 3 - K , — 75 KG. per uur bedraagt, 

Voorts meldt de ingenieur Hausding: De con
structie en vooral bet drijven van dit pompwerktuig 
is zeer eenvoudig en de optelling van den pulsometer 
veel gemakkelijker dat n der tegenwoordig ge
bruikte pompen, als ̂ tdftlgaalpompen, waterra
deren ol siooiiipoiii|H'ii. Het stoomverbruik echter — 
en dus ook de exploitatiekosten — waarover, in 
vergelijking met andere poinpwerktuigeu. in vele prijs
couranten eu advertentiën de h oogdra vei ulste ver
wachtingen worden uitgesproken, zonder dat zij tot 

ï 

! 
i 
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het - ..••1,.l-u\.-n....| f -1 ,,799.57 .-li do diver nt-
vangsten '751.75, (<• zamen f 69,222.67 tegen 
f 68,232.54 iu het vorige jaar: ïoodat ua aftrek 
<ler geiiu-ensrliupHijku kusten a ƒ ' 2 3 2 . 4 0 , <h' som 
van f 00.222.07 overblijft. Hiervan komt f 36,082.00 
op liet gedeelte Nijmegen - Pruisische grenzen, van 
welk bedrog de exploitatiekosten a ƒ 19,123.50 
worden afgetrokken. 

Hij de resteerende ƒ 1 0 , 9 5 8 . 5 0 moet echter nog 
geveegd wurden ƒ 5 0 voor ontvangen lutid|>acht, ma
kende te zamen f 17,008.56. Betaald werd aan 
assurantie, l»dasting en diverse onkosten f 1108.->3 , 
zoodnt te verdoelen blijft / 15,840.03. Het dividend 
werd bepaald op ƒ 1 3 . 5 0 voor elk aandeel van f 500. 

Ah directeuren werden herkozen de I ren: Mr. 
W. .1. Triebeis, II. 0. Graadl van Koggen en A. 
Noorduyn Azn ; als commissarissen de heeren 11. 
Van Harencarspel en 0. G. Wegelin. 

- De restauratie der zoo bekende Vierschaar op 
het Stadhuis alhier, waarvoor eencredict van ƒ 1 0 0 0 
wa> toegestaan, i- afgeloopen en I ft, volgens thans 
ingekomen rekening, ƒ 8 7 5 gekost. 

Vlissingen. De adjunct-ingenieur werktuigktmdige 
der Maatschappij tot exploitatie van Stautssjworwegen 
M. E. Kuhneti is van bier overgeplaatst naar Zwolle, eu 
/al vervangen worden door den adjunct-ingenieur 
werktuigkundige W. K. van Deinse, thans (e Luik. 

Varia. 

Verslag over de tentoonstelling te Phi 
ladelphia. Aan lei verslag, aan den Minister van 
Binnoiiliindsrho Zaken uitgebracht door de Nederland
sche Hoofdcommissie voor de tentoonstelling (e Phi
ladelphia, ontleenen wij het volgende: 

D de Hoofdcommissie is v • do inzenders ver
kocht voor een som van t 13,682.02 - / 28,733.50, 
van welke som echte) t 3165.10 voor inkomend recht 
en eenige kleine kosten bij de verzending moeten 
wonlen afgetrokken. 

Aan de Nederlandsche schilders is voor verkochte 
schilderijen door de Hoofdcommissie ƒ li.Hi.Y40 en 
aau de 'overige inzenders ƒ 7005.50 uit liet aald. 

Welke fmuiirieele vounleelon deze tentoonstelling 
voor onze iudustrieelen nog bovendien gehad heelt , 
valt natuurlijk mosilijk ii: 2ijf2rs uit te drukken, daar 
vele inzenders zich iu Amerika gedurende de tentoon
stelling met Amerikaan sche huizen In relatie hebben 
gesteld (hierin door de Hoofdcnmiuissi nlei-stciind), 
waardoor, zooals aan de Hoofdcommissie bekend is, 
reeds door velen belangrijke bestellingen zijn ver
kregen. 

Behalve de bij de vóór-tentoonstelling in Amsterdam 
verkochte schilderijen, werden door de Hoofdcommis
sie verkocht schilderstukken van de I mi C. Cuiiaeus, 
J. C. van Essen Jr. , II. R. vnn der Vlier, B. Ie 
Qempt, .!. D. Huijbers, D. van «Ier Keilen, J. S. II. 
Kever, E. Koster en IL Savrij, L. Lingeman, J. E. 
Massurei, VV. C. Nukken, 11. Savrij, .1. J. Schenkel, 
W. de Fainars Testes, II. Valkenburg, W. Verschuur 
Jr., P. P. Windt, 11. Koekkoek en van mevrouw 
Ronner—Knip, alsook de gravures van den heer II. 
Sluijter Dz. 

Daartoe instaat gesteld door de inzenders, heeft 
de Hoofdcommissie 20collection van vci-srbillende /aken 
aan Aiuerikaansohe musea en maatschappijen ten ge
schenke aangeboden, en daarenboven aan vele musea 
en openbare inrichtingen, alsook aan menig commis-
saris uit vi inde landen, die daartoe voor hunne 
musea hel verzoek hadden gericht, o| bekrompen 
wijze monsters gegeven van de producten uit onze 
< )ostiiidi-cli<" he/itIingen, alsook van onze liuiieii-
en katoenindustrie; niel hel minst vai ze Neder
landsche landbouwproducten, die door vele uit Ne
derland afkomstige en iu Amerika gevestigde land-
bouwers om strijd weiden gevraagd en met een 
zekere piëteit wenlen ontvangen. Vooral onze granen 
wenlen door hen op hoogen prijs gesteld, daar zij 
die in hun nieuw vaderland wenschten uit te zaaien 
en als een aandenken aan bun gel>oorteland voort 
tc planten. 

De voorlonpigo verantwoording der aan de Rootil-
coniliii-sie toegestane gelden In-draagt iu ontvangst 
on uitgaaf ƒ 234,138.04. Bij diverse wetten is toe
gestaan ƒ 231,00(1. Aan etalages werd ongeveer 
ƒ 50,(100 uitgegeven, aan de expositie der openbare 
werken ƒ 1 4 , 0 0 0 , aan vervoerkosten ƒ 43,000,aan 
ussiiraiitie-pi-emieii f 18.887.43, aan reis-en ver
blijfkosten cn luim der woning le Philadelphia pl. in. 
ƒ 70,000, aan verslag over do o|»enbare werken 
ƒ 3 2 4 8 . 1 5 . 

De gezamenlijke waarde der tentoongestelde goe
deren werd ges.hai op ƒ 495,000, waaronder ƒ 2 5 0 , 0 0 0 
voor de schilderijen: uitban- voor dat bedrag werd 
de assurantie gesloten. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor De Opmerker gelieve mon, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

JTL c d a c t i o 

van genoemd Weekblad. 

T o t V r i j < l " t f - " v o n d u c j f i ' i i u r e n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentie!). 

J . H . L E L I M A N 

L D E G G E L L E R , 

A M Ë B S F O O I I T , 14 Augustus 1877. 

De Heer eu Mevrouw LELIMAN -DEGGELLER 
betuigen oprechten dank voor de belangstelling bun 
betoond. 

HET BESTUUR DER AMBACHTSCHOOL te 
's Gravenhage maakt bekend, dal mi onderwijzer 
in het t i m m e r e n bij genoemde inrigting is be
noemd de Heer I'. H H K B K H . 

P. F, VV. MOUTON, 
Secretaris. 

Groote Sociëteit Arnhem. 
UK DIRECTIE van bovengenoemde Vereeniging 

i . voornumi'iis op Maandag den it Srf.luml.er 1*77, 
dei namiddag, tm ten ure, aan to besteden: 

het bouwen van een nieuw 
S O C I Ë T E I T S G E B O U W . 

Teekeningen liggen ter inzage ii n der hoven -
localen van do Groote Sociëteit, van af den 22 Augustus 
tol en met den I September, terwijl op die/elfde 
dagen, met uitzondering van den Zondag, van des 
voormiddags 9—12 uur on des namiddags van 2—i 
uur aanwijzing in loco zal geschieden, Bestekken 
aldaar verkrijgbaar tegen bottling van ƒ 1 perstuk. 

In.sctirijvin.gr 
or 

D I N G S D A G 28 A U G U S T U S 1877 
in hel 

Timmerhuis tc Itolterdam, naar 
de L e v e r i n g der benoodigde D U I T S C H E 

S T E E N K O L E N voor de Oostelijke-
en Westelijke Stoomgemalen, gedu
rende ongeveer zeven maanden 

De voorwaarden liggen, op de gewone dagen en 
uren, Ier lezing op het Bureau voor de Plaatselijke 
Werken enz., iu het Timmerhuis en zijn, voorden 
prijs van 5 cents, verkrijgbaar bij Wed. P. VAN 

WAESBEROE RN ZOON , Boekdrukkers in den Hout
tuin No. 73. 

Ministerie van Justitie. 
0p Donderdag 6 September 1877, des na

middag- teu één ure, /al in een der lokalen t a n bet 
Ministerie vau Justitie, iu dc Nobelst raat te Gr«-
venhage, bij enkele inschrijving worden aanbesteed: 

Het onderhouden van- en het uitvoe
ren van herstellingen en vernieuw in -
gen aan het regtsgebouw te Maas
tr icht , en de gevangenissen te Maas
tricht en te R o e r m o n d , gedurende 
1877. 1878 en 1879. 

Het bestek ligt ter inzage: te 's Gravenhagen, 
gemeld lokaal van bei Ministerie van Justitie: Ie 
Maastricht in bel regtsgelionw; te Roermond in 
do gevangenis, 

Hel Ix'stek is voorts op fnmco aanvrage te be
komen : aan het Ministerie vnu Justitie; bij den 
Opzigter P. II. WKUSTEN Ie Maastricht, 'en bij 
den Opzigter G. HAMMERS te Roermond. 

Inlichtingen worden gegeven door den Ingciiicur-
Arcliiloct voor de gevangenissen en regtsgoUuiweii, 
J. F. METZELAAR te 's Gravenhage, en door de 
Opzigters voornoemd. 

Aanwijzing zal wonlen gedaan Woensdag 29 Au
gustus 1877, des voormiddags ten l l ure. 

's Gravenhage, den 17 Augustus I877. 

Voor den Minister, 
lie Secretaris-Generaal, 

CLAN T. 

Aanbesteding. 
Door of van w.'ge bei bestuur van hel Water

schap der Riv ier de D o m m e l c. a. zal worden 

A AN BE S T E E D : 
Het verbeteren van bovengenoemde 

r iv ier tussehen St. Oedenrode en Woen-
sel, omschreven in Bestek N ' . 4. 

Itesiekketi /ijn op franco aanvrage, tegen betiding 
van ƒ 0 . 5 0 per stuk, verkrijgbiar bij den Secreta
ris- IVnniiigmee-ter te Ito.itrl eu bij den Ingenieur 
Ie Stratum. 

Aanwijzing op het terrein wordt gedaan op den 
21 Augustus a. s. begii nde bij de Ontlastsluis 
te Woensel, iles morgeus ten 9 uur. 

Inlichtingen te bekomen bij deu Ingenieur van 
hel Waterschap te Stratum. 

Inschrijviugs-hillctton in le zenden vóór of op den 
28 Augustus 1877. bij den Secretaris-Penning
meester ie Boxtel. 

Opening dei billetten, op bei Raadhuis te Boxtel 
den 29 Augustus a. S. des middags ten 12 ure. 

Nederlandsch-We8tfaalsche 

S PO 0 K W E t i - M .4 A TSC H A P P I L 
(Lijn Z U T P H E N W I N T E R S W I J K . ) 

A A N B E S T E D I N G 
op Woensdag 29 Augustus 1877, des na

middags ten twee u r e , ten Raadhuize to Zut
phen , van 

Bestek N°. 12. 
Het maken v a n gebouwen en inrigtin-

gen op de halten V o r d e n , R u u r l o 
en Lichtenvoorde in drie perceelen. 

|b- inschrijvings-billetten ten, uiterlijk 
één uur vóól' de besteding, vrachtvrij worden be
zorgd ten Raadhuize te Zutphen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door don Directeur-
Ingenieur te Winterswijk, bij wien tevens het Be
stek mei teekeningen op franco aanvrage en 
tegen betaling van J 3 van al den 15 Augustus 
a. s. verkrijgbaar is. 

DE DIRECTIE. 
W'interswgk, den Oden Augustus 1877. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS vim SSEEK 

zullen op '/.aterilag den 25 Augustus 1877, 's na
middags één uur. in oen der lokalen van hel Ge
meentehuis publiek aanbesteden : 

Het bouwen van overdekte Bewaar
plaatsenvoor faecale en urine-stoffen, 
alsmede het maken v a n e e n gedeelte 
Walbeschoei ing. Toegangswegen, Be -
stratingen. enz., alles met de daarbij 
voorkomende werken . arbeidsloonen 
en l e v e r a n t i ë n . 

Het U-stek cn de teekcnitigcii liggen , vnu af den 
17 Augustus e. k., ter inzage op de Gemeente-
Secretarie, alwaar de liestekkeu afzonderlijk zijn te 
bekomen voor 75 cents bet exemplaar, en met de 
teekeningen gezamenlijk voor ƒ 2 . 5 0 , tegen franco 
aanvrage. 

De aanwijzing iu loco /al geschieden den 21 Au
gustus a. s. , 's middags 12 uur, op het toneiti de 
Aschbelt te Sneek door den Gemeonle-Arrhitcct J. 
P. I IO( JEN DIJK, bij wien tevens dc noodige inlich
tingen /ijn tc verkrijgen. 

Burgemeester en rVethouders voornoemd, 
.HUK SCHIJFSMA, /.. R. 

Re Secretaris, 
DE JONGH, Wuam. Secr. 

OPEN BA UI] 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER KS WETHOUDERS uttROT-

TERDAM /.ijn voornemens, op Woensdag den 22 
Augustus 1877, des namiddags ten | ten Raad
huize uldaur aau te besteden ; 

Het maken van R E M M I N G - en E E N I G 
A N D E R W E R K , tot voltooijing van 
den onderbouw der brug over de 
Spoorweghaven op Fijenoord. 

Alles nader omschreven in he| bestek eu de v •-
waarden mei de teekeningen die. op de gewone 
dagen en un-ii, Ier lezing liggen op de Plaatselijke 
Secretarie cu bel Stads Timmerhuis Ie Itolterdam, 
en ook voor den prijs vnu ƒ I. verkiijgbaar zijn 
bij Wed. P. VAN WAESBERGE en ZOON, Boek
drukkers in dun Houttuin, ir. 73. 

Nadere inlichtingen /ijn te bekomen aan gemold 
Timmerhuis. 

iA( iAZIJ \v tnTEEKE. \BEHOEFTE\ 
VOOR BOUWKUNDIGEN 

v a n T h . .1 . I > O H J i K 
TE UTRECHT. 

Specialiteil van Calqueerlinnon E E R S T E 
kwaliteit ,-i> M- ander,- Teekenbehoeaen. 

PBJJLA. QUALITEIT 
leeerl op keur, 

per vat tot ƒ6.— . per 25 vaten / 5.70, 
per 50 vaten ƒ 5.40, 

Inj grootere partijen over <len prijs nader 

overeen te komen, 

AUGUST OSTEK, 
( fit i s h a v e n 1~ t e R o t t e r d a m . 

EB HOEDERS DIJKERMAN te Breda, 
door uitbreiding der zaken eu de toepassing van 

| stoom lot sixiedigc ulieve)ing in slaat gesteld, 
bevelen zich hierbij aau voor bel maken Van 

Prijscouranten worden op franco aanvrage gratis 
verstrekt, terwijl hel modelboek na ontvangst van 
40 cents iu jioslzcgels kan wonlen toegezonden. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JONGB 4 Co, Civ. Ing. 

te OXJDEWATER. 
Vervaardigen verbeterde S T E E N - on T E G E L -

V O R M M A C H I N E S , voor paarde- en -
kracht. 

TE KOOP i i i i i i ü c l M i i l i ' i i : 
EEN HORIZONTAAL 

STOOMMACHINE 
van 4 paardenkracht, mei horizontalen Ketel en 
Schoorsteen, alles zoo g I nis nieuw. 

Te bevragen bij Gebr. DONKERS, Fabrikanten, 
Kanaaldijk, 's-Bosch. 

De G R O O T S T E M A G A Z I J N E N van 
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 

bevinden rich 
ROTTERDAM, AMSTERDAM. 

N i e u w l a n d N - . 1. Bloemgracht 77 
(Vasteland) G Sc J . C O O L . Fabr ikanten 

BEKROOND 
Amsterdam Parijs A r n h e m Phi lade lphia 

1866 1867 1868 1876 

Afschriften van attesten op t'r. aanvr. gratis en franco. 

DROOG HOUT. 
Niet aan werking onderhevig hout. 

A d n . 

FABRIEK VAN KRIMPVRIJ HOUT 

Witterdturijer dijkje, 31A, AMSTERDAM. 

At'si-hrit'teu vau attesten up 1'r. aanvr. gratis en t'ranru. 

Ij.lfj. 
tevens / • geschikt voor K a n t o r e n , Directie 
keeten. Vergaderzalen, enz., wunlen vervaar. 
iliyil in ili- St.HHiitiinineitat-iiek van 

Oebrs. DIJKERMAN, 
te BREDA. 

NB. Op franco aanvrage worden teekeningen met 
prijsopgave toegezonden. 

H . J S 8 U Y V E H , 
S T O O M K E T E L M A K E R 

en Fabr ikant van Stoom en andere Werk
tuigen, vuorl n Lid der 

firma SUYVER Hk. JONKER & Zn.. 
levert in ,|en kor n.jrelijkeii tijil K E T E L S van 
alle bekende typen; Msu-I zi.li met alle r é p a r a 
t ien en veranderingen aan beslaande Ketels. 

Hollandsche Tuin, 
B i c k e r s t r a a t 120 « n 2 2 , 

AMSTERDAM. 

B IIOLSIKIKR te ArnhemT 
FABRIEK en MAGAZIJN vm, Instrumenten 

voor wetenschappelijk gebruik. Alle soorten v.m 
Baro- en Thermometers . Veld- , Mar ine - en 
Theaterkijkers . Briefbalansen, enz. enz. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zullen- rn TaMbazall-jrroeven 

In RUNPRUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, P o r t l a n d - C e m e n t , 

(ALK, BRUINSTEEN, VUURVASTE STEENES, ENZ. 
Sieuwetmren S.zijde Sii, I l i i t l cr i l j im. 

Voor Advertentien v a n H H . Werktuigkun
digen . Handelaars in bouwmaterialen enz.. 
wordt ten zeerste aanbevolen : 

DE MER WEBODE. 
Nieuws- en Advertentieblad voor Papcndrccht Stic. 
drecht, Gieeeendam, Hardinxveld en overige ge
meenten in ile Alblasserwaard. liit Mail wordt el-
ken W, Iiur in alle gemeenten van ,/,- Athlasser. 
waard eenpreid. 

De bekendheid van boveng mde gemeenten als 
,le w,.„ii|,iaai-ei, van een zeer groot aantal H H . 
Aannemers , maakt alle aanbeveling overbodig. 

Advertentien: 1—0 regels UU et.; eiken regel 
moer 10 ct. 3 plaatsingen worden slecht» Smaal 
berekend, terwijl hij abonnement dc prijzen nog aan
merkelijk IllpT gesteld /ijn. 

Uitgever! K. L. VISSER A.Az., Ie Sliedrecht. 

SUIJVER Hk. J O N K E R &> ZOON, 
S T O C ) M W K T E L M A K M R S te A M 8 T I ^ t D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Neuchatel̂ Asphalte Company Ltd. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

V A L D E T R A V E R S , 
gii-lt l»iigt 'lat il haar tul ij;e A t i K N T E N v • 

-jc^'''' verkoop van A S P H A L T in brooden /.ijn aan^i-stelil: 

FOLKERS & Co. tc Amsterdam, 
ook tol hel leggen v a n vloeren inlichtingen worden verstrek orders vuur geheel èVen door wi 

land aa i^eiiumeii n|, ee F a b r i e k . Beltv : N". 3 , te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

• « d r u k t bjj G. \V. VAN Ut l i W l t L ï C° te Ainhiu. - Alle -luklen en a d i i r t i n t i é n te adresseeren aan den Redacteur F. VV. VAN GENDT JU.n. te Arnlieui. — Uitgave van 1). A. THIEME. 

Twaalfde jaargang. H°. 34. Zondag 26 Augustus 1877. 

DE OPMERKER. 
W E E K B L A D 

V00B 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 
Venchijnt Zoaite. . Pr(j. |»-r 3 mn.njcii f 1.05. Men .boant.rt zich loor 

. . . jaargrai. AfiouJerlijke noaimm bij vgoraitbntilUw I» eente. 

Alle stukken en advertentien te adreueeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 
Van 1—b regelt fl.—, verder voor eiken ret;el plaatsruimte 20 cents en 10 eenti 

voor een nommer van het blad. Advertentien vuor liet buitenland 25centaperrerrel. 

DE BRITSl-ll-INDISCHE SPOOltWKOEN UIT 
POLÏTISCH EN ECONOMISCH OOGPUNT. 

(Vervolg en stol eon S°. 32.) 

III. 
De spoorwegen, «Ie tt-luj/ntfischi' treintviisehap met 

Eurojia, ile (luor^ruvin^ van de luiiüViufU' van Suez 
rn de (fuwonu we-jen hebben sinds twintig jaivn de 
omstandigbetleii van de Itiitseh-Imlische Ih't-'eerin^ 
gewijzigd. Van Simla tot Kalkutta kan ile Onder
koning binnen vveinip' uivii U'ricbten zenden ann den 
Seireturi- vun Staat voor Indie eu antwoord ontvangen. 
Er is geen enkel afgelegen distriet, waar niet de 
overheid zieh in teehtsiivekscbe verbinding gevoelt 
met bel gezag in ile hootilstud. De Eiiropeesebe 
ambtenaar, die alle macht in zieh vereenigt, bijna 
geheel onttrokken is aan toezicht, een bijna onbe
perkt recht tot zelfstandig handelen heelt, die in 
ile oogen van den inlander de hoogste belichaming 
van macht is, wordt een type van bei verleden, 
Splitsing van de diensten, toezii'bt over de ambte
naren van alle graden, snelheid van uitvoering ken
merken liet nieuwe ivgeei-stelsel. tins Euro|»eeseh 
oog geeft ziib moeilijk rekenschap van wat de In
dische afstanden verpletterends nebben, lu aibt en 
vijftig uren tie 22(10 kilometers af le leggen , die 

Bombay van Kalkutta scheiden in vier en veertig 
ureu de 13."15 kilometers van llotirah tot Delhi, in 
twee uf drie etmalen den afstand tussrhen Kaap 
Komoriu en Lahore, is een vooruitgang, die voor 
den Staat een besparing van eindelooze moeilijkheden, 
gevaren en uitgaven vertegenwoordigt. 

Dat de/e vervorming ook hare gevaivn I ft, wie 
zal het ontkennen? Het zou zeer Itedenkelijk zijn 
zoo, door een te nauwe ondergeschiktheid aan bet 
Londensche Kabinet , .Ie siraleiikrans, die hei Indisch 
Bewind iu de oogen van den inboorling omgeeft, 
taande: bet zoude zeer bedenkelijk zijn, zoo do iie-
voegdheid tol zelfstandig handelen en het gevoel van 
verantwoordelijkheid bij de verschillende liewiuirders 
van de niacin verzwakten. Niet* zoude erger ziju 
dan van verre volken te willen besturen, die onder
ling veel verschillen en voor het meerendeel onvol
komen bekend zijn. (') Eindelijk, hel Gouvernement 
/iet in verhouding tot «Ie lasten, die het zieh oplegt, 
een verantvvootil.'lijkheiil toenemen, die angstwekkend 
wordt door de hevigheid der plagen, waaraan dat 
land is blootgesteld. 

Het budget stelt instaat, ofseboon onvolledig, bel 
aangroeien der openbare uitgaven te iN'oordeeleu. 

Ontvangsten. Gewone uitgaven 
185L> 33,010,636 1 34,198,101 £ 
187$ 50,57D,I71 £ 50,250,074 £ 
In deze sommen zijn de buitengewone uitgaven 

(vloeiing, staatsspoorwegen enz.) niet («grepen. Ge
dekt door leeiiingen. hebben zij bedragen in: 

88,S32,375 francs 
(3.553,295 £} 

106,238,275 Ir. 
(4,249,531 fi) 

De rente, betaald voor schuld, is geweest in: 
, j . 7 s 116,471,250 fr. 

' * (4,058,850 £ ) 
120,850,075 fr. 

'- (4,834,003 4') 
Eindelijk komen nog de plaatselijke uitgaven. Het 

Britsen-Indisch budget bereikt het peil der groote 
budgetten. 

Men moet zeggen, dat het grootste deel dezer 
vermeerdering van uitgaven aangewend is geworden 
vuor nuttige zakeu. /ij zou zeker onrustbarend ziju, 
zoo zij niet vergezeld ging van een gelijken tred 
houdende ontwikkeling der hulpbronnen. Maar reeds 
nu, in een toestand, dien men nog slechts als een 
begin kan beschouwen, mag men niel vergeten, dat 
de subsidien, door den Staat betaald aan de aan
deelhouders der spoorwegen , een vergoeding vinden 
in den aanwas van het landelijk inkomen, waarhij 
hij reelit-sti'eeksch belang heeft, van de verbniikslie-
lastingen, teekenen van vooruitgang; eindelijk in de 
besparingen van geld eu mouse, hen leven* door de 
gemakkelijkheid van vervoer. 

De Engelschen onderdrukten den opstand van 1857 
(1859) mei vrij wat geringer middelen dan die, 
vraarover zij nu beschikken. De beweging, ilie den 
10*1* Mei uitbrak, was eerst in het midden van 
Juni in het moederland bekend, en eerst in December 
ontscheepten in Inilié de versterkingen, uit Engeland 
gezonden langs de Kaap de Hoede Hoop. Er was 
een eerste mnaud van verschrikkelijken angst, waarin 
een handvol rhefs en Kuropoesrhe soldaten. tegenover 
een opstand, die gereed was zich bij het minste 
teeken vuu zwakheid uit te breiden, in tegenwoor
digheid van geest en stoutheid moest wedijveivu. 

187> 
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De autoriteiten werden lantrs telegi-ufisr.heii weg 
verwittigd vau de tooiieelen te Mirnt; de telegraaf 
werd bijna onmiddellijk doorgesneden tussehen K;il 
kutta ou Dahore: dit veroorloofde aan John Lawrence 
op ziju eigen verantwoordelijkheid de strijdkrachten van 
Pundjab t gani-eeren. Het reeds gebouwde baan
vak van de East Indian, tussehen Kalkutta en 
Kauigani (190 kilom.) diende om sneller de troe|ieii 
te zenden naar Allahabad, dien gevviehligen strut e. 
gischeti |H,st. Daart.H' beuttalde zich de ml der trle-
gi-alenensjMKirwegeii. Tegen woonl ig telt het Engelseh-
Indisehe leger, instedc eener verhouding vun 45000 
Engelschen op 220000 inboorlingen, gelijk in 1857, 
meer dan 600O0 Engelschen (zomler de ollieieren te re-
kenen (») op 193000 man gezamenlijke sterkte. Twee 
dei-den van het Hritsche contingent ziju bijeenge
trokken in het Ganges Jul en Pundjab. De bewaking 
van ch* uostergrens is uitsluitend aan inland-die troe
pen toevertrouwd. Het noorden van Indië is gesplitst 
iu militaire coiumanileinenteii, waarvan de üetels ver
deeld zijn als volgt: Fort William (Kalkutta), Alla
habad (fori en verbindingspunt der lijn Djubbulpoer 
en Bombay), Lucknow (fort); Barely; llorar, nabij 
G wal tor; Mirat; iu Pundjab: Amballa ; Mian-Mir, 
bij Lahore (fort); Kawoel-Piiidi; Pesjawer, Abbo-
tabad. 

Van laat-stgeintcind hoofdkwartier hangen de 12500 
man troepen af, Sykhs en Goerkhas, die iu 1857 
zoo dap|»er streden in de Engelsche gelederen, thans 
geechejonneerd langs de westelijke grens. Het com-
mandement van Koerratsji, dat ouder Iluinbny staat, 
voltooit de verdediging van den Indus. 

Elke dezer alih'.'lingeii beval zeker getal stations 
met bijna regelmatige lussc.henniiinlen, die door de 
Engelsche troepen bezet zijn. Men had, iu het be
lang der gezondheid, voorgesteld de Europeescbe be
zettingen uitsluitend inde sanitaria te leggen: hun 
afstand van de s|M>orwpgeii en de noodzakelijkheid 
tie siiategi-che stellingen blijvend te bezetten hebben 
van dit • I- = K i • • - ! I doeu afzien. 

Toen besloot men (in 1803) duurzame kazernes te 
bouwen, die alle voorwaarden der gezondheidsleer 
vervulden, voor de Europoesche troepen. 

Dit groote werk, op tien miilioen pond sterling 
geraamd, ofschoon nog onvoltooid, heeft reeds een 
merkbaren invloed op de sterfte-tafels uitgeoefend. 

Van Kalkutta tot Moellan en lliilam , aau de gren
zen van het liijk, zijn alle Europeesche strijdkrachten 
tegenwoordig i elkander in verbinding door spoor-
wegen. De stations zijn zoo gebouwd, dal zij inge
val van II I gemakkelijk versterkt kunnen worden (*). 
Elk jaar worden, volgens een voorschrift van Sir 
Napier van Magdala, vroeger opperbevelhebber van 
het leger, proeven genomen omtrent het in- en uit
stijgen van troepen. Het is niet van belang ontbloot 
eenige uitkomsten aan te halen, verkregen in 1874 
op de Pundjablijn: 

«00 opgetuigde paarden in de wagens gebracht in 
11 l / ï minuut; de plates-formes bevestigd in 4'/a 

minuut; de paarden uit de wagens doen dalen in 2 
minuten ; 

een halve batterij , geheel uilgenist v o o r den dienst, 
was gereed tot vertrek in 39 minuten. Tussehen het 
oogenblik van uitstijgen en dat van het eerste ka
nonschot ö' / j minuut, bel tweede schot 9'/i nünuut, 
het derde 13'/^. Het geheel, daaronder begrepen 
munitie-wagens, stukken enz., afgedaald in 35'/, 
minuut. Een eskadron ruiterij wenl in den trein 
gebracht iu '• minuten." 

Vau Kalkutta tot Pundjab beschikt het Gouver
nement over een dubbele lijn ijzeren wegen tussehen 
lliirtlwaii eu Lakmisarui, beneden Putna. Vervolgens 
is tot Benares de Ganges, in elk jaargetijde Uivaar-
baar vooi' de stoomschepen , een kostelijke bondge
noot. Te Benares begint het evenwijdige spoorbaan-
stelsel van Oude en Rohilkuinl. Behalve de ijzeren 
baan , die het met Allahabad vcreonigl, In-zit Bombay 
een rechtstiecltsrhe gemeenschap met den Boven-
Giinges dooi' den goéd-onderhouden, ofschoon van 
bruggen misdeeld en, weg, die van Ahmedabad naar 
Agra leidt, Een spoorweg 'ui deze richting is iu 
ontwerp. 

De aanneming voor de Stualslijuen van bet smalle 
spoor (I meter) iuplaats van de haan van 5 voet 
0 duim der Maatschappij gaf xinleiding tot lang
durige strategische gedachtenvrisseUngen, wegens 
het overladen, dat van deze verandering het gevolg 
moest zijn. Inzonderheid Pundjab, de militaire sleutel 
vau Indië, zoude twee Staatslijneii hebben, die van 
Pesjawer en ilie van Indus Volleg, aansluitende. 
de eerste te Lahore, de tweede te Moclton, bij de 
baan Sindh-Pundjab-Delhi. 

v*j Het eil'fi'tirf vnu 80000 Europeanen, laavankelljk uu 
den opstand vastgesteld, wordt UOK dikwijl» door Av mili
tairen vt-rbuigd. 

(») Is dit op Java ook het geval:' K, v. K. 

Na vele weifelingen en ondanks de noodzakelijk
heid reeds teiynonierde werken opnieuw t« moe
ten beginnen, besloot meu in 1873 voor deze twee 
gewichtige .Stautsbaneii het breede spoor aan te ne
men, ü e weg met smal spoor, die tegenwoonlig 
dienst doet tussehen Lahore en Djelam, is dus slechts 
een tijdelijke Deze onzekerheid van meaning heeft 
tenraaite twee jaren de voltooiing der lijnen ver
traagd, die de twee uiteinden der kwetsbare wes-
tergrens, Pesjawer en Koerratsji, met elkander in 
verbinding zullen brengen. 

Men liep storm met hoogere krijgskunst iu dit 
geschil, tüi ile aanhangers van het smalle spoor ble
ven niet in gebreke hunnen wederpartijdei's hedeu-
k ingen tegenover te stellen, ontleend auu bet geval, 
waarin de Indische banen buiten de Rijksgrens ver
lengd zouden zijn tot Kaboel, Kandahar, Kwctta ol' 
Khelat. Het bteede spOOT, onmogelijk aau te leg
gen in een bergachtig land, gelijk Afghanistan, zei
den zij, zoude een nog veel gevaarlijker overladen 
op de grens zelve onvermijdelijk maken. Zoo deze 
iMiIenkingeu niet de overhand hebben gehad, is het 
zeker, omdat de EngeIsch-Indische Itegeering niet 
geneigd is eeu o|>enitie basis te zoeken buiten de 
tegenwoordige landpalen (*). Dit besluit schijnt, on
danks het gezag, dat aan de meeningen van den 
majoor Henry luiwlinson gehecht wordt, wel het 
wijste. 

Steunende op 00,000 Finunooatilw fmifhrtfTi nn haar 
spoorwegnet, schijnt de Britsche heei-schappij ge
noegzaam beveiligd tegen elk oorlogsgevaar Iu gel
delijk opzicht whter beleeft Indië een netelig tijd
perk , waarin het niet te veel beeft aan al zijn hulp-
iiri<"- •[. om tiet In*itd te bieden aan de kisten, die 
zich vermenigvuldigen; het is een schuldenaar, wiens 
degelijkheid door een enkel ongeluk v - altijd 'ui 
de waagschaal zon /ijn gesteld. Misschien zou het 
moeilijk zijn ilie ontwikkeling, die met groote kos
ten in het leven wenl geroepen eu meer belooft dan 
zij geeft, weder te doen ontluiken, zoo zij wenl 
afgebroken, hetzij door een biniienlandsche beroe
ring, hetzij door wn buitenlandscben oorlog De 
Engelsche kapitalen, vrij wal meer betrokken in 
Indische ondernemingen dun in 1857 (IK.")!!.'), de 
inniger vermenging der belangen, het grooter ge
wicht der handelsbetrekkingt'ii tussehen Engeland en 
Indië zeggen genoeg, hoe hel moederland zelt' ge
troffen zou worden in zijn overzeesche bezitting. 

Inilië is op het punt 15000 kilometer- spoorweg 
te hebben; zijn geldelijke toestand gedoogt binnen 
de eerste tijden geen aanmerkelijke uitbreiding van 
dit net. VVel-is-waar zijn er leemten in, die men 
veiiu lelijk eens /al moeten aanvullen, en men be
noem slechts de oogen op een kaart te werpen om 
ze te zien. 

Maar zoolang de meeste lijnen zullen voortgaan 
mei verlies te werken, zal het gevaarlijk zijn 
aau schitterende verwachtingen van handelaren of 
krijgslieden inkomsten op te offeren, waarvan het 
gemis ten laatste de bronnen der voortbrenging zou 
doeu ojNirogeu. De Indische spoorwegen hebben tot 
bestemming uitgebreide landstreken te vervormen, 
die slecht voorbereid zijn om ze te ontvangen. De 
achterstand moet wonlen ingehaald. Bijvoorbeeld. 
tb' wedergebiMirte van vele gedeelten des Rijks hangt 
af van vloeiingsvverkeii, waarvan de onderneming, 
onmogelijk zoolang de voortbrengselen van den 
bodem zonder waarde bleven, uu èn mogelijk èn 
dringend noodig is. De Staal, aan wien natuurlijk 
een zeer gioote m! teu deel valt in een land als 
Indie, moet er zich op toeleggen , juist in het belang 
der spoorwegen, voor deze zedige, maar nuttige 
soort van werken de gelden te bestellen, die hij van 
de Ix'vvonei-s trekt. (•*') Waarom, zeggen dikwijls de 
inbiHirlingen. zooveel uitgegeven voor spoorwegen cn 
niet liever ons geholpen met hel herstellen of aan
leggen van waterkommen (tanksj, waaraan onze 
iluip'ii behoefte hebben? 

liet schijnt, dat de Engelschen er tegenwoordig 
minder aan moeten denken het net uit te breiden 
dan het vruchten te doen afwerpen, teneinde den 
goeden uilslag te verzekeren vau dit groolsche en in 
Azii: nog eenige werk. 

P A U L VIÜAL-LAIILACHK. 

13 Aug. '77. 
(Revue Scientifique, 14 Juli 1877.) 

t' lu het PrsBMhe tijdschrift Li Netmre (:i Maart il.) 
deelt ile Britsciti' bót. Alexander nude, dnt /.ijn Reeeering 
Beloetajiatu (hoofdstad Khelat) wil boetten. li r, K. 

(•"• De landvoogd Mort schijnt integendeel uevreead te 
| hi'liWn «teu >jnMif«iu zijner vrienden te ziilh-u In-un deelen 

dour het vloaiuuntkansal in (truing» mui ie leggen, waarop 
de bevolking simlti IS-.Vt vvneht. lWlungstelliiiu' voorwendende, 
verlangt de ,,Hooge" Itegeering u i.- cen under ontwerp. 
IM ;.'eld schijnt beter brut eed aan 'lauttiTseliepeu, ilie inde 
llielii zullen springen /ouder eeuigen dienst te hebben gedaas, 
gelijk de Turksche It. v. E. 

OVER HET STOOMVERBRUIK VAN DEN 
PULSOMETER 

DOOR 
J. L. TERNEDEN. 

Over bet stoomverbruik van pulsometers bevat de 
Thun-lndustrie-Zeitung de volgende tnededeeling 
vau tien heer Ziese, te Cunnersdorf in Silezië. 

ulk gebruik", zoo schrijft hij, seen polsotneter 
n". 3, die een stoombuis van ca. 135 voet, een 
zuigbuis van 12 voet en een persbuis van 15 voet 
lengte bezit 

Voor eenige dagen heb ik met den vourtgebrach-
ten stoom alleen den pulsomeler doen werken. In 
40 seconden heeft hij toen 3 J / 4 kub. Eass walei 
(115.8 Liter) opgebracht 

Nadat ik met 2 Clr. kolen (IO0 KG.j i*/. alm. 
stoom had voortgebracht, deed ik alle toegangen en 
het trekkanaal van den ketel sluiten, en zei te alstoeti 
den pulsometer aau het werk. Er werd dus niet 
meer gestookt. 

Na U uur werkens was de stoomdruk king tot op 
i atm. gedaald. Nog ruim 1 / i uur later bleef de 
pulsometer in gang, toen liet ik hem stilstaan, omdat 
hij eindelijk geen water meer gaf. Als men nu uit 
de aangegeven cijfers eenige berekening wil maken , 
• lan verkrijgt men ongetwijfeld uiterst gunstige re-
sul int en; daarom ben ik er vast van overtuigd, dai 
de pulsometer, die iu Amerika reeds sedert 5 jaar 
zich zoo ruim liaan heeft gebroken ook teu onzent 
een schilt erende toekomst tegemoet gaat." 

De mlaetie van genoemd tijdschrift maakt op deze 
mededeeling de volgende bemeridogen. 

Als men, voorzooverre de aangegeven cijfers dit 
toelaten, een berekening maakt, dan krijgt men voor 
het sttxnnsrebruik van den pulsomeler volstrekt niet 
zulke gunstige, resultaten, als de heer Ziese ons wil 
doen gelooven, en tevens zien wij wederom hieruit, 
dat het niet zoo gemakkelijk is, zelfs onder zekere 
omstandigheden iu het geheel uiet opgaat, om zonder 
vergelijkende cijfers, dus op hvt blootegezicht slechts, 
uit de werkdadig beid eener machine haar nuttig 
elt'ect te willen afleiden. 

In bovenstaand geval kan meu, streng mathema
tisch, die berekening uiet maken, omdat niet aan
gegeven is of de bovenvermelde 100 KG. kolen, 
alléén voor de siooinontwikkeling (d. w. z. nadat 
het water iu den ketel reeds tot de kookhitte was 
gebracht) dan wel, of deze kolenhoeveelheid ook nog 
gedeeltelijk voor het verwarmen van het koude water 
diende. 

WIJ willen het voor den pulsometer gunstiger, 
laatste geval aannemen, zoodal bet vierde gedeelte 
dier kolenhoeveelheid voor de stooinuntvvikkeliug is 
verloren gegaan, eu de pulsometer iu den vermelden 
duur van pompen dus slechts 75 KG. kuleu heeft ver
bruikt. Daarenboven zullen we, uok weder ten gunste 
van tien pulsometer, stellen dat de vermelde lengte van 
dc zuig- en persbuis — te zamen 27 voet — ook 
de boogie van de wateropbrengsi is en dal hij , bij 
deze proefneming, tot aan het einde toe, steeds in 
40 seconden 115.8 L. water bleef opvoeren, terwijl 
in de werkelijkheid, aan bet einde der proef, bij 
het dalen van den stoomdruk ook de opbrengst ver
minderd moet zijn. 

Om de medegedeelde hoeveelheid van 115.8 L . 
water in 40 seconden tot een totale hoogte van 27 
voet op te voeren, wordt bij een effectief arbeids
vermogen van slechts ' / a paardekracht, een heel 
middelmatige stoonijioiup vereischt. Als wij nu, met 
het oog op de groote stoumloidiiig voor bel drijven 
dezer per uur en per effectieve paardekracht 60 KG. 
Stoom of 10 KG. kolen, dus het dubbele kolenver
bruik van eeu locomobiel voor dien/elfden arbeid 
aannemen, dan vinden wij, dat iu tien bovenvermel
den arbeidstijd van 9 uur 9 X, ' / 3 X 00 = 180 KG. 
sloom of 30 Kli kolen moesten verbruikt worden, 
terwijl de pulsometer bij gelijken arbeid minstens 
75 KG. kolen, dus een 2'/a voudige brandstoffen-
hoeveelheid heeft gevorderd. Ook bij deze proef wordt 
dus, in overeenstemming met talrijke andere, ge
constateerd, dat bet stoomverbruik van den pulsometer 
veel hooger is dau gewoonlijk en in het Onderhavige 
geval — eeu zesvoudige stoouivoorthrciigiiig van de 
verbruikte kolen aannemende — per paardekracht 
t^X to X 3 _ j£Q^ ̂ r p^lniagt. 

Voorts meldt de ingenieur Hausding: De con
structie en vooral het drijven van dit pompwerktuig 
is zeer eenvoudig en de opstelling van den pulsometer 
veel gemakkelijker dan een iter tegenwoonlig ge
bruik le poui|N'u , als centriliigaaliKuiipeu , waterra
deren of siooinpoitipcn. liet stoomverbruik echter-— 
eu dus ook de exploitatiekosten - - waarover, iu 
vergelijking niet andere poiiipwerkltugeii, iu vele prijs
couranten en advertentien de biKigtlravendste ver
wachtingen wurden uitgesproken, zonder dat /IJ tot 
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heden, opmerkelijk genoeg, door de minste positieve 
opgaven bewaarheid zijn geworden, is in dc werke
lijkheid veel grooter. 

Retruuwbare proeven, waarbij een nauwgezet 
toezicht op dc opgebrachte watcrhoeveelheid en den 
verbruikten stoom werd gebonden, zijn vanwege dc 
BerUjnscbe Afdeeling van het Duitsche Instituut van 
Ingenieurs, door een barer leden den ingenieur Carl 
Schalt en brand. SU onder medewerking vun een pul-
someterfabrikant, niet verscheidene pulsometers geno
men geworden. 

Zij hebben aan het licht gesteld, dat het stoom
verbruik van een pulsorneter, bij de tegenwoordige 
constructie, veel grooter is, en gemiddeld het 2 ii 
3 voudige van een goed geconstrueerde stooipomp of 
waterrad bedraagt Alle andere niet dese resultaten 
niet overeenstemmende opgaven zijn als onnauwkeurige 
proefnemingen nau te merken, of aau grove gebreken 
van de tot vergelijking dienende werktuigen toe te 
schrijven. Zoo bijvoorbeeld openbaarden enkele amb
tenaren aan de urtilleriewerkplautsen te Spandau en 
van de Hamburger spoorbaan eenige uitkomsten 
omtrent deu pulsomoter, die tot niet de geringste 
vergelijking kunnen dienen, omdat noch de opge
brachte waterhoevcelheid noch de verbruikte stoom 
bij deze proeven nauwkeurig is nagegaan, waardoor 
groote onnauwkeurigheden zijn ingeslopen. Daarom 
zouden dus de, zooals bekend is, mei 70—00% 
nuttig effect werkende centrifugaal- en stoompompen 
cn waterraderen, die ook met groote zekerheid blijven 
doorwerken en waarvan bet laatste met voordeel tot 
bet opbrengen vun water, met onreine stoffen ver
mengd, kan wotden gebezigd in liet algemeen, en 
uit een oogpunt van geringere exploitatiekosten, boven 
den pulsorneter te verkiezen zijn, maar eerrt dan 
wanneer spaarzaamheid in ruimte, gemakkelijkheid 
en minkostbaarheid iu het in-gang-hooden van bet 
werktuig in de eerste plaats worden gevorderd en 
de exploitatiekosten in de tweede plaats treden. dan 
zal de pulsorneter, zoonis hij tegenwoordig is gecon
strueerd, doelmatig kunnen worden aangewend. 

liet stoomverbruik is daarom betrekkelijk grooter, 
omdat een gedeelte stoom in aanraking met het 
water gebracht wordt en condenseert, zonder ge
noegzaam nuttig effect voort te brengen, betgeen de 
gedane proeven genoegzaam bewenen, zoodat op 
dien grond dc verschillende proernemers en fabri-
kanten in de thans bestaande constructie verbeteringen 
trachten aan te brengen, om het vermelde nadeel op 
te heffen. 

Berichtea en mededeeliDgea. 
B I N N E N L A N D 

Utrecht. De mededeeling van den heer J. 0. 
van Gendt Jr., in zake de concessie-aan vraag voor 
een paardenspoorweg tusschen de stations der Rijn
en Oosterspoorwegen, aun den Raad der gemeente 
Utrecht, met de ingewonnen adviesen, waarnaar wij 
in ons vorig nommer hebben verwezen, zijn van den 
volgenden inhoud: 

Aan 
Heeren Leden van den Gemeenteraad 

van Utrecht. 
Ik had de eer afschrift te ontvangen van uw be

sluit van 14 Juni jl., waarbij de voorwaarden wor
den vastgesteld, waarop aan mij concessie zoude 
kunnen worden verb-end voor deu aanleg en exploi
tatie eener rnilroute binnen deze gemeente. 

Aangezien deze voorwaarden nog ul afwijken van 
die welke eldei-s werden vastgesteld, meende ik het 
noodig, ze allereerst door rechtskundigen te doen 
onderzoeken. De heeren MIN. Goudsmit en Rombach 
te Rotterdam en Jhr. Mr. J . W. H. Rutgers vnn 
van Rozenburg te Amsterdam, daartoe uitgenoodigd, 
hadden de goedheid mij de adviezen te geven, die 
ik de eer heb hierbij in afschrift over te leggen. 

Bij vergelijking zal U blijken dat den adviezen 
geheel met elkander overeenstemmen, hoezeer xy on
afhankelijk vau elkander wenlen opgemaakt, terwijl 
eindelijk de onpartijdigheid eu onafhankelijkheid der 
heeren adviseurs in deze zaak de waarde vnn hunne 
adviezen verhoogt 

De slotsom ervan is, dat zij de vastgestelde voor
waarden tan eenemale onaannemelijk achten. 

Nu zou ik kunnen volstaan met U te kennen te 
geven dat ik de gestelde voorwaarden niet kan aan
nemen, en ik went dat ik mij het verwijt van onbe
scheidenheid op den hals haal, door deze naden-uit
eenzetting, maar ik meen in hel In-lang der ge
meente het onaangename vau mogelijke verwijten 
over het hoofd te moeten zien. 

Feitelijk is toch door art. 3 uw besluit van 17 
Mei jl. (genomen met 2t tegen 5 stemmen) vernie
tigd . want bet is niet aan tc nemen, dat deze voor
waarden ooit door eenig serieus concessionaris /uilen 
wonien aangenomen. 

Behalve batgeen in de hierbij gaande adviezen is 
aangetoond, moet ik er op wy'zen, dat door liet 
vaststellen der dienstregeling en der tarieven door het 
Dagelijkseli Bestuur, zooals de vastgestelde voorwaar
den bepalen, de rentabiliteit der onderneming alléén 
afhangt van de zienswijze van dat Bestuur en niet — 
zooals het behoort — van den y ver en geschikt hek! 
van den concessionaris. 

Ik heb de eer L* het bovenstaande met beschei
denheid in overweging te fccven en het verzoek tot 
U te richten, de artikels 2. 3, 20 en 21 en het
geen daarmede in verband staat zoodanig te wijzi
gen, dut de aanvaarding der concessie kan plaats 
hebben. 

Met hoogachting. 
Uw Dw. Dienaar 

I. G . VAN GENDT . Jr. 

Utrecht, den 7en Augustus 1877. 

Advies vnn de heeren Mrs. Goudsmit 
en hombach te Rotterdam. 

sWij hebben, ovonHmkomstig Uw wensch, dc 
voorwaarden, waarop de Gemeente Utrecht u conccr-
sie wil verleenen voor den aanleg vaneen Tramway 
en die op 14 Juni jl. door hel Bestuur dier Ge
meente zijn vastgesteld, nauwkeurig onderzocht cri 
doelen U hierby de resulUtwu van dat onderzoek 

mede. Volgens onze meening bestaat er voor U /ïgen l 
de aanvaarding dier concessie onder de bedoelde voor
waarden uit een rechtskundig oogpunt bezwaar om | 
't bepaalde in de artikelen 3 en 21. 

Artikel 21 draagt de beslissing over de verklaring , | 
toepassing of niet-nakouiing der concessie-voorvnar-
den aan den Gemeenteraad op. 

Het artikel beval geen eigenlijke comprami'soire 
clausule. De beslissing van geschillen blijft naiv den 
vorm aan den rechter opgedragen. Omtrent «dr ver
klaring, toepassing of uiot-nakoniiiig" vnn de .oor-
waarden der concessie, moet de rechter even wil als 
tusschen partijen vaststaande aannemen de opvatting 
van deu < iemeeuteraud. Feitelijk wonlt dus de bc-
oonleeling van een tusschen de contnu'.tunten beslaand 
verschil vun meening ann den rechter onttrokken. 
En wat dezen te doen zou overblijven ware sle-hts • 
aan een reeds voor den Gemeenteraad gewezen von
nis executoriale kracht te verleenen. 

Artikel 21 sluit dus den concessionaris den weg 
vnn rechten. Het levert hom, zondereenigen vaar-
borg, over uun ziju medecoiitructanl , mik waardeze, 
in een der gevallen, opgenoemd in artikel 2, gebruik 
maakt vun het hem daarbij toegekende recht, om 
zonder eenige vergoeding niet alleen. maar zeil* niet 
verbeurte van wiutrborgtbuds, sporen en werken de 
concessie in te trekken. Nimmer zou, volgens ar
tikel 21 , de concessionaris zich over die intrekking 
als een onrechtmatige handeling kunnen beklagen en 
daarover de beslissing van den rechter kunnen in
roepen; immers do Gemeenteraad zelf is 't, die over 
de toepassing of uicl-nukoimng dor voorwaai-dei, heeft 
te beslissen. En zou het auu de eene zijde waar is, 
dat de Gemeenteraad — een l»est uurscol lege —• als 
contractant niet in alle opzichten is gelijk te stellen 
met een bijzonder jiersuuii, aan de andere zyde, boude 
men in bet oog dat dit college vóór alles heeft te 
letten op het belang van ulle gemeenteleden, zich 
strikt heeft te houden aan do bepalingen vnn wetten 
en overeen komsten en geen compassie kennen mag. 

Of dc wijze van exploitatie het Openbaar verkeer 
of de publieke veiligheid in gevaar brengt is een 
quaestie van appreciatie, waarover zeer zeker ver
schil van meening kan bestaan. De Utrechtsche 
koetsiers (die waarschijnlijk mot naijverige oogeu een 
gevaarlijke concurrentie zien iu het leven geroe
pen) komen bijv. met kluchten aan over het te hard 
rijden der tramway-wagens of het fluitje van den 
conducteur, dat hunne paarden schrikken doet, of 
wel de Utrechtsche inwoners klagen over het gevaar, 
dat de rails voor de voetgangers opleveren. Iu beide 
gevallen kan (wij zeggen niet: zal} het Gemeente
bestuur krachtens artikel 21 juneto art. 2 in het 
hoogste ressort beslissen, dat de wijze van exploitatie 
het openbaar verkeer of de publieke veiligheid in ge
vaar brengt eu zonder vorm van proces de concessie 
intrekken. 

Ook de artikelen 7, 10, 11 , 17 en 24 leveren 
in verband tot art. 21 den concessionaris uan dc 
willekeur van het Gemeentebestuur over. 

Door artikel 21 wordt de tusscheu do gemeente 
en dou concessionaris te sluiten overeenkomst van dc 
zijde der eerste oen precaire vergunning, waarbij 
de gemeente niet anders dan zedelijk, en alleen de 
concessionaris naur rechten verbonden is. Een on
derneming, wier actief giiMitendeels bestaat vun in 
dou grand lievestigd materiaal, dat zonder exploita
tie nagenoeg geen waarde I ft, zou zich aan zulke 
gevaren niet mogen blootstellen. 

Hot reeds vernielde artikel van die overeenkomst 
geeft het Gemeentebestuur hot recht de vergunning 
in te trekken wegens wanprestatie van do zijde van 
den concessionaris. Artikel 3 gaat nog een schrede 
venier en verleent dezelfde bevoegdheid niudien het 
Gemeentebestuur bet in hot openbaar belang acht." 
In dit geval wordt den concessionaris liet gestorte 
vviiiirlHirgloiids teruggegeven, terwijl hij zijne sporen 
en werken zul mogen opbreken. 

liet begrip: ojieiibiuir lielnug is vaag en onlicrtteiiid. 
Hel bezwaar togen art. 21 . dat ook de beslissing 
omtrent dit punt in eerste en laatste instantie aan 
deu Rand overlaat, doet zich daarom hier nog ster
ker gevoelen. 

Maar zelfs onafhankelijk vnu het in art. 21 be
paalde en al zou ook artikel 3 daanloor niet wonien 
beheerscht, zou het daarin nun bet Gemeentebestuur 
toegekend recht voor den concessionaris onoverko
melijke beswaren opleveren. Wanneer toch de in
trekking der concessie het gevolg is öf van zijne 
wanprestatie óf van omstandigheden, die hy had 
kunnen voorzien, kan bij zich daarover niet beklagen. 
Hij heef! dan de intrekking aan zich self te wijten of 
wist vooraf, waarvan de hem verleende vergunning 
athiiukelijk wus. Muur hoe vooraf te beoonleelen, 
welke re-lenen van zelfs overwegend openbaar belang 
in den loop der vergunning kunnen ontstaan, en 
hoe zich te waarborgen togen do mogelijkheid, dat 
deze in botsing komen mot do concessie? Indciiland is 
hare intrekking om de iu artikel 3 genoemde reden, 
een onteigening ton algemeenen nutte, waartoe het 
Gemeentebestuur niet anders moet kunnen overgaan 
dun tegen behoorlijke schadeloosstelling. 

Aan de door ons aangewezen bezwaren wonlt te-
gecnoet gekomen: 

lo. Wat betreft art. 21: door dit artikel te 
doen vervullen of te vervangen door een coinpromis-
soire clausule, waarbij do beslissing omtrent dc ver
klaring, toepassing en niet-nnkoining van voorwaar
den wonlt opgedragen aan mal medewerking vjn 
beide partijen bcimemde scheidsrechtels. 

In het contract, dut op 24 October 1873 tus
schen de gemeente Rotterdam eu do nldaar geves
tigde Rotterdnmsche Hundelsvei-eeniging totstand
kwam, en dat de exploitatie van terreinen aan gene 
zijde der Maas betrof, draagt artikel 17 jeto art. 4 
ui. 3 do Iioslissing van geschillen op aan 5 scheids
lieden, waarvan 2 door Burgemeester cn Wethouders, 
2 door do Vereeniging en de vijlde dour lieido partijen 
of do rechtbank worden benoemd, cn die als goede 
mannen nanr billijkheid uitspraak moeten doen. 

Hetzelfde kun ook hier wonien toegepast. 
2o. Wat betreft art. 3: door van het Geuieenie-

bettunr de intrekking van concessie buiten do in 
art. 2 genoemde gevallen niet anders toe tc staan 
dan tegen betaling eener vooraf, desnoods naar tien 

tijd dien tie vergunning nog te loopen heeft, vast
gestelde som als schut lel oosstal ling." 

Advies van den heer Jhr. Mr. J. W. H. Rutgers 
van Rozenburg te Amsterdam. 

Nu vermeld te hebben dat bent tie tijd ontbreekt 
een uitvoerig rechtskundig advies te geven, schrijft 
de beer Rutgers: 

ulnlusselieu bob ik de concept -concessie doorlezen. 
Naar mij voorkomt is zij doorsjickt (zelfs in het niet 
schriftelijk gewijzigde deel) niet nog al bedenkelijke 
bepalingen, krachtens welke tb- concessionaris geheel 
van het arbitriiim vau het Gemeentebestuur afhan
kelijk is, en zeker is art. 3, zooals men hot wil 
wijzigen, de sterkste proef vnn de zucht om alles 
van de willekeur van het Gemeentebestuur afhan
kelijk te stellen; met deze bepaling toch blijft er van 
de concessie niets over. — Zoolang men nu aanneemt, 
dat het Gemeentebestuur van zijn macht geen mis
bruik, niet enden dun iu 't bekmgder publieke orde 
pebruik maken ml , kan men 't er op wagen j maar 
bedenkt men dat dc woorden vun art. 3 zouden toe
laten, dat het Gemeentebestuur, het in 't openhaar 
belang (het voordeel) der burgerij achtende zelf eeu 
tramway te ondernemen, en niet alleen tie concurrentie 
van den concessionaris tc weren, maar ook zijn weg
en rollend materieel tut sloopei-sprijs over te nemen — 
hlootweg de concessie binnenstijds kun intrekken 
(wat gewis wijlen Dc Heus niet ondenkbaar achten 
zou), dan zal men art. 3 volstrekt verwerpelijk 
achten." 

Unkondiffingen van Aanbestedingen. 
Maandag. « *»!•• 

M a a i t r l r h t , le 10 nren, door het ministerie van 
binnenl. Enken, aan bet gebouw van het prov. best: 
liet uitvoeren vun eeuige worken aan liet kerkgebouw 
behoorende tot het voormalige Rocullectcnkluoster al
daar. Raming / 7700. 

U r m ' h o i e n , te 10 uren, lo. dt>or het gemeentebcst. 
van Snelrcwaard: eenige vernieuwingen aan de Vrou
wenbrug; 2o. tloor bel gemeentebestuur van Lio-
scboten: bet doeu van bestratingen in de kom der 
gemeente. 

N l e r h l e r e n , te 11 uren, in bet gemeentehuis: het 
graven of verdiepen van bet Eelwerder-, Jager- cn 
Holcmaar. 

AmMierdam, te 11 uren, door bet ministerie van 
Koloniën, in het koloniaal etablissement: de levering, 
in 54 pcrc., vau: 4,263,000 KG. (4200 Eng. tons) 
Cnrdiff steenkolon; Waal- cn Uselklinkors; 211.00U 
KG. gietijzer; 35,000 KG. klinknagelijzer; ijzeren wa-
terkisten enz.; bang- eu sluitwerk; conductorsketting 
enz.; divers koper; koperen vlampijpen; koperen pom
pen t koperen katrollen, kitten, ketels enz.; lood, blik 
en z ink; divers leder; divers borstelwerk; verfwaren: 
roodc menie, lood- cu zinkwit; lijnolie en traan: 8000 
KG. talk ; 2000 M. blauwe baai; Hollnndschzeil-, karl-, 
meppcler over- en presenniugdock; 14,000 M. bramzeil-
linnen: vlaggedock; 1400 messen mot schrede, riemen 
gesp; compositiek:nu>cii; houten pakkisten; blikken 
kannen; 29,940 KG. wit krijt, gemalen. 

Uerdrecht . tc 12 uron, door bet gemeentebestuur: 
de levering van de, gcd. '78, voor den dienst der 
gcineeulc bcuoodigdo steenkolen. 

kmiiprn, te 12 uren, iu De Moriaan: het leveren 
en in de nabijheid van Kampen op den weg brengon 
van [>. m. 140 stère steenslag, 

'•-Hage, to 1 uur, door burg. cn welb.: lo. do in
richting eener vuilnisloods lot hut bewaren en spoelen 
iler pnvaattonnen; 2o. de aanleg van een riool in de 
verlengde Jacob-Catsstrnat. 

P e r n i i . to 1 uur: het maken van ecu woning cu 
schuur voor Qualm, aldaar. Aauw. te 11 ureu. 

Mleiiwelda, te 3 uron, door bet waterschap Old-
ambt, bij A. Kuipers: lo. bet maken van eenc steen
glooiing, noordzijde van het Zijldiep, voor de huizen 
tc Termuntcrzijl; 2o. idem van 2 steenen duikers in 
den weg van Woldeudorp naar de Warlumerklop. 
gom. Tormuntcn; 3o. idem van oen brug in den Bui
ten-of Heem weg, gein. Tormuntcn ; 4o. het vernieuwen 
van de draaibrug—beweegbaar gedeelte — bij 't Waar, 
gcm. Nieuwolda; Bo. bet graveu der Kleine-Honde-
lannsloot, gcm. Muntendam. 

M a r t e n a h e c h . te 4 nren , door K. Reinders, bij den 
logementhouder Poppeis: het bouwen van eene beeren-
bebuizing te Hoogezaud. 

l lammertM, door kerkvoogden der Herv. gemeente: 
eenc belangrijke vcrtiiiimcriiig nan oene burgerhuizing 
aldaar. 

Dlnwdag, IA 4ug. 

Amaterdam, te 11 urcu, door den makelaar J G. 
van Hamel, in het Noordbollandsch Koffiehuis Do Roode 
Leeuw: het amoveeren, alsmede het bouwen van een 
huis, bevattende een winkel eu 3 woningen, op een 
bebouwd terrein gelegen nan den hock van de Govaert-
Flinckstraat en Vcrlengd-Oosteindc, te Amsterdam. 

Afceeude-PreeetdlJ , tc 1 uur, door burg. cn weth.: 
bet houwen van oen nieuw onderwerk vau steen eu 
ijzer op ecuc te beheicn fnndocring en bet daarop 
stellen vsn dc bestaande poort, balans en ral met bij
zaken, voor de Heinkuitenbrug te Abcoude. Inl. bij 
den opzichter H . G. de Kort, te Ouderkerk a/d Am-tel 
Aanw. te 10 nren. 

Rotterdam, in hot Timmerhuis: de levering van 
Duitsche steenkolen voor de oostelijke cn westelijke 
stoomgemalen, ged. ongeveer 7 maanden. 

H u l e t , tc 1 uur, door burg. cu wetli.: het gedeel
telijk afbreken en wedcropbouwon van den toren der 
gemeente. lol. bij den architect P. .1. H . Cuypers, 
te Amsterdam. 

Weeft idag , *<* *"ti
t e l d e n , tc 10 uren, door den eerstaanw. ingenieur 

tc 's-Hage, iu het genie bureau bet bouwen van cene 
rijloods bij dc stallen in den Doele te Leidon. Bilj. 
inz. 28 Aug., tc 3 uren, op genoemd bureau. 

T i e l , tc 11 urcu, door bet burgerlijk armbestuur, 
op de Provisorenkamer: het doen van eenig verfwerk 
aan de huizen van de algemeene armen. 

H o k - i r i . te 12 uren, door bet bestuur van het 
waterschap der Rivier de Dommel, ten raadhuize: het 
verbeteren van genoemde rivier tusschen Sint Oeden-
rode on VVocnsel. Iul. bij den ingen. van bet water
schap te Stratum. Bilj. inz. 28 Aug. bij den secre
taris-penningmeester te Bokstel. 

Z u i l e n , te 2 uron, door de directie der Nederl.-
Weslf. spoorwegmaatschappij. ton raadhuize: het ma
ken van gebouwen en inrichtingen op de halten Vor; 
den, Ruurloo cn Lichtenvoorde, in 3 \wrc. Inl bij 
don directeur-ingenieur le Winterswijk. 

Kral ingen , te 2 uren, door burg. eu weth. (alleen 
onder iu de gemeente wonende werkbazen): het ver

anderen der indccling van dc school aan de Noord 
met bijbelioorenile werken. 

I I I I U M , te 2 uren, door dc bouwmaatschappij 
Nieuw-Bussum, in iiet holel NicuwBussum: het bou
wen van een zom er-eu-winter verblijf op een terrein 
in bet Spiegel, nahij het station. 

Honderd»R , SO Aug. 
V H a g e , te 11 uren, door bet ministorie van ma-

rino: bet makon on stellen vnn 2 ijzeren lichttorens 
voor dc kust vt dichting te IJmuidcn, met den aankleve 
van dien. Inl. bij den bouwkundige bij het loods
wezen, te 's-Hagc, 3 dagen voor de besteding. 

A«aen, lc 12 uren. door bot prov. bestuur: het 
vernieuwen van eenige vakken klinkorbcstrating tus-
sclicn Assen en Rolde, benevens het doen van her
stellingen nan voorwerpen, tot den prov. weg van 
Asseu naar de Hilte behoorende. 

Kl»t, te 'l uren, ten raadhuize: het bouwen vau 
ccn postkantoor met directeurswoning in het dorn 
Eist. Aanw. te 1 uur. 

Vri jdag, 31 Aug. 
Arnhem, tc 12 urcu, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aau bet gebouw van het prov. best.: 
het bouwen vau ecu archiofgebonw in dc Marktstraat 
aldaar. Aauw. 27 Aug. Raming / 130,092. 

A a i e n , tc 12 uren, door bet ministerie vau bin
nenl. zaken, uan het gebouw vau het prov. best: lo. 
het bouwen van 2 ijzeren draaibruggen ter vervanging 
van de Wiltellerbrug, gemceute Diever. cn van de 
Havclterbriig, gemeente Havclter, behoorende bij da 
Drentsche Hoofdvaart, in 2 pcrc. Raming: pcrc. 1 
/G210, nero. 2 ƒ 5 2 7 5 : 2o. het bouwen van cene 
ijzeren draaibrug over de Drcntsclie Hoofdvaart, ter 
vervnngiug van de Witter-valbrug te Assen. Raming 
/5S60. 

t i a k h o t r i i . lc 12 uren, in het koffiehuis vun H. 
van der Lecde: het aaulcggcn van 4 kribben en bet 
maken van oeververdediging aan den linkeroever van 
de Boven-Maas, langs een gedeelte van het perceel, 
kadastraal bekent) sectie A, no. 335 der gemeente 
Bokhoven, prov. Noord-Brabant, tusschen de kilomc-
tarraaien 244 on 240. Bilj. inz. één uur vdór de be
steding. A-.uw. 28 Aug., te 10 uren. 

Maaraen, tc 2 uren, door hot bestuur van het wa
terschap Hoog-cn-Nccrmaten, in Dc Eenhoorn: lo. bet 
maken van net gebouw; 2o. het leveren en stellen 
van liet stoomwerktuig met scheprad cn toebehooreu, 
ten dienste van het tc stichten stoomgemaal.. 

Oaeteriee, hij D. R. de 11 an: liet graven van on
geveer 4000 M. m k in deu ondergrond onder Oos 
terzee, in onderscheidene perceelen. Aanw. 28 Aug., 
te 9 uren. 

Zaterdag. * " « P t 
l'treeht, te 1 uren, door het gemeentebestuur: lo. 

het verrichten van eenige werkzaamheden aan de 
Weerdsluis, het vernieuwen ea ncrstcllen van kaai
muren en scboeiingeu en het aanbrengen vau keerpaleu 
langs de stadsgrachten; 2o. het maken vsn 5 stuks 
werftrappen; 3o. het aanleggen van rioleering, trottoirs 
cn rabatten in dc Koekoekstecg cn :-an dc Grocnela n. 
Aanw, 27 Aug., te lO'/i uren. 

Utrecht, tc 2 uren, door bet prov. bestuur: het 
afbreken van de b'staande en het bouwen Van een 
nieuwe spits op den toren eu de uitvoering van eenige 
verdere werken aan de kerk, behoorende tot de me-
moricgoedcren te Montfoort. 

Maandag, a Mept. 
Llimrheten: bet bouwen eeuer hofstede voor 25 

kocieu mot schuur cu 2 hooibergen op Mastwijk. Be
stek eu 11 (kenMI- liggen bij dm burgemeester v u 
Montfoort. 

B n n n l k , te 11 uren, door bet gemeentebestuur i 
het verbouwen van et oude schoollokaal on onder
wijzerswoniug tot gemeentehuis en secretarie- Aanw. 
30 Aug., te 12 uren. 

V H a g e , te 11'/, nren, door het ministerie van bin
nenl. zaken: het maken van eenige veranderingen aan 
bestaande lokalen cu het inrichten van eenc zolder
verdieping tot kamers, met eenige bijkomende werken, 
ten dienste van hot departement van financiën. Inl. 
bij deu hoofdingenieur Mazel cu deu ingenieur-archi
tect Singels, beiden tc 's-Hagc. 

Rotterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het 
maken van een gebouw aan de Koningshaven, voor dr 
politic-, haven- en andere diensten op Fijeuoord. 
Aanw. 31 Aug., te 2 uren. 

Arnhem, to 1 uur, door de directie der GrOoU 
Sociëteit: hot bouwen van ecu nieuw societeitsgrbou». 
Aanw. van 22 Aug —1 Sept., dagelijks van 9—12 en 
van 2—4 ureu. 

'•-Hage, te luur, door hel ministerie van financiën: 
lo. bet herstellen cu verbeteren van dc Rijkstelegraaf
lijnen langs den Oosterspoorweg tusschen Amsterdam 
on Amersfoort, met dc zijlijnen naar de kantoren 
Wocsp, Naarden, Hilversum, Baarn en Socstdïjk; van 
de Iijuon binnen de gemeente Amsterdam cu van die 
langs den Hollandschou IJzeren-spoorweg tusschen 
Amsterdam en Haarlem: van do lijn tusachen Haarlrm 
en het dradenhuisje te Zandvoorl, tusschen Haarlem 
eu bet kantoor te IJ muiden en tusschen Amsterdam 
en den kokcrpaal aan de noordzijde van de spoorweg 
brug over het Noord zeekanaal bij Zaandam; 2o. idem 
van idem langs deu Hnllaudsclicn JIJzcren-spoorweg 
tusschen Haarlem cn Rotterdam, cn het opruimen 
van eeu gedeelte der buitcu dienst gestelde telegraaf
lijn, bij het station van dien spoorweg te Rotterdam; 
3o. idem van idem laugs den Neder land schen Rijn* 
spoorweg tusschen Amsterdam en Utrecht, tusscheu 
Utrecht en Rotterdam en Tusscheu Breukcleu en Har-
melen, IUCI inbegrip van de lijlijnen le Maarscu. 
Woerden, Gouda en het Kralingscbc voer, in 2 pcrc 

Amaterdam, te 2', uren, door de Holl. IJzeren-
spoorwegmaatschappij, in het Stationsgebouw-, het ma
ken van cene dubbele basculebrug in den te maken 
weg nanr de Stadsrietlanden to Amsterdam. 

Mandag, 4 Hept. 
Haarlemmermeer, tc 10 uren, door burg. en wclh.: 

lo. het lion wci vau 2 .schoolgebouwen, op den ringdijk 
van Haarlemmermeer, nabij Halfweg eu nabij Sloten; 
2o. de levering van steenkolen ten dienste der scholen 
en het nindhuis. Aauw. van no. 1, 3 Sopt, te 11 uren. 

« l e e n , lc l l uren, door burg. en welb.: hot bou
wen v.ni eene ondcrwijzerswtining bij de school 
Veenourd, gemeente Slecu. Aauw. 3 Sept., te 11 uren. 
Bilj. inz. 3 Sept., voor 5 uren. 

U « e n » d a g , • nept. 

'a-Rage, te 11 uren, door het ministerie van bio-
iicnt. saken: de uitvoering van werken tot verbetering 
der Boven-Maas in Limburg, tusschen de kilometer-
raaien 79 en 81. Aanw. 31 Aug. Kaming /14,550. 

Wlllemeeerd, te 11 uren, door de directie der ma
rine: het bouweu van een aanlegsteiger, een kruit' ulSi 
een laboratorium, eene wachterswoning, een prqjec-
tielenmau'azijn, eenc werkplaats tot bet vullen vso 
projectielen en ccn spoorweg, op de qunrantaincphud» 
te Wieringcn. Anuw. 3 en 4 Sept., te 11 uren. 

Nanpemeer, tc 11 uren, door burg. cn weth- v ; l " 
Noordbroek, in het gemeentehuis: het aanleggen van 
een grintweg van de keienstraat te Noordbroek »'» 

langs het Noordbroeksterdiep, tot asn de grens der 
gemeente Sappemecr- Aanw. 30 Aug., te 12 uren. 

l letlel , tc 4 uren, door het It. C. parochiaal kerk
bestuur: het bouwen cenor kerk inct toren en pastorie. 
Teekening on bestek bij W. van Hccsheeti, aldaar 
Inl. bij den architect Dobbe VBII Pelt, te VBos'.h. 
Aanw. 2S Aug. e.i 4 Sept., telkens van 3—5 Druil. 

Handerdag, « Nept. 
Haraele, tc 11 n r e n , door het f - da t e i t e i i i e water

schap Ellewoutsdijk cu den cal. polder Borselc; iu het 
Gemeentehuis: het maken van werken tot oevervorde-
diging aan den polder Borsele. Bilj. inz. bij den so-
crelaris-onlvanger te Borsele. 

Delft, te 11 uren, door dijkgraaf cn hoogheemraden 
van Delfland, in hot Gcmcenelandshuis: lo, dc levering 
van rijsmntcrinlen en perkoenpnlcn; 2o. idem van 
20,000 KG. gewonen Doornikschen zand- of storlstecn. 

'a-llage, te 1 uur, door ct ministerie vnn justitie: 
het ondcriiouden van- en het uitvoeren van herstel
lingen en vernieuwingen aan bet reohtsgeboaw te 
Maastricht, en de gevangenissen te Maastricht cn tc 
Roermond, ged. 1877, *7S en '79. Aanw. 29 Aug., 
te 11 ur n. 

Arnhem . te 1 uur, door den burgemeester: hot 
bouwen van cene school Ondcrlnngs deu Berg. Aauw. 
I Sept., te 10 uren. 

Vrijdag, 7 flept. 
Arnhem , to 12 uren, door bet ministerie van 

financiën, aau bet gebouw van bet prov. best.: lo. 
het onderhouden vau de Rijksgebouwen der in- en 
uitgaande rechten tc Lobith en tc Babbcrich, van den 
dag der goedkeuring van de besteding tot 31 Dcc. 
1S79; 2o. hot bouwen eener wnchthalt te Milligen. 
Annw. 3 Sept., tc 11 uren te Lobith en te 4 uron 
te Babbcrich. 

Zunderderp (gcm. Nieuwen,l;nu), te 2 uren : liet af
breken eu bouweu vnn eene predikantswouing te Zun-
derdorp. Teekening ligt bü J . B. Ipscn, aldaar. Inl. 
bij den bouwkundige T. C. vau der Sterr, te Hoorn. 
Aanw. tc 11 uren. 

Zaterdag, H Rept. 
WlerIngerwaard , door dijkgraaf en heemraden van 

den polder: eenc verving van gebouwen des polders. 
Maandag, IO Sept. 

N-iiugc, te 11 Vi uren, voor rekening der gom. 
Monster, in het lokaal van het prov. best.: bet bou
wen eener openbare school in de buurtschap Kwiuts-
houl (gem. Monster), met verdere werken. Aauw. 1 
en 3 Sept., telkens te II uren. Bilj. inz. 9 Sept., 
Miiir 3 uren. 

Illnadag, 11 Mept. 
V l l a g e , tc 11 uren, door het ministerie vsn 

marine : bet maken van 2 nieuwe houten zeekapen en 
het oprichten ervan: écu op Vlieland en ééo op den 
Noordvaarder bij Terschelling. Inl. op 8 en 10 Sept, 
bij den bouwkundige voor deu dienst van het loods
wezen, te 's-Hage. Aanw. 5 Sopt. 

Vri jdag, i a Sept. 
Arnhem, te 12 nrou, door liet ministerie van bin-, 

neul. zaken, aan bet gebouw vau het prov. bestuur: 
het leggen van 2 gedeelten kcistraat met kliukcrtrot-
toirs bij Groeuloo, iu den grooten weg Zutfen —Prui
sische grenzen, bij Winterswijk. Aanw. 5 cn 7 Sept. 
Raming/2S50. 

'•-Ilaae, te 1 uur, door het ministerie vau oorlog: 
de levering van het voor den dienst vtn 187S bij de 
landmacht noodde ordinair-, onderofficiers- cn uit-
mohstcriiglaken, als: . 

Ordinaire laks»» : 
35,000 M. donkerblauw, in 17 perc., ieder van 5000 M.; 
30,000 „ lichlblauw, „ 10 „ „ „ 3000 „ 
4,1)00 „ groen, bestemd voor het regiment gre-

nad ers cn jagers, iu 2 perceelen, ieder van 
2000 M.; 

Ottderofficiers-lak'iu: 
3,300 M. doiikcrbl., "ui 11 pcrc, ieder van 800 M.; 
1,600 „ lichlbl., „ 4 „ „ 400 „ 

400 „ groen, bestemd voor het regiment grena
diers cn jagers, in ééue partij; 

VitmonxtcringlakëMt: 
1,000 M. geel, in 4 perceelen, ieder van 250 M.; 

500 „ rood, „ 2 „ „ „ 275 „ 
25 „ zwart, iu ééne partij; 

/.•/•'.•/'• betteetè roor het Koloniaal Werfdepot: 
9,000 M. donkerblauw keper, in 3 pcrc, ieder van 

3000 M.; 
8,000 M. grijs keper, in 4 perc, ieder van 2000 M-; 

100 „ lichtblauw uitmonstering, in ééue partij. 
Illnftdag, IN Nept. 

Hethenrede (bij Haarlem), te 12 uren, door bet 
K. K. pntocbiaa kerkbestuur van deu H. Bavo, inliet 
koffiehuis van J . Prayer Jr.: bet bouwen eener nieuwe 
kerk met toren en pastorie. Inl. hij don architect E. 
J. Margry, te Rott> rdam. Aanw. II Sopt., te 12 uren. 

Wernndag, 11» Nept, 
V l l a g e , tc 11 ureu, tloor hel ministorie vau bin

nenl. zaken: het voorzetten der bedijking langs deu 
linkeroever dor Nieuwe-Mcrwedc, van het gat van de 
Kuitersplaat, over de Middel plaatjes, tot de grens
scheiding tusschen de gemeenten Made c. a. cn Wer-
kcudam, met uitvoering van in verband slaande wer
ken, behoorende tot de werken der Merwedc en 
Killen iu de gemeente Werkendam. Aanw. 13 en 15 
Sept. Raming /40,500. 

Dinsdag, «S Nept. 
Ter uan rd , tc 4 uren, door burg. en wol b. van Wcst-

dongeradeel: lo. bet vernieuwen van een gedeoltcvan 
den Alewal tc Holwerd, ter lengte van 34 M ; 2a het 
vernieuwen van den toren te Brautgum; 3o. hot ma
ken vau ccn straatweg om dc Kaardeterp. Aanw. tc 
12 nren, te beginnen te Holwerd. 

A Hoop van Aanbestedingen. 
iJzendoorn. ]u Aug.: het maken van een steencn 

innndaliesluis in de kade te IJzendoorn; ingekomen 
4 bilj., als: 
P. Koch. te Tiel, / 3275. 
li. J. van Eldik c. s., „ Ocliten. - 2720. 
C. H. Marsman, „ Tiel, „ 2537.80 
A. Gennisscn, „ idem „ 1982. 
gegund. 

t llhuliermeeden, 10 Aug.: lo. het bouwen van een 
onderwijzerswoniug te Oldenzijl; ingekomen 5 biljet
ten, als: 
J. Fokkers, te 't Zandt, / 3650 
H. Bos, „ Uilbuizermcedcn, „ 3625 
J. Livarts, „ idem „ 3389 
F, Veldman, „ Zeerijp, „ 3386 
J. Hemel, „ 't Zandt, „ 3320 
gegund. 

2o. het vergrooten van de onderwijzerswoning te 
•1 •jsieruiehiud : ingekomen 4 biljetten, als: 
H. Bos, te Uithuizerinrcdcn, f 2200 
F. Veldman, .. Zeerijp, „ 2186 
.1. Hemel, „ 't Zandt, „ 2180 
11. Stel, „ Oosternicland, „ 2160 
gegund. 

3o. het vergrooten der school aan het Oudeschip; 
ingek. 2 bilj., a!s: 
J. A. Vos, te Uitbuizermeeden, / 2225 
J . Swarts, „ idem „ 2124 
gegund. 

f . d i d i r l i n l k x u o r d l l Aug.: lo. hot bouwen vnu een 
stoomgemaal met woningen, aardewerken enz. in den 
polder Oost-eu-Wost-Zomcrianden; ingekomen 13 bil
jetten, als: 
P. Willems, te Anna-Paulowna, / 41,952 
J . Kooij, „ Dubbeldam, „ 39,400 
J. Degens en Zu., „ Dordrecht. „ 38,984 
A. Blok, „ 's-GraVendeel, „ 38,550 
J. Buurman, „ Puttershoek, „ 38,39} 
W. D. van Maurik, „ Drumpt, „ 37,633 
C. v. d. Wiel, „ Dubbeldam, „ 37,437 
C. P. W. lessing, „ Gouda, „ 36,666 
A. Bijl, „ VGravendeel, „ 31,999 
C. Bothof, „ Dordrecht, „ 31,800 
L. Boertje, „ Putterslioek. „ 31,530 
M. Naaktgeboren, „ 's-Gravendeel, „ 30,898 
W. Lummers, „ Strijon, „ 30,887 

2o, het leveren cn stellcu van een stoomwerktuig 
met scheprad, stoomketels enz.; ingek. 16 bilj., als: 
Hunnoverische Activn-Ge-

sellscliaft Linden, te Hannover, / 48,480 
Gebr. Ledeboer, „ Borne, „ 34,900 
Dc Maatschappij de 

Schelde, „ Vlissingcn, „ 32,475 
Actien-Gescllschaft, „ Duisburg a/d 

Kiiu. „ 31,140 
Items en Rosonkutter, „ Arnhem. „ 30,645 
Gebr. Stork eu Co-, „ Hengeloo, „ 29,565 
Maatschappij Prius van 

Oranje, „ 's-Hage, „ 27,979 
Ned. Stoombootmantsch., „ Rotterdam, „ 27,930 
Guto-Hoirnungshütto, „ Obcrhausen, „ 27,900 
Kvrard en Co, „ Delfshaven, „ 27,475 
Reigers en Ter Meulon, „ Zwolle, „ 26,S40 
Commercie-Compagnie, „ Middelburg, „ 26,616 
Utr. Ijzergieterij, „ Utrecht, „ 26,280 
Goutla's Ijzergieterij, „ Gouda, „ 25,750 
Walker, Stronck ou 

Vaa Delden, „ Rotterdam, „ 24,500 
W. van Gocthem cn Co., „ Brussel, „ 20,994 
Issclburgerbütte, „ Isselburg, „ 20,500 

Z w i j n d r e e i i t , 11 Aug.: het gedeeltelijk verboogen, 
vierkanten cn herstellen van den Boesemweg aau deu 
boezem de Devel: iugek. 4 biljetten, als: 
E. Timmers, to Groote-Lindt, / 1340 
C. do Groot, „ Sliedrecht, „ 1100 
C. dc Borst, „ Papendrecht, „ 1089 
A. Buitendijk, „ Groote-Lïudt, „ 865 

Vttesrh, 13 Aug.: het onderhoud van deu straat
weg van 's-Bosch naar Best, van 1 Juü '77—30 Juni 
'80: ingekomen 3 bilj , als: 
A. de Groot, te Vught, / 2553 
A. Schelleken», „ idem „ 2418 
G. Bloom, „ Bokstel. „ 239S 
per jaar; nog niet gegund. 

Derdrechl , 13 Aug.: het ouder profiel-brengen, rio-
leeren en bestraten van dc Plalte-Hollingen cn hot 
makon van een aarden-buisriool in hot pad laugs dc 
binnenzijde vnn den Xoordendijk; ingekomcu 5 bil-
jetien, als: 
C. Bothof. te Dordrecht, ƒ 2050 
J . J . van Sluis lam, „ idem „ 1956 
II dc Borst, „ Papendrecht, „ 1949 
C. dc Borst, „ idem „ 1924 
C. de Groot, „ Sliedrecbt, „ 1845 
gegund. 

Heek, 14 Aug.: hol begrinten van de zoogenaamde 
Lovenpolderstraat; ingek. 6 bilj, als: 
A. van Popering, te Bruinisse, / 5165 
J. Bertou, „ Biervliet, „ 510) 
J. L. Koole, „ Neuzen, „ 4890 
P. Bareman, „ Hoek, „ 4600 
D. Tbolens, „ idem „ 4380 
J. Janssen, „ idem „ 4350 

l ledemivaart , 15 Aug.: het bouwen van een post
en telegraafkantoor met directeurswoning cn brand-
spuitbuisje; ingek. 7 biljetten, als: 
E. R Kuipers, te 't Moer, /13,590 
A. W. Gerritsen, „ Arnhem, „ 12,998 
J. H. Vos, B Almeloo, „ 12,977 
J. Fijlstra, „ Enschedé, „ 12,046 
B. H. Trooster, „ Zwolle. „ 12,880 
D. Limpcr, „ Baarn, „ 12,462 
allen met oplevering lo. Juni 187S; 
K. A. Hakkert, te Dvdcmsvaarl, „ 12,379 
met oplevering lo Aug. 1878; gegund aau D. Limper. 

Neuxen, 16 Aug.: het maken van werken tot dijks-
verbctering; ingek. 7 bilj., als: 
O. v. d. Hooft, te Neuzen, f 15,825 
P. J. Visser, „ Hansweert, „ 15,690 
A. van Popering, „ Bruiuisse, „ 15,678 
J. Kranijoveld, „ Hausweert, „ 15,420 
P. J. v. Remortei Nz-, „ Hontenisse, „ 15,190 
W. Ringhout, „ idem „ 14,995 
D. Tbolens, „ Hoek, „ 14,680 

Lelden , 16 Aug.: het afbreken van een woonhuis 
cn liet maken en inrichten vao verschillende lokalen, 
teu behoeve der spaarbank; ingek. 5 bilj., als: 
S. van Leeuwen, te Leiden, ' 9999 
W. A. van Lith, „ idem „ 9980 
Gebr. Neuteboom. „ idem „ 9949 
M. Rutgers, „ Aarlanderveen, „ 8873 
W. P. J . Verhaar, „ Leiden, „ 8549 
gegund aan M. Rutgers. 

ü r a n l n g e n , 17 Aug.: het herstellen van den wal
muur laags het Winschoterdiep te Scheeroda, en ver
hooging van een aansluitend gedeelte; bet plaatsen 
van wrijfpalen voor den muur langs den diepswal en 
het maken van vciligheidsleuningeo bij de klapbrug; 
ingekomen 7 bilj., als: 
D. Kroiter. tc Midwolde, ƒ 8715 
E. Kampen, „ Sappemcer, „ 8169 
D. Olïriuga, „ idem „ 7953 
F. G. van Balen, „ Nicuweschans, „ 7756 
H Kunst, ,. Eeksta, _ 7729 
C. de Jong, „ Reider wol der polder, „ 7575 
J . N. Kruizinga, „ Blijnam, „ 7475 

Wlnaeh«tcn, 17 Aug.: het herstellen der storm
schade cn vernieuwingen aaa dc zeesluis van het wa
terschap Rciderlaud; gegund nan II. S. Timmer, te 
Btorta, voor /"776. 

Hapelle, IS Aug.: lo. het houwen vsn cene school 
te Kapclle voor 304 leerliogcu; minste inschr. was 
W. J . van der Weert, te Goes, n or f 16,968. 

2o. het bouwen eener school te Biezelinge voor 204 
leerlingen; minste inscbr. was dezelfde, voor ƒ12,795. 

Delft, 20 Aug.: de levering aau de artillerie-stapel
en constructiomagazijnen vnn : 

Porc 1: 333 grenen brugplaukeu, 1. 370, b. 0.0267, 
d. 0.041: perc. 2: 333 idem idem; minste inschrijvers 
waron Vnn Dorsser eu Co., te Dordrecht, voor beide 
pcrc ad f'i 23 per stuk. 

Perc. 3: 200 greneu dekribbeu, I. 6.65, b. 0.10S, d. 
0.133; minste iuschr. waren dezelfden, ad ƒ 5 . 8 7 per 
stuk; 62 ribbon, I. 5 50, b. 0.108, d. 0.163; dezelfden, 
ad ƒ 6 . 2 3 per stuk; 10 stootbalken, I. 4.10, b. 0.133, 
d. 0.163; dezelfden, ad ƒ 5 47 per stuk. 

Perc. 4: 94 esschen pontonriomen, voorbcworktc; 
minste inscbr. waren dezelfden, ad ƒ 4.97 per stuk. 

'a-Rage, 22 Aug : lo. hot herstellen van den Zuidor-
Icidam in het Zwolsche diep, van 5950 M. tot 6620 M. 
uit het sluisje der Groente, tot hetzeccinde, benevens 
van don zmdoostclijken cn zuidwestelijkcn dam van 
Kraggeiiburg; minste inschrijver was C. vau der Plas, 
to Hardinksveld, voor ƒ22,978. 

2o. bet wegruimen vau oen iu den Geldorscbc-IJsel 
bij Doesburg gezonken vaartuig; minste inschr. was 
11. Reijmer, tc Pannerden, voor ƒ 2 9 8 9 . 

Rotterdam, 22 Aug.: het maken van remming- en 
ander werk, tot voltooiing van den onderbouw der 
brug over de spoorweghaven op Fijeuoord; iugek. 6 
bilj., als: 
Ph. Verbruggen, te Waddinksvoen, f 38,754 
A. M. Langcvcld, „ Hnrdinksveld, „ 36,762 
a Dekker, „ Sliedrecht, „ 36.4S0 
D. Boer, „ idtm „ 33,910 
I. de Bruyne, „ Kralingen, „ W,8W 
P. A. A. v. Rcgcnmorter, „ Rotterdam, „ 29,500 

Hengele*, 22 Aug.: bet bouwca van 5 woonhuizen 
voor tie Hcugclooschc Bouw vereeniging; minste in
schrijver was G. J. ton Holt, to Hengeloo, voor 
f 30,500; tic hoogste inschr iving bedroeg _/43,800. 

Lelden, 23 Aug.: het maken, leveren en stollen vnn 
eene kap op een gebouw, lang 40, broed 15 M., van 
de firmn D. A. Scbretlcn cu Co.; minste inscbr. was 
S. van Leeuwen, tc Leiden, voor ƒ 3 6 9 9 . 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

•s-Gravenhage Bij beschikking van den Mi
nister, is aan K. van Wijngaanlen Uz., te Slie
drecht, tot wederopzegging, vergunning verleend 
voor een stoomsleej"dienst op dc strooineii, rivieren 
en kanalen in acht provinciën. 

— Bij den Waterstaat en 's Lands burgerlijke 
openbare werken in Nedcrlandsch-Oost-Indie zijn: 

Ontslagen: de secretaris hij het departement dor 
Burgerlijke openbare werken A. F, von de Wall. 

Benoemd: tot secretaris bij het departement der 
Burgerlijke openbare werken, de ambtenaar op non-
activiteit M. J. P. Struick, referendaris bij bet de
partement der Marine. 

Bevorderd: bij den dienst der Staatsspoorwegen 
op Java, tot opzichter der 2de klasse, de opzichter 
der 3de klasse J. H. Void. 

Aangesteld: hij dien dienst: als opzichter der 3de 
klasse F. Dupon; als 3de commies II. A. Dahuien. 

— Naar men verneemt, bestaat bij de Regering 
bet plan een officieel rapport te doen uitgeven van 
de Tentoonstelling vun Kunst toegepast op Nijverheid. 
Dit denkbeeld zou zeker toejuiching verdienen. Im
mers zal de Tentoonstelling eenig werkelijk nut 
hebben voor onze nationale kunstnijverheid en ecu 
eerste schrede zijn naar een betere toekomst, dan 
is het boognootUg, tlat aan inderdaad bekwame 
mannen, wier namen een waarborg zijn voor dege
lijke hcoonleeliiig en onpartijdigheid, worde opge
dragen , tie verdiensten cn gebreken omar tegen
woordige kunstnijverheid in het licht te stellen cn 
aau te wij/en, wat zij le leeren heeft van die uit 
vroegere tijden en van die uit het buitenland. 

— Bij beschikking vun den 21 Augustus 1877, 
II°. 3081. afdeeling Tclegratie, heeft de Minister 
van Financiën, namens don Koning, de op 24 Juli 
1875 aan A. J. vun Beek, candMaaUnotaris te Am
sterdam, tot wederopzegging verleende concessie tot 
tien nanleg en het gebruik eener telegraaflijn tot 
verbinding van de groote Koopmansbeurs, tie Effec-
ten-societeit, de Korenbeurs en de groote veilingslo-
kaleu de Brakke Grond te Amsterdam met de 
Beurs en bet Algemeen Verkooplokaul te Rotterdam , 
gelijk ook van de telegraaflijnen tot verbinding van 
genoemde lijn met het Rijkstelegranfkantoor w Am
sterdam en met de kun toren van bijzondere perso
nen te Amsterdam en te Rotterdam, gewijzigd nis 
volgt: a. het iu den aanhef en in artikel 1 der con-
cessie voorkomende woord "Effecten-sociëteit" wonlt 
vervangen door do woorden: Dhet lokaal tier Ver
eeniging vour den Effectenhandel"; b. art. 8 der 
concessie, aldus luidende: «Wanneer dc telegraaflijn 
tut verbinding der bovenvermelde lokalen te Amster
dam en te Rotterdam biuneu twee jaren na de dag-
teekening dezer vergunning niet iu werking is, wonlt 
de vergunning geacht te zijn vervullen", wordtdoor 
deze beMUDg vervangen: lWanneer de telegraaflijn 
tot verbinding tier bovenvermelde lokalen te Amster
dam en te Rotterdam binnen vier jaren nn de dag-
teekening dezer vergiuming. mitsdien op 24 Juli 
1870, niet in werking is, wordt de vergunning ge
acht te zijn vervallen." 

Amaterdam. Hot plan bestaat, om alhier een 
Panoi-aina-gebuuw op te richten in den geest van 
dat te Parijs. Men zal aan de gemeente demping 
verzoeken van het doodloopende water der vest Plan
tage—Prinsengracht, en den te verkrijgen grond 
voor dit doel trachten te koopen of te huren. De 
heeren J. L. Springer, H. B. Satan, A. L . vnn Gendt 
en I. Gosschalk zijn met het ontwerpen der zaak 
belast. 

Znoals luikend is wonlt aan de Nieuwe Vaart 
hel goederenstetion geplaatst van den Oosters|>oor-
wcg. Hieronder volgt eene omschrijving van de wer
ken, die daarvan een gevolg zijn. 

Langs de Nieuwe Vaart komt een dubbele sjmor* 
baan, die voorbij de nieuwe ijzeren draaibrug een 
bocht neemt, dan langs het Fiinen en door een ge
deelte der Rietlanden heenloopt en steeds den Oos
terspoorweg naderende, er aan liet eind vnu tien 
Oo-iordoksdijk tegen aansluit. 

Het geheele terrein uu, bogrenad door beide spoor
banen en de Nieuwe Vaart, een driehoek vormende, 
wonlt, met uitzondering van het vierkante stuk 
grond, waarop tie ptetterij der Koninklijke Kabiiek 
en hel woonhuis van den directeur staat , aan de 
Hollandsche Spoorvvegmnatschnppy afgestaan, die hel 
tot l.s M. boven AP. laat opboogen. In dien drie
hoek wonien, evenwijdig niet den Oosierspoorweg-
dijk. twee havens gegraven, ééne van p.m. 150 M. 
en ééne van p. m. 00 M. lengte, die met een vaart, 
lonfN-ndc om bet terrein der voornoemde pletterij, 
niet de Nieuwe Vaart in verbinding komen. Aau 

de ti-cchtervorniige uitmonding der te makon vaart 
zal later, tegenover het woonhuis vau deu directeur 
der mbriek , een goederen*! ut ion wonien gebouwd en 
een eind verder eene veekuUng. 

Voorts wordt . aansluitende uan den tloor de ge
meente te maken steiger, die vóór de Oostenburger 
Voorstraat eindigt, lungs tie Nieuwe Vanrt een stei
ger gemaakt, Inng 170 M . , waarop vóór ilogebou
wen van 's Rijks Lijnbaan een goederenloods, lang 
45 M . , zal worden geplaatst. 

In het geheel moet 8376 M. s|»>orhu;in gelegd 
wonien. 

Voorts wonlt van gemeentewege een weg gemaakt 
van dc Oostouburgergmehl nuar de Rietlanden, loo
pende langs tie nieuwe s|>oort>unn tot aan den in
gang van het voormalig St.-Pietei-s-kerkliof (dat nu 
geheel zal verdwijnen), en van daar over de baan 
en met een beweegbare brug over de te graven 
vaan loodrecht up den Oosters]>oor\veg, lungs de 
sloot dio hel terrein vun de pletterij voornoemd be
grenst. 

Rotterdam. De firma M. Hukken & O»., al
hier, heeft een huis, met tuin cn koetshuis, aan 
tie Korte-Hoogstraat en van achter uitkomende aan 
dc Vest, aangekocht, met het doel daarvan eene 
overdekte passage te maken, waarin koffiehuis en 
hotel. Naast den ingang in de Hoogstraat sal het 
laatstgenoeinde wonien gebouwd, met toegang zoo
wel in dc aau te loggen passage uls in de Korte-
Hoogstraat. Hot inwendig gedeelte tier passage zal 
breed zijn 10 M. en hoog 20 M. en uit glas en 
ijzer wonien vervaalt ligt I. Hoogte en breedte zullen 
dus aanmerkelijk gmoter zijn dun de reeds bestaande 
passages in het buitenland. De passage zal bevatten 
25 ii 30 winkelhuizen met bovenhuizen naar gelang 
der gmotte. Do uitgang aan dc Vest (4- 30 M. 
breed) zal gelijk zijn uan die van tie Hoogstraat. 
Alles zal in reiiiiissiince-stijl worden gebouwd. 

— In de deze week te Rotterdam gehouden ver
gadering dor Nederluiidsch-Iiidisclie Gasmaatschappij 
wenl mededeeling gedaan, dat de behaalde winst 
over 1870 comnlissarissen cn directie instaatstelt aan 
aandeel houders een dividend van 10 pCt. uit te kee-
ren, terwijl, behalve de gewone afschrijving op fa
brieken en verdere gebouwen, f 27,000 voor aflos
sing werd besteed. 

Leiden. Met de werkzaam lieden voorden spoor
weg Leiden—Woerden gaat uien flink voot uit. Tus
schen Bodegraven en Zwaininenluui schijnt men met 
de eigenaars der te onteigenen perceelen in eene 
minnelijke schikking te zijn getreden, soodat alle 
perceelen aldaar aan de Maatschappij zijn overge
gaan. Buiten tleze stad is men reeds druk bezig 
met het bouwen eeuer opzichtorswoning en liet noo
dige heiwerk vour de overbrugging van dan Rijn. 

s-Bosch lu het door don ingenieur R. van 
Husselt uitgebracht verslag tuin hel Gemeentebestuur, 
naar aanleiding van eene opdracht tot onderzoek nuar 
de middelen tot walervrijinnking vun 's-Bosch en 
tot bevaarbaarmaklng van de Dommel, wonlt voor
gesteld: 1". het bouwen van een schutsluis uan den 
mond der haven, waterkeeringen vuor do openingen 
in tie vestingwallen en den linkerkanaaldijk en oen 
stoomgemaal, welke werken volgens eene globale be
grooting geraamd zijn op f 201,000; 2". voor het 
bevaarbaarniaken van tie Dommel: eene verbinding 
van het eindpunt dier rivier langs de westzijde der 
stad met de Diens, een stuw- en schutsluis ongeveer 
aan het einde van de Dommel en een grondduiker, 
een en under begroot Op f 107,000. 

Maastricht. In eeue vergadering vun bot co
mité vuor bet Rijn-Maaskumuil word tloor den voor
zitter medegedeeld, tlat vun tie zijde van Duitsch
land toegezegd zou zijn, b edoe l I kanaal van tien Rijn 
tot in de Maas te Venloo door te trekken, terwyl 
dc Notlerluiitisclie Regeering zich niet ongeneigd /ou 
hebben betoond om, ingeval eou particuliere onder
neming dc doorgraving van Venloo tot Moijel zou be
werkstelligen, den intrest van hol aunlegkapitiuil le 
waarborgen, lu beginsel wenl tloor de Vergadering 
besloten, concessie vour den aanleg te doen aan
vragen. 

— De verwachte opanittg der spoorwoglijn Ant
werpen—Roermond—Gladbnch betreft slechts een ge
deelte dar lijn. De geheele lijn kan niet voor over 
een paar jaren iu gebruik gesteld wonien. 

Kralingen. Dij de te Antwerpen gehouden ten
toonstelling, ter gelegenheid der Rubensfeesten, van 
land- en tttmbouwproductan, is aan de inzending der 
meststof van de Kralingsche kool-elosetfabriek de 
zilveren medaille toegekend. 

I N G E Z O N D E N . 

MACHINAAL TIMMERWERK. 
In de laatste bijeenkomst vun de Mautschnppij tot 

bevordering der Bouwkunst, werd dit onderwerp van 
meer dun eene zijde toegelicht 

't Valt niet te ontkennen, thit de eerste indruk vun 
het opschrift onzer mededeeling den kunstenaar minder 
aangenaam moot zijn. 't Is toch vooral hoi door
dringen der machinale vermenigvuldiging, 'Int de 
kunst verlangt en dikwijls tot verkeerd oordeel aan
leiding geelt. Hoeved menschen vindt men niet, die 
een bnmzon groep niet kunnen onderscheiden van 
een nagiotsel in zink of andore compositie, of die een 
ornament met de hand gehouwen gelijkstellen met 
bet fabrikaat vun den terre-ootte^bakker. Zij missen 
«Ie fijnheid van blik , die do levende lijn van den 
kunstenaar weel te ondeischeiden van den dooden 
omtrek, dien een afgietsel geeft. Zij gevoelen niet 
tlat, waar in 't eerste geval leven is, iu het tweede 
-iil iinltootsiug van vorm is te vinden. 

Die fabrieken van ornamenten, enz. doen tlan ook 
niet weinig kwaad. Hot. enorm verschil iu prijs vnn 
de producten uit de kunstenaarshand of uit de fabriek 
draagt hiertoe niet weinig bij; want vergeten wij niet, 
dut hol niet de smaak drr kunstenaars is, die tie 
kunst regeert, maar de smaak van het publiek, waar
naar ten slotte tie kunstenaar zich moet schikken. 

Ieder dus, die gevoel voor kunst beeft, vuelt iete 
oiianngomuiins soodra vau machinale bewerkingen 
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sprake is. Hij vreest instinctmatig verdere degra
datie dor kunst in de oogen van het publiek, waar
mede bij loch to rekenen heeft. 

Daarentegen zal ieder vaderlandlievend kunsteraar 
den architect Cuypers prijzen, die den moed heelt 
een atelier op te richten vix>r steenhouwers. niet 
om neuten en plinten te treinen, maar om wezenlijk 
beeldhouwwerk te vervaardigen, waarvan de kunst 
hier vroeger inheemsch was, doch langzamerhand 
cn niet het minst in den laat-sten tijd geheel is ver
loten gegaan, doordien onze heeren architecten zich 
te veel schikten naar hunne |introoiis, vaak koek
bakkers cn sigatvnverkoojiers. Deze kloeke stap van 
den heer Cuypers kan vruchten dragen, die onze 
eeuw verre voorbij loopen. Zijne ateliers zullen werk
lieden opkweeken, die den wezenlijken architect ver
staan cn den steen dat leven weten te geven, wat 
geen terra-cotta fabrikaat of pleisterwerk ooit vermag. 

Nu is 't dus de vraag: Moet uit kunstenuars-
OOgpunt de machinale houtliewerking worden voor
gestaan of bestreden? 

Bij de beantwoording moet allereerst in aanmer
king genomen wonlen, dat waar b. v. van eenvou
dige deuren sprake is, dc kunst in den regel slechts 
zeer weinig heeft in te brengen. Wij spreken hier 
natuurlijk niel van prachtgeljouwen, ja zelfs niet 
van de buitendeuren van gewone woonhuizen. Deze 
wenschten wij steeds dooi' den werkman gemaakt 
tc zien, naar het voorschrift van den architect, die 
iu zijn teekening zijn gevoel voor kunst kan bloot
leggen. Maar wij sproken vau de binnendeuren van 
gewone woonhuizen, die, bij goede proportie van 
hoogte en breedte, hij goede verhouding van pane
len tot lijsten, iu elk gewoon woonhuis kunnen wor
den gebruikt. 

Heeds heeft het verhandelde op de algemeene bij
eenkomst dei- Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst geleerd , dat ook hiertelande deze tak van 
industrietak niel verwaarloosd is geworden, en wanneer 
wij deze plaats vullen met de bespreking van het
zelfde onderwerp, is het, omdat wij gelooven, dat 
ook in dit opzicht van uit het buitenland nuttige 
leering is te trekken. 

Wij willen met eenige woorden de groote fabriek 
•Bark Sc Warburg's Actiebulag te Gothenburg (Zwe
den) bespreken en dc daar gevolgde methoden bekend
maken. 

Het hout. door deze fabriek gebruikt, trekt zij 
uit Zweden eu Noorwegen, liet wordt op stam zes 
a zeven maanden in hel water gelaten en dus uit
geloogd vóór het gezaagd wordt. Ecu bijzondere 
afdeeling der fabriek is ingericht voor dc vervaar
diging van deuren met ban; kozijnen liet hout, 
dat daarvoor bestemd wordt, wordt met de meeste 
zorg uitgezocht en in groote schuren, terzijde Open, 
maar met een dak gedekt, op latten gelegd en dus 
zoo luchtig mogelijk gedurende IV.» a 2 Jaar bewaard. 

Dc platen, stijlen en planken komen daarop ge
durende vier weken in de droogkamer, waar stand
vastig ecn temperatuur van .35" C wordt onderhou
den. De planken eu platen zijn daar op haar kant 
gezet en wonlen tusschen blokken ingesloten. Na 
deze droging wonlt het hout nogmaals 2 a 3 maan
den blootgesteld aau de werking van de buitenlucht 
onder behoorlijke overdekking en wonlt daarna eerst 
ter bewerking geschikt geoordeeld, daar uien nu 
voldoende zekerheid heeft, dat het trekken of indro
gen niet meer zal plaats lichtten. 

De bewerking zelf geschiedt uitsluitend langs me-
cbanischen weg. Het aantal werktuigen, dat daar
toe dagelijks in vollen gang is, bedraagt meer dan 
300. De arbeid is zóó verdeeld, «lat iedej-c deur, tot
dat zij af is. door 2(1 paar handen gaat; terwijl 
alles met zooveel voorzorg geschiedt, dat het onmo
gelijk mag breien even zuiver werk met dc hand-
werktuigen tc leveren. 

Zeer interessant is de wijze, die men volgt om de 
kwasten in het hout onschadelijk te maken en om 
de deuren vóór bet schilderen af te Big pen. 

Alle kwasten, die schadelijk zijn, worden uitge
boord en door sponden van langdradig hout vervan
gen , COOdat zij ua het schilderen der deur niet meer 
zijn terug te vinden. Het uithoren geschiedt met 
verticale centerboren, waarvan er 12 stuks, van ver
schillende grootte, naaat elkander loopen. Al naar 
de grootte van de kwast brengt de werkman het 
stuk hout onder de geschikte hoor en drukt deze 
met een pedaal naar beneden. In 2 seconden is dan 
het verlangde gat tot 7 m.M. diepte ingeboord. 
Het stuk hout gaat nu over tot den werkman , die 
de sponden inzet. Voor het maken dezer sponden 
is ecn afzonderlijke machine in het werk, die ook 
weer 12 verschillende grootten levert en door een 
jongen wordt bestuurd. Iedere spend is terzijde voor
zien van twee zaagsneden, met het doel om de lucht 
gelegenheid te geven te ontsnappen hij het aandrij
ven van de zuiver passende sponden. Eindelijk wor
den de sponden soodanig in de geboorde gaten ge
zet, dat de richting van den draad der sponde over-
eenkomt met die van het stuk hout. 

Het afslijpen of schuren geschiedt op dc volgende 
wijze. Een schijf van 18 cM. middellijn, dioeenigs
zins bol is afgewerkt, is inet schuurpapier bekleed 
en maakt 1500 omwentelingen per minuut. Door 
stangen en hefbootnen kan meu de schijf willekeu
rig bewegen en op elk punt laten schuren van het 
voorwerp, dat er onder ligt, waardoor ecu zeer zui
ver oppervlak kan wonlen verkregen. 

In de zeer uitgebreide fabriek geschiedt het vervoer 
der materialen en der gemaakte voorwerpen volkomen 
door werktuigen. Een net vau kleine spoorwegen 
loopt over bet geheele terrein, terwijl paternoster
werken de planken en ribben naar en van de machines 
vervoeren. Een stoommachine van 90 ii 100 paar
dekracht drijft de verschillende werktuigen. 

De fabriek levert dagelijks 200 ii 220 deuren met 
kozijnen compleet, en ongeveer evenveel ramen: dat 
is dus per jaar 60 « 70.000 deuren, enz. Het debiet 
htrekt zich uit in Duitschland tot Saarbrücken, 
Straatsburg, Frankfort a/M en Wurzburg, terwijl 
het meest wonll geleverd naar Keulen, Dusseldorl 
cn Berlijn. 

De gebruikelijke maten zijn: 

voor eenvoudige deuren in goede woningen 94 cM. 
breedte bij 2.20 M. hoogte; 

voor dubbele deuren: 1,44 H < 2.72 If. j 
voor deuren opbovenvenliepingcn 0,865 M X 1.99 M.; 
voor deuren iu arbeiderswoningen 0.865 \\ X 

2.11 M. 
Deze malen zijn in de s|iomiing gemeten. 
Evenwel wonlen ook deuren van andere afmetingci 

gemaakt, wanneer dit verlangd wordt. 
De fabriek bestaat sinds 35 jaar en werkt mei 

400 arbeiders. 
In het bovenstaande nebben wij alleen die bewer

kingen beschreven, die wij meenen dal op dit gebied 
nieuw en navolgeiiswaanl zijn en 't valt niette ont
kennen, dat producten als door de besproken fabriek 
worden geleverd , bezwaarlijk zijn te verbeteren. 

Daarbij zijn de hout prijzen iu Zweden eu de BT-
bcidslooncu veel lager dan hiertelande en doet 
zich onwillekeurig de vraag voor. of wij niet bet 
voorbeeld van Keulen en Berlijn zouden moeten 
volgen en onze gewone deuren geheel gered uit 
Zweden laten komen. 

Zou hel niet op deu weg van de Maatschappij tot 
bevorderuig der Houwkunst of van een harer afdee
lingen liggen , een paar deuren uit Gothenburg te 
laten komen, om op die wijze de aandacht onzer 
bouwkundigen meer op dit punt te vestigen? 

X + y. 

Varia. 
Nieuw systeem Schoolbanken. Dr. Hippauf, 

inspecteur van het onderwijs In Osiniwo (Posen), heefl 
eene belangrijke mededeeling openbaar gemaakt ten 
opzichte van de schoolbanken. Hij wil ze tet ecn 
tweeledig doel inrichten. zoodat de leerling zoowel 
hij het schriftelijk werk aan het bovenlichaam de 
veivisehte houding kan geven, als dat hij bij bet 
mondeling ouderwijs van de rugleuning een passend 
gebruik kan maken Te dien einde wil bij de vaste 
bank in eene beweegbare veranderen, eu daarvoor 
onder de zitplaats twee draaibare scharnieren aan
brengen, ZOOdat de bank bij schriftelijk werk dichtbij 
de tafel kan wonlen geschoven en bij andere werk
zaamheden weder naar achteren De kosten van een 
schoolbank, op deze wijze ingericht, zullen slechts 
weinig meer zijn dan die van de gewone, terwijl 
ook banken van oud systeem met geringe kosten 
kunnen veranderd worden. 

Spoorwegen in de Vereenigde Staten. 
Blijkens de onlangs verschenen opgaaf hel rellende de 
spoorwegen, bestaan daartelande thans 77,470 mijlen 
spoorweg, zijnde bijna het dubbel van de spoorlengte 
in 1867, 39,276 mijlen Uil ragende. Van deze 
stuifwegen winden gevonden, in de Staten van 
Nieuw-Engeland 5694 m. (tegen 3938 iu 1807): 
in de Centrale Staten 15,085 m. (tegen 9,555 iu 
1807): iu de westelijke Staten 37,055 tn. (tegen 
15,220 in 1867); in de zuidelijke Staten 16,676 in. 
(tegen 10,126 iu 1807,; iu de Staten aan den 
Stillen Oceaan 2960 m. (tegen 431 in 1867). Ter
wijl dc spoorweglcugte derhalve iu deze tien jaren 
is vermeerderd met 97. was de bevolking slechte 
vermeerderd met 23 |>ct.: iu 1867 bedroeg de ver-
li ling der sjmorweglengte lot de bevolking I mijl 
op de 925 zielen; in 1877 echter 1 op de 577. 
De ondervinding heeft geleerd, dat in Amerika spoor
wegen slechts dan behoorlijke winsten kunnen lie 
balen, wanneer de bevolking tot hunne lengte, in 
mijlen , staal als 850 : 1. 

De zuivere opbrengst der s|-oorwegen Indroeg ïn 
1870 £ 180,453,000; hel goederenvervoer was wel 
toegenomen, docb de vrachtprijzen waren, tenge
volge der echerpe concurrentie, aanzienlijk verlaagd. 
In 1870 wenl meer dan 6 millioen ton meer goed 
vervoerd, doch de ontvangsten bedroegen £ 2 . 8 2 3 , 0 0 0 
minder dan in het vorige jaar. 

Correspondentie. 
J. J. H. te G. In bet volgend nommer. 

Advertentiën. 

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

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ROT-
TERDAM zijn voornemens, op Maandag den 3 Sep
tember 1877. des namiddags ten 1 ure, ten Raad
huize aldaar aan tc besteden: 

Het maken van een GEBOUW aan de 
Koningshaven, voorde Politie-, Ha
ven- en andere diensten op Fijen
oord. 

Alles nader omschreven in het bestek en de 
voorwaanlen met de teekeningen die, op de ge
wone dagen en ureu, ter lezing liggen op de Plaat
selijke Secretarie en bet Stads Timmerhuis te 
Rotterdam, en ook voorden prijs van / 1.— ver
krijgbaar ziju hij Wed. P. VAN WAESBERGE EN 
ZOON. Boekdrukken In den Houttuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing iu loco zal plaats heb
ben op Vrijdag den 31 Augustus 1877, des na
middags ten 2 ure. 

Aanbesteding. 
Op Vrijdag den 7en September 1877, des na

middags ten 2 ure, zal te Zandcrdorp, gemeente 
Xieuwendam, worden aanbesteed: 

het afbreken en bouwen van een PRE
DIKANTSWONING te Zunderdorp. 

Het bestek is op franco aanvrage, tegen betaling 
van f 1 per exemplaar, te bekomen en ligt ter le
zing en de teekening ter inzage hij deu Heer J . B. 
IPSEN te Zunderdorp en bij den Heer T. C. VAN 
DEU STERK te Hoorn. bij wien tevens nadere in
lichtingen te bekomen zijn. 

Aanwijzing op deu dag der besteding, des voor
middags ten 11 ure. 

A A N B E S T E D I N G . 
De BURGEMEESTER der gemeente ARXHEM 

zal Dondcnlag den 0 September 1877 . 's namiddags l 
ure, in bet openbaar ten Gemeeiitehuize aanbe
steden : 

Het bouwen van EENE SCHOOL On-
derlangs den Berg. 

Aanwijzing Zaturdag 1 September, voormiddags 
10 ure, op het terrein. 

Teekeningen ter inzage op het Bureau van den 
Gemeente-Architect. Bestekken tegen betaling ter 
Secretarie verkrijgbaar. 

Groote Sociëteit Arnhem. 
DE DIRECTIE van bovengenoemde Vereeniging 

is voornemens iu 't Sociëteitsgebouw op Maandag 
den 3en Septemlter 1877, des namiddags ten éYn 
ure. aan te besteden: 

het bouwen van een nieuw 
S O C I Ë T E I T S G E B O U W 

Teekeningen liggen ter inzage in een der boven-
localen van de Groote Sociëteit, van al den 22eu Augus
tus toten met den len September, terwijl op diezelfde 
dagen, met uitzondering vau den Zondag, van des 
voormiddags 9—12 uur en des namiddags van 2—4 
uur aanwijzing iu loco zal geschieden. Bestekkeu 
aldaar verkrijgbaar tegen betaling van ƒ I per stuk. 

XX. ES 
S T O O M K E T E L M A K E R 

cn Fabrikant van Stoom- en andere Werk
tuigen, voorheen Lid der 

firma SUYVER Hk. JONKER & Zn., 
levert in den kortst mogelijken tijd K E T E L S van 
ulle bekende typen; belast zich met alle repara
tion en veranderingen aan bestaande Ketels. 

Hollandsche Tuin, 
H i c k e r s t r a a t 2 0 e n 2 2 , 

AMSTERDAM. 

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland, noo
digen uit hen die voor de opengevallen betrek
king vnn OPZIGTER van Rijnland, ter 

standplaats Leiden, in aanmerking wenschen te ko
men, zich vóór den 15en September e. k. te wen
den tot den Ingenieur van Rijnland, den Heer 
E. F. VAN DISSEL, te Leiden. 

De hoofd vereischt en voor deze betrekking zijn; 
kennis van waterbouwkunde en vaardig
heid in teekenwerk. 

lederen Maandag, des voormiddags, zijn op het 
(ieiueenlandshuis van Rijnland te Leiden bij ge
noemden Ingenieur verdere inlichtingen te verkrijgen. 

Nederlandsch-Westfaalsche 

S P O O R \V E ( i - M A A TSCIIA F P U . 
(Lijn ZUTPHEN -WINTERSWIJK.) 

A A N B E S T E D I N G 
op Woensdag 29 Augustus 1877, des na

middags ten twee ure, ten Raadhuize te Zut-
phen, van 

Bestek N*. 12. 
Het maken van gebouwen en inrigtin-

gen op de halten Vorden, Ruurlo 
en Lichtenvoorde in drie perceelen. 

De inschrijvings billetten moeten, uiterlijk 
één uur vóór de besteding, vrachtvrij wonlen be-
zorgd ten Raadhuize tc Zutphen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Directoiir-
Ingeiiiour te Winterswijk, hij wien tevens het Be
stek met teekeningen op franco aanvrage en 
tegen betaling van J 3 van af den 15 Augustus 
a. B. verkrijgbaar is. 

DE DIRECTIE 
Winterswijk, den Oden Augustus 1877. 

tevens zeer geschikt voor Kantoren, Directie 
keeten. Vergaderzalen, euz., worden vervaar
digd in de Stoomtiuiinerfabriek van 

liebrs. DIJK ER MAN, 
te BREDA. 

NB. Op franco aanvrage worden teekeningen met 
prijsopgave toegezonden. 

TE KOOP aangeboden: 
EEN HORIZONTAAL 

STOOMMACHINE 
vau \ paardcnkmehl, mei horizontalen Ketel en 
Schoorsteen, alles zoo goed uls nieuw. 

Te bevragen bij Gebr. DONKERS, Fabrikanten, 
Kanaaldijk, 's-Bosch. 

VOOR BOUWKUNDIGEN 

v a n T h . . 1 . J 3 0 B B K 
TE UTRECHT, 

Specialiteit van Ciüquüerlinnea E E R S T E 
kwaliteit en uil idère Teekenbehoeften. 

Neuchatel Asphalte Company Lw. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A L 30E3 T R A V E R S , 
\A^AjOJÈ0S^.•••'•ti berigl dm door daal h>1 eenige A (I E N T E N vooi' .1":. 

... .\ . \ ; verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLKERS & C°. te Amsterdam, 
door wie ook lot het leggen van vloeren inlichtingen worde 
land aangenomen o|> gelijke voorwaarden als aaa de Fabriek, 

verstrekt en orders voor geheel Nader. 
Mcltweg N". 3. te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

SUIJVER Hk. J O N K E R &. ZO O N , 
S T Ü O M K E T B L M A K E E t ö te A M S T E R D A M , 

hebbes nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

PÜLSOMETERS. ] 
De eenvoudigste, goedkoopste, zuinigste TOESTEE- | 

LEN tot opvoeren van Water en andere 
Vloeiatoffen tot verlangde hoogte, direct 
door Stoom zonder aanwending van Mechanische be
wegingskracht, vervaardigd onder speciaal toezicht 
van den uitvinder. 

Wonlen tegen f a b r i e k s p r i j z e n geleverd 
door 

VAN DER MADE & BOUWMAN', 
DORDRECHT. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en TalMbazaU-groeveii 

in RIJNPRUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, RRUISSTEEX, VOORVASTE STEENES, ESZ-
SieaI.,ehav\m N.zyde 55, RoOerdmn. 

GEBROEDERS DIJKERMAN te Breda, I 
door uitbreiding der zaken en dc toepassing van 
stoom tot spoedige ullcvering in staat gesteld, 

bevelen zich hierbij aan voor het maken van 

VERPLAATSBARE HOUTEN GEBOUWTJES. 
Prijscouranten worden op franco aanvrage gratis j 

verstrekt, terwijl het modelboek na ontvangst van i 
40 cente in postzegel» kan worden toegezonden. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JONGH Jfc Co, Civ. Ing. 

t e O U D E W A T E R . 
Bevelen zich aan tot het itirigten van Fabrie

ken en het geven van Consulten, voor inrigtiu-
gen tot uitvoering van I'ublieke Werken euz. j 

PRIMA QUAIITEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ6.-—, per 25 vaten ƒ5.70, 
per 50 vaten ƒ5 .40, 

by grootere partijen over den prys nader 

overeen te komen, 
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WAT MEN TEN ONZENT OP KUNSTGEBIED 
ZOU KUNNEN DOEN, EN WAT MEN DOET. 
Schier geen enkele gelegenheid, dat de belangen 

onzer schoone kunsten en wat daarmede iu verband 
staat, ter sprake worden gebracht, of de wensche-
lijkheid wonlt betoogd, dat de Regeering de zaak 
steune, En zulks niet ten onrechte. 

Zij toch is instant, om in de eerste plaats door 
ruimer middelen hulp te verleenen dan enig parti
culier lichaam, en in de tweede plaats vermag zij , 
als hoofd en leideres der natie, meer eenheid op 
kunstgebied in het leven te roepen, eenheid name
lijk, waar het geldt de kunst te bevorderen. Waar 
Nederland dan ook op kunstgebied bij het buiten
land ten achter is. is zulks voornamelijk een gevolg 
daarvan, dat buitenlundsche Kegeeiïngen zich aan deze 
meer gelegen laten zijn, «'ii wel zoodanig, dal in hel 
buitenland de leeken in de kunst, het groote publiek, 
oneindig beter op de hoogte is dan ten onzent, 
nt a. w., dat kunstzin en smaak beter bij het volk 
zijn doorgedrongen. 

Dc vele gelegenheden, die bet uok moeten leeren, 
wat schoon is en niet schoon, zooals musea, ten
toonstellingen. en niet het minst de bouwkunst die 
aan den openharen weg slaat. waar uien den gan-
scheti dag tegenaan ziet, of men wil of niet, zijn 
het die hier het grootste gewicht in de schaal leg
gen, waarvoor men in het buitenland kosten noch 
moeite spaart, on die ten onzent nog zoo uiterst 
schaars zijn. 

Zal men het uitgebreide veld der Kunst bearbeiden , 
zal men, van den handwerksman af tot den degelijken 
artist een behoorlijke opleiding willen geven, dan 
vereischt zulks in de eerste plaats een helderen 
blik, en mogen vooral geen eenzijdige, bekrompen 
denkbeelden voorzitten. Een doel moet men In*....gen , 
namelijk bevordering en aankweeking van wanrach-
tigen degelijken kunstzin, van goeden smaak, die 
zoowel deu handwerksman als deu artist moeten 
worden eigen gemaakt, omdat bij dc uitvoering der 
werken de een niel buiten den ander kan, omdat 
allen moeten arbeiden met één doel. 

Goed degelijk onderwijs, het openen vau musea, 
bet houden van tentoonstellingen, van wedstrijden 
(natuurlijk op aannemelijke voorwaarden) en wat 
verder in bet buitenland alzoo tot bevordering van 
waren kunstzin gedaan wonlt, —dit alles zou kun
nen worden gesteund en in de hand gewerkt door 
de Regeering. 

Hel ondeiwijs vooral is hoogst onvoldoende. Wel-
is-waar begint de ambachtsman beter iu de gele
genheid te komen om zich iu zijn vak te bekwa
men dan voorheen, doch wat de eigenlijke artist 
vuor zijn degelijke omwikkeling en vorming behoeft , 
dat zoekt men hiertelande tevergeefs, namelijk de
gelijke ouderwijzers eu leermiddelen. — »>U|ieii een 
Academie voor architecten"', heeft men dikwerf aan
bevolen, en tot op zeken- hoogte moge zulks wen
schelijk zijn en goede vruchten afwerpen, wij meenen 
echter, dat bet aanwerven van degelijke onderwij
zers als anderszins met te veel kosten gepaanl gaat. 
Doch zoo men daartoe mocht geraken, zou dc iu ons 
land bekwaam gemaakte atvhiiect (wiens bekwaam
heid natuurlijk door een af te leggen examen zou moe
ten blijken) altijd nog ecu of twee jaar in het buiten
land , hetzij Italië, Frankrijk of elders, moeten ver
toeven, ter algeheele volmaking zijner studiën. Of 
zoo men de uitstekendste leerlingen onzer stadstee-
ketischolen, enz. ter opleiding voor architect naar een 
bui ten luiidsche academie Kond, dit zou ongetwijfeld 
sneller, zekenler en goedkooper een voldoend getal 
bekwame, degelijk artistiek gevormde bouwmeesters 
in het leven roepen, die men van lieverlede vooral 
als onderwijlen zou kunnen gebruiken, en ilie voor 
gemeenten- en rijks-vacaturen de meeste uanfieveling 
zouden verdienen, en ook behoorden te verdienen. 

Onbetwistbaar zijn er reede bouwrocesten in ons 
midden, die door ccn degelijke opleiding cn practi
sche ervaring zieh een welverdienden naam hebben 
verworven, en waarvan enkelen misschien de geschikt
heid voor bouwoiiderwijs bezitten; doch opmerkelijk 
is het wel, dat zij zich over het algeiiu-en niet over 
een al te uitgebreide praetijk heblien te beklagen, 
zoodat zij maar al le zelden in de gelegenheid komen, 
om le kunnen toonen, wat zij eigenlijk vermogen; 
terwijl ook eerlijke en onpartijdige wedstrijden ten 
onzent meer en meer tot de vrome wenschen begin
nen te Miooivn. De Regeering zou dus op de eene 
Ol andere wijze naar de bette krachten , die onder 
haar liotiwmeestcrs zetelen, kunnen zoeken. En zal 
zij de aankwecking en bevonlering der Kunst mei 
vrucht in 00 hand werken, dan zal zij ongetwijfeld 
beter handelen door met 1001 beraad en overleg te 
werk tc gaan, dan wel zonder voldoende overtuiging 
rond te tasten op de adviezen van slechts enkelen, 
die uitsluitend eigenbelang op bet oog hebben, ter

wijl daarbij maar al te dikwijls hoogst ongeoorloofde 
uitgaven gevorderd wonlen. 

Het spreekt voorts vanzelf, dat hoe meer dege
lijke artisten men zicb bezorgt, des te meer dege
lijk artistieke producten men kan verwachten, en 
dat dus het zeer bedenkelijk aantal wange wrocht en 
cn misbaksels, dat op bouwkunstig gebied bijna met 
den dag grooter dreigt te worden, van lieverlede 
moet geweerd wonlen. Het publiek, dal aan die 
producten reeds maar al 1e zeer gewend is en veelal 
niet schroomt die «fraai" te noemen, aal, wanneer 
bet meer degelijk artistieke archilectuur onder de 
oogen krijgt, vanzelf tot andere inzichten komen, en 
het woord * schoon" dus niet aoo lichtzinnig bezigen, 
als thans zoo vaak geschiedt. Maar ook de inaat-
schappelijke positie van den architect zal iu achting 
hij 't publiek rijzen, als hij door zijn arbeid meer eer
bied voor de Kunst weel af Ie dwingen ; terwijl thans 
een rechtsgeleerde, ingenieur, schilder of notaris iu 
den regel hooger staat aangeschreven, vooral ook 
doordien voor de bevoegdheid der uitoefening van 
a re hit eet uur geen examen wordt veivischt, en men 
zich slechts van een patent behoeft te voorzien om 

zich die bevoegdheid toe te eigenen. 
Terwijl nu het vorenstaande geenszins van grond 

ontbloot is, meene men echter niet, dat de Regee
ring zich tegenwoonlig in het geheel niet met de 
Kunst bemoeit. Neen, in sterke afwijking van Thor-
becke'l woord: Kunst is geen Hegeeringszuak, bele
ven wij thans indenlaad hoogst /.onderlinge dingen, 
en wel doordien in distributie en bouwstijl van regee-
ringswege een weg wonlt ingeslagen eu voorgebon
den, die de onverbiddelijke gtwtn'iigheid , waarmede 
gehandeld wordt, in aanmerking genomen, de kunst 
zoo niet geheel dan toch vour een zeer groot deel 
moet tenonderbivugen Menig lianl voorbeeld on
dervinden wij daarvan reede, maar aangezien het 
kwaad DOg niet. zóó diep wortel heefl geschoten, ol 
het is met een weinig goeden wil van de zijde 
der Regeering nog gemakkelijk te herstellen, zoo is 
het zeer zeker niet overbodig, daarbij nog eens stil 
te staan. 

Met zoo velen heblien wij het van den aanvang 
af betreurd, dal. eene Commissie bestemd om te 
waken voor oude monumenten, een Commissie, wier 
blik zich uitsluitend bepaalt tot het oude, tevens 
de bevoegdheid werd verleend, om zich met nieuw 
te slichten rijksgelmuwen to bemoeien, liet is itunieis 
van ti- groote bekendheid, hoe zij, die alleen oogen 
hart hebben voor iniddcleeuwsche kunstproducten, 
mei geen mogelijkheid zijn te liewegen. om zich te 
verzoenen met hetgeen door den loop der tijden op 
kunstgebied veranderd en verbeterd is; dat zij hun denk
beelden en lieginselon — die zich namelijk bepalen tot 
zooveel mogelijk slaafsche iniddcleeuwsche kopieën — 
voor niets ter wereld prijsgeven, en bovendien geen 
middelen, hoe anachronistisch ook, onbeproefd laten, 
om hun doel te hereiken. Het groote onheil, dat 
vooral voor de bouwkunst daaruit voortspruit, laat 
zich voor hei oningewijde publiek beter ondervinden 
dan beschrijven, want de fouten of gebreken, die er 
aau een bouwplan op papier zijn, vat of In-grijpt 
men niet, vóór aleer hel bouwplan in werkelijk
heid voltooid is, vóór aleer het geitouw daar 
staat. Mi i-t ziel mm. dal de inrichting van 
het gebouw niel deugt, dat die niet aan de behoefte, 
aau de verwachting voldoet, terwijl tevens "tgeen het 
oog misleidt van het uitwendige van het gebouw op 
het popier, voor den oningewijde eerst blijkt, wan
neer hel uitwendige daar met al zijn gebreken 
eu onhebbelijkheden aau den openbaren weg staat. 
Maar de klagers vinden alsdan geen gehoor meer, 
wanl het geld, dal hel gebouw gekost beeft, is een
maal uitgegeven, er js. dus hoegenaamd niets meer 
aan te doen, men zit er mee opgeecheept, en zij, 
die eigenlijk de schuldigen zijn, zorgen er door
gaans voor beurtelings achter elkaar te schuilen. 
Schooue phraseji , welsprekende toosten, die klinken 
als eeu klok, tal van couranlenartikeleu zijn, wij 
weten het voldoende, de wapenen, waarmee thans 
de kunst naar de middeleeuwen moet wonlen terug
gevoerd, en de oningewijde, die hoort en leest, wat 
er alzoo gezegd en geschreven wordt om dut doel 
door te drijven, kau liezwnarlijk gelooven, dat men 
iets geheel anders lieoogl dan kunst bevorderen. 
Komt hel op handelen aan, dan geldt bet spreek
woord : doe naar mijn werken, maar niet naar mijn 
woorden. (') 

(I) Op de laatste Algemeene Virgaderiug der Vereeniging 
tut Bevordering van Fabriek- eu lUiidwerksnijverheid, ge
houden tc Amsterdam, zeio, a. de kuustrcfcrrDilari*,„il it dc 
eerbied voor kiliitt rn schoonheid reeds up de irholeii zou 
worden opgewekt bü dc kinderen, door de groote viittc muren 
tc bebangcu met d. afbeeldingen vnu de sehouaste vader-
laudsche bouw werkeu", ouder welke men dus moet verstaan 
het Museum •OBtvttp. dc Haagsche staats perceel en, de (Jtrecht-
M'lu-u kuzerucu, eu verdere oud-Hollandsche tof uen. 

De bouw van het zoo dikwijls aangehaalde nieuwe 
Muveuin moge hiervan als een sprekend voorbeeld 
dienen. Een Jury van twintig leeken iu de bouw
kunst met één partijdig deskundige oordeelen een 
puUl ter uitvoering waardig, dat in distributie en 
bouwtrant vol ontzettende gebreken is, en dat 
minateus één millioen meer kost dan het mag kos
ten. Wel is van bedoelde Jury een officieel rap
port Ul de Staatscourant verschenen, maar blijkens 
haar evcngenoeuide samenstel ling baart het geen 
verwondering, dat dit rapport van bet begin tot 
het einde van ongerijmdheden wemelt. Daarin 
wordt o. a. gezegd, »dat de architect zich heeft 
(let wel) te inspireeren op de renaissance nitdelti J' 
en i7 d ' eeuw; dat zoowel de vormen tier klassieke 
oudheid. der Italiaanschc renaissance als die der 
middeleeuwen bierdoor uitgeslo.en zijn; voorts dat 
de vormen van het «bekroonde" ontwerp toepasselijk 
zijn gemaakt aan de behoeften van onzen tijd ; dat 
de gekozen bouwvormen over het algemeen uitste
kend zijn opgevat en volgehouden: dat het ontwerp 
klaarblijkelijk goed cn veelzijdig doordacht is; dat 
ile gereis de goedkeuring van alle leden der Com
missie wegdiwgcn (op twee na), terwijl wal de 
bouwkosten hetivft, deze als één millioen wonlen 
voorgedragen, nota bene inet inbegrip der onvoor
ziene (!) uitgaven." 

Wie de tentoonstelling der bouwplans in Arti l>e-
zirhtigd heeft, cn de thans hij de kunsthandelaren 
prijkende vergroote gravure van het Mueeumgebouw 
beziet, kan zich overtuigen hoe inliet rapport, voor
komende in i|e Staatscourant, de waarheid wuixlt 
Opgevat, iets wat, het gehalte der rapporteurs in aan
merking genomen, immer* geen verwondering baart. 
Wij weten eu ondervinden het trouwens genoegzaam, 
dat men o'is op kunstgebied den stikdoukcnui nacht 
voor den helderlichten dag wil opdringen. Maar 
dat alles nog daargelaten, schreit het ten hemel, 
dat men de ongerijmdheid zóó ver drijft, dat men 
ecu bouwplan doordrijft, dm1 minstens EI;N MILLIOEN 
te duur is. 

Had men ten onzent bet ernstige, waarachtige 
voornemen, om kunst te bevorderen, stelde men 
daartoe alle mogelijke pogingen in het werk, zooals 
dat iu bel buitenland gelieurt, dan zou voor de 
hoofdstad van het Rijk geen Museum gevraagd 
wonlen met een twintig meter broeden en zestig 
meter langen doorril, het gebouw over de lengte 
middendoor snijdend, den ganachen dag passabel 
voor allerlei straatrumoer, in een gebouw waar rust 
zulk ecn eei-ste vereisebte is, waar iedere afleiding 
bij kuiistliesrhomvingen zoo onwelkom is, cn dit 
ter wille van den aanleg van straten; welk argu
ment, er werd reede vroeger aan herinnerd, trouwens 
louter gefingeerd is, alweer op verzoek. Men moge 
dil museiuiiplaii door middel van nog zooveel schrijf
pen-versierselen een r.iison d'etre willen verzekeren, 
wij blijven niet. ieder onpartijdig deskundige de ver
wezenlijking daarvan een volslagen onmogelijkheid 
noemen en een roekclooze geld uitgaaf, waarvan men 
echter nog zeer gemakkelijk kau terugkomen, als 
uien de handen maar ineenslaat, als meu maar wil. 

Ook z o u het niemand, die zijn gezond verstand 
wil raadplegen, iu het hoofd komen, om nota bene 
•taatagebouwen als te 's-llage, hedentendage iu 
middeleeuwse)! gewaad te steken; kazernen te lioti-
W i u als tc Utrecht, die uitwendig hoegenaamd niet 
op kazernen gelijken, en ook zou, waar nog geen 
Rijksadviseur officieel als architect wenl aangesteld, 
meu niet too herhaaldelijk een adviseur vragen, all 
er-idisidie wonll verstrekt. Waarvoor tocli op slaat*-
gebied zulke kolossale proiectie.' (>) Is dan alles, 
wut van die zijde komt, zóó voortreffelijk, dat alles 
zooveel mogelijk aan één persoon moet worden opge
dragen en elk ander genegeerd.' Wat men alztw iu 
het werk heeft gesteld, om bet Museum b.v. zoover 
te krijgen als het thans is, pleit cr waarlijk niet 
voor, dat men vau de deugdelijkheid vau zijn eigen 
Werk zo») bijzonder overtuigd is. 

Ook zou men geen prijsvragen uitschrijven, zooals 
die vuor de nieuwe Leidsehe Academie, waarvan ieder 
onpartijdig deskundige reeds kan voelen en tasten, 
waar het weer heen moei, wat daar weer achter 
zit, terwijl voorts een internationale Kunst-Nijver-
hi' ii I sten teonsl el ling met ecu m'euic-llollandseh jury-
systeem, waarbij alles zoodanig wonlt ingericht en 
aangelegd, dat Xederlanders over de bekroningen 
kiemen domilieereu, ook al geenszins kan pleiten 
voor do bedoeling om kunst te bevorderen. 

Maar bovenal zou men veel geld, ontzaglijk veel 

(*) Kau een hedentltuujich architect, die oude kuuMgewroch
ten naterkent, kopieert, diuirom wel ill artist worden aan
gemerkt, cn moet hem daarom zooveel mogelijk Al.l.l.s wor
deu opgedragen, en ieder ander genegeerd, dn» stilzwijgend 
een brevet van onkunde wunlen uitgereikt? Hoe kuu men 
ïn 's hemelt imam toch dergelijke dictnii&fjrïpfieu aaukle\KH'( 

geld besparen, dat nu tengevolge der buitengewone 
lichtzinnigheid, waarmede nieuw uit te voeren bouw
plans wurden op touw gezet en subsidien voor de 
restauratic vau oude gebouwen verleend , zoo jam
merlijk moet wonlen uitgegeven. Men klaagt steen 
en been, en zulks niet ten onrechte, dat eene uit
stekende schilderijen verzamel ing als de collectie-Van 
Loon, Nederland ontvallen is p ) , daar de verknopers 
wel wisten dat men daarvoor toch zooveel geld niet 
zou overhebben als Rothschild. Maar waar ligt de 
schuld.' Aan de hoogst verkeerde wijze, waarop 
tegenwoonlig op kunstgebied gehandeld wurdt, aan 
de roekeloosheid, waarmede schutten voor nieuwe ge
bouwen als anderszins wonlen uitgegeven en waar
door men onmachtig is om, als Neerlands roemvolle 
schilderstukken in vreemde handen dreigen over te 
gaan, die stukken door ons geld te behouden. 

Te Waken voor het behoud onzer nationale mo
nument,!, van geschiedenis en kunst, dat hOOthet 
doel, waartoe de Rijks-Commissie van Adviseurs werk
zaam is. maai het gebeurde met de collectie-Van 
Loon levert een allertreurigst staaltje van de verdere 
werk/iiumhedeii der ('ommisie, met welke verdere 
werkzaamheden zij zich, volgens de uitdrukkelijke be
doeling der Volksvertegenwoordiging, immers toch niet 
mag inlaten. 

Verdient de invloed der pers vervolgens in zoo 
menig opzicht waardeering, in de quaestie der he-
dendaagscho rijksbouwkunst bewijst zij vaak menigen 
ondieiisi. eerstens doordien zij veel tc veel het stil
zwijgen bewaart. en tweedons omdat, wanneer zij 
den mond nog opent, zich .schaart aan de zijde die 
tegen de Kunst is. Wij hebben hier meer bepaal
delijk hel oog gevestigd op de artikelen, die het 
Uandeleblad reeds BOO dikwerf ten gunste der Rljka-
adviseurs geleverd heeft, en den lof, dien het blad 
aan het ontworjien nieuwe Museum toezwaait. Het 
voorname stokpaardje schijnt daarbij wel te moeten 
zijn, ixlat het Museum waardig is , de kunstschatten 
uit vroeger eeuwen te bergen." Opmerkelijk is het 
daarbij wel, als men iu het eerste orgaan van den 
lande, aooals men In bet Handelsblad van 17 Juli j.1. 
onder den brief van den heer Ruhusen leest, dat, 
hoewel de redactie geen deskundige is iu de Liernur-
quaestie, men zich de moeite en de verveling van 
een onderzoek moet getroosten. »Wanneer men zijn 
gezond verstand raadpleeg!", zegt het Hande'sblad, 
nkoiut men reede vrij ver." Ons dunkt, dat de 
Lieruur-quueslie en dc Muscumbouw voor de leeken 
gerust up ééne lijn mogen gesteld worden, cu dat 
men dus, als men over het een niel kan ooitleelen, 
van het ander geen verstand heeft. Als men ziet en 
ondervindt, dat de Kunst ten prooi wordt der klem
geestigheid en korl/icliliglieid van hen, die uit
sluitend eigenbelang np het oog hebben, en het 
eerste nieuwsblad van den lande steunt de schrome-
lijkste kuiistvorgrijik'ii, door die niel den mantel der 
liefde le bedekken of daarover eenvoudig te zwijgen, 
dan moet meti erkennen, dat dc eenheid in onze maat
schappelijke toestanden waarlijk nog wel te wenschen 
overlaat. Laten wij nochtans met zoovele vakman
nen en leeken , die den goeden weg opwillen, ver
trouwen stellen iu het gezond Nederlandsch men
schen verst and en dus hopen, dat schandelijke intri
ges eu peradelicten de nuk der Kunst niet langer 
zullen mogen belagen, maar dat men door een Mi
nisterie vau Openbare Werken, ingericht op den voet 
zooals zulks in n°. 31 van De Opmerker werd aan
bevolen , of door andere middelen, den hoogst zie-
kelijken toestand doe ophouden. 

i1) Het onziuuige beginsel, dat liet Museum uitwendig een 
iniddcleeuwsche kopie moet z.ijn . omdat er middelccuw*che 
M'liil.l.'r-ttikki'ii iu moeten beuniird wordeu, vervalt nog meer, 
nu uien nog maar mo betrekkelijk weinig degelijke luiddel-
ceuwsehe (Nederlaudsehc) schilderijen bezit. 

NAAMLIJSTEN VAN GEMEENTE-ARCHITECTEN. 

De nieuwsbladen berichten, dat de Minister van 
Hiimenlandsehe Zaken den Commissarissen des Ko-
nings van alle provinciën verzocht heeft, om de na
men der op 15 Augustus j.1. in functie zijnde ge
meente-architecten en de aan hun betrekking ver
bonden bezoldiging 

Met zekerheid kunnen wij nog niets betreffende 
de strekking van dit verzoek mededeelen. Zoo echter 
het gerucht geloof veidkmde, dat het verzoek van 
den Minister in verband zou staan met een planum 
de gemeente-architecten onder regeeriiigs-contróle te 
brengen, en wel met het doel om eenheid iu de 
bouwkunst te hevonleivu, ontveinzen wij niet, dat 
zulks voor de Uiuwkunst zeer ernstige gevolgen zou 
hebben l want zoo alle gemeentewerken in den zoo
genaamd oud-IIollaudsv.ben stijl zouden moeien ge
bouwd wurden, ZOU dit zeker een groote eentonig
heid ten gevolge hebben. 

http://lJfc.it
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Intusschen weten wij van dit gerucht niets met 
zekerheid, en zien wij eene andere verklaring van 
het verzoek des Minister-s tegemoet. 

INTERNATIONAL!-: TENTOONSTELLING 
TE PARIJS IN 1878. 

Door de Nederlandsche Hoofdcommissie voorde in 
1878 te Parijs te honden internationale tentoonstel
ling is eene circulaire ontvangen van den heer Direc
teur des sections étrangères aldaar , waarin uitvoerig 
verslag wonlt gegeven van den stand der werkzaam
heden o|i het terrein, voor die tentoonstelling bestemd. 

Nadat, een jaar geleden, de Fransche Regeering 
de beschaafde natiën van geheel den aardbol uiige-
noodigd had tot deelneming mm eene algemeene 
internationale tentoonstelling te Parijs, te houden 
op de onderling te vereenigen terreinen van bet 
Champ de Mars cn van het Trocadéro, hoeft het 
Fransche cotninissariaat-genenial met de meest mo
gelijke inspanning voortgewerkt, om dien gnioten 
wedstrijd der volkeren op het gebied van de werken 
des vredes voor te [«reiden en daaraan den meest 
mogelijken luister bij te zetten. 

Men stelde zieh in de eerste plaats tot taak, het 
paleis op bet Champ de Mars, .lat hei hoofdgebouw 
voor de tentoonstelling zal zijn, sjwedig te voltooien, 
opdat zoo tijdig met dc werkzaamheden voor dc in
wendige inrichting zou kunnen aangevangen worden, 
als noodig is om het gereedkomen van de geheele 
opstelling, vóór den dag tot de opening bepaald, te 
verzekeren. 

Het eerste gedeelte van dit pograiuma zal weldra 
verwezenlijkt zijn. Op. 15 Septemlier e. k. is de 
voltooiing van bet paleis op het Champ de Mars 
te verwachten, liet tijdstip, waarop de Commission 
tier verschillende lauden de aan haar afstaue gedeel
ten in het gebouw in bezit zullen kunnen nemen, 
is dan gekomen. IV voor haar in de parken en tuinen 
bestemde terreinen zijn reeds nu te harer beschik-
king gesteld. 

De Fransche commissaris-generaal wenscht, dat 
elk der commissiën, door de Regeeringen van de ver
schillende landen voor de tentoonstelling Itenoemd , 
met bare werkzaamheden op het terrein terstond na 
den genoemden datum aanvnnge, o|>dat de werkeu 
in de buitenlucht vóór het ongunstige jaargetijde 
voltooid of onder dak gebracht zijn en gedurende 
den winter alleen werken voor inwendige 'inrichting 
te volbrengen blijven. Hij dringt er op aan, dnt 
kasten, tafels, enz. tijdig vóór de verzending der 
goederen worden geplaatst, in een wooid, dat elk 
rnedewerke tol volledige opstelling vóór den dag, 
voor de opening van de tentoonstelling bepaald. Vóór 
October e, k. moeten de opgaven voor het samen
stellen en afdrukken van den algemeenen eatolugus 
aan het secretariaat-generaal te Parijs gezonden zijn. 

De toezeggingen tot deelneming aan de tentoon
stelling, door de Nederlandsche Hoofdcommissie 
reeds aanvankelijk, na hare nitnoodig'mg bij rond
gezonden en iu veli' dag- eu weekbladen opgenomen 
circulaire ontvangen, zijn later nog belangrijk toe
genomen. Die toezeggingen zijn sedert, op weinige 
uitzonderingen nn. aangevuld met de gegevens, noodig 
voor de samenstelling van den algemeenen catalogus. 

Allen die zieh bereid bobben verklaard, om, door 
deelneming aan de tentoonstelling, de eer van de 
kunst, de nijverheid, den land- en tuinbouw vau 
Nederland in den aanstaanden grooten wedstrijd te 
Parijs te helpen handhaven, zullen met voldoening 
de mededeeling vernemen van den gevorderden stand 
der werken, die voor de schouwplaats van dien wed
strijd moeten worden totstandgebracht. 

Het uitvoerend comité der Hoofdcommissie zal de 
werkzaamheden ter voltooiing van de Nederlandsche 
afdeeling van de tentoonstelling zoodanig regelen, dal 
met de opstelling der voorwer|>en eu goederen tijdig 
kan wonlen aangevangen. De Nodei Inndsclie inzenders 
zullen er derhalve op behooren te rekenen , dal hunne 
voortbrengselen, voor de tentoonstelling bestemd, iu 
do eerste dagen vau 1878 ter verzending moeten ge
reed zijn. (St. Ct.) 

HE KCNSTAllVERHEIDS-TENTOONSTELLING. 

Volgens eene mededeeling in de dagbladen zou de 
Regeering voornemens /ijn een rapport uit te brengen 
over de thans geo)>ende Kunsi-nijverheids-tent -
stelling. Dit bericht klinkt stellig vreemd. Men 
weet immer?, dat voor bedoelde tentoonstelling reeds 
van den beginne af twee jury's bestaan: eene Ne
derlandsche, bestaand.' uit negen Nederlanders, eu 
eene buitenlandsche, waaronder twee Nederlanders, 
die ook lid zijn van de Nederlandsche jury, en met 
andere juryleden tevens inzenders der tentoonstelling 
zyn. Waaraan znl bet publiek zich nu hebben te 
houden: aan het regeeringsiap|x.rt of aau het rap
port der jury's? Of zouden deze jury*s in bet oog 
der Regeering niet Ix'voegd genoeg schijnen voor 
baar taak; of wel zou de Regeering zich niet kunnen 
vereenigen met de hoogst zonderlinge combinatie dei-
jury's? In ieder geval zal het echter zeer wenschelijk 
zijn, dat de Regeering de namen harer juryleden 
bekend make, wil baar rappor! aanspraak makeu 
op bet noodige vertrouwen. 

Wij hebben overigens getrouw gevolgd, wat over 
deze tentoonstelling reeds iu het Handelsblad ver
scheen, cn naar onze meening zijn de daarin aan
gehaalde opmerkingen alleszins juist. Ook moeten 
wy tot de conclusie komen, dat het gehalte dei-
tentoonstelling nu juist niet van dien aanl is, om 
in ons land de Kunst-nijverheid veel verder te brengen, 
en moet men zich afvragen, of vooral de vele in
zendingen der zoogenaamde reiiais.ance-varieteiteu 
bloot aan het toeval of aan andere oorzaken zijn te 
wijten. De samenstelling der jury's in aanmerking 
genomen, zou men bijna onderstellen, dat de 
inzendei-s hebben kunnen bevroeden, wanneer zij de 
meeste kans hadden op bekroning. Uit een en 
ander volgt, dat o. a. de f 18,:i50, die men iu 
geldsommen als prijzen en premiën voor den wed
strijd heelt beschikbaar gesteld, op verre na niet 
zullen verbruikt worden, hetgeen dus uit een finan
cieel oogpunt voor de Vereeniging van Fabriek- cn 
Handwerks nijverheid ten goede kan komen. 

Ue Regeering moge van deze tentooiislelling een 

bevoegd, eerlijk en onpartijdig onderzoek bevelen, 
volgens onze bescheiden meening zul zulk een onder
soek geen andere resultaten opleveren, dan nu reeds 
te voors|)cllcn is. 

Wij vernemen echter mei genoegen dat bij de Reg 
ring geen plan bestaat tot hei uitgeven van een officieel 
rapiwrt omtrent de Tentoonstelling van Kunstnijverheid 
te Amsterdam. Van de zijde der uitvoeringscommissie 
worden bij de Regeering [«gingen aangewend .un de 
verslagen der nationale en der internationale jury, 
welke beiden een uitgebreid beredeneerd overzicht der 
tentoonstelling en van de redenen der lieki-oning zullen 
bevatten, in de Staatscourant te doen opnemen en van 
Regeeringsvvege te laten verspreiden door middel van 
de Kamen van Koophandel en Fabrieken. Tegen bet 
uitbrengen van een officieel rapport door eeue andere 
van Regeeriiigswege te lietioemen Commissie, juist 
uu de jury met baar verslag gereed is en dit dezer 
dagen openbaar gemaakt /al wonlen, zouden zeer 
eigenaardige moeilijkheden bestaan. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D 

's-Gravenhage. Volgens de Stautscoaranl is 
op 24 Augustus jl. vervallen de bij beschikking van 
24 Augustus 1874 aan Charles (ï. J. Pietenen te 
's-Gravenhage verleende vergunning voor deu aanleg 
en de exploitatie van een paardenspoorweg tussehen 
Middelburg en Vlissingen. 

— Bij Ministerieele beschikking is aan A. Geerts, 
te Nijmegen, tot wedentpzegging. vergunning ver
leend voor een stoomsleepdienst op de stroometi, 
rivieren en kanalen in Noord-Brabant, Gelderland, 
Zuid-Holland, Noord-Holland, Overijsel en Limburg. 

— De heer P. F. W. Mouton en de firma Landry 
hebln'11 zich bij adres tot den Minister van Binnen
landsche /aken gewend, met verzoek itl de eoi-ste 
plaats, dat vanwege het Rijk wonle verleend ren 
tegemoetkoming van / 20,000 in de kosten van op
neming eu andere voorbereidende werkzaam be. len voor 
het stichten en uitrusten van een kunsthaven te 
Scheveningeni en in de tweede plaats dut een voor
schot of een Rijks-subsidie van 1 miilioen voor het 
werk zelf worde gegeven. 

Bij de aanvragers bestaat het voornemen om, bij 
eventuéele gunstige beschikking van de Regeering, 
een gelijke subsidie van deze gemeente, alsmede een 
tegemoetkoming van ƒ 10,000 uit de provinciale fond
sen , te vragen. 

Namens den Minister is het gevoelen van den 
Gemeenteraad gevraagd, bij welk college de zaak 
aanhangig is gemaakt. 

Het plan zou wezen om de haven te stichten ter 
plaatse, waar zij van de landzijde gemakkelijk toe
gankelijk zal zijn, terwijl de havenmond bruikbare 
gelegenheid moet aanbieden <>in te allen tijde ge
makkelijk uitgeloopen en, vooral bij noodweer, bin-
nengeloopen te kunnen wonlen. 

Zij moet genoeg ruimte en diepte verkrijgen, zoo
wel voor het. ontvangen van de visse hers vloot en van 
andere vaartuigen eu muilstoombooteu van eeu diep
gang cn ten getale, in overeenstemming niet de 
Regeering vast te stellen, als voor het onbelemmerd 
zwaaien der schepen noodig is, en een rustige, 
veilige ligplaats aanbieden. 

Zij moet aan het bad plaats-verkeer niet hinderlijk 
zijn, maar dat invorderen eu gelegenheid geven oni 
de grachten van Den Haag te reinigen en voortdu
rend van versch en zuiver water Ie voorzien. 

— Op de t)3*tf algeinii-ne vergadering der Ver
eeniging van en voor Nederlandsche Iudustrieelen, 
tegen Woensdag 5 Septemlier a. belegd, zullen 
de volgende gewichtige onderwerpen besproken vvor
den: I'. liet i-echt van den auteur en het recht van 
den uitvinder; 2°. De belangen der Nederlandsche 
nijverheid hij een krachtige ontginning van Neder
landsche steenkolenmijnen; 3°. Vervalhing van le
vensmiddelen in verband met de opgeheven invoer
rechten op meel, brood en beschuit ; 4°. De nau-
hangige vier overeenkomsten van den Staat met 
de Nederlandsen-Indische S|>>»nrwegmaatsrhappij , in 
veiband met de belangen der N.ilerlun.lsche nijver
heid; 0. Onze katoen-industrie. 

Amsterdam. De tentoonstelling vau Kunst toe
gepast op Nijverheid blijft geo'tend tot I October 
e.k. Men verneemt met genoegen dat de linancieele 
resultaten der tentoonstelling voor het oogenblik van 
dien aanl zijn. dat alle kosten, en deze zijn van zeer 
belangrijken aanl, gelekt zijn. 

Utrecht . Met, 1 September as. zullen de onder
staande benoemingen en mutatiën onder het technisch 
personeel der Maatschappij tol Exploitatie van Staats-
moorwegen plaats hebben: de adjunct-ingenieur W. 
E. Koluien wonlt van Vlissingen naar Zwolle over
geplaatst eu vervangen door den adjunct-ingenieur 
W. K . vun Deinst' uit Luik; de adjunct-ingenieur 
L. Sloot wordt van Tilburg overgeplaatst naar Luik 
en vervangen door den heer J. J. Mon tijn, technisch 
ambtenaar te Zwolle; terwijl de beer Rerlrand l»e-
n M-iiid is tot adjunct-ingenieur bij den dienst der 
tractie te Tilburg. 

Gouda. Blijkens mededeeling van B. en W. aan 
den Gemeenteraad, zal binnenkort een aanvang wor
den gemaakt met de herstelling van het Goudsche 
Stadhuis, dat reeds in de 15de eeuw gebouwd es-
Deze herstelling zal plaats hebben onder toezicht der 
commissie vnn Rijks-adviseurs voor geschiedenis en 
kunst en geschiedt voornamelijk voor rekening van 
het Rijk. daar men er prijs op stelt, dat dit mo
nument vau oud-vailerlandsehe kunst blijft bestaan, 
zooals bet oorspronkelijk is gebouwd. 

N ii I. / n N D E N. 

In Be Opmerker van 20 Augustus jl. vindt X +• y 
aanleiding, om den architect Cuypers. hulde te bren
gen voor den moed een atelier op te richten 
voor steenhouwers, die beeld bouwwerk vervaardigen, 
en zegt, dat deze kloeke stap van den heer Cuypers 
vruchten kan dragen, die onze eeuw verre voorby-
loopeu. 

Wij hebben nooit vernomen , dat de heer Ciiyper 

een s|teciaal steen- of beeldhouwer is; echter wél, 
dat hij, zoo-als ieder ander architect. wanneer zulks 
lepaskomt, beeldhouwers aanstelt, .1. w. z. beeld
houwers, die hun vak verslaan. Dut er leerlingen 
in bet atelier van den heer Cuypsfl aanwezig zijn, 
bewijst nog uiet, dal deze onderwijs van den laat
ste ontvangen, daar de heer Colinet als de eerste 
lieeldhoiiwer van het atelier genoemd wordt; terwijl, 
zoo wij ons niet vergissen, op de tentoonstelling iu 
het Paleis voor Volksvlijt de teekeningen of modellen 
van het beeldhouwwerk te zien zijn, die, den mid-
deleeiiwschen kunstgeest van den heer Cuypers bo
vendien in aanmerking genomen, ieder onpartijdig 
deskundige kunnen overtuigen, in hoeverre de be
wering van x -f- y vertrouwen verdient, dat nL dat 
beeldhouwwerk vruchten kan dragen, die onze (!) 
eeuw verre voorbij loo jien. 

Maar X -f- y schijnt dit weekblad inden laatsten 
lijd niet gelezen Ie hebben, want dan zou hij zich 
hehlien kunnen overtuigen, als bij nl. onpartijdig 
b-oon loei aar is, dat bet biuwplan van liet Museum 
geenszins lof verdient, en dus het atelier vun beeld
houwwerk gevoeglijk kan verzwegen vvorden. Doch 
al was dat bouwplan zonder gebreken eu dus het 
beeldhouwei-s-atelicr een rationeel.' zaak, dau nog 
zou gcm vaderlandslievend kunstenaar het kunnen 
goedkeuren, dat voor een rijkswerk een vreemdeling 
(de heei- Colinet) werd aangesteld, en men zijn 
eigen laiidgenooten |iassoort, met de waanwijze 
bewering, dat de beeldhouwkunst hier in den laatsten 
tijd geheel is verloren gegaan. 

Ja. in ons land schijnt de toeleg maar te zijn , elkaar 
met woordenpraal te blinddoeken en op het ver
keerde s|HK»r te leiden. Ol' de kunst vooruit of 
achteruit gaat, daarover schijnt men zich niet te 
bekommeren; als uien zich eenmaal heeft voorge
nomen iets of iemand Ic prijzen, gaal men ziju gang, 
al is men ook volkomen van het tegendeel overtuigd. 
Het is treurig, maar waar. 

A -f b. 

Mijnheer de fiedacteur, 

Naar aanleiding van bet stukje over het stoom
verbruik van den pulsometer in uw vorig nommer, 
deel ik u hiernevens mede; eene eenvoudige en vrij 
zuivere methode tot het In-palen van hel brandstof
verbruik bij .lil werktuig. 

Gesteld een pulsometer n" 3, die 10 M s water 
por uur 10 meter hoog opvoert: alsdan wordt er 
.•en arbeid verrichl van 100,000 lülogrammeter (dus 
0.27 P.K., daar 1 P.K. - 270,000 Kgm.) 

Nn mete men het temperatuurverschil tussehen 
bet opgevoerde water (iu deu straal) eu het putwa
ter, hetgeen meestal 4" a 5" (centigr.I bedraagt, 
soodal daarvoor noodig zijn 40- a 50,000 caloriën. 

De uuttig-eirecls-cocfficiënl van den stoomketel op 
0.50 stellende, zoo moeten inden vuurhaard ontwik
keld ziju: 80-a 100,000 caloriën en. het gehalte 
van de kolen op 6000 Caloriën per kilogr. stellende, 
zoo zijn voor die water ver warming alléén verbruikt • 
13.3 ti 16.6 kilogr. kolen per 0.27 P. K. of wel 
49 i Gl kilogr. kolen per P.K. en per uur. 

Dit verbruik geldt alleen de nuttelooze verwarming 
van het opgevoerde water. 

Hierbij komen nog de kolen die verbruikt moeten 
worden voor den verrichten urtieid, n.1. 100,000 
kilogrammeter. 

Ile pulsometer, als werktuig zeil', bezit echter 
hoogstwaai-schijiilijk een zeer gunstige olftrets-roelfi-
ciënt, door de afwezigheid van bewegende deelen, 
zoodal voor dien arbeid een weinig b'ilui.lend gewicht 
kolen voldoende zal zijn. 

Dit proeven bleek mij de juistheid deter wijze 
van berekenen. 

Overigens moet ik den heer Terneden nog doen 
opmerken, dat de basis der aangegeven berekening 
in zijn stukje zeer gewaagd is. daar mij geen stoom
pomp of locomobiel van •/._, P.K. (effectief) bekend 
is, die slechts 10 kilogram (veel minder dus nog 5 
kilogr.) steenkolen per P.K. eu per uur verbruikt. 

De beer Terneden heeft echter waarschijnlijk dit 
wanbegrip van de Industrie-'/citung ter goeder 
trouw overgenomen. Uit proeven met verschillende 
stoompompen van ± ' / , P.K. bleek mij, dat baar 
kolenverbi nik zelden minder bedraagt dan 40 kilo 
per P.K. en per uur. Mochten er voordoeliger 
pompen bestaan, zoo verzoek ik om terechtwijzing. 

Hoogachtend 
Uw Dw. lezer 

Utrecht, 29 Aug. ALB. KAPTEYN. 

Varia. 

Metropol i tan Rai lway te L o n d e n . De Me. 
iropolitan Railway, welks aanlegkapitaal de onge 
hooide som van £ 375,000 per kilometer bedraagt 
had in het eerste semester 1877 

eeue totaal-ontvangst van . . . £ 207,900 
eeue totaal-uitgave vau » 97.234 

alzoo een batig saldo van . £ 170,000 
Na aftrek der rente voor de obligatiëii ontvingen 

de aandeelhouders dientengevolge nog een dividend 
van 4'/j pCt. — bij het kolossale aanlegkapitaal 
gewis eeu schitterend resultaat. 

D e Eas t River Brug. De onkosten, tot dus
verre besteed aau de brug voorde »East River" tus
sehen New-York en Brooklyn, beloopen 7,500,000 
dollars. Een gelijk bedrag zal noodig zijn ter vol
tooiing van het werk. 

Electr isch licht. Hei Russische gouvernement 
schijnt ziju aandacht Ie vestigen op electrisch licht 
als een middel, om voor militaire doeleinden dienst 
te doen. Bij eenige proefnemingen, onlangs te St. 
Petersburg genomen, met bet speciale doel, om den 
afstand te vermeerdenm, waarop het licht, door elec
triciteit voortgebracht, kan worden geworpen, is 
bevonden, dat de kracht vau het licht gmotelijks 
vermeerdert, wanneer de koolhrander met een dun 
sehijijo koper wordt bedekt Het verbeterde licht 
was krachtig genoeg, om des nachts voorwerpen 
zichtbaar te maken op een afstand van meer dan 
3000 yards. (Engineering! 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandna, 3 Mept. 

Llnsrhalen : het bouweu eener hofstede voor 25 
koeien mot schuur en 2 hooibergen op Mastwijk. Be
stek en teekening liggen bij den burgemeester van 
Montfoort. 

B u n n i k , te 11 uren, door het gemeentebestuur : 
het verbouwen van liet oude schoollokaal en ondcr-
wijzerswoning tot gemeentebuis cn secretarie. 

's-Hage, le 11 Vi uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken : het makeu van eenige veranderingen aau 
bestaande lokalen cn het inrichten van eene zolder
verdieping tot kamers, met eenige bijkomende werken, 
ten dienste van het departement van finaucicu. Ra
ming /11,000. 

M . ' . O O T - I instel . tc 12 uren, door burg. cn weth.: 
het amoveeren vau dc Noordammer ophaalbrug, het 
vernieuwen daarvan, met het dempen van 2 land
hoofden. 

Kdiier. ta . i l tc 1 uur. door burg. eu weth.: het 
maken van een gebouw aan dc Koningshaven, voorde 
politie-, haven- en andere diensten op Fijenoord. 

Arnhem, te 1 uur, door de directie der Groote 
Socictcit: hot bouwen van een nieuw sociëteitsgebouw. 

'a-Hage, te 1 uur, door burg. eu weth.: het dempen 
van 2 slooten in de nabijheid van het station van den 
Rijnspoorweg en het leggen van riolen door die 
demping. 

V l l a g e , te 1 uur, door het ministerie van financiën: 
lo. liet horstellen en verbeteren van de Rijkstclcgrnnf-
lijuen lang- deu Oottorapoorweg tusscbeu Amsterdam 
cn Amersfoort, mei de zijlijnen naar dc kantoren 
Weesp, Nanrdcu, Hilversum, Baarn cn Soestdijk; vau 
dc lijnen binnen de gemeente Amsterdam en van die 
langs deu Hollandschen IJzeren-spoorweg tussclieu 
Amsterdam en Haarlem: vau de irjntussehenHaarlem 
cn het, dradcnliiiisje te Zaudvoort, tussehen Haarlem 
cu hel kantoor tc IJmuiden cn tiissehea Amsterdam 
ca den kokcrpaal aan de noordzijde vaa de spoorweg
brug over hel Noordzcckauail bij Zaandam: 2o. idem 
van idem lau&s den Hollandschen IJzeren-spoorweg 
tussclieu Haarlem en Rotterdam, eu liet opruimen 
van cen gedeelte der buiten dienst gestelde telegraaf
lijn, bij het station van dien spoorweg tc Rotterdam; 
3o. idem van idem langs den Nederlandscliea Rijn
spoorweg tussehen Amsterdam rn Utreclit, tussehen 
Utrecht cu Rotterdam eu tussehen Breukelen rn Har-
melon, met inbegrip van de zijlijnen tc Maarsen, 
Woerden, Gouda en het Kralingsclu- veer, in 2 perc. 

hmsterdam, te 2 l/i uren, door de Holl. IJzeren-
spoorwegmaatschappij, in het Stationsgebouw: liet ma
ken van ccne dubbele basculcbrug in deu te makeu 
weg nnnr dc Stadsricllanden te Amsterdam. 

V l e d d i r r t i l , te 4 uren. door bet waterschap dc 
Medeiierlilslcrpoldcr, btj A. de Wit: liel verwijden en 
verdiepen der Fransiinicrtocht, van de Daan- naar do 
Medeucrtil, tor lengte vnn 1100 M., eu het maken 
van 2 landhoofden voor een tilbat. Aanw. tc 1 uur. 

Kronlngrn, te 8 uren, door O. lloenderken, bij 
Meijer, aan den Heereweg: hel bouwen eener behui
zing, met gedecltelijl e bijlcvering van materialeu. 

Dlnadag, 4 Mept. 

Haarlemmermeer, tc 10 uren, door burg. eu weth.: 
10. het bouweu vau 2 schoolgebouwen, op den ringdijk 
van Haarlemmermeer, nabij Halfweg en nabij Sloten; 
2o. dc leveriug van steenkolen ten dienste der scliolen 
cu het raadhuis. Aanw. van no. 1, 8 Sopt, t e i l uren. 

I t S S » , te 11 uren, door burn, en weth.: het hou
wen van eene onilerwijzcrswoning bij de school te 
Vecnoord, gemeente Sleeu. Aanw. 3 Sept., te 11 uren. 
Bdj. iuz. 3 Sept., voor 5 uren. 

V i e i i u r r o o r d . te 11 ana, door L. BoogOfd, bij 
Harkema: het bouweu van eeno liocrcuhuiziug. met 
bijlcvering vau materialen. 

Weesp, te 1 uur, door burg. eu wetli.: hel in die 
gemeente vernieuwen van eenige bestratingen en wal-
beschoeiingen ; bet vernieuwen van eon gedeelte wa
terkeering; het maken van een steeneu eehouw tot 
bergplaats van brandspuiten, cn het leveren en stelleu 
vau acht kachels met pijpen, schermen euz., in 0 perc. 
Iul. bij den go.uccnteopzichtcr L Moll. Bilj, iuz. tot 
12 uren. 

Ketterdam, te 2 uren, door liet bestuur dor Ver
eeniging tot bevordering van 's Loodl Weerbaarheid, 
in het kanlinelokaal van de Schietbaan : het maken 
van een bouten kanlinelokial. Inl. hij den Architect 
11. J. van den Kriuk, te 's-Hnge. Aanw. 2 uren vóór 
de bestelling. 

Kelterdam, iu het Timmerhuis: het vorwijdcrcn 
van een gezonken vaartuig uil de Koningshaven. 

Warnsdag, 3 Mept. 

Langweer, tc 10 uren, iu het gemeentehuis: het 
verbouwen der onderwijzerswoning tc Goingarijp. 
Aanw. 3 Sept., van 10—12 uren. 

'a-Hage, tc 11 uren, door het ministerie vau bin
nenl. zaken: dc uitvoering van werken tot verbetering 
der Bovcn-Maas in Limburg, tussehen dc kilometer-
raaien 79 cn 81. Raming /14,550. 

Wlllemaeard, tc II uren, door do directie der ma
rine: het bouwen van cen aanlegsteiger, een kruit' nis, 
een laboratorium, eene wachterswoning, oen projec
tie Ion magazijn, eene werkplaats tot het vullen van 
projectielen en eeu spoorweg, op de quaraiiutiuoplaats 
tc Wieringen. Aanw. 3 on 1 Sept., te 11 uren. 

Mapprmrer, le 11 uron, door burg. en weth. van 
Noord broek, iu hel gemeentehuis: lo, bet aanleggen van 
een grintweg van de kcicnslrnnt te Noordbroek af, 
langs hot Noord broek sl en liep, tot aan de grens der 
gemeente Sappemcer: 2o. idem van een grintweg, 
lang 2S55 M., van den prov. griniweg to Sappemcer 
af tot aan de grens der gemeente Noordhrock, bijlaugs 
het Noordhrorksterdiep. 

Onderdendam, te 11 uren, door liet waterschap 
ïlunsiiujoo: het amoveeren vau de Hoiivvcrzijlster of 
Katerstil en daarvoor iu de plaats bouwen eener nieuwe 
vaste brug. 

Halsward, te 11 uren, door commissarissen over 
den grintweg Bulsward-lhirlingeii. in De Wijnberg I 
liet vernieuwen van dc kliukerbesl ratingdoor het dorp 
Kimswerd en een gedeelte in het dorp Arum. 

Amsterdam, tc 12 uren, in De oude Graaf: het 
bouwen van 0 woonhuizen met hoven won ingen. Inl. 
bij den architect Y Bijvoets Gz., aldaar. 

i it-ee-i , to 12 uren, door het bestuur van liet 
Uitgeest r-eii-!lremskerkorbrock, iu De Ooievaar: het 
uitschieten vnn Benige slooten in liet Heemskerker 
gedeelte, ter gezamenlijke lengte van 1570 M. Aunw. 
3 Aug., te 9 uren. 

i i e r i i i . ie 4 uren, door bet It. C. parochiaal kerk
bestuur: het bouwen eener kerk met toren cn pastorie. 
Teekening 00 bestek bij W. van Heesbeen, aldaar 
Inl. bij den architect Dobbo van Pelt. te 's-Bosch. 
Aanw. 4 Sept., van 8—5 ur.ni, 

t l l i rtaga. donr kerkvoogden der Herv. gemeente 
bij .1. Tjessinga: eenige vernieuwingen in de kerk. lol. 
bij deo architect C. Reisma. 

Danderdag, • Nrpl. 
Bersele, tc 11 uren, door het calamiteuse water

schap Ellewoutsdijk eu deu cal. polder Borsele; in het 

(jpmeentohuis: het maken van werken tot oeververde-
• ' i ' 1 - ! L l " a e Q P°ldcr Rorscle. Bilj. inz. bij den se
cretaris-ontvanger tc Borsele. 

in-iri, te 11 uren, door dijkgraaf cn hoogheemraden 
t v i i Delfland, in hotGcmeenelaudshnis: lo. delevering 
ran rijs materia] en en perkoenpalen; 2o. idem vau 
joiDOO KG. gewonon Dooruikscben zand-of stortsteea. 

'i-Mage, te 1 uur, - oor et ministerie van justitie; 
l,et onderhouden vsu- ea het uitvoeren van h rrs'el-

cn vcruicuwiugen aan het Tchtsgebouw tc 
jlaastricht, eu de gevangenissen te Maastricht cn te 
gocrnioud, ged. 1877, '78 cn '79. 

irnhem, tc 1 uur, door den burgemeester: het 
ûweu van ccne school Onderlangs den Berg. 
Velp, te 2 uren, bij Wed. EL Gover*: het verbou-

tta van dc villa Ilooglust aan den Rijksstraatweg, 
jlJfoir. Bilj. inz. vóór 10 uren, bij den architect M. 
([. Smit, tc Dieren. 

Vrlfdag, 7 Rept. 
/ u i l e n , to 12 u r o n , door bet ministerie van finan

ciën, sau het gebouw der provinciale inspectie: lo. 
jjet onderhouden vau de Rijksgebouwen der in- cn 
„juaande rechten tu Lobiih en tc Babberich, van den 
ÜWT der goedkeuring van de besteding tot 31 Dcc. 
]S7U; 2o. hot bouwen eener wachthalt te Milligeu. 
tajiw. 8 Sept., tc 11 u r e u te Lobith en te 4 uren 
[e Babberich. 

l i r sa t - l imteren , te 12 uren , door bet polderbestuur 
vsn Den Ham-en-Rijsk am pon, bij C. van deu Heuvel: 
it\ bouwen van een steenen sluisje in dc Hamsloot, 
jjjij de brug in den prov. weg van 's-Bosch naar 
l'iijinen. Inl. bij den sccreiaris-penningtnccster Jos. 
L, Bolaini en bij den architect J. II. van Dennen, 

.i< a te 's-Bosch. A a u w . 0 Sept. Bilj. ioz. vóór 
U'j uren. 

Leeuwarden , te 1 uur, door het prov. bestuur: het 
opruimen van ondiepten in het vaarwater van de 
Ijjnijewecr iu dc richting naar Drachten. Aanw. 3 
s\'[itetnbcr. 

tnifttrrdam, te 12 u r e n , door do Amsterdamsche 
Ltiiuiibusiuaatscliappij. iu den Grickc-utuin: het loggen 
tin dj spoorbaan mot wissels ea toe behooren, van 
jen Dam langs het Rokin, de Utrecbtsclieslraat en 
tet Frederiksplein n a a r de Sarphatistraat, met bij-
komende werken. Inl. hij den ingcniour-architet A. 
L. van Gendt. 

Zunderdarp (gem. Nieitwendam), te 2 urea: het af
breken en bouwen van eene predikantswoning to Zun-
üfrdorp. Teekening ligt bij J. B. Ipscn, aldaar. Inl. 
b::. den bouwkundige T. C. vau der Stcrr, to Hoorn, 
.liaw. te 11 uren. 

Zaterdag, N Slept. 
Wlrrlngerwaard , door dijkgraaf cn heemraden van 

den polder: eene verving van gobouwen des polders. 
H M M i t d a g , IO «ept. 

'•-•lage, tc 11',, uren, voor rekening der gom. 
Monster, in bet lokaal van het prov. best.: het nou-
•eu ccner openbare school in dc buurtschap Kwints-
heul (gem. Moustcr), met verdere werken. Aauw. 1 
eo 3 Sept., telkens te 11 uren. Bilj. inz. 9 Sept., 
vóór 3 uren. 

Anmterdam, te 12 ureu, door burg. en weth.: het 
maken v a a wegen tussehen het Blauwhoofd cn het 
Veste rk anaal. 

Iiordrerlit, tc 12 uren, in het raadhuis: de uit
breiding der pneumatische rioleeriug volgens hel. Lior-
nurstclscl, o v e r de volgende gedeelten der gemeente: 
lo. de huurt, begrepen tussclieu Sarisgang, Begijnhof, 
hort e-Broost raat cn VrJcsestroat; 2o. do huurt, begre
pen tussehen Dwarsgang, Vriosestraat, Blindelicdeu-

H!--tieg en Kromme-clleboog; 3o. hel gencesk. 
gesticht voor Krankzinnigen, de buurt, gelegen tus
sehen dit gesticht cn Korte-Nieuwstraat, beuevens 
Arend-Maartcnsliof. Aanw. 8 Sept., tc 2 u r e n . 

Dinsdag, I I Slept. 

'n-llage, te 11 uren, door het ministerie van 
marine : het maken van 2 nieuwe houten zceknpon cu 
het oprichten ervan: één op Vlieland en ééu op den 
\ . ; ii toiler bij Terschelling. Inl. op 8 en 10Sept., 
bij den bouwkundige voor uen dienst van het loods
wezen, te 's-Hage. Aanw. 5 Sept. 

Waenitdag, fi Mept. 
wuirnmaord , te 12 uren, door dc directie dor 

marine : hel verrichten van werkzaatnhedon betreffende 
bet uitdiepen cu verbreeden van do vaargeul in dc 
voorhaven van do Zcedoksluis. A a u w . op de 2 dc 
besteding voorafgaande werkdagen. 

( •«f» . to 12 uren, door notaris Jhr. Mr. A . W. 
r-.n Holthc tot Echten: dc verf- cn behangwerkeu van 
eeno in aanbouw zijnde villa te Nicuw-Amsterdam. 

Danderdag, 13 Nept 
Uauda, te 12 u r e n , door den architect IX van Dijk, 

namens Jhr. J. N - J. Janlzon van Erffrcntcn van Ba-
bilonienhroek, in Tivoli: het bouwen van oene bouw-
maiwwoniug en aanliooren in Hoogeveen gemeente 
Btiiihuizen. Aanw. 10 Sept, te 1) uren. 

iir.niii.M-k (bij Arnhem), te 12 uren: dc levering 
UB 120,000 K G . vetle steenkolen. 

Haarlem, te 2 uren, door het gemeentebestuur : het 
maken van eeue watcrscliociing. aan den Heerensingel, 
bij de Schalkwijkerbrug. 

V ' i i / e i i , tc 8 u r e n , door het bestuur der water
keering van deu cal. jiolder N i e u w e - N e u z e n , in Het 
Neilerlaiidscli Logement: het maken van werken tot 
'enlediging v a n deu o e v e r . Aanw. 7 en 10 Sept. 

Vrijdag, 14 *«ept. 

Arnhem, te 12 u r e n , door het ministerie van bin-, 
nenl. zakeo, aan het gebouw van hel prov. bestuur: 
bet leggen van 2 gedeelten keistraat met klinkertrot
toirs bij Groeoloo, in den grooten weg Zutfen-Prui
sische grenzen, bij Winterswijk. Aauvv. 5 cu 7 Sept. 
naming ƒ2850. 

silage, to 1 uur, door het ministerie vau oorlog: 
de levoring van het voor den dienst van 1878 bij de 
landmacht noodige ordinair-, ouderofficiers- en uit-

•.iTi'JL'I'Ikm. als! 
Ordinaire laken»: 

85.IKX) M.donkerblauw, in 17 percicdervanóOOOM.; 
30,000 „ lichtblauw, „ 10 „ „ ,, 3000 „ 
4,000 „ groen, bestemd voor het regiment gre-

nad ers on jagers, in 2 perceelen, ieder van 
2000 M.; 

Onderofficiers-laken*: 
3,300 M. donkerhl., in 11 pcre, ieder van 300 M.; 
1,600 „ lichibl., ,. 4 „ „ „ 400 „ 

400 „ groen, bestemd voor liet regiment grena
diers eu jagers, in ééne partij ; 

Üitmonsterintjlakêns \ 
1,000 M. geel, in 4 perceelen, ieder van 250 M.; 

500 „ rood, „ 2 „ n 275 „ 
25 ,, zwart, in ééne partij; 

ÏAiiens bestemd roor het Koloniaal Werfdepot; 
9,000 M. donkerblauw keper, in 8 perc, leder van 

8000 M.; 
\000 M. arijs koper, in 4 perc. ieder van 2000 M ; 

100 „ lichtblauw uitmonstering, in ééne partij. 
Zaterdag, IS Nept. 

K a l i u m , tc 12 uren, door het bestuur van hot wa
terschap Oudwolde-Westergeest, ia Do Roskam: lo. 
bet II.aken van polderdijken, ter lengte van 5732 M., 

met bijbehoorende werken; 2o. het slatten en verwij
den van molentocht- of stroom slooten, ter lengte van 
3440 M.. cn het leggon van pompen; 3o. het levereu 
van 33 pompen of (luikers, het maken van een stroom-
pomp en hot stellen van 44 stekken op don polderdijk. 
Aauw.: voor dc polderdijken, 13 Sept., te 10 urea en 
voor het slatwerk, 14 Sept., te 10 ureu. 

ninadag, 18 Sept. 

Herkenrode (bij Haarlem), te 12 uren, door het 
R. K. paioebiaa kerkbestuur van deuH.Bavo, in het 
koffiehuis van J . Prcyer Jr.: het bouwou eener nieuwe 
kerk met toron eu pu->U.rio. Inl. bij den architect K. 
J. Margry, tc Rott-rdam. Aauw. II Sept., tc 12 ureu. 

ito.-lol,, re mi »».•!• o. te 12 u ren, door hot R. K. 
kerkbestuur, iu Het Schippers-eu-Tuinders-Welvaren: 
het bouwen v n eeue parochiale school. Inl. bij den 
architect Th. Asseler. Aanw. 17 Sept., tc 12 uren. 

WeonesnaS, i » Nept. 

'a-llage, te 11 uren, door hot miui-torie vau bin
nenl. zakeu: het voorzetten der bedijking langs den 
linzeroever der Naaiwe-Mcrwedc, van hot gat van do 
Ruil ers plaat, over dc Middelplaat irs, tot de grens
scheiding tussehen de gemeenten Made c. n. on Wer
kendam, met uitvoering van in verbum! slaande wer-
KOII, behoorende tot do werken der Merwede cn 
Killeu in de gemeente Werkendam. Aanw. 18 en 15 
Sept. Raming /4O.5O0. 

Vri jdag, XI Nept. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan hel gebouw van liet prov. best.: 
lo. het ophoogen van cen gedeelte van den rechter 
Voorweg* vau do herberg genaamd „Laudlust" af tot. 
den rechteroever der Lek, behoorende tot hot Rijks-
veer te Kuilenburg. Aauw. 13 cn 17 Sept. Kaming 
ƒ8140; 2o het doeu vau eenige herslollingeii en ver-
iiicuwingen aau de gebouwen en vaartuigen, behoo-
rcudo tot het Rijksvecr tc /alt Bcmmcl, met het één
jarig onderhoud, van 1 Nov. '77—31 Oct. 78, Aanw. 
13 en 17 Sept. Raming ƒ2400 . 

YternMdag, SA Nepl. 

Zu l l en , tc 2 uren, door de Nederlandsch-West-
fualsche Spoor wegmaat schappi'i, teu raadhuize: lo. het 
makeu van afsluitingen en andore voorwerpen teu be
hoeve van den spoorweg Zutfen —Winterswijk, in 4 
perc. 2o. het maken van wachtersliuisjes en wachters-
woningen, ten behoeve van den spoorweg Zutfen—Win* 
terswijk, in 4 perceelen. Inl. bij den directeur-inge
nieur te Wiutcrswijk. Bilj. inz. uiterlijk te 11 uren. 

Dinsdag, 9H Nept. 

Ternaard, te 4 uren, door burg.cu welh. van West-
dongeradeel: lo. het vernieuwen vaa oen gedeelte van 
den Alewal tc Holwerd, ter lengte van 34 M.; 2o. het 
vernieuwen van deu toren te Bratitgum; 3o. hot ma
ken van een straatweg om dc Raardcterp. Aanw. te 
12 uren, te beginnen ie Holwerd. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Dein, 17 Aug.: het doen van voorzieningen aau 

werken onder hot beheer der genie te Delft; minste 
iuschr. waren G. dc Ronde cn Zn., te Delft, voor 
ƒ 3719. 

Zuid-Beierland, 18 Aug: het bouwen van eeu 
woonhuis voor T. Blaak Az.: le perc. timmer, smids
en verfwerk; ingekomen 4 biljetten, als: 
W. van Leeuwen, te Zuid-Beierland, / 2034 
H. Wccda, .. Oud-Beierland, „ 19S7 
A. Weijers, „ Zuid-Beierland, „ 1920 
C. van der Bic, „ idom „ 16G3 

2e perc. metsel-, hardsteen cn grondwerk; ingek. 
15 bilj., als: 
G. Pijl, lo Numansdorp, ƒ 1832 
K . Oprei, „ Zuid-Beierland, „ 1829 
J. Pijl, „ Nicuw-Boierlaud, „ 1750 
B. van Nuglcren, „ Zuid-Beierland, „ ÏS'X) 
L. van 'tHof, „ idem „ 1408 

DerfInrhem , ]S Aui:.: de vertimmering en bijbouw 
van de sociëteit De Vrienischap; ingekomen 3 bil
jetten , als: 
A. Sikkens, tc Doetinchem, / 30SII 
H. J. Massolink. „ idem „ 2789 
,1. Vinkenborg, „ idem „ 2640 
gegund. 

Kapel le , IS Aug.: lo. het bouwen eener nieuwe 
school te Kapelle: ingek. S bilj., als: 
W. 1>. van Mourik, te Drurnpt, ƒ 19,0)0 
B. den RKter van den 

Brink, „ Krabbcndijke. „ 18,990 
P. Buitendijk, „ Goes. „ 18,700 
P. Donkers, „ Kapelle, „ 18.649 
B. IC van 'tVeer. „ Biezelinge, „ 18,500 
J. van Luijk, „ Kapelle, „ 18,000 
1). van Maris, „ idem „ 17,300 
W. J . v. d. Weert, „ Goes, „ 10.9118 

2o. het bouwen eener nieuwe school te Biezelinge; 
ingekomen 7 bilj., als: 
P. Buitendijk, tc Goes, ƒ 14,900 
3. van Luijk, „ Kapelle, „ 14.S00 
W. D. van Mourik, „ Drurnpt, „ 14,000 
B. deu l 'Ate i van den 

Brink, „ Krabbondijko. „ 13,911 
B. M. van 't Veer, „ Biezelinge, „ 13,600 
1'. Dronkers. „ Kapelle, „ 12,875 
W. J . v. d. Weert, „ Goes, „ 12,795 

Bedum, 18 Aug.: hot aanleggen van cen kunstweg 
van Zuidwolde af tot aan den Wolddijk, lang 1095 
M.; ingekomen 10 bilj., als : 
E. Oosterveld, te Wagenborgen, ƒ 8295 
J. K. van Dijk en 

I' K. Afman. „ Bedum. 7533 
J. Luhseu cn 

P. Westerhof, „ Z.-en-Noordwolde, „ 73IR 
P. H. Dopheide, „ Groningen, „ 7230 
T Bos, „ Bedum, „ 6900 
II. J. Kroon, „ Groningen, „ 6895 
M. Bnorsema, „ Warfhuizen, „ 6840 
J. Veldkamp en 

J. Kliopus, „ Bedum, „ 6830 
W. B. Harkema en 

M. B. Harkema, „ Warfnnizen, „ 6780 
A. Benninga en 

S. Kremer, „ Bedum, „ 66(J4 
nog niet gegund. 

Beetstrrxwaag, 18 Aug.: hot bijhouwen van koe-
en paardenstallen bij eene bestaande boerenhuiziuge 
tc Zuid-Drachten; ingekomen 4 biljetten, als: 
II. Posthuma en 

J. van Manen, te Drachten, f 2222 
P. Vonk, „ Urctorp, „ 1918 
1). J. Beek, „ Drachten, „ 1616 
S. W. de Boor. » Lippenhuizen, „ 1440 
gegund. 

Hengels*, 20 Aug.: het bouwen vau 2 cn van 3 
woonhuizen voor de Hengelooscbe Bouwvereeniging; 
ingekomen 9 blljolteo, als: 

f 20,777 ƒ 23,900 ƒ 43,800 

2 huizen 3 huizen 
M. Andriessen, te 

Hilversum, 
A. W. Gcr i i l-.ru, te 

Zutfen, 20,720 23,520 43,600 
A. Keers, tu Hilversum, 20,555 23,700 43 599 
D. Limpcr. tc Baarn. 20,4'JO 23,499 41,666 
J. Fijlstra, te 

Enschedé, 16,694 19,272 35,366 
B. Vikseboksi, te 

Almcloo, 15,774 18,100 33,525 
J. H. Vos, idem, 14.984 17,400 32,135 
H. Eggiok, te 

Enschedé, 14,800 16,800 31,000 
G. J. teu Holt, te 

Hengelo , 13,838 16,712 30,500 
gegund. 

Breda, 21 Ang.: het afbreken van 5 on het opnieuw 
bouwou van 4 woningou iu de Houten Tentjes: a. 
metselwerk ingek. G biljetten, als: 
J. Mol, tc Breda, ƒ 1560 
A. van dor Heide, „ idem „ 1550 
P. Rijpaard, „ Ulvenhout, „ 1280 
W. Hop, „ Breda, „ 1275 
Th. Kessel, „ idem „ 1266 
Gebr. Diolomans, „ idem „ 1155 

b. timmerwerf ingekomen 9 biljetten, als: 
J. Vermeulen, tc Breda, f 990. 
M. van den Akker, „ idem „ 890. 
Wed. Van der Zaudc, „ idem „ 860. 
A. Bazclii r, „ idem „ S00.20 
IJ. Verhagen, „ idem „ 783. 
P. J . Maas, „ idem „ 675. 
W. A. Harskamp, „ idem „ 660. 
P. Janssen, „ idem „ 648. 
A. Maas, „ idem „ 636. 

e. massa: ingekomcu 5 biljetten, als: 
M. van den Akker, te Breda, ƒ 2 1 8 0 . 
.1. W. Brandt. „ Oosterhout, „ 2110. 
A. Batelier, „ Breda, „ 2100. 
Gebr. Dieletnans, „ id'm „ 2040. 
B. Vorlcgh, Ginneken, „ 1792. 

Z u i r r i i . 21 Aug.: het bouwen van ccne machine
kamer, ketelhuis, stoomschoorsteen euz. bij den hout
zaagmolen van de firma A. G. Wijcrs cn Zn.; iugek. 
7 bilj., als: 
H. Revelman Cz., tc Zutfen, / 3389 
Kerkmeijcr, „ idem „ 3160 
G. Carmiggelt, „ idem „ 2985 
II. Haijtink, „ idem „ 2935 
G. Schurink, „ idem „ 2823 
A. J . Uiterwijk, „ idem „ 2623 
J. Boers, „ idem „ 2439 
geguud. 

Utrecht, 21 Aug.: het muken eeuer rijtuigmakerij 
met toebchooren; ingekomen 7 bi ij., als: 

J. Groonhuijse, ƒ 7650 
Th. Jansen Jr. „ 5120 
J. Jansen, „ 4S76 
I). M . de Leur, „ 4695 
Gebr. Nahuijsen, „ 4440 
H. M. dc Koff, „ 4425 
E. M . Frijlink, „ 4250 

Schingen, 21 Aug.: lu.t afbreken der oude kerk met 
toren en het terze-Tfde plaats opbouwen eener kerk 
met toren naar dc plans van den architect F. Brouwer, 
te Cornjum; ingekomen 17 bilj., als: 
K. Ketelaar, te Leeuwarden, / 18,680 
C. Usbrandi, „ Franeker, „ 13,350 
G. Brugsma, „ idem „ 13,349 
H . Bueh, „ Behingen, „ 12.51S 
D. Kuurslra, „ Franeker, „ 12.400 
M. Bakker, „ St.-Jacobi-par., „ 11,975 
D. Wensclaar. „ Behingen, . 11,829 
I). van Haren, „ Franeker, „ 11,850 
P. Kreeft en 

L. Hoogeveen, „ Dokkum, „ 11,210 
J. Fickstra, „ Bergum, „ 11.187 
A. J . v. d. Moij, „ Berlikum, „ 10.947 
R. Feikema, „ Dronrijp, „ 10,940 
A. Nieuwland, „ Deinum, „ 10,647 
S. Jongedijk, „ Holwerd, „ 10,369 
G. Brouwer, „ Franeker, „ 10,324 
J. Jnnsma, „ Leeuwarden, „ 10,208 
K. keic.mg. „ Ternaard, „ 9,792 
gegand. 

K a k i . n e e n , 22 Aug.: het doen eener vertimmortng 
aan dc pastorie: iugek. 3 bilj., a!s: 
A. van der Wijk, te Gorredijk, f 57S0 
P. Vonk. „ Ureterp, „ 5449 
S. de r er, „ Lippeuliuizen, „ 5380 
gegund aan den ontwerper O. dc Haan, te Bakkavecn, 
voor de bcgrootingsoui, f4646. 

Nllkkerveer, 23 Aug.: het amoveeren der bestaande 
en het maken eener nieuwe langsbelling, met bijbe
lioorende dam- en aardework.-n; iugekomen 7 biljet
ten, als: 
H. de Borst, te Papcndrccht, ƒ 14.S90 
W. D. van Mourik, „ Drurnpt, „ 14,600 
Corn. Verheul, „ Hardinksveld, „ 12.S28 
C. A. Karssehoom, „ Ridderkerk, „ 13,350 
A. Piéna, „ Kralingen, „ 12,545 
T. de Groot, - Giesendam, „ 11,500 
D. Boer. „ Sliedrecht, „ 11,486 

Crenlngen, 23 Aug.: het bouwen van een pakhuis 
aau de Oosterhavcu, voor Van der Goot en Kühn ; 
ingek. 18 bilj., nis: 
A. do Vries, te Groningen, ƒ 12,340 
Wietsetua, „ idem „ 11,744 
M. Mammen, „ idem „ 10,993 
J. Haupt, „ idem „ 10,539 
G. Hinrichs, „ idem „ 10,500 
J. T. Lijbering, „ idem „ 10,300 
E. Berkenbosch, „ idem „ 10,150 
J. Werkman, „ idem „ 9,842 
H . v. d. Nap, „ idem „ 9,773 
W. Cones, „ idem „ 9,684 
H. Jansen, „ idem „ 9,380 
F. Roders, „ idem „ 9,325 
gegund. 

'a-llage, 24 Aug.: het leveren cn stcllon vnn meu
belen ton dtcnsle der bewnnrschool aau de Voldcrs-
gracbl: minste inschr. wus E, M. Rood, te 's-Hage, 
voor ƒ 8 2 8 . 

i i ranlngen , 24 Aug.: lo. het uitroeren van eenige 
werkzaamheden aau de steenglooiing van de Inndpunt 
Reide, behoorende tot de zoewerken in Groningen ; 
minste inschr. was G. C. M. Rottinghuis, tc Delfzijl, 
voor ƒ +200. 

i t r . i i i t , 25 Aug.; het bouwen van pa lj as lood sen op 
het terrein Damlust, aldaar; minste iuschr. wns M. 
A. J. Taverne, tc Utrecht, voor ƒ14 ,889 . 

I ' t r rrht , 25 Aug.: het veranderen van eeno rijtui-
genlouds in eeno goederenloods en bijkomende werken 
op bet gefiH'ciischappelijk station te Amersfoort; 
minste inschrijver was N. vau Rossum, te Amersfoort, 
voor ƒ 11,940. 

nniM-k . 25 Aug.: de werken, noodig voor de over
dekking der verzamelplnats van fecale stoffen, het 
makeu vau gemetselde bakken enz.; ingek. 7 biljet

ten, als: / 19,740, ƒ 17,785, / 10,986, ƒ15 ,980 , 
ƒ15 ,974 , ƒ14,668 en, van P. J . Sjaardema en De 
Boer, te Oppcuhuizen, f 14,266; gegund. 

Aalsmeer, 25 Aug.: het makou van een rijweg in 
liet oosleinde der gomeentc over ocno lengte van p. 
m. 4250 M., alsmede het bouwen van 3 bruggen; 
minste inschrijver was J. dc Jong, te Ameide, voor 
ƒ41.000. 

'•-Hage, 27 Aug.; lo. de aanleg n n eeu riool inde 
Verlengde Jacob-Catsstraat; miuste inschr. was G. Key, 
te Rotterdam, voor ƒ1895. 

2o. de inrichting eoncr ruUnistoodl tot het bewaren 
en snoeien der privaattonnen; minste inschrijver was 
P. Kleywcg, te 's-Ilagc, voor '2340. 

Llnsrhaten , 27 Aug.: lo. eenige vernieuwingen aan 
de Vrouwenbrug; minste inschr. was Vermeer, te He-
kondorp, voor r889. 

2o. het doeu van bestratingen iu de kom der ge
meente; minste inschr. was M. G. vau der Leede, te 
Oud-Beierland, voor /1990. 

il n i i I I . IMK K , 27 Aug.: het bouwen van eene hce-
renhuizing te Hoogozand voor K. Reinders; inge
komen 6 bilj., als: 
J. Dijkstra, tc Bergum, / 21,589 
A. Pastoor, „ Stedum, „ 20,900 
A. Schrcudor, „ Hoogezaud, „ 18,247 
S. Kl'iasscns, „ Sappemeer, „ 17,300 
H. Wolrich, „ Hoogezaud, „ 17,300 
J. II. Wolrich, „ idem „ 15,900 
gegund. 

Anmterdam, 28 Aug.: het amoveeren, alsmede het 
bouwen van een huis, bevattende een winkel en 3 
woningen, op oen bebouwd terrein aan de Govaert-
Fliin-ksiraat cu Verlengd-Oostcindo: minste inschr. was 
II. Smit, te Amsterdam, voor ƒ 13,524. 

I lu l i t , 28 Aug.: het gedeeltelijk afbreken cn weder
opbouwen van den toren der gemeente; minste in
schrijvers waren Gust ijn en Kevenbcrgh, te Turnhout, 
voor ƒ35,600. 

Rotterdam. 2S Aug.; do levering van Duitsche steen
kolen voor dc oostelijke on westelijke stoomgemalen; 
minste inschr. was P. VV. Louwman, tc Rotterdam, 
voor ƒ 6 per 1000 KG. 

Z u i l e n . 29 Aug.: hot maken vau gebouwen en in
richtingen op de halten Torden, Ruurlo en Lichten
voorde, ten dienste vnu dc Nederl. Wostf. Spoorweg
maatschappij: 

perc. 1 porc- 2 pcre. 3 massa 
halte halte halte 

Vorden. Ruurlo. Lichten* 
voordo. 

A. Klander-
m an, tc 
Brummen, ƒ15,849. 

J.v.d. Braak, 
te Apeldoorn, 14,918. 

H. Wegerif, 
idem, 14,724. 

J. Olthoff, te 
Lochcm, 14,542. 

B. Nnlcs, tc 
Groenloo, 12,758. 

I). Assink, tc 
Lochem, /19.323. 

J. te Velthuis. 
Boreuloo, 17,888. 

J. F. Nales, 
te Groenloo, 14,637. 

A. Nuijs, tc 
Winterswijk, ƒ16,411. 

A. Sicveriuk, 
tc Groenloo, 13,589. 

at J- Nales, 
idem, 12,986. 

A. Buijniuk, 
M. Lolivelt, 
11. Sterren borg 
en J. II. Post, te 
Lichtenvoorde, 12,759. 

A. F. Schaafsiiia, 
te Harlingen ƒ49,500. 

II Haijtink, 
tc Zulfon, ƒ13,670. 17,890. 16,300. 47,860. 

G. Schurink, 
idem, 13,390. 17,998. 16,130. 47,518. 

H. G.v. Hal, 
tc Groenloo, 11,331.30 12,831.30 11,331.30 35,493.90 

gegund. 
V l l a g r , 30 Aug.: het makeu en stellen vnn 2 

ijzeren lichttorens voor dc kustvrrlichting tc IJmui
den; minste inschr. waren I). A. Scbretlen en Co., 
tc Leiden, voor f 1950. 

Assen, 30 Aug.: het vernieuwen van eeuige vakken 
kiiukerbestrnting tussehen Asscu cu Rolde, benevens 
het doen vau herstellingen aan voorwerpen, tot den 
prov. weg van Assen uaar de Hiltc behoorende; inge
komen 4 hilj., als: 
•I. Lamberts, te Assen, ƒ 3 5 1 9 
A. Koopt, „ idem „ 3478 
A. de Vries, „ idem „ 3277 
W. Meertens, „ Gieten, „ 3167 
Raming „ 2790 

i i - i 80 Aug.: het bouwen van een postkantoor 
mei directeurswoning; de hoogste inschrijving bedroeg 
f8886, dc laagste ƒ 5 9 8 5 . 

Arnhem, 31 Aug.: bet bouwen van een arebiofge-
bouw iu de Marktstraat; minste inschr. waren J . H . 
Vos cn J . Wilzand, tc Almeloo, voor f 133,826. 

Vervol0; der Berichten en Mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Bij den Waterstaat en VLands 
burgerlijke openbare werken in Nederlandsen Indie 
zyn: opgedragen - de functien van inspecteur bij den 
Watei-slaat en '> Lands burgerlijke openbare werken 
aan den ambtenaar op non-activiteit Jlr. W. H. 
Teding van Berkhout, laatstelijk hoofdingenieur 
1"* klasse, thans belust niet de waarneming der be
trekking van hoofdingenieur 2d' klasse, met aauwy-
z'uig vnu Batavia als standplaats. 

Benoemd: bij den dienst der havenwerken te 
Batavia: tot hoofdopzichter C. van der Sten*; tot 
eersten magazijn meester J. L. de Grave; tot hoofd
opzichter W. G. van Merkesteijn; tot opzichter \V. 
J. Vuu Bak el, thans particulier bouwkundige; A. 
L. J. K. Schalm, thans tijdelijk opzichter bij de 
Bataviasehe havenwerken; tot 2d*° magazijnmeester 
W. J. Tolsina, thans tijdelijk opzichter bij de Bata
viasehe havenwerken. 

(iedetaeheerd : hij de directie der burgerlijke open-
bare werken, de li.Kifdingeuieur der I'" klasse, in-
•peeteur in de eerste watei-staatsafdtrling, M . J. 
Schnim. 
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Belast: met de waarneming der- betrekking mn 
ingenieur der derde klasse bij den Waterstaai en 
'sLands burgerlijke upj'nlure w e i ken, de ambtenaar op 
non-activiteit J. II. F. L. Molenbroek, laatstelijk in
genieur der eerste klasse bij gcmcldcn tnk van dienst. 

Overgeplaatst: [tij de burgerlijke openbare werken 
van Makassar (gouvernement (Vlebesei lerhoorig-
heden) n a a i Tutti (residentie Japara), de ingenieur 
2'» klasse W. K. Hcskes. Van Bodjonegoro (residentie 
Rembang) naar Makassar (gouvernement Celebes on 
onderinx.righeden), de architect 2 -' klasse F. W. 
Witte. Van Batavia naar Meester-Coraeus, de op
zichter l , l e klasse A. Scheer». Van Batavia naar Pa-
dang (gouvernement Sumatra's Westkust), tic op
zichter 8* klasse O. Ihno. Van PoerimUngo (leadeor 
tie naitjoemaas) naar Semarang, de opzichler 2d' 
klasse A. H. van den Wal. Van Tussikinclaija naar 
Tjijiandjar (residentie Preuuger-RegentM hap|»eii) de 
opzichter 2ir klasse T. L. Oostenhroek. Van Se
marang naar PoerboUngO (residentie Railjocmaas) de 
opzichter 3* klasse G. IL F. Gerritsen. 

— Door Z. M. is benoemd tot ridder in de orde 
van de Eikekroon de heer J. It. I)e KruytT, archi
tect, te Amsterdam. 

Rotterdam. Het Dagelijksch liestuur stelt den 
Raad dier gemeente voor, aan den lieer F. de la 
Hault, te Parijs, in Nederland vertegenwoordigd 
door den Heer J. G. van Gendt Jr., te Utrecht, 
concessie te verleenen voor den aanleg van I ramwav -
lijnen door Rotterdam. Er waren sinds 1S74 veer
tien aanvragen om concessie ingekomen. 

Utrecht. De heer H. J. Acbenbech, technisch 
ambtenaar bij de Maatschappij tot Exploitatie van 
Stantssjmorwegeti. is benoemd tot tijdelijk leraar 
in het machineteekenen cn de beginselen der werk
tuigkunde aan de burger dug- en avondschool, af
deeling voortgezette cursussen, alhier. 

Advertentien. 

Ondertrouwd: 
M A R T I NU S Z A A I J E H . 

Architect tc Botterdam, 
en 

JOHANNA JACOIiA DE LEEUW. 
ROTTERDAM, 30 Aug. 1877. 

Ondergeteekenden vragen een B E S C H A A F D 
J O N G M E N S C H van bouwkundige oplei
ding, ten einde tegen een aanvankelijk klein 

salaris, naargelang van bekwaamheid, werkzaam 
te zijn. 

Er is bij hen veel gelegenheid tot oefening on stu
die, terwijl zij zich bereid verklaren, op de studiën 
toe te zien, en deze eenigzins te leiden. 

Men adresseere zich met franco brieven, doch 
liefst in persoon, bij 

G o t o r . D l | l s . e z - m A x x , 
Frede r ikstraat, 

BBEDA. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 10 September 1877 , des mid

dags ten twaalf uur, zal in het Raadhuis der ge
meente DORDRECHT, bij enkele inschrijving, 
worden aanbesteed: 

De uitbreiding dor pneumatische rio
lering . volgens het Liernurstelsel, 
over de volgende gedeelten der Ge
meente Dordrecht: 
1°. de buurt, begrepen tusschen den 

Sarisgang, den Bagijnhof. de Korte 
Breêstraat en de Vriesestraat; 

2°. de buurt, begrepen tusschen den 
Dwarsgang. de Vriesestraat, de 
Blindeliedengasthuisstoeg en den 
Krommenelleboog; 

3 het Geneeskundig Gesticht voor 
Krankzinnigen, de buurt, gelegen 
tusschen dit Gesticht en de Korte 
Nieuwstraat, benevens den Arend 
Maartenshui: 

een en ander met de leverantie der 
daartoe benoodigde Materialen. 

De Staten dier materialen en de Algemeene Voor
schriften voor de uitvoering van het pneumatisch 
rioolstelsel liggen ter inzage en ziju, op franco aan
vrage, tegen betaling van ƒ 1. — voor de Staten, 
en ƒ 0 . 5 0 voor de Voorsehrilteii, per exemplaar, ver
krijgbaar ter Secretarie van de Gemeente ; ze liggen 
tevens, met de teekeiüngen , ter inzage aan bet Bureau 
der Gemeentewerken, alwaar de noodige inlichtingen 
te bekomen zijn. 

Aanwijzing in loco zul geschieden op Zaturdag 
den 8 September te voren, des namiddags ten twee 
uur, te beginnen aan het Bureau der Gemeentewer
ken voormeld , terwijl de i use 11 rij vingsbi II etten moeten 
zyn ingeleverd ler Secretarie voormeld, op den dag 
der aanbesteding, voor des middags 12 uur. 

"AANBESTEDING. 
Op Woensdag 5 September e. k.. des middags te 

12 ure, in het Hotel de oude Graaf in de Hal
verst raat, te Amsterdam, 

Het bouwen van ZES WOONHUIZEN 
met BOVENWONINGEN 

op een terrein, genaamd dc Houthandel, te Am
stenlam. 

Waarvan liet bestek en teekening' ter visie liggen 
in voornoemd Hotel. 

De bestekken a / 1 per exemplaar verkrijgbaar 
ter Stuomsnclpursdi ukkeiïj van C. L. VAN L A N -
GENHLTJSEN. 

Naden: inlichtingen geeft de Architect V. BIJ-
VOETS Gz., te Amsterdam, 

WORDT GEVRAAGD om ten spoedigste in dienst 
te treden een OPZIGTER, grondig ervaren 
in Spoorwegbouw en Exploitatie, 

inlichtingen zijn op franco aanvrage, doch liefst 
'm persoon, te bekomen uan het bureau van den In
genieur bij de Maatschappij tol Exploitatie van 
Staatsspoorwegen te Venlo. 

O P E N B A R E 
A A N B E S T E D I N G . 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van HOT-
TERDAMnytx voornemens, op Maandag den 3 Sep-
tember 1877, des namiddags ten 1 ure, ten Raad
huize aldaar ann te besteden: 

Het maken van een GEBOUW aan de 
Koningshaven, voorde Politie-. Ha
ven- en andere diensten op Fijen
oord. 

Alles nader omschreven iu bet bestek en de 
voorwaarden met de teekeningen die, op de ge
wone dagen en uren, ter lozing liggen op de Plaat-
srtijkr Seeretaric en bel Stads Timmerhuis te 
Botterdam, en ook voorden prijs van ƒ 1 . — ver
krijgbaar zijn bij Wed. P. VAN WAESBERGE EN 
ZOON. Boekdrukkers in den Houttuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te liekometi aan gemeld 
Timmerhuis. 

Anistenlanisctip Oimiit>iis-M«atsrhu|>p)j. 
PAARDENSPOOR. 

Aanbesteding. 
OJI Xrijdaa 7 September a. s., te 2 lire, znl in 

de Grirkcnluin (Plantage) worden aanbesteed: 
het leggen van de Spoorbaan met 

wissels en toebehooren van den Dam 
langs het Rokin, de Utrechtsche 
straat en het Frederiksplein naar 
de Sarphatistraat, met bijkomende 
werken. 

Het bestek is ail f 0,50 te verkrijgen ter Stoom
drukkerij van L O H A N , KIRBERGER en VAN KES-
TE11EN, in de Nes te Amsterdam. 

Inlichtingen treeft de Ingenieur-Architect A. L. 
VAN GENDT. 

Amsterdam, 29 Augustm 1877. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 10 
September 1877, ten 12 ure des middags, op 
het Raadhuis, in liet o|>enbaar bij enkele inschrij
ving doen aanbesteden: 

Het maken van Wegen tusschen het 
Blaauwhoofd en het Westerkanaal. 

De voorwaarden dezer aanbesteding met teekenin
gen zijn uitsluitend te verkrijgen ter Drukkerij der 
gemeente, tegen betaling van ƒ ! . — 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij 
den Stads Ingenieur op het Raadhuis, des voorniid
dags van 10—12 ure. 

Burgemeestei en Wethouders voornoemd, 

Amsterdam. DEN TEX. 
29 Augustus 1877. De Secretaris, 

DE NEUFVILLE. 

Aanbesteding. 
Op Donderdag 13 September 1877. des middags 

ten 12 uur, zal door den Architect D VAN DIJK 
namens den Hoog welgeboren Meer Jonkhr. J . N. J. 
JANTZON VAN ERFFRENTEN VAN BABILO-
NIENBROEK publiek wonlen aanbesteed in het Ho
tel de Zalm te Gouda : 

Het bouwen van een BOUWMANS
WONING en aanhooren in Hooge 
veen Gemeente Benthuizen; zijnde de 
daar gestaan hebbende woning ge
nummerd geweest N 29. 

Bestek en teekening zijn ter inzage en overname 
gesteld bij den Architect le Capelle a/tl IJssel. 

De bestekken zijn van af Maandag 3 September 
ek. legen betaling van ƒ 1 . — per stuk op franco 
aanvraag verkrijgbaar bij den rehitect, door wien 
op Maandag 10 September, des voorniiddags ten 11 
uur, aanwijzing in loco zal wordeu gehouden en bij 
wien op franco aanvraag nadere inforrnatiën en in
licht ingen te bekomen zijn, 

Nederlaiidscli- Westfaalsche 

S PO 0 R W E G-M A A T S CH VPPIJ. 
(L|)n ZUTPHEN—WINTERSWIJK.) 

A A N B E S T E D I N G 
op Woensdag den 26-"" September 1877, 

des namiddags teu twee ure, ten Raadhuize te 
Zutphen, 

Bestek n°. 9. 
Het maken van afaluitingen en andere 

voorwerpen ten behoeve van den 
spoorweg van Zutphen naar Winters 
wijk, in vier perceelen. 

De inschrijviiigsbilletten moeten uiterlijk Mn uur 
vóór de besteding, vrachtvrij worden bezorgd tem 
Raadhuize te Zutphen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Directeur-
Ingenieur te Winterswijk, bij wien tevens het bestek 
met teekeningen op franco aanvrage en tegen be
taling van ƒ 2 . — van al'den I""1 September n. s. 
verkrijgbaar is. 

DE DIRECTIE. 
Winterswijk 

den 23 Augustus 1877. 

Dijkgraaf 80 Hooghecmiaden van Rijnland, noo-
digen uit hen die vuor de omgevallen betrek
king van OPZIGTER van Rijnland, ter 

standplaats Leiden, in aanmerking wenschen te ko
men , zicb vóór den 15en September e. k. te wen- i 
deu tot den Ingenieur van llijnland, den Heer 
E. F. VAN DISSEL, te Leiden. 

De hoofd vereischten voor deze In-trekking zijn: 
kennis van waterbouwkunde en vaardig
heid in teekenwerk. 

Iedeivn Maandag, des voormiddags, zijn op het 
Gemeenlandshuis vun llijnland te Leiden bij ge
noemden Ingenieur verdere inlichtingen te verkrijgen. 

AANBESTEDING. 
De BURGEMEESTER der gemeente ARNHEM 

zal Dondenlug den fi September 1877 , 's namiddags 1 
ure, in het openbaar, ten Gemeentehuize aanbe
steden 

Het bouwen van E E N E SCHOOL On 
derlangs den Berg. 

Teekeningen ter inzage op het Bureau van den 
Gemeente-Architect. Bestekken tegen lietaling ter 
Secretarie verkrijgbaar. 

N cderlandsch-VVestfaalsche 

S P O O R W E G - M A A T S C H A P P I J . 
(Lijn ZUTPHEN -WINTERSWIJK.) 

A A N B E S T E D I N G 
op Woensdag den 26 September 1877. da 

namiddags ten twee ure, ten Raadhuize te Zut
phen, van 

Bestek V . 11. 
Het maken van Wachtershuisjes en 

Wachterswoningen ten behoeve van 
den spoorweg van Zutphen naar 
Winterswijk, in vier perceelen. 

De Inschrijvinga-billetter, moeten, uiterlijk 
één uur vóór de besteding, vrachtvrij worden be-
zorgd ten Raadhuize te Zutphen. 

Inlicht ingen wonlen gegeven door den Directeur-
Ingenieur te Winterswijk, bij wien tevens het Be-
Stek met teekeningen op franco aanvrage en 
tegen betaling van j 2 van af den 6 September 
6. k. verkrijgbaar is. 

DE DIRECTIE. 
Winterswijk, den 28 Augustus 1877. 

Aanbesteding. 
Op Vrijdag den 7en September 1877, des na 

middags ten 2 ure, zal te Zundcrdnrp, gemeente 
.Vieutceudam , wonlen aanbesteed : 

het afbreken en bouwen van een PRE
DIKANTSWONING te Zunderdorp. 

Het bestek is op franco aanvrage, tegen lietaling 
van f 1 per exemplaar, te bekomen en ligt ter le
zing en de teekening ter inzage bij den Heer J . B. 
IPSEN te Zunderdorp cn bij deu Heer T. C. VAN 
DER STERR te Hoorn , bij wien tevens nadere in
lichtingen le bekomen zijn. 

Aanwijzing op den dag der Itcsteding, des voor-
middags ten H ure. 

XI. ZO. 8 U Y V E R , 
S T O O M K E T E L M A K E R 

en Fabrikant van Stoom- en andere Werk
tuigen, voorheen Lid der 

firma SUYVER Hk. JONKER & Zn.. 
levert in den kortst mogelijken tijd KETELS van 
alle bekende typen; Mast licb met alle répara 
tien en veranderingen aan bestaande Ketels. 

Hollandsche Tuin, 
I J i ckers t raat 20 e n 2 2 , 

AMSTERDAM. 

B. H0L8B0ER te Arnhem. 
FABRIEK .ii H \ GA ZIJN van Instrumenten 

voor weteiisclaii>l»elijk gebruik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers Veld., Marine- en 
Theaterkijkers, Briefbalansen, enz. enz. 

T t i \ s T O E L i : \ . i r a m r i m . 
tevens zeer geschikt voor Kantoren, Directie 
keeten, Vergaderzalen, enz., wonlen vervaar
digd 'ui de Stoomtimmerfabriek van 

liebrs. DIJKER MAN, 
te RREDA. 

NB. Op franco aanvrage worden teekeningen met 
prijsopgave toegezonden. 

P I J P E N 
VOOR 

Stoom- en Waterleiding, 
van geslagen ijzer geklonken eu bard gesoldeerd 
met afgedraaide gegoten ijzeren Plenzen, lieproefd 
op 10 atmoslereii druk, goedkoogicr dan gegoten en 
getrokken pijpen, leveren 

CHARLES REM Y & BIC NF AIT, 
Boompjes N°. 54, Botterdam. 

Afschriften van attesten op fr. aanvr. gratis en franco. 

DROOG HOUT. 
Niet aan werking onderhevig bont. 

Adres 

FAUKIEK VAN KRIMPVRIJ HOUT 

Wiltcnlmrger dijkje, 31A, AMSTERDAM. 

ASchriften van attesten op fr. aanvr. gratis en l'rancu. 

GEBROEDERS DIJKERMAN te Breda, 
door uitbreiding der Kaken en de toepassing van 
stoom tot spoedige aflevering in staat gesteld, 

bevelen zirh hierbij aan voor het maken van 

VEKPLAVTSBARE I 1 0 L T E \ GEBOUWTJES. 
Prijscouranten worden o j i franco aanvrage gratis 

verstrekt, terwijl bet modelboek na ontvangst van 
40 cents in postzegels kan wonlen toegezonden. 

De GROOTSTE MAGAZIJNEN van 
MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS 

bevinden zich 
ROTTERDAM, AMSTERDAM, 

Nieuwland N". 1. Bloemgracht 77 
(Vasteland) G St J. COOL. Pabrikanten 

BEKROOND 
Amsterdam Parijs Arnhem Philadelphia 

1868 1876. 1866 1867 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JONGH lc Co, Civ. Ing. 

t e O U D E W A T E R . 
Vervaardigen Hand-baggermolens tevens voor 
stooinkrarbt ingerigt, Palentrekkers, Zaagtoe-
stellen voor bet onder water at/agen van palen, enz. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Kisnnais van Zuilen- en TaXelbautlHtroevrn 

in KUNPRU1SSEX, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BEÜISSTEKS, VUURVASTE STEENES, ENZ. 
Sieuwehaven S.zijde 5.ï, l l o t l . ' i - . l i . i » . 

EEN HORIZONTAAL 

STOOMMACHINE 
van 4 paardenkracht, met horizontalen Ketel in 
Schoorsteen, alles zoo goed als nieuw. 

Te bevragen bij Gebr. DONKERS, Eahrikanten, 
Kanaaldijk, 's-Bosch. 

PRIMA QUAUTEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ 6.—. per 25 vaten . /" 5.70, 
per 50 vaten ƒ5.40, 

by grootere partijen over den prjjs nader 

overeen te komen, 

AUGUST OSTER, 
( i l a s h a v e n 12 te R o t t e r d a m . 

SUIJVER Hk. J O N K E R &> ZOON, 
S T O O M K E T E L M A K E R S te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A L DES T R A V E R S . 
geeft berigt dat door baar tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLKERS & Co. te Amsterdam, 
door wie ook tet bet leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Seder-
land aangenomen o|» gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Helt weg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Gedrukt ty G. W, VAN 1.1-1; WIEL & C° te Arnheu. - Alle , i , . U . i . en adv. itentten te adiesaeeren aan den Redacteur F. \V. VAN GENDT JGzn. te Arnhem. — Uitgave van 1). A, i'lllËMr'. 

Twaalfde jaargang. 36. 
• . . . 

Zondag 9 September 1877. 

DE OPMERKER 
W E E K B L A D 

voos 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 
« Prijs ver t munden f 1.1». Mm .boauut nch nor 

een jurnng. Afzonderlijke nommer* bij voornitbertellin. II cenU. 
venchijnt 

Alle (tokken en advertentien te adresseeren a u 
de Eedactie te Antaem. 

A D V E R T E N T I E N : 
V » l—B regelt fi.—, verder voor eiken regel plaatsruimte 20 cents ea LO centi 

roor een nommer vau het blad. Advertentien voor het buitenland 25 centa per reirel. 

DE HISTORISCHE TENTOONSTELLING VAN 
FRIESLAND. 

Terwijl in de hoofdstad van ons land eene ten-
wonstelling van Kunst toegepast op de Nijverheid 
plaats heeft, en duizenden zich beijveren o m te ge
nieten van hetgeen vreemdeling e n landgenoot bij-
wnhrachten, is in eene der provinciale hoofdsteden, 
in Leeinvanlen , sedert eenigen tijd eene V-Historische 
Tentoonstelling" geopend, die, al wonlt zij niet OJI-
-eluisterd door nmatincVs en soirees", toch dagelijks 
honderden lielnngstellenden trekt. E n geen wonder : 
bel moge leerrijk e n veredelend zijn eens kennis te 
maken met de hoogte, waarop de heilendaagsche nij
verheid zich bevindt, vooral leerrijk, wanneer eigen 
prxhiet kau vergeleken wonlen met dat van vn-etu-
idfii, hot is een niet minder vernielend, ja een op-
Mïkkcnd •ehtfuwapel, O O M enkele maal te verwijlen iu 
'igrijs verleden, o m eens zichtbaar de geschiedenis 
«>r oogen ti' krijgen, dat is de ontwikkeling vun 

•-•ii geheel volk, o f wel van e e n afzonderlijken land
lord. Het is aangrijpend, zoo ojieens getuige te zijn 
an den hundenarlveid van hen die vóór ons leefden , en 

door hunne noeste vlijt ons de zegeningen hebben 
-ebrocht die wij thans genieten. 

Zij spreken tot u, die oude handschriften en ge
denkpenningen , die TOOT worpen van huiselijken of 
tnaatschapjielijken aan); zij dwingen u onwillekeurig 
uw hoofd te ontblooten, omdat hetgeen gij ziet ge-
leiligd is door zooveel, dat getuigt van den roem der 
aderen. 

Onbekend zijn in ons land de historische tentoon
stellingen niet; men zag ze reeds binnen dc muren 
van Utrecht, Delft, Middelburg, Zuaudam en Aiusicr-
lain, c n al hadden deze allen recht vanoestiuin.de 
Historische Tentoonstelling van Friesland heeft dit iu 
elk opzicht, omdat zij e e n blik doet werpen opeen 
volk dat, zooals de Friesche dichter zong, »twin
ded ieuwen syn selde namme h&lde koe''; op een 
olk, dnt somwijlen wel wat al te vasthoudend is 

aan de gebruiken van voorheen; een volk, dat zijne 
r/oote mannen — en het Waren niet weinigen, die 
aan ilen lande groote diensten hebban gedaan — in 
eere houdt; een volk dat, al spreekt het .'Nederlandsch", 
toch dweept met zijne eigen taal en letterkunde. 
en hen liefheeft die haar beoefenen; een volk, dat 
zich den naam van «vrije Friezen" wnanüg mankte. 

Het zal den lezers van dit blud zeker niet onwelkom 
üjn, eens e e n vluchtige wandeling te maken door de 
10 zalen van het Koninklijk paleis, waarbinnen deze 
tentoonstelling gehouden wordt. Ik zeg vluchtig; 
*ant o m eene goede e n vruchtbare studie van deze, 
duor bijna 1500 inzendei-s bijeengebrachte, schatten 
temaken, is noodig, dat men, nn voorafgaande be-
Hud.-cring van de rotan 300 pagina's bevattende 
•Gids voor de Historische Tentoonstelling van Fries
land" , eenige dagen afzondert ter nauwkeurige he-
«Wiwing. 

Toch kan een kort overzicht zijn nut hebben; 
'Ie tentoonstelling zal nog eenigen lijd geopuul blijven : 
I kan ziju. dat menigeen daanloor opgewekt wonlt 
tot nadere kennismaking. 

V o o r a f i-en enkel woord over Leen warden zelf. 
Hij die tper spoor" van buitenaf komt, ontvangt 

<• uiet onaangenainen indruk vau de stad Groote 
nieuwe gebouwen doen n zien, dat zij zich uit-
Widt, dat men bij een «nieuwen aanleg" Is, die 
totttond toen Leeuwarden ophield o vesting" te zijn. 

De nieuwe straten hebben — e n waar nog geene 
|ebouwen verrezen, bewijzen het de n*eds aangelegde 
fbveiscls — een broeden aanleg. Wanneer men niet 
•B koetsten weg naar de stad verkiest, komt men 
•agl een kleinen omweg voorbij de nieuwe veemarkt, 

sierlijk en myaul aangelegd, het bewijs levert 
•4 de veehandel e r niet onlielangrijk is. In ièn 
-oord, Leeuwarden van buiten bezichtigd is fraai, en 
';wkt enorm a f bij de stad zelve, die slechts mooi 
• goed gebouwd is m der Friezen oog", maar ook 
•aaa in hun oog. 

Prachtige gebouwen, gij zoekt ze in Leeuwnr-
'"fl tevergeefs; groote pleinen — 't zoogenaamde 
kiuland niet medegerekenil — ontbreken ; een beurt-
(loouw is evenmin als een afzonderlijke schouwburg 
^'iwczig, e n o f de grachtjes, die de stad doorsnij-
•n e n wier water in kleur e n nuk de Amsierduin-
4e grachten naar de kroon wenseht tc steken, 
'''gezondheid der inwoners bevorderen, betwijfel ik 
•I hoogste. 

Het eenige mooi, dat Leeuwanlen voor den vreom-
•bag bezit, is de «Prinsentuin", di« er smaakvol 
u't-iet en waar men niet wonltgeérgenldoor: ahet 
* verboden bloemen te plukken o f 't plantsoen te 
^liadigen"; instede daarvan vindt men hier en 
• i f op eenige bonljes de mededeeling: ndat de zorg 
l 0 °r het plantsoen aan 't publick wonlt opgedragen." 

Maar, daar staan wij voor het «paleis" . . . . 
li lacht, lezer? Welnu, ik neem het u niet kwalijk. 

Wanneer dc Leeuwarders n niet vertelden dat 't paleis 
ongeveer recht tegenover de hoofdwacht staat, en 
gij uiet wist dat de Historische Tentoonstelling iu het 
npaleis" gehouden wenl, gij zoudt er tevergeefs 
naar zoeken. 

Het is dan ook alles behalve een fraai of inoiiumenteel 
gebouw; het is niets meer dan een eentonige groote 
klomp bepleisterden steen, die alle blijken van verval 
draagt. Van buiten niets, dnt u doet deuken aan een 
vorstelijke woning, en wanneer Eokhoft* het niet op 
pag. "20 van zijn ftFi'iesland" had vi'iteld, zou menig
een het niet weten, dat het iu 1505 door Boudewijn 
van Loo, Koninklijk Rent meest er-generaal in Friesland, 
gesticht en sedert 1587 door de elkander opvolgende 
Stadhouders bewoond, veranderd, vergroot en ver
fraaid werd. In 1795 wenl het ontruimd, en ging 
iu 180G iu particuliere handen over, totdat 'L. M. 
Willem I het in 1814 aankocht. 

Tegenwoordig staat het ledig, ja telni in de salen, 
waar voorheen /oo menig hciuemd staatsman leefde 
en werkte, vindt gij geen enkel meubelstuk meer. 
Het was dan ook voor eene gelegenheid als deze bij 
uitnemendheid geschikt. 

Maar treden wij binnen, gevva|>end met de reeds ge
noemde rGiiIs", die voorzien is van 2 plattegronden — 
beneden en bovenverdieping — op ' / ï 0 0 der ware 
grootte. Zaal I is geheel gewijd uan de hoogste oud
heid der provincie ; alles wat er aanwezig is geeft 
ruime stof, om een blik te werpen op de geologische 
formatie van Friesland; men vindt er allerlei goed 
bewaarde gesteenten uit het Diluvium en Alluvium 
en kan er zien, dat dit laatste veel moeras-ijzererts, 
ijzer/and euz. bevat; voug hierbij de voorwerpen van 
dierlijken oorsprong, zoo van gewervelde uls ongewer
velde dieren, en gij hebt ongeveer een denkbeeld van 
den rroegeren bodem dezer welvarende provincie. Bezie 
venier de in deze zaal aanwezige kaarten, en 't 
blijkt u, dat ook de gedaante sedert SOU wen veel is 
veranderd. 

Dat blijkt o. a. uit de kaart van de Biltlanden , 
bedijkt in 1505, waarop een vak, waarin staat: 
• Corte Ivescrivoiighe van der Cuninck Maiestt. 1311-
landen , ter ordonnantiën van den doorluchtigen hooch-
gebooreii heeren II. /union, hertOOh in sijn lenen 
tsn Sassen heer ouer Vrieshuit ende Gronningen etx. 
Anno 1505 n-rst uu Westfrieslant bedijekt, Welcke 
in deze cortc jaren sou in timmeragien, bouwinge 
ende bcplanlinge, soe oeck iu die verbet erin ge van 
den zeden ende manleren vau den inwoonden van 
dien aaer veel toegenomen helft. Is ouentrui doren 
doiiervluedinge inudatie in den verledene jure van 
70, den eersten Nouembris geschiet an den zeedijc-
ken ende lauden zeer geeorrumpiert ende alsulcke 
schade geachiet, datiet bijnae totter des|ieratieii van 
den inecsten part vuu den inwoonden naam welvaart 
geeomen is." Tengevolge van den vloed van 1570 in 
kleuren geteekend en met de dijkbreuken bijgewerkt 
door Jan Jansen Koster, met bijgevoegde huizen en 
namen van alle toenmalige bewoners van bet Bihlt. 

Wanneer wij «order die gezichten op oorpen enz., 
alle teekeningon aan den wand opgehangen, voorbij-
gaan, om ons te plaatsen voor de groote vitrine, 
waar wij naast en tusseheu urnen en potten vinden: 
lansen, beitels, wiggen en hamers, vervaanligd van 
vuursteen en serpentijn. dau ziet men, dut hier eens 
eeu volk heeft geleefd en gewelkt, welks behoeften 
luttel wuren, eu welks hulpmiddelen onze verbazing 
wekken. 

Zaal II verplaatst ons ineens temidden eener 
eerzame I|indcloo|ier familie: het huishouden, man 
vrouw en twee dochten, baande theetafel vereenigd. 
Het is cAi\\ lu'useh.' kamer van lliudrloopcn af
komstig, e n door Hindelooper timmerlieden ineenge
zet (de vloer van zwarte en roode steenen—estrik
ken — , de muren bedekt met kleine gekleurde c n 
liesehildenle tegeltjes, zijn geschilderd door donheer 
P. B o s n i a , kunstschilder te Leeuwarden); overigens 
geheel het huisraad van e e n Hiiidoloo|>er uit vroc-
geron tijd, waaruit men ziet, dat de schilderkunst 
niet zuinig werd toegc|Mst. 

Bijna niet fVn voorwerp, of het is met phantastische 
klem-en en figuren als het ware bezaaid, het zwavel
stokbakje zoowel als 't theeblad, de lessenaar daar 
in den hoek evengoed als de groote tafel, die daar 
tegen den muur staat, en waarvan het blad aau 
de onderzijde - 't is opgeslagen — prijkt met e e n e 
voorstelling van Abraham's onerande; ja zelfs de 
houten wieg, die daar met alles wat e r bijliehoort 
zoo rustig staat, heeft evenals de trap, die n n a r de 
liedstede voert — want deze is zoo hoog, dat men 
haar door dnt hulpmiddel moet hestijgen — ruim
schoots genoten van de kunst des schilders. 

T n u i w e n s dat hier welvaart heerschto, blijkt uit 
het pronkkastje met zilver; uit al dat )K>rseleiu iu 
den vorm v a n borden, schotels e n koppen; uit dat 
beschildei'de vensterraam, waarop 's mans bedrijf in 

den vorm van een schip is afgebeeld ; uit die be
schutting rijk met paneel cn lijstwerk versierd en 
waaraan de eenigszins zware kroonlijst een wel wat 
gedrukt voorkomen geeft. 

Die bewoners bezaten bij al hun eenvoud kunst
zin, en waar die niet toegepast werd, ontzag men 
de moeite oiet om allee een vroolyk aanzicht te geven, 
getuige de witgeschuurde zolder van grenenhout 

De zalen III, IV, V en VI met de dnarbijbe-
hoorende gnngen, bevatten eene rijke verzameling 
van: Plattegronden van- en gezichten op en in 
steden. Voorwerpen in den bodem gevonden. Voor
werpen betrekkelijk llindeloopen. Portretten van vor
stelijke personen, Regeering en Rechtswezen, Pen
ningen en Munten , R.»C. Eeredienst, Krijgswezen , 
Zeewezen, Waterwerken, Friesche Letterkunde en 
Onderwijs. 

Zaal V i l , XI en XII bevatten voorwerpen van 
huishoudelijke,, mini, en die Intrekking hebben op 
bet gildewezeii, benevens gravuren, teekeningen en 
de producen der schillerkunst. 

Dat Friesland er trotsch op is, het geboorteland 
te zijn van vele voorname schilders, ziet men hier, 
waar naast de vruchten van het penseel da portret
ten iler meesters zijn aangebracht; dat Alma Tade-
iiiu, die in 183G te Dronrijp werd geboren, C. Bis
schop, die in 1828 te Leeuwarden 't levenslicht zag, 
en H. Hollander, die daar eveneens wenl geboren, 
niet vergeten zijn, begrijpt ieder. 

Zaal Vil ' stemt zeker een ieder tot heiligen ernst: 
hier vindt men, behalve eene rijke verzameling van 
trouwkistjes. brandewyuskoppen, trouwharten, enz., 
allen mbci die een beeld vormen van de zetten eu 
gewoonten der Friesche vaderen, eene vei7Jimeling 
afkomstig en in verblind staande met eene vrouw, 
door Cats genoemd dc >eerbare, kunstrijke en wijt-
beroernde jonekvrouwe", en dut zij, Anna Maria van 
Schuunnaa, dit werkelijk was, blijkt uit die door 
haar vervaardigde teekeningen en etsen. Herbaar 
en wijdbeioemd was zij, en wanneer het gegeven 
verbod opgeheven wenl, en wij eens die brieven en 
boeken mochten doorlezen, allen van haar afkom
stig- en die daar nu in de kast, eens door haarzelf 
gebruikt, terneder]iggen, wij zouden misschien een 
nog diepeien blik kunnen slaan in 't leven van dez* 
leerlinge, volgelinge en vriendin van Jean de Labadio, 
die verre boven ban- tijdgenooten stond. Al werd 
zij ook te Keulen geboren , toch mag Friesland, waar 
zij een groot deel vau haar leven doorbracht, tmtseh 
op deze historische merk waardigheden zijn. 

De zalen IX, X en XIII zijn belangrijk wegens 
deu rijken inhoud, omvattende Adel, Kerk-en Arm
wezen, benevens verschillende Friesche kleederdraeh-
ten; terwijl in de daarbij behoorende gangen een 
overzicht wonlt gegeven van volksvermaken en di
verse zaken, zooals mangel plan ken en priksleden, 
allen rijk Iwschilderd of gebeeldhouwd. 

Wij stappen de keukeu voorbij , om even op de 
plaats de doopvonten en andere antieke hanlsteenen 
voorwerjN'ii in oogenschoitw te nemen, vvaaionder 
oene groote doodkist, en een grafsteen, datecrende 
van 28 October 1341 , waarop eene figuur, waar-
srhijnlijk een pelgrim, is afgebeeld. Een tier doop
vonten, voorzien van gothisehe bogen, eveneens uit 
de 14'1' eeuw, is blijkens een erop gelx'itehl versje 
in 100S uit den grond opgedolven. 

Van de plaats komt uien door eene gang, waarin 
voorwerpen op de sterrenkunde betrekkelijk zijn uit
gestald, en waar ook 't beroemde planetarium, door 
den eenvoudigen Franeker werkman Ekw Eishiga ver
vaardigd, is afgebeeld, in eene slaapkamer der 17** 
eeuw, uitmuntend gestolTeerd; vooral trekt de aan
dacht een antieke, massieve, met marmer ingelegde 
tafel , een fraaie, uit eikenhout, gesneden bedsteekust 
en daarmede geheel overeenkomende bedstede. Deze 
laatste vertoont van binnen drie medaillons met 
mannen- en vrouwen kop pen; Op deu rand van de 
bedstee leest u i e n met groote lettors: Christ*is*voor*ons* 
ghestorvi'n,*diiiir'doi>r'heblK'u'wv*ghenade"verworven. 

Men is hier blijkbaar in 't slaapvertrek van een 
voornaam en rijk persoon, want behalve een groote 
ijzeren, bontgeschilderde geldkist op voetstuk met 
zeer fraai slot, vindt men er, naast een »Aliiinnnrh 
pour Can de grace 1037", een fraai bewerkt ver
guld ijzeren geldkistje. 

Terwijl zaal XVII u verplaatst in dc voormalige 
senaatskamer der Franeker Hoogeschool, en iu zaal 
XIX nog eent TOnamenng kaarten en platen aanwezig 
zijn, kan zaal XVIII met recht een pronkzaal gc-
heeten worden. Men weet niet Wat het eent en 
meest te bewonderen, die gmotc notehooinen, met 
eblxuihoiJt ingelegde kast, fraai gebeeldhouwd, dut 
ebbenhouten kistje met zilver ingelegd, dan wel dat 
fraaie ebbenhouten, met schild|nul ingelegde kastje; 
hier is waarlijk te veel fraais o m eene keus te doen. 

Meen echter niet, dut m e n hier uitsluitend met 

Friesche kunst te doen heeft, dat zij verre; 't U 
meerendeels buitenlandsch fabrikaat, hetwelk o. m. 
blijkt uit het bijschrift in een der kasten, hetwelk 
vermeldt, dat zij omstreeks 1083 uit Italië werd in
gevoerd. 

Trouwens hoeveel middeleeuwsche kunst deze ten
toonstelling ook aanbiedt, wat rijken voorraad van 
gedreven, geciseleerd en gegraveerd zilver men ook 
opmerkt, dat de Friesche vaderen het in de Kunst 
ver gebracht hadden blijkt niet. 

Men had, dit valt te ontdekken, zin voor bet schoone, 
eu stoffelijke middelen om het aan te schallen, maar 
met eigen toepassing bleef men verre ten achter; alles 
moest beschilderd wonlen, en hoe phantastischer de 
vormen en hoe schriller de kleuren, des te aange
namer. Bezie maar eens dat houtwerk, die kisten, 
kastjes, rnaiigelplanken, stoven enz., het bewijst U* 
dat de maker niet rustte voor alle hoekjes, zelfs met 
sterretjes enz. als 't ware bestoken en bezaaid waren , 
en de knxin werd op 't werk gezet door het rijke
lijk aanbrengen van allerlei rijmpjes en spreukjes, 
gelegenheidsversjes, of, waar deze niet te pas gevon
den werden, voorstellingen uit de Heilige Schrift, by 
voorkeur uit het Oude Verhond. Ik geloof echter dat 
dit laatste niet uitsluitend ecu Friesch karakter ken
merkt : ons geheele volk schijnt in vroegeren tijd 
aan dat euvel geleden tc hebben. 

Al is nu echter de Historische Tentoonstelling 
niet uitsluitend eene expositie van oFricsche" oudhe
den, ik geloof toch, dat zij voor den beoefenaar der 
middeleeuwsche kunst een ruim veld aanbiedt, en 
dat het een gelukkig geslaagde onderneming van het 
Friesch Genootschap van Geschied , Oudheid- en Taal
kunde kan gebeeum worden. De werkzaamheden, aan 
het orgauiseeren verbonden, waren niet gering, maar 
met des te meer zelfvoldoening mag dan ook het 
Bestuur op hetgeen het totstand bracht terugzien. 

Gr. H. 

EEN DUITSCH TIJDSCHRIFT OVER ONS 
RIJKSMUSEUM. 

Men leest in de Deutsche Bauzcitung von 15 
Augustus j l . , no. G5, bl. 320: 

Entwurf j'ur das Siederldndische Beichsmuseum 
von Architekt COYPIUi. Photographien von Wegnar 
u. Mottu. "Dassdie a re hi tektonische Losungmit ihren 
Qachen und mageren Details, m den en die unge-
mhlachteten Mussen des Aufbauea iu iiblem Verhalt-
niss stelieu, una ansprechend eriehlenen ware, 
wagen wir nicht zu behaupten. ludessen ist nicht 
zu verkennen, da«s mit den Elementen dieser Archi-
tektur (eenige regels hooger Nederlandsche Hcnnis-
Sfl'H'e-houwkunst genoemd) unter der Hand eines 
anderen Künstlers sicheilicb weitaus gliicklichere 
EITekte sich wurden crzicleti lassen." 

Zal hierop ook een antwoord volgen uit Nederland ? 
G . , 3 Sept., '77. R. v. E. 

HET KOKKIE VAN DEN HEER L E CO.MTE. 
Terwijl het ofTiciëele rapport dor tentoonstelling-

jury's nog niet in het licht verscheen, heeft dc heer 
Le Coatte bij de firma Brinkman, te Amstei-dam, 
een Beoonleelhigsgids voor de tentoonstelling ver
krijgbaar gesteld, waarin door den schrijver eenige 
vingen wonlen gedaan en beantwoord in verband 
met het tentoongestelde, daarbij tevens den wensch 
te kennen gevende, te wonlen terechtgewezen, 
waar hij mocht dwalen. Dit laatste geeft ons den 
moed de stoute schoenen aan te trekken, en onze 
opinie aangaande den arbeid van den heer Le Comte 
te zeggen. 

Naast zeer veel afkeui-enswuanligs vindt ook de 
heer Le Comte veel op de tentoonstelling, dat lof 
verdient, doch, gelijk ook iveds in het Handelsblad 
wenl opgemerkt, zijn er te veel zaken die voor ons 
land in het algemeen verreweg te kostbaar zijn, 
terwijl daarentegen een buitengewone overvloed van 
middeleeuwsche producten een zware schaduw over da 
tentoonstelling werpt. 

De middelweg is niet in het oog gehouden, en 
dit was, bet standpunt onzer hedendaagsche kunst
nijverheid iu aanmerking genomen, dringend nood
zakelijk. Tot ons leedwezen heeft de heer Le 
Comte dit over het hoofd gezien, eu zonder over 
ziju beschouwingen omtrent dc door hem aangehaalde 
inzendingen in détails te willen treden, mogen wij 
niet ontveinzen, dat hij de overmaat der zooge
naamde i-enaissance-inzend ingen niet genoeg gispt, 
ja, enkele muien de gelegenheid aangrijpt om daar
aan een woord vuu lof te brengen, evenals hij den 
wensch uitdrukt, dat de veelbespmkeii w-erkplaats 
aan het nieuwe Museum de Nederlandsche Kunst 
nieuwe krachten moge schenken! Waarom deze zooge
naamde i)school" voor beeldhouwers bestemd schijnt 
om allee, wat tegenwoordig hiertelande op het ge-
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bied van beeldhouwkunst nog leeft, voor dood te 
verklaren, is, wij moeten het gulweg bekennen, een 
volmaakt raadsel. Moeten alle Nederlandsche en 
in Nederland werkzame beeldhouwers stilzwijgend 
voor het hoofd wonlen gestooten, omdat een zekere 
partij door haar verbeven positie , of liever gezegd 
machtigen invloed, de teugels van alles, wat tot 
schoone kunsten gerekend wordt, tracht in banden 
te krijgen? Het komt ons voor dat het niet raad 
saam is, de zoo streng eenzijdige beginselen dier 
partij op eenige wijze tc steunen, en daar de beer 
Le Comte eveneens in den aanvang van zijn geschrift, 
zegt, een onafhankelijk standpunt in te nemen en 
onpartijdige critiek uit te oefenen, zoo moeten wij 
zijn verzuim, om de tegenwoonlig machtige iniddcl
eeuwsche kunstrichting met deze tentoonstelling ut 
verband te brengen, enkel aan te veel goed ver
trouwen tnesrh rijven. 

Ook schijnt het ons toe, dnt bet boekje van den 
heer Le Comte wel wat omvangrijk K cn dc prijs 
wat hoog. Zal een leek in de kunst door een der
gelijk geschrift afdoend worden voorgelicht, dan die
nen kortheid en zakelijkheid op den voorgrond te 
staan, en zal bet door zoovclen mogelijk gelezen 
worden, dan dient ook de prijs zoo laag mogelijk 
gesteld. Wat ons betreft, geven wij in kortheiden 
zaakrijkheid hoven dit geschrift de voorkeur aan het 
verslag, dat in bet Handelsblad reeds over deze ten
toonstelling verscheen. — Wij vertrouwen intusschen, 
dat, zoo de koo|»crs van het boekje bet met aandacht 
zullen lezen eu herlezen en daarbij het verslag van 
het Handelsblad zullen raadplegen, zij over hel al 
of niet nuttige dezer tenloonstclling eenig juist oor
deel zullen verkrijgen. 

31** ALGEMEENE BIJEENKOMST 
nr. ii 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
hield op Donderdag den ü Septeml>er de 31»" Al
gemeene Bijeenkomst in het gebouw Bellevue, op de 
Schans bij dc Leidsehe Barrière te Aiustenlam. 

In het lokaal der vergadering waren verschillende 
bouwkundige ontweren en photographieén ten toon 
gesteld, waardoor het geheel ccn feestelijk aanzien 
had. Op bet gevaar af van eene of andere inzen
ding te vergeten, geven wij hieronder de namen der 
heeren inzenders met vermelding van het tentoon
gestelde, als: 

A. N. Qodeflroy, verschillende schetsontwerpen voor 
Rijks-telegraafkantoren op het Damrak eu in de 
Spuistraat, vuor «cn groote Koopmanslwurs in de 
verbreedc Damstraat en voor de verl>ouwing van het 
Binnengasthuis, allen te Amsterdam. 

B. de Greef Jzn., onderscheidene openbare scholen 
in Amstenlam met eene verzameling van eenige il-
luminatiën cn decomtién hij ojienhare rentten van af 
het laatst der voorgaande eeuw. 

E . Sehelteina, teekening eener villa. 
P. F. Laarman, ontwerpen van een villa bij Am

stenlam en van een monumentale fontein ter eere 
van een venlienstclijk burger, als antwoonl op een 
prijsvraag. 

D. J. Sanches, eenige woonhuizen te Amstenlam. 
J . Olie Jzn., teekeningen naar lielangrijko oude 

bouwwerken in Nederland. 
Th. Asseler, ontweriieti van R. C. kerken te Wer-

fershof en te Wannenhuizcn. 
J . G. van Niftrik , ontwerpen voor de aanlegsteigers 

aan den Westcnlokdijk en de Handelskade aan het 
Oosterdok. 

Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, 
opmetingen van oud-Nedcrlandsrhe houwweiken en 
bekroonde ontwerpen. 

Afdeeling Rotterdam, photngmphieën van de spoor-
wegwerken te Rotterdam en ontwerpen van eenige 
openbare scholen. 

De heer J. G. van Niftrik oiende als Voorzitter 
tegen elf uren de vergadering, om in de eerste plaats 
eenige mededeelingen te doen omtrent de samenstel
ling van het Bestuur, de verzending eener cirrulaire 
betrekkelijk het Bijblad aan de Afdeelingen, bet 
vaststellen van het pogrammu der prijsvragen en de 
veranderingen, in bet personeel der correspondenten 
ontstaan. Spreker wekte de aanwezigen op, de hoogst 
bezienswaardige tentoonstelling van Kunstnijverheid 
te bezoeken en wenschte onder de toejuichingen der 
Vergadering den architect dier tentoonstelling, den 
heer J. R. de Kruyff, medelid iu het Hoofdbestuur 
dezer Maatschappij , geluk met zijne benoeming tot 
officier van de Eikenkroon. 

Het bleek verder uit zijne mededelingen, dat bet 
Kon. Instituut van Ingenieurs eene prijsvraag voor 
een gebouw ten dienste van dat Genootschap uitge
schreven en daartoe dc Maatschappij tot Bevonlering 
der Bouwkunst heeft uitgenoodigd drie deskundigen 
in de IwoordodingscoiniiiLssie aan te wijzen. Met toe
stemming van het Bestuur hecll de Voorzitter die 
taak op zich genomen. 

Nadat de Voorzitter kennis gegeten had van een 
schrijven van den hoer J. II. Leliman, die tot zijn 
leedwezen verhindenl was deze vergadering bij te 
wonen, werd een woord van hulde gebracht aan de 
nagedachtenis van het lid A. W. van Erkel, die op 
jeugdigen leeftijd door deu dood aan de Maatschappij 
ontrukt word. Met eenige mededeelingen omtrent de 
regeling der werkzaamheden Insloot de Voorzitter 
zijne rede en werd de bespreking der bij convocatie
biljets toegezonden vragen aan de orde gesteld. De 
zes eerste vragen werden achtereenvolgens, voorliet 
meerendeel vluchtig Imlmndeld De reden daarvoor lag 
voor de hand, daar de algemeenc bijeenkomsten door 
het meerendeel der Men, en onzes inziens zeer terecht, 
beschouwd worden als meer strekkende Uit het aan
houden \an den vriendschapsband onder vakgenooten 
en tot gezellig samenzijn, dan wel tot grondige be
spreking van verschillende vraagstukken. 

De vragen, waarover het woon! gcvoenl werd, 
wan-n de navolgende, als: 

1". Meermalen wonlt de bouwmeester geroepen 
tot het beoonleelen van prijsdingonde ontwerpen, 
opgevraagd door particulieren of corporation. Zou 
het niet billijk zijn, dat hy zicb voor die tijdroovende 

en veelal ondankbare werkzaamheid liet betalei; en 
is bet niet wenschelijk, dat te dien opzichte alge
meene voorwaarden worden gesteld? 

2°. Welke zijn de beste regelen en uitwodige 
vormen voor den keuken- en kamer-scboorsteenbuw , 
Opdat deze belangrijke onderdeden volkomen aai hun 
doel beantwoorden ? 

3°. Is het in onzen tijd, uit het oogpunt der 
kunst, aanbevelenswaard, terug te keeren ut de 
bouwvormen en construction van vóór 2 a 3 eci wen? 

4°. Wat is dc beste, overal auu te wendet ma
nier tot luchtverversehing eener woonkamer ei zaal 
met kunstveilichting. waar gestookt wordt? 

5°. Is dc studie der archeologie voor den I O U W -
kunstenaar noodig, en, zoo ja, wat moet vorden 
gedaan om die studie aan te moedigen? 

0°. Welke is de grondslag, waarop algememe be
palingen moeten worden vastgesteld VOOT de lereke-
ning van bet honorarium der bouwkundige werk
zaamheden? Op welke wijze zou die toegepast kun
nen worden vuor Nederland? 

Bij de discussie bleek het, dat geene sclui'telijke 
antwoonlen waren ingekomen en dat geen de' leden 
de taak up zich wilde nemen een ufmeenlere vragen 
bepaaldelijk te behandelen, zoodat de beantwoording 
zich in hoofdzaak tot het doen van bemerkingen en 
korte beschouwingen bepaalde. 

Omtrent vraag 1 kan wunlen vernield, dat denbeer 
II. W. Veth van meening was, dat de beoord<wling 
van prijsvragen een eerepost moet blijven en dat 
betaling uit dien hoofde niet te pat komt. welke 
meening iu hoofdzaak door den Voorzitter werd be
streden, 

Dc discussie omtrent de tweede vraag gaf den 
heer J. Verdonck aanleiding het verzoek tot (ie aiehi-
tecten te richten, om bij den I K H I W van icuken-
schoorstcencn vooral aan ruime luchtkanalcn te den
ken, waarna de heeren P . Kleiweg Dijseriuik en II. 
W. Veth eenige mededeel ingen deden omfent de 
constructie dezer schoorsleenen. 

Het kon niet anders of dc denle vraag: nis het 
wenschelijk uit het oogpunt van kunst, om terug 
te koeren tot de bouwvormen van vóór 2 a 3 eeu
wen ?" moest aanleiding tot bespreking gevut. Dooi
den heer H. W. Veth ingeleid, wenl uS vraag 
meer bepaald beantwoord door den heer H . P. Vogel, 
al had laatstgenoemde aanvankelijk geen plan daar
omtrent het woord te voeren , daar deze nek door 
hem in de Haagsche afdeeling uitvoerig bchanuctd was. 
Er werd lietoogd dat het onraadzaam \ w Uit de 
oude bouwvormen terug te keeren: baddui onze 
voorouden het spiegelglas gekend, voorwaar de 
vurmen zouden zich wel anders hebben voorgedaan, 
evenals Uil ven hulpmiddelen van den tegenwoor-
digen tijd zich verzetten tegen iniddcleeuwsche opvat
tingen. Het is den kunstenaar onmogelijk ;ich vrij 
tc houden van dc indrukken cn van den invlied van 
bestudeerde bouwstijlen, maar hij moet meester blij
ven van die indrukken en zijn individualiteit trachten 

te bewaren. Onze voorvaderen deden evenzeer; zij 
generaliseerden. Hun roem is dat de frissche fantasie 
op oude klassieke vormen cn voornamelijk op da 
Italiaansche wenl toegepast, waarbij zij op het krach
tigst hun eigen zelfstandigheid handhaalilen. Ver
werken , niet navolgen was hun leer! Het terug
geven van den stijl van een vervlogen tijdperk achtte 
men hoogst afkeurenswaardig. 

De Vergadering beaamde het gesprokene en bij 
eenig nadenken moet het ook verwondering baren, 
dat er in de zoogenaamd verlichte negentiende eeuw 
nog menschen gevonden worden, die den teruggang 
tot dc bouwvormen van vóór *2 of 3 eeuwen wen
schelijk achten. Wellicht wonlen daardoor eerzuch
tige bedoelingen van enkelen voldaan of verwach
tingen verlevendigd om ook op staatkundig of ander 
terrein tot dien tijd terug te keeren: het algemeen 
en het denkende deel der maatschappij moet die 
wanhopige pogingen afkeuren, al valt het niet te 
ontkennen, dat sommigen hierin tc goeder trouw 
medewerken of ziende blind zijn. Het gezond ver
stand moet ten slotte zegevieren cn zelfs een leek 
zal erkennen, dat de bouwkunst in de eerste plaits 
zicb regelt naar de behoeften en gewoonten, cn dat 
die onzer eeuw hemelsbreed verschillen met die van 
onze voorvaders, zal gerecdelijk worden toegestemd. 

De beraadslaging over vraag 4 gaf aanleiding tot 
het doen van mededeelingen over ventilatie van scho
len en vergaderlokalen door de heeren A. L. van 
Gendt, H . W. Veth, H. Cramer, J. Leguit, W. II. 
Kam, E. G. A. Fol en A. Brans. De vijfde vraag 
wenl, wat het eerste deel aangaat, toestemmend 
beantwoord cn ten aanzien van het tweede was men 
de meening toegedaan, dat reizen 'm het buitenland 
hoogst weldadig zou werken. Bij de laatetc vraag 
werd door verscheidene leden op het bezwaar gewezen, 
dat erin gelegen was om een tarief te ontwerpen, 
dat voor alle voorkomende gevallen kon worden toe
gepast. Hoewel dit erkend wenl, waren anderen 
en vooral het bestuurslid A. J. C. J. S. Bergsma vau 
oordeel, dat ecn tarief goede diensten kan doen , wan
neer dit door eene vereeniging als dc Maatschappij 
tot Bevonlering der Bouwkunst is vastgesteld. 

Dc Voorzitter zag zich genoodzaakt dc discussien 
te sluiten om den noodigen tijd beschikbaar te hou
den voor dc bezichtiging der nieuwe werken om 
Amstenlam. 

Dadelijk na liet sluiten der vergadering, werd de 
gelegenheid te haat genomen zich te ververschen, 
waarna aan ieder zich in of op de omnibussen be
gaf, die door de goede zorgen der Afdeeling aan bet 
lokaal gereedstonden om dc Men naar het haven-
front tc vervoeren. Eeu wel ingerichte stpomboot 
lag daar gereed om de heeren in dc gelegenheid te 
stellen achtereenvolgens ecn bezoek tc brengen aau 
de sluiswerken vau Schellingwoude, de handelskade 
buiten den Ooslcnlokdijk eu de vee- en laadsteigers 
aan den Westcnlokdijk. Dit uitstapje werd zeer ver
aangenaamd duor de gedrukte beschrijving van 
eenige gemeente- en sUiatsspoorwegwerkcn te Amster
dam, waarvan den leden staande de vergadering ecu 
exemplaar was uitgereikt. 

Wij behouden ons voor die werken in een volgend 
nommer met ecn enkel woord te bespreken en be-
paku ons tot de mededeeling dat de watertocht te 
1'.., uren was afgeloopen. Bij bet verlaten der stoom

boot was er gelegenheid om per omnibus naar Na-
turn Artis Magistra te rijden en dc Voorzitter der 
Afdeelit g had de gelukkige gedachte om den weg 
longs de Buitenkant, Kattenburg, Wittenburg en 
Oosterburg te doen nemen, waardoor " - c " gelegen 
beid had ecn blik te werpen op de vele in uitvoe
ring zijnde werken. 

Tc ruim vijf uren vereenigden een vijftigtal leden 
zich aan ccn welbcreiden discb in de bovenzaal vau 
bet gebQUW van het Zoölogisch Genootschap. Onder 
gczelligcn kout deden dc spyzcti zicb goed smaken, 
en ccn woord vau dank wordt bij deze gaarne ge
bracht aan het Bestuur der Maatschappij en dat der 
Amsteidamsche Afdeeling voor de moeiten en zorgen, 
die zij zich ter wille vaa de leden gegeven hebben. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

Het Pruisisch Ministerie van Binnenlandsche Zaken 
heeft bij de wetenschappelijke commissie uit de af
deeling Geneeskunde het plan ingezonden, betreffende 
de 11 "y.i- ung van het spelstelsel te Keulen. met 
opdracht daaromtrent een eindverslag uit tc brengen, 
hit rapport is uitgebracht en in Eulenberg's Fier-
teljuhrssehrift openbaar gemaakt. Be Commissie 
verklaart zich tegen het plan. Ter verdediging van 
het stelsel was onder andere aangevoerd: »dai de 
Rijn, zelfs hij lagen waterstand, nog ongeveer G00 
kubiek meter water per seconde wegvoert, terwijl 
een toevoer van 1SI10 kub. meter rioolwater ]»er dag 
slechts 21 liter per seconde bedraagt en er derhalve, 
zelfs bij algemeene uivoering der waterclosets, geen 
noemenswaardig gevaar bestaat voor verontreiniging 
van hel Rijnwater." IV (lommissie ziet echter in 
die berekening geen reden tot een gunstiger uit
spraak. Met de erkenning van het beginsel, dat elke 
invloed van stadsriolen op rivieren en andere wate
ren moet worden tegengegaan, vervalt baars inziens 
alle overweging ten gunste van bet plan. De uit
loozing der waterclosets in den Rijn — zegt zij 
verder — zal voor den gezondheidstoestand der stad 
geen dadelijk gevaar opleveren, daar de gemeente
lijke waterwerken hun water verkrijgen van de lio-
venzijde der rivier; maar hier is het de vraag: óf 
en in hoever het voor benedenwaarts gelegen plaat
sen gevaar oplevert, In elk geval staat het vast, 
dat men nog niet bepaaldelijk kan aanwijzen, waai
en wanneer de zoogenaamde zelfreiniging der rivie
ren — dat wil zeggen; dc oxydatic der daarin 
aanwezige organisch dierlijke stoffen — eindigt. Dit 
hangt af van allerlei omstandigheden. De gesteld
heid van het vuile water uit fabrieken, de and dor 
rivierbedding, dc werking van andere in de rivier 
uitloopende wateren, deze eu verschillende andere 
invloeden kunnen de zelfreiniging bevorderen of te
genwerken. Op grond van dit een en ander ver
klaart de Commissie, zich niet te kunnen vereenigen 
met het plan ter uitloozing der fecaliën inden Rijn. 
In de gegeven omstandigheden acht zij ook eene 
tijdelijke uitvoering van zoodanig plan ongeoorloofd. 

B I N N E N L A N D 
's-Gravenhage Bij beschikking van 3 Sep

tember 1877 is aan J . Jansen, te Nijmegen, tot 
wederopzegging, vergunning verleend voor een stoom-
slee|Klienst op de rivieren de Waal, de Maas, den 
Rijn en den Gelderschcn Usel. 

— De heer T. R. de Kruyff, architect te Am
sterdam , is tot officier in de orde van dc Eiken
kroon benoemd, en niet tot ridder, zooals in het 
voorgaande nommer werd medegedeeld. 

— Door den Gouverneur-Genemal van Nederlandsch 
Oost-Indie is hij het korps van den Waterstaat en 
*s Lands hurgelijkc openbare werken: verleend: 
ccn tweejarig verlof naar Nederland, wegens ziekte, 
aan den ingenieur der eei-steklas.se II. Vrendenberg; — 
benoemd: tot opzichter der eerste klasse, de ambte
naar op nonactiviteit A. Eisscs, laatstelijk die betrek
king bekleed hebbende. 

— Ingevolge cene circulaire van de Hoofdcommis
sie voor de aanstaande Internationale Tentoonstelling 
te Parijs in 1878 aan dc inzenders, is de heer H. 
J. van den Brink, alhier, benoemd tot architect van 
de op die tentoonstelling voor dc Nederlandsche af
deeling op tc richten gebouwen enz. 

— De aanstaande vergadering van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs zal gehouden wonlen op 
den ltden September 1877 in bet lokaal DiligentiA, 
des voormiddags te uren. Na het houden van 
discussie en stemming over de Notulen der vergade
ring van den Juli 1877, dc aankondiging vau 
ontvangen giften cn het aanhooren van mededeelin
gen en voorstellen van den Raad van Bestuur, wor
den dc volgende stukken aan de orde gesteld, ah : 

a. Brieven van den hoofdingenieur van den Water
staat in Noonl-Holland, ten geleide van dc waarne
mingen ain Den Helder gedurende dc maanden Juni 
en Juli 1877, opgemaakt door bet lid VV. Ph. dn 
Kruyff. 

b. Antwoord in zake de waterlocoinotief, door bet 
lid A. Huet. 

c. Over dc heropening van de scheepvaart, van 
den ouden Rijnmond bij Katwijk, door denzelfdc. 

d. Mededeeling van het lid J . D. C. M. dcRoos, 
over dc calorische machine van D. W. van Rennet, 

c. Brief van dc Socic'té' anonyme des laminoirs, 
hauts foiimenux, forges, fonderies et usines de la 
Providence, betreffende het stelsel van Hilf voor 
spoorwegen. 

De vergadering is voorts belegd tot het houden 
van discussien over bovenstaande stukken, het doen 
van nieuwe vooi-stellcn, de ballotage van onderschei
dene gewone en buitengewone leden en het benoemen 
van een lid van den Raad van Bestuur inplaat* van 
het in de Instituiitsvergadering van 4 Juli jl. nis 
zoodanig gekozen l i d P. Calnnd, ilie gemeend beeft 
voor die benoeming te moeten liedanken. 

— Ten minzien der Internationale Tentoonstelling 
van 1878 te Parijs heeft dc President der Fransche 
Republiek de toe te kennen onderscheidingen geregeld. 

Daarbij wonlt ecn som van millioen francs 
beschikbaar gesteld en een jury ingesteld, welke be
staat uit 350 vreemde en 300 Fransche werkelijke 

leden, terwijl bovendien t75 vreemde en 150 Fran
sche plaatsvervangende leden zullen worden benoemd. 
Dc vreemde juryleden en plaatsvervangers worden 
over de verschillende natiën, welke inzendingen doen, 
verdeeld iu evenredigheid tot dc door elke bezette 
plaatsruimte, het getal inzenders cn bet belang der 
inzendingen ; zij worden benoemd door de verschil-
Rcgecringen. Dc Fransche juryleden cn plaatsver
vangers worden benoemd door den President der Repa< 
bliek . op dc voordracht der tentoonstellingscommissie. 

Voor de afdeeling Kunstwerken worden beschik
baar gesteld: 17 eeremedailles en kunstwerken van 
Franschcn oorsprong; 32 medailles van dc eerste, 
44 van de tweede cn 88 van de denle klassse. Voor 
die afdeeling bestaat de jury uit 63 M e n ; de ver
houding tusschen dc Franschen cn vreemden wordt 
door den President der Republiek, op dc voordracht 
van den Minister vnn Landbouw en Koophandel, 
vastgesteld. 

Voor de inzendingen van landbouw en fabrieknij-
verheid worden beschikbaar gesteld: 100 groote me
dailles voor bijzondere onderscheidingen; 1000 gouden, 
4000 zilveren en 8000 bronzen medailles, alle op 
deuzelfdcn stempel geslagen; 8000 eervolle vermei-
dingen. De vordeeling dezer onderscheidingen over de 
verschillende o n dc ra I'd eel ingen geschiedt door de alge
meenc tentoonstellingscommissie. De groote medailles 
dienen ter belooning «hetzij van uitvindingen of ver
beteringen, welke ccn gewichtige verbetering inhei 
fabrikaat of in de wijze van bewerking hebben ge
bracht , hetzij van collectieve inzendingen, welker 
geheel buitengewoon verdienstelijk is of een buiten
gewonen vooruitgang bewijst." 

De internationale jury vangt haar werkzaamheden 
aan op 1 Juni en eindigt ze op 1 September 1878. 

(Staatscourant.) 

— Volgens de dagbladen is bij den Raad van 
State een wetsontwerp aanhangig, strekkende om 
waarborgen te stellen tegen het verkoopen ran spoor-
weglijnen door Nederlandsche Maatschappijen , zonder 
toestemming van de Regeering, cn waarbij aan de 
Regeering de macht wordt gegeven om, indien een 
Spoorwegmaatsehapj>ij in strijd daarmede mocht han
delen, dc vereischte maatregelen tc nemen, zonder 
dat zij nog zal behoeven over te gaan tot den uiter
sten maatregel van het intrekken der concessie. 

Amsterdam. Het plan voor een nieuwe veemarkt 
met abattoir in de Stads-Rietlauden ligt ten Raad
huize ter inzage en ter beoordeeling voor ecn ieder. 
Het abattoir is op het plan verdeeld in 24 slacht-
kamers, met drie lokalen voor varkensslachterijen , '2 
veeparken, kantoren voor controle en belasting, 
woningen, bergplaateen. kokerijen, wasscherijen, 
paardenstal cn remise. Een terrein voor eventueele 
uitbreiding blijft voorbehouden. Op de veemarkt i* 
voor p. m. 1800 stuks vee plaats; ook hier zijn 
uitgestrekte stellen, hokken, een waag, en overigens 
behoorlijke ruimte voor een marktmeester en de keur-
mecslers ontworpen. 

— Naar het Handelsblad van goederhand ver
neemt, zijn reeds met eenige eigenaren van perceclen, 
aangewezen ter onteigening voor de verbindingslijn 
tusschen de Rijn- en Staatsspoorwegen te Amster
dam , koopovereenkomsten door de Rijns|>oorweg-
maatschappij gesloten 

Qroningen. Bij beschikking van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken date 28 Augustus jl. is 
aan dc heeren E. J. Kuinders c. s. te Amsterdam 
tot 15 September c. k. nogmaals verlengd de ter
mijn, binnen welken de concessionarissen voor de 
buurtspoorwegen in Groningen het benoodigde kapi
taal zullen hebben bijeen- en de vennootschap tot
stand te brengen. Men hoopt nog steeds op een 
goeden uitslag. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer dc Redacteur! 
In uw veelgelezen blad van 2G Augustus is een 

belangrijk schrijven ingezonden over •machinaal tim
meren." 

Wij twijfelen niet of alle bouwkundigen zullen den 
Heer X + y zeer dankbaar zijn. Daar h\j bet beswaar 
gevoelde om gebonden te zijn aan vaste modellen, 
heeft de schrijver uitgedacht om al de binnendeuren 
van de huizen, die geen prachtgebouwen zijn, precis 
hetzelfde te maken, of in ieder geval naar de type vnn 
de «groote Zweedsche fabriek": dan kunnen dc ar
chitecten overigens hun gevoel voor kunst blootleg
gen in de teekening van de voordeur. Wst 
zou dat aangenaam zijn voor de architecten en voor 
de igroote Zweedsche fabriek"! 

En dan nog zijne nuttige wenken voor de fabrieken 
in ons land; welk ccn prachtig nieuw idee, die zes 
verticale centerboren en die overlangsche sponden. IV 
schrijver heeft, gelooven wij, nog iets vergeten. Op dl 
tentoonstelling van Kunst toegepast op Nijverheid II 
Amsterdam is onder N". 65—08 timmerwerk vau 
de «groote fabriek" tentoongesteld , en daaraan /ij11 

op en over de sponden nog eenige likken plamuurot 
stopverf toegepast ('t had nog wat dikker moeten 
zijn, 'tis nog niet goal gedekt.) 

De timmerlieden met eu zonder werktuigen mogen 
ook wei blijde zijn met dat voorschrift van draaien' 
schuurpapier; menigeen, die zijn werk niet met O" 
schaaf naar zijn zin krijgen kon , beeft zeker cr roah 
baat bij gevonden. Stopverf en schuurpapier /-ij" 
trouwens oude recepten. 

Zonder twijfel zal de Maatschappij van Bouwkunst 
die zaak krachtig ondersteunen, cn waarom pjtt' 
Het spaart de lgroote fabriek" heel wat advertentie 
kosten en dc aan lieveling van een erkende autorit»'11 

is toch maar bet ware. 
In Den Haag heeft reeds een bestuurslid van <*• 

Afdeeling cene mooie verhandeling over de IgrOOP 
fabriek" gegeven en dat stuk heeft ook in varéwr 
lende couranten gestaan , maar dat helpt niet genoeg
de heden denken allicht: mint bestuurslid is tfkff 
een vriend van een van de agenten." 

Het isj, naar onze meening, duidelyk dat ieder, 0* 
niet volgens die te ontbieden modellen zal willen wei-
ken en zyn werk naar eigen keuze en smaak ttl1 

laten maken, geen v ooi-stander is van dc bouwkua*1 

en van de ngroote Zweedsche fabriek." c + * 

D E O P M E R K E R — Zondag 9 September 1877. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag, IO flept. 

'•-Hage, te l l ' / i uren, voor rekening der gem. 
Monster, in het lokaal vnn het prov. best.: het bou
weu cener oponharc school in dc buurtschap Kwints-
houl (gcm. Monster), met verdere werken. Bilj. inz. 
9 Sept., vóór 3 uren. 

Amaterdam, te 12 uren, door burg. en weth.; het 
maker, van wegen tusschen het Blauwhoofd cn het 
Westerkanaal. 

l iurrirerhi . te 12 urm, in ln-l raadhuis: de uit
breiding dor pneumatische rioleering volgens bel. Lior-
anrsteleel. 

Wolven», ten kantore van den notaris Do Haan : 
het maken van oen gebouw. 

Blnadag, t l Mi-pi. 
'a-Hage, te 11 ureu, door lint ministerie van 

marine : bet mnken van 2 nieuwe bouten zeeknpen en 
liet oprichten ervan: é é n op Vlieland en é é n op den 
Noordvnardcr bij Terschelling. Inl. op 10 Sept., bij 
den bouwkuudigo voor den dienst van liet loodswezen, 
te 's-Hage. 

B r i e l l e , te 12 uren, ten raadhuize : bot maken eeuer 
cement steenen sluis met houten vleugels, enz. aan den 
polder De Goudmijn te Rozenburg. Aanw. 10 Sept., 
te 11 uren. 

M o e n t i d a g . ia N e p t . 
n-Uii-.h . tc 11 uren, door J. van don Heuvel, bij 

J. van Eten: bet bouwen van eene stoomfabriek inet 
aanhooren, op het terrein gelegrn langs dc Zuid*Wil
lemsvaart (noordzijde). Inl. bij den architect J . Bol* 
sius. aldaar. Aauw. 10 Sept., tc 11 uren. 

•adewater , tc 11 uren, door bet waterschap 
Snolrcwaard-eu-Zuid-Linschoten, in ' D J R O O S : het 
bouwen van eene woning voor dea machinist bij liet 
sioomgomanl nabij Oudowator. Anuw. tc 10 uren. 

w ItlesaseeN, to 12 urea, door dc directie der 
marine : hel verrichten vaa werkzaamheden betreffende 
bet uitdiepen ca verbreeden vnn de vaargeul in dc 
voorhaven van do Zcedoksluis. Aauw. op de 2 dc 
besteding voorafgaande werkdagen. 

A a a e n , tc 12 uren, door notaris Jhr. Mr. A. W. 
vr.n Holtbc tot Echten: dc verf-cn bebangwerken van 
eene iu aanbouw zijnde villa tc Nieuw-Amsterdam. 

voorst, tc 1 uur, bü L. .1. Weners: het bouwen 
vaa een hccrcnhuis op den Bongerd, aldaar. 

Rotterdam, aan het bureau der Drnkwaterleiding: 
de levcriDg van steenkolen, benoodigd voor dc stoom
machines der drinkwaterleiding, ged. Oct., Nov. en 
Dec. '77 en Jan., Febr. en Maart '78. 

Uanderdag, 13 Mept. 
Cauda, te 12 uren, door deu architect D. van Dijk, 

namcus Jhr. .1. N J. Jantzon van ErlTronten van IU 
Mimienbroek, In De Zalin: het bouwen van cene bouw-
manswoning en aanhooren in Boogevoea gemeente 
Bentleuzen Aauw. 10 Sept , tc 11 uren. 

llroiiiieek (bij Arnhem), te 12 uren: dc levering 
van 120,000 KG. vette steenkolen. 

* sic n , tc 12 uren, door bot prov. bestuur: het 
vernieuwen van eenige vakken klinkerbestrating tus
schen Assen en Rolde, benevens het doen vau her
stellingen aan voorwerpen, tot den prov. weg van 
Assen naar de Hilte behoorende. (Herbest.) 

tiran Ingen, te 12'/, uren, door burg. euwctli.: lo. 
het maken en leveren vau 1220 M. lengte riool en 
30 stuks zinkputten van Portland-cemonlsteen; 2o, liet 
leggen eener huislciding met zinkputten, noordzijde 
in de Marktstraat. Bilj. inzenden 12 Sept., 'savonds 
7 uren. 

Wentsaan, te I uur, door het gemeentebestuur : 
lo. bet makeu van een gebouw, bestemd voor dood
gravershuisje niet hergplaalscu eu znudhok; 2o. het 
amoveeren van een dorgelijk gebouw. 

Haarlem, lc 2 uren, door het gemeentebestuur: het 
maken van cene waterschoeiing, aan den Heerensiagel, 
bij de Scbalkwijkcrbrug. 

.teuzen, te 3 uren, door het hest uur der water
koeling van den cal. polder Nicuwe-Ncuzen, in Het 
Nederlandsch Logement: het mnkon van werken tot 
verdediging van den oever. Aanw. 10 Sept. 

Vrijdag, 14 Nept. 
Arnhem, te 12 uren, door liet ministerie van bin-, 

nenl. znkeu, aan bet gebouw van hel prov. bestuur: 
het leggen van 2 gedeelten kcislrant met klinkertrot
toirs bij Groenloo, in den grooten weg Zutfen —Prui
sische grenzen, bij Winterswijk. Raming ƒ2850. 

Grenlngen, te 12 uren, door hot prov. bestuur: 
liet Opruimen van de aanwezige regelkecrpalcn, met 
gordingen enz. iu do stadsgracht, tusschen het Dam-
sterdiep ou Botordicp tc Groningen. 

'a-Hage, te 1 uur, door het ministerie vau oorlog: 
de levering van het voor don dienst van 187S bij de 
landmacht noodige ordinair-, onderofficiers- cn uit-
BMMisterl i gin ken. (Zie verder no. 35.) 

Vlaclitwedde, tc 2 uren, door kerkvoogden der 
Herv. gemeente: bet afbreken vnn dc oudc-en bouwen 
i r t c r nieuwe pastorie. Annw. tc uren. Bilj. inz. 
te 11 uren. 

Helder, te 7 urou, ten raadhuize i de levering van 
steenkolen aan de gemeenteiarichtingen, van 1 Oct. 
'77-31 Dec. '78. 

Zaterdag. 1.1 Nept. 
K a l i u m , tc 12 uren, door hot bestuur van hot wa

terschap Uudwolde-Westergcest, iu De Rotkant lo. 
het mnken vau polderdijken, ter lengte van 5732 M., 
met bijbehoorende werken; 2o. bot slatten en verwij
den van molentocht- of stroomslooten, ter lengte van 
3440 M., en liet leggen van pompen; 3o. het levereu 
van 33 pompen of duikers, het maken vnn een stroom-
pomp cn hot stellen vnu 44 stekken op den polderdijk. 
Aanw.: voor dc polderdijken, 13 Sept., te 10 uren cn 
voor het slatwcrk, 14 Sept., te 10 uren. 

Ntad-hanaal, te 12 uren, door burg. 00 wotb. der 
gemeente Onstwedde, in het gemeentehuis: lo. bet 
vergrooten van het schoolgebouw tc Onstweddc; 2o. 
het verbouwen van de onderwijzerswoning nldaar. 
Aauw. 14 Sept., te 12 uren. 

Belaward, te 4 uren, door voogdca van het Alge
meen Stadsarm hui»: hot leggen van een kunstwegvan 
dou kunstweg Bolswnrd—-Sueek af tot Laad, tor lengte 
van p. in. 1025 M. Aanw. 15 Sopt., te 10 uren. 

Hinadag, 18 Mept. 
Delft, tc 12 uren, door deu directeur der artillerie-

stapel- cn construe!ie-magazijnen: dc levering van 
6074 Kt i. nieuw ecgoten roodkoper, in blokken cn 
759 KG. Banka-lin, in blokken. 

Herkenrode (bij Haarlem), te 12 uren, door liet 
R. K. paiochinn! kerkbestuur van den H. Bavo, inliet 
koffiehuis vnu 3, Preycr Jr.: het boawou cener nieuwe 
kork met toren on pa-dcrie. Inl. bij don architect E. 
J. Margry, tc Rott-rdam. Aanw. 11 S,:pl., te 12 ureu. 

Haelararendoveen, to 12 uren, door het R. K. 
kerkbestuur, in Het Schippcrscn-Tuindcrs- Welvaren : 
het bouwen v: n eeno parochiale school. Inl. bij den 
arebitect Th. Asseler. Aanw. 17 Sept., te 12 uren. 

Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: lo. 
de lovcring on plaatsing van 305S sir. M. eivormige 
cementen riolen, met de noodige afsluitingen, metsel-
werken en gegoten-ijzeren slrantayphons; So. dc leve
ring vnn eenige ijzoren brugschepon voor de schip
bruggen te Arnhem en te Westervoort. Aanw. voor 
no. 1, 12 Sept., tc 11 uren, voor uo. 2, 13 Sopt, te 
3 uren. 

Arnhem, (e 1 uur, in het koffiehuis van Dammen, 
namens Wed. J . S. Kamps; het afbreken van ecn 
perceel op dc Groote Markt te Arnhem cn het daar 
ter plaatse optrekken van ecu uiouw gebouw met bo
venwoningen. Teekeningen liggen in genoemd koffie
huis. Inl. bij dc architecten G. J . v a n Gendt on C. 
M. G. Nieraod, te Arnhem. 

Waenodag, l » Aept. 
'a-Hage, te 11 uren, door het mini-done v a n bin

nenl. zaken: het voorzetten der bedijking langs den 
Nniceroevcr der Nieuwe-Morwede, van het gat van do 
Raiteraplaat, over do liiddelplaatjea. tot dc grens
scheiding tusscheu de gemeenten Made c. a. on Wer
kendam, met uitvoering v a n in verband staande wer
ken, behoorendc tot do werken der Merwede cn 
Killen in de gemeente Werkendam. A a n w . 13 en 15 
Sopt. Raming ƒ40,500. 

'"-Hage. tc 12 uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken: tiet herstellen van metselwerk, met dc 
ramen vau dc Hofzaal, op het Binnenhof uldunr, eu 
bot makeu van cene nieuwe bordestrap. Annw. 12 
Sept. Raming /0300. 

Donderdag, 20 Nepl. 
Middelburg, (e 12 ureu, door ilcn directeur der 

reg. cu dom.: liet verlengen vnn den slijkvangcr, met 
het onderhoud tol 1 Mei '7S vau dieu slijkvang'-r en 
van deu dwnrsdam, gelegen op dc buitengronden iu 
de Mossolkreuk, vóór den zeedijk vnu deu Joanna-
Mnriapoldnr, gem. St. Annalaud cn Poortvliet. Anuw. 
14 Sept., te 1 uur. 

Vrijdag, XI Nept. 
' - -Ko-i - i i . tc 10 uron, door het ministerie van 

binnenl. zaken , nnn het gebouw van het. prov. best.: hel 
op-diep'c-breiigcii dur haven lc Moerdijk. Aanw. 13 
eu 17 Sopt. 

Arnhem , tc 12 uren, door liet ministerie vau 
binnenl. zaken, uan het gebouw van het prov. best: 
lo. bet op hooge ii van een gedeelte van dun rechter 
veerweg, van do herberg genaamd „Lnndlusl" af tot 
den rechteroever dor Lek, behoorendc tot het Rijks-
veer te Kuilenburg. Aanw. 13 en 17 Sept. Raming 
ƒ2140; 2o het doen van eenige herstellingen cn ver
nieuwingen aan de gebouwen en vaartuigen, behoo-
rumlo tot het Rijksvccr te Zalt Bommel, met hot één
jarig onderhoud, van 1 Nov. '77—31 Oct. '78. Aanw. 
13 en 17 Sept. Iteming ƒ2400. 

Zaterdag, Nep! 
l ' l rerht , te 10 uren, door den eerstaanw. ingen. 

in bet gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het 
verbeteren van het fort bij Rijnauwcn. Bilj. inz. 21 
Sept., te 3 uren, op het bureuu vnn den ingenieur 
voornoemd. Aanw. 13 Sept., to 11 uren. 

Amoterdnm, te 12 ureu, door de Amsterdamse))» 
Kanaalmaatschappij: lo. liet maken van 2 laad-, lot
en ligpKntsen. binnen de Noordzeesluizcn en tc Vel-
zen; 2o. het leveren en plaatsen van 10,000 M. Icugle 
steenrij van zuilenbazalt. 

\v in te i - \ i jh bij den ingenieur-directeur der Ned.-
Wcstf. spaorwcgmniitsclmppij: de levering vau 86,360 
KG. of 242 40U str. M. gegalvnnisecd ijzcrdrnnd (3-
draads), wegende 0.15 KG. per M.; 3132 KG. of 21,600 
sir. \ l . gegalvaniseerd ijzerdrand (cukeblraads) dik 
5 m.M., wegende 0.14s KG. per M.; 60S KG. of 
10.S00 str. M. gegalvaniseerd ijzcrdrnnd (enkeldraads), 
dik 3 m.M. wegende 0.47 KG. per M.; 161,600 itekl 
krammen vnn gegnlvauiscerd ijzerdraad, dik 5 m.M-, 
elk ontwikkeld lang 0.12 M.; 1536 stuks krammen van 
gegalvaniseerd ijzerdraad. dik 5 m.M., elk outwikkcld 
bug 0.15 M. 

Waenadag, 20 Nept. 
Zotten , te 2 uron, door de Nederlandsch-West

faalsche Spoorwegmantscliappii, ten raadhuize: lo. het 
maken vnn afsluitingen ea undere voorwerpen teu be
hoeve van den spoorweg Zutfen —Winterswijk, in 4 
perc. 2o. het maken vau wachlcrsliuisjes en wachters-
woningen, ten behoeve van den spoorweg Zutfen —Win
terswijk, iu 4 perceelen. Inl. bij den directeur-inge
nieur te Winterswijk. Bilj. inz. uiterlijk te 11 uren. 

Uanderdag, 37 Nept. 
fci ran Ingen . te 12 uren, door deu ontvanger der 

reg. cn dom., in Do Unie: het dempen vau ge
deelten der vestinggracht tusschen het Winsclioter- en 
het Hoornscliediep, cn hot in verband daarmee ge
deeltelijk afgraven vnn don achtergelegen Lagen en 
Hoogen Wal. aanw. 98 en 85 Sept., telkens te Kl urou. 

IHnodag, 9H *i>pl. 
Zwal le , te 12 uren, door het ministerie van bin

nenl. taken, aan het gebouw van hot prov. best: het 
bouwen vnu cene keersluis met bijbehoorende werken, 
ter verbinding van dc Willemsvaart met dc Stadsgracht, 
tc Zwolle. Aanw. 20 en 21 Bept Raming f 122,750. 

Ternaard , te 4 uren, door burg. cn we'h. van West-
dongeradefli lo, bet vernieuwen vnu oen gedeelte van 
den Alowal te llolwcrd, ter lengte vnn 34 M.; So. bet 
vernieuwen van deu toren te Brnutgum; 3o. hot m a 
ken van oen straatweg om de Raardetorp. Aanw. tc 
12 uren. te beginnen te Holwcrd. 

Vrijdag, 1 « c i . 
V H a g e , te l l ' / i uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken, a a n bet gobouw v a n bet prov. bestuur: 
het doen van luiitcugewnno herstellingen en leveringen 
aau hot Zcdcrikk'iunnl mot bijbehoorende werken, on 
aaa bet Ryluwtoomgemaal a a n den Arkclsclien dam. 
Aanw. 89 Sept. Raming /éOOO. 

Uanderdag, 4 0)rt. 
'•-Hage, tc II uren, door het ministerie v a n bin

nenl. zaken, len dienste der Staatsspoorwegen: het 
maken vun een hoofdgebouw cn bijbehoorende wrrken 
Op de halte Oosterbcok. Inl. bij den hoofdingenieur 
te Arnhem on den sectieingenieur, te Oosterbeek. 
Anuw. 2'ï cn 28 Sopt., telkens to 11 uren. 

Allooi» van Aanbesleriiiisen. 

Zandpaert, 20 Aug.: dc verbouwing der buiten
plaats „Duuilusi" in een hotel g-trni unn do Jan-Gij-
lenvaart] ingek. 1 1 bilj., als: 
A. Captain, tc Haarlem, / 17,175 
G. v. d. Starre, „ Sloten, „ 10,440 
J. Rimsvcld, „ 's-Hnge, „ 16,200 
II. Labohm, „ Amsterdam, „ 15,64S 
A. v. d. Pluim, „ Banrlem. „ 15,500 
J. Visschor, „ idem ,, 14,810 
S. Pt.rra. „ Zandpoort. „ 13,600 
A. dc .long cn 

J, van Dampen. „ Haarlem, » 13,400 
.1. Occmors en Co., „ idem „ 12,740 
geguud. 

A a l a m e e r , 25 Aug.: het aanloggen van con rijweg 
in liet oosteindo der gemeente, ov r eene lengte van 
4250 M., alsmede bet makeu van 3 bruggen; ingeko
men 7 biljetten, al»: 
L. Brouwer te Gouda, f 66,666 
M. Rutgers, „ Anrlandervcen, „ 55.300 
J. Fruitier, >. Utrocbt, „ 54.600 
J. Verbrujr, „ Oude-Wetering, „ 53,750 
H. do Borst, „ Papendrecht, „ 51,',100 
J . v. d. Heuvel Az., „ Haarlemmermeer, „ 45,496 
J . Lu de Jongh, „ Ameide, „ 44,000 

Voor de 3 bruggen alleeu ingekomen 2 bilj., als: 
C. Eigenhuis, te Aalsmeer, / 5100 
J. ea A, v. d. L&arse, „ idem „ 4330 
gegund aan J. vaa den Heuvel Az. en J. L . do Jongh, 
voor / 44,000. 

Liree l i t , 25 Aug.: het voranderen van een rijtui-
genloods in goederenloods ou bijcomende werken o,h, 
gemeenschappelijk statiou te Amersfoort; ingekomen 
7 bilj., als: 
H . M. de Ktiff, te Utrecht, / 14,233 
W. Tielcns, „ idem „ 13,030 
Th. Jansen Jr., „ idem „ 13,100 
A. Piéua, „ Kraliugen, „ 12,075 
Gebf. van Locuwen, „ Utrecht, „ 12,660 
J. G van Eijborgen, „ Amersfoort, „ 12,550 
N. van Rossum, „ idem „ 11,940 

Bal'ward, 25 Aug.: het bestraten van de gedempte 
Wortel!' i', rn. met riolen, zinkputten, welpompen euz.; 
ingekomen 3 bilj., als: 
R. K Feoustra, tc Bolsward, f 6250 
E. B. Rempenlat) „ idem „ 6995 
W. Simons, „ idem „ 5202 
gegund. 

'«-Hage, 27 Aug.: lo. het maken v.n een riool inde 
Verlengde Jacob-Catsstraat; ingek. 8 bilj., als: 
EL W. Bouthoorn, te 's-Hage, ƒ 2095. 
1'. Kraaijeveld. „ Sliedrecht, „ 2000. 
J. A. Eteaaveid, „ 's-Hage, „ 1032.70 
J. Natcr, „ idem „ 1970. 
C. de .long, „ Sliedrecbt, „ 1955. 
J. H. Elfrmg, „ 't-Hsgê, „ 1965. 
P. Colson, „ idem „ 1900. 
<i. Keij, „ Rotterdam, „ 1895. 

2o. de inrichting eener vnilnisloods tot, het bewaren 
cn spoelen der privaat tonnen; ingek. 10 bilj., nis: 
J. C. Bernard, te 's-Hage, ƒ 3386 
M. J. vnn /anten, „ idem „ 3205 
G. Keij, „ Rottordnm, „ 3155 
II. van Bergen 

Henegouwen, „ 's-Hage, „ 3099 
H . W. Bouthoorn, „ idem „ 3074 
B. L . Borghees, „ idem „ 8000 
W. P. Tcouwisse, „ idem „ 2800 
F. Colson, „ idem „ 2475 
T. Hoogeveen, „ idem „ 2369 
J. Klejwcg, „ idem „ 2340 

Nlachteren, 27 Aug.: bot graven vnn de Hulc-, 
Jager- en Eelwerdcrmaren; iagok. 9 biljetten, als: 
J. Schrander, te Winkel, ƒ 7o00 
J. II. Uffelaar, „ Farmsum, „ 5630 
G. C. M. Rottinghuis, „ Delfzijl, „ 5567 
.1. Veldkamp, „ Bodum, „ 5430 
T. Steenhof, „ Solwcrd, „ 5160 
C. de Jong, „ Kieuwoïda. „ 5300 
D. Kreiter, „ idem „ 4999 
E. J. Brons, „ Wagenborgen, „ 4490 
W. Bos, „ Zuidbroek, „ 3976 
gegund. 

M i i •! r . r l i t , 27 Aug.: het verbouwen van eenige 
werken aan het kerkgebouw, behoorende tot het voor
malig Rccollectcn-kloostcr aldnar: ingekomen 7 bil
jetten, als: 
J. II. Lemmens, te Valkenburg, ƒ 89S0 
F. Windings, „ Maastricht, „ 8100 
J. Duykers, „ Houtbcin, „ 7920 
II. Ummels, „ Maastricht, » 7867 
H. Meijs, „ idem „ 7625 
J. Goze, B idem „ 7430 
C. van den Hof, „ idem „ 7389 

Amaterdam, 28 Aug.: bet amoveeren, alsmede bet 
bouwen van een huis, bevattende winkel cn 3 wonin
gen, op een bebouwd terrein, hoek Govert-Flinkstrnat 
en Verlengd-Oosleiude; ingek. 18 bilj., als: 
.1. P. Rieken cn 

II. K. Krot, tc Amsterdam, ƒ 19,500. 
A. Paans, „ idem „ 19,025. 
H. T. van Swicten, „ idem „ 18,950. 
G. v. d. Starre on 

J . A. vau llaaroii, „ idem „ 17,257. 
W. L. Leibbrandt, „ idem „ 16,975. 
P. Groeuboff en 

A. G. II rik. „ idem „ 16,950. 
H. E. W. Haalboom, „ idem „ 16,914. 
C. v. d. Burg, „ idem „ 16,750. 
H. C. Dorlas, „ idem „ 16,590. 
B. F. Moriiz, „ idem „ 15,750. 
II. A. Labohm, „ idem „ 15 300. 
G. Boon, „ idem „ 15,200. 
G. P. A. Jörning, „ idem „ 14.66S.15 
I. vau Delden en 

J. Postn», „ idem „ 14,600. 
J. C. Breuker, w idem „ 14,600. 
H. Sworis, „ Baan, „ 14,300. 
.1. H. Keukclcr, „ WaicrgraHfsm., „ 13,663. 
H. Smit, „ Amsterdam, „ 13,524. 

Alkmaar, 28 Aug.: het bouwen van 2 woon- en 
winkelhuizen met brondbnkkern te IJmuiden ; miusto 
iuschr. was L . Kok, te IJmuiden, voor ƒ7300. 

%>imiiHe , 23 Aug.: het bouwen van een nieuw 
onderwerk vau sleen en ijzer op eeue te beheien 
funderriug eu liet daarop stellen vaa dc bcslnand^ 
poort, balnns cu val met bijr.aken, voor de Heinkuitens-
brag; ingekomen 11 biljetten, als: 
C. Verweij c. s., le Mijdrecht, f 2632 
M. Rijueveld, „ idem „ 2600 
R. v. d. Zijden, „ Abcoude, „ 2530 
J. Post, idem „ 2510 
M. Scheller, „ Miidn-cht, „ 2500 
S. van Soest, „ idem „ 2499 
J. Kcutinck, „ Abcoude, „ 2499 
A. van Soest, „ Kockcngcn, „ 2495 
J. lligemnn, „ Breukelcu, „ 2225 
G. H. v. d. Wilt, „ idem „ 1992 
O M'-iiers, „ Amsterdam, „ 1797 
gegund. 

Hoi i i , 28 Aug.: de herbouw van deu kerktoren; 
ingekomen 5 biljetten, als: 
J. Bertou, te Biervliet, f 69,010 
J. .1 Kroon, „ Hontenisse, „ 56,500 
J. du Bois, „ idem „ 56,495 
ü. l'ioters-Brijs cn 

1'. Picters, „ St.-Nicolans, „ 46,500 
J. (instin en 

W. Keijenbergh, „ Turnhout. „ 35,600 
Bakatei, go Aug.: hot verbeteren van de Dommel 

tusschen Woonscl en St.-Oedcnrodc: ingekomen 2 
bilj . als: 
W. K. Weijors, tc Tilburg, ƒ 105,990 
Jncob Monster, „ Puttershoek en 

Joh. Monster, „ Strijeu, „ 104,840 
gegund. 

i io-xii in , 29 Aug.: het bouwen van era zomcr-en-
wiutrrvcrblijf in de Spiegel; ingek. 11 bilj., sis: 
B. van Sclindewijk cn 

J. Rietbergen, tc Hilvorsum, ƒ 10,500 
G. v. d. Starre en 

J. A. vnn llnaren, .. Amsterdntn, „ 9,000 
F. van Bremen, „ Bussum, ., 8,940 
II. Sweris, .. Baarn, „ 8.888 
J. 1>. F. v. d. Veen, H idem „ 8,843 
G. Woud, „ Amsterdam, „ 8,735 
G. Blokhuis, „ Bussum, „ 8,435 

A. N. Broeders, te Bassim, ƒ 8.198 
G. Majoor, „ idem „ 7,550 
E. van Klanrwater, „ idom „ 7,533 
T. B. Vrakking, „ idem „ 7,400 
gegu 111. 

Zi'i-t, 29 Aug.: hot maken cener bazaltsehoeiing 
aan den Watengenweg; ingekomen 5 bilj., sis: 
L. J . v. d. Stocnhoven, te Utrecht, / 2400 
J. J. Mulder, „ idem 1485 
B. v. d. Weerden, „ idem „ 1088 
J. v. d. Brink, „ Zeist, „ 1000 
H. Meordiuk, „ idem „ 993 
gegund. 

'•-Hage, 30 Aug.: het maken cu stellen van 2 ijzeren 
lichttorens voor dc kustverlichting te IJmuiden; inge
komen 6 bilj., als: 
J. L . Nering Bö.-el en Co., te Deventer, ƒ 89,725 
Ijzergieterij de Prins 

van Oranje, „ 's-Hage, „ 83,984 
Kon. Nederl. Grofsmederij, „ Leiden, „ 80,488 
Nederl. Stoombootmaat

schappij, „ Rotterdam, „ 72,640 
L . J . Enthoven cn Zn., „ 's-Hage, „ 72,339 
D. A. Schretlcn eu Co., „ Leiden, „ 71,950 

Elot , 30 Aug.: liet houwen van ccn postkantoor met 
directeurswoning te Eist; ingek. 9 bilj., als: 
Fretting on Prüin, te Arnhem, f 8335 
J. H. vun Holten, tc Eist, ƒ 726S 
11. llourucmnu, „ idem „ 7249 
Cii. vuu Timen, ,, Klden, „ 6940 
W. Span, „ Eist, ,, CS00 
A. S. lbcs, „ Lent, „ 0780 
A. Brand, „ Eist, „ 6549 
O. E. Nibhelink, „ Opbcusden, „ 6250 
II. Gerritsen, „ Elden, „ 5985 

M n a n r a , 31 Aug.: lo. het maken van liet gebouw 
voor ecu stoomgemaal; ingekomen 6 biljetten, al>: 

C. Tolk, tc Woerden, f 6999 
T. Overeem, Maarsea, 6200 
.1. Hageman, „ idem „ 6200 
H . Griffioen, „ Breukelen, „ 6150 
P. Wilms, „ Anua-Paulowna, „ 5980 
H. II :_i •: -.e. „ Manrscn, „ 5930 

2o. bet leveren van de machine, ketel, scheprad enz.; 
ingekomen 7 biljetten, als: 
Cosijn en Co., te Gouda, ƒ 7990 
Hanuoverisclic Aclieu-

Goscllscbnft, „ Linden, „ 7980 
Gebr. Lcdeboer, „ Borne, „ 7430 
Utreciitsche Ijzergieterij, „ Utrecht, „ 6098 
Isselbürgerhuttc, „ lsselbürg, „ C400 
W. van Gocthcn, 

Realiter cn Co., „ Brussel, „ 5384 
Wnlekcr Slronck en 

Van Delden, „ Rotterdam, „ 4990 
Assen, 31 Aug.: liet bouwen van 3 ijzeren draai

bruggen over de Drentschc Hoofdvaart, ter vervanging 
van de Wittcllcrbrug, gemeeute Diever, en van de 
Havelterbrng, gemeeute Havelte; lo. Witterbrug 
Iugek. 3 biljetten, als: 
Haroo Winters, te Assen, ƒ 6487 
R. Ilunse Jr.. „ idem „ 6277 
Lt Winters, „ idem „ 6070 

2o. Witteltcrbrug ingekomen 3 bi-jetten, als: 
H . Wessels, te Assen, / 7434 
R. Huuse Jr., „ idem „ 6653 
F. Aberson, „ Steenwijk, „ 6100 

3o. Havelterbrug ingekomen 4 bilj, als: 
II. Wessels, te Asseo, ƒ 6165 
R. Ilunse Jr., „ idom „ 5526 
J. Uilen, „ Meppel, „ 5214 
F. Aberson, „ Sleeuwijk, „ 5110 

rirrcht, 1 Sept.. het afbreken van de bestaande-
en het bouwen van eene uieuwe spits op deu torea 
en eenige nndore werken aan de kerk, behoorende 
aau de memoricgoederca le Mouifoort; ingekomen 4 
bilj., nls: 
Gulmk, te Montfoort, ƒ 6342 
Vnu Zeeland, „ Utrecht, „ 6001 
Nahuizen, „ idem „ 5S00 
Van Wijngaarden, „ Oudewater, „ 4720 

ttrecht, 1 Sept.: lo. eenige werkzaamheden aan de 
Weerdtlaia, het vernieuwen cu herstellen vaD kaai
muren eu schoeiiugcn cn het aanbrengen van kcerpn-
leo langs de stadsgrachten; miuste inschrijver was B. 
van der Weerden, tc Utrecht, voor ƒ 9 9 9 0 . 

2o. het maken van 5 stuks werflrappou; miuste 
iuschr. was dezelfde, voor ƒ1290. 

3o. het aanleggen van rioleering. trottoirs en rabat
ten in de Koekouksteeg eu aan dc Gruenelaan: minste 
inscbr. was J . J . Muller, te Utrecht, voor /'HOS. 

Arnhem, 3 Sept.: het bouweu van een nieuw socië
teitsgebouw voor de Groote Sociëteit; iugekomea 11 
bilj., als: 
J. H. do Vries, te Arnhem, f 89,853 
H. G. Kuoops, „ idem „ 85,496 
J. Post, „ idem „ S4.879 
G. Liefting, „ idem ,, 62,800 
II. Heuvels, „ idem „ 81,400 
Th. Eibers, „ idem „ 80,900 
H . v. d. Sand, „ idem „ 79,642 
l i . Kleinhout, „ idem „ 76,700 
G. vau Berkum, „ idem „ 73,890 
H. Popping, „ Wageningen, „ 69,742 
u. W. Magendans, „ Arnbeiii, „ 63.700 

'a-llage, 3 Sept.: het maken van eenige veranderin
gen aau bestaande lokalen en het inrichten van cene 
zolderverdieping lot kamers, ten dienste van het 
departement vun financiën; minste iuschr. was J . C. 
Pieterten, te VHage, voor ƒ10,666. 

'•-Hage, 8 Sept.: lo. hot herstellen cn verbeteren 
van dc Rijkstelegraaf! ij uen langs den Oosterspoorweg 
tusschen Amsterdam ou Amersfoort, mot oV zijlijnen 
naar de kantoren Weesp, Naardcu, Hilvorsum, Baarn 
ou Soestdijk; vau dc lijnen binnen dc gemeente Am
sterdam eu van die Inugs den Hollandschon IJzeren-
spoorweg tusschen Amsterdam en Haarlem; van do 
lijn tutaehe'l Haarlem cn bet drndcuhuisje te Zand-
voort, tusschen Haarlem en bel knntnor to IJmuiden 
cn tusscheu Amsterdam cn deu kokerpnul aaa de 
noordzijde van dc spoorwegbrug over het Noordzee-
kanaul bij Zaand.im; minste inschr. was S. Kooien, te 
Tessel, voor ƒ 6 0 6 . 

2o. idem van idem langs deu Holtandschen IJze
ren-spoorweg tusschen Haarlem eu Rotterdam, en 
bet opruimen van oen gedeelte der buiten dienst ge
stelde telegraaflijn, bij het station vnn dien spoorweg 
le Rotterdam; minsto inschrijver was lt. Wostarliof, 
tc Zwolle, voor/1449. 

3o. idem van idem laugs den Ncdorlandschen Rijn
spoorweg tusschen Amsterdam cn Utrecht, tusscheu 
Utrecht en Rotterdam en tusschen Breukelcu cu Har* 
melon, met inbegrip vnn de zijlijnen tc Maarscn, 
Woerden, Gouda en het Kralingscbe veer; minste 
inscbr. wns H. Hotz, te 's-Hage, voor ƒ1366. 

V l l n g e , 3 Sept.: lo. het dempen van 8 slooten in 
de nabijheid vun het stition vnn den Rijnspoorweg en 
het loggen vau riolen door die demping; minste 
inscbr. was F. Colson, to 's-Hagc, voor ƒ 2 3 3 2 . 

2o. bot levoren vau meubelen voor dc school aan de 
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Voldersgracht; minste inschr. bij dese herbestcding 
was C. Alkemade Jr., te Noordwijk, voor/1677. 

suiterdam, 'i Sept.: het maken van eeu gebouw 
aande Koningshaven, voor de politie-, haven- cu andere 
diensten op Fijeuoord: ingek. S bilj., als. 
Th. Kauters, »e Rotterdam, f 57,9811 
Ph. Verbruggen. „ Waddinksvecii. • 57,897 
A. Henkemans, „ Rotterdam. „ 57,956 

. W. D. vnn Mourik, • Drumnt, » 56,60» 
P. A.A. v. Rcgeuniortcr, „ Rotterdam, 52,860 
J . C. Tom, „ Kraliogou, „ 51,467 
A v. d. Spiegel, „ Rotterdam, „ 49,650 
C. A. van Reede, „ idem „ 46,991 

IntMerdam, 3 Sept.: bet makeu van eene dub
bele basculebrug in den te maken weg nanr do Stads-
rietlanden tc Amsterdam, ten dienste der Holl. IJzeren-
spoorwegmaatschappij ; minste inschrijver was L . Hol
lander, te Capelle ad IJsel, voor ƒ22,490. 

B u n n l k , \\ Sept.: het verbouwen cu herstellen van 
de oude school en onderwijzerswoniug; minste inscbr. 
was G. J . de Nic, tc Bunuik, voor ƒ 2 8 4 9 . 

Kattrrdum, 4 Sept: het maken vau een houten 
kautinolokaal voor de Vereeniging tot bevordering van 
's Lands Weerbaarheid; ingek. 10 bilj., als: 

A. Gijsberts, / 9500 
J. Trommel, „ 9444 
H . Verbiest, „ 9395 
P. kohier, „ 9240 
J. Wolzak, „ 8600 
A. Kemper, , 7710 
J . Smit, „ 7500 
J . SteffVns, „ 6786 
M. Wonnikcrs, „ 6711 
P. de Lange, „ 6387 

Amiterdam, 5 Sept.: het bonwen van 6 woonhui
zen mot bovenwoningen, onder beheer van den archi
tect X. Bijvocts Gz.; minste inscbr. waren Vau der 
Starre cn Van Haaren, te Amsterdam, voor ƒ38,025. 

'a-llage, 5 Sept.: de uitvoering van werken tot ver
betering van de Boven-Maas in dc gemeente Roer
mond, tussciicn de kilometerraaien 79 cn 81; minste 
inscbr. was J . Hillen, te Grave, voor ƒ11,999. 

Rai t r rdam, 5 Sept.: bet verwijderen van een ge
zonken vaartuig uit de Koningshaven; ingekomen 7 
bilj., als: 
J. van Gelder, tc Gocdereedc, f 3325 
C. van Beveren, „ Brouwershaven, » 2655 
K. van Bodegrsven, „ Rotterdam, „ 2450 
J. M. Hangen, „ idem „ 2180 
A. Bikkers en Zn., .. idrm ,. 1 '6S 
I). Vermaas, „ idem ,, 1536 
J. de Man, „ idem „ 1022 

Wlllemeeerd, 5 Sept.: bet bouwen van een aanleg
steiger, een kruit' uis, een laboratorium, eene wach
terswoning, een projectieleuma^azijn, eenc werkplaats 
tot het vullen van projectielen en ecu spoorweg op 
dc quarantainoplaats; ingek. 16 bilj., als: 

tc Rotterdam, ƒ 130,000 
Amsterdam, „ 116,890 
Helder, „ 114,500 

„ 112,300 
„ 107,143 
„ 103,000 

idem „ 101,000 
idem „ 99.900 

„ 98,200 
idem „ 97,528 
idem „ 94,500 
irem „ 92,766 
idem „ 92,659 
idem „ 92,400 

„ 92,327 
idem „ 89.SO0 

E. S. Reijmer, 
J . Kooii, 
P. de Vries, 
G. Luijt, 
J . Poppe, 
C. Kroon, 
M. Daalder, 
Gebr. Janzen, 
T. Lsnser, 
P. Duinker, 
Gebr. Kor ff, 
A. Vos Rz., 
P. Spruit, 
Gebr. Klein, 
D. de Vries, 
Gebr. Moorman, 

Arnhem , 6 Sept.: het bouwen van eene school On 
derlnugs deu Berg; ingek. 9 bilj., als: 
D. Magendans, te Arnhem, ƒ 38,240 
H . Janssen, „ idem » 37,900 
G. J. Hoogors, „ idem „ 37,400 
A. A. van Dommelen, „ idem „ 36,500 
H . v. d. Sand, „ idem „ 35,827 
W. Len-ink en Zn., „ idem „ 84,868 
H. Klcinhout, „ idem „ 35,240 
H. Heuvels, „ idem „ 33,297 
J. Post, „ idem „ 30,979 
gegund. 

' •-Hage, 0 Sept.: het ondcrliouden van- tu het 
doen van hert'elIingen cn vernieuwingen aau het 
rechtsgebouw le Maastricht, en dc gevangenissen te 
Maastricht en te Roermond, ged. 1877, '78 en '79; 
minste inschr. waren : voor bet rechtsgebouw cn de 
gevangenis le Maastricht, C. var der Hof, te Maas
tricht, resp. voor / 4340 en f 4098; voor de gevange
nis te Roeraioud, J. L . Lennaerds, te Roermond, 
voor f 266Ö. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

n e cl. actio 
van genoemd Weekblad. 

T o t V r i j d i i g - i i v i n i d n e g e n u r e n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Adver t en t i en . 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMKESTKR r.x WETHOUDERS der ge-

meenie AMSTERDAM lullen op Maandag 17 
September 1877, w.n 12 ure da» i m . i . i . i - - . op 
hei Raadhuis, in het open baar hij enkele inschrij-
vinjr in drie pereeelen of in massa doen aanbesteden : 

Het leveren van HAVER, HOOI en 
Stroo, ten behoeve van de paarden 
van de reinigingsdienst, van 1 Oct. 
1877 tot 1 Oct 1878. 

Ue voorwaarden dezer aanbesteding zijn uitsluitend 
te verkrijgen ter Drukkerij der gemeente, tegen be
taling van ƒ — 1 5 , en liggen voorts ter inzage ten 
kantore van de Publieke Weiken ep liet Raadhuis. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan het bu
reau van den Directeur der Stads Iteiniging iu de 
Lepelstraat. 

Burgemeester cn Wethouilers voornoemd, 

Amsterdam , DEN TEX. 

7 September 1877. De Secretaris, 

DE NEUFVILLE. 

Wordt gevraagd om ten spoedigste in dienst te treilen 

een Opzigter, 
grondig ervaren in Spoorweg-cbouw en exploi
tatie.) 

Inlichtingen zijn op franco aanvrage, doch liefst 
in persoon, te bekomen aan het bureau van den In
genieur hij de Maatschappij tot Exploitatie vsn 
Staatsspoorwegen te Venlo. 

Aanbesteding. 
Op Donderdag 13 September 1877, des middags 

Um 12 uur, zul door den Architect D. VAN DIJK 
namens den Hoogwelgeboren Heer Jonkhr. J . N. J. 
JANTZON VAN ERFFR ENTEN' VAN BABI LO
NTEN BROF^K publiek worden aunhestced iu het Ho
ud tie Zalm te Gouda : 

Het bouwen van een BOUWMANS
WONING en aanhooren in Hooge-
veen Gemeente Benthuizen; zijnde de 
daar gestaan hebbende woning ge
nummerd geweest N 29. 

Bestek en teekening zijn ter inzage en overname 
gesteld bij den Architect te Capelle a/d IJssel. 

De Ifestekkou zijn van al' Haandag 3 September 
ek. tegen betaling van ƒ 1.— per stuk op franco 
aanvraag verkrijgbaar bij den 'rrhitect, door wien 
op Maandag 10 September, des voormiddags ten 11 
uur, aanwijzing iu loco zul worden gehouden en bij 
wien op franco aanvraag nadere informatien en in
lichtingen te Ijckouieti zijn. 

A m s t e r d a m s c h e 

K a n a a l m a a t s c h a p p i j . 

AANBESTEDING. 
Op Zaturdag 22 September 1877 , des middags ten 

12 uur, zal van wege de Directie der Amsterdain-
sche Kanaalmaatschappij, onder hare nadere goed
keuring, aan het Bureau van de Amsterdams* he 
Kanaahnuutschappij, Keizorsgniehl 633 te Amster
dam, worden aanbesteed: 

a. Het maken van twee laad-, los- en 
ligplaatsen, binnen de Noordzeeslui
zen en te Velsen 

b. Het leveren en plaatsen van 10000 
meter lengte steenrij van zullenba-
zalt, tusschen de vlechttuinen van 
het rijsbealag op de kanaaldijken in 
het voormalig Westelijk IJ. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens de artt. 15 en 11 vnn de bestekken. 

De bestekken liggen ter le/ing aan het Technisch 
Bureau van de Kanaalmaatschappij te Amsterdam, en 
aan het Sectiebureau tc Velsen. 

Zij zijn voorts aan het Technisch Bureau tc Am
sterdam en te Velsen op franco aanvraag te beko
men, tegen overmaking van 50 cent per exemplaar. 

Inlichtingen worden gegeven door den Eerstaan-
wezenden Ingenieur, Keizeixgracht 033, den Sectie-
Ingenieur te Velsen en den Hoofdopzigter A. W. OLI
VIER, Rozengracht 65 te Amsterdam. 

Amsterdam, 3 September 1877. 
JITTA, 

Voorzitter. 
M . F. DE MONCHY, 

Secretaris. 

Ontmanteling van Groningen 

OPENBARE YWIUMIIIVi, 
ÏÏÊWp* De ONTVANGER .Ier REGISTRATIE 
WLUAMW en DOMEINEN tc (inningen /al, op 
Donderdag den 27sten September 1877, 
des middags ten twaalf ure, in het Koflijhuis *De 
Unie", by H . H O V E N , aan de Gioote Markt al
daar, iu het openhaar 

A A N B E S T E D E N : 
Het DEMPEN van gedeelten der VES

TINGGRACHT tusschen het Win-
schoter- en het Hoornsche diep en 
het in verband daarmede gedeelte
lijk AFGRAVEN van den achterge
legen LAOEN en HOOGEN WAL. 

N.B. De te verwerken hoevtwlheden bedragen 
onder anderen ongeveer: 

147400 M 1 Grondwerk; 
5240 M a Plakzodenbekleeding, cn 

320 M • Breekwerk aan Poternes. 
De BESTEDING geschiedt bij enkele inschrijving. 
BESTEK en TEEKENINGEN liggen na 12 Sep

tember 1877 ter inzage aan de KANTOREN der RE
GISTRATIE en DOMEINEN te Winschoten. Assen, 
Leeuwarden en Groningen, en zijn aan laatstge
noemd kantoor tegen betaling vun één gulden te 
bekomen. 

De AANWIJZING in LOCO wordt gegeven op 
Zaturdag den 2'2steu cn Dingsdag den 2 asten 
September 1877, telkens des voormiddags ten 10 
ure en beginnende aun het VVinscboteniiep. Nadere 
inlichtingen zijn dagelijks te bekomen bij den Hoofd-
opzigter A. M1LLENAAR, aan de Directiekeet bij 
de Heerepoort te Groningen, 

GEBROEDERS DIJKERMAN te Breda, 
door uitbreiding der zaken en de toepassing van 
sloom tot spoedige aflevering in staat gesteld, 

bevelen zich hierbij uau voor het maken van 

VERPLAATSBARE ! I 0 U T E \ GEBOUWTJES. 
Prijscouranten worden op franco aanvrage gratis 

verstrekt, terwijl het mt>delboek na ontvangst van 
40 cents in postzegels kan worden toegezonden. 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A L D E T R A V E R S , 
geeft berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLKERS & Co. te Amaterdam, 
door wie ook tot bet leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Helt we- N". 3 , te Amaterdam. 

D E D I R E C T I E . 

SUIJVER Hk. JONKER &> ZOON, 
8 T O O M K E T E L M A K K R S te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

TEEKENAAR. 
Men verlangt, om terstond iu dienst te treden, 

Een bekwaam BOUWKUNDIG TEEKENAAR, 
die tevens uls Opzigter op werken kan fungeeren. 

Adres onder I>!tt. T. bij den Hoer T H . J . DOBBE, 
Magazijn van Teekenlrohiieftcii vonr Bouwkundigen 
te Utrecht. 

Aanbesteding. 
De BURGEMEESTER der gemeente ARSHF.il 

zal Dingsdag 18 September 1877 , 's namiddags 1 ore, 
ten Geineentehnize, in bet o|wnbaar aanbesteden : 

1°. De Levering en Plaatsing van 308S 
strekkende Meters eivormige Cemen
ten RIOLEN, met de noodige AF
SLUITINGEN , METSELWERKEN 
en Gegoten IJzeren STRAATSY-
PHONS, en 

2°. De Levering van eenige IJzeren 
BRUGSCHEPEN voor de Schip
bruggen te Arnhem en te Wester
voort. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie verkrijgbaar. 
Aanwijzing voor de Kiolcn, Woensdag 12 Sep

tember 's morgens 11 mir, te beginnen op het 
len.MII der Gemeentewerken . en voor de Brilgsrhe-
pen, Donderdag 13 Sepemter 's namiddags '2 tnir, 
aan de Schipbrug te Arnhem. 

Nederlandsch-Westfaalsche 

S P O O R AV E ( i - M A A T SC H A PPIJ . 
CLijn ZUTPHEN—WINTERSWIJK.) 

A A N B E S T E D I N G 
op Woensdag den 26 September 1877, des 

namiddags ten twee ure , ten Raadhuize te Zut
phen, van 

Bestek N°. 11. 
Het maken van Wachtershuisjes en 

Wachterswoningen ten behoeve van 
den spoorweg van Zutphen naar 
Winterswijk, in vier perceelen. 

De inschrijvingsbilletten moeten, uiterlijk 
één uur vóór de besteding, vrachtvrij worden be
zorgd ten Raadhuize te Zutphen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Directenr-
Ingenieur te Wintei-swijk, bij wien tevens het Be
stek met teekeningen op franco aanvrage en 
tegen betaling van f 2 van af den 6 September 
e. k. verkrijgbaar is. 

DE DIRECTIE. 
IVinfcrsicy'rï, den 28 Augustus 1877. 

Nederlandsch-Westfaalsche 

S P O O R W E G - M A A T S C H A P P I J . 
(Lijn ZUTPHEN—WINTERSWIJK.) 

A A N B E S T E D I N G 
op Woensdag den 26*"" September 1877, 

dm namiddags ten twee ure, ten Raadhuize te 
Zutphen, 

Bestek n°. 9. 
Het maken van afsluitingen en andere 

voorwerpen ten behoeve van den 
spoorweg van Zutphen naar Winters
wijk, in vier perceelen. 

De inschrijvingsbilletten moeten uiterlijk één uur 
vóór de besteding, vrachtvrij worden bezorgd ten 
Raadhuize te Zutphen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Directeur-
Ingenieur te Winterswijk, bij wien tevens het bestek 
met teekeningen op franco aanvrage cn tegen be
taling van f%— van af den 1",B September n. s. 
verkrijgbaar is. 

DE DIRECTIE. 
Winterswijk 

den 23 Augustus 1877. 

XX. £3 8 U Y V E R , 
S T O O M K E T E L M A K E R 

cn Fabrikant van Stoom- en andere Werk
tuigen, voorheen Lid der 

firma SUYVER Hk. JONKER 4 Zn., 
IftNri in den kortst mogelijkcn tijd K E T E L S van 
alle bekende typen; belast zich met alle repara
tion en veranderingen aan bestaande Ketel». 

Hollandsche Tuin, 
I l i c k e r s t r a a t 2 0 e n 2 3 , 

AMSTERDAM. 

TE KOOP OP TE HUUR. 
5 VLETAKEN van IS M \ inhoud in goeden 

staat, liggende te DIEHES. 
630 .Ml. RAILS van IU'/, kilo per M' . met 

biels en 4 WAGENTJES, liggende tc IIARSE-
VELD. Adres: VAX « T H . I T K I «l B I K T -

V E L D « J E . Aannemers, UTRECHT. 

Door P. STOFFEL CZN-, Stooinbontzager te De-
venter, wordt te koop aangeboden bij groote en 
kleine partijen 

Best Greenen en Vurenhout. 
Zonder eenig tusschenpersoon versch uit 

de Oostzee aangebracht, ids • drooge blanke 
3 - H dm., 8-9 dm., 3-7 dm., 2'/a-9 duim, 2%-7 
dm., 1-7 dm., 1-6 dm., l-5'/a dm., 1-5 dm., 
alles blijvend auu de maat gezaagd mcskuul, 2 dnis. 
en 4dms muten nog in 't najaar van daar te wachten. 

Dit hout wordt op 3tnaand franco schee |rsljoord 
ot' wagon geleverd. 

Allle soorten van bestekken worden met den 
mecsteii spoed gereed gemaakt, terwijl op bestelling 
verkrijgbaar zijn geschaafde en geploegde zolderen 
vloerdeelen, benevens damplanken tot een 
dikte van 8 centimeter. 

PRIMA QUALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ6.— , per 25 vaten / 5.70, 
per 50 vaten ƒ5 .40, 

bg grootere partijen over den prijs nader 

overeen te komen, 

AUGUST OSTER, 
G l a s h a v e n 13 te R o t t e r d a m . 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JONGH & Co, Civ. Ing. 

te O U D E W A T E R . 
Vervaardigen zeer practisch ingerichte STOOM 

cn HAND-HEILIEREN volgens eigene con
structie. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en TaTelbazalt-zroeven 

in RIJNPRUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BSDU8TEEI, VOORVASTE STUKEN, ESZ-
Sieuwehaven S.zijde 55, R o t t e r d a m . 

V e r w a r m i n g ^ en Vent i l e r ing -
VAN GEBOUWEN. 

De Ondergeteekenden bevelen zich aan voor het 
leveren van VER WARMINGS-INKIOTINQEN 
door middel van u'arrue lucht, warm water of 
stoom. 

CHARLES REUT & BIENFAIT, 
Boompjes, nieuw nommer 54, 

R O T T E R D A M . 

TUINSTOELEN. TUINBANKEN, ENZ. 
teven- zeer geschikt voor Kantoren, Directie-
keeten, Vergaderzalen, ana,, worden vervaar
digd in de Stoomt immerfabriek van 

(iebrs. DIJKERMAN. 
te BBEDA. 

NB. Op franco aanvrage worden teekeningen met 
prijsopgave toegezonden. 

Bij den Boekhandelaar II. LAKENMAN te Zie-
rikzec is verschenen en alom verkrijgbaar gesteld : 

J . G. L U G T E N , 
Tabellen voor vereenvoudigde Inhoudsberekening 

van Dammen, Kribben, Kaden, Dijken en 
Ingravingen. 

P r i j s ƒ 2 . - . 
Een onmisbaar zakboekje voor Aannemers, Opzich

ter», Dijkbazen, enz. enz. 
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A B O N N E M E N T : 
Venchynt Zond»*, . Pry. per 3 rausden / I.Ö5, Men abouneert « c h voor 

een jaarzoii(t. Afzonderlijke nummer, by voonntbestellinit 15 cent.. 

AUe « t o k k e n en advertentie! te adresseeren u m 

de Redactie te 

A D V E R T E N T I E N : 
Vao I — r e g e l » / 1.—, verder voorelkea regel plaatsruimte 20 cents en lOceaU 

vtjnr i ' i ' i i Dommer ma bet blad. Aft verteu tien vuor het buitenland 25 c e i i U per regel. 

DE RIJKSCOMMISSIE VOOR ONDERZOEK 
VAN ONZE KUNSTNIJVERHEID. 

Het >>vrcemdklinkende" bericht, «lat de Regee
ring voornemens /ou zijn eene commissie te lienoe-
iDon um over de thans geojicnde Kunst-N ij ver heids-
lenti MHistelliug te rapportcereu, heeft zich de/er dagen 
bewaarheid; althans een Rijkscommissie, In-staande 
uit de heeren Gugal, Muller, Van dei- Keilen. De 
K i'ny ft en Van der Willigen, is benoemd om verslag 
uit tc brengen over den toestand onzer hedenduiig-
sehe Kunstnijverheid, hoolil/akclijk in veil wind met 
de thans geopende tentoonstelling, en de middelen 
voor te stellen om daarin verbetering te brengen. 

Wij tniH'teti bekei n, dat wij niet weten, waar-
voor deze Rijkscommissie is aangesteld. De tentoon
stelling heeft toch eerstens een RcgeUiigsroiiimissio, 
eeu buitenlandse he Jury cn een bhuieiilundsche Jury, 
zijnde tie kuiislrel'endaris voorzitter tier buitenlandsche 
Jury en lid iter biuiienlaudsebe en een Rijksadviseur 
eveneens lid dei' laatste Jury, zoodat feitelijk de 
Regeering al iu de Tentoonstelling bctiokken is; ter
wijl bovendien, zoouls Ireweenl werd, bel plan der 
tentoonstelling is uitgegaan van tien kunstroferendnris, 
Dat de Regeering de twee Jury's niet ln-voegd ge
noeg acht voor hare taak, is ook niet duidelijk, 
want een lid dei' Nederluudsehe Jury (de heer Van 
dei- Keilen) is thans ook lid der pasbenoemde Rijks-
roiuiuissie, terwijl liet lid De KfliylT der laatstge
noemde Commissie van den liegmnc af in de ten
toonstelling is betrokken geweest, daarover ook een 
»boekje" heeft geschreven en daaraan een niet ie 
versmaden oiulei-sebeiding te danken beeft, ztHiilal uil 
bet oogpunt van nnpnrtijdigbrid de benoeming van 
tien beer 1 te KruylT geen B^faMtlg* grasa i» Ie uehtnii. 

Waarom komen de Jury's niet openlijk met baar 
rnppoii TOOT den dag en verklaren, naai- aanleiding 
der tentoonstelling, wat ei' aau onze hedendaagsehe 
Kunstnijverheid hapert? Eeu Jury of Jury's, die 
dat eerlijt- en onpartijdig kunnen verklaren, kun
nen tevens zeggen, wat te doen staat om veiVtering 
aan te brengen. 

Wij hebben nu eerstens een Rijkscommissie van 
Adviseurs. om le woken voor onze monumenten 
MUI Geschiedenis en Kunst; dan twee Jury's voor 
de tentoonstelling en een Rijkscommissie voor onder
soek van oit/e Kunstnijverheid; en als men nu goed 
ziet, als men goed wil zien, dan bemerk! men, dat 
bet eene in het andeiv sluit als een bus, dat men 
eigenlijk maar te doen heeft, met M l commissie: de 
Rijkscommissie van Adviseurs, om te waken voor 
bei behoud van onze monumenten van Geschiedenis 
en Kunst, namelijk. 

Maar men hebbe van de uitspraak der pasbe
noemde Commissie voor onderzoek vnn onze Kunst
nijverheid geen te gering denkbeeld, want daaruit 
moet uu immei-s tevens wonien opgemaakt, of de 
tegenwoordige iiooit-gehoorde iniddeleeuwsche kunst
richting, die bij de uitvtMTuig van Rijksgcltuiiwen 
/oo onverbiddelijk streng wordt gehandhaafd, al dan 
niet rationeel, al dun niet geoorloofd en vcrant-
woonielijk is; of nel sooveel geld als tegenwoordig 
aan de restauratie van oude kunstwerken mag wor
den uitgegeven; of hel in het hehmg der knust en 
van den vrede cn de verdraagzaamheid onder kun
stenaars is, dat alles zooveel doenlijk aau dezelfde 
personen wonlt opgedragen, dat dc vrienden wor
den voorgeli-okken en de onliekeudeu genegeerd. 

Men bedenke het wel, dat deze nieuwe Commissie 
de ojidnu'lit heelt, aande Regeering een Ix-slisscnd 
antwooitl te geven. En als Neerland's bouwkunste
n a a r s zich nu maar moeten neerleggen bij hetgeen 
ven commissie zus of zoo Ircslist heelt, dan ziet 
liet e r al heel treurig uit. 

Zou men meenen, dat op die wijze de Kunst maar 
kan winden geleid, wervvaarts men maar verkiest; 
dat Neerland's bouwmeesters zich maar zoo levend 
zullen laten begraven F En dat met / . M. den 
Koning als Beschermheer over de Maatschappij 
lot Bevordering der Bouwkunst? Dit ln'twijfelen 
wij teu sterkste; en temeer doen wij dit, omdat 
de jongste Algemeene Vergadering tier Maatschappij 
zieh nog zoo uitdrukkelijk verklaarde tegen de mid-
delceuwsehe kopieën. 

Zooals men «eet, werd voor liet onderzoek der 
bouwplans vnn het nieuwe Museum ook een Com
missie benoemd, bestaande uil twintig leeken in de 
l*ouvvkunst, met inbegrip der Rijksadviseurs, en een 
timrtijdiy deskundige, tevens Rijksadviseur. Die 
Commissie bekroont het thans vastgestelde Miiseiim-
outwerp, op grond van een rapport uitgel>w.rht in 
de Staatscourant. Maar wat is dat v t w r een rapjiort? 
Zooals men dat vnn twintig leeken in de bouwkunst 
cn een partijdig deskundige kan verwachten, van de 
eerste tot do laatste letter vol ongerijmdheden. 
Heeft dat rup|>orl als staatsstuk eenige waarde, is 
de Musemnzaak daarom gezond cn mug zij baar ver

loop hebben.' (leen onpartijdig deskundige, die hel 
met de eer van het Liml en de belangen der schat
kist oprecht meent, kun hierop toestemmend ant
woorden. En in het buitenland begint de treur-
li ra re van het nieuwe Museum reeds door te dringen. 
Onze oostelijke naburen, tlie waarlijk geen slaapmut
sen ziju, beginnen er den draak reeds mede te ste
ken. S|incdig zal men iu het buitenland van onze 
hi*|enduagsche rijksboiivvkunst nog meer gaan ver
tellen. Dit te voorkomen ligt, onzes inziens, op den 
weg der Regeering; maar niet door een commissie
systeem, als men thans heeft opgevat. 

Laten wij maar niet bjoovaardig zijn, laten wij 
maar liever eerlijk eu onpartijdig eu ridderlijk ln'-
keimen. dal de tentoonstelling in liet Volkspaleis, uit 
het oogpunt van bevordering onzer Kunst nijverheid , 
eigenlijk gesegd mislukt moet heeten, omdat er veel 
te v**'l renaissance op vertegen woord igd is, eu voor 
ons land veel te veel |unaIvertoon, hoofdzakelijk 
tengevolge van ééne richting, die een zekere puilij 
hiertelande tegenwoordig mei alle geweld op wil, 
welke iKirtij haar wil en haar macht op het gebied 
der hedendaagsche Rijksbouwkiinst tevens zoo ontzet
tend krachtig doet gelden. 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 
De vergadering' van 11 September, iu bet lokaal 

Diligentia te 's-Gravenhage gehouden, was niet zeer 
talrijk Ix'zoclu , hetgeen om verschillende redenen te 
bejammeren viel. 

De president Jhr. Q, .1. (1. Klerck opende de ver-
gatlering met een welkoinsgniet bij tien aanvang van 
het ; i l* t e Iiistituutsjunr, en beval de belangen van 
hot In-muni in do ijvurii/o nitHietvci'kiû  vaa de
lfden aan. 

De notulen der vergadering van den Juli 1877 
waren gedrukt aan de leden medegedeeld in de vijfde 
aflevering, eerste gedeelte, van bet Tijdschrift. 

Niemand verlangde daarover hel woon! te voeren 
en zij vierden mitsdien goedgekeurd. 

De secretaris deed opgave van de ontvangen ge
schenken. 

Van den hoofdingenieur van den Waterstaat iu 
Nooi-d-llnllund waren weder de gewone waarnemingen 
aun Den Helder ontvangen over de maanden Juui en 
Juli 1877, opgemaakt door het lid W. Pli. de Kruyll. 
Zij zullen als bijlagen tet ile notulen der vergadering 
worden algetlrtikt. 

Het litl A. lluet bekwam het woord tot hel geven 
vnn een antwoord in zak«: de waterlocoinoliel' op de 
iu eene vorig*- vergadering geleverde bijdrage van 
het lid Alb. Kapteyn aangaande vllucl's mathema
tische behandeling van de water locomotief". 

Na dc voorlezing van die bijdrage verzocht hel 
lid Kapteyn het woonl om in eenige beschouwingen 
Ie traden over deu historischen gang van de liehau-
deling dezer zaak, en ten ernstigste te protcsteeit-n 
legen alle denkU-eld vnn personaliteit, uit den titel 
zijner bijdrage afgeleid. Na een korte discussie tus
schen beide leden verklaarde de president, den Raad 
van bestuur, die door den heer lluet in dit geschil 
was betrokken geworden, niet te zullen verdedigen 
wat betreft den bedoelden titel der bijdrage, die den 
Raad aldus was opgegeven en dien deze overigens 
gaarne vooi- zijne ivkening nam; waarna hij vcr-
klitanie de discussie te sluiten. 

Het lid lluet bekwam vervolgens het woonl over 
de hcro[)eiiing der scheepvaart van deu ouden Rijn
mond vau Katwijk. Deze mtnldleeling, door eene 
teekening toegelicht, werd met veel belangstelling 
aangeboord en gaf het lid Dr. E. F. van Dissel aan
leiding tot liet mododeelen vnu eene historische bij
zonderheid bi'iieii.'n'le het uitwateriugskaiiaal van 
den Hoornaarschen polder en in verhand daarmede 
het aftreken van een stoomgemaal. 

Nadat de gewone jmuze was gehouden, verzocht bet 
Inl Mr. .1. I'. Amei-stoordt nog het woonl naar aan
leiding vau de voordracht van het lid lluet. Hij zette 
snor duidelijk uiteen, hoe het Hoogh«mini;ulschap van 
Rijnland sedert eeuwen zich beeft mogen verheugen 
in <le hulp eu voorlichting vun uitstekende deskundigen: 
een Leeghwater, een Dou, een Boktra, later Conrad, 
Rau vena, Stieltjes, iiuutr tevens sedert eeuwen er iu 
heeft uitgemunt den goeden raad , tloor deskundigen 
gegeven, niet te volgen en zelfs soms alle onder
zoek af te snijden. 

Hij trad in eene zeer geestige en juiste vergelij
king tusschen den süutsrechtclijkeu toestand van het 
voormalig Gemecncbost en het tegenwoonlig Konink
rijk der Nederlanden, om niet kracht op te kt n 
Mgen een patriotisme of esprit de clochcr, tlie bij 
sommige lichamen alsnog heerst-ht, en ernstig erop 
aan te dringen, tlat men in de allereerste plunis het 
algemeen laiitlsltclung in het oog boude, overtuigd 
dat het Mung van liet kleine moet opgaan in dnt 
vim het groote* 

Hierna verkreeg bet lid J. P. de Bordes het woord 
om eene mededeeling te doen, tlie, door cene ver
gissing, niet op den opm-pingshrief was vermeld. Met 
terinjhlik op de dieussieii, iu tloil Ijoezem van het In
stituut over de quaestie van het normaal e n smal 
spooi gevoerd , gaf hij een overzicht vnn de stollingen 
door hem, iu het belang van Nederland en Java, 
herhaaldelijk in het Instituut verdedigd eu gehand-
haafif, wees hij nogmaals up het groot verschil dat 
e r tusschen de behoeften van verschillende landen 
U-staat, het gevolg van klimaat, Itodem cn kult uur, 
en legde een tal van bescheiden over van spoorweg
autoriteiten iu Zweden eu Noorwegen (alwaar, np 
daar doelmatige wijze, het smal spoor in toepassing 
woidt gebracht) die, uaar aanleiding van de gegevens, 
door het lid De Bonles vei-sli-ekt, ten ernstigste waar
schuwden tegen den aanleg vau smal spoor in Neder
land en in Nederlandsch-Iudie. 

Hierna wenl, met afwijking van de volgonle van 
bet programma, ingevolge een door den president 
gedaan voorstel, voorlezing gedaan van eenc brief
wisseling mei ile Société anonyme des laminoirs, 
hauls fourneaux, forges, fonderies et usines de 
la Providence, te Luik, («tredende het stelsel van 
f li It' voor sjroorwegen. 

Vervolgens wenl voorgelezen t*-n brief van het lid 
11. P. vau Heukelom, strekkende ten geleide van 
twee notnnieis van het dagblad la Mensc betreffende 
pitH-ven, welke te Luik zijn genomen met eene lo
comotief voor tramways, uitgevonden tloor den heer 
Vat-ssen, dirccteiii-adiuinistiulcur tier werkplaatsen 
St. Leonanl aldaar, eu tlie, naar het schijnt, met 
den b sten uitslag ziju bekroond. De Iia.nl van be-
.au'iir"***iil n.,_.i.ui o p neitve *ij/.e liet best vnn die 
uiedalecling zal ziju gebruik te maken. 

Het lid J. J . van Kerkwijk verzix-ht alsnu het 
wisnil om te wijzen op eene uitdrukking, voorko
mende in het officieel versing van de Nederlandsche 
Hoofd-commissie voor de I'biladelplna-tentoonstelling 
van 1876. waarin het Instituut wonlt beschuldigd, 
alle medewerking a a n die commissie tt' hebben ont-
Begd. D e bedoelde zinsnede luidt als volgt: 

"Vanzelf tmkkeu door deze beschouwing tie groote 
openbare werken dc aandacht der Nederlandsche 
Hoofij-cnniiiiissic, waardoor ons Vaderland, aan de 
zee ontwoekerd. geworden is wat het is en welke 
onzen Waterstaat vrereldberoemd hebben gemankt. 

HIIierbij sloten zieh natuurlijk de grooteche werken 
aan. welkt: in tien lateren tijd, voor bet verkeer 
zoowel te water als te land, hetzij in havens of voor 
spoorwegen, zijn tot stand gebracht. 

iDe tn-urige wijze, waarop deze rubriek te Wee
nen was vertegenwoordigd geweest, deed de vraag 
ontstaatt, hoe op dit punt het doel het best kon be
reikt wonien. De aangewezen weg scheen het Ko
ninklijk Instituut vuu Ingenieurs daartoe uit te noo-
digen. De Commissie vond daar echIer hoegenaamd 
geen ondersteuning, zoodat het wllelp yourself" 
hier moest wonien toegejtast, enz." 

De spreker kan zich moeilijk voorstellen, tlat zulk 
eene rrovc best-huldiging juist zou zijn, maar daar 
het hier een officieel verslag gold, son hij toch gaarne 
eenige opheldering te dezer zake ontvangen. 

De president aside, dat het hem niet onwelkom 
was, den zeer luu-sidien aanval in bedoeld verslag 
hier ter sprake te zien gebracht. Toen de zaak der 
IMiihiilelphia-tentttonslelling in den Raad vnn bestuur 
het '-erst in In-handeling kwam, was spreker geen lid 
van tien Raad en dus met het daiiromtnmt reeds voor
gevallene niet bekend; hij vond ook geen aanleiding 
te dier znke een onderzoek te doon, overtuigd, dat 
medewerking vnn de zijde van het Instituut niet had ont
broken. Hij was dus zeer verbaasd, toen hij van deu 
aanvul kennis nam. Hij heeft toen de gcvoenlecor-
respeiidentie eu de notulen der niadsvergnileringen 
nagegaan, en n a dit onderzoek kan hij verklaren, 
dnt. om mie geijkte pailenietitaiiv uitdrukking te 
bezigen, de aanvnl even onjuist als onbillijk is. 

Dnt het Instituut als zoodanig tot de tentoon
stelling van openbare werken sou nmdewarken, kwam 
niet in aanmerking van het twgenblik, dat de Hoofd
commissie zelve ile laak had aanvaard dat onderdeel 
te organiseeren en liet lid der lloofd-commissie, dat 
zich meer be[>nald met dit onderdeel bait belast, 
heef) spreker tlan ook onlangs erkend, dat dit hel 
geval is geweest. MiUir wat is er geschied? De 
directeur der PidvM«lmische school heeft gemeld, dat 
hij win tie HtMiftl-commissie ccn aanzoek had ont
vangen om gebruik te mogen maken van de teeke
ningen, door bet Instituut in bruikleen aan tie 
Polytaehteaehe SOhool afgestaan. Onmiddellijk wenl 
daartoe door tien Hand van liesllllll de niaehliging 
verleend. Daarna werd aanzoek gedaan, tlat dc 
commissie gebruik mocht maken van kaarten, teeke
ningen e n photographieeti, in de verzameling vnn het 
Instituut aanwezig. De secretaris wenl gemachtigd 

nl wat men verlangde te doen uitzoeken. Daarop 
ontving de Raad een brief, waaruit bleek, dat men 
een compleet exemplaar wenschte te hebben van do 
werken van het Instituut, maar gebonden in pracht-
haiideii. De Raad vond geen de minste reden om 
het exemplaar, dal hij voor dc tentoonstelling 
wenschte te bestemmen en dat zich iu zeer voldoen
den toestand bevond, Op kosten van het Instituut 
opnieuw te doen binden, maar verleende evenwel 
tuin de Hoofd-eoiimiissio de machtiging, ilil, als zij 
zulks verlangde, op hare kosten te doen. De daar
op verkregen antwoorden, die door den president 
werden voorgelezen, getuigden niet van uvergroote 
beleefdhekl, 

De zaak viel te meer te bejammeivii, omdat het 
litl tier lioofd-commissic, hierboven Iwdoeld, altijd 
getuigenis had utgelcgd van tie uitstekende wijze, 
waarop hij was bijgestaan, en van tie hulp en mede
werking van alle leden van het Instituut, tot wie 
hij zich had gewend, en het duidelijkste bewijs van 
die medewerking is geweest tic collectieve tentoon
stelling liet rellende de openbare werken, welke, al 
vorens zij naar Philadelphia wenl verzonden, in het 
gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's-Graven
hage tc zien is geweest. 

Het lid De Bonles uitte den wensch , dat de pu
blieke aanval ook publiek beantwoord zou wonien. 

De (President meende, dat, nn de zaak hier ter 
sprake is gebracht, daaraan voldoenile publiciteit zal 
worden gegeven. 

Het lid De Bordes achtte het wenschelijk , de zaak 
in een dughkul te vermelden. 

De Secretaris antwoordde, dat in De Opmerker (') 
geregeld tloor hem verslagen van de vergaderingen 
van hel Instituut wonien geleverd en dus de zaak 
spcedjg vanzelf publiek zal wonien gemaakt. 

Het litl Villi Kerkwijk dankte zeer voor tie gege
ven inlichtingen, waaruit blijkt, dat zijn vermoeden 
juist was. Hij kan er nu nog bijvoegen, tlat eene 
andere onjuistheid iu tlat verslag voorkomt, name
lijk de Ivcwering, tlat een zeer veitlicnstelijk ambte
naar van bet topographiseh bureau, namelijk de 
heer C. A. Eckstein, geldelijke tegemoetkoming zou 
hebU-ii ontvangen voor hetgeen door hem tot Opluis
tering vun de tentoonstelling is verricht. Dit is In 
geenen deele het geval. Een zoodanig officieel ver
slag, hoe mooi ingebonden cn hoe netjes ook ge
drukt, heeft geen de minste waarde. 

Het lid Dr. E. F. van Dissel drong er op aan, 
dat de gevoenlc correspondentie ook openbaar zou 
worden gemaakt. 

De president zal nagaan in hoeverre aan dat ver
langen kan worden gevolg gegeven. 

Uit eene vraag van het lid De Bonles, door den 
secretaris beantwoord, bleek nog, dat de president 
der HoolH-eoinmissie, medeoprichter van het Instituut, 
zich de sank van tie' binderij zoozeer had aangetrok
ken, dat hij dientengevolge voor het lidmaatschap 
vun het Instituut luid bedankt. 

Nadat een aantal nieuwe leden was aangenomen, 
wenl overgegaan tot tie benoeming van een lid van 
den Raad van bestuur in plaats vau het in de 
vorige vergadering als zoodanig gekozen lid P. Ge
land, die gemeend had voor tlie benoeming te moe
ten bedank- 11. 

Bij eene tweede vrije stemming wenl tot raadslid 
gekozen het lid Dr. E. F. van Dissel, die op de 
deswege tet hem dooi- den piesident gerichte vraag 
verklaarde zich dc benoeming gaarne te laten wel
gevallen. 

Nadat trim lelijk nog eenige nieuwe leden waren 
voorgesteld, noodigde de president de aanwezige leden 
uit zich naar een aangrenzend lokaal te hegtwen, 
teneinde alsnu het lid J. D. C. M. de Roos in de 
gelegenheid te stellen tol het doen van eenc metle-
deeUng over dfl calorische machine van D. W. van 
Hennes, waarvan twee exemplaren in verschillende 
grootte waren opgesteld. die met veel belangstelling 
wenlen bezichtigd. 

Eindelijk wenl nog dooi' den heer L. J. Lofcbiv, 
aan wien daartoe van wege den Raad gelegenheid 
was gegeven, eene tentoonstelling gebonden vnu 
verschillende nuehngnalan, die hij door cene korte 
nid ledeel ing toelichtte. 

Te drie uren ging de vergadering uiteen. 

(') Tot iu 1H7Ö iu dt Stoompost. 

:il • ALGEMEENE BIJEENKOMST 
D U 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Ter voldoening nnn tie Mofte, iu het voorgaande 
nouniier gei laan, volgt hieronder eene beknopte be
schrijving der werken, waaraan tloor tie Vergadering 
eeu bezoek weid gebracht. 
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D E O P M E R K — Zondag 16 September 1877. 

Het valt niet te ontkennen , dat door de opening 
vnn den nieuwen Waterweg van Amsterdam naar 
Zee eene srhcr|ie concurrentie geopend wonlt voor de 
Noordwestelijke havens van het vasteland vun Euro|«. 

Teneinde de concurrentie zooveel mogelijk te ver-
geinukkelijkeii, was het Gemeenteliestiiur erop be-
dacht de handels-inrichtingen te verbeteren en meer 
overeenkomstig de tegenwoonlige eischen in te richten. 
Het grooter charter der tegenwoonlige sche[>cii en 
hun meerdere diepgang belatten die vaartuigen iu 
de dokken te komen, aangezien in de sluizen, hij 
een ril van 0.30 M. 4- A P . , slechts 59 dM. 
water op dedor|>els staat. Bovendien wordt het binnen
komen in het Oosterdok in groote mate lielemmenl 
door de voor de sluizen liggende spoorwegbrug. 

Dientengevolge werd besloten tot het maken van: 

1». Eene handelskade 
Deze Handelskade bestaat uit eene ± 55 meter 

breede landtong ter hoogte van 1.50 M. - f AP. , 
loopende ongeveer in de richting van Oost naar 
West, aansluitende met het oostelijk einde over eene 
lengte van ± 700 M. aan het goederen-emplacement 
van den Staatsspoorweg in de Stadsrietslunden en 
reikende ten westen tot aan de Oostenloksluizen, te 
dezer plaatse eene ruimte tusschen zich en den Oos-
terdokdijk ol' Staatss|>oorbuau latende van ± S5 
Meter, aldus een binnenhaven vormende lang ± 1200 
Meter, welke :um het oostelijke einde eene breedte 
van ± 35 Meter l>e!ioudt. 

Aun de buitenzijde zul een buzultmuur gebouwd 
worden, waartegen eene waterdiepte van 72 d.M. 
zal worden gebracht. 

De binnenhaven , slechts dienende voor de kleine 
of binnenvaart, zal eene waterdiepte van 32 d.M. 
verkrijgen, terwijl de kade ook aan die zijde zal wor
den bekleed met een muur. 

Tot toegangen voor gewoon verkeer naar de kade 
zijn ontworpen drie lijnen; de eerste, hij bet westelijk 
einde door middel eener draaibrug over de binnen
haven, gaat onderdoor de vaste overspanning van 
de spoorwegbrug en vervolgens over eene draaibrug, 
de tegenwoonlige tijdelijke spoorwegbrug over de 
Oostrnlokslnis, naar de stad. 

De tweede, ongeveer ter huiver lengte de binnen
haven overgaande door middel eener dublsde bascule
brug, zal de stad l>ereiken na overgang van den 
Staatsspoorweg en [lassage van de Dijksgracht, dooi 
middel der in aanbouw zijnde draaibrug, tegenover 
de Groote- eu Kleine Kuttenbiirgrrstratcn. 

De derde weg zal het lundeinde der kade langs 
het Futici] met de stad verbinden. 

Op het midden der kade zullen loodsen gebouwd 
worden tot lierging van koopmansgoederen, terwijl 
aau weerszijden dier loodsen kraan en wagensporen 
aangelegd zullen worden, welke lantsten op boven
genoemd goederen station zullen aansluiten mei tie 
sporen van den Süuitss[N>orweg. 

De verplaats!«re loskranen worden zoodanig inge
richt, dat de spoorwagens onder de knmnlteencn door-
loopen; men beert daarmede het voordeel verkregen 
om kleine schepen rechtstreeks aan de kudc te 
doen lossen en laden, terwijl door de verhoogde 
stelling de kronen tevens voor du liedioiiing vun 
hooge schepen geschikt zijn. 

Tot de uitvoering van het werk liesloten zijnde, 
werden er contracten gemaakt met de Hollandsche 
lJzereii-S|«x)rwegmaat.schuppij en den heer J. C. 
van Hattem omtrent de levering vun ± 1,000,000 
M ' zand, door de eerste te levereu op wagens en 
door den laatste te storten in het IJ. 

Als principe wenl aangenomen , dat de zandstor-
ting tot ot' zoo mogelijk dieper dou den te maken 
bodem voor de kade moest doorzakken. 

Hieitoe stonden twee wegen OJH-II, ul. uitbaggering 
tot de verlangde diepte en daarna aanvulling der 
eleuf met zand, of het opwerken van een smal len 
dijk tot eene zoodanige hoogte, dat deze door ziju 
eigen gewicht tot die diepte doorzakte; tot het laatste 
werd om verschillende radenen liesloten. 

De diepte van het IJ, ter plaatse van de te bou
wen kade, was doorgaande ongeveer 12 dM. onder den 
gewonen waterstand, uitgenomen bet westelijk einde, 
alwaar die diepte tot ± 120 dM. toenam; op dit 
gedeelte wenl gedurende 1876 door den heer J. C. 
van Hattem door middel vnu klepscliouwu.il (zooge
naamde onderloopers) ± I75JOOO M 1 gelost; hoewel 
af en toe bijna de watervlakte bereikt wenl, kwam 
gedurende dat jaar, wegens hel aanhoudende weg
zakken , de bestorting niet IKJVCII water. Ook weid 
in den zomer van 1870 doorde Hollandsche IJzeren-
Spoor wegmaat scha ppij aangevangen met ziindaanvocr 
en wel aan bet oostelijk einde; hiertoe was doorde 
gemeente over den Oostenlokdijk een spoor gelegd, 
hetwelk iu verbinding stond met het Oosterspoor. 

Er wenl nl spoedig door afstorting een terrein buiten
dijks gevormd, waarop toen de sporen zijn aangelegd. 
Hierbij had reeds sjioedig belangrijke modderop* 
zetting plaats, ofschoon de ligging der s|«oorstaven 
uiet meer dan 1.50 M . -f- AP. bedroeg. 

Nadat genoegzame ruimte voor een wisselspoor 
verkregen was, werd er aanstonds getracht in 
de richting van de buitenlijn eu vervolgeus in die 
der binnenlijn eene smalle zaudkade op te rijden: 
nadat die dammen voor de buitenlijn tot de tijde
lijke hoogte vun ± 5.00 M. +- AP. wuren onge
raden, bleek bij boring dat de verlangde doorzukking 
tot omstreeks 7.50 a 8 M. ~. AP. was verkregen. 

De binnen die dülumeii opgesloten modder, die, 
zooals bij verschillende gemeentewerken is gebleken, 
na uitdroging en |iersiiig door den bovenlust een goe
den ondergtond geeft, is daardoor voor bmnenvul-
lüig ijehoudeii. 

Na het constateeren «lezer uitk st is overgegaan 
tot dc lumbesteding van 800 gedeelte muur iu de 
buitenlijn lang 200 meter ud / 8 5 0 . ™ jier M. De 
niuur zal beslaan uit <*en oiiderbeideii betonkolTer 
breed 3.00 meter eu diep vnn 0.00 tot 2.00 - i . AP., 
waarop een liazaltmuur, gemiddeld dik 2.15 M., rei
kende tot 1.50 M. f- AP. Achter den bazultinuur 
is, ter hoogte van 2.00 M. -f- AP., een I0 M. breede 
onderheide en stevig met den betotikofier verbonden 
vloer aangebracht, die door de daarop rustende 
/uudkist, veel stabiliteit uun het geheel zal geven. 

Op 7,50 M. ouderlingen afstand worden buitelt den 

muur eiken palen geheid met het tweeledig doel, 
om de schepen vrij van den kademuur te louden 
en om te dienen als meer-en stoppalen; om zt voor 
bet laatste meer geschikt le maken, wonlen de pa
len door kettingen verbonden aan binnen de vedirce-
de fundeering geheide nnkerpaleii. 

Met den zandaanvoer tot vorming vun het uide-
terrein hoopt men nog dit jaar gereed te kuuen, 
zoodat iu het volgende juar het overige dce vnu 
den kademuur, alsmede de lichtere muur lmgs dc 
binnenhaven, kunnen gebouwd worden. 

2°. Een houthaven. 
Tot dit einde werden in het Wc&telijk ded van 

het IJ, deels kosteloos, deels door aankoop VU) de 
Kanaalmaatschappij, eene oppervlakte van 6C liek-
taifii eu een deel van Polder II] (Oost) ter giiotte 
van ruim 40 hektoren voor deu aanleg eenei vlot-
hnven en alzoo te zamen 100 hektoren, verk-cgen. 

Reed- in 1875 i< begonnen met het inrichten vun 
een deel der watervlakte of ruim 20 hektar-u tot 
balkliaven: daartoe is die vlakte gebme.ht of eene 
regelmatige diepte van 2.50 M . 'r AP. nvt een 
|taulreiiuningwerk , dragende een doorgaundeluudirug 
van 90 c.M. breedte, waarin uau de Oostzijde, 
de zijde der sc heepsligplaatsen, en de Weitzijde 
invaarto|M'iiingen zijn gespaard, die met drijfbriggen 
kunnen wonlen afgesloten, waarover het Vî tt̂ rkeer 
tusschen de afgebroken remmingen kun plaats h-blieu. 

Teneinde de gohTbewaging in de ingesloten ruime 
watervlakte te breken is de haven eveneens door 
remmmgwerken met loopgangen in 5 deelen veraeald, 
waarvan het Noordelijkste deel dient tot het opriaken , 
dat is het tot vlotten ven;enigen der geloste balken, 
de twee Noonlwestelijkste vakken voor veiliii^pkiats 
en de overige vakken voor algemeene ligplaats. 

Aun de Oostzijde is eene waterruimte van omstreeks 
20 hektarcii, bestemd voor schee|»sligplante, uitge-
<liept tot 5.50 M. onder AP. en zijn voorloopigdaarin 
gesteld 20 dukdalven voor het vastleggen de* sclie-
pen; reed» nu is gebleken dat die diepte voir vele 
der tegenwoordige bootschepen te gering en hst aan-
tal dukdalven onvoldoende is. lu dezen zomer kwa
men er dagen voor, dat 28 schepen tegelijk in los
sing waren, tengevolge waarvan besloten is »n de 
scbee|>sligplaats 1 M. te venUepan en dus te biengen 
tet 6.50. -r AP. terwijl het aantal dukdalven eei-st-
daags met 9 zal wonlen vermeerderd. 

Voor bet gemakkelijk Opslaan van gezaagde, hout
waren zijn In den wal bezuiden de haven 0 havens 
gegraven, lang leder 140 eu breed 20 M . , met landton
gen daiirtusschcn breed 40 M . ; die landtongen, be-
nevens een stnmk lands dau rad iter, te zamen otawtreeks 
7-/a hektaren, zijn tegen boogt; cijlei-s aan houthan
delaars verhuurd; deels met loodsen lieboiiwd, dienen 
ze voor opberging van buitenlands aangevoerde 
planken, balken enz. Door bet Westerk anaal staat 
ile houthaven langs korten weg in verbinding met 
de stad; te land leidt een goede weg over den 
Spuarnduimnenlijk naar dc gemeente. 

Waarschijnlijk in het volgende jaar zal de vlot-
haven uitgebivid en begonnen wonlen met het ma
ken van het eigenlijke groote houtdok, dat met 
loodsen omgeven en met sporen in gemeerd hap zul 
WOrden gesteld met den Staatsspoorweg. 

3". Steigers aan den Westerdokdljk. 
Terwijl de in aanleg zijnde Handelskade niet gereed 

kon ziju op den 1 Augustus, den termijn, waarop 
ile vaart door het Noonlzeekanaal met schepen van 
70 decimeter diepgang moet plaats hebben, eischte de 
handel tijdelijke scheepslig-, los- eu laadplaatsen voor 
groote aeeschepen ea stoombooten; teneinde aau 
dien eisch te gciuoct te komen, besloot de gemeen-
teraad tot het bouwen van 3 groote steigers in het 
IJ buiten den Westenlokdijk , wiuir op konen afstand 
uit den wal eene diepte gevonden wordt van 8 ii 10 
M. onder AP. Ieder dier steigers heeft i-enc lengte 
van 120 bij eene breedte van 00 M. en eene hoogte 
van 2.50 M. + AP. of 3 M. boven deu gewonen 
Waterstand ; elke steiger draagt op 4753 dennenhouten 
palen , lang van 18 tot 22 meter; de gordingen, 
koppelhouten, liggers, binten en dek ziju van «meri-
kaunsch grenenhout, de schooien en wrijfhouten 
van eikenhout. 

Het denkbeeld bestaat om de steigers met een 
spoorweg over deu Westenlokdijk en tie sluis aldaar 
iu verbinding te brengen met tien in aanleg zijluien 
Staatsspoorweg. 

Tot dusverre ligt het in de bedoeling vau de ste
delijke regeering om de steigers aan partkuUare on* 
dsrnemers in exploitatie te geven; de event.ecle ex
ploitant zal hebben te zorgen voor het hou'ven vun 
goederenloodsen, het leggen van sporen,het vcrschai-
fen van kranen, enz. op de steigers; tot dusverre 
schijnt echter geen voldoende lumhicdiug te zijn in
gekomen eu staat hel dus te voorzien, dat de ge
meente de exploitatie iu eigen beheer zal moeten ter 
bami nemen. 

Nadat bij onderhandsehc aanbesteding iu April de 
aannemer F. K. Ozingu belast is geworden. met den 
bouw der steigers enz., is op tien H Mei met het 
heien begonnen, en was reeds den 18 Augustus de 
eerste steiger gereed en zal Wiuirsehijnlijk in de 
tweede helft van September de tweede voltooid zijn, 
Den aannemer komt lof toe voor die spoedige uitvoe
ring, u ' s l m ' " ' n aanmerking neemt, dat VOOT de 
lieide steigers en de schoeiing noodig zijn; 

751 palen van 9 tot 12 meter, 
9,506 D i 16 I SS i 
2,575 M • Amerikaansch grenenhout. 

218 » beslagen eikenhout. 
55 » bezaagd » 

34,780 kilogram gesmeed ijzer. 
20,000 kt' zand voor de bestorting. 
16,555 M 5 baggerwerk voor uitdieping. 

4°. Een veesteiger. 
Aanstonds na de opening vun het Noordzeeka-

nnnl op 1* November des vorigen jaars, warden 
ondernemingen op touw gezet voor eene geregelde 
vaart van hier op Londen eu deed zich, in ver
band daarmede, de behoefte gevoelen aan eene 
gelegenheid voor veeladiug; iu die behoefte is voor
zien door den bouw vun een steiger, ter lengte 
van 104 meter en breedte vnn 5 M. in het IJ, 
nubij de Wcsterdoksluizeu. 

Het middeldeel van dien steiger over 20 M. lengte, 
ligt 2.50 M, + A P . , de hoogte, waarop de zre-
itoombootan gewoonlijk met het dek boven water 
reiken, terwijl wederzijds daarvan 42 M. lengte daalt 
tot i M. Ar AP. Hierdoor kan op dekahoogte, 
zoowel als op de hoogte van het tusschondek 
geladen wonlen, terwijl tevens voorde kleinen-
stooi nis Hit tm en schepen, waarmede het vee uit de 
provinciën wonlt aangebracht, oene gemakkelijke ge
legenheid tot lossing is verschaft. Hel dek vau den 
steiger is mndom met hekwerk omgeven, waarin 
In-weegbare deelen zijn aangebracht, die bij lading 
kunnen worden weggenomen. 

De steiger is door eent; loopbrug, breedS.50M., 
lung 53 M. met den wal verhouden, en op den daar
achter, door de Gemeente in huur afgestane!) grond 
zijn door tie .Muut scha ppij lot exploitatie van veestal
len en verscheping van vee, stallen en bewaarplaat" 
sen van vee opgericht. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D 

's-Gravenhage. Bij beschikkingen vnn 7 Seji-
tember 1877, n°. 55, 12a' afdeeling, zijn aan C. 
Bot Cz. te Sbedrecht en aan T. Volker te Dordrecht, 
tot wederopzegging, vergunningen verleend voor een 
stooinsleejxlifiist OJI de stroomen, rivieren en kana
len in acht provinciën. 

— Bij koninklijk besluit van 7 September 1877 
is niet het instellen vau een onderzoek naar- en het 
uitbrengen van een verslag aangaande den toestand 
van de hedendaagse he nijverheid, uit hel oogpunt van 
kunst en smaak beoonlceld, alsmede omtrent de 
middelen welke tot verbetering en ontwikkeling dier 
kunst-industrie aan te wenden zijn, een en ander 
naar aanleiding van tie thans te Amstenlam geopende 
tentoonstelling van Knust op nijverheid toegepast, 
eene tijdelijke Rijkscommissie belust, bestaande uit 
de heeren: F. Gugd te Delft. P. N. Muller te Am
stenlam, D. vnn der Keilen Dz. te 's-G raven hage, 
J. R. de Kruyff te Amsterdam, Dr. V. S. M. van 
der Willigen te Haarlem. 

— Bij ministerieelo hestdnkkiiig is aan gebroeders 
Van den Boom, te 's-Hcrtogenl>osch, tot wederopzeg
ging, vergunning verleent! voor een stoonisleepdieiist op 
de stroomen, rivieren en kanalen in acht provinciën. 

— Bij ministerieel besluit is overgeschreven op naam 
van gebroeders Van den Boom, te 's-llertogenbtiseh, 
de vergunning voor een stoombootdkmst tot vervoer 
van jiei-sonen, goederen en vee en het sliepen van 
sche|s'ii tusschen '.s-llertogenbosch cn's-Gravenhage, 
krachtens vroegere beschikkingen verleend aau G. en 
J. L . van den Boom, mede te 's-Hertogenbosch. 

Breda. Vanwege de Directie der Groote Socië
teit alhier is onlangs voor de som van ƒ 30000 een 
koffiehuis in de Veemarktstraat aangekocht, dat, 
volgens de plans van den bouwmeester J. M. Ma-
rijnen alhier, geheel tot Sociëteit met afzonderlijke 
biljart-, leeszalen, enz. zal verbouwd worden. 

— Dc steoiutimmcrfahriek van tie heeren »Ge-
bmadaes Dijkerman", alhier, die sedert 1 Mei j.1. 
in de nabijheid van het Station is overgeplaatst, 
wonlt weder aanmerkelijk iiitgchivid en er zullen iu 
verband daarmede tegelijkertijd meerdere machines 
voor houtbewerking geplaatst wonlen. 

Op het terrein staan steeds van de door hen ver
vaardigde verplaatsbare houten gebouwen ter be
zichtiging. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
«mimia i : . I? Sept. 

»-Bo«rli, door het gemeentebestuur, te 10 ureu: 
10. het doeu van eeuige hurstcllings- eu vernieuwings-
werken aau het gebouw behoorende tot dc Kou. school 
voor nuttige en bcchlcude kuusteu; 2o. het makea 
van eenige riolen eu zinkputten; — te 11 urou: de 
levering run steenkolen ten dienste van het gemeente
bestuur. 

•pttlngedam , te 12 ureu, door burg. en weth.: het 
opnemen van kei- cn het leggen van kliukcrbestratin-
gen in de kom der gemeente. 

l u r e n (Gelderl.), to 1 uur, door 1). J. Eggink: het 
maken van tie aardebaan vuu oeu uau te leggen grint
weg in Verwolde. 

( irvnlngen, 'savonds 8 uren, door l). VeenholT, bij 
11. Pienter! het bouwen eener beneden- eu boven-
woning. 

IM.i-a.ig, is a>pt, 
Dreumr l , to 10 ureu, door den dijkstoel van Maas-

en-Waal, bij N. van Hussen: !.ct verrichten van aarde
werk aan dc zoogen. overlaten, op den Munsbandijk 
onder Alfen cn Dreumel (600 M.) Aanw. 17 Sept., te 
2 uren. 

D e i n , te 12 uren, door den directeur der artillerie-
stapel- en constructie-magazijnen: tie levering van 
G074 KG. nieuw gegotcu roodkoper, in blokken co 
759 KG. Banka-tin.' in blokken. 

Ileikfiiro.ti ' (bij Haarlem), te 12 ureu, door het 
It. K. patocbiaal kerkbestuur vau den H. Havo, iuhet 
koffiehuis van J . PreycrJr.: het bouwen eener Blauwe 
kerk met toren eu pastorie. 

Kselefareltdaveeil, le 12 nrril. door lit-l K. K, 
kerkbestuur, iu Het Schippers-eii-Tuinders-Welvareu : 
het bouwen vnu cene parochiale school. 

Arnhem, te 1 uur, door den bnrgemoester: lo. 
de lovering on plaatsing ran 3Q5S str. M. eivormige 
cementen riolen, met de noodige afsluitingen, metsel
werken en gegoten-ij zereu atraatsyphons; 2o. de leve-
riog van cemgc ijzeren brugsebcpen voor de schip
bruggen 1c Arnhem en te Westervoort. 

Arnhem, te 1 uur, ia het koffiehuis vaa Duameii, 
BBineni Wed. J . S. Kamos: het afbreken van een 
perceel op de Groote Markt tc Arnhem eu het daar 
ter plaatse optrekken van ecu uieuw gebouw met bo
ven woningen. 

timirrJum, door liet bestuur van de Vcrccuigde 
Nauertiasche-, Wcstzaner- en Zaandammer-polders: 
bet hardmaken vnn du oprillen nf toegangswegen tot 
dc Wcstzaner- en Zaandammer-polders. 

Klee , door O. P. van den berg: het bouwen van 
eeu wagenhui» en eeue vcrünimcring aun de huising 
gemerkt nu. 11, aldaar. 

W n n M l a f , I » Sept. 
'•-Hage, te 11 uren, door bet niiiiiitorie van bin

nenl. zakeu: het VOj0>«atS«n der bedijking lungs tien 
linkeroever der Nieuwe-.Merwede, van het gut van tie 
Kuitersphuit, over de Middelplaaliea, tot de grens
scheiding tusschen dc gemeenten Made c. a. on Wer
kendam. Hauiiug ƒ40,500. 

's-Hage , te 12 uren, door het ministerie vnn bin
nenl. zaken : tiet herstellen van metselwerk, met de 
ramen van de Hofzaal, op bet Binnenhof uldaur, en 
het makeu vau cene nieuwe bordestrap. Rnimn ' 
ƒ 9800. 

Ilerdreetit, 'savonds 8 uren, in Pas Buiten: ht-t 
houwen vnn ecu nieuw woonhuis voor den tuiummi 
1>. Zwaan. 

fcrenlncrn, 's avonds 8 uren, door W. A. Schol ten, 
bij II. Piel: liet nf- cn uitbreken der keldermuren en 
fondamenten c. a. der onlangs afgebroken gebouwe» 
oostzijde aan de Groote Markt, aldaar, alsmede liet 
uitgravea van het terrein. 

llenSerdnjc, SO Mept. 
H o N w i i r d . to lO'/t uren, door liet genicentebesluiir 

van Wonseradeel: het veruieuwen van de brug over 
de Sciiruurdurvaart iu deu kunstweg bij het dorn 
Schroard. 

i if in, tc 11 ureu, door den commandant iu liet 6e 
gcniccoaimandeinent, in hot burenn voor de schutterij; 

het doen vun voorzieningen sim werken onder het be
heer der genie te Delft. (Herbest.) 

Middelburg, te 12 uren, door deo directeur dei 
reg. cn dom.: tiet verlengen van den slijkvanger, met 
het onderhoud tot 1 Mei '78 van dien slijkvanger en 
van den dwursdain, gelegen op de buitengronden in 
de Musselkreek, vóór den zeedijk van deu J o i u m a . 
Mariapoldor, gem. St-Anualnnd cn Poortvliet. 

'•-Hage, te 1 uur , door hot ministerie vau financiën\ 
het houwen oener loods tot berging vun telegraaf ma
terieel op het statiousterrein te Grouingen. 

M i e r i i i n , te 5 uren, in liet lokual van liet dijkshe
stuur: het bestraten van 4-1 str. M. weg. 

Lemmer , door het bestuur van den vceupolder ma 
Kcbtcn, hij den secretaris: de levering, voor o f op l 
Nov. c. k., franco uan hot stoomvijzclgcmaal te Echten, 
van 70,000 K G . grove Luiksche steeukolco. 

Vri jdag . 

' • - H o o d , , te 10 uren, door het ministerie vau 
binnenl. zaken , aan hut gebouw van het prov. best.: het 
op-diepte-brengeu der haven te Moerdijk. Aunw. 17 
September. 

Krimpen a/d Lek , te II ureu, door het polderbe
stuur, bij J . van Wijngaarden: lo. tiet maken der ge
bouwen; 2o. het leveren onstellen van een stoompomp. 
werktuig cn toebehooren, tuu dienste vao het te sticli* 
ten stoomgemaal. Inl. bij den ingenieur P. A. K o r t - -
vuur, te Vrijenban. Aanw. 26 Sept. 

Arnl iem , te 12 uren, door het ministerie vau 
biuneul. zaken, aau het gebouw van het prov. best: 
lo. het ophoogen vau oen gedeelte van den rechter 
veerweg, van do herberg gonanmd „Landlust" uf lot 
den rechteroever dor L i k , behoorende lot bet K u -
veer te Kuilenburg. Aanwijzing 17 Sept. Haming 
ƒ2140 ; 2o. het doen van eenige herstelliugeii en ver
nieuwingen aan de gebouwen en vaartuigen, behoo
rende tot het Kijksveer te /alt Bommel, met hot één
jarig onderhoud, vau 1 Nov. 77—81 Oct. '78. Aanw. 
17 Sept. Haming ƒ 2t00. 

Zaterdag, SS Nept. 
Utrecht, te 10 uren, door den eerstaanw. ingen. 

in het gobouw voor Kunsten cn Wetenschappen: het 
verbeteren vau het fort hij Hijnauwt-o. Bilj. iuz. 21 
Sept., te 'A uren, op het bureau van den ingenieur 
voornoemd. 

Amaterdam, te 12 ureu, door de Amsterdamsche 
Kanaalmaatschappij i lo. het maken van 2 laad-, lot
en ligpkatseu, binucu du Noordzecaluizeu cu te Ver
zen; 2o. het leveren en plaatsen van 10,000 M . lengie 
att i'inij vuu zuileubazalt. 

Langweer, te 3 uren, in het gemeentehuis: lirt 
vernieuwen van oen gedeelte bestrating te St.-Niko-
loooga, over c m ' Icngto van p. in. 100 M a l M . 
tc 10 uren. 

't Zandt , tc 3 ' / i "ureu, door burg. cn weth.: lo. kat 
leggeu van 445 M 1 keibestrating; 2o. het makeu nu 
33 11. lengte wal beschoeiing. Aanw. te tl uren. 

M int cc wjjh , bij deu iiigenicur-direclcur der Nc ! -
Westf. spoorwegmaatschappij: de levering van ge 
vaniseerd ijzerdraad. 

Maandag, 14 Hept. 
Amsterdam, te 12 uren, door burg. eu weth.: V ' 

beien vnu 8 dukdalven op deschoepsligpliuUsueooso'i 
de Houthaven iu het I J . 

Amsterdam, le 12 uren, door burg. en weth.: lift 
hardmaken cn bestraten van een gedeelte T U U BSl 
Wcsterdokdijk. 

'•-Hage , te 3 uren, door den architect 11. P. Votrer. 
het bouwen van oen woonhuis aan dc Veenluau fSBC 
den beer B. E. La Chappclle. 

Illnadag, IA Nept. 
« • n d a , te 11 ureu, door bet K. K. kerkbestuur 

O.-Ü-V. Hemelvaart, iu De Zalm; hel bouwen SSf 
foudamenteu eener kerk met toren cn pastorie, aldaar. 
Iul. bij den architect A. C. Bleijs, te Hoorn. Aan*. 
24 Sept., te 2 uren. Büj. int. 25 Sept., bij den pastoor. 

Derdreehl , te 12 ureu, op het raadhuis: hot ma
ken van wnlbeschoeiingou van geercosotcerd dennen
hout, ter gezamenlijke lengte van ongeveer 187 M, 
aan de Oude-Muas on aan dc Mijlscbe Haven, cu li?1 

verrichten der bijbehoorende werkzaam heden. Aan* 
22 Sept., te 2 uren 

Arnhem, te 1 uur, door den burgem.: lo. de leve
ring van brandstoffen; 2o. het verrichten van eaakji 
vernieuwingen cn herstellingen aan deu grooten toren 

Rotterdam, te l uur, door burg. en weth.: hel 
bouwen van eeue bewaarschool cn cene wouing aW 
den Crooswijkscheweg. Aauw. 1'J Sept., le 2 uren. 

Zutfen, te 2 uren, door de Nederlandsch-WO** 
faalschc Spoorwcgmaatsclutppi], ten raadhuize : lo. b* 
maken vau afsluitingen eu andere voorwerpen teu be
hoeve van den spoorweg Zutfen-Winterswijk, ia* 
pere. 2o. het maken vau wachtershuisjes en wachter*-
woningen, ten behoeve van den spoorweg Kutfc'i—«'">" 
terswijk, in 4 perceelen. Bilj. inz. uiterlijk te i l B l * 

Wijnje terp , bij den adm. kerkvoogd B. Zwagu: 
bouwen eooor pastorie. Inl. bij kt O. Moek, te Da»-
korbroek. Aauw. 24 Sept., te 11 uren. 

Danderdag, » Mept. 
Neuzen, te 11 uren, door burg. eu weth.: het bo"' 

wen van eene school en onderwijzerswoning tc Sluiskil 
Aauw. 24 Sept., te 11 uren. 

Ctrenlngen, tc 12 uren, door den ontvanger <<" 
reg. cn dom., iu Do Unie: het dempen vau f 
deeltc der vestinggracht tusschon het Winschotcr- •* 
het Hournseliedit-p, en hot iu verband daarmee P" 
deeltclijk afgraven van den achtergelegen Lagcii e 
Hoogen Wal. Aanw. 22 en 25 Sept., telkens te lOureJ 

« r a m a b e r g e n , te 1 uur, door kerkvoogden der N" '̂ 
Herv. gemeente, bij Wed. F. van der Haar: het «* 
brekou der bestaande- en bet bouwen eener ni«°* 
kerk aldaar. Inl. bij dc architecten Koch, te «WOU* 
Aanw. te 10 uren. 

Voor ar «p Vrijdag, 18 Sept. 
Rotterdam , door de Hotterdamsche Haudelsv^ 

oeniging: lo. de bouw vaa bet zuidelijk poortgebo" 
op het hoofd der basculebrug over den mond 
Biiiueuhaven; 2a. dc onderbouw van 8 groote loou*^ 
do bovenbouw van 2 van die loodseu en bet ma»*' 
vau eenige veranderi' gen, alios langs de Spoorv.'**? 
haven op Fijenoord. Aanw. 19 Sept, te 11 uron. 

V r i j d a g , tfS Sept. 
Zuilen, |c 11 uren, door den comniaudnut in het 

Se gcniecoinmn ii dement, in De Hollandsche Tuiu: 
het maken vnn cen excrcitielerrein te Znlfen. Bilj. 
iuz. 27 Sept., tc 3 uren, op het bureau vau den com
mandant voornoemd. 

/ « • M e , te \2 uren, door het ministerie van biu
neul. zaken, aan het gehouw vnn het prov hest: het 
bouwen van cene keersluis met bij behoorende werken, 
ter verbinding van lie Willemsvaart mot dc Stadsgracht, 
lc Zwolle. Aanw. 20 en 21 Sopt. Haming f 122,750. 

Bwllï, tc 12 uren, door deu directeur vau ' | Rijks 
magazijn vau militaire kleeding, uitrusting enz.: do 
levering van: a. 1400 putroonzukjes, h. 8200 putroon-
l asch bandeliers, c. 3100 koppels, '/. 1100 sabeldragers 
cn 3S00 bujoiiuetdragcrs, e. VMM} Iwijoiinctsclicedcu cn 
i H"» sabel sell oeden. 

Rotterdam, te 1 uur, door burg. cn weth.: het 
makeu vnn den onderbouw voor cen machinehuis, cen 
ketelhuis, een koleiibcrjpkuits en cen schoorsteen, op 
het terrein der Drink wut rleiding bij do Oude Plantage. 
Aanw. 25 Sept., tc 2 uren. 

t 'trt-ciii, te 2 uren, door dc maatschappij lot espl. 
van Staatss|Hiorwegeu, uau hot Oontraalbureau: het 
herstellen van panncti daken cn het uitvoeren van 
eenig auder werk aan de centrale werkplaatsen tc 
Tilburg. Aunw. 18 Sept. 

Ternaard, tc 4 uren, tloor burg. en woth. van West-
dougcradcpl: lo. het vernieuwen vuu eeu gedeelte van 
den Alowal te Hol werd, ter lengte van 34 M.; SO. het 
vernieuwen vuu den toren te Braiitguin; So,.hal ma
ken vuu eeu si raai weg om de ituuriTetorp. Aunw. (e 
12 uren, le beginnen 'c Holwcrd. 

Zaterdag, * • Mept. 
V i i o r i i i i i - g . lo 11 ureu, door het ptiltlerbcstuur vun 

Tcdingcrbroek, in De /waan; liet vijfjarig ouderhoud 
van de werken des polders. 

H e i i H . i c n , le 1̂  uren, door het waterschapsbestuur 
van den Hoogen Maasdijk c. a.: de levering vau rijs-
iniiicrialcn. 

Maandag, I « e t . 
V l l a g e , lc I I ' ; uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken, uan het gebouw vau het prov. best.: l o . 
hot doen van buitengewone herstellingen en leveringen 
aan het Zederikkauaa) met bijbehoorende werken, on 
uun het KiJKsstoonigoniaal aan den Arkelschen dam. 
Aauw. 2'J Sept. Huming ƒ 41)00; 2o. het horstellen 
tuti boorden laugs het kunaul door Zuid-Bcvelaud. 
Aauw. 22 eu 24 Sept. Hamiug ƒ'.15(10. 

Dlnadag, X O r l . 
KiniiiiniagerBt, te 11 ureu, door het gemeentebest. 

vun Dantuiiiudcc!: lo. het inaken van cen kunstweg 
iaugs don u'.htcrweg onder het dorp Akkerwoude, vau 
dat dorp af tot aan den beataaudeu kunstweg vun 
Dokkum naar Veeiiwoudcn, ter lengte van p. ra. 1500 
M.; 2o. liet opbreken van dc bestaande vcldk- ienbe-
stratiug iu do buurt tc Akkerwoude en het aanleggen 
dnartcr plaat se va i cene nieuwe klinkorbcstrating, ter 
lengte vun p. n. 500 M. 

Uanderdag, I O r l . 
V H a g e , te 11 uren, door'hct iniuisterie vau biu

uenl. zaken, teu dicuste der Staatsspoorwegen: het 
roaken vuu oen liooftlgcbouw en bijbehoorende werken 
op de halte Oosterbcok. Inl. hij den hoofdingenieur 
te Arnhem on den sectie ingenieur, te Oosterheek. 
Aunw. 20 cn 28 Sept., tclkeus te 11 uren. 

Alloop van Aanbestedingen. 
Amsterdam, 27 Aug.: tic levering aun het ministerie 

van Koloniën vau verschillende benoodigdheden, in 
54 perceelen : 

Pore. 1, blauwe baai: G. Bogucrs cn Zn., f8680i 
Gebr. Diepen, /SÖ6Q) L . V. Ledeboer en Zn., ƒ 3 0 0 0 ; 
H. Matlujssen, / 3547; Gebr. Petsen z*3460; Regoul 
en IVcusteuraad, /8886.66: ... Blomjous ƒ3272. 

Porc. 2, llollandsch zeildoek: Jau Schaap, f9190; 
T. H . Kaars Sypesteyn, / 8805: S. Plnntcijdt, ƒ 8730; 
Knars Sypesteyn Jr., ƒ 8 3 7 0 . 

Porc. 3, idem: Kaurs Sypesteyn Jr., ƒ0875 ; S. 
Planloiidt, ƒ(1850; P. n. Kaars Sypesteyn, ƒ0800; J . 
van Idea Jr. cn Zu., / 6550. 

Pere. 4, idem: Kaars Svpestoyn Jr., ƒ6780: Jan 
Schaap, ƒ 8 7 8 0 ; J. van Eden Jr. cn Zn., ƒ6720; S. 
Pluntcijdt, ƒ 0 7 0 5 ; P. H. Kaars Sypesteyn, ƒ0030. 

Perc. 5, meppclcr-everdoek : I'. EL Kaars Sypesteyn. 
ƒ2950; Van Nieiiwcnhuijzcu en Stratum, ƒ 1874.75; 
Vissers en Eijcken, ƒ1750.60; 1). Jordaan en Zoon, 

ƒ1730; J . vau Doore» eu Zn., ƒ 1020. 
Perc. Ö, prestmningdoiik: Kaars Sypesteyn Jr., 

ƒ8080; L. Schaap, ƒ8810; S. Planteijdt, f 3750; P. II. 
Kaars Sypesteyn, ƒ3000. 

Pere. 7, rnvensdoek: 1). Jordaan en Zn., ƒ1775; 
J. van Doorcn cn Co., ƒ1585; Vissers en Eijcken, 
ƒ1574.50. 

Perc. 8, Hollaudsch karldoek: Kaurs Sypusteyii Jr., 
ƒ7350 ; D. van Leijden en Zn., ƒ 7 2 0 0 ; Jan Schnap, 
ƒ7100 ; P. H. Kaars Sypcstevn, ƒ 7050; S. Plantoij.lt, 
ƒ 6950. 

Perc. 9, idem: D. vau Leijden en Zn., ƒ7250; Kaars 
Sypeslevn Jr., ƒ7150; 1'. II. Knars Sypesteyn, ƒ 7000, 
S. Planteijdt, ƒ0950 . 

Perc. 10. preaenningdock: L. Schaap, ƒ 4585; S. 
Plunteiidt, ƒ 4 . 1 5 ; P. II. Kaars Sypesteyn, /4427.50; 
V. d. Leijden eu Dekker ƒ 4375. 

Perc. 11, idem; L Schaap, ƒ 1 5 5 0 ; S. Planteijdt, 
ƒ4480: P. II. Kaars Sypesteyn, ƒ4392.50; V. d. Leij
den on Dekker, ƒ4375 . 

Perc. 12, branizeilliiinen: V. d. Leüdcu cn Dekker, 
ƒ 2 2 2 0 . Kaars Sypcstevn Jr., ƒ2200; P. II. Kaars 
Sypesteyn, ƒ2100; S. Planteijdt, ƒ2000; Vissers cn 
Eijcken, ƒ 1820. 

Perc. 13, idem: P. l i Knars Sypesteyn, ƒ 4 5 8 0 ; S. 
Planteijdt, ƒ 4 5 0 0 ; Kaars Sypesteyn Jr., ƒ 4 4 8 0 ; V. d. 
Londen cn Dekker, ƒ4280. 

Pure. 14, idem: P. II. Kaars Sypesteyn, ƒ4580; S. 
Planteijdt, ƒ4560; Knars Sypesteyn Jr., ƒ44S0; V. d. 
Leijden on Dekker, ƒ 4 2 8 0 . 

Perc. 15, idem: P. H Kaars Sypesteyn, ƒ4580; S. 
Planteijdt, ƒ 4 5 0 0 ; Kaurs Sypesteyn Jr., ƒ 4 4 8 0 ; V.d. 
Leiiden cn Dekker, ƒ 4280. 

Perc. 10, vlaggedoek: P. Clos en Leembruggen, 
ƒ4793 .50; Vau Hartrop cn Zn., ƒ4407 . 

Perc. 22. loodwit: F. Prince, f 8466.1 »i Wed. llon-
dorf, Blok en Bract, ƒ3436.20; Ooster en Co., ƒ 3353.40; 
Matthcs en Bormecster, ƒ3322.35. 

Porc. 23, zinkwit: Matthcs eu Bormecster ƒ3450; 
W. vau Houten eu Zn., 3157.44; C. F. Kleumer, 

ƒ3080 .40 ; J . B. Kroon en Co., ƒ3013.44; L. Masion, 
ƒ3010.56; W. Hoven en Zn., ƒ 80-10.48; G. van Hilten 
cu Co., ƒ 2822.40. 

Porc. 24, messen mot schcoden: H.S. Stokvis on Zn., 
ƒ1321.60; Gebr. Stermann, ƒ1232; W. Hoven en 'Zn., 
ƒ 1 0 9 2 ; 1), 8. M. Kalker^952; A. Coster, ƒ 9 4 5 ; J . 
A. de Boon Jr., ƒ 8 6 1 ; T. M. van Grinsven, ^742. 

Perc. 25, Waalklinkers: H. van Wijck, ƒ 11,350; 
T. J . Smits Jz., ƒ11,300; Burgers on Van Waijonburg, 
ƒ 1 1 , 0 0 0 ; llatcriug Aruts, ƒ ÏO.'J*1»; Van Noordcu on 
Schwerzel, ƒ10,070. 

Perc. 26. idem: Van Noorden en Schwerzel, f 11,170; 
Betering Aruts, ƒ10,945; Burgers eu Vun Waijcuburg, 
ƒ 10,935; T. J . Smits Jz., ƒ10,695. 

Perc. 28, idem: T. J . Smits Jz., ƒ 9 3 0 0 ; Burgers en 
Vau Waijeuburg, ƒ9000] Van Noorden ou Schworzel, 
'&S3G; Ilatcring Arntz, ƒ8756. 

Perc. 29, idem: T. J . Smits Jz„ ƒ 9 4 0 0 ; Burgers en 
Vuu Waijcuburg, ƒ 9000; Vnu Noordcu cn Schworzel 

ƒ 8 7 7 6 ; Hatering Arntz, ƒ8756; It. vau Wijck, ƒ8708. 
Perc. 30, koperen Waiapij|>cii : EL de Ileus en Zn., 

/ 75,478.77; Gebr. Abrahams, ƒ70,336.92; W, 0. en 
K. de Wit, /"6S,77V V. d. Berg eu Co., ƒ68,867 425 • 
V. d. Honert cn Pont, ƒ05,525.02; W. Hoven cn Zn 

ƒ65,212.50; It. S. Stokvis eu Zu., ƒ06,014.SO; L J . 
Enthoven en Co., f 04,520.53. 

1'erc. 31, klinknagelijzer: H. J . Klijn dc Jongh, 
ƒ3990; Hotl en Co., ƒ 8 7 8 0 ; VV'. Hoven en Zoon, 
ƒ 3 0 0 1 ; VV. Bernet cn Co., ƒ 3 0 4 0 ; Gobr. V. d. Vliet 
ƒ3036 50: V. d. Doner: cn Punt. ƒ3529.90: Moiijos 
en Höweler, ƒ8496,60; D. S. M. Kalkor, ƒ8466; EL 
S. Stokvis cn Zu., ƒ3230.60. 

Perc. 30, haug- cn sluitwerk: W. Hoven cn Zoon, 
ƒ 5 3 5 4 . 0 ! 5 ; .1. vnn Zautcii cu Co., f 5290.72; H . S 
Stokvis en Zu., ƒ4570.00 s ; G. 11. .1. v. d. Mculeu, 
ƒ4547.94-; Meiüos en Höweler. ƒ4415.07; H. J . 
Klijn de Jongh, ƒ 4884.47; D. S. M. Kalkcr 
ƒ 39OI.Ü0. 

Perc. 37, conductor-ketting: 0. Hoiiweling, ƒ 1770; 
N. on A. W. Hoos, ƒ 1 1 3 2 ; Holst c:i Kooij, M0S8; 
W. J. dc Voogd, ƒ10891 Bccht eu Dyscriurk, 
/ 1003.1(1; MeiÜLs ou Höweler, ƒ 990; H. S. Stokvis 
cn Zn„ ƒ962.90. 

Perc. 38, lood, blik, enz.: K. S. Stokvis en Zn., 
ƒ11,001.24; Wed. G. Doomnaus en Zn., /11,966.46: 
A. D. Hamburger, ƒ 11,119.88; L. .1. Kuthovcn cn Co., 
ƒ 10,883.69. g M t 

ii.pSF&imV; fb&* w' V l l t l Uof'r Sooramane ea Zu., 
/Io,l44.30; It. Keamrrnren Zn.,ƒ9867.40: Barieea 
Lingemann, ƒ9850; H. J. Klijn de Jongh, ƒ9843; 
A. D. Hamburger, ƒ9768.10; Eitje en Co, ƒ9788.90 . 

Perc. 40, koperen pompon (botlt-liers): W. C, en 
K. dc Wit. ƒ 1 1 3 7 ; J . A. lloeoem, ƒ 700> >; W. Ho
ven en Zn., ƒ 5 8 2 : EL S. Stokvis en Zn- ƒ641 .49 ; 
Meiijes en Höweler, ƒ526.40; Wed. C. Aalders en Zn., 
ƒ586.60; Walker Stroinck en Vau Dulden, ƒ 5 1 3 ; W. 
C. Pasteur eu Co., ƒ444; Gebr. Kronenburg, ƒ 435; 
Beofat en Dvscrinck, ƒ 420; C. Schakel, ƒ888.76; C 
llouwcling, ƒ 8 7 8 , 

Porc. 41, koperen pompen: Meijjes cu Höweler, 
ƒ 1 9 0 4 ; Walckor Stroinck en Van Deldcu, ƒ1200 ; C. 
Schakel, f 1091.84; W. C. cn K. de Wit, ƒ 1011.40 ; 
H. S. Stokvis en Zn., /'999.20; \V. C. Pastour euCo., 

ƒ 8 6 2 ; Bocht eu Dysorinck, ƒ840.80; \V. Hoven cn 
Zn., ƒ038.32. 

Perc. 42, kopcreu kastrollen, kitten enz.: Meijjes en 
Höweler, ƒ 8 1 6 ; C. Houwcling, ƒ745.90; J. A. Keeders, 
ƒ701.65; Wed. A. Aalders en Zn., ƒ698 .29; Bochten 
Dvscrinck, ƒ696 .52; C. Schukcl, / 466.40. 

Perc. 4t, divers koper: 0. Houweliog, ƒ20,944.50; 
IL de Heus on Zu., ƒ14,533.50; L J. Entboven cn 
Co., ƒ14,134.84; Simons en Stuvc, ƒ 18,949.90; W. 
Hoveu en Zn., / 13,563.10; H. S. Stokvis cn Zoon, 
f 13,236.17. 

Perc. 46, idem: C. Houwelitig, ƒ10,048; W. C. en 
K. de Wit, ƒ 8338.91; Suric en Lingemann, ƒ 7702.75; 
VV. vnn Houten en Zn., ƒ 7080.53; R. 8. Stokvis en 
Zu., / 7649.10; L. J. Enthoven en Co., f 7641.25 
11. dc Heus cn Zu., f7011.33; Gobr. Abrahams 

ƒ 7434.05. 
Perc. 40, idem: C. Houwcling, ƒ20,990; W. C. cn 

K. de Wil, ƒ20.956.57; Gebr. Abrahams, ƒ 19,287.83; 
Surie cn Lingemann, ƒ 19,035.29: II. dc Heus en Zn., 
ƒ18,743.32; W. vau Houten en Zu., / 18,093.70s; It. 
S. Stokvis cn Zn., ƒ18,515.114; L . J. Enthoven en Co., 
ƒ18,459.86; W. Hoven cu Zn., /"8569.70. 

Porc. 4 7 , idem: V. d Honert en Punt, ƒ5880.65; 
W. Hoven en Zu., ƒ5754.10: L. J. EuUioven en Co., 
ƒ6685.75; V. d. Berg cn Co.. f 5497.80; R.S. Stokvis 
eu Zn., ƒ5436.36; Gebr. Abrahams, ƒ5415.95; 11. dc 
HeiiB cu Zn., ƒ5410.13. 

Perc. 48, idem: H. S. Stokvis cn Zn., ƒ541.60; L . 
J. Enthovcn en Co., ƒ500. 

Perc 49, gietijzer: Hots en Co., ƒ11,883.50; B. J . 
Nijkerk cn Zn., ƒ 10,724; W. Hoven eu Zn., f 10.106.S0; 
V. d. Honert on Punt, ƒ 9913.95; H. S. Stokvis en 
Zn., ƒ9766.70. 

Perc. 50, üzcreu waterkisten: Evrard v. Duijl cu de 
Kruyff, ƒ 3 6 0 9 ; J. H. Arbciter ƒ3216.25; D. Wolbers, 
ƒ2559 ; II. Burgers, ƒ2547; M. .1 Engelman, ƒ 2294; 
T. Lomm, ƒ2222 . 

Porc. 51, steenkolen: J. H. Vedor cn Zn., f 28,665 
B. Hagcdoorn cn Zn., / 26,355; VV. Hoven en Zoon, 
ƒ25,740; B. Hagcdoorn en Zu., ƒ 25,704; Wurfbaiu 
on Co., ƒ25.578; dezelfden, ƒ 25,557; F. B. Rainaun, 
ƒ25,200; J. vun Volleuhovon cn Co., ƒ 23,407.50; F. 
B. lUmaun, ƒ 2 3 , 3 1 0 ; G.C.KollT, ƒ 23,47 7.66 ; dezelfde, 
ƒ 22,241.99. 

Perc. 52, houten pakkisten: W.v.Gcldor, ƒ1053.09; 
C. Alkemade Jr., ƒ1132; W. van Rijmcuum, ƒ 1016.85; 
II. Figee, /*968.0S; A. J. J. Bracht, ƒ 951.95; Wed. 
J. B. Heseding, ƒ937.90; lleudr. Kiemen, ƒ 906 60; 
ü . T. Coers, /8Ü4.15; F. L . Hofman, ƒ874.35. 

Porc. 53, blikken kunnen: Geb. Bouwman, ƒ 1754.70; 
T. T. Scholte, ƒ1316.70; Wed. J . K. Numau, 
ƒ1315.10; C. Houwelmg, ƒ 1263.50; C. Schakel, 
ƒ 1 2 1 6 . 9 5 ; W. van Grafhorst, ƒ 1113.60. 

Vranlngen, 3 Sept.: liet bouwcu eener burgerbohui-
ziug voor O. Hoenderken; gegund aau J. Wallingn, 
tc Groningen, voor ƒ 2965. 

Medenertl l , 3 Sept.: het graven en verwijden der 
Kradsumertocht over 1100 M.; gegund aan K. H. El-
dervold, te Den Hum, voor ƒ2280. 

Nleuwer-.lmatel, 3 Sept.: het gedeeltelijk amovee
ren van de Noordammerbrug, bot dempen vau 2 land-
hoofden cu het maken van eeue vaste brug; geguud 
aan C. Vermist, tc Niouwcr-Amstel, voor ƒ1969. 

Nieuwer aard , 4 Sept.: het bouwou van cene hecren-
behuizing voor L . Boogord; gegund aan II. Oets, tc 
Hoogeveen, voor ƒ 10,500. 

Weeap, 4 Sept.: ondorschoideue voraicuwiugswerkeu, 
waarvoor minste inschr. waren: perc. 1, bestrating 
Uccrcngrackt enz.: G. Prent, voor/3012; perc. 2, 
idem Bmncnvcer ens.: J. Vree, voor ƒ3731; perc. 3, 
verbetering waterkeering: J . Postbuma, voor ƒ 5 4 7 ; 
perc. 4, wal beschoeiing Oudegracht: E. D. van Wijn
gaarden, voor ƒ1514.62; perc. 6, brandspuithuis: C. 
Haas en C. dc Honden, voor / 1984-75; perc. 6, leve
ring kachels: C. J . Moinders, voor ƒ483.35. 

Amsterdam, 5 Sopt.: bot bouwen vau 6 woonhuizen 
met boveuwoningeu op een terrein genaamd de 1 (ont
werf, ouder beheer van den architect Y. Bijvoets Ge.; 
ingek. 17 bilj, als: 
J, 6. Jansen, te Amsterdam, ƒ 53,960 
T. F. Rijke, ,» idem „ 46,980 
11. T. van Swietcn, „ idem „ 43,817 
J. Koster, » idom „ 42,888 
H . A. Labohm, „ idem „ 41,500 
G. P. A. JÖming, . idem „ 40,664 
U. Hoijink, „ idem * 39.953 
B. v. d. Woerden, „ Utrecht, 39,900 
J. P. Hiekon ou 

H- Krol, „"Amsterdam. „ 39,300 
W. L . Leibbrandt, „ idom „ 39,300 
J. H. Braskamp, „ idem „ 39,200 
A. Aalders, „ idem „ 38,888 
J. A. Sandaal, „ idem ,, 38,200 
P. C. v. d. Oever, „ idem ,, 37,800 
B. F. Moriti, idem 36,789 
H . Bremer, • idem .. »0.786 
O. v. d. Starre eu 

J . A. van Uuarcn, „ idem » 33,025 

Purner land, 5 Sept: lo. het makon van con ge
bouw voor bet hulpstoomgcmaal; gegund aan J . AI-
bias, tt l.oi.Kmccr, voor ƒ2955. 

2o. le levering der stoommachine; gegund aan W. 
C. en K de Wit, te Amsterdam, voor ƒ7830. 

Iledel. 5 Sopt: het bouwen ceuer It K. kerk met 
fostorir; ingekomen 4 bilj,, als: 

van Hiju te Naarden, ƒ 94,399 
B. Virniolen, „ Weesp, „ 93,273 
Vau Schaijk, „ Utrecht, „ 92,941 
W. V/csIrrhof, „ Weesp, „ 91,480 

cn „ 90,250 
niet gegund. 

Nappemeer, 5 Scpl.: lo. het aanleggen van eeu 
grintweg vun Sappemeer tot aan do greni vau Noord
broek; minste inschr. wareu II. J . Kroon cn II. Kroon, 
te Groningen, voor ƒ 8950; niet gegund. 

2o. het aanleggen van nou grintweg van dc Keien-
straat tc Noordbrock tot aun de grens der gemeente 
Sappemeer; minste inschr. was W. Bos, te Zuid broek, 
voor ƒ 10,260. 

Velp. 8 Sept.: bet verbouwen van tic villa 11 oog-
lust nnn deu Rijksstraatweg te Velp; ingekomen 5 
bilj., als i 
tl. Jscobs, tc Velp, ƒ 7089 
A. Abbeiihuis, „ idem „ 7079 
K. J . N. Steentjes, „ idem „ 6425 
Gebr. H . eu VV. Enklunr, „ Dieren, „ 6279 
I. Kleiuhout Gs.. - •*"**(,. „ 5448 

i t n i - k i i n j e . 6 Sept.: het rergtvM 
gebouw un eenige herstellingen aan (lc oó«<.. 
woning; minste inschr. was A. Groeiicveld, tc Hoc-
kanje, voor ƒ 3 8 9 3 . 

Harsele, 6 Sept.: hol inaken van werken tot oever-
verdediging aan deu cal. polder Borsolc, dienst 1877— 
'7S; ingekomen 9 büj., als: 
P. J. van Remortel, le Hontenisse, ƒ 35,090 
C. de Wilde, „ Kattendijke, „ 35,000 
I. van Male Dz., „ Breskens, „ 34,100 
,1. Leijs, „ 's-Hocr-Arcndsk.. „ 34,000 
,1. Kole, „ Hansweert, „ 33,600 
M. de Vriend, „ Borscle, „ 33,400 
I. Kraaijevcld, „ Hansweert, „ 33,41)0 
D. de Jong, „ Neuzen, „ 33,350 
W. M. Schram, „ Sliedrecht. „ 33,000 

tmstrrdam , 7 Sept.: het leggen vau dc spoorbaan, 
met wissels eu toebehooren, voor den tramway van 
tien Dam langs het Rokin, de lltrcehtschestr. cn het 
Krederiksplein naar tie Sarphatïstraat; ingekomen 7 
büj., als: 
Scncp cn Anibagtshcer, te Amsterdam, ƒ 14,700 
A. Kramers, „ idem „ 13,826 
II. Rietsnijder, „ idem „ 13,450 
H. Schcitrbooiu en 

S G. Vliekeu, „ idem „ 12,050 
M Deutekom, „ idem „ 11,984 
A. llelscn, „ idem „ 10,559 
C. Schoonenburg, .. idem „ 9,436 
gegund aan A. Helson. 

Leeuwarden, 7 Sept.: het opruimon van ondiepten 
in liet vaarwater van dc Langmccr, iu de rictïtiug 
naar Drachten; minste inschr. was J . Doorenbos, tc 
Oldeboorn, voor ƒ 11,968. 

Kundei derp , 7 Sc]it: het afbrekon en bouweu van 
ecu predikantswoniug, aldaar; ingek. 10 bilj., uls: 
O. Bunjtr en Zu., te Amsterdam, ƒ 13,936 
H. VV'ciuuier eu 

W. F. Lorie, „ idem „ 12.500 
B. F. Itorita, „ idem „ 11,700 
J. de Vries, „ Purmerende, „ 11,500 
P. de Groot, „ idem „ 10,860 
J. J . V red ing, „ Zunderdorp cn 

J . Grune, „ Schellingwoude, „ 10,830 
W. Grove, „ Buiksloot, „ 10,800 
C. Meijers, „ Amsterdam, .• 10,750 
A. J. Stap, .. idem „ 10,675 
J. NiuuwsUid, „ Beets, „ 10,529 
D. T. Gaastra, „ Tjummarum, „ 10,400 
P. Kooijman, „ Oudendijk, „ 10,379 
C. v. d. Burg, „ Amsterdam, „ 9,800 
A. Kijneveld Az., „ Ilpendam, „ 9,785 
J. F. Philips, „ Holder, „ 9,298 
11. .Ie Groot, ., Knollendam, „ 8,950 
Kaming „ 9,100 

tmaterdam, 8 Sept.: het maken van renstalgebouw 
met wagenhuis cn bijbehoorende werken op een terrein 
Plaulngc-Muidcrgracht, onder beheer van den archi
tect G. B. Salm; minste inschr. was II. Rietsnijder, 
te Amsterdam, voor ƒ10,326. 

Aaisterdam, 10 Sept.: het maken vun wegen tusschen 
hel Blauwhoofd on het Westcrkunoul; minste inschr. 
was A. Kramers, te Amsterdam, voor ƒ36,800. 

V H a g e , 10 Supt: het bouwen cener openbare 
school in de buurtsohap Kwintshoul (gcm. Monster); 
miuste iuschr. was P. van der Voort, te Kwiutshcul, 
voor ƒ18,196. 

's-Hage, 11 Sept.: bot maken van 2 nieuwe houten 
zeckapen en het oprichten ervan: één op Vlieland en 
één op deu Noordvaurder; minste inschr. wr~ * . J . F. 
Philipse, te Helder, voor ƒ4290. 

Hll lomaaard , 12 Sept.: bet uitdiepen cu verbree
den van den vaargeul in de voorhaven van dezcedok-
sluis; ingek. 10 bilj-, als: 
P. Duiukcr, te Helder. ƒ 4 1 9 9 
Gebr. Janzen, „ idem „ 4140 
P. Verhey. „ idem „ 4088 
Gehr. Korff, „ idom „ 3990 
Gebr. Moormau, „ idem „ 3980 
Gebr. Klein, » idem » 3910 
1>. do Vries, „ idem „ 3400 
Gobr. Boon, ., idem „ 3300 
A. Vos Rz., „ idem „ 3200 
\V. Goedkoop, „ Amsterdain, „ 2400 

taaen, 13 Sept.: liet vernieuwen van conige vakken 
klinkerbestrating tusschen Assen eu Rolde; ingek. 2 
bilj.. als: 
A. do Vries, to Assen, ƒ 3257 
Harm Winters, „ idem „ 3034 
Riming » 2790 

Grenlngen, 13 Sept.: lo. het maken eu leveren 
van 1220 M. leugto riool cn 30 zinkputten van Port-
land-cemoutstocu; minsto iuschr. was Jac. Pleysicr, 
tc Scheveningen, voor ƒ12,077. 

2o. het leggen eener buisleiding; minste inschr. 
was H. Kiel, to Groningen, voor ƒ 784. 

6«uda, 13 Sept.: het bouwen van cene bouwmans-
wouing en aanhooren iu Hoogeveen, gcm. Benthuizen, 
voor Jhr. Jantzon vau Erffreuten vau Babilouionbroek; 
ingekomen 7 bilj., als: 
.1. v. d. Broek, tc Zovcnhuiscn, ƒ 16,590 
A. dou Ouden, „ Moerkapcllc, „ 15,974 
11. W. Bouthoorn, „ 's-Hagc, „ 14,346 
J. v. c\ Loo, „ Hazcrswoude, „ 13,959 
I'. v. d. Lnedon, ,, Borgambacht, „ 13,333 
\V. D. v. Mourik, „ Dmmpt, „ 13,333 
Gebr, vau Leeiiwon, „ Utrecnt, 11,390 

Arnhem, 14 Sjpt: bet leggen vau 2 gedeelten kei-
straat met kliukertrottoirs by Groeuloo, iu deu grooten 
weg Zutfen-Pruisische grenzen; minsto iuschr. was 
M. J . Nalos, te Groeuloo, voor ƒ 2 9 2 3 , 

Advertentien. 

Ondergeteekenden v.-.ig. n B E S C H A A F D 
J O N G M E N S C H van boowkundige oplei
ding, teu einde tegen een aanvankelijk klein 

salaris, naar gelang vnn liekwaumheid, werkza 
te ziju. 

Er is bij hen veel gelegenheid lot oefening en stu
die, terwijl zij zich bereid verklaren, op de studiën 
toe te zien, en deze eenigzins te leiden. 

Men adresseerc zich met franco brieven, doch 
liefst iu persoon, hij 

G t e T o r - D l j l t e r m a n -
Stoomt immerfabr ikantcn , 

JtflEDA. 

Openbare Aanbesteding, 
BURGEMEESTER KN WETHOUDEHS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 24 
September 1877, ten 12 un- des mi.idags, op 
bet Raadhuis in hel ojieulmar bij enkele inschrij-
ving doen aanbesteden: 

het Hardmaken en Bestraten van een 
gedeelte van den Westerdoksdijk. 

te verkrijgen ler Drukkerij iter geiiieeine, ujgtnroe" 
taling van ƒ -.15, en liggen voorts ter inzage ten 
kantore van de Publieke Werken op bet Raadhuis. 

Naden: inlichtingen ziju te bekomen ten kantore 
van den Stails-lngenieur, op het Raadhuis, des 
morgens vau 10—12 uur. 

Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 
.fmsterdam , DEN TEX. 

14 September 1S77. Re Secretaris, 
DE NEUFVILLE. 

Aanbesteding. 
Op Maandag 24 September des namiddags ten 

3 uur zal door den Architect H. P. VOGEL, namens 
den WelEd. Heer B. E. LA CHAPPELLE te 's Gro-
venhage, wonlen aanbesteed. 

Het bouwen van een WOONHUIS aan 
de Veenlaan te 's Gravenhage op het 
perceel, gemerkt sectie O, N . 690. 

De teekening ligl up het bouwterrein ter inzage 
en overname. 

Aan wijzing in loco op Zaturdag 22 September 
des voorniiddags ten 10 uur door den Architect, bij 
wien de bestekken ;'i f 1.00 per stuk verkrijgbaar 
eu alle verlangde inlichtingen te bekomen zijn. 

Aanbesteding. 
Do BURGEMEESTER dor gemeente ARNHEM 

zal 0ms*l:i|! 18 S.'|it.;rabi!r1877,'» namiddags 1 ure, 
ton (Itaiieoiitolmi*'', in l u i n|i . i i i i . i .II aanbesteden 

1.. De Levering en Plaatsing van 3085 
strekkende Meters eivormige Cemen
ten RIOLEN, met de noodige AF
SLUITINGEN , METSELWERKEN 
en Gegoten IJzeren STRAATSY-
PHONS, en 

2" De Levering van eenige IJzeren 
BRUOSCHEPEN voor de Schip
bruggen te Arnhem en te Wester
voort. 

li.'*tokk..ii tofron Maünj.' toi-SerreUirio vi;rkrijf.l):Lir. 

O P E N B A R E 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER KN WETHOUDERS VAN ROT

TERDAM zijn voornemens, op Vrijdag i\en 28 
September 1877, des namiddags ten 1 ure, ten Raad
huize uldaur aau te besteden: 

Het niaken van den ONDERBOUW 
voor een MACHINEHUIS, een 
KETELHUIS, een KOLEN BERG
PLAATS en een SCHOORSTEEN, 
op het terrein der Drinkwaterleiding 
bij de Oude Plantage. 

Alles nader omschreven in het bestek en de voor
waarden met de teekeningen die, op de gewone 
dagen en ui-en, ter lezing liggen op de Plaatselijke 
Secretarie en het Stads Timmerhuis te Botterdam, 
en ook voor den prijs van ƒ ! . — verkrijgbaar zijn 
bij Wed. P. VAN WAESBERGE en ZOON, Boek
drukkers in den Houttuin, n". 73. 

Nadere inlichtingen ziju te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing iu loco zal plaats heb
lien op Dingsdag 25 September 1877, des na
middags ten 2 ure. 

O P E N B A R E 
A A N B E S T E D I N G . 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van /ÏOr-
TLBDAM zijn voornemens, op H oensdag deu 20 .Se;)-
tsmfter 1877, des namiddags tan 1 ure, ten Raad
huize aldaar aan te besteden: 

Het bouwen van eene BEWAAR
SCHOOL en oene WONING aan den 
Crooswljkachenweg. 

Alles nader omschreven in het bestek en tie 
voorwaarden met de teekeningen die, op de ge
wone dagen en uren, ter lezing liggen op de l"lW-
atajffes Secretarie en het Stads Timmerhuis te 
Rotterdam, en ook voorden prys van ƒ 1.— ver-
krijgbaur zijn bij Wed. P. VAN WAESBERGE EN 
ZOON, Boekdrukker* in den Houttuin, n°. 78. 

Nadèm inlichtingen zijn te bekomen aun gemeld 
Tiiimierliuis. De aanwijzing iu loco /:il plaats heb
ben op Woensdag 19 St»ptemoer 4877, dos namid
dags ten 2 ure. 
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D E 0 P M E K K 3 B — Zondaa, 1(1 September 1877 

Ontmanteling van Groningen. 

I I I ' E M R E AA\BESTEUI \(i . 
* n a f K » » De ONTVANGER der REGISTRATIE 
&^*W Mn DOMEINEN Ie Groi ten « i l , up 
Donderdag den 27aten September 1877, 
dea middagi t*-ti twaalf ure, in bel Koffljhui* »De 
Unie", bij H. H O V E N , uan ile Groote Markt al
daar, in lu't openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
Het DEMPEN van gedeelten der VES

TINGGRACHT tussehen het Win-
schoter- en het Hoornsche diep en 
het in verband daarmede gedeelte
lijk AFGRAVEN van den achterge
legen L A G E N en HOOGEN WAL. 

N.B. D« (« verwerken hoeveelheden bedragen 
onder anderen ongeveer: 

147400 M Grondwerk; 
5240 M- Plakzodenbekleeding. en 

320 M Breekwerk aan Poternes. 
De BESTEDING geschiedt hij enkele inschrijving. 

(HSTItATIK en IIOMEINKN te Winschoten. Assen, 
Leeuxcardet, « I I Groningen, «n zijn aan laatstge
noemd kantoor tegen betaling van één gulden te 
b«koni«n. 

D« AANWIJZING in LOCO vninll (.-«ceiuii o). 
Zaturdag il«n 22st«n en Dingsdag dun 2.ïsten 
Septetnber 1 H 7 7 , u-lki-ns ilus voonniddinrs l«u 1(1 
ui-e «n heghinundc aan het Winschoterdie|i. Nadere 
inlichtingen /.ijl) dadelijks tu liekuiuun hij dun Ihsjtil-
onzigter A. MILLENAAK, aan du Direcliekeet hij 
d« Uèerepaorl te Oroningen. 

AANBESTEDING. 
De BURGEMEESTER der gemeente ARNHEM 

zal Dingsdag 25 September 1877. 's namiddags 1 
uur, in het openbaar ten Gemeentehui*» aanbe
steden . 

1'. De levering van BRANDSTOFFEN 
ten behoeve van Scholen en andere 
gemeentegebouwen, in vier perceelen 

2". Het verrigten van eenige VERNIEU
WINGEN en HERSTELLINGEN aan 
den Grooten Toren. 

Bevlekken tegen betaling U T Secretarie verkrijgbaar. 

ICotl o r i l a i i i M - . i t ' 

I I \ M I K I . S \ K l i K K M l . l M i . 
Door de ROTTERDAMSCHE II ANDELS VEREE

NIG ING woldon. vóór ol'o|i Vrijdag '28 September 

1877, inschrijvingen ingewacht mor: 

B E S T E K 34->, 

betreffende den Bouw van het zuide

lijk Poortgebouw op hel. hoofd tier 

liaxeiilt liruir over «len mond tier Itm-

nenhuven; 
en voor: 

i tKS'i'j^iv sr, 
betretteiule Gen Onderbouw van 8 groote 

Loodsen, den Bovenbouw van 2 van 

die Loodsen en het maken van eenige 

verankeringen, alles langs de Spoor-

weglitiven op Feif'enoord, waaraan in 

't geheel le verwerken /ijn omstreeks: 

200 Heipalen van 20 a 24 M. 

5700 „ „ la „ Hi „ 

22000 M Rondhout van iliil u 0.25 M. 

middellijn. 

3400 M 3 bezaagd Hout, meest Dennen. 

75000 kilogr gesmeed l.lzer, voor An

kers, Bouten etc. 

De aanwijzing o|> bet terrein zal plaats hebben 
op Woensdag l'J September, beginnende uan de 
Buseiilehrug over deu inoiid de-- Bimieiibaven. des 
morgens ten 11 ure. 

De bestekken zijn, van Woensdag ochtend 12 Sep
tember of, verkrijgbaar ten kantore der Rotten lam-
sche Handelsveivenigiiig, Boompjes 411, en wel: 

Bestek 35 met 2 Teekeningen IÏ ƒ 3 , 
B 37 o 1 Teekening a « 2. 

DE DIRECTIE. 

AANBESTEDING. 
11ET RO0MSCH-CATHOLIEK KERKBESTUUR 

» 0 . L. V. H E M E L V A A R T " tc GOUDA, is voor-
nciuens aan te Itostoden, up Dinsdag den 25en Sep-
teinliei 1877, des VOOnnlddagB ten 11 ure, in het 
Logement de '/.alm aldaar: 

Het bouwen der Fundamenten eener 
Kerk met Toren en Pastorie aldaar 

Vnn af 12 Septemlier e. k. zijn de Bestekken :. 
cen gulden verkrijgbiuir bij den Roek handelaar 
VERZIJL te Oouda, en liggen ter inzage te Rotter
dam in het Z. //. Koffiehuis; te Delft in de 
Rolk; te 's Rn gr in het / . //. Koffiehuis; te 
Haarlem in de Kroon: te Utrecht in de Lig
gende Os; te Amsterdam iu het Boolsihe Kof-
ftehui* en te Gouda, met de teekeningen, in het 
Logement de '/.alm. 

De naiiiii-eiiibiljetteii in te leveren vóór den 25 
Septeml»or 1877 aan de Pastorie. 

Aanwijzing op bet Bouwterrein Haandag 24Sep-
tembcr e. k., des voormiddags ten 2 ure. 

Inlichting gceli de Bouwmeester A. C. B L E U S , 
te Hoorn. 

Nederlandsch-Westfaalschc 

S P 0 0 R W E Ü - M \ \ T S C H \ P 1 M J . 
(Lijn ZUTPHEN—WINTERSWIJK.) 

A A N B E S T E D I N G 
op Woensdag den 26 September 1877, 

d«s namiddag! ten twee ure. ten Raadhui» te 
Zlltnhen , 

Bestek n°. 0. 
Het maken van afsluitingen en andere 

voorwerpen ten behoeve van den 
spoorweg van Zutphen naar Winters
wijk, In vier perceelen. 

Dc insclirijvinpihillclten moeten uiterlijk een uur 
vóór de besteding, vrachtvrij wonlen Ixaorgd ten 
Raadhuize tu Zutphen. 

[nhchungen worden gegeven door dun Directeur-
Ingenieur tu Winterswijk, hij wien tuvuns hul bestek 
met teekeningen op franco aanvrage «n tegen b«-
Uding van ƒ 2 . — van af d«n September a. s. 
verkrijgbaar is. „ 

den 23 Augustus 1877 . 

Nederlandsch-Westfaalsche 

S P O O R W E G - M A A T S C H A P P I J . 
(Lijn ZUTPHEN - WINTERSWIJK.) 

A A N B E S T E D I N G 
op Woensdag dun 26 September 1877, dus 

namiddags ten twee ure, ten Raadhuize te Zut
phen , vau 

Bestek N°. 1 1 . 
Het maken van Wachtershuisjes en 

Wachterswoningen ten behoeve van 
den spoorweg van Zutphen naar 
Winterswijk, In vier perceelen. 

Du tnschrljvings billetten moeten, uiterlijk 
eon uur vóór du hustuding, vrachtvrjj wuiden hu-
zorgd ten Rnadhuizu te Zutuhun. 

Inli«iitiiig«n wordun guguvuu duur dun Dim-tuur-
Ingenieur t« Wintemvijk, hij wien tevens hut Be-
Stek met teekeningen op franco aanvrage en 
tegen betaling van / 2 vau al' den 6 September 
e. k. verkiijghaar is. 

DE DIRECTIE, 
Hïii lei-smijt , dun 28 Augustus 1877 . 

A m s t e r d a m s c h e 

K a II a a I in a a I s c Ii a |i p y. 

AANBESTEDING. 
Op Zaturdag 22 September 1877 , des middags ten 

12 uur, zal van wege de Directie der Amsterdam -
sche Kanaalmaatschappij, onder hare nadere goed
keuring, auu bet Bureau van de Amsterdamse he 
Kanaalmaatschappij, Keizersgracht G33 te Amster
dam, wonlen aanbesteed: 

a. Het maken van twee laad-, los- en 
ligplaatsen, binnen de Noordzeeslui
zen en te Velsen. 

b. Het leveren en plaatsen van 10000 
meter lengte steenrij van zuilenba-
zalt, tussehen de vlechttuinen van 
het rijsbeslag op de kanaaldijken in 
het voormalig Westelijk IJ. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens de arti. 15 eu 11 van de In-stekken. 

De l>estekkeri liggen ter lezing aan het Technisch 
Bureau van de Kanaalmaatschappij te Amsterdam , en 
ann het Sectieburcau tc Velsen. 

/ij zijn voorts aan het Technisch Bureau te Atu-
stenlain en te Velsen op franco aanvraag te beko
men, tegen overmaking van 50 cent per exemplaar. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Eerstniin-
wezendeii Ingenieur, Keizersgracht 633, den Sectie-
Ingenieur te Velsen en den Hooïdopzigtor A. \V. OLI
VIER, Rozengracht *'••> te Amsterdam. 

Amsterdam, 3 September 1877. 
JiTTA, 

Voorzitter. 
M. E. DE MONCHY, 

Secretaris, 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoor wegon. 

AANBESTEDING. 
Op Vrijdag den 28"™ September 1877, des namid

dags ten 2 un;, aan het Centraal bureau der Maat
schappij tol Exploitatie vim StaatssjMjorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 177. 
Het herstellen van PANNEN DAKEN 

en het uitvoeren van eenig ander 
werk aan de Centrale Werkplaatsen 
te Tilburg. 

De Iwsteding geschiedt bij enkele inschrijving vol
gens § 34 van hel Bestek, 

Het Bestek ligt van don 12'1"' Septemlier 1877 
ter lezing uan bet Centnmlbinvaii bij de Moreelse 
Laan en aan het bureau vau den Sectie*Ingenieur 
te Rotterdam en is op franco muivraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Sectie-Inge
nieur te Rotterdam. 

Ue aanwijzing op het terrein znl geschieden den 
18JW September 1877. 

Utrecht, den ÏO^" September 1877. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER un WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM tullen op Maandag 24 
September 1877, len 1 2 ure des middags, opliet 
Raadhuis, in het u|ienhanr hij euk«[« hisehrijving IIIM-II 
uulihustuilcn : 

Het heijen van 9 Due d'alven op de 
Scheepsligplaats beoosten de Hout
haven In het Y. 

De veelwaarden «Vier aanhestuiling zijn uitslui
tend te verkrijgen ter Driikkurij dur Guinuentu tegutl 
betaling van ƒ 0 . 1 5 , «ll liggen voort» ter inzage len 
kantore van 'de Puhliuke Wurkun o(, het Raadhuis. 

Nadere inliuhtingun zijn tu hektnn«n aan h«t 
hnreaii van ilen Stads Ingenieur op hut Raadhuis. 

Rurgemeester en Wethouders room., 

Amsterdam, DEN TEX. 

1 2 September 1877 . Dc Secretaris, 
DE NEUFVILLE. 

Aanbesteding. 
'Op Diugsduy «« . m , , , , , , mM 

middags ten twaalf uur, zal in het Raadhui der 
Gemeente DORDRECHT, bij enkele inschrijving, 
worden Aanliesteed: 

Het maken van Walbeschoeijingen van 
gecreosoteerd Dennenhout, ter geza
menlijke lengte van ongeveer 187 
Meter, aan de rivier de Oude Maas 
en aan de Mijlscho haven, onder de 
Gemeente Dordrecht, en het Verrig
ten der daarbij behoorende Werk
zaamheden, met de Leverantie der 
benoodigde Materialen. 

Het bestek ligt ter inzage en is, op franco aan
vrage, tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 per exemplaar, 
verkrijgbaar ter Secretarie van de Gemeente; het 
ligt tevens, met de teekeningen, ter inzage aan bet 
Bureau del' Gemeentewerken, alwaar de noodige 
inlichtingen te bekomen zijn. 

Aanwijzing in loco zal geschieden, op Zaturdag 
den 22 , l r" Septemlier te voren, des namiddags ten 
twee uur, terwijl de inschrijviiigs-billelten moeten 
zijn ingeleverd tel' Secretarie voormeld , op den dag 
der aanbesteding| róór des middags 12 uur. 

Door P . S T O F F K L 4 V . i l . , Stoomboutzager te 
Haunter, wordt te koop aangeboden bij groote 
en kleine partijen 

Itesl Graetet- en 
zonder eenig tusschenpersoon versch uit 
de Oostzee aangebracht, tb: drooge blanke 
3-11 dm., 3-9 dm., 3-7 dm., 2V 3 -9 duim, 2'/ r 7 
dm., 1-7 dm., 1-0 dm., 1-5»/, dm., 1-5 dm., 
alles blijvend aan de maat gezaagd meskant; 2 dius. 
eu 4 dins maten nog in "l najaar van daar te wachten. 

Dit hout wordt op 3 maand franco schcepsboonl 
ol' waggon geleverd. 

Alle soorten vuu bestekken worden met den 
moesten s|-ned gereed gemaakt, terwijl op Isistellii^ 
verkrijgbaar zijn geschaafde en geploegde zolder en 
vloerdeelen. benevens damplanken tot en 
dikte van 8 centimeter. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JONtiH k Co, Civ. Ing. 

te Ü Ü D E W A T E B . 
PROJECTEN, BEREKENINGEN «n BESTEKKEN 

. d u tei- i i o n , t . i iu Daan » < i K , - o , Dlwél l iai l l lMilwn. I'a 

brieken, Bruggen, Kapowub'uetien, ent. 

M AG \ ZI J\VAN TEEKE\BEHOEFTEA 
voor BOUWKUNDIGEN 

VAN 

B E R N 4 . J . Z A N D V L I E T , 
Oudegracht, hoek Vinkeidiurgsteeg, 

te U T R E C H T . 
O N T V A N G E N liet L E D E R CALQUEERPA

PIER, uun guhuul nieuw soort, goud iloorsuhijliund rn 
zeer sterk ; wijders allu andere Teekenbehoeften. 

Bllfk 
tevens zeur geschikt voor Kantoren, Directie 
keeten, Vergaderzalen, ens., wonlen vervain-
digi! iu de Stoomtimmerlabriel vau 

<iebrs. I) IJK KR MAN, 
te BREDA. 

NB. Op franco aanvrage worden teekeningen met 
prijsopgave toegezonden. 

PRIMA QUALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ6.—, per 25 vaten ƒ5.70, 
per 50 vaten ƒ5.40, 

bij grootere partyen over den prys nader 

overeen te komen, 

AUGUST OSTER, 
O l u s h a v e n 113 te R o t t e r d a m . 

TE KOOP OF TE HUUR. 
5 V L E T AKEN vau 12 11». inhoud in goeden 

staat, liggende te DIEREN. 
530 M i . RAILS van l ü ' / , kilo per kt', met 

hiels en 4 WAGENTJES, liggende te BARNE-
VELD. Adres: VAM M T K . % T K W * H I K T -
» K l . 1 » « / . Aanmaan, UTRECHT. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Talelba/Ailt-gmeven 

in RUNPRUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Porti and-Cement, 

KALK, BRUINSTEEN, VOORVASTE STEENEN, ENZ-
Nicuwehaven N.zijde 55, I tot tcrdj i iu . 

i GEBROEDERS DIJKERMAN te Breda, 
I dixir uitbreiding der zaken en de toepassing van 
W sloom lol spoedige nllevering iu staat gesteld, 
bevelen zich hierbij aun voor bet maken van 

VERPLAATSBARE HOLTEN GEBOUWTJES. 
Prijscouranten worden op franco •Unvrage gratis 

verstrekt) terwijl hel modelboek na ontvangst vnu 
40 cents in |M>stzegels kan wonlen toegesonden. 

Afschriften van attesten op fr. aanvr. gratie en franco. 

DROOG HOUT. 
Niet aan werking onderhevig hont. 

Adres 

FABRIEK VAN KRIMI'VRII H O U T 

Wittenburger dijkje, 31A, AMSTERDAM. 

I AfschriRcn van attesten op fr. aanvr. gratis en t'ranni. 

B. HOLSBOEIt le Arnhem. 
FABRIEK un IIAOAZON van Waterpas- at 

Hoekmeet instrumenten. alle soorten van 
Equerres, Bakens, gejjkte Meetkettingen. 
Teekengereedschap, ens. ens, 

De GROOTSTE MAGAZIJNEN van 
M A R M E R E N SCHOORSTEENMANTELS 

bevinden ziuh 
ROTTERDAM, AMSTERDAM, 

Nieuwland N . 1. Bloemgracht 77. 
(Vasteland) Q St J. COOL. Fabrikanten. 

B E K R O O N D 
Amsterdam Parijs Arnhem Philadelphia 

i 1866 1867 1868 1876. 

XX. E3 H U Y V E R , 
S T O O M K E T E L M A K E R 

uu Fabrikant van Stoom- en andere Werk 
' tuigen, voorheen Lid dur 

firma SUYVER Hk. JONKER lt Zn., 
| lev«rt iu d«n kortst mogulijkuii tijd K E T E L S van 
i ullu iM-kundi- tv|.-ii; U-last zieh met alle répara 

tien un veranderingen aau i.-suiamlu Ketels. 

Hollandsche Tuin, 
B i c k e r s t r a u t 3 0 e n 2 2 , 

AMSTERDAM. 

SUIJVER Hk. J O N K E R &> ZO O N , 
S T O O M K E T E L M A K E R H te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Neuchatel Asphalte Company Lw. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

V A L r>E T R A V E R S , 
geeft Berigt dat door baar tot eenige A G E N T E N voor dun 

verkoop van ASPHALT In brooden zijn aangesteld: 

FOLKER.S & C o . tu Amsterdam, 
door wi« ook tot h«i leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aaiig«noui«ii op g«lijk« vooi-vviumlun als aan du Fabriek, DoltWOg N". 3 , le Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 
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HEKRONINGEN OP DE TENTOONSTELLING VAN 
KUNST-NMVEHIIEID T E AMSTERDAM. 

IÜ . INTERNATIONALE JURY. 

Groep I. Prijsvraag No. t. Metalen Springt^tein. 
Geen l̂ eki-onin .̂ — Prijsvr. No. M. Selioorsieem n a ti
tel voor parlicilliere bibliotheek. No. Mi). Prïj», Hig-
not Delstanclie, te Brussel. Medi'werkers-Medaille. 
Alfred Toussaint. te llrusstd. No. 8. le Premie. Pen
dent Besiirel (firinu \alentiim Fratelli), te Venetië. 
No. 24. 2e Premie. Siichsisclie Aelien-GesellMluili , 
tc Zöblït/, Directeur J. Winkelmaiin. Medew.-Meil. 
Kolder, Architect. No. 10. It( Eervolle vennelding. 
P. J . H. Cuypei-s en E. Giliuet, te Amsterdam. No. 
15, 2e Eerv. verm. Guillot e n Smit, le Amsterdam. 
No. 26. 3e Eerv. verm. Thoiivvaareiilïiluik der Keg-
deburger Ban- und Cieditliank, te Magdeburg. Di'if-
teur M. O. Duvigncaii. —Prijsvr. No. 3. Gaskande-
laoer. No. 30. Prijs. Ludwig Wilhelm, te Weenen. 
Mcdew.-Med. Prof. Jos. Ston-k , te Weenen. No. 20. 
Premie. Albert Milde, te Weenen. — Prijsvr. No. 4. 
Jardiniere vun Terni-cotta. (Noch prijs noefa premie.) 
No. .14. Eerv. verm. Vve Duvinuge, te Parijs. 

Groep II. Prijsvr. No. 5. Eetkamer-aineiihlemeut. 
No. 52. Prijs. Heinrich Pallenberg , te Keulen. No. 
49. Prijs (Buitengewone.) Gebrs. Van Malsen, te 
's-Hage. Mi-dcw.-Med. Hroers en Zoon, te 's-Hage. 
Medew.-Med. C. Miiysken , anfalteet, le 's-IIage. No. 
62. Pmnie. E. Zieger, te lïerlijn. Miilew.-Mwl. Sputh, 
le Herlijn. No. 42. Ie Eerv. verin. A. L. Eliason, te 
Siokholm. Ifndirn* -tfetj Isaeus, architect. No 47. 
'2e Eerv. v e r m . A. Gorgens en Co.. te Herlijn No. 
48. 3e Eerv. verm. Ileinr. Irmler, le Weenen. No. 
51. 4e Eerv, verm. II P. Mutters, te 's-IIage. No. 60. 
5e Eerv. verin, C. Teiiiiisscn, te 's-Hagc. —Prijsvr. 
No. 6. Spiegellijst met daaronder geplaatst meubel. 
No. 63. Prijs. Panden Bosui-el, firma Vulenlino Fra
telli, te Venetië. No. 75. Pituuie. Heinr. I'allenlK'rg, 
tc Keulen, No. 64. le Eerv. verm. Hoimelby en Co.. 
tc Hrussel. No. 65. 2e Eerv. verm. Carl Bnissart, te 
Stuttgart. Medewerkers-Medaille Prof. A. Giiauth, 
te Neurenberg. No. 68. 3e Eervolle vermelding Wed. 
J. de Bruyn eu Zoon te Arnhem. —- Prijsvr. No. 7. 
Eeu Tapijt. No. 81. Prijs. Philip H a a s & Sohne, 
te Weenen. Medew-Mtil. Prof. Jos. Stonk, te W e e 
nen. Medew.-Med, Halzinjrer, le Weenen. No. 88. 
Pi-eiuie. Kon. Tapijtfnbriek, Directeur W. F. Km-
iieiiberg, te Deventer. No 78. le Eerv. verm. Paul 
Dumoitier & Fils, te Diwnnik. No. 86. 2e Eerv. verin. 
Schoeller & Co., te Duren. 

Groep III. Prijsvr. No. 8. Een Ilougies-kinontje. 
No. 95. Prijs. D/iedzinsky eu Hanusefa. K. K. Bof-
Bronzewaai-enfabrik. te Weenen. Medew.-Med. Prol'. 
Jos. Storek, Weenen. No. 94. Premie. Eugène 
Comu , te Parijs. No. 92. Eerv. vermelding, Comjagnie 
Anonyme des Bronzes, te Hrussel — Prijsvr. No. 9. 
Geëmailli'erd Schrijftafel-garnituur. No. 104. I'rijs. 
Dzied/hisky en Hanusch, te Weenen. (98). Medew -
Ued, Pmf. Jos. Storek, U- Weenen. Medew.-Med. 
(')inilt, Einaillenr. No. 107. Pmuie, Jaeger en Tinei, 
te Weenen. Medew.-Med. Prol'. F, Konig. Mcdew.-M«l. 
Arehitect B. Feldscharck. 

Groep IV. Prijsvr. No. 10. Zilveren milieu de table, 
(Geen prijs.) No. 112. Premie. J. M. van Kempen en 
Zoon, te Voorschoten. — Prijsvr. No. 11. Eere-lHikaal. 
No. 122. Prijs, ('arl Lustig, te Weenen. Medew.-Med. 
Prof. Jos. Stoivk, te Weenen. Medew.-Med. J. G. Zapf. 
le Weenen. No. 124. Premie. E. Philipjie , le Parijs. 
No. 121. Eerv. verin. Carl Haas, le Weenen. Medew.-
Med. Prof. Jos. Stoivk, te Weenen. — Prijsvr. No. 12. 
Dames-garnituur. No, 132. Prijs. Morilz Eliineijer, 
te Dresden. (126.) Medew.-Med. Prof. C. Gmlï, te 
Dmden. No. 148. le Premie. E. Philippe, te Parijs. 
Nu. 143. 2e Premie Oscar Mussin, te Parijs. No. 128. 
le Eerv. verm. Jos. Burlier , te Weenen. No. 136. 2e 
Eerv. verm. Kup. Fontenay, te Partje. No. 146. 3e 
Eerv. verin. A. Michelesi, te Genua. No. 151. 4e Eerv. 
venn. Van Praag Frères, te Amstenlaiii. No. 159. 
5e Eerv. verm. Weishaupt Sohne, te Huiiau. No. 160. 
Oe Eerv. venn. Heinr. Zeiuier, (e U i m a n . 

Groep V. Prijsvr. No. 18. Vaas. (Geen prijs.) 
No. 164. le Premie. Muriuiiitiui;i Ginori, te Doccia 
bij Florence. No. 162. 2e Premie Louise I|»sen, te 
Kopenhagen. No. 161. 3e Premie. Ende, lïavenëen 
Ewald, te Berlijn. — Prijsvr. No. 14. Tafelservies. 
(Geen prijs.) No-176. lePn-inie. Cmn|iugnia Anoniina 
di Vetri et Mosnici di Venezia et Murano, te Venetië. 
Directeur V. Pinstni. No. 177. 2e Premie. Kón. Siichs. 
Porcellun-Manufactur, te Meissen, Directeur Rathel. 
\*o. 183. le Eerv. verm. Snvers-Rang, te Brussel. 
No. 182 2e Eerv. verin. Ed.* Tourteuu, te Brussel. 

Groen VI. Pi-ijsvr. No. 15. Stel Damast. No. 192. 
Prijs. Regenhart en Rayinnnn, te Weenen en Krei-
waldau. Medew.-Med. Prol' Jos. Storek, te Weenon. 
100. Premie Jos. Meyer, te Dresden. 188. Eerv. 
verm. Joh. Garber & Sohn, (K. K. I^nndesprivilig. 
Baumwollwaarcnfabrik), te Weenen. — Prijsvraag 1 

No. 19. Cretonne, 105. Prijs. Thierry Mieg & Co., 
te Muhlhuiiseu (Et/as). 

Groen VII. Prijsvraag No. 17. Nairentlede, 
201. Prijs. F. P. Guielch, te Mimcheii. Mwlew-Mwl. 
Frunz Wieduinn. Medew.-Meil. Karl Fischer. 190, 
Premie. Hinder Frères te Pm-ijs. 201. 1e Eerv. 
verm. P. Schreiirer & Co., te Diisseldorl'. 200 Eerv. 
verm. B. Veth, te Aruhem. — Prijsvraag Nu. 18. 
Boekhand. 214. Prijs. Ign. Urb. Rolbl, te Weenen. 
211. Premie. G. Frit/selie, le Leipzig. 208. Ie. 
Eerv. verm. J. P. HIadeigroen, te Rotterdam. 210. 
2e Eerv. verin, Ed. Paelitmaim, te Dresden. Medew-
Med. Prof'. C. Graff, te llivsclen. 220. 3e Eerv. venu. 
F. Pollack en Joppi.h, te Weenen, Medew.-Med. 
Oscar Bayer. Medew.-Med. Prof. Jos. Storek. Me-
dew.-Med. It. Gniss. — Prijsvnuig Nu. 19. Kleinoo-
dieii-eassette. 238. Prijs. Mans Macht, te Hermais. 
228. 1e Premie. Hu bier, Feucht & Co., te Stutt
gart. 241. 2e Premie. Ed. Pachtinauii, te Dresden. 
Medew.-Med. Prof. C. Qraff, te Dresden. 230. le 
Eerv. verm. Ant. Coi-teluzzo, te Virenzii. 23". 2e 
Eerv. verm. Frans Kief haber, te Maagdenburg. Me-
ilew.-Metl. Archit. KOhn, te Graz. 

Groep IX. Prijsvniag No. 20. Eere-Diplonia. 
(gi-en Prijs.) 281. Premie Hermann Schmidt, te 
Hamburg. 

Groep X. Prijsvniag No. 21. Tafelkleedje. 297. 
Prijs. Curl Giani. Anton Fix en LurkM-handerl 
Chw.illa, te W e e n e n . 302. Premie J. Steiger, te 
Wolgail (Domineren). 280. le E e r v . v e n n . J. d'An-
toine, te Parijs. 203. 2e Eerv. verm. Arbeidsvrieii-
den te StokhÓhn. Medew.-Med, Signe Solihnnn. 290. 
3e Eerv. verm. Kunststickeivisdnile te Weenen. Me-
dew-Med. Prof. Jos. Stonk , te Weenen. — Prijs
vraag No. «2 . Stoclbekleeding. 313. Prijs. Carl Gi
ani, Anton Fix en Luckschanderln Cliwalla, le Wee-
nen. 315 Premie. Industrieschool vooi- Vrouwelijke 
Jeugd , te Amslerd. 320. I e Kerv. verm. T(?sse|sehade, 
Alg. Ned. Vrouwen-Vereen. 314. 2e Eerv. verm. 
Mej. Christiane Konslaiitia Hansen. Joh. Hiuderholl 
eu Anna Saniuw , te Kopenhagen. Medew.-Med. Con-
stautia Hansen. No. 310. 3e Eerv. verm. E. Michell 
en Co., te Aiiislt'i'daiii. 

Groep XI. Prijsv. No. 23. Teekenvoorbeelden. 
(Noefa Prijs noch Premie.) No. 321. Ie Eerv. venn. 
Jan Baes, le Hrussel. No. 326. 2e Eerv. verin. Cuy
pers, Stoltzenberg en Colinet, te Ainsteiilani en le 
Roermond. No. 328. 3e Eerv. verm. Anth. Grolman, 
te Utrecht. — Prijsvr. No 24. Teeken voorheelden. 
Vlakornament. No. 348. Prijs. V. Klein, te K o j i e n -
hagen. No. 356 Premie. M. Meurer, te Berlijn. -
Prijsvr. No. 25. Teeken voorbeelden. Kunst-industrie. 
(Geen prijs.) No. 347. Ie Premie. G. Kachel (Prof.) 
te Carlshuhe. No. 318. 2e premie. R. von Waldheiiu 
te Weenen. 

II0. NATIONAI.K JURY. 
Groep I. Kunst toegepast op versiering van ge

itouwen : 
Gouden medaille. Gebr. Van Matsen, te Vllage, 

voor Timmerwerk aau de Kamer iu oud-HoD. stijl 
voor Oudermeulen. Medewerkers VOOT het siueed-
werk L. SchuHi en Zoon, te Zeist, het schilderwerk 
Joh. Stort«ml)eker, te 's-Hage, eu het beeldhouwwerk 
F. II. Siebenhnur, te. ul. 

Zilveren medaille. .1 van Hulst, Harlingen (te
geltjes); A. Lecomte, Delll (geschildenl Fries); ,1. 
|). Paradies, Rotterdam (kunstmanner); Ed. Roskam, 
Amsterdam (gebeeldh, |«ineelen); J. Schilleiuans, 
Lti-echt (tegelljes); J. Smits, Rotterdam (navolging 
Golxdin); G. Tennissen, 's-Ihige (antieke kamer); 
P. .1. IL Onjpen en Ed. Colinet, Amsterdaiii (SCIHKH-
steen mantel). 

Rronzen medaille. II. II. Beltman, Deventer 
(schoorsteenmantel); A. C. Bleys, Hoorn (teekenin
gen); C. Clemens & Zn. , Gouda (terra-cottavoor-
vverjien); G. J. Cool, te Amstenlam (marineren srhoor-
steenuiuiitel); II. ('uylits & Zn., Rotterdam (zink
werk); J. E. Il..nh..li, Lelden (gesi-hildenl doek 
ter wandversiering); L. Philips, Den Haag (schoor-
steeimiunlel; Ch. Roskam, Amstenliuu (geschildenl 
plafond; F. II. Btnbenbaar, Den Haag Qpanealen) i 
Guillot & Smit, Amstenlam (schoorsteenmantel;. 

Eervolle vermelding. H. J. v. Bniss,rl, Utivcht; 
Guldeiuonil, Rotterdam; Hilhorst, id.; Vun Elden en 
Van Room, Amstci-dnin; A. van Hanmi, 'sBouch; 
Leerlingen van R. Kerkhoven te Lnge-Vutirselie(8)| 
P. IL Lindo, Delft: J. v. Markveldt, id.; W. B. 
C. Molkenboer, Leeuwnnlen: H. J. ten Napel, Am
sterdam; G, de Rie, Hoorn; Van Rijn en Falise, 
Wageningen; J. G. Slocller Wzn., Arnhem; Ed. G. 
A. Fol, Rottenlam. 

Medcarheiders-medaille. .1. Stortenbeker, te Den 
Haag; J. H. Cajot, Anihem. 

Groep II. Kunst toegepast op stolfeering van 
gebouwen : 

Gouden medaille: Wed. G. Dorens & Zn. Am
sterdam (spiegels, vergulde meubelen); II. P. Mut
ters en Zn., Den l l . i . i - (ameublement); Kon. Tapijt
fnbriek , Deventer (Smyrna tapijten); Wed. .1. de 
Hrtiijn eu Zu., Anihem (spiegels mei consoletafels). 

Zilveren medaille. .1. Dolk Jr., Maastricht (lie-
hnngielpapier); VV. A. Fninse en <n., Haarlem (ver
lak twerk); II. F. Jansen en Zn., Amsterdam fku-
meinmcuhlemeiil) ; B. K<n-h en Zu., Aruhem (piano); 
C. (Jui>|-'l, Roltenlam (pianino.) 

Rronzen medaille. P. C. AinialNd Jr., Den Haag 
(meubelen); .1. H. Illeesing en Zn , Amsterdam 
(slaapkiun.'i-aineiihlemenij; C. II. Erkharl, Rotter-
duin (nnvolging majoliiii): B. J. W. Entken, Am
sterdam (ameublement): F. W. Frcderiks, Zullen 
(meubelen); A. G. Gurjeaiine. Helft (tapijten); R. 
•I. Gnmelkoorn , Arnhem (iniMlerii-untiekeiiieiibo.cn): 
I. Heukensleldt, Delft (tapijten); D. H. van Manster, 
Den Haag (luinsienulen); N. van Vliet W.Fzn., 
Den Haag (rieten meiibelenj; P. II. Cuypers eu Ed. 
Colinet, Amsterdam (eetkaiuer-ameiiblement); J. D. 
Silnnidt en Co., Rottenlam (id.); C. Teunissen, 
D. -n Haag (id.): II. Zeelenberg, Delft (id.). 

Eervolle vermeldino. O. Eerelman, Den Haag: 
.1. Eernisse Jr., Baarn; E. G. Engelen D.Gzn., 
Kampen; W. F. Frylinck, Amsterdam; J. II. Haag, 
Amsterdam: Jan Kamphuis, Tilbury; Vroom en 
Vogel, Amsterdam; Sally Wan-ndorf, Amsterdam: 
Joh. v. d. Ende, Den Haag. 

Groep lil. Kunst toegepast op de bewerking vuu 
onedele metalen. Gouden en Zilveren medaille niet 
toegebK, I. 

ltrot*»'n medaille: C. Gcers en Zn., Bergen-op-
Zoom (ffiTHtd); E- M . Juarsma , Sneek (salonhaanlen); 
W t . i y \ , - - * i \ Htinck, AnisteiJum (kachel en brug); 
L. Plulijts, Deu Haag (nioilellen voor camlelaln'1-s) j 
Wed. P, Sterkman eu Zn.. Den Haag (insteekhuurd). 

Eervolle vermelding: Ch. de Beaumont, Maas
tricht : Eil. Claessen, Amstenlam: H. Dalhuizen, 
Kampen; P. G. Francois, Amstenlam; II. C. Gran
ulans, Rottenlam; J. Heidhuuseii. Boermond; J. J. 
Pennock, Amsterdam: Wed. G. A. Reyndersen Zoon, 
Delft; J. Snelten, Oivjotebroek. 

Medewerkers-medaille: Wiers, Roermond ; L. 
Srhul/ en Zoon, Zeist. 

Groep IV. Kunst toegepast op de lieworking van 
edele metalen. 

Gouden medaille • niet toegekend. 
Zilveren medaille: J. M. van Kempen en Zoon, 

Voorschoten (zilverwerken); Gebr. van Praag, Am
sterdam (gouden werken en bijouterieën.) 

Bronzen medaille. \ . Bonebakker en Zoon, 
Amstenlam (zilverwerk), M. A. Gaspers en C u . , 
Amsterdam, (bijouterieën); P. van 8anten N i . , Am* 
sterdam (zilverwerk); W. Voel en Zoon, Haarlem 
(goud- en zilverwerk); Verschuur en v. d. Voort, 
Amsterdam (hallëdi-lgesieenten); T. I. B. Kruis, ïd. 
(gedreven zilverwerk.) 

Eervolle vermelding: Gebr. Rozemlaal, Hoorn; 
Gebr. van Gemert, 's-Bosch. 

Groep V. Kunst toegepast op glas- en aardewerk. 
Gouden noch Zilveren medaille toegekend. 
Rronzen medaille: Thooft, liriua Picardten C u . , 

Delft laanlewerk); Verschuur en r. d. Voort, Am-
stei-iiniu (geslepen Bacons). 

Eervolle \ermelding: Joh. C. van Eldik, Zutfen; 
Fr. F.N'ku, Nieuwer-Amstel; A. D. Treffers, Gorin-
chem; J. P. II. Witkamp, Amsterdam. 

Groep VI. Kuiisi op stoffen toegepast voor hui
selijk gebruik. 

Gouden medaille: F. Stolt zen berg, Boermond 
(bonhmrwerk.) 

Zilveren med.: niet toegekend. 
Rronzen med.: .1. Heiidien en Zn., Almeloo 

(diiuiiist); G. H. de Vries, Amstenlam (borduurwerk.) 
EervoRe vermelding: .luim Elias, 'Amstenlam, en 

A. II. Onvers Kz., Breda (schoeisel.) 
Gi-ep VII. Kunst tin'gepast op vervoermiddelen. 
li '!>•,, med.: niel li-egokend. 
Zilveren medaille: Verweegen en Kok, Amster

dam (gain- i'ii iiunvtuigcu); H. Veth, Aruhem 
(lierlitier en narivsli'de.) 

Bronzen medaille: G. Boer eu D. Etchhorii. 
Haarlem (victoria); C. J. Maassen. Hoorn (tuig
en bi-dilstelleu); Schutter en Van Bakel, Amstenliuu 
(nartvtuig); Fr. Bwaters, Utnvht (jachiwagtmtje.) 

Eervolle vermelding: D. Juncker, Amstenlaiii 
(tuigen en rijtuigen.) 

Groep 17//. Knust boéffepasl op voorwerpen van 
allerlei aanl. 

Gouden med. niet toegekend. 
Zilveren med . A. (ï. Óveres, den Bosch (ivoren.) 
Bronzen medaille: J. P. Hliideigroen. Rotterdam 

(luK'kbuilden): F. vnn der pek, 'Amsterdam (kunst* 
bloemen.) 

Eervolle eermelding: Wed. J. Bekkeis en Zoon. 

Diinlreclit; ,1. II. Hoii-iliolte. '-Huge; .1. 1 ii-ueiieweg, 
Amstenlam; I. Orblmaii en Zoon. Zierikzee; \\'. 
Reyenga 'l'z.. Amsterdam: A. A. S. van Vittswijk. 
Rottenlam; F. Zeegei-s, Amslenlam. 

Geoep IX. Giiilisc.be kunsten: 
Gouden medaille: niet toegekend. 
/.Heeren medaille: II. Huguers, 's-Hosch (hout

gravuren, druk- en bindwerk); J. A. Koopmans, 
Nijniegeii (baiidl. lol heraldiek): A. W. Sijtholl, 
Leiden (pracht- en kunstwerken). 

Bronzen medaille: {'.. L. Brinkman, Amsterdam 
(werken over kunst en kunstnijverheid); Emrik en 
Bingei , Haarlem (olei.gr-aphiee'ii); C. A. Heiwig, 
Amstenlam (graveerwerk) ; A. L. Snoek, id. dd.J. 
G. ,). Thienie, Arnhem (Imek-, steendruk en zinco-
gi-apbie); Weguer en Mottu, Ainstenlaiu (photo-
grapfaieen); A. Leninite, Delli (eerediploma). 

Eervolle vermelding. P. Oosterhuis, .1. D. P o s -
thiiiiius, Gebr. Reimeringer, P , G. Tresling, allen 
te Amsterdam, en Jean J. Gabriels, Roermond. 

Groep X. Vrouwelijke handwerken. 
Bronzen medaille: Mej. Gayinans, [len llaa^ 

(geknoopt*! bedsprei); mej. S. van Kluyven, Haar
lem (gebuid, waaier); Vereenig. Tesselschade; In
dustrieschool voor vrouwelijke jeugd , Ainslerdum (tu-
felkb-edjes). 

Eervolle eermelding: L. W. Adolfs; «Arbeid 
adelt": m e j . C. W. II. J. Hakker, Uaarlein; mevr. 
V. BeenNteyns-Gavmaiis, Haarlem; m e j . Wisman e n 
Hesse, Ainsteidani: S. van Amemiigen, id. 

Groep XI. Middelen ter verspreiding v a n kunst
zin eu goeden smaak. 

Gouden medaille: J. R. de Kruyll, Amsterdam 
(verdiensten voor. de tentoonstelling); Cuypers en 
Sioltzenberg, Roenatmd i mpivduUiëi. ür gips van 
oude kunstwerken) 

Zilveren medaille: Autb. Grolman, Utrecht (be
ginselen van het ornament teekenen). 

Ilmnzen medaille K. Hos, Warffuin. 
Eervolle vermelding: S. Lantenga Az., Kralin

gen: Medearbeid, medaille: Ed. Colinet, Amsterdam. 
Hij hare liekriminyeii beeft de jury goud slechts 

duur toegekend, waarbij gi-oute kunstwaarde, bui
tengewone inspanning en goed doorgevoerde stijl aan 
hel ingczolidenr is len koste gelegd. Het zilver. 
waar heaiitwoonling aau het doel der Tentoonstel
ling, nevens kunstwaarde en doelmatigheid bleek, 
zonder evenwel vau buitengewone inspanning blijken 
te dragen. lirun.s, waur blijken MUI ironlen smaak 
en ernstig streven van den inzender te bespeuren 
waren. Eervolle vermeldingen bun . wier streven 
aunimlediging schijiil te veiilien.-n. En dc dailies 
voor iiiedeurbcidcts, gelijkstiuunle mei de zilveren 
medaille, slechts toegekend bij hooge uitzondering, 
waar de individueel,? medewerking van deu uiedenr-
beldei' duidelijk op den voorgrond trad. 

In l geheel zijn dus door de nationale jurj uit
gereikt 8 gouden, 22 zilveren e n 57 bronzen me
dailles, voorts 5 medailles vuor inedenrbeidei-s e n 
t>2 eervolle vernield ingen. liet aantal bekroningen 
beloopt 154. 

DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN HET 
ONDERWIJS AAN AMBACHTSSCHOLEN, 

hield iu Augustus jl. hare zevende algemeene ver
gadering te HilleL'ersberg hij Rotterdam. De be
schrijvingsbrief luidde ids volgt: 

1°. Opening der vergadering. 
2". Lezing der notulen. 
3°. Mededeelingen vau hel Bestuur. 
|e. Bepaling v a n plaats en^ tijd v o i r de achtste 

algemeene vergadering. 
Pauze. 

Bespreking van de volgende punten: 
I*. Rap]K)i't v u n de Commissie, benoemd in de 

voorlaatste Algemeene Vergadering, n a a r aanleiding 
van de vraagt iKan het practisch onderwijs aan 
iimhuehtssr.lioleii ouk methodisch onderwezen wor
den, — zoo ju, — welke methode dient uien dan 
te volgen/" 

2". Welke middelen staan ons ten dienste om den 
smaak der leerlingen te bevorderen ? 

3°. Is 't aan te lie velen, dat inde werkplaats der 
ambachtsschool particuliere liestellingen wurden uit
gevoerd ? 

4 ° . ls 'l vve ii se liel ijk, dat a a n ambachtsscholen 
vreemde talen wonlen ouderwezen/ 

De Voorzitter opende te I I uren de vergadering. 
Na lening en goedkeuring der notulen went door 
deu Voorzitter unineiî  lid Bestuur medegedeeld 

I'. dut weder twee der leenuen aun de ambachts
school te 's-Hage tul leden waren toegetreden; 

•2°. dal de afdeeling Amsterdam haar reglement ter 
goedkeuring u a n hei Bestuur had onderworpen ; 
dat genoemd reglement in oveiwustemuiilig was 
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bevonden met dnt der Vereeniging, zoodat die af
deeling alt* gevestigd licschouwd kon wurden; 

8°. dat dooi- 't Bestuur was kennis genomen van 
eenige in den laatsten tijd in tijdschriften opgenomen 
artikelen, bundelende over ambachtsscholen, die 
tneerendeels allerlei hij zonderheden, staten en cijfers 
bevatten, welke moeiten santoooen, dat de bestaande 
ambachtsscholen niet goed zijn ingelicht, cn dienten
gevolge slechts weinig gunstige resultaten opleverden. 
Door veraehUlende leden werden enkele dier artikelen 
besproken, 'tgeen ten gevolge had, dat de Vergade
ring bare goedkeuring schonk uan de volgende motie: 
»Uit de verschillende mededeelingen tegen de inrich
ting en werking der ambachtsscholen blijkt ten dui
delijkste, dat het meerendeel der schrijvers, door 
verzuim van een snsekwd onderzoek, niet op de 
hoogte der zaak is. cn dus naar de meening der 
Vergadering niet bevoegd om een beslist afkeurend 
oordeel over die inrichtingen uit te spreken." 

Hierop wordt overgegaan tot de orde van den dag. 
4°. Dat de in bewerking zijnde woordenlijst thans 

in zooverre gereed is. dat't Bestuur eene Commissie 
van Bedactie wenscht te benoemen, om haar voor de 
uitgave gereed temaken. De wijze waarop die uitgave 
zou geschieden, wenl door eenige leden besproken. 
Enkelen wenschten een beknopt overzicht van de ver
schillende weerden, doch anderen wilden do bewer
king wel iets uitvoeriger hebben , door hier en daar 
de noodige omschrijving bij te voegen; ten slotte 
werd door de Vergadering de wensch geuit, dat de 
in bewerking zijnde vvoonlcnlijst niet slechts een 
opnoeming van namen op technisch gebied zou be
vatten, maar dat tevens van die woonlen de 
noodige omschrijving zou worden gegeven. Aau het 
Bestuur en dc vervaardigers van genoemde lijst werd 
opgedragen. voor een plan van uitgave te zorgen. 

5°. Omtrent de vertegenwoordiging van de ambachts
scholen op de in het volgende jaar te Parijs te 
houden wereldtentoonstelling kon het Bestuur nog 
niets inedcdeelen, daar nog niet bekend was, ol de 
besturen der ambachtsscholen zouden slagen in hunne 
pogingen, om 'tbenoodigde kapitaul hiervoor bijeen 
te krijgen. Door den Staat was echter een zeker 
bedrag beschikbaar gesteld voor de vertegenwoordi
ging van hot onderwijs op die tentoonstelling en dit 
werd met genoegen vernomen, aangezien de Ver
eeniging onderstelt, dat tot «onderwijs" ook het Am-
bachts-onderwijs zou gerekend worden. 

Als plaats voor de aanstaande Wintervergadering 
werd Den Haag gekozen. 

Nn de pauze wenlen de volgende punten in be
handeling genomen. 

De sub 2 genoemde vraag werd het eerst aan 
de oitfe gesteld. »Welke middelen staan ons ten dienste 
om den smaak der leerlingen te bevorderen?" 

Ofschoon de inleider van dit punt niet aanwezig 
was, meende dc Vergadering wegens de belangrijk
heid der vraag, dit punt te moeten behandelen De 
heer J. J. H. Cornelisse nam de inleiding op zich. 
Spreker noemde deze vraag eene die aan de orde 
van den dag was. Dikwijls had hij eenc beantwoor
ding vnn die viaag, gehoord of gelezen, maar bijna 
altijd de opmerking moeten maken, dat de antwoor
den betrekking hadden op het Teekenonderwijs. Hij 
gelooft ook, dat Teekenonderwijs hier een machtige 
factor wezen moet, doch hij gelooft tevens, dat het 
onderwijs in 't algemeen, dat alle vakken van on
derwijs moeten medewerken om den smaak, om het 
schoonheidsgevoel bij den leerling te veredelen. Oog 
en hand niet alleen, ook het oor, ja ieder zintuig 
moet voor het schoone worden opgewekt, en tot dat 
wat schoon is medewerken. 

Alle hulpmiddelen, die den onderwijzer ten dienste 
staan, moeten gretig worden te baat genomen. En 
veel en velerlei konden naar de meening des spre
kers die middelen wonien vooral dan, wanneer men, 
zooals aan inrichtingen als de onze. over tal van 
bezwaren, aan het lager onderwijs verbonden, heen 
was. 

Als leesstof tóch konden tal van stukken worden 
aangewezen, die niet boven het bereik der leerlin
gen zijn, en die om stijl en inhoud beide, rechte 
kunstjuweeltjes moeten heeten. Hij geloofde dat, 
vooral met het oog op onze leerlingen, de tijd wel
besteed mocht heeten, als een enkel uur in de week 
werd gebezigd tot de voorlezing van een doorloopend 
stuk, bijv.: «Onze vooronders" van Van Lennep of 
iets dergelijks. 

Bij het schrijfonderwijs kan hij zuiverheid van 
letter tevens gelet worden op netheid van 't geheel. 
Schrijven en vouwen van brieven, rekeningen, qui-
tantien enz. zijn kenteekenen van smaak en worden 
dikwijls wel of niet aanbevolen. Zoo, zegt spreker, 
kan in de school de smaak der leerlingen wonien 
veredeld en, wanneer nu ook buiten de school den 
leerlingen, onder behoorlijke leiding, gelegenheid 
wordt gegeven, om werken van kunst en smaak 
te zien, dan gelooft hij, dat de middelen zijn aan
gewezen door den steller van hel punt gevraagd. 

Verschil lende sprekers voerden hierover vervolgens 
het woord. Een hunner instemmende met hetgeen 
door den inleider was aangegeven, meende, dat veel 
van 'tgeen door dien spreker genoemd was, ook 
op de lagere school in toepassing kou gebracht wor
den. De tegenwoordig in gebruik zijnde wandpla
ten in de lagen: scholeu moesten z. i. vervangen 
worden door zoodanige, die door vorm ol kleur van 
de aangegeven figuren op den naam van sshoon 
konden aanspraak maken. Spreker meende, dat leeds 
op de lagere school op de ontwikkeling vnu den 
smaak moest gelet worden, opdat de leerlingen aan 
middelbare scholen, dooi- 'tlager onderwijs voorbe
reid , met meer vrucht dat onderwijs zouden kunnen 
genieten. 

De sloteom der besprekingen was, dat de Verga
dering, instemmende met 'tgeen over 't onderwijs 
gezegd was, 't wenschelijk achtte, dat, tei ontwik
keling van het schoonheidsgevoel, op de lagere scho
len de hulpmiddelen VOOT 't aanschouwelijk onderwijs 
vnn dien aard waren, dat zij door teekening en klem-
het schoonheidsgevoel konden opwekken, en dat aan 
middelbare scholen verzamel ingen wonien aangelegd 
van voorwerpen vau zoodanigeu aard, als den smaak 
konden leiden eu ontwikkelen. 

Vervolgens weid aan de oi-de gesteld punt 3 van 

den beschrijvingsbrief, luidende: els 't aan te bevelen 
dat in de werkplaats der ambachtsschool particuliere 
bestellingen wonien uitgevoerd?" De heer D. de Vries 
had de inleiding van dit punt op zich genomen. 
Hij meende bovenstaande vraag met »ja" te 
moeten bcantwooi-den, doch niet onvoorwaardelijk. 
Er moest gezorgd wonien 1». dat 't verlangde werk 
de krachten der leerlingen niet te boven ging, en 
ten 2'. dat men alleen voor werkbazen werkte. 
Wanneer deze twee voorwaarden werden inuchlge-
nomen, dan was er z. i. niets anders dan voerdeel 
voor de school van te verwachten. Spreker noemde 
daarvoor verschillende redenen: l ' zou de afwhen 
ling, die men in 't werk krijgt, rateorsaJxen dat de 
leerlingen allerlei zaken iu banden kregen; 2* zou 
't materiaal, dat dan verwerkt wonlt, niet weg zijn , 
doch vruchtdragend worden, 'tgeen niet het geval 
is ah- de leerlingen slechts werkstukken maken, om 
te kunnen leeren. In dit geval is 't materiaal óf 
geheel, óf gedeeltelijk onvruchtbaar zijn. liet zal 
geheel onvruchtbaar zijn uls de VOOnverpen lwwuard 
worden : dat kan op den duur wegens gebrek aan 
plaats niet volgehouden worden, ook zou dat te 
kostbaar zijn. De zuinigheid gebiedt, dus een anderen 
weg in te slaan. Men sloopt 't vroeger gemaakte, 
om met 't alsdan verkregen materiaal jongere leer
lingen weder te laten werken. Op die wijze gaat 
alles wel niet teloor, doch verlies heeft zeker plaats; — 
3* zouden de leerlingen met meer ambitie aan nieuwe 
zaken werken als zij weten, dal hun werk een be
stemming heeft, dan wanneer zij VOOI werpen ver
vaardigen van oud materiaal, zonder ander doel dan 
om wat te maken; en ten slotte omdat '1 een prik
kel voor den onderwijzer zou zijn, om vooral deug
delijk werk van den leerling te verlangen, 't Goede 
werk vooral kan in tweeerlei zin eene aan lieveling 
zijn voor de school. Eerstens: moeten de werkge
vers (werkbazen) daardoor overtuigd wonien dut de 
school goed werk levert, en ten tweede kunnen die-
werkbazen dan ook weten, dat de leerlingen die 
van de school ontslagen worden goed werk leveren 
cu wat doen kunnen. 

Spieker herinnerde verder, dat dc Rottenlamsche 
ambachtsschool op dezp wijze werkte en dat zij daarin 
belangrijk gesteund werd door de werkbazen, zóó, 
dat er altijd werk in overvloed was. 

De Vergadering meende dat bestellingen in twee
erlei vorm konden geschieden: 1' dat door de 
school kon bepaald wonien, welk werk onder 't be
reik der leerlingen viel en werd aangenomen; 2*dat 
de werkgevers zaken konden bestellen, die niet onder 
't bereik der leerlingen vielen en dus geweigerd 
moesten worden. Nam men toch de laatsten aan, 
dan zou dit zeer bedenkelijk en schadelijk voor 
't onderwijs zijn. De bestellingen zouden ook altijd 
door werkbazen moeten geschieden. De school mocht 
niet anders handelen, uit vrees concurrente tc wor
den van hen (de werkbazen), die haar steunen of 
althans moesten steunen. 

Op de in punt 4 gestelde vraag meende de Ver
gadering ontkennend te moeten antwoorden^' ofschoon 
zij het kennen van eene of meer mor' ue talen 
ook voor den ambachtsman zeer nuttig a .te. 

De Vergadering was evenwel vanoorde* , dat aan 
ambachtsscholen het aanleeren van vreemde talen tot 
de onmogelijkheden behoorde. 

De leerlingen die aan ambachtsscholen wonien op
genomen hebben in den regel niet op eenc school 
gegaan, waar uitgebreid lager onderwijs wordt ge
geven. De ambachtsschool zou daarom van meet af-
aan moeten beginnen. De tijd, die aan eene vreemde 
taal moet worden afgestaan, zou op andere nood
zakelijke vakken moeten gevonden worden. 

Bij het aanleeren van eenc vreemde taal is de 
onderwijzer verplicht huiswerk op geven. De 
leerlingen gaan in den regel van 's morgens 8 tot 
'savonds 8 uur, met een tusschen tijd van twee 
uur, school. Het zou dus, met het oog op den leef
tijd enz. der leerlingen, een on bil lijk beid zijn, se 
dan nog werk naar huis mede te geven. De onder
wijzers die eene enkele maal verplicht zijn den leer
ling eenig werk mede te geven, weten, aau hoeveel 
bezwaren zij in dat geval verbonden zijn. 

Het aanleeren van eene vreemde taal zou minder 
het vormende dan het practische nut bedoelen. Dc 
ambachtsschool zou bet met deu besten wil slechts 
bij de allereerste beginselen moeten laten. Dc Ver
gadering o. u-deelde daarom, dat de school hare roe
ping beter begreep, wanneer zij hare leerlingen 
zoover in de Nederlandsche taal bracht, dat dezen niet 
alleen een brief of opstel zonder grove taalfouten 
konden maken, maar wanneer zy bij hen ook liefde 
voor degelijke lectuur wist op te wekken. 

EEN NIEUWE METHODE VOOR HET IMPREG
NEER EN VAN HOUT. 

In de onlangs verschenen Masehinenbauer lezen 
wij bet volgende: 

Door den heer Von Paradis, Overste bij hetK. K. 
Oostenrijksch korps ingenieurs, is onlangs een nieuwe, 
zeer degelijke methode toegepast op het impregnecren 
van hout, door middel van antiseptische dampen, 
waarvan de resultaten op de pasgehouden tentoon
stelling van kunst-, labriek- en handwerksnijverheid 
in Sechshaus bij Weenen de algemeene opmerkzaam
heid tol zich trokken. 

De methode, door den heer Von Paradis gebezigd, 
berust op eeu denkbeeld, dat reeds in 1868 door den 
Amerikaan Robbius werd uitgesproken, nl. om bij 
bet impregneeren van hout, in plaats van teerulic, 
teeidampeu aan te wenden; eene methode, die overigens 
reeds door de Egyptenaren tot het conserveeren voor 
de lijkbussen hunner mummiën is toegepast geworden. 
Als impregneering-substantien bezigt de heer Von 
Paradis kreosoot, carbolzuur en naphtuline. 

Het proces omvat vijf perioden, waarvan vier in 
de iinpregneeringskamer en de vijfde in de koelkaincr 
plaats heeft. De geheele bewerking is gemakkelijk na 
te gaan, evenzoo heeft, men de verschillende graden 
van droging en iinpregneering volkomen in de hand, 
zoodat uien bijv. spoorliggers, hout voor waterbouw 
enz. den sterk sten graad van impregneering geven 
kan, zonder een sterke uitdroging teweeg te brengen, 
terwijl het hout voor schrijnwerken* en wagenmakers 

zwaar gedroogd eu slechts weinig geïmpregneerd 
worden kan. Eindelijk kun u i e n met behulp van 
den handelwijze groen hout in enkele dagen voor 
Inwerking geschikt maken, waarbij het hout in 
'1 minst niet lioschadigd wonlt ol te lijden heeft. 

Een ander voordeel der bereid tugs wijze bestaut 
daarin, dat te hing Opgeslagen hout , zelfs tlat, 
'twelk reeds enkele stadiën van rotting is ingetreden 
en evenzoo bat spint zeer aan sterkte toeneemt, 
zoodut het materiaal weder volkomen bruikbaar wordt. 
Aan bet op deze wijze bereide hout komt geen 
schimmel- of iwamvonning voor, evenmin hechten er 
zich infusiediertjes of hunne eieren aan vast; zelfs de 
voor waterwerken en schepen /oo gevreesde paalworm 
tast hot hout niet aan, waardoor dese methode seker 
wel de hoogste waarde verkrijgt 

Op de Sechshiiuser Industrie-tentoonstelling waren 
verscheidene spooiiiggers vau beuken-, eiken- en lor-
ken hou! geëxposeerd, die sedert vijfjaren aan de 
ongunstige weersgesteldhek) in gemaakt*: ingravingen 
waren blootgesteld geweest, en nog volkomen onbe
schadigd waren. Voorts waren er ten dienste van 
de schrijnwerkerij allerlei geïmpregneerde houtsoorten 
aanwezig, die door de verschillende kleurschakeeringen 
barer oppervlakte er aangenamer voor het oog uit
zagen dan in haar natuurtoestand. 

J. L . T. 

Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D 
s Gravenhage Hij beschikking vau 13 Septem

ber 1877 is aan de tinna Kuyper, Van Dam en 
Smeer te Rotterdam, tol wederopzegging , vergunning 
verleend voor een stoojnbeotdienst tot vervoer van 
goederen en vee tusschen Rotterdam en Nieuwediep. 

Bij beschikking van den Minister van Binnen-
landselie Zaken van heden is, met ingang van 1 
November a. s., de opzichter van den Waterstaat 
i*u klasse A. Fagcl eervol ontheven van het dage
lijkscb toezicht op den dienst van de spoorwegen vnu 
Terneusan naar de Belgische grenzen iu tic richting 
naar Gent en in de richting naar Mechelen, en is 
dat toezicht opgedragen aan den opzichter van den 
Waterstaat S* klasse T. Heyblom tc Terneusen. 

— Door den Gouverneur-Generaal vun Neder
landsch-Indie zijn bij het korps v a u den Waterstaat 
en 's Lauds burgerlijke openbare werken de volgende 
beschikkingen genomen: 

Bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java ont
slagen : eervol, uit hunne betrekking, de opzichters 
der 3C kkisse E. A. Deighton en C. A. Coert. 

Bevorderd: tot opzichter der 2* klasse, de op
zichter der .1* klasse F . A. de la Croix. 

Overgeplaatst: respectievelijk van den spoorweg
aanleg Soerabaia. Pusoeroean-Malang m u i r de spoor
wegopname Batnvia-Bandong-Tjilatjap de opzichters 
der 2e klasse J. H. A. Kempees en Th. C. Ch. 
Ketelsen. * 

— Tengevolge der goedkeuring van het raadsl>e-
sluit tot verbreeding der Langc-Pooten alhier hebben 
Burgemeester en Wethouders voorgesteld, over te 
gaan tot den aankoop van negen jianden aldaar. De 
meeste eigenaren hebben zich bereid verklaard hunne 
eigendommen tegen 15 November aanstaande aande 
gemeente uf te staan voor de bedragen, waarop de 
verschillende panden door de drie aangewezen deskun
digen geschat waren. Die aankoop zal eene uitgave 
vonleren van / 435,000. 

— Op den 17" dezer is de eerste spade in deu 
grond gestoken tot het maken der fundeeringen en 
aard vuil ingen voor de Piakonessenitiriehting, welke 
zol verrijzen op een terrein, gelegen aan tie ver
lengde Laaii-van-Meerdervoort. 

A m s t e r d a m Bij gelegenheid van Zijner Ma-
jesteits bezoek aan tie tentoonstelling in Arti et 
Amicitiae, zijn de heeren C. F. Phlippeau en C. 
CunaeuS, kunstschilders, en C. E. Taurel en Sluy-
ter Jr., benoemd tot ridders der orde van de Eiken
kroon. 

— Voor de openbare tentoonstelling vun kunstwer
ken van levende meestent, die te dezer stede wonlt 
gehouden, zijn door het Gemeentebestuur zes gouden 
medailles beschikbaar gesteld. De jury, van welke 
leden drie door Burgemeester cn Wethouders en vier 
door inzenders zyn benoemd, is samengesteld uit de 
heeren Jos. Israels, F. Stracké, J. C. Zimmerman, 
H. ten Kate, J. H. Rennefeld, C. Springer cn B. 
Wijn veld. 

— § Zij, tlie driejaren lung ongeduldig hebben uit
gezien naar het vervo\fi \an het Deutsche Bauhand-
buch, zullen zich spoedig met bewerkers en uitgever 
hebben verzoend na inzage van de onlangs versche
nen derde aflevering. Zy bevat: 

Baukonstruktionslehrc, bl. 49—144 (timmerwerk, 
schrijnwerk, hang- en sluitwerk, dakbedekkingen, 
arbeid in gesmeed en gegoten ijzer), fig. 240—637 ; 

Brückenbau, bl. 145—153 (een vervolg vanbl, 
144 der tweede aflevering en niet van bl. 144 der 
Baukonstruktionslehre. Hier wonlt gehandeld over 
hangbruggen en beweegbare bruggen; fig. 347—350, 

Erdbau, bl. 153—168. Fig. 351—359. 
Strassenbau, bl. 168—204. Fig. 360—421. 
Eisenbahnbau, bl. 205—432 (nog niet voltooid). 

Fig. 1—640. 
Deze 384 bladzijden met ruim 830 figuren in 

den tekst kosten minder dan vier gulden ; zelfs zij, 
die het Duitsch niet machtig zyn, kunnen uit de 
figuren veel leeren. Het geheele werk sal in vyf 
afleveringen binnen een jaar voltooid zijn, ongeveer 
2000 bladzijden met 4000 lig nren bevatten en slechts 
vg/tien gulden kosten. Onder de bewerkers behooren: 
Spoorwegbouw, Streckert, Seinen, Zetsche; Aarde
werken , Oberbeck ; Bruggenbouw, Huusselle; We
genbouw, Busing en Meyer; Constuctieleer, Schwutlo; 
Kennis van tie bouwstofien, Neumann; Wasserhau, 
Fruiizius. 

Bij elk hoofdstuk worden de standaard werken en 
tijdschriften genoemd, waarin men nog vollediger 
aanwijzingen kan vinden. Daaronder komt Storm 
Buysing bij herhaling voor. Kostelijk werk VOOT ma
gers beursen! Uitgever Becliu, le Berlyn. 

Vaiikdndivinian van Aanbestedingen. 

Maandag, ae nept. 
tmaterdain, te 12 uren, door htirg. eu weth.: 1 

heien vau S dukdalven op de schecpsligplaiit- beoösitiu 
de Houthaven in het IJ. 

Amsterdam, te \2 uren, tloor burg. eu weth.: bet 
hardmaken eu bestraten v n u ecu gedeelte van den 
Wester dokd ijk. 

Kampen, tc 1 u u r , door hel gemeentebestuur • hel 
verrichten r a u kliuker- cu kei bes trat in gen, in 4 pero 
ea het leveren van 60,000 Ooudscho straatklinker-, 

's-Hagc , te 3 uren, door den architect 11. I' Vogob 
bet bouwen van ecu woonhuis aan de Teenlaan root 
den heer li. E . La Clmppcllc. 

M f i i H i d u m , bij M. I'. Boonstru: het slsebten, op. 
hoogen ens- van 1 H A . , 46 A., 'Jl cA. afgegraven 
terp op Grolda onder MeualJum. 

Terne iden, door P. Rombouts, bij L . van Bfeemea; 
het bouwen vun een woonhuis met remise. 

Dinsdag > Bear. 
fieuda, te 11 uren, door liet R. K. kerkbestuur 

0 . - L . - V . Hemelvaart, in Dc Zalm i het bouweu der 
fondamenten eener kerk met turen eu pastorie, sldsar, 
Inl. bij den architect A. C. Blcijs, te Hoorn. Aanw. 
24 Sept., te 2 ureu. Bilj. inz. 25 Sept., bij deu pastoor. 

• U t , te 11 uren, door J . C. Jacobscn, bij F. J. 
van dea Heuvel: bet bouwen van een dubbel wowi-
huis io het dorp Eist. I n ) , bij Hoorncmau, aldaar. 

Ilelereii , te 11 nren, door kerkvoogden der Herv. 
gemeente, aan het Veerhuis: liet afbreken en weder-
opbouwen van een nieuw veerhuis. Aanw. te 10 uren. 

R u M t i m , te 12 uren, in het hotol Nieuw-Bussmn 
het bouwen eener villa met koetshuis cu stal op een 
terrein iu de Spiegel aan de Lindenluau, aldnnr. 

Derdrecht, te 12 urcu, op liet raadhuis: bot ma
ken van walbeschoeiingen vau georeosoteerd dennen
hout, ter gezamenlijke lengte van ongeveer 1S7 M., 
aan de Oude-Muus cn aan dc Mijlscbc Haven, cu lm 
verrichten der bijbclioorende werkzaamheden. 

Haarlem, le 1 uur, door dijkgraaf n heemraden 
van den Haarlemmer meerpolder, ter secretarie iu de 
Jan-straat: het verdiepen van eenige vakken hoof 1-
vaart cu kruisvaart in den Haarlemmermecrpolder. 

i r n h e n i , tc 1 uur, door den burgem.: Io de leve
ring vsn brandstoffen; 2o. het verrichten vnu cenigi 
vernieuwingen e n herstellingen aan den grooten toren. 

z w o l l e , door den steenfnbriksnt A. dc Lange: liet 
verrichten vau grondwerk. Bilj. inz. 24 Sept. 

Weenadag, ïM Sept. 
Ondrrdeitdam, te 11 uren, iu bet waterschapshui* 

van Hunsingoo: lo. het opgraven vau dc havea tc 
Ulrum over eene lengte van 40 M . 2o. het herstellen 
vau dc uitwaterende sluizen cn bet maken van een 
binnenvleugel aan de sluis te /.nu t k it nip, in 2 perc. 60 
in m a s s a ; 3o. bet maken van eon ijzeren balans tot 
dc Kruistcdeklap te Uskwert. Inl. bij den deskundige 
van bet waterschap te Onderdcndam. 

Hetterdam, te 1 uur, door burg. en wetli.: het 
bouweu van eenc be waai school cn eeue woning aau 
den Crooswijksclieweg. 

Zot ten, te 2 uren, door de Nederlandsch-West
faalsche Spoorwegmaatschappa, ten raadhuize: lo. het 
maken van afsluitingen en andere voorwerpen teu be
hoeve vau deu spoorweg Zutfeu—Winterswijk, i u l 
perc. 2o. het maken van wachtershuisjes en wachters-
woningeu, ten behoeve van den spoorweg Zutfen —Win
terswijk, iu 4 perceelen. Bilj. inz. uiterlijk le 11 uren. 

M'i(h-ti | j-Miiiir«ti'o>. te 2 uren, op' de hofstede 
Spuarhovcn, bewoond door C. de Bruin, aau den Lek
dijk: liet bouweu van eene nieuwe boerenwoning met 
achterhui- op de hofstede Spaarhoven. Aauw. doot 
den architect A. v a n Wamel, te Wijk-bijDuurstede, 
te 1 u u r . 

Haarlem, le 5 uren, door den architect 1). E. L. 
van den Arend: bet bouwen van eene druivenkast. 

Hetterdam, tc 6 nren, door het burgerlijk armbe 
stuur: o. a. de levering vau steenkolen, laken, leder, 
linnen, katoenen stotfeu, saaiet eui. 

Leeuwarden, op de nieuwe boerenplaats, nabij tol 
1, op deu weg Leeuwarden —Grouingeu: het levcreu 
van 1100 a 1200 M 3 grond, tot aanvulling binnen en 
buitenom die plaats. 

W l j n j e t e r » , bij deu adm. kerkvoogd B. Zwagti: lirt 
bouwen eener pastorie. Inl. hij M. O. Meek, te I' -
kerbroek. Aauw. 24 Sept., tc 11 uren. 

Denderdag, 17 Sepl. 
Amsterdam, te 11 uren, san 's Rijks werf: de le

veriug van 40,000 KG. afgeslagen inlandscbc sehi'-
beniiep. 30,000 KG. Noonlscben hennep, 2700 KG. 
Italiaauscben beanep. 

Metalawler, te 11 uren, door de burgemeesters van 
Oost- eu Westdongeradeel: bet uitbaggerea van hel 

fedeelte vaa het vaarwater dc Paesens, loopende van 
e Wierumer opvaart tot het dorp Paesens, in 2 pcrc. 

Aauw. 24 Sept., beginnende te 12 uren te Paesens. 
Neusen, te 11 uren, door burg. en weth.: bet bou

wen van eene school en onderwijzerswoniug teSluiskil 
Aanw. 24 Sept., to 11 uren. 

« I n n i n g e n , te 12 uren, floor deu ontvanger der 
reg. en dom., in De Unie: bet dempen van ge
deelte i der vestinggracht tusschen het Winsoboter- e" 
het Hoornscliediep, en bet in verband daarmee gs* 
deeltelijk afgraven van den achtergelegen Lagen en 
Hoogen Wal. Aanw. 25 Sept., te 10 uren. 

Hampen. te 12 ureu, door het bestuur der bedij-
kiug langs Drontben, op het raadhuis: het maken"0 

krammat enz. aan het eerste gedeelte der bedijking 
Gramshergen, te 1 u u r , door kerkvoogden der Ned-

Herv. gemeente, bij Wed. F. vau der Haar: het »f* 
breken der bestaande- e u bet bouwen eener nieuw' 
kerk aldaar, lol. bij dc architecten Koch, te Zwolle 
Aanw. te 10 uren. 

Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: 
veranderen vau 2 uitgangen van den schouw bur-' 
Aanw. 24 Sept., tc 10 uren. 

Haarlem, te 2 uren, door burg. eu weth.: de If*'1'' 
ring vao brandstoffen ten behoeve der gemeentein-
rientingen tot uit. Juui '78. 

Menalduni , bij H. R. Brouwer: bet bouwen **D 

eene schuur en middelhuis onder Meosldum. Aan* 
24 Sept., te 9 uren. 

Vti .r «r *p Vrijdag. * • "BP*-
Rotterdam, duor de Kottcrdamsche Handels'"' 

eeoiging: lo. de bouw van het zuidelijk poortgebou* 
op het hoofd der basculebrug over den mond der 
Binnenhaven; 2o. de onderbouw van 8 groote loodsen
de bovenbouw van 2 van die loodsen en het msken 
vsn eenige veranderir gen, alles langs de Spoorweg' 
haven op Fijeuoord. 

V r i j d a g , t S Bept. 
Middriburm, tr 10 uren, door het ministerie vs» 

binneul. zakeu, aan bet gebouw van bet prov. bestuur 
liet eerstellen van boorden langs het kanaal aoo1 

Zuid-Bevelaud. Aauw. 24 Sept. Ramiag ƒ 9560. 

Krimpen a/d Lek, te 11 uren, door bet bestuur 
vau d.'u polder Krimpeu, hij J. van Wijngaarden: lo. 
bet maken der gehouwen; 80, bet leveren eu •lellen 
van een stoompompwerktutg e n to> behooren- A a n w . 
26 Sept. 

Zulten tc 11 ur.tB, door den (onmaudnul i u liet 
8o geniccoinmtiiidcuu'iit, i < D e llollandsehe Tuin: 
het makon van een exercitictrrr iu te Zuifua Bilj. 
inz. 27 Sept., tc 3 urcu, op net bureau van den com
mandant voornoemd. 

Weeap, tc l l 1 / * uron, door deu eerstaanw. ingen. 
in hel gemeentehuis: het bouwen van 2 berglt» ulseii 
voor artilleriemateriecl in bet fort N'ieuworsluis. Bili. 
int. 27 Sept., vóór 'i uren, bij den ingen. voornoemii. 

Xwel l e , te 12 urcu, door het ministerie van bin
nenl. taken, aan het gebouw van het prov. best: het 
bouwen van eenc keersluis met bijbclioorende werken, 
ter verbinding v a n dc Willemsvaart met de Stadsgracht, 
tc Zwolle. Ramiug /"122f7.',0. 

Dein. te 12 uren. door deu direct-ur vnn 's Kijks 
magazijn van militaire klecdiug, uitrusiiug enz: dc 
levering vnn: a. 1400 patrooiiwikjcs, *. 8800 patroon-
taschbandeliers, tf. 3100 koppels, '/. 1100 s:\beid ragt: rs 
en 3S00 bujonuetdra^ers, <*. 1300 bajonoetscheeden cn 
1400 sahelscbecden. 

Rettardam, te 1 uur, door burg. en weth.: het 
maken vun dcu onder DOUW voor een machinehui.-, tscu 
ketelbuis, een kolsnbcrgplsst* cn een schoorsteen, op 
het terrein der Drinkwat rleiding bij do Oude Plantage 
Aanw. 25 Sept., te 2 uren. 

Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij tot expl. 
vau Staalsspoorwcgeu, aau bet Coutraaluureau: het 
herstellen v a n psnneu daken eu het uitvoeren vun 
eenig ander werk aan dc centrale werkplaatsen te 
Tilburg. 

Ternaard, te 4 urea, door burg.eu weth. vau West
dongeradeel: lo. het vernieuwen v a n een gedeelte v a n 
den Alewal te Holwerd, ter lengte van 34 M.; 2o. hef 
vernieuwen van den luren te Urautgum; 8o. bot mn
keu van een straatweg om de Ra-irdeterp. A a u w . tc 
12 uren, te beginnen <c Holwerd. 

-•-Bench, te 7 uren, door het college van regenton 
over de godshuizen enz. te 's-Bosch, iu het Groot 
Zicl.enliuis : bet aan- cn herbouwen vnu eenige lokalen, 
behoorende to' den dienst vau het groot ziekenhuis 
aldaar. Iul. bij den ccmcrnlearchitect. Aauw. 25 
Sept., tc 2 uren. 

Zaterdag, I V sepl. 
te lden, tc 11 uren, door Vervoort en Tan Granen-

hurgh: het afbreken en wederopbouwen van aan 
fabrieksgebouw met uunexc werken. Inl. hij den 
bouwkuudige W. F. van der lleydeu. Aanw. 26 Sept., 
te 10 uren. 

Veerburg, te 11 uren, tloor bet polderbestuur van 
Tedingcrbrock, in Dc Zwaan: het vijfjarig onderhoud 
van de werken des polders. Auuw. 25 Sept. 

Wemmela, te 11 uren, ten gemeentehuis* : het 
liouwtm van ccn lijken huisje, met iurij- of toegangs
hek, op dc nieuwe algemeene begraafplaats onder 
Oesterend, 

Heuaden, Ie 12 uren, door het waterschapsbestuur 
van den Hoogen Maasdijk c. a.: de levering va n rijs-
materialen. 

ltrecht, tj 1 uur, door burg. cn weth.: dc leve
ring van brandstoffen ton behoeve der gemcentcin-
richtingeu gcd. 1S77 '78. 

Zwal l e , te 3 ureu, in dc Nieuwe Stadsherberg: het 
maken der gebouwen tot eene stoomoliefabriek voor 
Van Engelen en Van Leer. Inl. bij F. ten Zijtlioff 
en Zoon, ta Deventer. 

Lepperaum, te 6 ureu, tloor bet gemeentebestuur; 
de vernieuwing der ouderwijzers won ing tc Wirdum. 
Aanw. 20 Sept., te 2 uren. 

Maandag, 1 « e l . 
'••Hage, te ÏVU uren, door het miuistcric v a n biu

ncnl. zaken, m u i het gebouw van liet prov. best: lo. 
het doen v a n buitengewone herstellingen en leveringen 
aau het Zederikknnaal met bij behoorende werken, e n 
aan het Küksstoomeemaal a a n den Arkelscheu dam. 
Aanw. 29 Sept. Raming ƒ4900 . 

Heeden, door deu burgemeester: de levering vau 
100 M 1 macadam. 

Dlnadag, 3 «Cl . 

Rineumageeat , te 11 ureu, duor het gemeen te best. 
vaa Daotumadccl: lo. het maken v a n een kunstweg 
laugs den u. htcrweg ouder het dorp Akkeiwoude, van 
dat dorp af tot aan deu bestaanden kunstweg vau 
Dokkum uaar Vecnwoudrn, Ier lengte van p. m. 1500 
M.; -in. het opbreken v a n de bestaande vcldk> ienbe-
strnting in de buurt te Akkerwoude cn het aanleggen 
daarlerplaatsc va< eene nieuwe kliukerbostratiiig, ter 
lengte van p. m. 500 M. 

Vimmen, te 12'/i ore: , door het gemeentebestuur: 
het verlagen van deu Grnafscheweg, en het ophoogen 
der voetpaden v a n den Wolfkuilscncweg lot aan St.-
Antnniusmolein 

Vi ioNt - i i , te 'i uren, door dc Vereeniging „De Ka
tholieke Kring", in bel lokaal Plaats-Royaal: het 
bouwen van een uieuw sociëteitsgebouw un aauhortrtg-
heden. Iul. bij den architect. 11. J . van Tulder, te 
Tilburg. Aanw. 28 Sept. 

Uoeii-tlit*. a Oei. 
Grenlngen, le 8 uren, door het bestuur vau het 

Groniugsch Veem, bij J . vau der Sluis: het bouwen 
van 4 pakhuizen. Iul. bij den architect K. Hoekzema. 
Aanw. 2S Sept., tc 11 uren. 

Denderdag, 4 «*l . 
'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van bin

nenl. zakeu, ten dienste der Stsatsspoorwegeu: het 
maken van e e a hoofdgebouw cn bij behoorende werken 
op de halte Oosterbóek. Iul. bij den hoofdingenieur 
te Arnhem en deu secticingcuicur, te Oosterbeek. 
Aanw. 26 e n 28 Sept., tolkeus te 11 uren. 

Crav r , te 12 aiati, door den ontvanger der reg. 
en domeinen, in De Eenhoorn: hot afgraven v a n e e u 
deel van het glacis vóór bet kroonwerk Coehooru op 
den rechter Maasoever, benevens het afbrekeu der 
Muitspoort cu hel slecliteu van deu hoofdwal tusscheu 
de Maaspoort cn het bastion Bekaf, te Grave. A a n w . 
2 Oct., tc 4 urcu 

'•-Hage, te 1 uur, oor 'et ministerie vnn justitie: 
het onderhouden v a n - e n het doen v a n vernieuwingen 
en herstellingen aan het rechtsgebouw en dc gevan
genis te Maastricht, ged. 1877, '78 eu '79. Aanw. 
26 Sept., te 11 uren. (Herbest.) 

Maandag, <* Ocl 
Oontiitilic n, te 12 uren, door hot gemeen te beat.: 

het bouweu van eeue openbare school, met lokalen 
voor voorbereidend lager onderwijs op een terrein te 
Oosthuisen. 

Dinsdag, • n n . 
Dein, te 12 uren, door den directeur der artillerie-

stapel- en coustructie-magnzijnen: de levering van 8 
brandspuiten met toebehooren, ten dienste dier ma-
gasijnen, in 1 perc Prijsopgave per stuk. 

l 'treeht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, uan het centraalbureau: lo. 
bet maken vau oene warhlcrswnniug aan den overweg 
bij kilometerpaal 15 110 op deu spoorweg Rotterdam— 
Hreda, eu van 2 steenen wachthuisjes aan de over
wogen bij de kilometerpalen 2.141 en 20.613 op den 
spoorweg Breda—Maastricht. Aanw. 26 Sept.; 2o. 

het makeu van 3 wachterswomngon bij kilometerpaal 
7.013, 20.071 en 30.316 op den spoorweg Rosendaal-
Vlissingcn. Aanw. 27 Sept.: 3o. bet maken van 2 
steenen wachthuisjes nabij de stations Lochem en 
Enschede op deu spoorweg Zutfen-Pruisische grenzen, 
en van een houten wachthuisje bij kilometerpaal 3.195 
op den spoorweg Arnhem—Leeuwarden. Aauw. 2i\ 
Sopt.; lo. liel maken van eene wncliterswoniug bij deu 
overweg voor den grintweg van Westerlee naar Ecksta 
nabij hot station Schecmua op den spoorweg Har
lingen—Nieuwcschans. Aanw. 27 Sept. 

Denderdag, I* l». i 
'••Hage, te 1.' ureu, door het ministerie vnn bhi-

neul. zaken, ten dienste der Staatssp.: het maken 
vau eeu gedeelte aardehann voor den spoorweg Arn
hem—Nijmegen, lui. bij den hoofdingenieur te Arnhem. 
Aanw. 8 eu 11 Oct., telkens te 1 uur, aanvnngoude 
bij piket 155. 

Weenidag, 14 O. i 
Su l fen , te 2 uren, door de Ncderl.-Weitf;ialsehc 

spoorwegmaatschappij, ten raadhuize: het maken van 
gebouwen en inrichtingen op station Winterswijk. 
Iul. bij den directeur-ingenieur te Winterswijk. 

Op lai'-r le bepalen datum. 
A r u m , door kerkvoogden der Herv. gemceute: het 

afbreken van den ringmuur vóór het kerkhof aldaar, 
un het bouwen van een nieuwen muur, met dekstuk
ken enz., voor een to plaatsen ijzeren hek. 

Mantgum, door don architect F. Swart: het bouwen 
van een huis met wagenhuis aldaar. 

Afloop van Aanhpsipilinaen. 
sieen, 4 Sept.: het bouwon van eeue onderwijzers-

woning bij de school to Vccnoord; miuste inschr. was 
R. Postema, te Niouw-Amstcrdam, voor ƒ4000. 

Breda, 6 Sept.: het bouwen vau 6 arbeiderswonia-
geu nabij de sluis Vlooienuest, iu 2 pere.; minste 
iuschr. waren: perc. 1 (timmerwerk) .1 A ka. tc Breda, 
voor ƒ1075 , perc. 2 (metselwerk) Voogt, tc Breda, 
voor ƒ 1825, 

Appli'Ke*l*'ti i $ Sept.: bel maken eener steenfabriek, 
jn 2 pcrc. en in massa; minste insrhr. was R. Zcetf, 
te Hoogkerk, perc. I ƒ5690, perc. 2 / 8367, massa 
ƒ 13,990. 

Derdrecht, 10 Sept.: de uitbreiding der pneuma
tische rioleering, volgens het Liernurstelsel, over 
eenige gedcelteu der gemeente: ingekomen 7 biljet
ten, als: 
J. J. van Sluisdam, te Dordrecht, ƒ 28,980 
C. Schmidt, „ idem „ 24,832 
F. Colsou, „ 's-Hage, „ 88,827 
Penn en Bauduin, „ Dordrecht, „ 22,350 
J. P. Cornelisscn, „ Amsterdam, „ 21,800 
F. Riuckor, „ idem „ 21,630 
A. Korteweg, „ Zevenbergen, „ 17,799 

Haarlem, 11 Sept.: het houwen van 18 woningen, 
op deu grond genaamd bet Keizerrijk; gegund nnn 
A- Koen, tc Ovcrveeu, eu Gebr. Schornagel, lc Haar
lem, voor /"38,I60. 

B r i e l l e , 11 Sept.. het maken eeuer OeSMBtsteenen 
sluis met houteu vleugels; iugekomeu 10 bilj., nis: 
A. de Neef, te Brielle. ƒ 1945 
M. Veencnbos, „ idem „ 19S8 
P. Quack. „ Rozenburg, „ 1649 
K. Oosterlee, „ idem „ 1610 
C. Lalleiuau, „ idem „ 1631 
F. W. v. d. Houwen, „ idem „ 1620 
J. Ullcmsn, ,. Maassluis, „ 1512 
J. Langendoon, „ Oostvoorne, „ 1498 
P. Vcenenbos, „ Brielle, „ 1482 
J. Bout, „ idem „ 1293 

•ndewale r , 12 Sept.: het bouwen vau cene woning 
voor den machinist bij het stoomgemaal ia de gein. 
Snelrewaard nabij Oudewater; iugek. 7 biljetten, als: 
Gebr. van Leeuwen, te Utrecht, ƒ 1589. 
H . de Goederen. „ Linschoten, „ 1566. 
J . W. de Waal, „ Oudewater, « 1480. 
J. de Wit, „ Montfoort, „ 1369.0H 
H. Berkhof, „ Oudewater, „ 1840.60 
K. Hoogervorst, „ idem „ 1339.70 
C. Tolk, „ Woerden, „ 1313. 
gegund. 

Welvega, 12 Sept-: het maken van een gebouw 
voor J . T. de Haan; minste inschrijver was 11 L . 
Hoogkamp, te Nijlamer, voor ƒ3342. 

Xeuien, 12 Sept.. het maken vau werken tot ver
dediging van den oever aau den polder Nieuwc-
Neusen; ingekomen 5 biljetten , als: 
I. van Male, te Breskeus, ƒ 87,890 
C. v. d. Hooft. „ Neuzen „ 85,760 
J . Kraaijeveld. „ Sliedrecht, „ 84,100 
C. Hoskam, „ idem „ 83,S00 
H . Hage, „ Middelburg, „ 81,972 

' • -Hage , 14 Sept.: de leveriug van lakens ten bc; 
hoeve van het leger en bet koloniaal mi lit. werfdepot. 

1. 86,000 M. donkerblauw ordinair, in 17 perc.: E, 
Lombarts on Zn, 1 perc. ü / 4, i \ ƒ 4 . 0 8 , a ƒ 4 . 1 5 ; 
J . J . Krantz cn Zn., 1 perc. a /*3.98; J . A . Blomious-
1 perc. a ƒ3 .98; Gebr. Pessers, 1 perc. a ƒ 3 . 8 5 : 
Louis van Dooren, 1 porc. a ƒ 3.S3j Jansens dc Horiou, 
1 perc. u ƒ 3 , 7 8 , ii ƒ 3 . 9 0 ; Van Doorn en Dams, 3 
perc. a ƒ3.47, 4 pcrc. a ƒ 3.52, 1 perc. ii ƒ 3.80; L . 
V. Ledeboer en Zo., I perc. a ƒ3.37, 3 perc. ii ƒ3 .47 , 
a ƒ3 .53 , a ƒ 3 67; Regont en Weustenraad, 1 perc. 
a ƒ 3 . 7 1 ; H. Mathijssen, 1 pure. a ƒ3.69, n ƒ3.65, 
a ƒ3.61, a ƒ3.57, a ƒ 3 . 5 3 , > Z3.49; Gebr. Diepen, 
3 perc. ïi ƒ3 .47; P. on H. Vreedc cu Co., 3 uerc. n 
ƒ3.47; G. Bogaers cn Zu., 2 perc. a ƒ3.46, 3 perc. 
a ƒ 3 . 4 7 ; H. Eijcken on Zn., 3 perc. a f'i.41. 

2. 30,000 M. lichtblauw ordinair, in 10 perc: E. 
Lombarts en Zn., 1 pcrc. a ƒ4 .20 , a ƒ 4 . 3 0 ; J . A . 
Blomjous, 1 perc. it ƒ 4 . 1 2 ; Louis van Dooren, 1 porc. 
a ƒ4.08, ii ƒ3.89; J . J . Krantz en Ka., 1 perc. ii ƒ3.96; 
H. Mathijssen, I perc. ii ƒ3.94, a ƒ3 .80 , a ƒ3.84, a 
ƒ3.79, u ƒ3 .74 . a ƒ 3 . 6 9 ; L. V. Lcdcboir nn Zn., 2 
perc a /3.07. 3 pcrc. ü ƒ 3 . 7 7 , a ƒ 3 . 8 7 ; G. Boguers 
en Zu., 10 perc. ii ƒ 3 . 6 7 ; Vaa Doorn eu Dams, 10 
perc. a ƒ3 .67; Geb. Diepen, 10 pcrc. a ƒ3 .67 ; P. on 
11. Vrcede en Co., 10 perc. a ƒ3.67. 

3. 4000 M. groen ordinair, in 2 pero.: Van Dooreu 
en Dams, 1 pere. a ƒ 4 . 3 3 ; J . J . Krantz en Zu., 2 
perc. a ƒ4 .28; L . V. Ledeboer en Zn, 1 pcrc. ii 
ƒ4.17, ii ƒ4 ,27 ; P. en H. Vrcede en Co , 2 perc. 
a ƒ3 .91 . 

4. 3300 M. donkerblauw onderofficiers, in 11 pere.: 
Gebr. Mutsaers, 1 perc. ii ƒ 7; Louis van Dooreu, 
2 perc. a ƒ6.57, 4 pcrc.a ƒ6 .77; Vau Doorn eu Dams, 
5 perc. a ƒ6 .76; P. en H. Vroede en Co„ 5 pcrc. a 
ƒ 6 . 7 3 ; G. Bogaers en Zu., 5 perc. it ƒ6.73; Gebr 
Diepen, 3 perc. a ƒ6.58, a ƒ6.63 , 5 pcrc. ü ƒ 6 . 7 3 ; 
L . V. Ledeboer en Zn., 2 pcrc. a ƒ 6 . 6 0 , I pcrc. » 
ƒ6 .65 , 3 perc. a ƒ6 .70 , 6 perc. a ƒ 6 7 5 ; E. Lombarts 
en Zu., II perc. a ƒ6 .48 . 

6. 1600 M. lichtblauw onderofficiers, in 1 porc: 
Gebr. Mutsaers, l perc. a ƒ 6 . 5 0 ; Louis van Dooren, 
4 perc. a ƒ 6 . 3 7 ; G. Bogaers eu Zn., 4 perc-a r*6.3Sj 
Van Doorn en Dams, 4 perc. a ƒ 6 . 3 3 ; P. en H. Vrecde 
en Co., 4 pero. a ƒ 6 . 3 3 ; Gebr. Diepen, 2 pere. ii 
ƒ6 .23 , a ƒ 6 . 3 3 ; L . V. Ledeboer en Zn., 1 pere. » 
ƒ 6 . 2 0 , 1 pere. a ƒ 6 . 2 5 , 2 perc. ii ƒ6.30. 

ti. 400 M. groea ouderffic, in 1 pcrc: J . J . Krauiz 
en Zoon, 1 perc. ü ƒ 6 . 8 9 ; Gebr. Hataaers, I perc. 
a ƒ 6.82. 

7. 1000 M. geel uitmouateriug, in 4 perc: Louis vsn 

Dooren, 4 jwre. a ƒ 4 . 6 5 ; L . V. Ledeboer en Zn., 2 
perc. ii / 8.98, 2 porc. A ƒ 4 . 1 8 ; Van Doorn ou Dams, 
I porc ' ƒ S.86; P. in H. Vrecde en Co., 4 perc. ii 

ƒ 3 . 8 4 ; '.:hr. Mutsaers, 4 perc ii /3.82. 
8. 551' vf. rood uitmonstering, in 2 pcrc.: Louis van 

Dooron, ^ perc ü ƒ 4 . 6 5 ; L . V. Ledeboer cu Zn., 2 
perc. a / 1.23; Gebr. Mutsaers, 2 pcrc. ii ƒ4 .19; Vau 
Doorn i . Dams, 2 perc. ;i ƒ 4 ; P. en II Vrecde eu 
Co., 2 pero. ii ƒ3 .99 . 

9. 25 M. zwart uitmonstering: Gebr. Mutsaers, 1 
I porc. ü ƒ 4.75. 

10. 9'KI0 M. donkerblauw kciierlakcn, iu 3 pcrc: 
! Gebr. Diepen, 8 pcrc. a ƒ3.67: Louis van Dooren, 1 

Src. a ƒ3 .47 , 1 perc. ii ƒ 3 . 5 7 ; 1 perc. ii ƒ 3 . 6 0 ; P. en 
. Vrecde eu Co, 3 perc. a /3.65; L. V. Ledeboer 

en Zn., 1 peren ƒ3.58, 1 porc. ii ƒS.6. ;i; 1 perc. ii 
ƒ 3 . 3 7 ; J. J. Krantz t.n Zn., 1 pcrc. n ƒ3.62; H. Ma
thijssen, 1 perc, a ƒ3 .52 , I pcrc. ii ƒ3.49, 1 pcrc. ii 
ƒ3.46; Van Doorn cn Dums, 3 perc. a ƒ 3 . 1 7 ; (1. Bo
gaers en Zn., 3 perc. a ƒ3.47. 

11. 8000 M. grijs keper, in 4 perc: J. J . Krantz en 
Zn., 1 pcrc a ƒ 2 . 7 5 ; Louis van Dooren. 2 perc » 
/"2.5Ö, l perc ii ƒ 2 . 6 8 , I pcrc. a ƒ2.76; EL Mathijs
sen, 1 pcrc. ii ƒ 2 . 7 3 , 1 pcrc. a ƒ2.69,1 pcrc. ii / 2.05, 
1 pcrc. ii ƒ2 .61; L. E . v. d. Berg, 1 pcrc ii ƒ 2 . 5 6 , 
I perc ii ƒ 2.60; V. d. Bergh Krabbendam, 1 perc. 
a ƒ 2 . 5 0 , 1 perc. ii ƒ2 .60 ; Q. Bogaers en Zu., I porc 
a ƒ2 .50 , 8 perc. a /'2.60: Gebr. Diepen, 2 perc a 
ƒ 2 . 6 0 ; P. cu 11. Vrrede en Co., 4 pcrc ii ƒ 2 . 5 1 ; 
Van Doorn un Dams, 2 perc. ït ƒ2 .50 . 

12. 100 M. lichtbl. uitmonstering, iu 1 pere.: Louis 
van Dooren, 1 pcrc. ii ƒ 4*86; G. Bogaers eu Zu., 1 
perc. a ƒ 4 . 8 5 ; Gebr. Mutsaers, 1 pcrc i ƒ4.75; H. 
Mathijssen, 1 perc. a ƒ3.79, 

' • - • • • c h , 15 Sept.: hot houwen eeuer stoomfabriek 
met aanhooreu; ingek. 11 bilj., als: 
P. J . Somers, te 's-Bosch, f 10,900. 
.1. van Heivoort, „ idem „ 9,500. 
D. v. d. Ven, „ Vusht, „ 8,825. 
M. Beks, „ 's-Bosch, „ 8,081. 
J . C. van Roosmalen, „ idem .. 8,074.60 
H. A. Dirks. „ idem „ 7,535. 
J. van Toer, „ idom „ 7,434. 
0. Janssen, „ idem „ 7,400. 
L. Derks, „ idem • „ 6,990. 
J. C. Schellekens, „ idem „ 6,679. 
J. G. T. Aerden, „ idem „ 6,290. 

Hedel, 16 Sept.: het bouwen van eene kerk met 
toren en pastorie; voor de massa ingekomen 3 bil
jetten, als: 
Westerhof, te Weesp, ƒ 89,900 
J. Hillcn, „ Grave, „ 86,100 
Verbrngghen, ,, Veghel, „ 85,400 

Voor de kerk afzonderlijk ingekomen 3 bilj., als: 
Hendriks, te Oss, ƒ 71,300 
Van Schaik, „ Dtrecht, „ 69,941 
Verbruggheu, „ Veghel, „ 66,200 

Voor de pastorie afzonderlijk 1 biljet ingek. van 
Thamson, tc Zalt-Bommel, voor ƒ17,400. 

Gegund aan Verbruggheu de kerk voor ƒ66,200 en 
aau Thamson do pastorie voor ƒ17,4011. 

vei/en, 15 Sept.: bet bonwen vau ccn koffiehuis 
met bovenwoningen te IJmuideu, ouder beheer van 
deu architect W. Laughout Gz.; minste inschr. was 
J. F. vau Cainpen, te Haarlem, voor ƒ 9 6 0 0 . 

i t r e c i i i , 15 Sept.: lo. het vergrooten vanwsakhoii 
no. 6 te Schalkwijk (ten behoeve vau den Lokdijk-
Borendams); gegund aan J. van Dillen te Tull-cn-
't Waal, voor ƒ1870 . 

2o. het vergrooten vau waakbuis no. 9; gegund auu 
H. M. de Kotf, te L'treeht, voor ƒ3026 . 

'a-Resch, 17 Sept.: lo. de herstellings- cu vernicu-
wings,yerkeu aau bet gebouw- behoorende lot de school 
voor -uttige en beeldende kunsten; gegund aan A. 
Pijnenburg, te Vught, voor ƒ645. 

2o. het maken van ennige riolen en zinkputten 
tot verbetering van de straten biuneu de stad; ge
guud aan A. Bcx, te's-Bosch, voor ƒ23.37 per at*. 

3o. de levering van steenkolen; ueguud.- gruis, a 
ƒ 0 . 5 7 9 per HL. aau Verhulst eu Van Balthoveu, te 
's-Bosch; sohanlkolcn, ii ƒ 11 per 1000 KG. aan A. C. 
van der Meulen cn Zonen, te 's-Boscb. 

Arnhem. IS Sept.: lo. de leveringen plaatsiug vau 
3058 str. M. eivormige cementen riolen, met de noo
dige afsluitingen, metselwerken cn gegoten-ijzeren 
straatsyphous; ingek. 9 hilj., als: 
J. Post, tc Arnhem, ƒ 116,715. 
G. .1. Hoogers, „ idem „ 116,259. 
G. vao Berkum, „ idem ,. 99,975. 
W. J. van Berkum, ., Rotterdam, „ 82,300. 
Colson, „ 80,611. 
H. Ö. Knoops C Oz., „ Arnhem, „ 79,489. 
I). Magendans, „ idem „ 77,777.77 
EL Heuvels, , idem „ 74,600. 
A. W. Lensink en 

G. H . v. d. Heyden, „ idem „ 66,736. 
2o. de levering vun eenige ijzeren brugschepen ten 

behoove der schipbruggen over den Rijn te Arnhem 
eu over den IJsel te Westervoort; miuste inschr. wa
ren: voor die der brug over deuKiju, de Koninklijke 
Maatschappij „Dc Schelde", te Vlissingcu, voor ƒ2650; 
voor die der brug te Westervoort, Jos. Lersch, te 
Rüttcnseheid, voor ƒ2160. 

Hrrhenrnde, 18 Sept.: het houwen eener nieuwe 
kerk met toren eu pastorie; minste inschr. was B. 
/uithof, tc Haarlem, voor ƒ115,900. 

Keelafarendaveen, 18 Sept.: het bouwen Ven eene 
R. K. parochiale school, ouder beheer vau den ar
chitect Th. Asscler; minste inschr. was Hendriks, te 
Oss. voor ƒ49,207. 

'•-Hage, 19 Sept.: lo. het voorzetten der bedijking 
laii.'s den linkeroever der Nieuwe-Merwede, van het 
gat van dc Ruiterspliuit, tot de grensscheiding der 
gemeenten Made c. a. en Werkendam; minste inschr. 
was C. Bot, tc Hardinksveld, voor ƒ 35,390. 

2o. het hcrstelleu vau metselwerk, met dc ramen 
van de Hofzaal, op het Binnenhof aldaar, eu het ma
ken van eene nieuwe bordestrap; minste inschrijvers 
waren J . vau Lith Jr. cn A. P. van Dam, te vllage. 
voor ƒ8900. 

tireningen, 19 Sepl.: het af- en uitbreken der kel
dermuren eu foudamenteii c. a. der onlangs afgebroken 
gebouwen aan de Groote Markt; ingekomen 7 bil
jetten , sis: 
.1. Wallcngn, lc Groningen, ƒ 4200 
P. H. Dopheide. „ idem „ 2(180 
W. Cones, „ idem „ 1130 
Westerhof, ., Zuidwolde, „ 1050 
A. J. Benninga, „ idem „ 997 
P. Mulder, „ Groningen, „ 800 
A J. Veldkamp. „ Bedum, „ 648 
gegund. 

Delft, 20 Sept.: bet doen van voorsieningen aan de 
werkeu onder bet beheer der geaïe te Delft; minste 
inschrijvers waren G. de Ronde en Zn., te Delft, 
veer ƒ 3719. 

i r n h e m , 21 Sept.: lo. het ophoogen van een ge
deelte van den rechter veerweg, van „Landlust" af 
tol den rechteroever dor la* , minste inschr. was J . 
tie Haan, te Arnhem, vour ƒ 1898. 

2o- het doeu vau eenige herstellingen ea vernieu-
wiugeu uun de gebouwen eu vaartuigen, behoorende 
tot het Rijksveer te Zalt-Bommel, mot het éénjarig 
onderhoud; miuste inschr. was J- Meijer, to Zalt-
Bommel, voor ƒ209S. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D. 

Groningen Bij hel nog steeds tocnemt-nd gebruik 
vun gas door de ingesetenen alhier en by den aan
bouw der fabriek, waardoor aan ulle aanvraag zal 
kiimii. . . .ohlaan worden, heeft tic Gasconimissie aau 
den Gemeenteraad voorgesteld, deu prijs vau belgas, 
die hier thans 7 rent |ier stén: lied raagt, i>- bren
gen op zes cent. Ook dan nog wordt de overwinst 
over 1878 berekend op ƒ 1 2 , 9 1 2 . 1 2 , waarvan dun 
ƒ 4,912.42 in de gemeentekas kan wonien gestort, 
na aftrek vuu p. m. ƒ 800(1 voor rente -n uflossiiiL'. 
In 1870 liedi-oeg de vermeerdering vim het gasfahri-
kiuit 134,880 stère, of ruim 10 percent van het 
geheele verbruik over dat jaar. 

— De Stoom post doolt het volgende bericht mede: 
•Onder «Ie bekreunden op «Ie internationale ten

toonstelling ie Philadelphia was ook het Nederland
sche (è.iivei iienient voor gioop XXVII, Kunst, voor 
den zeer smaak vollen en go.il gopro|>ortioiieerdeii 
voorgevel in de N'ei|erlandsc|ie afileeliuv iu de Main-
huiltling, waartoe onze Regeering o| bekrompen 
Wyze de gelden had verschaft. 

»De voorgevel wus ontworpen cn uitgevoerd tloor 
.len vei-dienstolijkeii uirbitoci C. Muvsken. secretaris-
mr bi teel en later lid tier hooldenmmissie. 

"Do Minister vnn Rhineulundsche Zaken begreep, 
dat de ouderscheiding, aan de Nederlandsche Regeering 
te beurt gevallen , eigenlijk aan den heer Muvsken toc-
kwnm. Deu 'idcu August in jl. schreef bij aan den heer 
Muvsken, dat. aangezien zoowel door de hoofdcommis
sie uls door den Minister erkend wonlt, tlat aau den 
heer Muvsken al- ontwerper van den voorgevel en 
tie étalages ile eer tier verkregen ouderscheiding op 
<le tentoonstelling toekomt , bij , Minister, hel bewuste 
diploma aan den beer Muysken sond, als een blijk 
van erkenning, met verzoek het te beschouwen, als 
aan hem verleend." 

Boekbeoordeeling. 

EEN VRAAGBAAK. 
Diet iomiaire niisonné de 1'Archi

tecture et des Sciences et Arts 
qui s'y rallacheul , par Ell-
NEST Bosc, architect" Paris. 
Firmiu Ditloi & Cie. 

Ouder dn opaohrifl wonlt in het Handelsblad 
van 13 September j. l . een nieuw woordenboek onder 
de algemeene aandacht gebracht, bestaande uit onge
veer 9000 bouwkundige en daarop betrekJüng heb
bende woorden, niet uitvoerige verklaringen, enz. 
Het eerste deel is reeds verschenen, en hoewel wij 
er nog geen kennis mede maakten, kunnen wij met 
de wijze, waarop dit boekwerk in het Handelsblad 
wonlt ingeleid, niet gebet:!-en-al instemmen, daar 
deze wel wal van onzijdige richting getuigt. Zoo 
wij ons nuiuelijk goed verge wiss.'ii, hebben wij 
hier te doen met een werk van grooten omvang, 
doch vau betselfde allooi uls de bekende Dirtiuiuiuire. 
raisomié van Viollet-Lc-Duc ; uit welk laatste wel veel 
te leeren valt, maar waarvan uitdrukkelijk dient te 
worden herinnerd, dat bef maar al te vaak wordt 
misbruikt, d. vv. z., dat hel vele middeleeuwse he , 
hetgeen daarin besproken wordt, den oudheidkundi
gen een uitmuntend wapen is, om bun middeleeuw
se he beginselen te trachten te reehtvnaidigen, daarbij 
den wijdklinkendeu naam dien het werk vau Viol-
let-Le-Duc zich reeds verworven heeft, tevens als 
stukpaanljc gebruikende 

Ook moeten wij hier bijvoegen, .lat liet iedereen, 
die Viullet-Le-Dur's werk meermalen beeft doorgele
gen, in 'toog moet zijn gevallen, dat het bier en daar 
reeds tamelijk langdradig is; eu ofschoon nu Bosc 
meerdere rubrieken liehaudelt dan Viollel Le-Due, 
lijdt het nochtans geen twijfel, tlat hij over de
zelfde punten veel breedvoeriger uitweidt dan tie 
laatste. — Of this Bosc's werk voor liet groote pu
bliek aanbeveling verdient, moet betwijfeld wonien, 
want dit leest toch over zaken, waarmede het onbe
kend kt, liefst zoo beknopt mogelijke verhandelingen. 

Tevens wonlt in het Handelsblad gezegd, tint 
VOOT eene klasse van ontwikkelde liefhebliers Bote's 
werk eeu deugdelijke gids is, waarbij vv ij echter 
opmerken, dat deze klasse \au «liefhebbers" juist 
hedeiilendage op bet gebied der bouwkunst min
der ge wenscht is, tiaar zij, zooals men genoeg kan 
zien, maar al te zeer geneigd is. tie kunst uaur 
dc middeleeuwen terug te voeren. De b.'vvering, 
eveneens voorkomende in bedoeld artikel van het 
Handelsblad, uls zou de bouwkunst ten onzent, 
zij bet ook langzaam, meer en meer de plaats in
nemen , waarop zij aanspraak maakt, is dan ook 
bezijden de waarheid; de onophoudelijke, nooit ge
boorde klachten over de kolossale tegenwerking die 
het bouwvak tegen woon lig ondervindt, Uivvijzen zulks 
nader; en hij die de oogen voor tie belangen der 
knust II-if • • fi. 11• • 11, vindt ruimschoot* gelegenheid 
zich hiervan te overtuigen. 

Wij zouden de aanbeveling van bedoeld woorden
boek iu het Handelsblad niet tot een onderwerp 
van bespreking gemankt hebben, ware het niet, 
dui wanneer een blad als het UandMêbladiétsaan-
prijst of afkeurt, dit zoo spoedig de rondt: doet. 
Eu iu onze dagen, dat bet gevaar voor de bouw
kunst waarlijk zeer ernstig dreigt, is het dus be
grijpelijk , dat wij zoodanige aanbeveling, uls ihaus 
door het Handelsblad wenl gedaan, onze aandacht 
niet lieten ontsnappen. 

Advertentien. 

A A N B E S T E D I N G . 
De BURGEMEESTER der gemeente ARNHEM 

zal Dondenlag 27 September 1877, 's namiddags 1 
uur, iu hei openhaar ten Gemeentehuize aanbe
steden : 

Het veranderen van twee uitgangen 
van den Schouwburg. 

Aun wijzing in loco Maandag 24 September *s voor
middags 10 uur; bestekken tegen In-taling ter Secre
tarie verkrijgbaar. 

http://go.il
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Belangrijke Verkoop 
Ie Zill.TMMP. provincie Groningen, 

op D O N D E R D A G den 27sten September 
a. s., cn /<•> nuodii; de volgende dagen, tel-
kentnnlo ti- 10 IIIIJ* ilfs voormiddags piocies, ten 
verzoeke vun 11.11. GEDEPUTEERDE STATEN der 
provincie Groningen, van: 

2 Stooniheimachines, 
2 LOCOMOBIELEN. STOOMKETEL met 
MACHINE. '2 VI.KTIIAKKEX, •'! AAKJKS. .en 
Sl.OF.I'. ,-| MllRTELMOLENS, een LOS-SCIILANK 
inet LIER, 1 CENTRIEUGAALPOMPEN, O HEI
B L O K K E N , i IIEISTELL1NGS, 5 DÜMMEKIIACII-
T E N , :. LIKKEN. 1 TONMOLEN, :l HOUTEN 
POMPEN, ii IJZEREN SPOORWAGENBAKKEN, 
een DOK of HARDSTEENEN SCHRANK, '2 WA-
TERBAKKEN, een HARDSTEENEN TA KEI n 
DRIESPRONG of BOK, WATERCOTEN. 

Een stoomboot, genaamd „N ANN IJ." 
SMEDERIJ mei INVENTARIS, AFBRAAK 

van V O L K S K R E T E N . 1400 M . SPOORSTAVEN. 

Kenig HOBILIA, enz., enz., enz. 
Voorts zal ter zelfder tijd en plaats, ten ver

zoeke van IUL AANNEMERS wonlen verkocht: 
liet MATERIEEL, p.|,ruiki l>ij dn uitvoe

ring der werken tot afsluiting van het Reit
diep, waaronder een f r a a i e DIRECTIEKEET, 
KRUIWAGENS, P L A N K E N , RICHTERS, eene 
partij OLD IJZER, eenig MOBILIA en hetgeen als
dan meer te voorschijn /al worden gebracht. 

Samenkomst ten huize van den Logementhou
der VISSER. 3 m a a n d c red ie t , mits dc 
onbekende koojiers van bekende en soliede borgen 
zijn voorzien. 

Mr. 11. A. SP AND A W , Notaris te leens. 

ROTTERDAMSCHE 
H 1 N D E L S V E R E E M G I M J . 

De heden 19 September 1877 
op de aanwijzing der werken van 
Bestek 35 en 37 aangeduide wijzi
gingen, zijn van af den 20sten 
September, 'smorgens, kosteloos 
te bekomen ten kantore der Rot
terdamsche Handelsvereeniging, 

lies 49. |)E H E C T I . 
Itotterdaiusehc 

H Ö D E L S V E R E E N I G I K G . 
Door de ROTTERDAMSCHE HANDELSVEREE

NIGING worden, voor of op Vrijdag 28 September 
1877, inschrijvingen ingewacht voor: 

B E S T E K 3 » , 
betreffende rlen Bouw vau het zuide

lijk Poortgebouw op het hooft! der 
Basculehrug over den mond der llin-
«enhaven ; 

en voor: 
B E S T E K 3 7 , 

betreffende den Onderbouw vnu 8 groote 
Loodsen, den Bovenbouw van 2 van 
die Loodsen en liet innken van eenige 
verankeringen, alles langs dc Spoor-
weghaven op Tajnoonl, waaraan in 

't geheel te verwerken zijn omstreeks: 
200 Heipalen van 20 a 21 M. 

5700 „ „ 15 „ l(i „ 
22000 M. Hondhout van (1.20 a 0.2.r) M. 

middellijn. 
8400 M ' bezaagd Hout, meeat Den.ien. 

7500O kilogr gesmeed l.lzer, voor An
kers, Bouten etc. 

De aanwijzing op het terrein zal plaats lubben 
op Woensdag 19 September, beginnende aan de 
Basculebrug over den mond dc- Binnenhaven, des 
morgens ten 11 ore. 

De bestekken zijn, van Woensdag ochtend I '2 Sep
tember af. verkrijgbaar ten kantore der Rotterdam-
Eche Handelsvcreeniging. Boompjes 4il, cn wel: 

Bestek 35 inet '2 Teekeningen a ƒ 3, 
i 37 » 1 Teekening l i l . 

DE DIRECTIE. 

Door P . S T Ö F F K L Czn., Stoomhoutznger te 
Deventer, wordt te koop aangeboden bij groote 
en kleine partijen 

Best Greeneo- en Vumilioiil. 
zonder eenig tusschenperaoon versch uit 
de Oostzee aangebracht, als: drooge blanke 
3-11 dm., 3-1» dm., 3-7 dm., 2 ' /r ! ' duim. 2V a-7 
dm., 1-7 dm., 1-G dm., 1-5% dm., 1-5 dm., 
alles blijvend uan do mant gezaagd meskant; 2 dms. 
en 4 dins ijintcn nog in 't najaar van daar te wachten. 

Dit hout wordt op 3 maand franco scheepsboord 
of waggon gcleveiti. 

Alle soorten van bestekken worden mot den 
nice-tt-n .-| il gereed gemaakt, terwijl op bestt'IJin̂ r 
vei krijgbanr zijn gc-rhaufdc en geploegde zolder- cn 
vloerdeelen, benevens damplanken tot een 
dikte van 8 centimetoi. 

Maatschappij tot Kxploitatie yan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Dingsdag den O1'" October 1877, des na
middags ten 2 ure, imu het Centraal hu nsiu dei 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse I ,.i;m te Utrecht, van: 

Bestek n*. 178. 
Het maken van eene Wachterswoning 

aan den overweg bij kilometerpaal 
15.110 op den spoorweg van Botter
dam naar Breda. en van twee stee
nen Wachthuisjes aan de overwegen 
bij de kilometer palen 2.141 en 20613 
op den spoorweg van Breda naar 
Maastricht. 

Dc besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens Art. 38 van liet Hestek. 

Het Bestek ligt van den 19' lcn Septeiiils-r 1877 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse I,aan 
en aan bet bureuu vau den Sectie-Ingenieur tc Rot
terdam en is op franco aanvraag op gemelde plant
ten te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sertie-In-
geuieur te Botterdam. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
2 Ö K " September 1877. 

Utrecht, den 171'"1 September 1877. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekeiiiniï van den Slaal der NHerlamlen.) 
Op Dingsdag den 9lil*n October 1877, des namid

dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Kxploitatie van Staatsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, vnn: 

Bestek n*. 179. 
Het maken van drie Wachterswonin

gen bij kilometerpaal 7.013 , 26.071 
en 30.316 met bijbehoorende werken, 
ten behoeve van den Spoorweg van 
Roosendaal naar Vlissingen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving vol
gens AH. 23 van het Bestek. 

liet Bestek ligt van den 19** September 1877 
ter lezing aan hel Centraalbureau hij dc Moreelse 
Loan en turn het bureau van deu Sectie-Ingenieur 
te liertje»-op-Zomn en is op franco aanvraag op 
gemelde plaatsen te Itekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-Inge
nieur te Dergen-op-Zoom. 

De aanwijzing op het lerrein zal geschieden den 
27« e « September 1877. 

Utrecht, den 17*" September 1877 

Maatschappij tot Exploitatie * un 
Staatsspoorwegen. V 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Dingsdag den Ö*" October 1877, des na-
middngs ten 2 ure, aan het Cent mal bureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staattapoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, val): 

Bestek n». 180. 
Het maken van twee steenen Wacht

huisjes nabij de Stations Lochem en 
Enschedé op den Spoorweg van Zut
phen naar de Pruissische Grenzen 
en van een houten Wachthuisje bij 
kilometerpaal 3.195 op den Spoorweg 
van Arnhem naar Leeuwarden. 

De bestelling geschiedt bij enkele inschrijving vol
gens § 53 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 19Jc" September 1877 
ter lezing aan het Centraalburenu bij de Moreelse 
Laan en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur 
te Zutphen en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Sectie-In
genieur te Zutphen. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
26»'" September 1877. 

Utrecht, den 17d«° September 1877. 

Maatschappij tot Exploitatie yan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Dingsdag den 9Jl'" October 1877, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 181. 
Het maken van eene Wachterswoning 

bij den overweg voor den grindweg 
van Westerlee naar Eexta nabij het 
Station Scheemda met bijbehoorende 
werken, ten behoeve van den Spoor
weg van Harlingen naar Nieuwe
schans. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving vol
gens Art. 23 van het hestek. 

Het bestek ligt van den 19 J e n September 1877 
ter lezing aan het Centraalbureau hij de Moreelse 
Laan en aan het bureau van den Sect ie-Ingenieur 
te Groningen en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-In
genieur te Groningen. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
27"'" September 1877. 

Utrecht, den 17"» September 1877. 

O P E N B A R E 
A A N B E 8T E D I N G. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ROT-
IER DA M zijn voornemens , op Woenstttnj den 2ti Srjt-
teiaber 1877, dee namiddags ten I ure, ten Raad
huiie aldaar uau te besteden : 

Het bouwen van eene BEWAAR
SCHOOL en eene WONINO aan den 
Crooawljkschenweg. 

Alles ander omschreven in het bestek en de 
voorwaarden mei de teckeiiinpen die, op de ge
wone dagen euuren, ter lezing liggen op de Plant-
selijkc Secretarie eu het Stad» Timmerhuis te 
Rotterdam, en ook voorden prijs van f I. - ver* 
krijgbanr zijn bij Wed. I'. VAN WAESBERGE EN 
ZOON, Boekdrukkers in den Houttuin, n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. 

Ontmanteling van Grave. 
O P E N B A R E 

A A N B E S T E D I N G . 
D l ONTVANGEN MH REGISTRATIE EN IX)-

M KIN EN TE GRAVE, zal op Donderdag den 4'*» 
Ociottcr 1877, des middags ten 12 ure, in bei Lo
gement »De E e n h o o r n " , bij de Dames PRINSEN 
ulduur, in bet openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
Het AFGRAVEN Tan een deel van het 

GLACIS vóór het Kroonwerk Coe-
hoorn op den regter Maasoever, be
novens het / FBREKEN der Maas
poort en het SLECHTEN van den 
Hoofdwal tusschen de Maaspoort en 
het bastion Bekaf te Grave 

O P E N B A R E 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER KN WETHOUDERS VAN ROT-

T E R D A M zijn voornemens, up Vrijdag deu 'in 
September 1877, des namiddags ten J ure, ten Raad-
bui/c aldaar auu Ie besteden. 

Het maken van den ONDERBOUW 
voor een MACHINEHUIS, een 
KETELHUIS, een KOLENBERQ. 
PLAATS en een SCHOORSTEEN, 
op het terrein der Drinkwaterleiding 
bij de Oude Plantage. 

Alles nader omschreven iu het bestek en de vour-
waarden mei de teekeningen die, op de gewon.; 
dagen en uren, ter lezing liggen tip de Plaatselijke 
Secretarie cn het Stads Timmerhuis te Rottcrda>iii 

cn ook voor den prijs van f 1.— verkrijgbaar zijn 
bij Wed. I'. VAN WAESBERGE en ZOON, Boek
drukkers in den Houttuin, t\". 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen ann gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal plaats heb. 
ben op IHèigsdatf 25 September 1877, des na-
middags teu 2 ure. 

tevens zeer geschikt voor Kantoren, Directie, 
keeten. Vergaderzalen, ens., worden tartaar. 
digd in de Stoomtiiniuertabriek van 

tfebrs. DIJK EK MAN', 
te BREDA. 

NB. Op franco aunrrage worden teekeningen mei 
prijsopgave toegezonden. 

...yen NB. l>e te verwerken hoeveelheden bedr 
onder anderen ongeveer: 

38700 M a GRONDWERK, en 
900 • BREEKWERK. 

Ilc besteding geschiedt bij enkele inschrijving. 
Bestek en leekcning zullen van 24 September 

1877 af ter inzage liggen aan de kantoren der Re-
gistnitie en Domeinen te 'sRoseh, Venlo, Nijme
gen en Graf?, en aan laatstgenoemd kantoor, te
gen betaling van / 'I .— per exemplaar, ti» beko
men ziju. 

De aanwijzing iu loc»» zal gegeven worden op 
Dingsdag 2 October 1877, des namiddags ten 4 
ure, le beginnen aan het fort Cae hoorn. 

PRIMA QUAUTEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ6.—, per 25 vaten ƒ6.70, 
per 50 vaten ƒ5.40, 

bjj grootere partijen over den prijs nader 
overeen te komen, 

AUGUST OSTER, 
( i l a s h a v e n 113 t « R o t t e r d a m . 

Neuchatel Asphalte Company L". London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAIL. IDE T R A V E R S , 
geefl berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor den 

.***-'" verkoop van ASPHALT in brooden zijn ssiipililri 

FOLKERS & C«. te Amsterdam, 
door wie ook tot liet leggen van vloeren Inlichtingen «orden verstrakt en orders voor geheel Neder-
land aangenomen op gelijke roorwaarden uls au de Fabriek, Beltweg N°. 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

SUIJVER. Hk. J O N K E R &, ZOON, 
STOÜMKBTELMAKER8 te AMSTERDAM, 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 
WOHDT GEVRAAGD 

een gebruikte STOOMKETEL 
7 Eng. voet diameter, 10 Eng. voet lang 
zonder inwendige kanalen. 

Aanbiedingen onder 't motto Stoomketel bij den 
IVx-khandelaar J. VAN DER SCHOUW te Leiden. 

B. HOLSBOER te Arnhem. 
EABRIEK eu K IQ AZIJN van Instrumenten 

voor wetenschap|>elijk gebruik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers Veld-, Marine- en 
Theaterkijkers, Brief balansen, enz. enz. 

GEBROEDERS DIJKERMAN te Breda, 
door uitbreiding der zaken en de toepassing van 
stoom tot s|HM»dige aflevering in staat gesteld, 

bevelen zich hierbij aan voor bel maken Van 

VERPLAATSBARE H 0 U T E \ GEBOUWTJES. 
Prijscouranten worden op franco aanvrage gratis 

verstrekt, terwijl het modelboek na ontvangst van 
40 cents in postzegels kan worden toegezonden. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Tafelbazall-Krueven 

in RIJNPRUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Sleen, 
Straatkeien, Portland-Cement, 

KALK, BRDISSTEEX, VDDKVASTE STEENEN, ESZ-
Nieuwehaven N.zyde 55, Rotterdam. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
ÜE JüXtiH A Co, Civ. Ing. 

te O U D E W A T E R . 
Mondei in vertikaal en horluntale Stoomwerk 

tuigen, Ketels, Drijfwerken, Machineolie eni. 

II. E S U Y V E R , 

S T O O M K E T E L M A K E R 
en Fabrikant van Stoom- en andere Werk
tuigen , voorheen Lid der 

firma SUYVER Hk. 10NKER & Zn., 
levert in den kortst mogelijken tijd K E T E L S vun 
ulle lekende typen; belast zich niet ulle répara 
tien en veranderingen aan bestaande Ketels. 

Hollandsche Tuin, 
IS ickerst raat 2 0 e n 3 3 . 

AMSTERDAM. 

O N T W E R P 
TOT 

Kanalisatie van de Rivier de Lek; 
TOT VERBETERING VAN UE VAART VAN 

KEULEN NAAR AMSTERDAM; 
ES 
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DE KUNSTNIJVERHEID OP DE HISTORISCHE 
TENTOONSTELLING VAN FRIESLAND. 

I. 
Eene l>es(-houwing te leveren over do voorwerpen 

die op eene historische tentoonstelling aanwezig zijn. 
en tot het gebied der kunstnijverheid gebracht kun
nen wonlen, is zeker geen gemakkelijke taak, om
dat bet moeilijk valt knn-t van historie te scheiden. 
Vele van dergelijke voorwerpen bezitten dan ook 
weinig kunst waarde en verdienen alleen uil eeu his
torisch oogpunt waaitleering. Nochtans treft men 
hier verscheidene min, die ook om hunne kunst
waarde iu aanmerking komen, ja zelfs hoog geschat 
moeten wonlen. Enkele van dozen wenschen we in 
een paar opstellen aau een nadere beschouwing te 
onderwerpen, 

In de eerste plaats vestigen wij de aandacht op 
een tak van kunstnijverheid, die sinds de middel
eeuwen in Friesland zulke uitnemende vertegenwoor
digers had : de beeldhouwkunst , zoowel in steen als 
in hout. 

Ten opzichte vun de beeldhouwkunst in steen levert 
de tentoonstelling uit deu aanl dei zaak in voorwer
pen weinig op. Op de plaats vindt uien enkele 
doopvonten uit de 14'1* en l .V' eeuw. Zij zijn van 
Hentbeimer steen vervaardigd en iu Gothiscben stijl 
bewerkt. Merkwaardig zijn /.cmeorom hunne oudheid, 
dan om hunne kunstwaarde. Dit is ook bel geval met 
een grafsteen afkomstig uit de dorpskerk te RÜIKU-
mageeet In roodan zandsteen is hier een meer dan 
levensgroot beeld gebeiteld , voorstellende een jielgrim. 

Van meer kunstwaarde zijn daarentegen degraf-
sleeneu, die in uflieelding gevonden worden in bet 
op de tentoonstelling aanwezig plaatwerk ul-riesche 
Oudheden." Het tiental af beeld ingen van dien a*rd 
geelt een hoogen dunk van de beeld houwkunst in 
de 16J' en l " - ' eeuw in Krieslnnd. 

De oudste die bier voorkomt, is van de heer
schappen Pier en Werp van Walta, overleden in 
1540 en 41, geplaatst in de kerk te Rozum. Zoo
wel de ornementen, als de groote en kleinere lieol-
den, die er op vooi komen, getuigen dat hier een 
niecsterliatiil aau 't werk is geweo.-t. Vlugheid van 
vormen iu het oriiaiuentwerk en juistheid van tee
kening iu hel iiieiisclienheeld stempelen dit gewrocht 
tot een kunstwerk. 

Grootscher van opvatting is de uitvoering van de 
grafzerk der I'nema's in de kerk te Blij a, vervaar
digd in ir>5'2 door Vincent Lucas. Janke van Uneuia 
is daar in volle wn[>enrusting voorgesteld, slaande 
met uitgetrokken zwaan! in een nis, voor een dra
perie door lieeldjes opgehouden. De nis is door 
zinnebeeldige figuren, ornamenten en wapena vim boven 
gekroond, terwijl het fries op korinthische zuilen 
rust. Voort redelijk zijn de details van de klecding der 
hoofdfiguur in den steen uitgewerkt en gerangschikt 

ln een ander genre is de grafzerk van Wytze van 
Cainsti-.i, bewerkt door denzelfden Vincent Lucas in 
1558, en in de kerk te Wirdum geplaatst. Op 
voetstukken staan hier de Schikgodinnen, tusschen 
welke de familiewapens zijn geplaatst. Dunrlioven is 
een rijk met ornamenten en beelden versierde kroon
lijst, terwijl daaronder, tusschen en onder de voet
stukken , tan menigte zinnebeeldige figiuvti gerang
schikt zijn. De rijkdom van ornamenten en beeldwerk 
is zoo groot, dat het aan hetoverladenegrenst, en 
toch is het ••'•ii pronkstuk in dat vak van kunst. 
dat in het luidden der Ui'1' eeuw zoo ineens op
treedt met een vohmtaktheid , waarover wij ons moeten 
verhazen. 

Wederom anders is de grafzerk van Frans van 
Aylva op Mintioltsma-state te Bornwenl in 1568 ge
plaatst. Hier wordt een tempelgebouw op zuilen 
rustend voorgesteld. De zoldering, van ruitvormige 
ornamenten saunigesteld , levert een prachtig |»ers|tcc-
tief op. Zoowel de beelden, wuj-ens als ornamenten, 
die hier in het fries cu tusscheu de /uilen zijn aan
gebracht , zijn meesterlijk uitgevoerd. 

Geheel andere kolommen en sieraden omgeven de 
wupensehilden op de grafzerk van Ernst van (iosliuga 
te Hallum, van het jaar 1558 en van Jauke vun 
Osinga te Schot lent nabij Bolsward, van 1583. 

Veel smaak en groote kunsivnanlighcid wenl er 
besteed ann deze gebeoldliouwile grafsteenen , waarvan 
er nog honderden in de doi|iskerken in Friesland 
bewaard zijn. Opmerkelijk is het, dat meelt alle 
van dubbele levensgrootte zijn en uit een steensoort 
bestaan, veel zwarter en harder dan de Luiksche of 
escaussijusche steen. Van daar, dat de meeste dier 
grafzerken, ilie in de vuet|iadeii der kerken liggen 
en over welke de kerkgangers uu reetU twee ü drie 
eeuwen lang heenloopen, zoo weinig geleden hebben 
en nog vrij ongeschonden bewaard zijn gebleven. Bij 
dj veitinimering van de kerken wonlen ze thans 
veelal met planken o vervloeid en zijn ze daardoor 
uun het oog onttrokken. Wenschelijk wure het dat 

onze Rijkscommissie zou bevorderen, dat deze kunst
werken uit hunne liggende houding worden opgericht 
en tegen de naakte muren onzer kerken zouden 
worden bevestigd. Zij zou daarmede een dubbel g 1 
werk verrichten, 

Wij kunnen ten slotte onzen kunstminnaars eu 
lnv*ld bouwers wel annlievelen, deze kunst werken in 
nutuni op de plaats zelve te gaan bestudeeivn , want 
noch oen beschrijving, noch zelfs de gebrekkige af
beelding iu hel genoemde plaatwerk, kunnen een goed 
begrip geven van de kunstwaanle dier voortbrengselen. 

Van een anderen aanl is de t-celdhouwkunst iu 
hout. Daarvan lieval de tentoonstelling eenige merk
waardige viHirwer|H'n. Zij bestaan in 18 fragmen
ten, behoorende lol de oikenhoillen koorl rhanken 
uit de St.-Martinikerk te Bolswanl, vervaardigd 
omstreeks 1400. De ruggen eu zijstukken zijn in 
slanken spitsbogenstijl uitgehouwen. Met kwistigeu 
overvloed zijn overal Usdden eu ornamenten aange
bracht; op de kolommen van het rugwerk, op de 
zijstukken, zelfs aau Iwide zijden op verschillende 
wijze gelreeldhouwd, terwijl sommige o|H-ugewerkl 
ziju. Zelfs de beide zijden vau de kle|»stukken der 
(«•weegbare zitbanken ziju van zoodanig beeldhouw
werk voorzien. Op het staande werk vindt men de 
beelden van St.-Michiel met den draak, St.-Haar-
len. ('luïstophoriis eu eene menigte bijlielsche voor
stellingen. Waarschijnlijk heblieu bier twee nuutyeq-
sneiors" iiiiti deze banken gearbeid: de een heeft dan 
de spitsbogen en het lofwerk gesneden, een ander 
de beelden gebeiteld. Otachoon die figuren bij den 
beeldstorm geschonden zijn. Iiooii toch de fijnheid 
van bewerking eu de smaakvolle ordonnantie nog zeer 
de aandacht. 

In het meergenoemd plaatwerk vindt meu ook eeu 
afbeelding van bet kunstige preekgestoeltc iu die 
kerk aanwezig. Hij bestaat uit een zeshoekig ge
stoelte, aan de kaaien van gebloemde zuilen voor
zien, up welker kapiteelen geniën rusten, die de 
kroonlijst dragen. De zijvakken ziju met zinnebeel
dige figuren van de jaargetijden gebeeldhouwd, ter
wijl iu hel voorste vak het Boek des Levens is uit
gebeiteld. Ihit gestoelte wordt gedragen door slanke, 
gedraaide zuilen, rijk mei lofwerk versierd. Van 
den bodem vau het gestoelte gaat een vierkante lieuk 
uit, terzijde versierd met aivudcii, vau voren M U M 
een engelenlieeld, van onder niet eeu druiventros. 
Langs de trap bevindt zich eeu korinthische zuil 
iie-l lofwerk; op het kapiteel een leeuw, dragende 
het wapen der stad. De leuning vau de trap is 
spiraalvormig gelieitcld. Het zeshoekig klankbord 
wonlt gedragen door een wapenbord, gesteund door 
engelen. Ook dil klauklioni is rijk besneden. Op 
elk tier hoeken zijn vaasjes geplaatst met gedraaide 
staven op hun mond, aan welks uiteinde vliegende 
duitjes zijn bevestigd. Vanuit het midden van dit 
klankltonl verheft zich een slanke toren van drie 
Verdiepingen, op gekronkelde zuilen rustende. He 
top is versierd met gekroonde arenden. Dit kunst
stuk is van 1Ü59 -0*2 vervaardigd door velschillende 
Frii'sehe werklieden. De ontwerper was een Bol-
swanlei' glazenmaker, Gerben Wopkes, die bet model 
heeft vervaardigd, nadat bij bet geteekend had en 
daarvoor / 18 botaning ontving Ben kastenmaker 
terzelfder slede, met name Pieter Jutjans, heeft tien 
sloel zeil' gemaakt; een ander, Pieter Posthumus, 
de twee kolommen aan de voorzijde, die later tot 
meerderen steun zijn aangebracht. Het eigenlijke 
snijwerk is ook door een Fries, destijds te Alkmaar 
woonachtig en Johannei Kiunema geheeten, geto
verd. De/e heeft daaraan drie jaren geai'lieid en 
ontving daarvoor de door hero tal ven bedongen som 
van slechts f 700 en G zilveren lepel*. 

Andere meesterstukken vau beeld houwkunst iu die 
kerk aanwezig, dngteekenen van hetzelfde tijdperk; 
het zijn de consistorie- en de viiiedschapshankon, 
terwijl iu de I8J' eeuw daaraan zijn toegevoegd een 
magistiiiatsliank eu een orgel, lieideu evenzeer kunst-
gewrochten, die met de prachtige grafgesteenten dil 
bedehuis tot een waar monument steni[Mden van 
den vromen kunstzin der voorvaderen niet alleen, 
maar ook van do kunstvaardigheid der Friezen op 
dit gebied. 

Maar niet enkel in de destijds bloeiende sfad 
Bolsward werd de kunstzin aan de kerk dienst haar 
gemaakt, ook de rijke edellieden van den omtrek 
verheerlijkten hunne nagedachtenis in de versiering 
van de nederige parochiekerk te Oosterend. oen uur 
ten oosten van lïolswunl gelegen. Een dier edelen 
luisterde dit godshuis op met een zoogenaamde kraak 
of gaanderij, die door htu-e slanke zuilen en haar 1 

rijk beeld- en nrnamentwerk tot een der beste pro- J 
ducten van beeldhouwkunst uit het midden der l U d r ; 
eeuw moet geivkend worden. Vitrine 130 in zaal X | 
der tentoonstelling bevat een menigte afbeeld ingen i 
vuu deze kunstwerken. I 

Ouder hot zoogenaamde klein werk bevat de len-
toon-telling hoogst merit waardige proeven van ivoor-
snijkunst. V'iiu de groote ivoorwerken trekt iu de 
eerste plaats de aandacht (iu de groote vitrine van 
/aal IX, n". 21) de prachtige ivoren schenkkan, van 
binnen gevoerd met verguld zilver en van boven en 
Onder omlijst mei randen en voetstuk van verguld-
zilveren drijfwerk. Het deksel eu oor ziju even kun
stig gedreven. Maar de meeste waarde moet aau 
het ivoren lichaam van de kan worden toegekend. 
Is de omvang van hel ivoor, 1Ü —14 c.M. in door 
snede, reeds van belang, voortreffelijk koi i daarop 
uit de breed gebeeldhouwde kinderhachanteu, met de 
ziiinebit'lden van den Wijnoogst omgeven. Dc breede 
vormen der figuren maken mei de lijne wingerdran
ken een schoon geheel uit, terwyl hel drijfwerk van 
het zilveren montuur iu volkomen harmonie niet het 
snijwerk is. 

In dezelfde vitrine slaat een andere drinkput (n11. '28) 
vervaardigd uit een gesneden kokosnootscluial, om
lijst met ribbon van zilveren drijfwerk, zilver gedre-
ven voet cn deksel. In den rand staat: DIF: D88B 
NO ET VEEL I'(MEUKT ES' lil.IKT EVEN WHS, DEN WIIN 
WEL BMaVKCKT, D i l flEVE ICK OEN PIUIS. Anno 
doinim 1582. Op bet deksel slaat een schild
houder. Hier weet men niet wat het meest te be
wonderen: bet lijne snijwerk of het kunstige drijf
werk. Het is een kunststuk, dat door lijne hewer-
king en sierlijken vorm evenzeer uitmunt 

l'aarneveus ligt een sierlijk gesneden elpenliooueii 
jarhih «.rn; bij bet eigenaardige van den vorm treft 
het, dat de figuren zoo meesterlijk zijn bewerkt, liet 
gtdieel mag als een waar kunststuk worden be-
•tampeld. 

In de groote vitrine van zaal V vindt inen ouder 
o". 7 eu 8 twee ivoren ki ii'iiheehkai, het een uit 
de l i 1 ' ' , net ander uit de 18J* eeuw afkomstig, 
lleiilon ziju meesterstukken van lx*werking. Het een, 
voorstellende Christus Iriiunphaus, iu Ruiuaansrhcn 
stijl opgeval, heefl minder uitdrukking, dan hei 
andere, den lijdenden Heer aan het kruis voorstellende 
Hier ziet men eeu getrouwe reproductie van dc 
Christusbeelden vau Rubens. Meesterlijk zijn hier de 
uitdrukking van bet gelaat en de verwrongen spier-
groe|K>n van den romp teruggegeven , door den dood
strijd teweeggebracht. 

• bider de uiiuiatuurbeelden vinden wij eenige 
be/ieiiswaanlige iu zaal XII, vitrine 114, ouder 
n". 27—30. voorstellende bas-reliefs vau eeu Ro-
meuMohen en een Duitechen Keizer, indel8**eeuw 
vervunnligd. t. C. 

BEN WOORD NAAR AANLEIDING VAN DE 
BEKRONINGEN DER K0NSTNUVERHEIDS-

TENT0ONSTELLING. 
Nu de bekroningen der Kunsinijverheids-tentoon-

sii-lling publiek gemaakt zijn, zij het ons vergund, 
dairop met een enkel woord terug te komen, voor
al naar aanleiding van hetgeen over deze Tentoon
stelling nok iu dil blad reeds gezegd is. 

Zooals uien reeds vernam, heeft de uilslag der 
Tentoonstelling, in weerwil van de bekroningen, een 
on bevredigenden indruk gemankt. De redenen daarvan 
behoeven hier niet andermaal breedvoerig aangegeven 
ie wonlen, maar wij mogen het niel verbloemen, dat wie 
de bekroningen Int maatstaf wil nemen ter In-oordeel ing 
van den stand OMter ItedendaagBche Kunstnijverheid , 
dwaalt; eerstens toch wareu ook inzenders der 
Tea toonstelling levens jury-leden, getuigde de samen
stelling der Jury's van partijdigheid, ten doel heb-
beude om ook op dew Tentoonstelling een middel-
eeuwsehe richting le doen zegevieren; eu tweedons 
i- hel nog iu het geheel niel uitgemaakt, of alle 
\uorwei|N'ii van degelijke kunstwaanle, iu Nederland 
aanwezig, wel ter tentoonstelling gebracht zijn 

Wat o. a. de ingezonden boekwerken aanbelangt, 
/uo was daaronder een zeer interessant dieet ie van 
Mond le Parijs, die door de Jury's niet eens noe
menswaard werd geacht, evenmin als b. v. de 
schoone platen van dc groote Opera le Parijs; ter
wijl daarentegen inzendingen, die wn onpartijdig 
deskundige gaarne kul voorbijgeloo|icn, inet goud, 
zilver enz. ziju bekroond, 

Maar hel lusl uns niet, de demonstratie, titel deze Ten-
toonstelling beoogd, andermaal van 't begin tot 'l eind 
te analvseeii'ii. Wie als welwillend en rechtschapen be-
ooitleelaar de zaak aandachtig overweegt, zal moet eu 
instemmen, dat zij althans baar treurige zijde beeli. 
Sleehls herinneren wij nog, dal de Haagscbe eor-
resjminiem van de Zutphensclie CourantdOBBrdagen 
iu overweging af, om Prof. Storck uit Weenen, ilie 
voor deze Tentoonstelling zich zoo bij/onder interes-
seenle, en wien (Kik onderscheidingen ten deel vielen, 
voor een groote som geldt herwaarts te lokken om 
voor ons kunsimuseuin tu arbeiden. Het komt ons 

echter voor, dat hiertelande n-eds pogingen ge
noeg- wonlen gedaan om de Kunst te begraven. 
Voor een groote som geldt dus nog een vreemdeling 
herwaarts te lokken, om een handje te helpen, Ls 
stellig niet raadzaam. 

BEELDHOUWEN. 
Dal de pere eeu uitstekend middel is om ziens

wijzen ook oji kunstgebied bij liet publiek ingang 
te doen vinden, ondervindl men bijna dagelijks. Her
haaldelijk leest men lofredenen, die ten dool hebben 
uiiddetceiiwschf Itouwkuiisl iu onzen tijd inhcciuseh 
te maken, terwijl van lieverlede berichten, betref
fende beeldhouwkunst, hierin eeuige variatie liegiu-
nen te brengen. Zoo doet thans een sensutieliericlitje 

de r Ie van eeu In u's t beeld van Fa lek . dal w r -
vaanligd is in de roods moer genoemde werkplaats 
van Cuypers en Colinet. Op zich zelf vinden wij er 
uu wel niets allien rei is waardigs in , dat men heden-
tendage eeu beeltenis vau Falck leutoonsteh ; doch 
het verdient opmerking, dat de nieuwsbladen van 
den iniisciunlrouw zeil' tegenwoordig niet geen enkel 
" 'il meel reppen, terwijl geen gelegenheid wordt 
verzuimd, om den daaraan verbonden beeldhouwert-
werkplaats lof toe te zwaaien- welke handigheid wel 
geschikt is om ile aandacht van de hoofdzaak, den 
Museumbonte, af le trekken, laat slaan de achter
uitzetting, die den overigen in Nederland reeds geves-
ligden I Idhouwers daardoor le beurt valt. 

EEN NIEUW WOORDENBOEK DER BOUWKUNST. 
(Uit het Eransch.J 

Oii'tionii.'iire mltaaaé d̂ waeitBctiira 
ct des sciences ft art» qui s'y ratUicheiit, 
par KKNI.ST Hom. 4 vol. iu 8°. 
I'uinc I". Paris, Firiniii Dfdot 

Algemeen stemt men toe, dat de Bouwkunst de 
oudste der kunsten is. Het is dan ook duidelijk, 
dat de mensch reeds in de eei-stu tijden na ziju ver-
schijning op onzen aardbol er aan denken inoest zich 
een schuilplaats te verzekeivn tegen de guurheid vau 
hel weder, zoowel als een soort vau versterking tegen 
de aanvallen der wilde dieren, lu deu aanvang be
schutte hij zich dan ook in de wijkplaatsen, die de 
natuur hem aanbond, dat iste zeggen, in de grut
ten eu holen, die zij gegraven had in de hellingen 
of aan den voet der ratsen. Later, toen de ver
menigvuldiging van zijn geslacht hem dwong de 
vlakten te gaan bewonen , moest hij bel denkbeeld 
opvatten boomuikkfij uau malkaar te werken, ze met 
stroo of mot te bedekken en het geheel met weeks 
aarde le besmeren. 

Hel spi-eekt vanzelf, dal men aan deze verblijven 
niet den naam vau kunst en bouwkunst kan geven, 
maar een der eerate gedachten van den mensch was 
blijkbaar die van ziju woning te versieren. Zoodra 
hij zieh het noodige gereedschap verschaft had voor 
hel verrichten vau het zware metselwerk, zag hij 
van tb' ruwe of t> mondige sai Heust el 1 ingen al', 
om de levenlooze slof te steken in vormen, die aan
genaam schenen voor het oog. 

De twee hierboven aangeduide grondtrekken der 
aanvankelijke woning waren het uitgangspunt van 
twee hiiuwstelsels. De eerste gaf aau de volken in 
Azie en Noord- Afrika hel denkbeeld van hun zware 
i'u indrukwekkende bouwkunst, de tweede aan die 
van Uuropa dat vau de lichtere godenkteekenen der 
Grieksehe en Ronieiusehe bouwkunst. Uit deze twee 
stelsels zijn de Assyrische, Egyptische, Indische, 
Grieksehe, Ronieiusehe, Byzautijnsche, Mooi-sche en 
I iothische bouwkunsten voortgesproten en die der 
/ lenaïwance. 

Uit het oogpunt der opeenvolging of verhuizing 
van de oudste volken (en wij kunnen, als wij van 
de geschiedenis der Bouwkunst spreken , slechts het 
zuiver historische tijdvak iu aanmerking nemen), 
heefl ile Bouwkunst zeer dikwijls gelegenheid gege
ven over den staat van beschaving dezer volken te 
oord ee len. 

De bouwkunst, dikwijls in samenwerking raet an
dere kunsten, gaf het middel aan de hand om de 
namen der beroemde staatsburgers of helden te ver
eeuwigen, die zieh door groote daden onderscheiden 
of schuierende diensten auu bet vaderland bewezen 
hadden. Vele volken hebben door de gedenkstukken, 
die zij iu deu tijd hunner grootheid hebben opge
richt , hun volslagen verdelging overleefd en hun 
naam tot de nakomelingschap doen overgaan. 

Onder de S ititche ratten (*), op de hoogvlakten 
van Middel-A/ie, van Indie en van China, vindl 
Uien de oudste werken der iHiiiwkunst; maar bij tleze 
rassen, reeds vroeg gewend aan het verpletteieudsl 
despotisme, ontwikkelt ilie kunst zich vrij onvolledig, 

(l) Di* schrijver •.trekt den iininu Stmititch veel tc ver uit, 
is deze toeptasghjk pp azieri eu NkRUjprioa! lt. v. & 
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ofschoon /i| zicli iiiiiil (Icnil volmaakt. I JI In Ilii-
hvlonié un iu Medio vertoont do Houwkunst een 
pretensions kui-.ikter van slecht allooi: in Indie is zij 
overladen met grillige versierselen. die de lompheid 
en dikte der vormen niet verminderen; in China i-
zij zonderling en wonlt allenlwaast. In Egypte 
weerkaalsl zij, om zoo te zoggen, den :uml van het 
ras, waarvan zij uitgaat. He Egyptenaar is droevig 
en teruggetrokken; de werken der Farao's dragen 
dan ook den stempel van een onlH'grijpelijkc treurig
heid en strengheid. 

Als men vervolgens tot Europa overgaat, treil 
men er de oudste verhuizing uit Azió ann, die der 
Petasgen. Dit volk, vermoedelijk van Semitic hen 
oorsprong, komt zich in Griekenland neerzetten, 
onder een hij uitstek gunstig luchtgestel, en, den 
vrijen teugel vierende nan zijn rijke vertoelding, 
sticht het akropolen en richt het versterkingen en 
tempels op, van wier hiiilengewone diiiirzaumheid 
de merkwaardige overblijfselen nog hedentendage ge-
tuigen. 

In de eeuw van Peiïkles wordt de Helh-ensche 
Bouwkunst zoo bloeiend, dat men zeggen kan, dat 
geen enkel volk ooit den smaak en het weten op dit 
gebied zoo hoog heeft opgevoerd. Met is waar, dat 
in dezen gelukkigen tijd en dit gelukkig land geen 
kaste-dwingelaiidij, geen godsdienstige onverdraag
zaamheid o|' druk het genie van den bouwmeester 
een Inperkende wet oplegt. Vrij in al zijn opvat-
t ingen, staal bij slechts onder het gezag der openbare 
ui dug, die den palm toekent aan de verdienstelijkste 
kunstenaars en ben op den eersten rang plaatst. die 
de mei kwaal-dikste werken volvoeren. 

Na de werken der Grieken komen die der Romei
nen, waarvan de indrukwekkende overblijfselen ons 
altijd Itewondeiiiig ulÜwingeii. De Romeinen hadden 
boven de Grieken het voonleel, den boog en het ge
welf te kennen; zij volmaakten dit machtig bestand
duel hunner samenstellingen un, het vereenigeiide 
met die der (ïrieksche kunst, deden zij die baden, 
die amphitheaters, die viaducten, al die reusachtige 
gedenkstukken verrijzen, welke ieder kent, soodat 
wij zelfs iu onzen tijd een grootsch werk niet lieter 
weten te kenschetsen, dan door liet een Romeiiisch 
werk te noemen. Ook daar openbaart het genie dei-
vrijheid ziju allK'heerschciulen invloed, maar als die 
vrijheid begint tc tanen gaat ouk de kunst achter
uit. (>) Dc groote klassieke stijl wordt verlaten 
en ontaardt in het Oosten in llv/antijnsche bouw-
kuiist, in bet Westen in Romantische en ojiefvor-
mige bouwkunst, die ten lijde der Hervorming ge
wijzigd wordt en zich opbeurt in de schoone Kran
se he ItcHtiissei.Hc, gelijk in tic bouwkunst der an
dere volken. (*) 

Waarom ook niet de treurige Egyptische houw
kunst gekozen tot afwisseling met de Gothische? Bij
voorbeeld, de tem|iel vnn Karnak of de pyrainide 
van CheopS? 

Het is vtkir tie Bouwkunst, deze zoo belangwek
kende kunst, dat de lieer Ernest Bosc een gedeuk-
teeken opricht, dnt hougst eerbiedwekkend is we
gens de tallooze Ixtuwstollon daarin uedergelogd , de 
schrandere opmerkzaamheid wnarmede ze worden 
saaiiigevoegd, en de merkwaardige uitvoering, die 
er toe bijdraagt er eeu volledig geheel van te ma
ken. Dit gedenkstuk is de schoone Bictianuaiie 
o?architecture, uitgegeven tloor de firma Firrata 
Didot. 

Om een werk vun «lezen aard te volbrengen is, 
gelijk voor elk groot werk, één ding onontt rlijk : 
het geloof iu het ongeëvenaanle van zijn kunst. Du 
heer Bosc is de man van dit geloof; niemand wus 
dan ook meer dan bij geschikt voor de volvoering 
van den aanzienlijken arbeid, waarvan hel huis Didot 
hem de leiding heelt opgednigen. Wel-is-wunr be
tuigt hij veel achting voor de Beeldhouwkunst en de 
Schilderkunst, maar bij ziet in haar slechts jongere 
zusters, bestemd niu tic schoonheid vau die oudere 
zuster, op wie hij verliefd is, te doen uitkomen 
Het is nog waarschijnlijker, dat de wetenschappen, 
vooral de natuurwetenschappen, in zijn oog slechts 
|K'is..ncii zijn, tegenover wie men wel alle mogelijke 
beleefdheid eu allen mogelijken eerbied moet inaeln-
nemen, muur zich vun hartstochtelijke kreten ont
houden. Wij gelooven, .lat h. v. de aiilhro|N>logio, 
tlie opsjtoolt, wat de menschen zoo ui deden inden 
tijd toen men geen ukrupulon. noch woningen met 
fnmie hekken en een huikon aan tie straatzijde 
I touwde, op hem de uitwerking maakt van een ailel-
lijke dame mei grijze haren, die recht heeft op zijn 
diepte buigingen, maar niet op de complimentjes 
zijner galanterie. 

' Wij zullen hem dit gebrek aan geestdrift niet aan
rekenen , maar hum liever .ms compliment maken 
over zijn even democratische als artistieke gevoelens. 
Mij schept er heilagen 'rn op te beekenen, dat. in 
tegenstelling vnn wat vóór de omwenteling van I "Sit 
plaats vond, tegen woon lig ieder l-Yaiisehinaii belang 
stelt iu de groote Bouwkiinsl; dat ieder iu de na
tionale gedenkte.-keu.tn uls 'l ware een eigen goed 
ziet . aandacht wijdt aau hun houw eu ze v.-r-
oonlcelt of bewondert. Hij verblijdt zich over deu 
toevloed vnn bezockera, dien men waarneem! iu de 
zalen, waar ontwerpen, die nuar een prijs dingen, 
zijn tentoongesteld, en OVer de soms uitvoerige ge-
dachten wisselingen, die men daar hoort over den 
iiard, hul geheel ol' de verdienste van liet werk der 
wedijverende kunstenaar*. 

G . , 3 Sept. '77. R. v. K. 
(Wordt vervolgd) 

rn Ui- tempel vnu Boco Boedoer eu snaere Innstwerken 
oii Juvit danken hun schoon li ei <l toch niet uan -rije tUuiU-

H. v E. lllst. lliliui n 
(») Vergelijk over (kt kunst onder «l< It.publiek OU OS Kei-

SSn Vuu Ifrllwnld'* <ultw;e*rlnrhte. Hij -t.lt tic Keizer* 
u r n hmeu de Itepiibliek.' Iiirur.1 de Hmlle noemt zijne 
hoofdstukken over de Koiiieiiu-u use admirable wMr. t r de 
l'kistoire romaine. (R- v- • •). 

{») lu zijn uitmuntend vork Rabelais et ielO***rtSWM 
tie l*i'tei*burger liuoglceraar Jeau Fleury op de joie apn* 
la reunuianee eu .le iritteue aarh ta reform», dienen ook 
ut ,\r kiiii-twiTk-ii iU.it. /'.n lifl 'ir.i -.ai plicht JU li vim 
tie Netlcrlantl-.lit Uun tiu-i-ler-. zuove.-J liefelijk blumw-
dige, vrordijke. Indiende gehouwen voort le brengen, in
plant- vau treurig gi,t)u-i-he, kerke lijkt-V Zoo men met* weet 
te ««•liepticu kie/c men zijn moilclli'ii Uit de HrnaiMaitrc. 
Ou» II,1K is 'waarachtig ree.|. kerkelijk, ernstig eo MII ge-
ajoaja (** v* "v 

EEN ONDERZOEK VAN AMSTERDAMSCHE DIA
LECTEN. 

Dc heeren Albcnlingk Thijm en Vun Len nep hebben 
aan de ingezetenen van Amsterdam dezer dagen een 
brief doen toekomen van den volgenden inhoud: 

>De stijl is de Mensch zelf' heeft een Fransche 
denker gezegd; een Vlaainsche dichter verrijkt du 
gedachte nog met erbij te voegen: »De mal is giinseh 
het volk." Een Engelsch wijsgeer eindelijk , de dich
ter Pope, segt, niet tan onrechte: i's menschen 
eigenaardigst studutvoorwerp is de mensen self ' 

Uit een en ander volgt, dat het vau belang ge
rekend moet worden voor de taak dur beschaving, 
te luisteren nuar de gesproken volkstaal. 

Dc oudurgeteekenden nemen de vrijheid u uit te 
iioodigon, eenige oogenblik ken uau laatstgemeld*' be-
zighei.l te willen wijden. 

Zij wenschen eene bijdrage te leveren tot de ken
nis der Anisterdatnsc/ie dialecten, voorzoover die 
nog leven op de tong der ls.-won.-rs onzer verschil
lende buurten. In de meening, dut uwe maul-ebap-
pelijke betrekking u iu veelvuldige aanraking brengt 
met sommigen dier bewoners, veroorloven zij zich u 
nevensgaand vragenlijstje te onderwerpen, en u uit 
Ie noodigen, ua gedane en herhaalde waarnemingen, 
diuimp uwe bevinding aan te teekenen. 

De geheimenissen der stn-ekspiiuik-versi-heidcjihuid 
bevatten misschien oplossingen van gewichtige vragen 
op bet gebied dur zielkunde in het algemeen en vun 
tie uesthetiek der taalkunde in 't bijzonder." 

Het Handelsblad voegt aan den brief toe: »Daar 
wij onderstellen dut menigeen, tlie geneigd zou ziju 
tot bet goede doel mede te werken, de uitnoodi-
ging niet heeft ontvangen, omdat de heeren A. T. 
en v. L . natuurlijk niet alle belangstellenden kennen, 
bobben wij het niet ondienslig geacht :uiii het onder
zoek, dat de hinde heeren wenschen iu te stellen , iu 
bet behing der volledigheid openbaarheid tc geven." 

Het al of niet noodzakelijke van den arbeid der 
beuren Alberdingk Thijm en Van Lennep in het mid
den latende, geeft reeds de aanhef van bun brief tuis 
hut recht, de vraag te opperen, of het niet nood
zakelijker is voor Amsterdam's ingezeten te weten, 
welk karakter voortaan bun gebouwen sullen moeten 
vertonnen, en hoe die gebouwen zullen moeten zijn 
ingericht? De kunst en de manier van wonen, de 
manier vun gebouwen inrichten, drukt loch SOOWel 
de mensch uit uls de taal, staat met zijn eerste 
levensbehoeften in een innig verhand. 

Wanneer door oud-Hollandsche, middcleeuwsehe 
bouwvormen en modellen de hedendaagsche schoon
heidszin van Amsterdam's ingezetenen moet vervreemd 
worden un men met zyn tyd iu een zoo schreeuwende 
tegenspraak moet komun, veroorloven wij ons de 
vraag, ol' zulks voor du beschaving un de zielkunde 
geen zeer ernstige overweging verdient.' 

Het is bugrij[K'lijk, dut althans de heer Alberdingk 
Thijm niet de niau is om desa snaar aan tc roeren, 
maar wij v«djten er hij deze gelegenheid iiinlermiiiil 
op, tlat bet Handelsblad alliums een vaal nuttiger 
werk zou doen door eerst Amstenlarn's Houwkunst 
eens in beschaming te nemen, dan een demonstratie 
als tie brief van tie boeren Thijm en Vun Lennep met 
zijn vooi-spniak ie steunen. Zoo bet Handelsblad tan 
opzichte der tegenwoordige iiiiddeleeuwsclie Imuwlievve-
ging niet eenige welwillendheid bezield was, zou 't het 
oor leunen aun de vele afdoende en gegronde. be-
wijzen, die er o. a. Iiestaau tegen tb- voltooiing van 
den Museumboiiw, zoogoed als het eiken maatregel 
streng gispt, die op andere wijze nadeolig blijkt 
te zijn voor den bloei en de welvaart van Amsterdam. 

Nog onlangs waarschuwde het Handelsblad er
tegen, geen vestingen voor een millioen op de oor-
logsbegrooliiig Ie brengen, die later zouden blijken 
twee millioen te kosten; terwijl het blad dezer dagen 
nog steen en been khmgde, dat de Regeering het 
lager onderwijs niet genoeg steunt. 

Wanneer hot eerste orgaan van den lande« zegt, 
dient het ook b te zeggen, eu wanneer het dus aan 
den eenen kant waakt voor tie rationele uitgaaf van 
's Lands gelden, dient bet tevens aan den anderen kant 
te herinneren dat duizenden an duizenden worden 
uitgegeven aan allerlei restauratiewerken, die men 
nuar zooveel mogelijk allen le gelijk imngrijpt , cu 
aan de voltrekking van onzinnige nieuwe gebouwen, 
die den Slaat schatten golds kosten. 

Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D 

's-Gravenhage. Bij beschikking van den Minister 
van Koloniën zijn de civiele ingenieurs S. W. Becking, 
A. E. Kempces, R. P. O. D. Wijnmalen, C. J. 
Heyning, A. C. Nieuweiiliuys, J. F. de Gijselanr en 
G. van Nes, gesteld ter beschikking vau den Guu-
vorneur-Gcneraal van Nederlandseh-Indië, um te wor
den lienoenid tot adspirant ingenieur bij tien Water
staat en de burgerlijke o|«enhure werken daartelande. 

- Bij den Waterstaat en 's I,ands burgerlijke o|ien-
ban; werken in Neilerlaudsch-Indië zijn 

Benoemd: lot hoofd ingenieur dur 2d' klasse, «le 
ingenieur 1*" klasse, eerstiianwezend ingenieur in de 
residentie Soerabaia A. M. S. Mogerwaard; 

Geplaatst; te Magehmg (residentie Kadoe) tie op
zichter 1"'* klasse L. P. Luijks; te Sumanap (resi
dentie Madura), de opziehler 8* klasse C. Hneroii; 
te Sitoelwnilo (residentie Bezoeki), de opzichter 3 d ' 
klasse M. Prakken ; 

Ontslagen: eervol, met behoud van rechtoppen-
sioen, de architect 1'" klasse J. Flikkenschild; 

Voorts gedetacheerd: bij het departement der 
Marine de opzichter l" e klasse II. A. vim der Neid-
schuts; bij het departement van hinncnlandseh bestuur 
de opzichter 2 d c klasse C. Doesburg. 

— In de algemeene vergadering van leden der 
Academie vim Beeldende Kunsten, in den middag vim 
22 September gehouden , zijn als leden van den Ruud 
van Bestuur herkozen de heeren; H, F. tan Kul*-, 
A. P. Godou en J. Singels, terwijl in de pliuits van 
prof. Bosscha, tlie bedankt had, is gekozen tie hear 
LiHlewijk Mulder. 

— Naar wij vernemen, heeft de Minister vnn 
Binnenlandschu Zukeu als een blijk van belangstel

ling in du vurbetering vnu du communicatie van de 
twee groote koopateden des Rijks — een zaak, die 
in tie sfgeloopen verguileriiig van de Provtaciale Staten 
van Zuid- eu Noord-Holland breedvoerig en met 
warmte is besproken — de geheele zaak wederom 
iu handen gesteld vun een nieuwe commissie van 
deskundigen-, ambtenaren van den waterstaat. De 
commissie bestaat uit de heeren ('onrad, Van der 
Toorn, Mazel du U-lliée Muller en Itiibreeht, aan 
wie te gelijkertijd is opgedragen een advies uit tc 

i brengen omtrent lu-i onlangs gepubliceerde plan van 
: den hoofdingenieur J. A. Waldorp. 

Amaterdam. De besturen der Aiiilwichtsscholen 
in Nederland hebben tloor gemis uau tien vereiscliten 
geldelijken steun lieslolcn, geen gevolg te geven aan 
bet voornemen, om op de internationale tentoon
stelling te Parijs in 1«78 deze inrichtingen van 
volksonderwijs te vertegenwoordigen. 

De Amslerdunische ambachtsschool zul niettemin tip 
zeer eenvoudige wijze te Parijs exposeeren; sedert 
hare oprichting deed zij dut op alle wereldtentoon
stellingen 

— De jaarvergadering van de Auislenlamsche af
deeling der Maatschappij van Fabriek-en Handwerks-
nijv.trbeid, in den avond van 2-i dezer gehouden in 
het Vosje, wenl gepresideenl door den uftredenden 
Voorzitter, tien heer R. W. 4. C. van den Wall Rake. 

Sedert tie laatste vergadering was Ingekomen een 
geschenk vnn tien penkunsteiuiar Anton Grevenstuk, 
bestaande in eene prachtige oirkoude, vermeldende 
het 2*ijarig In-staan der Maatschappij en de opening 
op 10 Juli 1877 van de tentoonstelling van Kunst
nijverheid tc Amsterdam, uitgegaan vnn deAmster-
damsche afdeeling. 

Verder had de Maatschappij van Nijverheid, in 
dank voor de geluk wenschen haar aangeboden hij 
gelegenheid van hetgevienl uwfeest, der afdeeling 
du medaille geschonken, op dit eeuwfeest geslagen. 

In dunk werden beide merkwaardige stukken aan
vaard door tie ul.lecling. 

Op een verzoek vun de Vereeniging tot Verede
ling van Volksvermaken, .un een bestuurslid dezer 
afduuling af ie vaardigen om zitting tc nemen inde 
hoofdcommissie der Tentoonstelling van voorwerpen 
vervaardigd door tien werkman, in 1878 te houden , 
zal eerst dan wonien geadviseerd, als door het In
stuur inlicht ingen zijn ingewonnen en het noodig 
overleg heeft phuits gehad omtrent deze zaak. 

De avondschool voor volwassenen wns .len 24 , l r" 
September g.tijieiid. Iu de plants van deu afgetreden 
directeur J. Brals wenl benoemd tie heer J. Snijder, 
leeruur tier Hoogere Burgerschool met Mjaiig.-n cursus. 

Uil het Jaarverslag, uitgebracht tloor tien Voor
zitter , bleek tie bloeiende toestand van de afdeeling. 
Het ledental sleeg tot 275, eu niettegenstaande dit 
jaar ƒ 1 8 5 0 uit de kus der Vereeniging besteed 
werd voor nuttige instellingen, is de staat der geld-
middelen hoogst gunstig. 

Het glanspunt vun hetgeen dit juni1 verricht was, 
mocht zeker wol de tentoonstelling van Kunst-nijver
heid genoemd wonien. De President verklaarde «len 
moed en de vohmrdhig sa bevroooeren , waannede 
deze, iiietteguiistuaiide allen tegenspoed, was geopend, 
gehouden en geslaagd. Der commissie diuirvoor zijn 
hulde eu dank 

Vervolgens wenl tot president voor het nieuwe 
vereenig-ingsjaar gekozen de heer II. J. (1. Mijlissen. 

De heer Mijlissen aanvaardde deze benoeming. 
Daarna wenl de rekening en verantwoording door 

eene commissie onderzocht en goeilgekeurd. 
Op aan vraag, uit de vergadering gedaan, om

trent het tijdstip van tic sluiting tier tentoonstelling 
vau Kunstnijverheid, wenl hier oflleieus de verzeke
ring gegeven, dnt «lit omstreeks 15 October zijn zou. 

Ten slotte sprak de vice-president, de heer Pipers, 
tien uftredenilon voorzitter Van den Wall Bake nog 
een hartelijk woonl van waaitleering itie voor het
geen hij als voorzitter der at.le.diug gedaan bad. 

Utrecht. Bij de Maatschappij tol exploitalic van 
Stantssjxxirwegen zijn benoemd : tot distrirl-inspec
teur |e Luik, J. 4. M. A. Glasius, adjunct-inspecteur 
te Tilburg; tot adjiinct-ins|H'ctour te Tilburg, L. F. 
H. Itm Hones, adjunct-inspecteur le Zullen; tot atl-
juiict-iiis|iei-ieur le Luik, A. J. Leonard, chef du 
bureau te Luik. 

— In de op 27 dezer gehouden Gemeenteraads-
zittiug is de concessie, verleend aan den heer J. 
G. van Gendt Jutir. voor het aanleggen en evploileen-u 
van een paardenspoorweg, ingetrokken, nadat hij 
wijziging had verzocht in de gestelde voorwaanlen. 
Aan den neer \\'. 1. Viseer werd echter voorioopige 
concessie verleend voor de lijn Rijnspoorstation dooi
de stad nanr Zeist, 

Leiden. Tot opzichter van hef waterschap vau 
Rijnland, op eeue bezoldiging van f i'tOO 's jaars. is 
benoemd tie heer J. B. van Loenen, opzichter vnn 
«len Waterstaat, tijdelijk te Brielle. 

OlaterWijk. Zondag 24 September waren in deze 
gemeente vereenigd een 85-tal rijks- en provinciale 
opzichters vun tien Waterstaat uit deze provincie, om 
iu overleg te treden over de oprichting eener Ver
eeniging, ten doel hebbende onderlinge vriendschap 
aau te knoo[ieu en tv. bevorderen en deze dienstbaar 
tu doen zijn aan do belangen van tien dienst. Tot 
leden vun het bestuur wenlen gekozen de heeren J. 
C. 4. H u i j s c r s , rijksopzichter tc Ousterhotit, als 
voorsitter; P. E. Fisscher, rijksopzichter te Aarle-
rikstcl, uls onder-voorzitter: A. vou dur Korput, 
provinciaal opzichter tc Helmond, als commissaris; 
F. H . I1. Schutz, buitengewoon rijksopzichter te 
's-Hertogenbosch, als secretaris, e u J. Menscrt, 
rijksopzichter le 's-Hertogeubosch, als penningmees
ter. Dit bestuur zal zich voorloopig onledig houden 
met hel ontwerpen der statuien voor du Vereeniging. 

Correspondentie. 

Aan M. lY. te .1. Iu een volgend nommer. 

VerschiHeinle toegezonden stukken moeten ditmaal 

ter zijde worden gelegd. 

Aankondigingen van Aantostetliiî en. 
Maandag, I ( l i l . 

Heerlen, tc 10 uren, door hel gemeentebestuur: 

het bouwen van eeu gemeentehuis, kan to age recht 
telegraaf- cu postkantoor, bciicvons kazerne der nut.' 
réchausséc, aldaar. 

-Muite, te ll1/, uren, door het ministerie vun bin-
neul. zaken, aau het gebouw van het prov. best: l,, 
het doen van buitengewone herstellingen eu leveringen 
aan het Zodcrikkanaal met bijbclioorende werken, on 
ami hef RÜKsstooingoinattl uau deu Arkclschen dam 
Ruining /M00. 

'a-llafe, to 1 uur, dour hurg. cn weth.: lo. het leve-
ren cu stellen vau eenige meubelen ten dienste tier 
school aan de Reubaan, te Scbcveningeu; ~' < tie la. 
vering vau steenkolen. 

widdeiitiirk', te 1 uur, tloor burg. en weth.: <|e 

levering van (150 H L . Ruhr-kachelkoleii. 
Veeneam, te •!• uren, door het gemeentebestuur: 

het luggcn vun 3 steenen voeipudcu. laug resp. 409 
406 en 150 M. 

hitiiienx te 4 uren, door burg. cn weth.: bel uan 
leggen vun: lo. ecu kunstweg vuu Rottum uaar den 
Knel weg bij Stitswerd, lang 8808 M.; 2o. een id.-m 
van Zandeweer over Bppanhoiaen unar Garsthulsea, 
lang 2033 M. Aauw. te U ureu. 

Meerien, tloor den burgemeester: de levering vaa 
100 M macadaa. 

Haren, door het waterschapsbestuur van het Laag-
llenmul, bij Wed. Van Oorschot: bet bouwen eener 
woning voor den machinist. 

llhi*.I..K. X Oct. 
•laseenaejtesi. le 11 ureu, duor het gemeeuteht-st. 

van Dan tun indeel: lo. het mitken vnu eeu kunstweg 
langs den a: htcrweg onder het dorp Akkcrwoudc, van 
dat dorp af tot aau den bestaanden kuustweg vau 
Dokkum i.iai Veenwouden, ter lengte vnu p. m. 1600 
M.; io. het opbreken van de bestaaude veldk. ienbe-
strating in de buurt te Akkcrwoudc en bet aanleggen 
daartcrplaatse van eene nieuwe klinkerbestratiug, ter 
lengte van p. m. 500 M. 

V i j i i i i - s e t i , lc 12'/j uren, donr het gemeentebestuur: 
het verlagen van deu Gniatsclicvvcg, eu bet ophoogen 
der voclpudeu vau deu Wolfkuilsclicwcg tot aau St.-
Autouiiisnioleu. 

Xutfen , te 1 uur, teu raadhuize: lo- hel bouwen 
van «Tne incstplaats met wagcusrhuur op bet erve 
Deu Brink. Aanw. 1 Oct., te 3 uren; 2o bei buiten-
verfwerk aan de le cn 3e opeubare school. Aauw. 1 
Oct., te 11 uren; 3o. dc levering van braudstoffeu. 

IVIenwo-Pekela, te 4 uren, door het gemeentebcst.: 
het doeu van veranderingen en herstellingen aan de 
school cu ouderwijzerswoning iu wijk J . 

V l i , . , , I. it <i nren, door tie Vereeniging „De Ka
tholieks Kring", iu het lokaal 1'luuts-Royaal i hel 
bouwen vnn een nieuw sociëteitsgebouw en aanhoorig
heden. Iul. bij den architect H. J. van Tulder, le 
Tilburg. 

Reiterdam, in het Timmerhuis: de levering vau 
150,000 Faucouvalkcico, of 150,001) Bcn-AhiDkcicu, 
beiden 0.14 bij 0.10, hoog 0.15 M. 

VYoctt-di.1, S « e t . 
Derdrecht, te 12 uren, door het gemeentebestuur; 

het afbreken van het voormalig hotel Nouvelle Bellens 
en van het gebouwtje, thans in gebruik tot zuivering 
van drinkwater uau de gemeentelijke gasfabriek, aan 
het Riedijkshuofd te Dordrecht, en bet aldaar maken 
van een gebouw, bevattende 3 lokalen cu verder van 
de noodige afsluitniureu en eeue kolcnschociing vau 
gecreosoteerd dennenhout. 

l.enmar.li-11 . te 12 uren, teu gemeeutehuize: het 
doeu vau verfwerken aan de woning, brug cn bijbt-
lioorcnde werken te Irnsumerzijl. 

Mi-.itt-tmnlerditaii, te 12 uren, bij J . van DulfU 
hot bouwen vau een woonhuis met schuur ea berg
plaats aldaar. 

Lelden, te 1 uur, in liet academiegebouw: de leve
ring vnn brandstoffen, van 1 Ocl. '77—30 Sept. '78 
benoodigd voor de verschillende ucademisehc instel
lingen. 

Huiirrdain. te 1 uur, duor het gemeentebestuuri 
de levering van steenkolen. 

Urenlngen, te • uren, door het bestuur vau het 
Groningsen Veem, bij 4. van der Sluis: het bouweu 
van 1 pukhuizen. Inl. bij den nrclntcct K. Htiekzeuni-

Denderde.*, J 0)rl. 

V l l e g e , tu 11 uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken, ten dienste der Staatsspoorwegen: het 
maken van ccn hoofdgebouw cu bijbehooreudc werken 
op dc halte Oosterbeek. Inl. bij deu hoofdingenieur 
te Arnhem en den sectieingcuicur, te Oosterbeck. 
Raming ƒ37,200. 

Sirave, te 12 urcu, door den ontvanger der reg. 
eu domeinen, in De Eenhoorn: liet afgraven van een 
deel van het glacis vóór het kroonwerk Coehooru op 
den rechter Maasoever, benevens bet afbrekeu der 
Maaspoort eu het slechten van den hoofdwal tusschen 
de Maaspoort cn liet bastion Bekaf, te Grave. Aanw. 
2 Oct., te 4 urcu 

' • -He£c , te 1 uur, foor et ministerie van justitie: 
liet onderhouden van- cu het docu vau vernieuwingen 
en lierstellingcu aau hel rechtsgebouw en dc gevan
genis te Maastricht, gcd. IS77, '78 en '7'J. (Herbest.) 

MeiiMoJda., te 4 uren, op het gemeentehuis: het 
aanleggen van ccn grintweg langs den Langewcg, mot 
zijtak langs een gedeelte van deu Dwarsweg, sumcn 
lang 5534 M. Aauw. te 11 uren. 

V r y d a g , ft «iet. 
Nunnlhenland , te 10 ureu, door het bestuur en 

gecommitteerden uit geërfden vau den polder Munni-
kenland, in het rechthuis: bet makon van ongeveer 
<".'.'MI M' steenglooiing, van 1600 M- rietbeslag cu 
van 2400 M* winterkrammat. 

Llme-Vreuivenperechle , bij deu secretaris van hel 
waterschap bot Nieuw-Bildt: dc levering van 50 last 
wrak. 

Zaterdag , « « e l . 
Keerdhern, le 5 uren, door het kerkbestuur der 

Chr. Geref. gemeente te Zuidkant, bij K. dc Vries; 
het bouwen van ecuc nieuwe kerk en bét vertimmeren 
van een gebouw tot pastorie tc Zuidhorn. Aanw. lo 
2 uren. 

Haandaff, ft €»«t 
«milde . te 11 uren, door bet gemecntebestu'ir: het 

bouweu van een postkantoor, benevens woning voor 
den directeur. 

Kneden, te VU uren, in het Veerhuis: hetbouwcu 
van ccn lu-orcuhuis, uitgotondord de levering van 
steencn, pannen en vloeren, zooook het glas-, verf- «•" 
behangciswork. Aanw. 5 Oct., te l ' / i uren. Bilj-
inz. 7 Oct., vóór 11 uren, bij den architect jaC* a-
Smit, tc Dieren. 

Dlnidea , • «f ' . 
'o-Hace, te 11 uren, door het ministerie vau marinê  

het maken vau eeu woougebouw voor deu dienst der 
verlichting te I4muidon, met den nankleve van dieu. 
Aauw. 4 Oct., tc 12 uren. 

viii- . ier.i i . i i . , te 12 ureu, iu Dc Oude Graaf: het 
bouweu van een nmguzijn met fi buveuwoningeu, <V 
een terrein in de •lotlen-Ilouttuinon, uo. 3, te Amster
dam. Iul. bij deu architect Y. Bijvoet* Qt. 

Helft, te 12 uren, door deu directeur dor artillerie-
stapel- cn const ntcl ie-magazijnen : de levering van S 
brandspuiten met toe behooren, ten dienste dier ma
gazijnen, iu l pcrc Prijsopgave per stuk. 

\enl . i Ie 12 uren, door deu ontvanger der reg. 
eu domeinen, in bet koffiehuis „Dc Fontein'': bet ma
keu van een gemetseld riool ouder deu weg in het 
verlengde der Lomstrant, het doen van de hiervoor 
benoodigde onlgravingen aanvulling, en het opbreken 
eu herbiggen der kcihostratinfi op een deel vau ge
noemden weg; de te verwerken hoeveelheden bedragen 
ongeveer 335 M 3 metselwerk in nieuwe steenen, 1750 
M : | grondwerk cu 000 M- bestrating, opbreken cu 
hcrleggcu. Bilj. iuz. vóór 3 uren. Bestek en leeko-
uilig ter inzngc uan de kantoren der reg. cu dom. te 
Maastricht, Sittard, Roermond cu Venloo. Aanw. 8 
Oct., te 12 urcu. 

'e-Hafe, te I uur, door het ministerie van flnnuciün: 
het leggen van ecu telegraafkabel ouder dc bestrating 
van den Westzeediik, dn Sc hee pst immeriuan slaan, het 
West plein en dc Veerkade tot in het Yachtelubgcbouw 
lc Rotterdam, ter lengte van 452.75 M. Ruining ƒ550 . 

v i o l i . i i i , te 1 uur, door de commissie voorde ge
meentelijke gasfabriek: 1°. bet herstellen van betonde 
bestaande ijzeren afsluithek met bijlevering van nieuwe 
gedeelten; 2°. bel onderhoud der gebouwen cn wonin
gen der fabriek over 1S78. 

l'treeht, tc 2 uren, door de maatscliappij tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, aan hut centrHnlhurcau: lo. 
het makeu van ucne wachtemwouing aau den overweg 
bij kilometerjHVil 15 110 op den spoorweg Rotterdam— 
Breda, en van 2 steencn wachthuisjes nau tic over
wogen bij dc kilomeierpnlcn 2.141 en 20.61)1 op deu 
spoorweg Breda—Maastricht. Raming f 8850; 2o. 
het. maken vuil "• wncliterswoningeii bij kilouietcrjiaal 
7.013, 2(1.071 eu 30.310 op den spoorweg Rosendaal-
Vlissiugen. Raming /"602'); 3u. het maken van 2 
steencn wachthuisjes uubij de station» Ijochcui en 
Enschedé op deu s|K>orweg Zutfen-Pruisische grenzen, 
cu vuu ecu houten wachthuisje bij kilometerpaal 3.1115 
op den spoorweg Arnhem — Ijetmwanleu- Raming 
ƒ1115; lo. het nmkeu van eene wuehtcrswouiug bij den 
overweg voor tien grintweg vnu Westorlce unar Eeksta 
nabij het station Scheeintla op den spoorweg Hnr-
lingeu—Nieuwescbaus. Raming ƒ8500. 

Woei i -dac BO O H . 
•eathul ien, tc 12 uren, donr bet gemeeiitobest.: 

hut bouweu van eene openbure school, met lokaleu 
voor voorbereidend lager omlerwijs op een terrein tc 
Oosthuizcu. Aanw. tc 101', uren. 

vtin-ii-iii.K, I ' V e l . 
'•-Hnge, te 11 ureu, «hior het ministerie van bin

nenl. zaken: het voorttetlesj der tipniimiug vau gron
den, gelegen aau deu rechteroever vau bet Mallegat, 
ouder dc gemeente Dubbeldam, behooreutle tot de 
Dordtsche waterwegen. Aunw. 10 Oct. Ruining f88,650. 

Ilenderdwff, IA Ot-t 
'«-Uiige, te 12 uren, door bet ministerie van bin-

uenl. zaken, ten dienste der Staatssp. i lo. het maken 
vnn een gedeelte aardebaau voor den spoorweg Arn
hem—Nijmegen. Iul. bij tien hoofd ingenieur tc Arnhem. 
Aanw. y cn 11 Oct., telkens te 1 uur, aauvaugende 
bij piket 155: 2o. het maken vnngcbouweu eu andere 
werken op bet goede ren station tu Fijeuoord (gcm. 
Rotterdam). Iul. hij den et-rstaauwezcud ingen. to 
Koltürdaru. A- .uw. l l eu 13 Oct., telkens te 11 urcu. 

V r i j d a g , 10) rt.i. 
•udeschl ld fop Teasel), door kerkvoogden der Herv. 

gemceute: dc vernieuwingen eu herstelliugen auu kerk 
un pastorie nldaar. In], bij den ontwerper L. Koot, 
te Helder. 

Dinsdag-, SS Oei, 
Hedegraven, lc II urcu, door commissarissen van 

duu straatweg van Gouda naar Bodegraven, in het 
logement Blom, in 1 perc: het onderhoud van gezeg
den weg, waaronder het doen van aanzienlijke her
stellingen aau de bruggeu, voor 3 jaren, aanv. 1 
Jau. 78 cn eindig. 31 Dcc. '80. 

Wecnedag, IX Oei. 
Zul ren, te 2 ureu, door dc Nederl.- Wcstfaalsclic 

sjioorwe^maatscliappij, ten raadhuizo: het maken vuu 
gehouwen en inrichtingen op station Winterswijk. 
Inl. bij tien directeur-ingenieur te Winterswijk-

Denderdag, a& Oei 
'--II«gr, te 12 uren, door Int ministerie van 

luimen!, zakeu, ten dienste der Staatsspoorwegen; bet 
maken vuu eeuige grond- en bijkomende werken op 
en nabij het station Arnhem. Iul. bij den eerstaanw. 
ingen. te Arnhem eu den sectic-iug. te Oosterbcck. 
Aanw. 18 cu 20 Oct., telkens to 11 urcu. 

Vri jdag , ast Ort. 
Zwol le , lc 12 uren, door bet ministerie van biu

ncnl. zaken, nau het gebouw van het prov. bestuur: 
het Sjarig onderhoud vun 's Rijks werkeu en het uit
voeren van onderscheidene werken op Schokland. 
Aauw. IS cn 19 Oct. Raming r"20,885. 

Haendag, ï » O e i . 
l i iouln. te 2 urcu, tloor liet R- K. kerkbestuur, 

parochie O. L . V. Hemelvaart, iu het logement. De 
Zalm: den bovenbouw cencr kerk cu pastorie aldaar. 
Inl. bij tien architect A. C. Blevs, te Hoorn. Aanw. 
22 Oct., tc 2 ureu. Bilj. iuzcndeu aau dc pastorie. 

Op later te bepalen datum. 
%rum, door kerkvoogdeu tier Herv. gemeente: het 

alhreken vau tien ringmuur vóór het kerkhof aldaar, 
en het bouwen vuu ecu nieuwen muur, met dekstuk-
keu euz., voor ccn te plaatsen ijzeren hek. 

Munt gum . door don architect F. Swart: het bouwen 
vau een huis met wagenhuis aldaar. 

Leeuwarden: hel verven van het hoofdgebouw 
(wiukclhuizing c. a.) voor de Vereeniging „Help U 
Zalven**, op Wcrkmanslus'. Iul. bij den architect 4. 
D. Bruns, alduar. 

Prl|iepgave gevraagd van ruim 1,000,000 Waalstee-
ncu (geene machinale), best rood, klinkers, kleurig 
cn grijs hardgratiw, tc leveren in dit en in het vol
gende jaar, voor dc fondamenten, eu p. ui. 800,000 
Mnnssteencu of beregende Waalstcenon, best rood cu 
klinkers, levering ten spoedigste; alles voor de te bou
wen R. K. kerk te Hedel. Prijsopgave aau den ar
chitect Dohbe van Pelt, lu VBoscn eu mousters aau 
L. Moll, te Hedcl. 

\ Hoop van Aanbestedingen. 
Neerltter, 12 Sept.: het leveren der schoolmeubelen 

voor de openbare school; minste inscbr. was 11. van 
Oostaijcn, te Heythuisen, voor ƒ1416. 

nieuweerhana, IS Sept.: het herleggi.n van eenige 
uu het leggeu van nieuwe kei- cn klinkcrbeslratiugen 
enz.; iugek. 7 biljetten, als: 
W. Timmer, te Finstcrwold, ƒ 4010 
4. N. Kruitinga, „ Blijham, „ 3968 
4. Veldman, „ Bedum, „ 3940 
C. dc 4ong, „ Reiderwolderpolder, „ 3900 
ü . W. Holtnian, „ Becrta, ,, 3850 
H. Dik, ,. Winschoten, „ 383S 
G. Huising, >. Nieuwcschans, „ 3370 
geguud. 

4|it-l.iiiöm 14 «Sept.: het verbouwen van een woon
huis: ingekomen 7 biljetten, als: 
G. Radstaak, te Apeldoorn, f 2687 
Eikelboom, „ idem „ 2610 
II. W.gerif, „ idem „ 8680 
4. v. d. Braak, „ idem „ 2585 
A. Koopman, „ idem „ 25S0 
J. Radstaak, „ idem „ 2580 
F. W. üeurdeu, „ idem „ 2260 
gegund. 

Oranlngen, 14 Sept.: bet doen vau vertimmoriugen 
enz. aan hut buis vau Verbeek; iugek. 8 bilj., als: 
4. Werkman, tc Grouiugen, ƒ 4800 
H. Jansen, „ idem „ 4340 
E. Berkenttoscb, „ idem „ 4200 
W. Cones, „ idem „ 4140 
4. Haupt. „ idem „ 3874 
11. Waterman, ., idem „ 3783 
4- Lijberiug, „ idem „ 3310 
T. 4anseu, „ idem „ 283? 
geguud. 

Vlachtwedde, 14 Sept.: het afbreken der oude cn 
het houwen eener nicuwu pastorie; ingekomen •'• bil-

ï l . J . Hekman, te O.-Pekcla, ƒ 7000. 
Meijcriog en Bogel, „ N.-Pckela, ,. 7135. 
M. D. Qeertsema, „ idem „ 6S67.UI) 
4. G. Sluiter, „ Belliogwolde, „ 5979. 

Zui f rn . 15 Sept.: het bouwen van een ketelhuis 
met schoorsteen, pump lokaal, woning en werkplaats 
voor den machinist: iugek. 8 bilj., als: 
H. H. Wegerif, te Apoldoom, ƒ 12,681 
A. 4. Uiterwijk, „ Zutfen, „ 10,980 
4. 4. Boers, „ idem „ 10,888 
A. C. Cariniggelt, „ Brumincn, „ 10,686 
H. Haijtink, „ Zutfen, „ 10,180 
G. Schurink, „ id«n> „ 9,985 
Wed. A. Gerretsen, „ idem „ 9,678 
C. Recsïuk, n idem „ 9,667 

/ M i jmi re . in , 15 Sept.: bet houwen van 2 woon
huizen in de gemeente Zwijndrecht; ingekomen 7 
bilj., als: 
B. Visser, tc Papeudrecht, ƒ 7600 
N. Klaus, „ Dordrecht, „ 754C 
J. Kooij, „ Dubboldam, „ 6SS0 
P. Sliedrecbt, „ Uselmondc, „ 6S75 
P. van der Net, „ Zwijndrecht, „ 6861 
4. Degens eu Zu., „ Dordrecht, „ 6764 
G. van Heelsborgeii, „ idem „ 5818 

Haarlem, 15 Sept.: het bouweu vun eea nieuwcu 
stal en koetshuis voor A. A. v. d. Berg aldaar; iugek. 
15 bilj., als: 
W. L . Leibbraiidt, te Amsterdam, ƒ 11,475. 
4. II. Daudcy, „ Haarlem, „ 11,390. 
4. C. van Reijscn, „ idem „ 10,990. 
C. M e i j e r * . „ Amsterdam, „ 10,925. 
11. van Niel, „ Haarlem, „ 10,650. 
C. Elflers, „ idem „ 10,550. 
4. B. Fibbc, „ idem „ 10,420. 
J. Visscher, „ idem „ 10,200. 
4. A. Raasveld, „ idem „ 10,185. 
B. Zuithoff, „ idem „ 10,000. 
G. Surendonk, „ idem „ 9,900. 
5. B. Teiira, „ idem „ 9,783. 
A. Captem, ., idem „ 9,883. 
F. Verhagen eu 

4. van t Wout, „ idem „ 9,395. 
D. A. Braakeuburg, „ idem „ 9,350.45 
gegund. 

« r e n l n g e n , 15 Sept.: liet liouwen van 2 benedeu-
cn bovenwoniugen; iugek. 6 bilj., als: 
E. W. Wielsema, tc Groningen, / 11,085. 
H . Tapper, „ idem „ 11,475 
4. F. Lnbering, „ idem „ 10,940 
K. Woldcndorp. „ idem „ 10,752 
E. Berkciibosch, „ idem „ 10,422 
H. v. d. Nap, „ idem „ 10,293 
gegund. 

Ti lburg . 17 Sept.: het maken eeuer societeitsznal met 
kasteleins woning cn koffiehuis nldaar, teu dienste der 
Nieuwe Koninkl. Harmonie; ingekomen 16 bilj., als: 
L. Mennen Bossaers, te Tilburg, / 25,980 
Andre Blomjous, .. idom „ 25,700 
F. Blomjous, „ idem „ 25.499 
F. II. Mundos, „ idem „ 25,355 
P. vuu Ricl, „ idem .. 25,250 
VV. F. Weijers, „ idom „ 25,349 
N. van Hes, „ idem „ 24,798 
L. Franken, „ idem „ 24.7S9 
dansseii dc Waijcrs, „ idem „ 23,905 
F. v. d. Schoot, „ idem „ 23,900 
W. van Gorp, „ idem „ 23,90f) 
4. Vermelis, „ idem „ 23.830 
Bera Donders, „ idem „ 23,700 
Wed. Van der Schoot cn 

Gust cu hoven, „ idem „ 23,690 
.Mandie- Vinken, „ idem „ 23,654 
4. de Beer, „ idem „ 23,580 
gegund. 

Oranlngen, 17 Sept.: het bouwen van eeue behui-
tiüKi iugekomeu 9 bilj., als: 
4. Haupt, te Groningen, ƒ 5555 
W. Wictsema, „ idem „ 5496 
4. I I . Muller, „ idem „ 5474 
G. Mculink, „ idem „ 5198 
I I . dansen, „ idem „ 5172 
4. dc Vries, „ idem „ 4885 
H. Oosterlingen, „ idem „ 4762 
H. 4. Vos, „ idem „ 4760 
H. Spin, „ idem „ 4398 
gegund. 

Happemeer, 17 Sept.: het leggen van een grintweg 
vau Sappeniecr naar de greus vau Noordbroek; inge
komen 3 hilj., als: 
11. 4. Kroon cn 

R. Kroon, te 6roningen, f S900 
M. Boersma, ,. Warfliuizen ou 

K. Wassiug, „ Groningen, „ 8760 
W. Bos, „ Zuidbroek en 

P. H. Dopheide, „ Groningen, „ 8750 
Applngedam, 17 Sept.: het opnemen van kei- en 

het leggen van klinkerbestrating, vau de St.- Aunastraat 
tot de oostordraaibrug; gegund aan 4. Veldkamp, te 
Bedum, roor ƒ 1160. 

A r n i i e m , 18 Sept.: het afbreken van een perceel 
op dc Groote Markt en het opbouwen vao eeu koffie
huis met bovenwoningen, uaar het ontwerp van dc 
architecten G. J. ran Gendt on C. M. G. Nieraad al
daar; ingek. 12 bilj., als: 
H. Heuvels, te Arnhem, ƒ 14,760 
W. Pierik en W. Bodt, „ idem „ 14,297 
H. v. d. Sand, „ idem ., 13,878 
G. Liefting, „ idem „ 13,776 
H. Kleinbout, „ idem „ 13,760 
E. Hendriks, „ idem en 

G. Beemer, „ Werkuoveu, „ 13,000 
H. W. Schut, „ Arnhem, „ 12,500 
4. P. Welsiug, „ idem „ 11,781 
4. H . de Vries, „ idem „ 11,348 
B. D. Looman, „ idem „ 11,097 
G. van Berkum, „ idem „ 10,995 
G. 4. Hoogers en 

T. Putman, „ idem „ 10,800 
gegund. 

Herkenrede, 18 Sept.: het bouwen eener kerk met 
toren en pastorie, uaar de plans vnn den architect 

1 1 Margry; ingek 6 biljetten, als 
tc Haarlem, 
„ Amsterdam, 
„ idem 
„ Schngcn, 
„ Weesp, 
„ Haarlem, 

ƒ 155.000 
„ 146,940 
„ 145,589 
„ 137,493 
„ 132,800 
„ 115,900 

t 90.65 
„ 90.00 
„ 89.20 

ƒ 85.99 
„ 84.97 
„ 84.00 
„ 83.54 
„ 83.13 
„ 81.60 

.1. A. Raasveldt 
W. L. Leibbrandt, 
C. Meiiers, 
C. N. Vlaming, 
W. Wcstcrhof, 
B. /uithof, 
gegund. 

lieln. Is Sept.: de levering aan de artillerie-stapel
en constriicticmagazijueu vau nieuw gegoten roodkoper 
eu tin in blokken, tot don aanmaak van geschut: lo 
perc. 8074 KG. nieuw gegoten roodkoper; ingekomen 
3 bilj., nis: 
G. 4. Leeuwenberg, te Delft, 
L . 4. Enthoven en Co., „ 's-Hage, 
R. S- Stokvis en Zn., „ Rotterdam, 

2e perc. 759 KG. tin; ingek. 6 bilj., ala 
(i. J . Leeuwenberg, te Delft, 
J. H . W. v. d. Polder, „ idem 
L. 4. Eittlioven cn Co., „ 's-Hage, 
R. S. Sto'ivis cn Zn., „ Rotterdnm, 
Wed. G. Don-mans en Zn., „ idem 
Ricard en Froiwald, „ Amsterdam, 
per 100 KG. 

\nixi.-iatiuii JS Sept.: het hardmaken der oprillen 
van du Vereenigde polders; iugek. 5 bilj., als: 
G. Honijk, le Purmerend. ƒ 3181 
J, Oldenburg, „ Bergen, „ 2774 
A. Sierhuis, „ Zaandam, „ 2779 
J, Ixiguit 4r., „ idom „ 2400 
4. Ven», „ idem „ 2121 
gegund. 

Keelerarend*veen, 18 Sept.: het bouwen van eene 
}jastoric met parochiale school, aldaar, in 2 perceeleu: 
perc. 1 ingek. 2 hilj., als: 
H. en C. Verweij, te Uithoorn, ƒ 36,020 
C. P. W. Dcssing, „ Gouda . 32,70fJ 

pcrc. 2 ingek. 2 bilj., als: 
H. en C. Verweij, te Uithoorn, ƒ 21,020 
C. P. W. Dessing, Gouda, „ 20,800 

Massu ingek. 3 bilj., als: 
4. Walraven, te Anislerdnin, f 60,500 
4. VV. Braskamp, „ idem „ 57,040 
II. It. Hendriks, „ Oss, „ 49,027 
gegund. 

Dreumel, IS Sept.: het verzwaren van 2 rakken 
Maasbamlijk onder Alfcn eu Dreumel; minste inschr. 
waren lo. C. Bosch tc Dreumel, voor ƒ2360 ; 2o. C. 
v. d. Donk, tc Leeuwen, voor /'267S; gegund. 

'e-Hage, 19 Sept.: bet voortzetten der bedijking 
over 850 M. langs den linkeroever der Nieuwe Mcr-
wede vnn het Gat vau de Ruitersplaat tot de grens
scheiding tusschen dc gemeenten Made c. a. en Wer
kendam; ingek. 7 bilj., als: 
C. v. d. Moijden, tc Hurdinksveld. /' 41,400 
G. de Hoog, „ (ioriuchcm, „ 40,290 
C. v. d. Heuvel, „ Werkendam, „ 39,999 
L. A. van Haaften. „ Sliedrecht, „ 39,730 
T. Smits, „ Wijk, „ 39,600 
A. A. Tukker, „ Aineide, „ 36,990 
C. Bot, „ Sliedrecht, „ 35,390 

M j m e c t - n , 20 Sept.: bet maken van eon nieuwen 
hovcnutiv'shigbulk met puutstuk ou het doeu vuu eeuige 
herstellingen nau dc keersluis iu dc Ooij; ingekomen 
2 bilj., als: 
A. Beutuing, tc Nijmegen, ƒ 10S0 
J. Meijer, „ idem „ 1073 
niet gegund. 

'a-llage, 20 Sept.: het bouweu eener loods tot ber
ging van tclegraafmateriuel op het stationsterreiu te 
Groningen; ingek. 9 bilj, 

ƒ 66S4 
„ 6488 
„ 639Ü 
„ 6270 
„ 5S84 
„ 5280 
„ 8908 
„ 4787 
„ 4300 

4. tie Vries, 
M. Vogelzang, 
4. v. d. Veen, 
E. VV. Wictsema, 
A. H. Teninga, 
VV. Cones, 
L. Thorbruggc, 
4. F. Lijbcring, 
\ . Bons, 

te Groningen, 
, Oldebovo, 
, Zoutkamp, 
, Groningen, 
, Grootegiist, 
, Groningen, 
„ idem 
„ idem 
„ Utrecht, 

liwtida , 20 Sept.: het opbouwen cencr boerenhofstede 
in de buurtschap Hoogevcon, onder Benthuizen, voor 
rekeniug van deu heer Jantzon vau Erffronteu te 
Dordrecht; minste inschr. warcu Gebr. Van Leeuwen, 
te Utrecht, voor ƒ 11,390. 

Hlddelhurg, 20 Sept.: hot verhoogen van don slijk-
vanger met het onderhoud van dien slijk vanger cn 
vau «len dwarsdam op .lc buitengronden iu dc Mos
sul krot, voor den .loaiina-MuriaDolder; iugekomen 3 
bilj., als: 
C. Moerland, lc St.-Auualand. / 2410 
A. vau Popering, ,. Bruinissc, „ 1939 
C. Boot, „ Haamstede, „ 1770 
gegund. 

'e-Heach, 21 Sept.: hut op-dieptc-breugen derhnven 
fc Moerdijk; minste iuschr. was L . A. van Haaften, 
te Sliedrecht, voor -4490. 

Vrenlngen , 21 Sept.: het verdiepen van het Reit-
diep, in 2 gedeelten, bij Grouingeu eu benedeu Wet-
singrrziil; ingek. 4 bilj., ala: 
G. T. Praamstra, te Veenwouden, ƒ 40,999 
D. Kreiter, „ Midwolda, „ 36,793 
A. 4. Blink, „ Groningen, „ 36,000 
J. Roskam, . Sliedrecht, „ 31,990 

l 'treeht , 22 Sept.: de verbetering van bet fort hij 
Rijuauweu; miuste inschr. was 4. Boshouwers, to 
Utrecht, voor ƒ342,000. 

v. i i - i cnL. in , 22 Sept.: lo. het maken vnn 2 land-, 
los- eu ligplaatsen, biuuen de Noordzeesluizcn cn tc 
Vclzen; minste inschr. was M. Deutckom, te Amster
dam, voor ƒ24,447. 

2o. het levereu eu plaatsen van 10,000 M. leugte 
stecurij van Kuileubazalt, tusschen de vlechttuiueu van 
het rijsbcslag, op de kanaaldijken, ia het voormalig 
westelijk 14; minste inscbr. was W. Goedkoop, tc 
Amsterdam, voor ƒ 5347. 

i / a u i d i , 22 Sopt.: bet leggcu vnu 445 M. keibc-
slritttng eu het maken van 33 M. leugte walbcscboei-
ing; geguud a i m G, Vcltmau, te Zeerijp, voor f 960. 

vomterrtiim, 24 Sept.: lo. het hnien vau ö duktlnlveu 
op du scboepsligplaals beoosltMi du Houthnveti iu het 
1.1; minste insclirijvcr was B. vnn der Weerden, te 
Utrecht, voor ƒ 10,950. 

2o. 'et hardmaken eu bcstraton vau een gcdecltc 
vnn den Westcrdokdijk; minste inschrijver was F. K. 
Oziuga, tc Amsterdam, voor ƒ13,980. 

Kempen, 24 Sept.: dc levering aan dc gemeente 
van 400 M ; puin; minste iuschr. wus l). Sul, te 
Kampen, voor / 1059. 

t rnhem, 25 Sept.: lo. hut verrichten van eeuige 
vernieuwingen en herstellingen aan deu grooten toren; 
iugekomen 6 bilj., als: 
S. Bruigom. tc Arnhem, ƒ 2244 
H. Heuvels, „ idem ,. 3090 
M. 4ausen, » idem „ 1999 
G. 4. Hoogers, „ idem „ 1894 
J. Cohen (is., » idem „ 1890 
VV. Leusink eu Zn„ „ idem „ 1847 
geguud. 

2o. dc levering van brandstoffen; geguud - steen
kolen, a ƒ0 .80 per 100 KG. aauJ. Bax, gruis, gƒ0.85 
per 100 KG. ami G. Btiugcrs, beiden tc Arnhem. 

Ueuda, 25 Sopt.: het houwen der fondamenten eener 
kerk met toruu en pastorie; minste iuschr. was 4. 
Smit, te Lekker la ud, voor /'19,4S0. 

BuoBiim, 25 Sept.: het bouweu eeuer villa niet 
koetshuis cn stal, op ecu terrein in de Spiegel aau 
dc l.imlenlaan, nldaar; minste iuschr. was B. Vrakkiug, 
te Bussum, vuor ƒ13,513. 

V l l a g e , 25 Sept.: het bouwen vau nen woonhuis 
aau de Vccnlaau voor tien heer B. E. La Clmppcllc, 
nuar de plans vun den architect EL P. Vogel; ingeko
men 8 biljetten, als: 
B. P. Schippers, tc 's-Hage, ƒ 16,000 
G. Klomp, „ idem „ 14,749 
D. Koek, | ( Scheveningen, „ 14,677 
P. Toeuwissc, „ VHage, „ 14,670 
4. A. Raasveldt, „ idem „ 14,629 
M. J. vun Zanten, „ idem „ 14,460 
T. lloogendoora, „ itlem „ 14,439 
II. W. Bouthoorn, „ idem „ 14,074 

Derdrecht, 25 Sept : het innkcn van walbeschoeiiu-
gen vnn gecretisolcerd dennenhout 180 de Oudc-Mnas 
en aau de Mïjlscbc hnven tc Dordrecht; iugek. II 
biljetten, als: 
VV. D. van Mourik Dz., te Druiupt, ƒ 32,858 
C. 4. Louwmau, „ Dordrecht, „ 32,613 
C. dc Groot, „ Sliedrecht, „ 31,378 
C. de Borst, „ Papendrecht, „ 29,648 
4. J . van Sluisdnm, „ Dordrecht, „ 28,967 
L. Boertje, „ Puttershock, „ 28,900 
L J . T . d . Steenhoven ft Co., „ Dordrecht, „ 28,191 
4an Degens cu Zn., „ idem „ 27,927 
G. Schermers, „ Ecthen, „ 27,600 
Gebr. Ek, „ Dordrecht, „ 27,330 
4. v. d. Vlugt J r , „ idem „ 27,270 

Hetterdam , 26 Sept.: hot bouweu vau eeue bewaar
school cn eene wuuing uau deu Crooswijkscheweg; 
ingekonicu 16 biljetten, als: 
M. Znaijer, te Rotterdam, ƒ 41,006 
.Ion Trommel, „ idem „ 40,856 
II. Wienboven, „ idem „ 35,900 
Wed. G. Camesj en Co., „ idem „ 35,469 
Ü. en B. P. Huurniuu, „ Delft, „ 35,413 
Van Breuu cu Ilurtinan, „ Rotterdam, „ 34.9G1 
4. Ch. dc Waal cu 

E. 11. Kraaijvanger, „ idem „ 34,750 
4. C. Tom, „ Kralingen, „ 34,619 
Th- Kauters, „ Rotterdam, „ 34,243 
A. Hcnkcmans, „ idem „ 34,190 
W. v. d. Hoeven, ' „ idem „ 33,990 
N. de Breij, „ idem „ 33,650 
A, Gijsberts, „ idem „ 33,300 
A. l/t igejaii, n Kralingen, „ 33,270 
11. Cramer. „ Rotterdam, „ 32.888 
A. v. d. Spiegel, „ idem „ 29,450 

Zutfen, 26 Sept.: lo. het maken van ufsluitiugen 
euz. ten behoeve van den spoorweg Zutfeu —Winters
wijk, in 4 perc: 

pcrc. 1 perc. 2 perc. 3 pcrc. 4 
4. Fijlstra, te 

Euschedc, ƒ13,197 ƒ 1 1 , 1 3 0 / 14,591 ƒ 12,320 
A. Rouwcnhorst, 

tu Apeldoorn, 9,639 7,470 
4. Boers, te Zutfeu, 9,497 
11. B. Nales, te 

(iroculoo, 8,354 6,966 8,674 6,708 
G, Schurink, te 

Zutfeu, 8,290 
E . Kerkhof, tc 

Varseveld, 8,650 
4. Zcggelink, te 

Groculoo, 7,892 6,333 
A. Nuiis, tc Win

terswijk, 0,520 
A. Ubbiuk, te 

Brcdevoort, 5,997 
Voor de massa ingek. 7 bilj. als: 

4. Fijlstra, te Enschedé, ƒ51 .238 
II. Haijtink, „ Zutfen, „ 30,900 
II. B. Nales, „ Groenloo. „ 30,702 
G. Schurink, „ Zutfen, „ 30,690 
A. Sicverink, „ Groenloo, „ 29.8S0 
4. II. Smcltzcr, „ idem „ 27,972 
A. Ubbiuk, „ Bredevoort, „ 26,977 

Sa liet maken vuu waclitcrsbuisjes en wnchterswo-
ningcu, ten behoeve van deu spoorweg Zutfen—Win
terswijk, iu 4 perceelen: 

perc. 1 pcrc. 2 perc. 3 perc. 4 
A. Mulderijo, tc 

Vierakker, ƒ 9880 
4. Fijlstra, te 

Enschedé, 9563 ƒ 9742 ƒ 12,892 ƒ 10,892 
N. van Veerssen, 

te Hilversum, 9470 9470 12,378 10,470 
A. Klanderman, to 

Brummen, 9446 
A. J. Wossert en A. 
before, te Lochem, 9250 9356 

G. Schuriuk, tc 
Zutfen, 9235 

D. Assink, to 
Lochem, 8926 

It. M. Wegerif, te 
Aiieldoorn, 8694 

II. B. Nales, tc 
Groenloo, 8206 8409 9,986 8,376 

G. Wegerif, te 
Apeldoorn, 7992 

H. A. Welsing, 
te Brummen, 9946 

4. i Ct hoil'. tc Lochem, 9196 
M. Leliveld, te 

Lichtenvoorde, 10,516 
C. tor Haar, tc 

Winterswijk, 7,450 
T. II. van Ecrdcu, 

te Aalten, 9,400 
A. Nuijs, to Wiu-

torswijk, 7,117 
Voor pcrc. 1 eu 2 te zamen ingek. 2 bilj., als: 

H. A. Welsiug, tc Brummeu, ƒ 18,888 
A. Klanderman, „ idem „ 18,886 

Voor de massa ingek. 6 hilj., als: 
4. Fijlstra, te Enschedé, f 43,089 
II. Haijtink, „ Zutfen, „ 42,496 
N. van Veerssen. „ Hilversum, „ 41,7 *s 
G. Schurink, „ Zutfeu, „ 41,490 
H. B. Nalos, „ Groenloo, „ 34,977 
4. T. Nales, „ idem „ 33,986 

Arnhem, 27 Sept, het veranderen vau 2 uitgangen 
van dou schouwburg; ingek: 5 bilj. als: 
H . Heuvels, te Arnhem f 645 
4. Teunissen, „ idem „ 549 
G. 4. Hoogers, „ idem „ 510 
5. Bruigom, „ idem „ 49S 
M . F. Pruiu, „ idem „ 419 
geguud. 

lirenlngen, 27 Sept.: het dempen vau gedeelten 
der vestinggracht tusscheu het Winschoter- eu het 
liooruscheuicp, cu but iu verhand daarmee gedeelte-
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D E O P M E K K K K — Zoudso. SO September 1877 

lijk afuravru van duu achtergelegen lagen cn huogeu 
wal: ingek. 12 bill., all: , „ . . a n 
G. C. 18. Hoitiughui-.. le Delftijl, r J J f l S 
J. 11. Uffelaar. „ Farnuum, „ 1 4.W0 
A. S. Schaaf.iiin. „ llarlingen. „ W " 3 
li. T. Prumatra, ., Veenwouden, „ 10/.WJU 
P. Habicli, ,. Ditiumoierver-

laat illauuovei), 
E. 11. Knspcr., ,, lleidcrwolderii. 
J . .1. Bakker, » Leut, 
1.. .1. dr Itorst Verdoom, „ Ameide. 
J . van Oijcn, ,, Dreumel, 
J. Koakain. ,. Sliedrecht, 
W. B. Harkema, „ Warlliuisen. 
I. . Kulr» Ka., „ Sliedrecht, 

Zulten, - Sept.: 
alduar; ingek. ü nil., ah: 
II. .1. Bestem, te /.ulfen, 
A. S. Schaafsma, „ Harlingen, 
C. ter Huur, ., Winterswijk, 
ü . Schurink, „ /.utfen, 
A. Bokhorst, » ™ 
geguad. . , 

Itrrcht, 28 Sept.: het herstellen vau pannendaken 
en liet uitroeren van eenig ander werk aan de ceu-
trale werkplaatsen te Tilburg; ingek. 5 hilj., als: 
J. C. v. d. Heuvel, te Tilburg, f 8700 
VV. F, Weiiors. • idem ,. M8'J 

39,400 
SA,900 
80,800 
70,800 
79,710 
78,860 
7:t,SMI 

het aiaLeii vau een exercitieterreiu 

f 18,03(1 
.. 10,888 
„ 10,600 
„ l(r,3ütl 
„ 10.300 

V eljers. 
J. de Heer. 
C. van Eijk, 
1'. 11. Maudos, 

idem 
idem 
idem 

. 3440 
, 3108 
. 30U2 

Advertentien, 

l i i 's l i 'c l i lc Y N i i i O T H H l e n 

l)r. ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DO
MEINEN TK BREDA, ml in het Koflijhuis „hel 
Haf run Holland" hij J. LOOS, te Breda, len 
overslaan van deu Notaris VAN (HLS, hij inzet op 
Iiingsdag den Ml October 1H77 en finaal op Dings
dag den 18 November 1877 , telkensdes voormiddags 
ten tien ore, iu het openbaar 

V E R K O O P E N : 
Zes blokken geslechten Vestinggrond te 

Breda, verdeeld in56 kavels, als: 
22 buiten de gewezen Boschpoort, met 

inbegrip van den grond en tuin van 
het oude tolhuis; 

22 buiten de gewezen Haagpoort, aan 
beide zijden van den Steenweg; 

12 buiten de gewezen Waterpoort, 
alsmede de afbraak van het oude tol

huis, buiten de gewezen Boschpoort. 
Op ile Hokken kan worden ingeschreven. 
Gedrukte voorwiuinlen, |iei-ceelshesi'lirijviiig en 

kaart, rijn vun af den 13 October 1877 voor 25 
units te verkrijgen hij den Ontvanger der Registratie 
eu Domeinen le Breda, die op verzoek ook nadere 
inlichtingen geeft. 

Aanwijzing geelt ile Hoolil-Opzigter P. VAN DK 
E R V E , ie Breda. 

ISiMiiur der Hfjtislralii' rn Domeinen. 

Onlniaiiteling dep vesting Venlo. 

D E ONTVANGEN »v.n REGISTRATIE ES I>0-
MEINEN TK VENLO, a l op Dinsdag den 9 Or-
tober 1S77, des middags Um 12 uiv, in het Koflljhnis 
»de Fontei»" van de Kinderen ItOlJHS aldaar, in 
liet üpenuaar eu under voorbehoud van hoogere goed-
keuring 

AANBESTEDEN: 
Het maken van een gemetseld RIOOL 

onder den weg in het verlengde der 
Lomstraat, het doen van de hier
voor benoodigde ontgraving en aan
vulling en het opbreken en herleg-
gen der keibestrating op een deel 
van genoemden weg. 

NB. De te verwerken hoeveelheden bedrogen on
der anderen ongeveer: 

335 M Metselwerk in nieuwe steenen; 
1750 i Grondwerk, en 
600 M - bestrating opbreken en herleg-

gen. 
De hestediiijj geschiedt bij enkele inschrijving-
De itischiijvingi-hiljelten moeten /ijn ingelicht als 

bij hel Itestek is voorgeschreven , en moeten daags 
vóór de aaiil>esi«ding vóór .1 uur des middags wor
den ingeleverd op de iu het bestek bepaalde wijze. 

Hel bestek met teekening ligt ua 30 September 
1877 ter inzage aau de kantoren der Registratie en 
Domeinen te Maastricht, Sittard, Roermond en 
Venlo en is aan laatstgenoemd kantoor legen beta
ling van ƒ I verkrijgbaar. 

Di- aan wijzing in loco wordt gegeven op Maandag 
den 8 October 1877, des middugs om 12 ure 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dingsdag 0 October e. k., des middags ten 

12 ure, in het Hotel De (Jade Graaf, in de hal
verst raat. le Amsterdam. 

van het bouwen van een MAGAZIJN 
met 6 BOVENWONINGEN, op een 
terrein gelegen in de Jooden Hout
tuinen, N 3. te Amsterdam, 

waarvan het Hesu-k en Teekening ter visie liggen 
in voornoemd Hotel. 

De lieslekken a / I per exemplaar verkrijgbaar 
ter Stooijwielpci-wlrukkerij van t'. L . VAN LAN
GEN Hl'USEN. 

Nadeiv inlichtingen geell de Architect 
V. BIJVOETS Os., 

te Amsterdam. 

OPZIGTER flQ 's maands. 
Te Dordrecht is benoodigd een Dagelijksch OP

ZIGTER, tevens bekwaam TEEKENAAK . om 
gedurende eenige maanden werkzaam tc zijn bij de 
uitbreiding van de Gemeentelijke Gasfabriek. 

Gegadigden gelieven zich vóór 15 October 1877 
in persoon te wenden lot den Directeur der Gemeen
tewerken aldaar. 

Voor dagelijksch bureauwerk wonlt tegen 
November e. k. gevraagd een bekwaam en net 

T E E K E N A A R . 
Hierop refleeteerende ndresseerc men zich, met 

bijvoeging der noodige bescheiden eu eigen teeken
werk, aan J. MARIS, Architect, 

te Groningen. 

Ontmanteling van Grave. 
O P E N B A R E 

A A N B E S T E D I N G . 
1)B ONTVANGER DIB REGISTRATIE EN DO

MEINEN T E GHAVE, zal op Donderdag den 4'"> 
Oetolter 1877, des middags ten 12 ure, in het Lo
gement »De E e n h o o r n " , bij de Dames PRINSEN 
aldaar, in hel o]>eiibnar 

A A N B E S T E D E N ; 
Het AFGRAVEN van een deel van het 

GLACIS vóór het Kroonwerk Coe-
hoorn op den regter Maasoever, be
nevens het ii FB RE KEN der Maas
poort en het SLECHTEN van den 
Hoofdwal tussehen de Maaspoort en 
het bastion Bekaf te Grave. 

NB. De te verwerken hoeveelheden bedragen 
onder anderen ongeveer: 

38700 11» GRONDWERK, eu 
900 i BREEKWERK. 

De Iwstcding geschiedt bij enkele inschrijving. 
Bestek en teekening zullen van 24 September 

1877 af ter inzage liggen aan de kantoren der Re
gistratie en Domeinen te 's Roseh, Venlo, Nijme
gen en Grave, en aan laatstgenoemd kantoor, te
gen In-taling van f I.— per exemplaar, te beko
men ziju. 

De aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
Dingsdag 2 October 1877, des namiddags ten 4 
ure, te beginnen aan bet fort Coehoorn. 

Nederlandsch-Westfaalsche 

S P O O R W E G - M A A T S C H A P P I J . 
(Lijn ZUTPHEN—WINTERSWIJK.) 

A A N B E S T E D I N G 
op Woensdag den 24'"" October 1877, 

des namiddags ten twee ure, ten Raadhuize te 
Zutphen, van : 

Bestek u". 13. 
Het maken van GEBOUWEN en IN 

RIGTINGEN op station Winterswijk. 
De hischrijvingsbiljetteii moeten uiterlijk één uur 

vóór de besteding, vrachtvrij wonlen bezorgd ten 
Raadhuize te Zutphen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Directeur-
Ingenieur te Winterswijk, bij wien tevens hei bestek 
met teekeningen op franco aanvrage en tegen be
taling van ƒ 3 . 5 0 van af den l " ' n Oetolier a. s. 
verkrijgbaar is. 

DE DIRECTIE. 
Winterswijk, 

den 25 September 1877. 

AANBESTEDING. 
HET ROOMSCII-CATHOLIEK KERKBESTUUR 

HEB PAROCHIE » 0 . L. V. H E M E L V A A R T " te 
GOUDA, is voornemens, op Maandag den 20 Oc
tober 1877, des namiddags ten 2 ure, in het Lo
gement Zalm alduar, aun te besteden.' 

den Bovenbouw eener KERK en PAS
TORIE aldaar. 

Van af 10 October e. k. zijn de Bestekken heen 
galden verkrijgbaar bij den Boekhandelaar B. A. 
VERZIJL te Gouda, en liggen ter inzage te Rotter
dam iu het Z. Rolt. Koffiehuis; te Delft iu de 
Bolk; te 's Hage in het Z. Rolt Koffiehuis; ie 
Haarlem in de Kroon.; te Utrecht in de Lig
gende Os; te Amsterdam in het Poolsche Kof
fiehuis en het hotel het Wapen eau Friesland en 
te Gouda, met de teekeningen, iu het.Logement 
de Zalm. 

De annueeinbilletten iu te leveren vóór deu 29 
October 1877 aan de Pastorie op de Haven. 

Aanwijzing op het terrein OJI Maandag 22 Octo
ber 1877, des namiddags ten 2 ure. 

Inlichtingen geeft de Bouwmeester A. C. BLEUS, 
te Hoorn. 

Inschrijving: 
op Dinsdag 2 October 1877, in het Timmerhuis 
te Rotterdam. naar 

De Lavering van 150,000 Pauconval-
keien, 0.14 bij 0 16, hoog 015 Me. 
ter, of 150,000 Ben Ahinkeien. 0.14 
bij 0.16, hoog 0.15 Mater 

De voorwaarden liggen , op de gewone dagen en 
uren, ter lezing op het Rureau voor de Plaatselijke 
Werken enz., in het Timmerhuis en zijn, voor den 
prijs van 5 cent, verkrijgbaar bij W«d, P. VAN 
WAESBEROE EN ZOON, Boekdrukkers in den Hout
tuin No. 73. 

MAG VZIJ]\VAXTEEKE> T BEHOËFTE\| 
voor BOUWKUNDIGEN 

B E R N 1 . J . ZANDVLIET. 
Oudegrac/il, hork Vinkcnlntrgiiteeg, 

te U T R E C H T . 
O N T V A N U B N hel LEDER CALQUEERPA 

PIER, een geheel nieuw soort, goed diuirsehijni-inl 
zeer sterk: wijders alk) andere Teekenbehoeften 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

V A L D B , 
geeft, berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor dei 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld 

FOLK.ERS & C o . te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen v a n Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orden vooi' geheel Nedtr-
land uangenomen op gelijke voorwaarden als uau de Fabriek. Helt weg N". 3, tc Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

SUIJTVER Hk. J O N K E R & ZOON, 
S T O O M K E T E L M A K E R S te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 
Ten overstaan van den No

taris W. J. EIKENDAL zal, 
in het openbaar, in het Ven-
diihuis der Notarissen, in de 
Nobelstraat te Gravenhage. 
op Maandag den lOn No

vember 1877, des namiddags te 5 uren worden ge
veild , en op Maandag den 2(in November daar
aanvolgende, des avonds te 7 uren, wonlen ver
kocht: 

Het zeer aanzienlijk DUBBEL HUIS, ERVE 
en TUIN , allergunstigst gelegen aan den Sche-
veningschen Straatweg, op den hoek van de 
Anna-I'niilowniistraat te 's Gravenhage, tegenover 
het buitenverblijf RUSTUUR", plaatselijk gemerkt N". 
14, kadaster sectie O N°. 457, groot 9 aren 13 
centiaren, Itevnttende beneden twee Zijkamers. Eet
kamer met Veranda, PnivisiVkamer en Hinken din
gen Kelder, groote Mangel- of Badkamer, goed in
gerichte Keuken cn Bijkeuken en verschillende Berg
plaatsen voor brandstollen: op de Hei-étage vijf groote 
Kamer* en suite, waarvan de Zijkamer met buiten
gewoon fraaie Veranda in Pompejannsrhun stijl ge
schilderd, met opschuivende ramen van spiegelglas van 
de kamer gescheiden, en aan den buitenkant mede 
van wegschuivende ramen met, spiegelglas voorzien, 
uit welke Veranda men een alleraangenaamst verge
zicht heefl over den Scbevennigsehen weg tot dooi
den Tol; twee kamers zijn thans met zeldzaam fraaie, 
goed geconserveerde liet iimi leringen van de jaren 1017 
en 1020 en binnentuinen van antiek goschilitenlc 
ruiten uit de zestiende en zeventiende eeuw, vanaf 
het Jaar 1547 georneerd; voorts zijn inden kamen 

antiek goudlederen Behangsels, Plnlbiitb- en prach
tige Schoorsteenen met Schilderstukken en een ge
heel Ameublement uit denzelfden tijd; op de tweede 
étage zijn vijf groote Slaapkamers, twee Kabinetjes 
en Alcove, eu op den Zolder mei afgeschoten trap 
nog twee groote Kamers. Het geheele Huis is voor 
eeuige jaren geheel nieuw en uitmuntend gebouwd, 
bijzonder di-oog met op de rnm-en geplakte behang
sels; van de ruime vestibule, van de trap en de gan
gen zijn de muren allen evenals de meeste platoiids 
van geschilderd stuc; in alle Kamers zijn groote 
vaste Kasten en in de Eetkamer tevens 080 brand-
klltts; ook is in den Tuin ecu gemetseld Tuinhuis, 
terwijl het Huis voorzien is van Gasleiding en alle 
verdere gemakken, die voor een woning van den eer
sten rang kunnen gevorderd wonlen. 

Aangeslagen in de directe lielasting als gebouwd 
en ongebouwd eigendom over 1877 met ƒ 1 5 3 , 0 1 . 

Te bezichtigen des Dinsdags en Prjfdoas van 2 
tot 4 uren , mits vooraf bij de liewoners belet vragende. 

Het perceel is te aanvaarden bij de betaling der 
kooppenningen op den ln Mei 1878. 

Onder den verkoop zullen niet begrepen zijn de 
antieke Roiseritii, Schoorsteenen, Behangsels, be
schilderde ramen enz., thans in de twee antiek ge
meubileerde Kamers aanwezig, nis zullende later af
zonderlijk wonlen verkocht. 

Nadere informatien te bekomen ten kantore vun 
den voornoemden Notaris, in het Noordeinde N°. 38 
te '* Gravenhage, alwaar intijds de bewijzen van 
eigendom en voorwaarden vun dezen verkoop ter in
zage zullen liggen. 

Afschriften van attesten op fr. aanvr. gratis en frase 

DROOG HOUT. 
Niet aan werking onderhevig hout 

Adres 

FABRIEK VAN KRIMI'VRIJ HOUT 

WMenburger dijkje, 3 1 » , AMSTERDAM 

Afschriften van attesten op fr. aanvr. gratis en fnui, 

De OROOTSTE MAGAZIJNEN van 
MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS 

bevinden zich 
ROTTERDAM, AMSTERDAM. 

Nieuwland N 1. Bloemgracht 77 
(Vatttlcmd) O & J. COOL. Fabrikanten 

BEKROOND 
Amaterdam Parijs Arnhem Philadelphia 

1866 1867 1868 1876. 

GEBROEDERS DIJKERMAN te Breda 
door uitbreiding der zaken en de toepassing nu 
stoom tol sjHH-dige allevering in slaat geslelil 

bevelen zieh hierhij aan voor hel maken van 

V E R P L A A T S B A R E I I 0 L T Ë \ IJËBOUWTJES. 

Prijscouranten worden op franco aanvrage gnttl 
verstrekt, terwijl het modelboek na ontvangst M 
40 cents in postzegels kan wonlen toegeSOIldeu. 

A A N B E S T E D I N G . 
KERKVOOGDEN UEU HERVORMDE GEMEENTE 

T E OUDESCHILD or TEXEL, zullen op Vrijdag 
l i l October 1877 in het openbaar aanbesteden: 

De vernieuwingen en herstellingen aan 
Kerk en Pastorie aldaar. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens tj 441 der A. V . . de inschrijvingsbilletteu 
moeten voor 8 uur 's avonds van bovengenoeinden 
datum worden ingezonden bij den President-Kerk
voogd. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij deu ontwerper, 
den Opzichter vun den Waterstaat, den Heer L. 
KOOT, te Den Helder, bij wien ook de teekenin
gen ter inzage liggen. 

Bestekken zijn a f 0.75 te verkrijgen bij den Pre
sident-Kerkvoogd te Oudeschitd. 

Kerkvoogden der Hervormde gemeente te 
Oudeschitd op Texel, 

J. K. G. MULLER, President. 
J . VOS. 
W. METS Tz. 

Oudeschitd op Texel, 30 Sept. 1877. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Kisniiur» van Zuilen- en ialrlbazali-ïriirvrii 

in R U N P R U I S S E N , 

Handelaars In Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BKDIXSTKEN, VOORVASTE STEENES, ESZ-
MeuKthaven X.sjjde 55, R » < t * r d n i n . 

PBJJL4. QUALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ6.— , per 25 vaten ƒ570, 
per 50 vaten ƒ 5.40, 

b j j g r o o t e r e p a r t j j e n o v e r d e n p r j j a Dana 

o v e r e e n t e k o m e n , 

AUGUST OSTLER, 
G l a s h a v e n l a te Rot te rdam 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JüXUH & Co, Civ. Ing. 

te O U D E W A T E R . 
Vervaardigen STOOM- en HAND-BAGQERMOLBB 
volgens eigen systeem. 

II. IIOLSItOKIl te Arnliem. 
FABRIEK en MAGAZUH van Waterpas 

Hoekmeet instrumenten. alle soorten * 
Equerres. Bakens, geijkte Meetkettingen 
Teekengereedschap, euz. enz. 

S T O O M K E T E L M A K E R 
en Fabrikant van Stoom- en andere Werk 
tuigen, voorheen Lid der 

firma SUYVER Hk. 10NKER & Zn.. 
I levert in den kortst inogelijken tijd KETELS * 
I alle bekende typen; belast zieh niet ulle repaf*' 
j tien en veranderingen aan besumnde Ketel*-

Hollandsche Tuin. 
B i c k e r s t r a a t 2 0 e n - f 

I AMSTERDAM. 

O. drukt by G. VV. \AÜ DER WIEL & t" te Arnhem. — Alle stukken en advertentien te adresiacren aai, den Redacteur F. VV. VAN GENDT JGsn. te Arnhem. — Uitgave van IX A. THIEME. 
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ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS on WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 
Verschijnt Zosd.g>. Pry. per S maanden /1.65. Men abonneert zieh TOO 

een jaargang. Abonderljjke nommera bij vooruitbeitellinz 15 cruis. 
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DE KüNSTNIJVEIÏ I IEin 01' DE HISTORISCHE 

T E N T O O N S T E L L I N G VAN FRIESLAND. 

IL 

Een eigenaardige tak van kunstnijverheid der Frie
zen van vr-oegere eeuwen is de vervaardiging van 
gesneden meubelen en huishoudelijke gereedschappen. 
Pc ten toonsttd ling is er overvloedig van voorzien : 
kasten, kisten, stoven, innngelplanken, naaikistjes, 
tabaks- en snuililoo/eri, pijpbewuarders, brei* en nies-
sescheeden, niessehechten, cn nog een menigte 
andere snuisterijen, 't Spreekt vanzelf, dat veel 
daarvan evenmin tot de eigenlijke kunst kan gerekend 
wonlen. als de vrij algemeene gewoonte der Hin-
leloopers, om hurt huisraad te besehOoeren. Ze zijn 
meestal plomp vair vorm en smaakloos iu ornamen
tatie. Slechts /eer weiirig VOOTwerpen van dierr aanl 
dragen den stempel van kunstwerk ; daaronder- kunnen 
gcbiacht wonlen enkele pronUuwten of heeften. 
Yoonil .li- keelt in de Hiudeloo|>er kamer mag als 
een meesterstuk van houtsnijkunst wonlen aangemerkt. 
Het paneelwerk is iu vakken van het keurigste snij
werk verdeeld. De beeldjes en het lofwerk /.ijn 
snaakvol an vlug iu bet harde eikenhout uitgehouwen. 
Dfl kroonlijst is eveneens — afwijkende vnn de gewone 
wijze van ver-sieren dezer meulielen — van lofwerk 
Yooi-zien. Deze rust op uitgeschulpte korinthische 
Uilen. De zijden zijn ook bewerkt Het geheel 
staat Op peervormige elibenhonten poolen, die op 
\ Jour gewerkte schragen (schammels) rusten. Het 
meubel, ofschoon reeds meer dan 200 Jaren oud, 
is uitmuntend geconserveenl; de houtnerf is nog 
niet door de wrijfwns geschonden. Het is cen ju
weeltje van \ 7J,-eeuwsche schrijn werkerskunst. 

Aan de overzijde van den wand van dit vertrek 
staat een g.'beeldbouwde kleerkist of screen ran de* 
zelfde keurige bewerking, maar niet verheven snij
werk. Ook dit stuk is ongeschonden bewaard. 

De gang bij saai III inkomende, vindt men cen 
keeft van andere bewerking dan de vorige Het 
gebeitelde eikenhout is hier ingelegd met gepolitoerd 
ebbenhout, hetgeen op het dodo eikenhout zeer fiaai 
uitkomt. Ook dit model is smaakvol vair vorm en 
keurig van bewerking. 

In de gang bij zaal VII bevinden zich een vijftal 
lusten, minder schoon van bewerking, cn minder goed 
onderhouden. 

Fraai van teekening is daarentegen de keeft van 
pulksaiulerhout, ingelegd met ebbenhout, in zaal W i l l , 
bc verheven paneelen maken inet dc kroonlijst en 
de kolommen min de zijden en in het midden van 
het front een fmni geheel. (Joed geronscrvceid, maakt 
dit meubel een sieraad uit van de 1'i-onkzaal bij den 
uitgang van het gebouw. 

Onder de kleinere meubels vindt uien een verza
meling kisten, doosjes cu stoven, allen min of meer 
van snijwerk voorzien, waaronder enkele fraaie exem
plaren. Zij bevinden zich onder de vitrines iu zaal VIL 

In de gang bij zaal VII treft men in eeu vitrine 
een verzameling mesue en bi-eischeedeir aan, waar* 
onder zeer Iniaie exemplaren; zij stellen meestal bij-
btktthe taJereelen mei bij ind teksten voor. 

In saai XI vindt noen, onder dc uitgebreide ver
zameling tabakadooten en ander i-ookgerccdschnp, 
eenige fraai gesneden talmksdoozcn in buut, ivoor 
"ii parelmoer. 

Onder de nieiiliolstukkeu vnn Friesrho kunst moeien 
*ij eindelijk de auinlaclit vestigen op twee zeldzame 
tafels, die iu de Pronkzaal aanwezig zijn Op het 
«rste aanzien schijm>ri de bladen tc bestaan urt 
Wrait mariner, ingelegd mei gekleurde gesteenten. 
Huur bij nauwkeurige beschouwing blijkt het, dat 
•far dén ruwen steen een soort van zwarte stucpnsta 
is gestreken , wiutiïu in de nog vochtige massa fraaie 
Vuren zijn geschilderd. waarvan enkele naderhand 
Met eerr scher|>e stift zijn overgetrokken, zoodat zij 
het voorkomen hebben van ingelegd te zijn. De 
vroegere benaming van alfeeseo-wer\\ is daumin 
"iet oneigenlijk. De plaat is later vernist, zoodat 
het geheel eene gladde op|>ervlakte aanbiedt. De 
'wkening en onloruumtie zijn fraai, lu het midden 
e" aan tic hoeken bevinden zieh medaillons, voor
stellende landschappen met pluimgedierte. De ruimte 
Wen de medaillons is met bloem- en lofwerk be< 
<fekt. Die kunststukken zijn door zekeren Dusch iu 
lb'97 vervaaldigtl. Enkele kleinere voor-werpen van 
•lien aard vindt men in zaal XII. *t Schijnt, tlat 
'Iie kunst in Nederland met dien meester U verlo-
feu gegaan. 

Thans valt te beschouwen een reeks van meubelen 
v*n vreemden oorspiung, in de Pronkzaal aanwezig. 

Rij den ingang links ontwaren wij een keurig 
•"tbinctje uit den tijd van Lodewijk XIV. Het is 
%r ebbenhout vervaanügd en ingelegd met scliïld-
i'I op rooden grond, waailusschen lofwerk cn 
Wldjes van gedreven metaal. Van binnen is het 

prachtig bewerkt in denzelulen geest als van buiten, 
liet is in 1083 door een Friesch edelman op zijn 
reis dooi' Italië aangekocht cn wordt voor- ecu zeld
zaam stuk gehouden, daar de wederga niet is ge
vonden in het museum van ('luny te Parijs, noch 
iu de schatkamer van deir koning van Saksen, noch 
iu het museum van antieke meubels vau den koning 
van ('ruisen te Herlijn, 

Op eenigen afstand daarvan verwijderd staat een 
prachtig kabinet, style Louis XIV, roet verschillende 
kostbare houtsoorten ingelegd, en met allerkeurigst 
parelmoer snijwerk versierd. 

Daarnevens ontwaart men weder een palissander
houten kastje, van binnen geheel met schildjiad in
gelegd cn met verguld lofwerk versierd. Daarop 
staat een ebbenhouten juweelkistje, ingelegd rnet 
vofiiiredelijk gegruveenle zilveren platen. 

Auu de tegenovergestelde zijde ziet men een dito 
kastje, samengesteld uit kosibaiv houtsoorten en van 
binnen kunstig ingelegd met ebbenhout, schildpad en 
ivoor. De smaakvolle ornamentatie en combinatie 
trekken de bijzondere aandacht van de kunstkenners. 
Daarop staat weder een juweelkistje, ongeveer van 
dezelfde samenstelling als hel vorige, doch nret nog 
fraaier graveerwerk. 

Vervolgens vindt men in deze zaal eenige prachtige 
grlieeldhiuiwde tafels en latafels in ivnaissanee-slijl, 
bedekt met zeldzame marmersoorten. 

Een andere lak van kunstnijverheid, hier verte
genwoordigd, is de drijf* en graveerkunstin metalen. 
Hiervan is een overvloed zoo groot, tlat het moeilijk 
valt hei goede van het minder goede tc oinlci-scheiden. 
In de eerste plaats wenschen we de aandacht te ves
tigen op de eigenaardige collectie gegraveerde en 
gedreven tabaksdoozen. 't Schijnt, dat in de 17 a c 

en 18*" eeuw in Friesland de kunst om rood- cn 
geelkoper te otxnbineeren vrij algemeen is geweest. 
Althans de meeste voorwerpen van dieir aard zijn 
op die wijze samengesteld : iu de roodkoperen bodems 
is namelijk het geelkoper ingelegd, soms in zeer 
scboone ligiiren en geestige voorstellingen. De meeste 
tafereelen ziju echter aan tie gewijde geschiedenis 
ontleend. 

Haar bovenal wonlt de belsjigstelling in hooge 
mate gewekt door den rijkdom van gegraveerde en 
geciseleentc gouden eu zilveren voorwerpen. Zelden 
zal men zulk een schat bij elkaar vinden. Natuurlijk 
is ook hier veel kaf onder ' t koren ; maar toch kan 
men bij nauwkeurige beschouwing nog een schat van 
kunstproducten daaronder gewaar woiden. 

In de groote vitrine van zaal IV valt het oog 
dadelijk op een kolossalen verguld-zilveren Itokaal, 
voorstellende cerr aardglobe op voetstuk, in 1007 
geschonken aan de stad Franeker door tie meiers 
«Ier landerijen op het liil.lt , door den hertog van 
Saksen aan die stad vereerd. De toenmalige bekende 
wereld is daarop met een uitvoerigheid en nauw
keurigheid voorgesteld, die tie bewondering van de 
mannen van wetenschap eu kunst gaande maakt. 
Het deksel draagt een schildhouder en de voet is 
kunstig gedreven. 

Vervolgens trekken terzelfder plaatse de aandacht 
twee reusachtige zilveren beospotten (bondskarrnen), 
de eene met gedreven, de andere met gegraveerde 
figuren versierd, 

De groote vitrine van zaal VI bevat een menigte 
gouden eu silveren voorwerpen, even merkwaardig uit 
het oogpunt vnn geschiedenis nis van kunst. Een kunst
werk is de lil veren beker met toebeh ooren van 't schut* 
tei-sgrld te llolswnnl, anno l 'i.'fó. Ook de zilveren 
schut tersduif van de stad Sloten is verdienstelijk IM--
werkt. Maar vooral is de gouden beker, vereerd aan 
den generaal majoor F. vnn Growslins, ter herinne
ring van den slag van Miltpluquct A". 1700, zoowel 
als kunstwerk , als historisch gedenkstuk merkwaardig. 
De ornamentatie, lober aangebracht, is schoon, het 
gegraveerde wapen is voortreflelijk uitgevoerd. 

Daarnevens slaat een fraaie gedreven, verguld-
zilveren beker van het Waterschap der Vijf deelen 
zeedijken lliuueii- eu Buitendijks. 

In zaal VII trek) de aandacht, een kostbaie 
verzameling zoogenaamd zilveren kiudersjieelgoed. 
Onze voorraderen, dia hunne kinderen met zulke 
kostbare v.iorwerpcn lieten sjielcn, moeten zich wel 
irr witdde gebaad hehlien. Jammer zoude het ge
weest zijn. uls zoo menig kim«tpi"oduct door de ver
nielende hand vair het kind verloren wan gegaan. 
Onze hedendaagsche patriciërs hebben gelukkig met 
•org het overgeblevene uit Ininiie kinderjaren bewaard, 
Sn nieren Of thans hunne kostbare porseleinkasten 
mee op. 

Eigenuanlige overblijfselen uit het huiselijk teven 
van hel voorgeslacht zijn dc trotiwkistjcs cn bran-
dewijnskommen. In de 17** cn 18U j eeuw schonk 
de minnaar aan ziju bruid zulk ecu kistje gevuld 
met sxliL '̂pji'sschelliiigeu, later met gloednieuwe du-

ka tons, ja zelfs met gouden dukaten. Hij huwelijks-
en trouwplechtigheden wenl brandewijn met rozijnen 
iu zilveren bi-andewijrrskominen voor-gediend. Wij 
vinden in zaal VIII een keurige verzameling van der
gelijke voorvvei'|H'n, in allerlei vormen cn soorten van 
bewerking: geslagen, gegraveerd , gedreven. :i jour 
en als omtillewerk. Zeer kunstig bewerkte exem
plaren treft men daai-onder aan. 

Zaal XI bevat, inzonderheid in de groote vitrine, 
een overvloed van zilverwerk, waar-onder voorwerpen 
van bijzondere kunstwaarde. Onder de flUgranwer
ken munten uit twee kostbare llieekistjes van draad
werk , een zilveren halskraag en een drietal bloem* 
Itekers; onder het graveerwerk zijn dc met zilver 
beslagen groote drinkhoorns bezienswaard. Maar 
onder het drijfwerk is zooveel schoons, dat het moei
lijk valt, om elk voorwerp afzonderlijk hier op te 
noemen. Slechts enkelen willen wij met name aan
duiden : de zilveren kandelaars ri°. 10 err 32, dc 
silveren mndewijnskop mei deksel n°. 28, de zil
veren trekpot ii". 70, het zilveren olie-err-azijnslel 
ii°. M l , de zilveren suikerbus, |>eperbus en mosterd
pot n°. l i t — H G . dito bussen n». 135 cn 101. de 
zilveren kroes n°. 104, tie zilveren gordels met bij
behoorende ornamenten n°'. 209—211. 

lu vitrine n°. 150 vindt meu onder tie lijfsiera
den enkele precieuse siukkcn van cantUlewerk: vooral 
de gouden tuigjes n°. 32 en 33 zijn juweeltjes van 
goudsmidskunst. 

In de 't-'oote glazenkast van zaal IX eindelijk is 
cen verzatlnilliirg zilveren voorwerpen geëxposeerd, 
waarondei^'-an hooge kunstwaarde. Zoo geeft n°. 
2'in tc at'^iihouweii een hoogen verguld-zilveren be
ker met géureven sieraden en jachtvoorstelling, be
nevens een versierd deksel, waarop een schildhouder 
met wapens. Ofschoon minder fraai van teekening, 
is bet drijfwerk echter hoogst verdienstelijk. Onder 
n° 3-1 worden een groote gedreven schotel en schenk
kan geétllperd, waarvan de ociianierrtatie bijzonder 
verdienstelijk mag genoemd worden; de twee groote 
zilveren kandelaars, tot dezelfde inzending behoorende, 
zijn minder' fraai van vorm dan goed van bewer
king. Twee kleinere schalen onder n«. 25 en 31 
aangeduid, dragen iu teekening cn uitvoering blijken 
van kunstwerk. Maar de kostbaarste verzameling 
van gedreven zilverwerk is de twee groote zilveren 
schotels rnet gedreven mythologische figuren en het 
wapen van 1'opla in het midden, benevens de ge
dreven schenkkan err twee dito kandelaars, in dezelfde 
vitrine onder n°. 17 vermeld. Wegens hunne hooge 
ku list wamde en tie algemeene aandacht, ilie inzon
derheid de schotel cn schenkkan bij voortduring trek
ken, wenschen wij deze voorwerpen eenigszins uit
voerig te beschouwen. 

De schotel, of liever het waschbekken, is 02 c.M. 
in doormede en In-vat op zijn ran I acht medaillons, 
waarin roOrotcUingen gedreven zijn, ontleend aan de 
Herscheppingen van Ovidius. De kunstenaar heeft 
nier de beroemde gravures van Hendrik Goltzius tot 
model genomen. Elke fabel is daarop irr haar ge
heel voorgesteld op ver-schil lenden achtergrond , waar
op de flguren vlak, meer opgewerkt en halfverheven 
ziju aangebracht. Men moet zich verbazen over de 
lijrie en s<>|Ui.r-M> teekening der ligiiren. vooral optie 
achtergronden. Met een wam meesterhand zijn hiel
de voorwei-|M'ir in naiivvlijks verheven oppervlak tot 
iir de kleinste bijzonderheden uitgewerkt. Dc half
verheven beelden op den voorgrond zijn wat forscfa 
voorgesteld en de proportie!, der licliiminsdcelen, die 
in wijkende houding zijn voorgesteld, niet altijd juist 
in 't oog gehouden. De vier medaillons van het bek
ken tier schaal ziju ui"t allen ontleend aan tie ge
noemde gravuren. Grooter dan de randteekeniiigen, 
komen de deugden en gebreken vau den kunstenaar 
ST nog duidelijker op uit. Maar die kleine feilen 
moeten over 't hoofd worden gezien bij de waardee
ring van zulk een kunstgewrocht. 

De -'lu'nkkati of lampetkom, in renaissance*vorm, 
is 32 cM. oir heeft aan elke zijde van zijn buik eeu 
vooi-stelling, betrekking hebbende op tien Zondvloed, 
naar desaUHa teekeningen van Golüius, Voortrafle-
lijk komt liiei' het menschelibeeld in zijn verschil
lende standen uit. Verrukkelijk schoon zijn de per-
Bpaotlevoa oo ue verschillende watervallen in het bolle 
metaal teruggen-even. De slanke hals van tie kan 
beval Bah weerszijden een Stroomgod, terwijl het 
oor uil cen dolfijn bestaat en de platte voet met 
zinnebeeldige figuren van de Vier Elementen is ge
dreven. Zoowel het werk als het merk, cen be
ker en staande leeuw, Torradondoielfdcmnmtnrhsnd 
als die den schotel heefl vcrvaanligd. 

De kleine schotel schijnt van de/elfde hand als 
die van het waschbekken. Hij is in c.M. in door
snede en bevat Op den rand vier medaillons, voor
stellende, in zinnebeeldige figuren, de Vier Wereld-
deelen. De hoogverheven figuren zijn meesterlijk 

van teekening en bewerking. Ook hier is het mees-
teriuerk een beker. 

Al tleze voorworpen schijnen vervaardigd te zijn 
in het laatst der 17 J c eeuw en dragen duidelijk 
blijk door een Xcderlaridschen meester bewerkt t e 
zijn. Jammer, dat van deze cn dergelijke kunst
werken de scheppers totdusver onbekend zijn ge
bleven. 

C. 

EEN NIEUW WOORDENBOEK DER BOUWKUNST. 
[Vervolg en slot van NQ. 39). 

Van deze vooruitgaande beweging in dc bouw
kunst, zoowel als in vele andere kunsten, is het 
gevolg, dat ecu nieuwe technische taal zich is ko
men voegen bij de gebruikelijke. Alzoo is een nieuw 
werk noodig geworden, tlat «leze bijzondere taal ver
klaart aan hen, die haar- begeeren te kennen ente
vens nl de kermis samenvat, die de man vnn het 
vak behoort te bezitten. Men weet, dnt het woor-
denboek de beste vorm is (? R v. E.) voor speciale 
of technische werken; de schrijver heeft zich dan 
ook spoedig laten bewegen dien aan Ie nemen. 

Niet, dut op dit bijzonder gebied irr vroegere tijd-
perken geen boeken verschenen zijn om de verkre
gene kennii saam te vatten. Deze boeken, zoowel 
als tie studiën en tln-oiieen van de kunstcritici, heeft 
de schrijver geraadpleegd om ze tot grondslag t e 
doen dienen voor zijn eigen arbeid. 

liet eerste boek vau dien aard was het beroemde 
werk, waarin Vitruvius de kundigheden heeft sa
mengevat, die reeds hij noodig oordeelde voor de 
mannen van .ijn tijd. s De bouwkundige", zegt hij, 
• moet volmaakt weten te schrijven en te teekenen, 
goed onderricht zijn in tie meetkunde, niet onkun
dig zijn van de gezichlslcer ('), de cijferkunst mach
tig zijn, de geschiedenis kennen, de wijsbegeerte 
bestudeerd hebben, kennis opgedaan hebben van mu
ziek en geen vreemdeling zijn in de geneeskunde, 
de rechtspleging en de sterrenkunde." Men ziet, 
dat het denkbeeld, dat Vitruvius zich van een wer
kelijk bouwkundige maakte, niet dat van een ge-
wtKin mensch was. Hij eitcht bovendien cen onver
wachte zedelijke hoedanigheid, en die men, dunkt 
ons, evenzeer (neen, veel meer. R. v. E.) zou kun
nen vorderen van de arehitecten der staatkunde, als 
van die der gebouwen: tic belangeloosheid (*). 

In de nieuwere tijden is de oudste rritgaaf over 
bouwkunst de Cours van Daviler, verschenen in 1001; 
tie Principes de ('architectare van Kélibien (1097) 
en (ln 1740) eerr eigenlijk gezegd woordenboek van 
Rolland le Vyrlois. 

•^woordenboek, herzien, vermeerderd en opnieuw 
uitgegeven in 1832 door Qua (reinere dc Quiney, 
vormde cen werk. tlat algemeen beroemd wenl en 
het nog vrijwat meer zou geworden zijn, zoo de 
schrijver er zich niet op toegelegd had de bouw
kunst der middeleeuwen stelselmatig le verkleinen. 
De heer Viollel-le-Diic heeft eveneens, van 1858 tot 
1868, een Dictionnaire raisonne' de I'architecture 
van de XI' tot tie XVI e eeuw uitgegeven, maar al
leen tie titel duidt reeds nau, tlat het slechts een 
geschiedenis is, die tot een enkel tijdvak beperkt 
WOldt. Andere uitgaven daarentegen hebben slchts 
op bet oog tie gebruikelijke termen der constructie
leer nauwkeurig te omschrijven. Deze laatste reeks 
bestaat, slechts uit kleine hoeken. 

De schrijver heeft dus gewerkt volgens een nieuw 
plan. uitgebreider dau tlat van één zijner voorgan
gers. Hij heeft zich voorgesteld in lijn arbeid zoo
wel een geschiedenis als een uiteenzetting van tie 
constructies vau alle tijden op le nemen en alle woor
den en uitdrukkingen te verklaren. Eveneens moest 
hij de theorie en de practijk zijner kunst-, die ieler 
bekwaam bouwin-estei- grondig moet kermen, uiteen
zetten. De theorie omvat het teekenen, tien grond
slag van ulle bouwkundige studie, dc wetenschap 
der versiering, de harmonie der kleinen, de schoon
heidsleer en tic geschiedenis van tic kunst. (Dus 
niet het berekenen van tie afmetingen? R. v. E.) 
Onder practijk begrijpt men de kennis van de bouw-
stolferr, hare samenvoeging door de ouden ende 
nit'iiwert'ir, de timuierrnaiiskunst, het steenhouwers-
vak, tie wijzen van dakbedekking, de middelen om 
stabiliteit en hechtheid te vermeerderen, enz. Dc 
schrijver heeft indeiilaud die orde gevolgd. 

Na het woonl, zijn zekeren of vermoedelijken oor
sprong, zijn beteekenii en zijn gebruik te hebben 
opgegeven, levert hij een historisch overzicht, als 
het tot de oudheidkunde behoort; als het op 't 
gebied «Ier constructie voorkomt, bestudeert hij tleze 

(•) ftatffSSj wordt hier bcdoi-ld t,-,<-,,-• ' 
(>) Ku u i Ned trio ml bsgSttt meu iu ih- Kwnier* dei-bu 

belntig/uchtigfii, die de beluiden der nsOSaS M S M S verde-
dijten tegcu dc reelitcu der S i l t S M B S S I uut-kiezer-t. 

OX v. E.) 
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constructie vnn alle zijden; eindelijk, als het ook op 
juridisch domein een plaats inneemt, vat hij de wet
geving of de recht-1>!>'ging samen en somtijds beiden. 

Dit laatste gedeelte, dat in den hougsten graad 
de aandacht der eigenaren en boiiwheereii verdient, 
was blijkbaar /eer moeilijk. De heer Hose heelt 
zorg gedragen den juisien tekst der wetten of be
sluiten, die do bouwnijverheid beheemchen, aan te 
geven, en ze toe te lichten dooi' beslissingen van de 
rechterlijke of uitvoerende machten, die ze hebben 
toegepast. Deze beslissingen worden vermeld onder 
verwijzing naar de bundels, waarin zij te lezen staan. 
Bovendim gaan de gewichtigste artikelen vergezeld 
van oen opsomming van de werken, die over 
het onderwerp reeds zijn uitgegeven. Wij hebben 
vooral opgemerkt de artikelen: acropnlc, amphi
theater , aqueduc, arc, taint, hasitiguc, hl a son, 
cariatide, cathedrals. chnpite.au, chatcau-d'eau , 
colonne, enz. Begeleid door tal van figuren in den 
tekst of groote platen buiten den tekst (waaronder 
prachtig gekleurde. It. V. E.), vormen deze verschil
lende artikelen kleine, zeer aanlokkelijke motiogra-
phieen. 

Wat het gereedschap aangaat, wonlt dat dei-ouden 
aangehaald naarmate van het archeologisch In-lang, 
dat er zich aan vastknoopt, maar vooral is het 
nieuwere gereedschap, met zijn ontwikkeling en ver
beteringen, het voorwerp geweest van een bijzondere 
opmerkzaamheid. De meeste gereedschappen wonlen 
beschreven cn geteekend, niet naar albums van fa
brikanten, maar naar gereedschap]>en van gezellen 
uit de werkplaats. 

Dc volledigste betoogen evenwel worden, ondanks 
de duidelijkheid der uiteenzetting, niet altijd vlug 
begrepen, als het oog het oor of de aandacht niet 
te hulp komt. 

Vooral in zake kunst vervangt niets het onderwijs 
door de oogen, en zoo de man, die reeds kennis 
van het vak bezit, er behoefte aan gevoelt, kan de 
oningewijde het nog minder missen. De schrijver 
van den IHclionnaire d'architecture heeft dan ook 
de ruimste plaats gegeven aan het graphisch tracé, 
door in den tekst meer dan vier duizend figuren te 
la&schcn, die, dezen toelichtende, er de lezing ge
makkelijker en aangenamer van maken voorde lief
hebberende bouwheen-n, nuttiger en vruchtdragende!' 
voor de specialiteiten. Deze figuren zijn over het 
algemeen op kleine schaal geteekend, maar niet zoo
veel zorg uitgevoerd, dat zij altijd volkomen ver
staanbaar zijn. Enkele détails der constructie zijn 
weergegeven op , \ en zelfs -J der ware grootte, 
wat den practicus instaatstelt naar deze figuren 
te bouwen. 

De fijnheid dezer figuren, de zuiverheid van voor
stelling der détails cn de fraaiheid van de gegra
veerde platen zijn onberispelijk. Bij de gravures 
zijn nog uitstekend geslaagde lithochroni'icen gevoegd, 
die daarmede een geheel vormen, dat alleen vol
doende zou zijn om dezen schooncn arbeid aan te 
bevelen in de aandacht der liefhebbert, die kunst
werken verzamelen. 

Te zeggen dat het werk ondernomen is geworden 
dour de firma Kirmin Didot, ontslaat ons van ver
deren lof over de werktuiglijke uitvoering. 

Het cci-ste deel, groot 550 bladzijden in 8", be
helst de woorden, die onder de drie eerste lettei-s 
van het alphabet te rangschikken zijn. liet zal ge-
fOJgd worden door drie van gelijken inhoud. (*) 
Een arbeid van zulk een omvang vermoeit soms de 
aandacht en het geduld van den schrijver zeiven. 

Men moet dus den heer Bosc, voor de voltooiing 
van zijn werk, een geestkracht en een volbanliug 
toewenschen, gelijk aan die, waarvan hij tot dus
verre de blijken heelt gegeven. 

G., 17 Sept. '77. R. v. E. 

HET ANTWERPSCHE KüNSTCONGRES. 
Terwijl duizenden naar de vanouds vermaarde 

Scheldestad togen, om getuigen te zijn vnn de nulde 
die een kunstminnende, natie, als de Belgische, aaa de 
nagedachtenis van een groot man bracht; terwijl men 
feestvierde, optochten hield, zangen aanhief om hel 
standbeeld van den held van den dag, en alles in 
het werk wenl gesteld om zijn naam opnieuw 
in do harten van het nageslacht te doen voortleven, 
had men hij gelegenheid van de Rubens fees'en te 
Antwerpen tevens een meer ernstige demonstratie op 
het getouw gezet, nam.-lijk een vergadering belegd 
van in- en uitlandsche kunstenaars om eenige vraag
stukken van den dag tot een onderwerp van discussie 
te maken. Daaronder kwam ons vooral hoogst be
langrijk voor het vraagstuk van de • nationaliteit" 
der Kunst, en hoewel het te betreuren valt, dat de 
ili-eus-ien over dit punt door te vele andere gelegen
heden van ontspanning eu afleiding niet voleindigd 
werden, zoo moge toch het weinige, dat verhandeld 
werd, ons aanleiding geven, daarop nog met eeu 
enkel woord terug te komen. 

Zooals men weet, beweerde de Fransche architect 
Garnier met zijn stal", dat de Kunst behoorde te zijn 
kosmopoliet, dat er dus van geen afzonderlijke kun
sten, nis Fransche, Duitsche, Belgische kunst, sprake 
is. Deze stelling werd bestreden door Nederlanders 
en Belgen, en /ooals wij zeilen, wenl de uitslag 
niel beslist, maar zou men, zoo wij unVn'iet Ijcdriegen, 
de drcu-sie later schriftelijk voortzetten. 

(In/es inziens is echter de stelling van Garnier c. s. 
de meest rationeele. eu die Nederlanders en Belgen, 
welke die stelling bestreden, hebben dan ook wellicht 
niet genoeg overwogen, hoe de mannen van vooruit
gang tegenwoonlig bouwen, waaraan toch allicht 
vallate besjieiiren, dat een zoogenaamde nationale 
bouwkunst niet sterk spreekt Ontleenen wij h. v. 
onze hedendaagsche studiën (geen kopieën) niet. even
als b. v. Duitóchers en Belgen, aan allerlei bouw
kundige werken, die tegen woon lig iu zoo groote ver
scheidenheid door kunstreizigers wonlen aangeboden, 
en aan hetgeen wij in het buitenland vun tijd tot 
tijd zien, en bekleeden de Fransche werken daaron
der vooral geen voornnme plaats? In zooverre dus 
kan men de hier bedoelde scheppingen een nationaal 

(3j Tiimi» zijn reed» re» afleveringen vcwheueu; het ge-
heelt wirk ul ST twintig tellen, elke van M frnue*. 

(K. v. E.) 

karakter toekennen . als zij namelijk Op Nederlandsch 
Of eenig ander grondgebied worden ontworpen en 
uitgevoerd, maar dat is het immers niet, waarover 
bet hangende vraagstuk loopt. Het wetischelyke uin 
de eigenaardige vormen en modellen, die een bepaald 
land, zooals b. v. Italic, Griekenland, enz. onder
scheiden , was bet punt, waarop de algemeene aan
dacht moett worden gevestigd, en bij eenig nadenken 
ontwaart men, dat dit hoe langer hoe meer naai
den achtergrond wordt verschoven. Hoe inniger de 
beschaafde wereld door middel van spoorwegen als 
anderszins op vertchlMende punten vereenigd woidt, 
hoe meer toenadering er tusschen de volken onderling 
ontstaat. Natuurlijk zal wat /ie( meest bevalt ten 
slotte zegevieren , maar ol' daaraan uu een nationaal 
karakter zal te onderkennen zijn, zulks kau in 
geeuen deele worden aangenomen, evenmin als dat 
eentonigheid in vormen, enz. zal dotniueeren. 

De nieuwe opera te Parijs zal wel door niemand, 
die eenig knnslliesef bezit, worden afgekeurd, en 
vraagt men nu, ol de Ontwerper voor dat geitouw 
zijn studiën ontleend heeft aan Fransche kunsi uit
sluitend, dan wel aan Italiaansche, enz. enz., dan 
ontdekt men, dat hier de stempel der nationaliteit 
geenszins de voorheerschende is; en tor.h heelt men 
hier te doen met een meesterwerk van den eersten 
rang, dat de bewondering van Spanjaard, I til liaan, 
Franschman, Duitscher, Amerikaan, enz. afdwingt. 
Daarom vooral achten wij de stelling van Garnier 
C. s. dus de meest rationeele, omdat hij duor zijn 
nieuwe o|>eni die stelling zoo meesterlijk heeft be
wezen. 

Natuurlijk, een artist, die geen logica verstaat. it 
geen artist, en hij die een paardenstal het uiterlijk 
geeft van een hoerenhuis, omdat een hoerenhuis op 
zich zelf * fraai" is, of een spoorwegsUition op een 
kerk wil doen gelijken, om lat hot gebouw een ern
stige bestemming moet hebben, toont ongetwijfeld dat 
iiij al zeer kortzichtig is. Maar kan men hetgeen 
ons elders als fraai toeschijnt, zonder hst gezond 
verstand in het aangezicht te slaan, niet iu ziju 
eigen land met studie, navolgen (niet kopieeren}? 
Het is waar, de volken zijn nog geenszins hom -geen, 
en de landaard drukt zich uit iu de kunstproducten. 
Maar het valt niet te ontkennen, dat zeden cn ge
woonten, die vroeger aan menig laud en volk zoo
zeer eigen waren, door de ontzaglijke toenadering 
tengevolge der verbeterde en versnelde communi
catiemiddelen reeds voor een groot deel verdwenen 
zijn, in elkaar versmolten, hetgeen alles gepaard gaat 
met een niet tc miskennen algemeenen vooruitgang in 
beschaving, welk een eu ander de kunst meer en 
meer kotmopollet maakt. 

Het hojgsl gewichtige punt van wat schoon is 
en niet schoon behojre altijd vooropgesteld; en 
houdt men daarbij tevens dc logica in het oog, 
namelijk, dat men een gebouw aan zijn bestcm-
ming doe beantwoorden, zoo verdient onzes inziens 
dc stelling van Garnier c. s. den moesten aanhang. 

Intusschen dc banier van nationale bou-** 'ïnst, die 
in Nederland zoo hoog wordt opgestoken, n gerust 
zoo niet geheel, dan toch een goed eindwegs ge
streken worden, want gelijk nog op dut jongste 
Algemeene Vergadering van de .Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst werd herinnerd', is onze 
zo igenaamd l-IIollauilsche stijl een vun elders 
overgeplant product, dus geenszins o trspronkelijk 
nationaal, en dat wel in overeenstemming met den 
regeeringsvorm, waaronder Nederland destijds leefde. 
Zie bovendien maar eens in het buitenland, of 
daar uit de middeleeuwen nog geen buizen staan, 
sprekend gelijkende op onze zoogenaamde oud Hol
landsche producten, en zal men die producten dan 
gaan kopieeren in den waan, dat zij éénig oorspron
kelijk en onveranderlijk goed zijn, tot zelfs op den 
huldigen dag? Dit is inomen te kleingeestig om 
er zelfs aan te deuken. Dat uien met inu'-htneuniig 
van den vooruitgang, dien de tijd en dus ouk de 
kunst gemaakt heeft, iets ontwerpt, schept wat 
ann den voortijd herinnert, als zulks namelijk hj 
de bestemming van het gebouw paft. is niet moei 
dan logisch; doch kopieeren, met alle vrees om 
maar eenigszins van hot voorbeeld af te wijken, eu 
waai- men nog afwijkt, dit zoo angstvallig, onlte-
bolpen mogelijk te doen, kan en mag niet de ar
beid van een hwlendaag.u-h kunstenaar zijn, en 
verdient ten strengste te worden veracht, nooit te 
worden geprezen. 

Die plompe, breed'1, zware, drukkende modellen 
onzer oiid-IIollandsche gevels, waarvan de zwaarte 
steeds met de hoogte toeneemt, hebben uit een 
archeologisch oogpunt aantrekkelijkheid. Een enkele 
maal vertonnen zij zich door de uitnemende krom
ming vun een gracht of straat «schilderachtig". 
Wie durft beweren, dat de moderne hedendaagsche 
architectuur in O H S hedendaagse!) oog niet veel schil
derachtiger en logischer is, behoart niet meer tot 
onzen tijd, en zal wel doen, zich he len ton dage al
thans niet meer met de uitoefening der boirwkuiist 
iu te laten. 

Ihtuttchen heeft die roem van onzen loogenaamdan 
oudllollaiiilscheii stijl den vooruitgang op bouwkun
dig gebied reeds dikwijls parten ges|teeld. Vóór 
dat het tegenwoonlige Rijkscollege van Adviseurs 
in het loven werd geroepen, mogen oud-llidlandsehe 
kopieën reedt hier en daar verrezen zijn, nooit heb-
Iten zij zich met zooveel kracht doen gelden als dooi
den invloed vau gemeld College, nooit hebben zij 
aanleiding gegeven tet zooveel twist eu verdeeldheid 
op kunstgebied en tot zulke ontzettend roekelooze 
staatsuitgaven. Klaagde uien voorheen over te veel 
lauwheid van de zijde der Regeering voor onze 
nationale monumenten van Geschiedenis en Kuurt, 
sedert het Rijkscollege van Adviseurs ontstond , restau
reert men alles wat los en vast is , en vooral geldgebrek 
is norgeus te bespeuren, Twee adviseurs, die tevens 
architect ziju, belasten zich stilzwijgend en zonder 
er legen te protesteeren met de restauratiewerken; 
zij zijn dus bovendien Rijks-restaurateur?. cn het is 
juist deze laatste omstandigheid, die oorzaak is, dat 
zooveel restauratiewerk gelijktijdig wordt onderhan
den genomen; «lat wanneer gemeenten, zooals b. v. 
Gouda, onwillig ziju te betelen, de Regeering een 
zeer buitengewone mildheid .un den dag legt. Men 
zal ons misschien tegenwerpen, dat de twee bedoelde 

adviaeurt-arehiteeten steeds gevraagd worden voor 
de uitvoering van restauratiewerken, doch wij wijzen 
erop, daL wij tegenwoonlig te doen heblieri met 
een commissiesysteem, een jury-systeem en ook 
met een vraag systeem, al welke systemen de lee
ken wereld mogen blinddoeken, maar niet krachtig 
genoeg zijn, om de oogen der vakmannen lt! sluiten. 

Van oen zucht dus om onkel als adviseur de Re
geering voor te lichten, wat haar te doen staat om 
hare oude monumenten van Kunst in waarde te hou
den , is weinig ol' niets te bespeuren; het eigenbe
lang speelt zulk een voorname rol, dat het streng 
officieele, vaderlandslievende karakter, dat aan het 
adviseiirsambt moet ondersteld wordtin eigen te 
zijn, geheel-en-al in de schaduw wonlt gesteld. 
Wel beproeft men van tijd tot tijd een demonstra
tie om u van dat laatste denkbeeld af te brengen, 
b. v. het tentoonstellen van gipsafgietsels van oude 
vaderlatidsche graven, het ten geschenke-geveu van 
dergelijke afgietsels aan onze Rijksverzamelingen, 
het oprichten van een beeld hou werslnods met de 
naïeve bekendmaking, dat de beeldhouwkunst hierte
lande in den laatsten tijd volkomen is verkamen, 
maar dat alles kan bij iemand, die de tegenwoordige 
toestanden goed kent en begrijpt, het dankbeeld 
van onevenbedoelingen" niet wegredeneeren. 

En met de uitvoering der nieuwe Rjksgebmweii 
ziet het er nog veel slimmer uit. Qeen bouwwerk 
van Genie of Waterstaat mag aanvangen alvorens de 
adviseurs het gecorrigeerd hebben , d. W. z. uit
wendig gekopieerd naar iniddcleeuwsche modellen, 
terwijl bet inwendige veelal ook veranderd wordt, 
en dan zoodanig, dat het eer on practisch is dan 
practisch. Wordt daarover dan gereclameerd, zoo 
baat zulks doodeenvoudig niets, aangezien geen be
merkingen worden ingewacht of aangehoord. 

Wedstrijden op bouwkundig gebied worden met 
zoodanige voorwaarden uitgeschreven, dat het resul
taat MOET zijn, dat tic Rijksadviseurs de uitvoering 
vau het gebouw, waarvoor de wedstrijd wordt ge
houden, in handen MOKTEN krijgen, en wanneer 
hiermede van flegeerhigswege altlus wordt voorge
gaan, baart het geen verwondering, dat in ons 
land de eene wedstrijd na den anderen in het 
water valt. 

Gaan wij nu in onze verbeelding de grenzen over, 
en werpen wij eens een blik iu het leven van den 
kunstenaar buitenslands, op ziju maatschappelijke po
sitie, ziju werkkring, tie bejegening the hem van 
tie zijde van het publiek tebaurtvalt, en let men 
niet het minst op de onderlinge verhouding tusschen 
kunstenaars — dan ontwaart men overal leven en oj>-
gewektheid, eerbied en achting en onderscheiding 
vour tie Kunst, en rust en vrede, broo lei-schap en 
toegenegenheid onder vakmannen. Kom in Duitsch
land, in Frankrijk en Italië, overal ziet men in de 
kunstwereld een toon domineeren, dien men kl Ne
derland alleen op het gebied der wetenschap kent 
En België, dat Nederland zoo na behoorde verwan! 
te zijn, hoe heeft men tiaar nog kort geleden feest-
gevienl, het graf van een sedert jaren ontslapen 
groot man met bloemen overstelpt, en hoe eendrach
tig en vredelievend stelt leek en vakman alles in 
het werk out de Kunst te dienen, om alles, wat baar 
belangen betreft, in tie bami te werken. 

En in Nederland? Daar wil tegenwoordig de een 
dit niet, en de ander dat niet; stugge en stroeve 
onverzettelijkheid en laakbare onverschilligheid nemen 
daar de plaats in van de liefde en toegenegenheid, 
tlie mei elders ontwaart, om dc meest eigenzinnige 
beginselen door te drijven en elkaar den voet maar 
dwart te zetten. Partijen staan tegen elkaar op, 
eu haten elkaar met een haat, die doet denken aan 
tie bloedige broedertwisten der lloekschon en Kabd-
janwschen en anderen. De eeu wil den ander to
taal under den duim hebben ea naar zijn pijpen 
doen dansen, waaraan natuurlijk in een verlichte 
eu beschaafde eeuw niet moer te deuken valt, cn 
terwijl men naar geen reden luisteren wil, ziju eigen 
zin zal en moet volgen, wonlen schatten verkwist 
en de meest wanhopige bouwplans op het getouw 
gezet, tot schande en oneer van tijdgenoot en na
komeling. 

Van een eerlijke, onpartijdige en ridderlijke 
manier om de krachten tier bouwmeesters eens on
derling te meten, wil meu hoegeuaam 1 niets 
weten. Eén uitverkorene is er boven allen, wiens 
werken en adviezen moeten eu zullen gevolgd wor
den, en wien zooveel m 'gelijk A U . E S moet worden 
opgedragen , wiens opzichters eu gunstelingen, waar de 
gelegenheid zulks aanbiedt, hot eerst moeten gebor
gen wonlen Elk ander negeert men, zet men ter
zijde, desnoods met geweld, niet de bewering dut 
er niemand is die wat vermag; en zoo vervreemdt 
de Regeering, door uitsluitend bet oor te leeneu aan 
de adviezen der Rijksadviseurs, haar eigen onder
danen van zich, zoo staan ten slotte de broeders vau 
één vaderland als vijanden tegenover elkaar, terwijl 
zij toch, wanneer tie nood aan den mau komt, zich een
drachtig um één troon, één Koning moeten eobarea, 
dien Koning, dieu zij nota bene als Beschermheer 
begroeten over de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst. 

Moge het zeer spoedig anden wonlen. Moge 
Minerva teer spoedig van hare loodzware boeien 
ontdaan worden, en iu de gelegenheid worden ge
beld haar tooverstaf weer vrij eu ongedwongen 
te zwaaien. Wij hopen het. Maar dan breke men 
inet het stelsel om te laten adviseeren, aangezien 
daarin te veel het karakter van liefdediensten ]jgt 
opgesloten: eu uien stelle, in navolging van hetgeen 
in het buitenland reedt zoolang bestaat, bevoegde, 
onpartijdige, bezoldigde mannen aan, om de be
langen dor openbare werken te dienen eu te be
hartigen, niet, gelijk thans geschiedt, hun eigen 
belangen. En daarom herinneren wij er nogmaals 
aan, dat niet de tegenwoonlige kiiustrefereuduris iu 
aanmerking kan komeu voor Minister vnn Opeulwra 
Werken, want zoo waar als thans elk middel wonlt 
aangegrc|>en tun de Kunst weer naar do middeleeu
wen terug te voeren, zoo waar als thans de Haag-
sche stentsporceelen in middeleouwsch gewaad zullen 
moeten worden gehuld, zoo waar zal onder den tc-
genwoordigen kunstreferendnris als Minister van Open
bare Werken Neerlauds houwkunst nog verder van 

den wal in de sloot worden geholpen, terwijl een 
Minister van Openbare Werken, die naar de adviezen 
van tien gemcldeu kunstreterendaris of de rijksadvi-
teurs moet handelen, met geen mogelijkheid erin 
kau slagen, om eenige verbetering in den on tred -
derden toestand te brengen. 

Niet de zorg voor onze nationale monumenten 
vau Geschiedenis en Kunst moge eene aanleiding zijn 
om den tegenvvoordigen, nooit gehuordeu en nergens 
ter wereld voorkomenden toestand te bestendigen, 
want een oordeelkundig Minister van Openbare 
Werken weet bedoelde monumenten minstens even 
goed te beschermen en, waar het in de eerste plaats 
op aankomt, zal tie belangen der schatkist in het 
oog houden en 's Lands gelden beschikbaar stellen 
voor dc restauratie van oude kunstwerken. 

En wanneer het nu in Nederland dien weg op
gaat, dan kunnen eendracht, rust en vrede onder 
beoefenaars dor bouwkunst uederkeeren ; dan kan de 
echte kunatenaarsgeett, die de Antwerpecha feesten 
zoozeer kenmerkte, weer opleven, welke geest 
thans zoozeer is uitgedoofd en vei-deeld door een 
kleingeestige, kortzichtige en bekrompen opvatting 
van de nationaliteit tier Kunst, welke nationaliteit, 
zooals de uitstekende Garnier nog op het Antwerp-
sche kuiistcongecs herinneide, niel eens bestaat, 
cu die in een beschaafd land als Nederland stellig 
niet zooveel tweedracht behoorde te zaaien, als thans 
het geval is. 

\aiikoii<IL'iii«en van AnnliPsleiliniOTi. 

H a a n d a g , B O c t . 

• m i l d e . te 11 uren, door het gcmeentebestuir: het 
bouwen van een postkantoor, benevens woning voor 
dou directeur. 

s - i i a g e . to 1 uur, door burg. ea weth.: de nanlcg 
vnu ecn riool in do llohbe mast raat. 

Kampen, te 1 uur, door liet gcmeentebesl.: lo. liet, 
verrichten vau klinker- en koi best rat ingen, in 4 perc. 
cn het leveren van 1)0,000 Goudsche strantkliiikerljes; 
z"o. het gedeeltelijk verhoogen der waterkcering, van 
de bovculuwen tot mm 'len straatweg nabij den hout
zaagmolen buiten de Vccnrpoort. 

.(•urn, te 1 uur, door burg. cn weth.: het schoon
maken van liet gedeelte gracht tusschen de Klooster
straat eu de brug voor dc Drosteiilaan. 

Kneden, le l\t uren, in het Veerhuis: hetboiiwrn 
vnn ecn heeren huis, uitgezonderd de levering van 
steenen, pannen en vloeren, zooook het glas-, verf-cn 
behangciswork. Bilj. inz. 7 Oct., vóór 11 uren, bij 
den architect M. K. Smit, tc Dieren. 

im« i r . dit in , door liet Koninklijk Zoölogisch Ge
nootschap „Nntura Am- Magistra'; het maken van 
ccn houten vloer in een der zaleu van gouoomd ge
nootschap. 

Dlnadag, 9 Oct. 
t i r e c h t , tc 10 uren, door den eerstaanw. ingen-, 

in bet trebouw voor Kunsten en Wetenschappen: liet 
verbeteren vnn het inundatieknuaal .le Krommc-Rijn. 
Bilj. iuz. 8 Oct., tc 3 uren, bij den ingen. voornoemd. 

' • • l lMie , te II uron, door liet ministerie vau marine 
het maken van oou woongebouw voor deu dienst der 
verlichting te I.hooiden, met 'len aankleve van dien. 
Aauw. 4 Or... lo 12 uren, 

i . u r r e d , j k . te 11 uren, door het polderb stuur vnu 
het tin en 7e veeudistrict in Opsterland cn Engwirden, 
bij Erven Van der Wal: het graven van 6 wijken ia 
deu drooggc maak len Noordoost hoek des polders onder 
Terwitpet Aanw. 8 Oct., t e l l uren, aan Spuit cnbrug. 

l maler dam, te 12 uren, iu Dc Ouda Graaf: het 
bouwen vnu eeu magazijn mei ti bovenwoningen, op 
ccn lerrein in de Jodcn-Houlluiiirn, no. 3, le Amster
dam. Inl. bij den architect Y. Bijvoets Gz. 

QeMeftt i i - e n , te 12 uren, door don dijksteel van 
het polderdistrict Ticlcrwaard, bij J . M. M. Verstegen: 
liet uil voeren vau verschillende werken en het doen 
van cciiii'e levcrantien teu dienste van den polder. 

i i i i r i . te 12 uren, door deu directeur der artillerie-
stapel- eu constructie-magazijnen: de levering van 8 
brandspuiten met tocbehooren, len dienste dier ma
gazijnen, in 1 perc Prijsopgave per stuk. 

Vealea, lo 12 ureu, duor deu ontvanger der rrg. 
cu domeinen, iu bet kohit-huis „De Fontein": bet ma
ken van oen gemetseld riool ouder den weg in het 
verlengde der Lomstraat, het doen van de hiervoor 
honcodigdc oulgraving en aanvulling, en het opbreken 
cu bcrleggcn dor kcibcstrating op ccn deel van ge
noemden weg. Bilj. inz. vóór 3 uren. Bostck cn leeke-
umg ter inzage nau de kantoren der reg. cn dom. te 
Maislrichi, Sittard, Roermond cn Venloo. Aanw. S 
Oct., te 12 uren. 

• - H a g e , te 1 uur, door hot ministerie van financiën: 
liet loggen van een telegraafkabel o der de bestintiug 
vau den Westzee dijk, de Scheepstimmerman-daan, het 
Wol plein cn do Veerkade tot iu het Yucht clubgebouw 
te Rotterdam, ter lengte van 452.75 M. Raming ƒ550 , 

Haarlem, te 1 uur, ter secretarie van den Haar-
Icmmermeerpolder: het maken en leg.'cu van 17 hou
ten tl ui kers. 

i r i i i i i i i i . te 1 uur, door dc commissiu voor de ge
meentelijke gasfabriek: 1°. bet herstellen van hotoudfl 
bestaando ijzeren afsluithek met bijleveriug van nieuwe 
gedeelten: 2". bet onderhoud der gebouwen cu wonia* 
geit der fabriek over 1S78. 

i i r e e i t t , te 2 uren, door de maatschanpij tet rv' . 
van Staatsspoorwegen, san hot centraalbureau: VS 
bet makeu van cene wnclitersuoniiii' aan den ovcrweT 
bij kilometerpaal 15 110 op den spoorweg Rotterdam-* 
Breda, cu van 2 steenen wncliiluiisjes aan de over
wegen bij de kiloinc'erpalcn J.1 11 eu 20.ti]3 op dei 
spoorweg Breda— Maastricht. Kaming f8S60{ 2"-
hot. maken van 'i waclitcrswaniugcii hij kilomclerpaal 
7.013, 26.071 en 30.316 op den spoorweg Rosendaal-
Vlistiu-en. Raming fdOl); 3o. hot mnken van -
Iteenen wachthuisjes nabij dc stations Lochem ca 
Enschedé op deu spoorweg Zulfnu-Pruisischcgrenzen, 
en vau een houten wachthuisje bij kilometerpaal 3.1'J' 
op den sjtourweg Arnhem—Lceu warden. Renin * 
/II15; I). hot maken van cene wnchterswoning bij det 
overweg voor den grintweg vau Westerlcc naar Eekstv 
nabij liet station Scheemda op don spoorweg Har
lingen—Nieuweschans. Raming ƒ 2 5 0 0 . 

V V o e n s r i i i K . • » O r l 

(.«rioeliem, tc 11 uren, door bet heemraadschr^ 
van het kanaal van Sleenenhnek, in den Doclo! het 
aanbrengen on op nader te bepalen tijd wegnemen vou 
ce i rietbeslag met palen cn latten langs de kanaal* 
dijken, op de nader aan tc wijzen plaatsen. 

O n s i h n i / f t t , to 12 ureu, door het gemoentehest.: 
het bouwen van cene openbare school, met lokale-» 
voor voorbereidend lager ouderwijs op een terrein te 
Ooslhuizeu. Aauw. te 10'A uren. 

'» H u t f e , te 1 uur, door burg. en weth.: het leggen 
vnn rioollciditigeu tot voortzetting der rioleering l -
Sctinvcningen. 

itot'rmtmd, te 3 uren. door regenten over het hui*! 
van arrest: dc levering der benoodïgdhcdea voor hei 
onderhoud der gevzagcaea over '78. 
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Osn ' - ra - i t , I I Oei. 
Br ut. ie hem, te 10 uren, door den dijkstool van het 

polderdistrict Buren, hij C. Stap: do levering van 10 
vimmen rijshout cn 2000 palen. Inl. bij B. A. Peinert, 
te Zoclmond. 

Bun-.rht-.en, te 11 uren, door burg. en weth.: het 
vernieuwen van een deel straatweg lang 300 M.; hot 
Imrstellen vnu den grini weg van Bunschoten naar 
Spakenburg, met bijlcviring van puinslag en grint; 
het herstellen van de aard- en steengloohng vau den 
westelijken havendam te Spakenburg. Aanw. 8 Oct., 
te 18 uren. 

Hidderkerk. bij den dijkgraaf van Oud-en-Nieuw-
lle ier waard H. van der Waal: lo. het onderhoud van 
dc gaande en andere timmerwerken der 7 watermolens, 
sluizen, wachten, bruggen, beschoeiingen, woonhuizen 
enz. dier polders, in 2 perc; 2n. het onderhoudende 
levering der metaal-, staal- en ijzerwerken dier molens, 
in 1 perc. 

Vrijaat-, f l ext . 
kroningen, te 12 ureu, door liet prov. bestuur: 

het vernieuwen van ecn dor buileuvloeddeuren der 
kleine Spilsluis te Grouingen, en het doen vaa eenige 
herstellingen san de buitenvloeddeuren der groote Spil
sluis. Inl. bij den hoofdingenieur, den adiund-ingenieur 
eu den opzichter J . W. Sips, allen te Grooio-rea. 

V i i a g r , le 1 uur, door burg. en weth.: delevering 
van steeukolcu, tea dieuste der geraeentegasfabriekeo. 

l a l a r t a g , 13 «et . 
Ten B«er, te 10 uren, door het gemeentebestuur: 

het totstand brengen van grintwegen : a. langs een eind 
stadsweg cn dou Brom me rijweg, 1&05 M,; o. van den 
sub a gemcldcn weg naar den kunstweg Leilens— 
Stedum, 445 M Aanw. 11 Oct., te 10% uren, samen
komst bij Arend Huisman, te Ten Post. 

U i t l e n i n g e n , lo 12 i i r v n . door den notaris G. 
Hondius, aau bet Kleine Veer: bet aanleggen van 9 
kribben op den linkeroever van de rivier den Neder-
Kijn, onmiddellijk benedenwaarts het Lekskrsveer bij 
Wageningen. Bestek tc vetkrijgen bij S. A. Fijnebuik, 
te Arnhem. Aanw. 'J Oct., tusschen 11 en 12 uren. 

'•-Hage, te 1 uur, door het ministerie van financiën: 
het onderhouden van- en het uitvoeren van herstel
lingswerken tan het post- cn telegraafkantoor te Rot
terdam, van den dag der goedkeuring der aanbesteding 
tot 31 December Aanw. 9 Oct., tc 11 uren. 

Nti-dmu, ie 3 urea, door het gemeentebestuur: het 
aanleggen van een grintweg, van den Delleweg bij den 
handwijzer hij het huis van D. Braak, langs den zoo-
gonaamden Brceden weg tot bij het huis van den land
bouwer H. Aikes te Hemert, ouder Ten Boer, lang 
1185 M. Aanw. 11 Oct., te 11'/. uren. 

«..rn «om, door den itrcbitect K. Swart: bet bouwen 
vau ecu buis met wagenhuis aldaar. 

Maaneag, 13 Wet. 
Anrnlcrdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het 

maken van 13 stuks vaartuigen, bestemd voor het op-
zamrlcn van puiu. 

Wwnstaff , 17 «c t . 
'a-llage, to II uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken: het voirtzetten der opruiming vau gron
den, gelegen aan den rechteroever vaa het Mallegat, 
onder dc gemeente Dubbeldam, behoorendc tot de 
Dordtsche waterwegen. Aauw. lOOct. Raming ƒ 32,650. 

'•-Hage, te 11 uren, door den inspecteur der genie, 
in de Normaal-schietschool: lo. bet levereu van kasten 
en tafels ten behoeve van 's Rijks kszernegebouwen; 
•Jo. bot leveren van kachels ten behoeve van idem. 
Bilj. inz. 16 Oct., te 3 uren, op het bureau vnn den 
inspecteur voornoomd. 

Iliuiilf-d.il- , l « Ort 
's-llage, te 12 uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken, ten dienste der Staatssp.: lo. het maken 
van een gedeelie aardebaan voor den spoorweg Arn
hem—Nijmegen. Iul. hij den hoofdingenieur te Arnhem. 
Aanw. 8 en 11 Oct., telkens te 1 uur, aanvangende 
bij piket 155. Ramiug f\\0,000; 2o. het maken van 
gehouwen cn andere werken op het goederensUtion te 
Fijeuoord (gem. Rotterdam). Inl. bij den eerstaan
wezend ingen. te Rotterdam. .V uw. 11 an 13 Oct., 
telkens te 11 uron. 

Dein, tc I? uren, door den directeur der artillerie-
slnpcl- en constructieinagazijnen: de levering van 100 
dokkleeden van geteerd spnngzcildoek, voor m batterij 
staande kanonnen van 12 c.M. L. op belegeringsaffuit 
V. M. en op walaffuit op raam, ten behoeve dier 
magazijuen. 

Vri jdag , I » Ort. 
V e n h u i z e n , te 12 uren, OJ) het raadhuis : het 

amoveeren en wederopbouwen eener onderwijzerswo-
iiing te Hem. 

•ud r sch i ld (op Tessel), door kerkvoogden der Herv. 
gemeente: de vernieuwingen cn herstellingen aan kerk 
en pastorie aldaar. Iul. bij den ontwerper L. Koot, 
le Helder. 

Juhfcega a/d Vaart: het bouwen van een royaal 
woo'diuis voor J . J . Hoogevocn. Teekening enz. bij 
den logementhouder Dokter, te Donkerbroek, lui. bij 
C. M. Me.k, aldaar. 

Maandag, 11 Oei. 
Amaterdam, tc II uren, door het ministerie van 

koloniën, aau bet Koloniaal Établissement: de levering, 
in 87 perc, van: divers ijzer; ijzerwerken; domme
krachten, aambeelden, bankschroeven en koevoeten; 
diverse gereedschapp'n; gereedschappen (schoenma
kers enz.); vijlen : wecgwerktuigen ; houtschroeven; 
ijzeren en vertinde spijkers, draad en klinknagels enz.; 
1000 stuks vloertegels; vuurvaste steenen; gitsruiten, 
glazen dakpannen, pnteutglazen enz.; c-ment; diverse 
houtsoorten; pagnaiors, hoosvaten en sloepriemen; 
geteerd huidpapier: ongeleerd idem; elasiicke pakking-
si of: diverse katocneu;donkerblauw grein; chcassienne 
cn lakens, gordijn- en nopjesgoed; flanel; drilling 
voor wille pantalons en dril voor rijbroeken; sarongs 
cn spreien; blank linnen; brugshont ou bruin bont 
katoen; blauwe boni; paarden- eu wollen dekens; 
lederwerken; blikken oetkeloljes, enz. enz. 

Ill totdat, ia o.i. 
••degraven, le 11 ureu, door commissarissen van 

den straatweg van Gouda naar Bodegraven, in het 
logement Blom, iu 1 perc: hot onderhoud van gezeg
den weg, waaronder het doen van annzienlijke her
stellingen anu dn bruggen, voor 3 jaren, aanv, 1 
Jan. '78 en eindig. 31 Dec. 'SO. Aanw. IS Oct., te 
l l ' . j uren. 

Wwnsdag, 1 « « c t . 
Balsward, te 12Vi uren, door voogden van het 

weeshuis: hot afbreken en uitruimen der thans be
staande voorhuizing, middelkamer, melkkelder un een 
gedeelte der schuur vnn de tathe aan dc Wjtmar-
autnervaart onder Bolsward, bij E. K. Wiersms in ge
bruik en het wederopbouwen eener nieuwe voorhuizing 
met middelkainer enz. Inl. bij den architect J . Sitenga, 
te Wommels. Aanw. 18 Oct., van 9—-12 uren. 

Zotten, te 2 uren, door de Nederl.-Westfailsche 
spoorwegmaatschappij, ten raadhuize: bet maken van 

febouwen en inrichtingen op station Winterswijk, 
nl. bij den directeur-ingenieur te Winterswijk, 

ttanderdaf, IS Oet 
'••Hage, te 12 uren, door het ministerie vsn 

binnenl. zaken, ten dienste der Staatsspoorwegen; het 
maken van eenige grond- ea bijkomende werken op 
en nabij het slation Arnhem. Inl. bij den eerstaanw. 
ingen. te Arnhem eu den seotie-ing. te Oosterbcek. 
Aanw, 18 ea SO Oct, telkeat te 11 uren. 

Vrijdag, i a Oet. 
Iwolle, te 19 uren, door het ministerie van bin

nen), zaken, aan het gebouw van hot prov. bestuur: 
het Sjarig onderhoud vaa 's Rij'is werken en liet uit
voeren vtn onderscheidene werken op Schokland. 
Aanw. 18 ea 19 Oct. Kaming r"26>2S5. 

Maandag, ! • « e t . 
(Jmda, to 2 uren, door het It. K. kerkbestuur, 

parochie. O. L . V, Homelvurt, in het logement De 
Zalm i den bovenbouw eener kerk en pastorie aldaar, 
lol. hij den architect A. C. Blevs, te Hoorn. Aanw. 
22 Oct., te 2 uren. Bilj. inzenden auu de pastorie. 

WMnadag, I I «tet. 
Wees», te l l 1 / , uren, door den cerstianw. ingen., 

in het gemeentehuis: het verbeteren van het fort 
Nieuwcrsluis. Aanw. 25 on 26 Oct., vaa 11—l uur. 
Bilj., int. 30 Oct., vóór 3 uiea, bij dco ingenieur voor
noemd. Kaming f 200,000. 

Ueirthavcn, te 1 uur, door burg.en welh.: deleve
ring van het gas voor de verlichting der wegen, 
straten en gemeentegebouwen. 

• p later le bepalen datum. 
Leeuwarden: hot leveren en stellen van p. m. 130 

M. ijzeren hekwerk. Inl. bij den architect 11 R. 
Stoelt Ft. 

Leeuwarden: het bouwen eener nieuwe voorhuizing 
met hals of tussciiengebouw, en eenige herstellingen 
aan de schuur in gebruik bij D. S. Offringa, te Janum. 
Bostckken ter Coöperatieve Handelsdrukkerij, te 
Leen warden. Inl. bij B. A. Gelders, te Hallum, 
Aanw. 16 Oct, te 10 aren. 

Altoop van Aanbestedingen. 

Ileveafcca, 20 Sept.: het graven van een hoofdkanaal 
lang p. m. 3465 M.. ingekomen 8 bilj., als: 
F. Steenhof, le Holwierde, ƒ 5994 
W. Bos. „ Zuidbroek, * 5280 
J. E. Oosterveld, „ Nieuwolda, „ 4600 
J. J . Südzes, „ Farmsum, „ 4337 
A. Schilt huis, .. Delfzijl, „ 4200 
J. H. Huffelaar, „ Farmsnm, „ 3780 
G. C. M. Rottinghuis, „ Delfzijl, „ 3787 
S. v. d. Galle, „ Nieuwolda, „ 3232 

Tcrheijden, 24 Sept.: het bouwen van een woonhuis 
en remise; ingekomen 10 bilj., als: 
A. Bazelier, te Breda, /10,114 
A. Rozeslraten, „ Oosterhoat, 9,860 
C. vaa Blerk, „ Leur, „ 9,627 
A. Verbagen, „ Ginnekeo, „ 9,219 
A. C. Oomen, . Oosterhout, „ 8,700 
G. Verleg!.. „ Trrheudrn, „ 8,450 
A. Gordeus, „ Wagenberg, „ 8,440 
A. van Boxsel, „ Terbeijden, 8,234 
J. Schets, „ idem „ 7,977 
A- Maas, „ Breda, „ 7,345 

Cauda, 25 Sept.: het maken der foudamenten eener 
kerk mot toren ea pastorie aldaar; ingekomen 15 
bilj-, als: 

te Rotterdam, ƒ 29,289. 
„ Amsterdam, „ 23,900. 
„ Gouda, „ 23,989. 
„ Amsterdam, „ 23,289. 
„ idem „ 22,170. 

H. en 1.. Verbiest, 
J . W. Walraven, 
M. A. J. ter Winae, 
J. IL Braskamp, 
W. L . Leibbrandt, 
G. Luhendijk en 

W. Bokhoven. 
H. W. Visser, 
H. J . Nederhorst, 
W. Weslerhof, 
N. Konings, 
E. Meijers, 
B. Jansen, 
W. de Jong, 
E . v. d. Weijer, 
J. Smit (VII), 

„ Gouda, 
„ Rotterdam, 
„ Gouda, 
• Weesp, 
„ Gouda, 
„ Amsterdam, 
„ idem 
„ Gouda, 
„ idem 
„ Lekkerland, 

gegund aan E. v. d. Weijer. 
iieteren, 25 Sept.. het bouwen van een nieuw veer

luis aldaar; ingek. 5 bilj., als: 
K. A. Haanscboten, te Heteren, 
II. Klaasseu, „ Wogeniugen, 
J. Jansen, „ Zetten, 
H. Hulstein, „ Renkum, 
O. G. Nibbelink, „ Opbeusdeu, 
gegund aan H. Hulstein. 

ttusaum, 25 Sopt.: het bouwen vaa een villa met 
koetshuis en stal aan den Spiegel en Lindenlaau 
aldaar; ingek. 7 bilj., als: 

Keers, 
Woud, 
•taji 
VVe 

W. F. Lozie, 
E. vnn Klaarwater, 
G. Blokhuis, 
T. B. V nikking, 

KriiacnhaTen, 26 Sept.: het grootendeels afbreken 
van eeu perceel en het bouwen vsn eeu woonhuis voor 
S. van Noot en; ingekomen 6 bilj., als; 

„ 21,954.32 
. 21,312. 

20,943. 
„ 20,438. 
„ 20,428. 
„ 19,944. 
„ 19.764. 
„ 19,629. 
„ 19,480. 
„ 18,900. 

ƒ 767» 
a 7570 
* 7489 
., 7413 
„ 5150 

A 
G, 
G. Majoor, 
W. Wemmer en 

te Hilversum, / 19,999 
„ Amsterdam, „ 16.450 
„ Bussum, ,, 15,500 

„ Amsterdam, „ 15,473 
„ Bussum, „ 14,995 
„ idem „ 13,600 
„ idem „ 13,513 

H. Boer, 
J. E . Verdonk, 
C. H. de Pater, 
II. Berkhof, 
J. Colje\ 
J. G. van Baaren, 

te Schoonhoveu, 
„ idem 
„ idem 
„ Oudewater, 
„ Nieuwpoort, 
i Scboouhoven, 

/ 7000 
„ 094C 
„ 6889 
„ 6620 
„ 0378 
, 5700 

Wijk-bij-Duuftede, 26 Sept. het bouwen vaneen 
boerenwoning met achterhuis op de hofstede Spaar-
hoven; ingek. 16 bilj., als: 
Tb. Jansen Jr., le Utrecht, ƒ 13,510 
VV. en A. Nahuizen, „ idem „ 13,462 
C. H . van Bekkum, „ Wijk-bij-

DuuTstcde, „ 12.700 
idem „ 12,500 
idem , 11,950 

Wed. C. F. l.'iteweel, 
J . W. Lamoree, 
A. van Os en 

J. Brugman, 
A. van Ingen cn 

J. van Os, 
G. Boeschoten, 

, Amerongen, 11,609 

11,641 „ idem 
n Wijk-bij-

Duurstede, „ 11,149 
Ch. v. d. Wielen, „ Colhen, „ 10,920 
G. Beemer, „ Werkhoven, ,. 10,798 
J . v. d. Lip, „ Utrecht, „ 10,075 
C. vau Dijk, Langbroek, „ 10,400 
G. Ruitenbeek, „ Doorn, „ 10,376 
P. v. d. Broek, „ Amerongen, „ 10,300 
H. H. de Hidder, „ Leersum, „ 9,984 
overgedaan voor die torn aan P. J . Gerritsen, te Doorn, 
die voor f 10,230 had iugeschrevcn. 

•nderdendam, 26 Sept.: lo. het heratellen der uit-
waterende sluizen ens. van het waterschap Hunsiugoo, 
in 2 perc.; minste inschr. voor de masss was S. H. 
Wnldmigh, te Zoutkamp, voor/1443. 

2o. het maken van een ijzeren balans tot dj Krui-
stedeklap te Uskwert; minste inschrijver was A. E. 
StijkcL te Appingedam, voor ƒ 7 2 2 . 

3o. het opgraven der haven te Ulrnm; minste in
schrijver was J . Vcciidijk, te Obergom, voor/33S; 
alles gegund. 

Amsterdam, 17 Sept.: de levering aau de directie 
der marine vaa: 

a. 40,000 KG. afgeslagen inlaudschen whilhenaep: 
Wed. Cool en Zn., te Rotterdam, 20,000 kilo &ƒ 79.79; 
W. de (in. vi.-r, te Uselstein, 5000 kilo a 177.85; 

6000 kilo a ƒ 7 6 . 8 5 ; detelfde, 5000 kilo a 

ƒ 7 5 . 8 5 ; Wed. Cool en Zn., 5000 kilo I / 74.95; dezelf
den, 13,000 kilo a / 74.90: G. Prince en Zn., te Gouda, 
13,000 kilo a / 73.90, Wed. G. 't Hooft en Zn., te 
Dordrecht, 6000 kilo a ƒ 74.47; dezelfden, 6000 kilo 
a ƒ73.37. 

b. 30,000 kilo Noordschen hennep: Wed. G.'t Hooft 
en Zn., 10,000 kilo a ƒ 5 3 . 8 7 ; de Goudsche machinale 
Garenspinnerij, te Gouda, 30,000 kilo a ƒ52.96; de
zelfde, 30.000 kilo k ƒ52 .10; Wed. G. 't Hooft en Zn., 
24,000 kilo a ƒ 4 9 . 6 7 ; J . W. de Boer, te Dordreoht, 
30,000 a ƒ44 .45 . 

e. 2700kilo Italiaaniehcu hennep: de Goudsche mach. 
Garenspinuerij, a ƒ 8 2 . 9 5 ; W. de Gruijter, te Usel
stein a /7S.S5. 

Bramtbergeu , 27 Sept.: het afbrekea der oude en 
het bouweu eener nieuw* kerk aldaar; ingekomen 6 
hilj., ala: 
M. Wcenlman. te Koeverden, ƒ 19,595 
A. J . Woltersom, „ idem 13,740 
A. List ,. idem „ 18.6S9 
B. W. do Blecourt, „ idem „ 18,400 
J. Schuurman, „ Den Ham, „ 18,395 
C. Eckhar.lt. „ Almeloo, ,, 18,198 

Ha-apen, 27 Sept.; het doen van kram- ea grou 1-
werk aan den Drontherdijk, le gedeelte; iugelcomen 
2 hilj-, alt: 
H. vaa Werven, te Kampen, / 4440 
W. v. de Belt, „ Grafhorst, „ 2489 

Nensen, 27 Sept.: het bouwen van een schoollokaal 
eu onderwijzerswoning met bijlevering van schoolmeu-
belen te Sluiskil: ingek. 12 bilj., als: 
C. Platteeuw Pz., te Hoek, ƒ 9650. 
J. Bertou, „ Biervliet. „ 9192. 
J. Scheele Dz, „ Neuzen, ,, 8989. 
F. Hoeveuagel, „ Biervliet, „ 8912. 
J. L. Koole, „ Neuten, „ 8830. 
J . F. Macs, „ Hoofdplaat, „ 8500. 
D. Tholens, „ Hoek, „ 8100. 
A. Klaassen Jz., „ Neuzen, „ 7S90. 
M. 1). de Putter, „ idem „ 7605. 
D. E Plasscbaert, „ Westdorpe, „ 7195. 
J. K. Vink. „ Aksel, „ 6066.36 
J . v. d. Moer, „ idem „ 6055. 
gegund. 

Holte, dam, 28 Sept.: het maken van den onderbouw 
voor een machinehuis, een ketelhuis enz. voor de 
drinkwaterleiding; ingek. 21 bilj., als: 
J. Zuiderhoek, te Sliedrecht, / 56.000 
M. Zaaijcr, „ Hotterdam, „ 48,700 
J . Trommel, „ idem 48,651 
C. A. van Roede, ., idem „ 46,800 
H . Cramer, „ idem „ 45,838 
A. G. den Booster.!, «, Hillegersberg, „ 44,846 
G. Keij, „ Rotterdam, „ 44,890 
M. v. d. Wegt, „ idem „ 43,328 
A. M. Laugeveld, „ Hardinksveld, .. 41.700 
N. de Breij, „ Hotterdam, „ 41,487 
C. Meijers, „ Amsterdam, „ 40,987 
J. Smit Az., „ N.-Lekkerland, „ 40,000 
J. H. Braskamp, „ Amsterdam, „ 39,777 
A. v. d. Spiegel, „ Botterdam, „ 39,450 
H. en L . Verbiest, „ idem „ 39,268 
W. D. v. Mourik Dz., „ Drumpt, „ 38,765 
H. Wienhoven, „ Schiedam, „ 38.000 
J. C. Tom, „ Kralingea, „ 37,896 
A Henkemans, „ Rotterdam, „ 36,9441 
P. Westmaas, „ Strijen, „ 36,193 
E. S. Reijmer, „ Rotterdam, „ 35,570 

Krimpen a/d L a k , 23 Sept.: het maken van een 
stoomgemaal: perc. 1 de gebouwen, iogekomen 6 bil
jetten, ils: 

te Dubbeldam, 
„ Krimpen a/Lek 
„ Bergambacht, 
,, Dubbeldam, 
.. N.-Lek'tcrhind, 
„ Charlois, 

f 20,969 
„ 20,189 
„ 19,219 
„ 17,667 
.. 17.129 
„ 17,549 

C. v. d. Wkd, 
J . Staat, 
P. v. d. Leede, 
J. Kooij, 
J. Smii At., 
N. J . Nelten, 
gegund. 

Perc. 3 het pompwerktuig en tocbehooren, ingek. 
7 bilj.. als! 
Hanuov. Actieu-Gcïclls., te Linden, ƒ 20,940 
Gebr. Schutte, „ Amsterdam, „ 18,500 
Ned. Stoomboot maats., „ Rotterdam, „ 17,250 
A. F. Smulden, „ Utrecht, „ 17,100 
Coziju en Co., „ Gouda, „ 15,999 
W. van Got hem eo 

P. Realier en Co., „ Brussel, „ 14,740 
Isselhurgerhütte, „ Isselburg, „ 14,400 
gegund. 

lioea , 28 Sept.: het voltooien der inlaag- en aan 
sluilLaden van de Breede-Watering; ingekomen 3 
bilj., sis: 

te Krabbeudijke, 
„ Hontenisse, 
„ idem 
„ Kattendijke, 
„ Bruinisse, 
„ Rilland, 
„ Sc lier pc n is se, 
„ Hansweert, 

ƒ 39,900 
„ 3S.750 
,, 3S,00U 
„ 37,300 
„ 35,980 
„ 35,900 
„ 35,590 
„ 33,950 

H.'T. Wiegerink, 
L. J. de Borst Verdoorn, 
J. J Rekker, 
A. S- Schaafsma. 
P. Andriesseo, 
A. Keers, 
P. H. Vo»els, 

B ' E . v. d. Brink, 
P. J. van Remortel 
W. Ringhout, 
C. dc Wilde, 
A. van Popcring, 
1>. Bolier Cz., 
D. Bolier, 
J. Kraaijeveld, 
gegund. 

Middelburg , 28 Sept.: het herstellen van boorden 
Inngs het kanaal door Zuid-Beveland; minste inscbr. 
was P. J . Visser, te Hansweert, voor ƒ10,236. 

Kitolle, 28 Sept.: het bouwen van eene keersluis 
met bijbehoorende werken, ter verbinding vau de Wil
lemsvaart met de Stadsgracht, te Zwolle; ingek. 7 
bilj.. als: 

te Groenloo, / 151,300 
„ Ameide, „ 143,500 
„ Le t, „ 136,500 
„ Harlingen, „ 129,700 
„ Hilversum, „ 128,883 
„ idem „ 118,666 
„ Wessem, „ 118,600 

milage, 1 Oct.: het doen van buitengewone herstel
lingen en leveringen aan het Zcderikkanaal ea het 
RIJ*-stoomgemaal aan den Arkelschen dam; minste 
inschr. was G. de Hoog, te Gorinchem, voor /4590. 

Vllnge, 1 Oct.: lo. het leveren en stellen van 
meubelen ten dieuste der school aan do Renbaan, tc 
Schrveningen; minste iuschr. was P. van Vliet, te 
Woubrugge, voor /"1570. 

2o. de levering van steenkolen aan de gemeente; 
minste inschr. waren: voor haard- eu kacholkolen J . 
T. Perquin, te 's Hage, resp. voor ƒ 0.84 en ƒ 0.78 
per H L ; voor Ruhrkolen T. D. Keyzer, te 's-Hage, 
voor ƒ 0.68 por H L . 

Middelburg, 1 Oct.: de levering van 650 HL. 
Rulir-kachelkoleu; gegund aan A. Jobse, te Middel
burg, voor ƒ0 .61 per H L . 

Kantona, 1 Oct.: lo. het leggen van een grintweg 
van Rottum naar den Knolweg bij Stitswerd, 1- ug 
230Ó M ; ingekomen 8 bilj., als: 
W. B. Harkema, te Warfhuizea. / 11,190 
P. H. Dopheide, „ Groningen, „ 10,970 
T. Bo>, „ Bedum, „ 10,892 
K. Wassing, „ Groningen, „ 10,800 
H. J . Kroon, „ idem „ 10.810 
J. Veldkamp, „ Bedum, » 10,340 
J. Lubsen, „ Zuidwolde, „ 10,289 
A. J. Benninga, „ Bedum, „ 10,250 

-.'o. het leggen van een grintweg vsn Zandewocr 
over Kppeubuisen naar Garslhuizeu; ingekomen 8 
bïlj-, sis: 

K. Wassing, te Groningen, ƒ 13,960 
W. B. Harkema, „ Warfliuiten, „ 13,490 
P. H Dopheide, „ Groningen, ,, 12,980 
T. Bos, „ Bedum, „ 12.920 
A. J . Benninga, „ idem „ 12,914 
H . J . Kroon, „ Groningen, „ 12,850 
J. Veldkamp, , Bedum, „ 12.640 
J. Lubsen, „ Zuidwolde, „ 13,470 

Haarlem, 1 Oct: het bouwen van een gemeente
huis, tevens kantongerecht, post- en telegraafkantoor 
en kazerne; hoogste inschrijver was J . Duykers. te 
Hout hem, voor ƒ 4 4 , 7 9 0 ; minste inschr. P. J . Ubairlia, 
te Nieuwstadt, voor ƒ35 ,555 . 

'a-Hoarii, 2 Oct.: het houwen van een nieuw socte-
teitslokaal met aauhoorigheden voor den Katholieken 
Kring; iugek: 3 bilj. als i 
Th. Dirks, te 's-Bosch, ƒ 23,697 
J . C. Scheltekeni, „ idom „ 92.446 

Hauerdron, 3 Oct.: de levering van 150,000 Fau-
conval- of Ben-Ahiukeien; ingekomen 3 biljetten, ahi 
Van Noordenen Sshwerzel, te Rotterdam, ƒ 105.80 
T. J. Smits, „ Dordrecht, „ 98.73 

Ker 1000 stuks Ben-Ahinkeicn. 
doos en Van Limburgh, te Rotterdam, „ 94.00 

per 1000 stuks Fau ton val keien. 
( • r o i i l n g e n , 3 Orl. : het bouwen van 4 pakhuiica 

voor het Groninger Veem; ingek. 7 hilj., als: 
A. H. Teninga, te Grontega-d, / 89,874 
H . J . Dopheide, „ Groningen, „ SS/r^O 
E. Berkenbosch, „ idem „ 86.699 
H. Benninga, „ Bedum, „ 84,900 
E . W. Wietscma, „ Groningen, „ 81,000 
H . van der Nap, „ idem „ 77,500 
J. F. Lijhcring, „ idem » 74.777 

'a-Hage, 4 Oct.: het maken van een hoofdgebouw 
en bijbehoorend« werken op de halte Oosterheek, ten 
dienste der Staatsspoorwegen; ingekomen 5 bilj., nis: 
J . A. van Straaten, te Utrecht, ƒ 46,458 
A. C. Vink, „ idem „ 45,826 
I). van der Tas, ,, Charlois, „ 45,000 
W. Lensiuk en Zn., „ Arnhem, „ 44,444 
H. G. Knoops C.Ozn., „ idem „ 43,500 

(jrave, 4 Oct.: het afgraven van een drel van het 
glacis vóór het kroonwerk Coehoorn op den rechter 
Maasoever, benevens het afbreken der Maaspoort en 
het slechten van den hoofdwal tusschen de Maaspoort 
en het bastion Bekaf, aldaar; miuste iuschr. was J . 
Hiüen, te Gravo, voor/5S00. 

EEN LANDS-BOUWKUNDIGE. 
Men leest in de staatsbegrooting over 1878 onder 

Landsgebouwen, dat ccn bouwkundige zal worden 
aangevraagd, met het oog op de vele groote werken, 
zooals tie verbouwing van hot Binnenhof enz. en/. 

Men zal zich herinneren , dat bij de behandeling 
der vorige staatsbegrooting de aanvrage van een 
landsbouwmeestcr door tie Tweede Kamer werd af
gestemd, aangezien men daarin gevaar zag voor eene 
officieele rijksbouwkunst, die niet anders dan doo-
dend op de Nederlandsche bouwkunst kon werken. 
Dc wensch weiil andermaal uitgesproken, dat 's Lands 
bouwkunst van den Waterstaat gescheiden blijve; 
dat voor groote belangrijke gebouwen telkens een 
voornaam, kundig bouwmeester zou aangeworven 
wonlen, en flat men, voorzooveel zulks kun worden 
toegepast, wedstrijden zou openen, teneinde geen 
enkel Nederlandsch architect reden tot klagen te geven 
over achteruitzetting of miskenning. 

De Haagsche staateperceelen hebben echter een 
sterke afwijking van dien wensch der Volksvertegen
woordiging na zich gesleept, want eerstens was de 
architect Vogel met vroegere toestemming der Re
geering aangezocht om het Justitiedepartement te 
bouwen, en wordt van die opdracht weder ontslagen 
tengevolge van het ontbreken van harmonie tusschen 
hem en den kunstreferendaris met de rijksadviseurs, 
cn wordt vervolgens een plan op het getouw ge
zet, dat een geheele verbouwing van het Binnen
hof, enz. ineens, in zich omvat. Natuurlijk wordt 
zulk een werk bij gedeelten aangevangen en vol
voerd ; maar het denkbeeld is nochtans, om het vast
gestelde bouwplan, dat een middelceuwsch is, uit 
te voeren volgens een schets, zoonis algemeen woidt 
beweerd, van den kunstreferendnris, Een officieel 
door de Regeering aangesteld architect voor de hier 
bedoelde bouwwerken bestaat dus totnogtoe niet. 

De Regeering, zegt men, laat het werk doen, 
maar de Regeering wotdt hier vertegenwoordigd door 
den kunst referenda ris cn de rijksadviseurs, terwyl 
de ingenieurs van don Waterstaat, in de uitvoering 
betrokken, geenszins als de ontwerpers-architecten 
mogen in aanmerking komen, daar zulks eveneens 
uitdrukkelijk in lijnrechten strijd is met den bo-
vengemelden wensch der Volksvertegenwoordiging. 
Wordt, nu echter door deze ofllcieel in dc benoeming 
van een landsbouwkundigc toegestemd, dan zou de 
titularis tevens officieel als de architect-ontwerper 
der bedoelde werken kunnen optreden, en de zeer in 
het oog loopende leemte, die alsnog in de verbou-
wingsqunesiie der Haagsche staatspcrccelcn bestaat, 
ware aangevuld. 

Wij hebben echter in 't vorige jaar met veel ge
noegen gezien, dat de Tweede Kamer zich »de be* 
boette" ann een landsbouwknndige niet liet aanleu
nen , cn door haar protest giooter onheil, dan tot 
op het oogenhlik voor de Kunst en de vakmannen 
reeds is aangericht, voorkwam. Eenige dagen na 
gezegd protest moest de Kamer zich echter de aan
stelling van »een teekenaar" ten behoeve der rijks
adviseurs laten welgevallen, op het niet te versmallen 
salaris vnn f 3000 'sksBrs, welke benoeming men 
alleen toestond uit onwetendheid; want waarschijn
lijk wel kwam dezelfde man, die eerst gereedstond 
voor landsbouwmeestcr, later als uteckenaar voor de 
rijksadviseurs" te voorschijn, — redenen waarom 
diens salaris op f 3000 weid gesteld. 

Zooals bekend is is de bouw van het Haagsche 
Justitiedepartement (zonder nrchitect) reeds aange
vangen , en heeft men zich o. a. op een der verga
deringen van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst van het irrationeele, althans van het 
uitwendige, kunnen overtuigen. Dit verbindt echter 
deu Stout iu het minst nog niet, om net reusachtige 
bouwplan, dat in verband met dit Justitietlepurtement 
(namelijk eveneens zonder nrchitect) is gereedge
maakt. uit te voeren; want moge men al door an
dere plans te ontwerpen, wegens het contrast dat 
het Justitiedepartement daarmede zal maken, een dis
harmonisch geheel verkrijgen, de indruk daardoor 
teweeggebracht, kan met geen mogelijkheid zoo 
schandelijk un ouzen liedendaagscbeu tgdgecst ont-
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eerend zijn, als wanneer het thans (zander archi
tect) vastgestelde reusachtige verboiiwingsplan moet 
gevolgd worden. Ouk zon men, zoo men nog tijdig 
bekwame, eu onpartijdige bouwmeesters over de 
Hoagsche bouwquuestic wilde raadplegen, misschien 
alsnog het uiterlijk van het Justiliedepurlemeiit zoo
danig kunnen wijzigen , dut gemelde storende invloed 
reeds merkelijk zou kunnen vermeden worden; doch 
in ieder gevnl diene het vastgestelde omvangrijke 
bouwplan niet gevolgd. 

Wanneer dus de imnvrage van een bouwkundige 
aan de Volksvertegen woon liging wordt onderworpen , 
hopen wij, dat daarop, evenals ten vorigen jan!, en 
om dezelfde afdoende redenen, afwijzend zal wonlen 
beschikt. 

Wel zegt men, dat de .Minister Het-mskerk door 
het mislukken van het vroeger vuor het Binnenhof 
gehouden concours, zijn toevlucht heeft moeten ne
men tot de adviezen der rijksadviseurs; maar al 
is dat concours nu jaren geleden mislukt, zoo is 
zulks immers in de verate verte nog geen argument 
om de oxiiKttlJ-ViuHKtn zóó ver te drijven, als thuns 
geschiedt, namelijk een bouwontwerp te willen vol
gen, dat door eenige strenge en sterke Voorstan
ders der middeleeuwen werd vervaardigd. Devour 
het vroegere concours ingediende liouwplans zouden 
bovendien waarschijnlijk voor de thans beoogde ver
bouwingen nog van dienst kunnen zijn, zou zij na
melijk in huilden van onpartijdige en bekwame 
mannen werden gesteld; in ieder geval zijn zij ge
schikt, om nog beter te doen zien. hut' ongerijmd 
men handelt, om de thans vastgestelde plans te 
willen doordrijven. 

Wat Multapatior in het Handelsblad van 2*1 Sep
tember jl. over noodeloote ambtenaren schroef, ver
dient met bet oog op den hier bedoelden aan te vra
gen Inndsbouwkundige en het reeds tengevolge van 
de adviezen der rijksadviseurs aangestelde personeel, 
inderdaad behurtigirig. liet veld tier kunst en vooral 
dat der bouwkunst is te uitgestrekt, otn daarop maar 
op losse schroeren maatregelen te nemen, als reeds 
geschied is en nog geschiedt, zoodat wij ook de hier 
besprukeu aangelegenheid met den meesten aandrang 
aan de opmerkzaamheid der Volksvertegen woord iging 
onderwerpen. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

— § In N». 70 der Deutsche Bauzcitung 
(1 September j l ) geeft rie heer Paolo Sioli de be
schrijving en afbeelding vnn een werktuig tot het 
uittrekken van palen of paalstomjieu onder water, 
gebezigd te San Francisco. Hij cen bediening van 
9 man, (voorman en machinist er ouder begrepen), 
werden met die machine in cen dag vnn vijftien 
werkuren 40 tot 42 paalstompen uit diep water 
gehaald. 

— § In n°. 72 van de Deutsche Bauzeitung 
(8 Sept. jl.) beveelt de heer C. Heuser den helling
meter van Abney (Abney 's Level) aan. Bij een 
weinig oefening, zegt hij, zal men niet licht een 
grootere fout in de hoekmeting begaan dan ongeveer 
5 minuten. Daar een helling van één-duizendste over
eenstemt met een hoek van ongeveer 3*| minuut 
of tang 5' = 0.00145 = ^ is, zal men kunnen 
beoordeelen, of de bereikbare nauwkeurigheid al dun 
niet voldoende is. liet instrument is voor twee pond 
sterling te verkrijgen bij Elliot Brothers, 440, Strand 
Londen, W. C. Iu genoemd tijdschrift vindt tie lezer 
beschrijving en afbeelding. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Mij beschikking van 30 Sep
tember is, ingevolge machtiging des Konings, de 
Nederlandsche Hoofdcommissie voor de internationale 
tentoonstelling te Philadelphia 1870 ontbonden, met 
onthelling van huar beheer en onder dankbetuiging 
voor de bewezen diensten. 

— De heer Detraui heeft aan de Regeering con
cessie gevraagd voor den- aanleg van een spoorweg 
van 's-Gravenhage naar Scheveningen, welke aan
vrage in onderzoek is. 

— De Ingediende begrooting voor tien aanleg van 
StaatAS|worwegeii bedraagt 12 millioen, zijnde 9'/a 

millioen, uitgetrokken op hoofdstuk V der Staats-
begrooting voor 1878, en het vermoedelijk batig 
saldo van den dienst der BpOOI-wegbegTOOting voor 
4877, ad 2'/, millioen. 

— Aan de oproeping der commissie vour het Spi
noza-stand bee ld heblien eenige Nederlandsche en 
vreemde kunstenaars voldaan. Een hunner zond 
twee ontwerpen. zuodut de keus zich tusschen een 
16-tal heeft te be|>aleii. Die keus znl niet gemak
kelijk zijn. omdat over het algemeen de ontwerpen 
niet onmiddellijk geheel voldoende schijnen. Drie ont-
wer|«is hebben Spiim/a zittend voorgesteld, de anderen 
staande, in peinzende houding. 

Een heeft de philosophic van Spinoza als een 
acrobatisch waagstuk opgevat. Immers hij stelt een 
overigens niel onaardig beeldje bovenop een aard
bol , die op zijn beurt iu evenwicht slaat Op den 
top van een opeenstapeling van haialthflgeTt. Verreweg 
de meeste zijn ten eenemale oovokioonde, wat de 
kleed big betreft. In dat opzicht Steekt zeer gunstig 
het beeldje met Engelsch motto af, dat, schoonde 
houding wat ovcnlrcven zij, het besl het karakter 
weej-geeft en getrouw is aan het kostuum , dat bij 
anderen de kleeding is uit de toomtdstukken van 
Molière cn bij san dat van een abbé. 

De hooge mate van natuurlijkheid en eenvoud des 
stillen wijsgeers wordt bij de ineesten gemist. 

(Yad). 
Amaterdam. Het Gemeentebestuur heeft den 

Gemeenteraad voorgesteld um de straatgoten te ver
vangen door riolen van Engelsche ijzerunrdbuizen in 
hut midden van de Straat gelegen, met (illreeretide 
zinkputten, teneinde verbetering te brengen iu de 
verschillende straten, waar de afwatering zoo gebrek
kig is eu het belang tier openbare reinheid en ge

zondheid zóó dringend voorziening vereischt, dut met 
het brengen vau verbetering uiet kan wurden ge
wacht, totdat omtrent het reinig'tiigslelsel, in de 
oude stad te volgen, een besluit zul zijn genomen. 
Wel wonlt daardoor mogelijk eeuigermate vooruit-
geloo|»cu op de Inter te nemen besluiten, maar het 
voorgestelde kt zóó gekozen, dat het iu 't kader 
vun later uit te voeren werken kau wonlen gepast, 
althans gebruikt, en inmiddels het groote voordeel 
der verbetering wonlt verkregen. De buizen /uilen 
zoowel bij het Liernurstelsel als hij het tonnenstelsel 
tlienst kunnen doen en zijn alleen bij het rioolspoel-
-te|-rl overbodig. 

liet voorstel strekt dezen maatregel toe te passen 
op de Witteubiirger- en Oosten burgerstniten, de laagte 
vnn tien Kadijk (met demping der sloot achter het 
Enti-ejxitdok), Valkenburger-, Uilenburger-, Bata
vier- eu le llatnvienlwarsstraat, Kerkstraat vau Mui-
dergracht tot Utrech (SO best raat en Burndesteeg. te 
zamen ler lengte van 3405 meter. De kosten wor
den op ƒ 35,000 geraamd. 

— De Jury voor de tegenwoordige schilderijen
tentoonstelling alhier heeft de gunden medailles, van 
gemeentewege uitgeloofd voor de schoonste kunst* 
werken, toegekend aan tie heeren Jan van Beers te 
Antwerjien, Jaroslav Cermak te Parijs, C. Giissow 
te Berlyn, R. Burnier (Nederlander) te Russeltlorf, 
II. J. Melis te Rotterdam, en C. J. de Vogel te 
Dordreoht, Voor het Rijk zijn aangekocht drie schil' 
t Ie rijen, als het bekroonde van laatstgenoemde, en 
verder van K. Klinkenberg: "de Groote Markt te 
Nijmegen'', en van E. Koster: seen watergezicht op 
het IJ te Amsterdam " 

— VOOT de prijsvraag, door de Regeering uitge
schreven voor het nieuwe academie-gebouw te Lekten , 
zijn dertig antwoorden ingekomen, waaronder vele 
uil het buitenland. 

— Door eene commissie uit den Raad van Enk-
huizen in zake den afsluitdijk cn de droogmaking 
van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee, is een rap
port uitgebracht, betredende bet wensenebjka eener 
aansluiting van den dijk bij Enkhiiizen inplant- van 
bij den Blokkershoek, zoo voor liet algemeen als 
voor het bijzonder belang der gemeente. 

— Binnenkort mag de oprichting van het Sarplmti-
monument te Amstenlam worden tegemoet gezien. 

De upricbtingscoinuiissie heeft uit de ingezonden 
ontwerpen op de uitgeschreven prijsvraag eene keus 
gedaan en dat van den heer J. R. de Kruijir, archi
tect te Amsterdam, bekroond. 

Dit bestaat uit een eeretempel. van Franschen 
steen, geiniTiistoeiil met murmer in Italiaansche re
naissance stijl en door zuilen gedragen; daarin zal 
het wit marmeren borstbeeld van Sarphati prijken. 
Het model vau dit ontwerp bevindt zich nog ineene 
tier zalen van het Paleis voor Volksvlijt. 

Aéf#rt6iti8i, 

OPZIGTER. 
Sollicitanten, die voor dc komende te vaceren 

betrekking vnn OPZIGTER le klasse bij de 
Gemeentewerken te Arnhem, tegen een salaris 
van ƒ 750 'e Jaars. wenschen in aanmerking te 
komen, worden uitgenoodigd vóór of op den 20'"" 
October zich persoonlijk of schriftelijk onder over
legging der noodige bewijsstukken ten (iemeentehuize 
tuin te melden. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge-

mesmie AMSTERDAM zullen op Maandag 15 
October 1877, ten 12 ure des middags, op het 
Raadhuis, in het openbaar bij enkele inschrijving doen 
aanbesteden: 

Het maken van 13 stuks VAARTUI
GEN bestemd voor het opzamelen 
van puin. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uitslui
tend te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente tegen 
betaling vnn ƒ 0 . 1 5 , en liggen voorts ter inzage* ten 
kantore van de Publieke Werken op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen zijn tc bekomen ten kantore 
van tien Studs-Ingcnieur op het Raadhuis, des mor
geus van 10—12 ure. 

Burgemeester cn Wethouders voorn, i 
Amsterdam. DEN TEX. 

5 October 1877. De Secretaris, 
DE NEUFVILLE. 

Nederlandsch- Westfaalsche 

S P O O R W E G - M A A T S C H A P P I J . 
(Lijn ZUTPHEN—WINTERSWIJK.) 

A A N B E S T E D I N G 
op Woensdag den 24-"n October 1877, 

des unmiddiigs ten twee ure, ten Ruadhuize te 
Zutphcn, van: 

Bestek n°. 13. 

Het maken van GEBOUWEN en IN-
RIGTINGENop atation Winterswijk 

De inschrijvingsbiljet teu moeten uiterlijk één uur 
vóór de besteding, vrachtvrij wonlen bezorgt! ten 
Raadhuize te Zutphen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Directeur-
Ingenieur te Winterswijk, bij wien tevens het bestek 
met teekeningen op franco aanvrage en tegen be
taling vun / 3 . 5 0 van af den 1,l*n Octobers, s. 
verkrijgbaar is. 

DE DIRECTIE. 
Winterswijk , 

den 25 September 1877. 

OPZIGTER /70 's maands. 
'IV Dordrecht is benoodigd een Dagelijkseh OP

ZIGTER , tevens bekwaam TEEKENAAR , om 
gedurende eenige maanden werkzaam te zijn bij de 
uitbreiding van de Gemeentelijke Gasfabriek. 

Gegadigden gelieven zich vóór 15 October 1877 
in persoon te wenden tot den Directeur der Gemeen
tewerken aldaar. 

V E I L I N G 
VAM 

VESTIKGRONDEN 
le WIJK, gemeente Maastricht. 

Up Woensdag den 17 October 1877, des namid
dags ten 3 ure, in de Kleine Bedoutczaal te 
Maastricht, zal de ONTVANGER Dia REGISTRA
TIE BN DOMEINEN te Maastricht, ten ovei-stnan 
vnn den Notaris Mr. i. W. II. HAENEN aldaar, 
overgaan tot tie publieke veiling bij opbotl van de 
nateiueldeu Kavels Vestinggrond , te Wijk , gemeente 
Maastricht. 

A. 14 perceelen. regts van den weg naar 
Valkenburg buiten de voormalige 
Oude Wijkerpoort, groot samen 92 
aren 72 centiaren. 

B. Het werk De Rooij". groot 2 hec
taren 87 aren 50 centiaren, in één 
perceel. 

De te veilen gronden zijn op het terrein door 
p.thvi én kielspitten aangeduid en zullen in loco 
wonlen aangewi'zen op Dingsdag 10 October 1877, 
ties namiddags ten 3 ure, te beginnen met Kavel 1 
aan de voormalige Oude VVijker|Kiort. 

De Catalogus bevattende voorwaarden, perceelsbe
schrijving, teekeningen en inzetsotmuen, ligt ter in-
zuge ten kantore van voornoemden Ontvanger, en 
zul daar, na den 25 September 1877, tegen beta
ling van 25 centen verkrijglwar zijn. 

Nadere inlichtingen behelzen de aan pluk bi liet ten 
cn ziju te vernemen ten kantore van meergenoemden 
Ontvanger. 

Hestuur der Registratie en Domeinen. 

Ontmanteling der vesting Venlo. 

D E ONTVANGER DER REGISTRATIE EN DO
MEINEN TE VENLO, zal op Dinsdag den O-J™ Oc
tober 1877, des middags ten 12 ure, in het Koflijhuis 
ode Fontein" van de Kinderen HOURS aldaar, in 
het openbaar en onder voorbehoud van hoogere goed
keuring 

AANBESTEDEN: 
Het maken van een gemetseld RIOOL 

onder den weg in het verlengde der 
Lomstraat, het doen van de hier
voor benoodigde ontgraving en aan
vulling en het opbreken en herleg-
gen der keibestrating op een deel 
van genoemden weg. 

NB. De te verwerken hoeveelheden bedragen on
der anderen ongeveer: 

335 M 1 Metselwerk in nieuwe steenen; 
1750 i Grondwerk, en 
600 M- bestrating opbreken en herleg-

gen. 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving. 
De inschnjvingsbiljetten moeten zijn ingericht als 

bij het bestek is voorgeschreven, eu moeten daags 
vóór de aan best eding vóór 3 uur ties middags wor
den Ingeleverd op tie in net bestek bepaalde wijze. 

Het bestek met teekening ligt nu 30 September 
1877 ter inzage aan tie kantoren der Registratie en 
Domeinen te Maastricht, Sittard, Boermond en 
Venlo en is aan laatstgenoemd kantoor tegen beta
ling van ƒ 1 verkrijgbaar. 

Be aanwijzing in loco wonlt gegeven op Haandag 
den 8 October 1877, des middags om 12 ure, 

A A N B E S T E D I N G . 
De BURGEMEESTER der gemeente ARNHEM, 

znl Dingsdag 0 October 1877, 'e namiddags 1 uur, 
iu het openbaar ten Gemeeutelmize aanbesteden: 

Het SCHOONMAKEN en ONDER 
PROFIL BRENGEN van de Lau-
weragracht. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie verkrijgbaar; 
teekeningen ter inzage op bet bureau van den Ge
meente-Architect. 

AANBESTEDING. 
HET ROOMSCU-CATIIOLIEK KERKBESTUUR 

Dia PAROCHIE sO. L. V. H E M E L V A A R T " w 
GOUDA, is voornemens, op Maandag tien 20 Oc
tober 1877, des namiddags teu 2 ure. in het Lo
gement De Zalm aldaar, aun te besteden: 

den Bovenbouw eener KERK en PAS
TORIE aldaar. 

Van af 10 October e. k. zijn de Bestekken Ween 
j gulden verkrijgbaar bij den Boekhandelaar B. A. 
j VERZIJL te I,"u,i,i. en liggen ter inzage te Rotter-
! dam in het Z. Holl. Koffiehuis; te Delft in de 
• Dolk; tc 's Hage in het Z. Holt Koffiehuis; te 

Haarlem iu de Kroon: te Utrecht in dc Lig-
gendc Os; te Amsterdam in het Poidschc Kof
fiehuis en het hotel het Wapen van Friesland en 
te Gouda, met de teekeningen, in het Logement 

1 de Zalm. 
De annneembilletten iu te leveren vóór den 20 

October 1877 aan de Pastorie op de Haven. 
Aanwijzing op het terrein op Maandag 22 Octo

ber 1877. des namiddags ten 2 ure. 
Inlichtingen geeft de Bouwmeester A . C . BLEUS, 

te Hoorn. 

II. JU S U Y V E I l , 
S T O O M K E T E L M A K E R 

an Fabrikant van Stoom- en andere Werk
tuigen, voorheen Liil der 

firma SUYVER Hk. JONKER & Zn.. 
levert in den kortst mogelijk™ tij.l K E T E L S van 
Alle bekende typen; lielast zich met idle r é p a r a 
tien en veranderingen uan bestaande Ketels. 

H o l l a n d s c h e T u i n , 
B i c k o r s t r a a t 21) e i i 2 3 , 

AMSTERDAM. 

; Verwarming en Ventilering 
VAN GEBOUWEN. 

De Ondergeteekenden In-velen /ieb aan voor het 
' leveren van VER WARMINGS-INRIGTINGEN 
: door middel van warme lucht, warm water of 

•toont. 

CHARLES REMT & BIENFA1T, 
Boompjes, nieuw nommer 54, 

R O T T E R D A M. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Talt'lbazall-uroevi'ii 

in RUNPRUI8SEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland Cement, 
KALK. RKDINSTEEN, VCCltVASTE STKENES. ESZ-

Sien\vehaeen X.tijde 5D, llotterdnin. 

PBIÏA QUAIITEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ6.— , per 25 vaten ƒ5.70, 
per 50 vaten ƒ 5.40, 

bjj grootere partjjeu over den prijs nader 
overeen te komen, 

AUGUST OSTEli, 
(Glashaven IS te Rotterdam. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JöXlïH & Co, Civ. Ing. 

te OUDEWATER. 
Leveren of vervaardigen en herstellen alle soor

ten van STOOM- « andere WERKTUIGEN. 
MACHINEOLIE in vijl' kwaliteiten. 

/ , EBROEDERS DIJKERMAN te Breda, 
I door uitbreiding der /aken en de toepassing van 
\ J stoom tot spoedige allevering in staal gesteld, 
bevelen zich hierbij Mn voor bet maken Van 

VERPLAATSBARE I I O I T E K K W T J E S . 
Prijscouranten wonlen op franco aanvrage gratis 

verstrekt, terwijl het modelboek na ontvangst van 
40 cents in (-ostzegels kun wonlen toegezonden. 

SUIJVER Hk. J O N K E R &> ZOON, 
S T O O M K E T E L M A K E E 8 te A M 8 T E H D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

latei Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A L D E T R A V E R S , 
geeft berigt ilnt door baar tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn nnngesteld: 

FOLKERS & C». te Amsterdam, 
door wie ook tot bet leggen V »n Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Sater
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aun de Fabriek, Beltweg N". 3 , te Anuterctnm. 

D E D I R E C T I E . 

Gedrukt by G. W. VAN DEU WIEL fc C" te Aniliem — Alle stukken ea a d m t e u t i é n le adresseeren aan deu Hedacteur F . W. VAN GENDT JGin. te Arnhem. Uitga.e van U, K. THIEME, 

Twaalfde jaargang. U°. 41. Zondag 14 October 1877. 

DE OPMERKER 
W E E K B L A D 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 
Vmehijnt Zondes, i'nja per S munden f l.DS. Men sbonneert ticb vuu 

een jsug.ng. Afioaderhjke nommers bij vooraitbeatclliiiK 15 cents. 

• t o k k e n e n advertent ien te adresseeren u s 

de R e d a c t i e te A r n h e m . 

A D V E R T E N T I E N : 
Van 1—5 regel* /' 1.—, verder voor eiken regel plaatsruimte 20 cents en LO centi 
voor een nommer vau hetblad. Advertentien vuor het buitenland 25 cents per regel. 

WEDSTRIJD NIEUWE LEIDSCHE ACADEMIE. 

De nieuwsbladen berichten, tlat op de prijsvraag, 
uitgeschreven voor den bouw eener nieuwe Leidsche 
Academie, dertig antwoorden zijn ingekomen, waar
onder velen uit het buitenhuid. 

Neemt men iu anmuerking, tlat het programma 
der prijsvraag zoo onzeker mogelijk luidt, cn dul. 
vier leden van het college van Rijksadviseurs in tie 
jury moeten zitting nemen met drie, vier ot' vijl' 
buitenlandsche architecten, welke laatsten niet genoemd 
wonlen, dau wekt het voor Nederlanders, die met 
den tegen woon I igen stand van zaken goed bekend 
zijn, verbazing, dul zoo uWe antwoorden op de prijs-
vraag zijn ingekomen. De buitenlandsche mededin
gers kunnen echter juist in de beoordeeling vau leden 
van het Rijkscollege van Adviseurs vertrouwen heb
ben gesteld ; de verschillende sommen, die voor prijzen 
zijn uitgeloofd, strekken als lokaas, hoewel men 
omtrent de uitvoering volkomen vrijheid van hande
len heeft VOOriMOOUden. Van de hoedanigheid vau 
het ingezondenr weten wij echter nog niets. Er 
kunnen goede en bruikbare en niet te dure ont
werpen bij zijn, en ook is het mogelijk, dat geen 
der inzenders uau de prijsvraag volkomen voldoet, 
en dat enkel geldelijke belooningen moeten worden 
verstrekt j doch dit durven w\j wel voorspellen, tlat de 
zoogenaamde oud-Ho llundsehe stijl genoegzaam zul 
vertegenwoordigd zijn, misschien ook wel onder de 
buitenlandsche inzenders, temeer, daar de Duitsche 
teekenaar der Rijksadviseurs, Rudolph Redteiihucher, 
reeds voor gemimen tijd zijn landgenooten in de 
Deutsche Bauzeitung met de noodige schoone voor-
uitzlchten ter mededinging annspmrde. De omstan
digheid intusschen, dat vier leden van het Rijks
college van Adviseurs in de jury zitting moeten heli-
ben, is meer dau voldoende reden om het ivsnllaal 
van dezen wedstrijd te wantrouwen, daar ook luj 
ile tegenwoordigheid van drie, vier of vijf streng 
onpartijdige buitenlandsche beooitleelaars, vooral dooi
de onzekere bepalingen van het programma, het 
doel en Streven tier Adviseurs, om namelijk een 
middeleeuwsch gebouw totstand te brengen, vol
komen gewaarborgd is. 

De Spectator maakte zich, kort geleden, over 
den bouw der Leidsche Academie ongerust, voor
al niet het oog op de tegenwoonlige middeleeuw
sche kunstrichting, en uitte den wensch, tlat de 
Ne-derlundsche liouwnnH>sters iu deze zaak geen re
den tot klagen mochten hebben. Doch zoo men 
van dezen wedstrijd een eerlijke, onpartijdige en 
bevoegde uitspraak verlangt, dan late men het 
college van Rijksadviseurs totaal buiten de zaak, 
want het staat cast, dat door hun machtigen, allee-
vermogenden Invloed een middeleeuwsche Leidsche 
Academie moet verrijzen, waarvan bewijzen te over 
zijn, en hetgeen o. a. eeu publieke tentoonstelling 
der bouwplans ook niet verhinderen kau. 

Bestaat er, zooals het Handelsblad herbtiahlelijk 
herinnerde werkelijk een treilende gelijkenis tusschen 
het Nederlands»'he en het Engelsche volk, dan is die 
op het gebied tier hedendaagsche Rijkshouwkunst niet 
waar te nemen, tiaar men jaren geladen in Engeland 
verhinderde, dat de nieuwe parlementsgebouwen 
middeleeuwsch zouden gebouwd wonlen; bet verre
gaand achterlijke figuur, dat wij in dit opzicht tegen
woordig tegenover het buitenland in het algemeen 
inaken, verdient in de hoogste mate de aandacht. 

De kunst is lang, het leven kort. En tie slagen, 
die men dus de kunst tot-brengt door de omvang
rijkste staatsbouwwerken als middeleeuwsehe kopieën 
te bouwen, zullen in een klein land als Nederland 
te grooter zyn en te langer Bevoeld wonlen, terwijl 
liet ieder onpartijdig, bekwaam Nederlandsch bouw
meester groot leed meet berokkenen, uls hij ziet, 
dat het vuk, waaraan hij ziju iii:iutschup|>elijke po
sitie te dunken heeft, dat zijn leven en werkkring 
is, aan zooveel veronachtzaming en miskenning bloot-
staat, en zulks tengevolge van het dwaalspoor, waar
op de Begeering wordt geleid. 

Moge men spoedig een afdoenden ommekeer vau 
zaken vernemen, en alle mogelijke maatregelen ge
nomen worden om te verhinderen, dat te Leiden het 
treurspel herhaald worde, dat men thans aan tie 
Stadhouderskade te Amsterdam wil spelen. 

VERWARMING VAN GEROUWEN. 
Over eene nieuwe wyze, om heet water door zeer 

groote gebouwen te doen circuleeren, en om water 
zachter te muken, zooals dit is uitgevoenl in bet 
nieuwe krankzinnigengesticht voor het gmufsehup 
Middlesex, gelegen optie Hanstead-duinen, in Surrey, 
constateert du schrijver, dat dit gesticht zich over 
een groote ruimte uitstekt, daar het talrijke ufzun-
lijke blokken bevat voor de opneming der patiënten, 
voor inllnnerieii, de admuüstratie en andere doel

einden. Wegens zuinigheid en eenvoudigheid in de 
toepassing was het wenschelijk. om al deze uit elkander 
gelegen gebouwen uit een enkele bron te voorzien 
vuu neetwater voor baden, enz. Zooals bekend 
is, kan in een enkel huis, uf zelfs iu een enkel 
groot gebouw, de circulatie van heel water onder
houden Wonlen alleen floor hel verschil in zwaarte 
tusschen de warmere opstijgende kolom water ende 
koudere rwaaidere nederdalende kolom, rnaar de op 
die wijs verkregen kracht was geheel onvoldoende 
tun iu tien aanvoer voor de duizenden ellen, ju mijlen 
van pijpen, te Bnnetnad. te voorzien. Om dese 
tiKM-ilijkbeid te overwinnen, en het ̂ eLniu uil een 
enkele warmtebron te kunnen verwarmen, maakte 
tie schrijver het plan, in het machinehuis een cen-
triftigaalpomp te plaatsen, die het water langs de 
ééne pijp inpompte, om het uit de andere in tegen
gestelde richting weder uit te pompen. Deze buizen 
liggen door het geheele gebouw muist elkaar. Zij 
zijn aan tie uiteinden niet met elkaar verbonden, 
maar bij ietier blok van geitouwen huilt een pijp, 
die door een klep wonlt afgesloten, het heet water 
iu tlat blok, en voorziet het geheele pij|>eiistelsel 
daarvan, terwijl de uitlaatpijp van .ln pijjieustelsel 
weder naar de buis wonlt geleid, die het water 
terugvoert. Alzoo circuleert het water in leder blok 
met de snelheid, tlie resulteert uit bat verschil in 
druk vun tie aan- en afvoerbuizen , inpluuts dut die 
circulatie geschiedt met tie geringe snelheid, die al
leen uit het temiieratuurverschiï ontstaat. Iu de 
practijk is nagenoeg geen verlies aan brandstof te 
Bespeuren, daar voor het gebruik van stoom ter be
weging der rentrifugiialpomp tie afgewerkte stoom 
tier machine gebruikt wonlt, om het water mede te 
verwarmen. De schrijver gaat vooi t, er op te wijzen, 
hoe dit systeem van circulatie liet mogelijk zou ma
ken , aan gruejien gebouwen, zooals straten van 
arbeiderswoningen, een aanvoer van heotwuter te 
verschuilen ter verwarming der woningen, VOOT wasch-
inrichthigen, enz. 

Het water was zuiver bronwater, verkregen uit 
een diepe wel in tie kalk. Dit water had Ongeveer 
17 graden hardheid, en zette uu de koking in de 
ketels en buizen, waardoor het wenl geleid, kool
zure kalk af, waarom tie schrijver bij tie l»est uun Iers 
vun het gesticht op de noodzakelijkheid aandrong, 
om, indien zij htm ketels eu verwarmingstoestel 
weneehten te behoeden voor den nadeeligen invloed 
van den neerslag vuu koolzure kalk, het water door 
Dr. Clarke's proces te zuiveren. Velen kennen dit 
proces als zeer schoon en eenvoudig. De hanlheid 
van kalkwater hangt hoofd zakelijk af van de hoe-
veelheitl dubbelkoolziire kalk in oplossing, die het 
bevat. Kalk is zeer gemakkelijk in water oplosbaar, 
tlubbelkoolzure kalk evenzeer, maur koolture kalk is 
onoplosbaar, tallen daarom tie dubbelkoobure kalk 
in koolzure knik kon omgezet worden, zou zij uit het 
water wurden neergeslagen un dit dus zacht worden, 
Deze omzetting vuu dubbel- in eukeüioohture kalk ge
schiedt in Clarke's proces, door bet water, dat de dub-
belkoolzure knik bevat, te vermengen met een klein 
deel, een tiende tot cen achtste water, waarin kalk 
is opgelost. Als deze beide hoeveelheden water met 
elkander vermengd worden, wordeu zij melkachtig, 
maar nadat eenige ureu vcrloopeu zijn, wordt het 
water lieltler, tiaar tie koolzure kalk is neergeslagen. 
Deze beha in lel ing ven-ischt echter, zooals men ziet, 
zeer groote reservoirs, en dus groote ssnlegjkosten, 
maar de heer Porter heeft onlangs een verbetering 
in Clarke's prOOM uitgevonden, tlie uitstekende re
sultaten schijnt te beloven, en na pi-oofnemiug te 
Danstent! is aangenomen, liet grond beginsel cn de 
l«diaiiilelingswijze zijn, zoover de scheikunde aangaat, 
juist dezelfde als die van dr. Clarke, maar inpluuts 
van hel langzame proces van neerslaan af te wachten, 
om de koolzure kalk van het water te scheitien, 
wonlt het water door filterj-eisen vun een bijzontlen; 
constructie gedreven, waarin tie koolzure kalk zelf 
het Onroerend middel is, en Op die wijs ontstaat 
binnen een kwartier uit het mengsel volkomen zuiver 
en zacht water. Er zijn te Ratistead 4 filters, en 
deze zijn voldoende, om een gemiddelde hoeveelheid 
van 00000 gallons van het zuiverste en zachtste 
water per uur te Jlitrceren. Dit water wordt in het 
reservoir gepompt op een toren, 80 voethoog. Het 
reservoir bent 240000 gallons. Pijpen vun zes Eng. 
duim, waarbij dc wrijving verinedei: wordt, ziju door 
het gesticht aangebracht, en van In- en uitwendige 
hydi-nnteii voorzien. Bovendien kunnen, voor het 
geval aan brand zoo lang aanhit I, dat het reservoir 
ledig wns, de machines, die het water uit de wel 
|Hjiu|)eti en naar hot reservoir brengen, direct als 
stooiubiiiiitlspuileii fungeeren. 

Het geheele werk, behalve het Porter-Clarke-proces, 
is uitgevoenl door tie heeren Ettstous eu Anderson, 
en de schrijver van het stuk wus de uigenieur, aan 

wien het bestuur van Middlesex het ontwerp en het 
oppertoezicht van het werk ojnlroeg. 

(Engineering.} 

KUNST IS GEEN REGEERINGSZAAK. 
Meermalen heeft het Handelsblad erop gewezen, 

welk eene treffende gelijkenis er tusschen het Neder-
litiidsclie en hel Engelsche volk bestaat, eene gelijke
nis die vooral blijkt uit de degelijkheid, tlie Engel
schen en Neder lui uiers met elkaar gemeen hebben, 
ofschoon men zal moeten toegeven, dut wij, in 
weerwil van de vele gebreken die bet Etigelsche 
volk aankleven, nog in menig opzicht bij de En-
gelschen achterstaan. Het •tijd is geld" weet men 
vooral in Engeland bijzondei* goed toe te liassen; 
mogen in tlat Rijk nog vcniudenle staatsinstellin
gen, zeden en gewoonten bestaan, het kan niet 
ontkend worden, tlat men met het invoeren van 
degelijke staatshervormingen niel zoolang talmt en 
draalt als ten onzent. De spoed o. a. waarmede de 
Kngelsche staatsman Gladstone in tie laatste jaren 
zooveel goeds heeft totstuiulgebracht, moge daarvan 
ten bewijze strekken; alsof men zelfs beducht was, 
dat zijn ontwik kei iugsgecst een tc snelle vlucht zou 
nemen, wenl alras besloten, de teugels van het be
wind iu andere handen over Ie dragen. 

Dat intusschen ook Nederland, vooral onder den 
Minister Thorbecke, menige hoogst gewichtige her-
vurnüng ondergaan heeft, wonlt algemeen erkent!, 
en dat tie natie daarvoor dankbaar is, moge vol
doende blijken uit het standbeeld, dat te zijner na
gedachtenis in tie hoofdstad wenl opgericht. 

Do tegenwoonlige omstandigheden in aanmerking 
genomen, moeten wij bet o. a. nog in hem waurdee-
ren, dat hij zich streng hield aan zijn »kunst is geen 
i-egeeringszaak". Vóór en tijdens tien Minister Thor
becke moge alles tiok niet zoo naar wensch gegaan 
zijn, menige fout Op staalkundig gebied zijn inge
slopen, niemand zal echter kunnen beweren, tlat ooit 
te voren de bouwkunst aan die invloeden onderhevig 
was, tils welke tegenwoordig buur bestaan zoo zeer 
ondermijnen, ja met eeu totalen ondergang bedrei
gen. Nooit werd van regeeringswege eeu dwang 
uitgeoefend, met gestrengheid ééne richting voor
gestaan, als waarheen men thans de bouwkunst 
voert, terwijl maar al te dikwijls zonder eenigen de-
gelijken ernst overwogen wonlt, wat de uitvoering 
tier ontworpen bouwplans kost, maar dit veeleer als 
nevenzaak dan wel als hoofdzaak schijnt beschouwd 
te worden. Geen muwiimoutwerp b. v. is er ooit 
over de gansche wereld in elkaar gezet, dat gelijk-
gronds is doorgesneden door een openharen weg en 
dat, op den koop toe, minstens een millioen te 
duur is; geen staatsgebouwen , waar de Landsregce-
ring voor 's Lands behingen moei werkzaam zijn. 
werden ooit uitwendig met zulke slaufsche navolging 
vnu den voortijd opgericht, uls uien thans te 's-Hage 
wil doen. Nooit heeft men in eenig beschaafd huid 
van zulk een schreeuwend contrast vernomen, uls 
om bedentendage een spoorwegstation iu middel-
eeuw-vli gewaad te willen steken ; nooit heeft men ver
nomen, dut ergens vun regeeringswege een prijsvraag 
uitgeschreven werd als thans voor de nieuwe Leid
sche Academie; nooit wenl een internationale ten
toonstelling gehouden, waarvan men ten slotte niet 
weet, welke waarde meu eigenlijk uun de bekro
ningen moet hechten, eu nooit heeft tie vreemdeling 
door zijn geld Nederland zulke kunstschatten ont
futseld , uls onlangs met de collect ie-Van Loon ge
schiedde, terwijl een regeeringsconuuissie daarvoor 
expres heet te waken. 

Ons belastingstelsel, ons onderwijs, onze posterijen 
en spoor Wegen mogen wellicht dringend liervonuing 
en verbetering eischen; wat. de bouwkunst betreft, 
kan tlit het best beseft wonlen door hen, die in 
het vak zijn opgeleid, tlie er bun leven auu wijden, 
en dagelijks ondervinden, waaraan tlie overigens iu 
het buitenland zoo hoog geëerde tak vun schoone kun
sten teu onzent blootstaat. 

Evenals men iu Frankrijk de wereld met allerlei 
schoone beloften tracht te paaien, muur ten slotte 
zijn eigen weg bewandelt, zoo wonlt Neerland'e bouw
kunst naar de middeleeuwen teruggevoerd, en zulks 
bovendien ten koste vau ontzaglijk kapitaal. 

Het Nieuws van den Dag bracht iu de artike
len over het nieuwe Museum in herinnering, tlat ook 
in Engeland onder Lonl PalmersUm eene partij leefde, 
die o. a. de nieuwe Engelsche parlementsgebouwen 
iu middeleeuwsch gewaad wilde steken, eu dut zij 
bijna de overhand had verkregen, zoo Pulmerslon's 
heldere blik en gezond verstand hem niet gewaar
schuwd hadden, tic adviezen dier partij uiet tc 
volgen. Eu nog heden tem lage slaapt het Engelsche 
volk niet in, blijft het geenszins lijdelijk in alle ver-
oudenle gebruiken bananen. Zoo herinnert men zich 
immers o. u. de houding van het Engelsche parle

mentslid Plimsol, tlie nog kort geleden zoo heftig 
protesteenle tegen het schandelijk misbruik om on-
zeewaardige schejj>en uit te zentien, en daardoor tul 
van menschen levens roekeloos op het spel te zetten, 
en door wiens protest aan tlit misbruik een einde 
kwam. 

Nu het liberalisme in Neerland's Volksvertegen
woordiging tie overhand heeft en uien dus mag 
onderstellen, dat men meer dan vroeger met het 
oude zul breken, mogen wij stellig hopen,dat spoe
dig ecu of meerdere Pliiusoj's onder onze. volksverte
genwoordigers zullen opstaan , om te verhinderen dat 
onze kolossale nieuwe landsgebouwen wonlen opge
trokken in een bouwtrant, die onzen hedendaagschen 
tijdgeest tot oneer strekt, en vooral, dat 'sLands 
schatkist langer bet slachtoffer /ij der nooit gehoorde 
zienswijzen, waaraan 's Lauds bouwkunst tegenwoor
dig ten prooi is. 

EEN WAARSCHUWEND VOORBEELD VOOR 
NEDERLAND, 

üij dc pogingen, die hiertelande aangewend wor
den om op het gebied tier Kunst tot de middel
eeuwen terug te keeren, verdient het aanbeveling 
om nu cu dan cen blik op het buitenland te slaan. 
Eeu tier Belgische dagbladen, Le Bien Public, deelt 
het verslag mede eener vergadering, die door het 
St.-Lucasgildc van Gent gehouden wenl en waaruit 
duidelijk blijkt, wat tlie Vei-eeniging zich ten taak 
stelt. 

Het bedoelde gilde is eene kunstenaars vereeniging 
te Gent, tlie St.-Luras tot patroon heeft aangeno
men iu navolging vun het beroemde Genootschap, 
waarvan Rubens en de meesters der Antwerpsche 
school leden waren. Er is echter groot verschil tus
schen beide vereenigingen: dc St.-Lucas van Gent 
ïs zeer nieuwerwetseh eu heelt een afschuw van het 
naakt; de vrouwen van Rubens verontwaardigen hem 
evenseer als de nimfen vun Jordaans. Om kort te 
gaan, het is een heilige naar den smaak der Jezuïe
ten en vermakelijk om de discussién te lezen, die 
door het godsdienstige St.-Lucasgilde te Nivelles ge
houden werden en hieronder wonlen medegedeeld : 

i>De heer Lagaaee vraagt of het gilde het niet 
raadzaam zou oordeelen, om pogingen uun te wen
den voor de invoering van het onderwijs in de 
christelijke kunst op de Teekenacademie te Nivelles. 

»l)e president antwoordt, dat tie ontwikkeling vuu 
het onderwijs iu de christelijke kunst tot dc onder-
warpen behoort, waaraan het gilde de meeste zor
gen besteedt. Volgens spreker moet dc kunst de 
overleveringen van het heidendom verlaten en op 
den ch rist elij ken weg wonlen teruggebracht. Tegen 
deze hernieuwing wonlt dikwijls het hezwuar geop
perd, tlat er gebrek aan modellen is en dat het eene 
onmogelijkheid is zich anderen te verschaffen dan die, 
welke atm tic heidensche kunst ontleent! zijn , maar 
men verkeert tc dien opzichte in een grove dwaling. 

•Dit beswaar deed zich telkens voor, toen daar 
dc school St-Lucas went opgericht, maar het werd 
overwonnen en voor het oogenblik zijn er schoone 
voorbedden in overvloed. Bet Bestuur tier school 
zou zich gelukkig achten de Aaulcraie te Nivelles 
ter hulp te komen eu gaarne toestemming geven om 
de modellen te kopioereo. Wellicht konden afgiet
sels geruild wonlen, waarbij de school min de Aca
demie fragmenten vun Vloumsclie kunst kon geven 
in ruil tegen brokstukken, aan de bestbewaarde 
Brabaiitsche werken ontleend. 

• Evenals het tueereudeel der menschen ben ik 
langen tijd van gedachte geweest, tlat de studievan 
de heidensche kunst onmisbaar is Deze onmisbaar
heid bestaat alleen voor hen, tlie geen rekening 
houden met of geen gevoel heblien voor de kunst
werken der middeleeuwen. 

• Vele personen zijn getroffen door de pracht van 
onze oude hoi lidkerken, maar zij willen de grond
regels en de methodes, waaraan wij deze overheer
lijke scheppingen te danken hebben, bij het onderwijs 
niet Uivoeren. Dit is eeue zonderlinge tegenstrijdig
heid . tlie met alle kracht moet worden overwonnen, 
niet alleen ui het belang van tie kunst, maar ook 
in dat dar zedenleer. 

•Op dm leeftijd, dut het kind naar de teekenschool 
gezonden wordt, is het in den regel onschuldig en 
zuiver vim ziel; nauwlijks ter school gekomen is het 
kintl genotrnlzaakt tie tuigen te slaan op de meest 
aanstootelijke naakthedeo. In deu boeasm van zijne 
christelijke omgeving heeft men steeds welvoeglijk
heid en reinheid aanbevolen, terwijl op de school, 
waarheen hij gezonden wonlt, het vleesehelijko en 
dc otiwtdvoeglijkheiil verheerlijkt wordt. 

»De arme leerling moet onderwijs iu het teekenen 
ontvangen om zich een werkkring te scheppen; ver
laat hij de academie , dun zijn tie voorn it zichten voor 
de toekomst vernietigd. Hy blijft dan ter school. 
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ondervindt den invloed vnn liet verblijf opeen plaat!, 
waar alles van wulpschheid doortrokken is, en ver
liest meestentijds zijne onsehnld. 

«Als de studie naar liet naakt een bepaald vor-
eischte was, zou men in deze kieschc aangelegenheid 
een en ander over het hoofd zien, maar men mag 
niet aannemen dat de goede God, die eenige men
schen met artistieke neigingen begiftigde, gewild 
heeft, dat zij door liet slijk van de beidensr.be kunst 
moesten gaan oni Zijn heiligen wil op te volgen. 

olk ontving eenmaal het bezoek van een Engelsch 
kunstenaar, die evenzeer sum de noodzakelijkheid der 
studie n a a r het naakt geloofde. Ik vroeg hem of hij 
zou toestaan, dnt zijne eigen kinderen als modellen iu 
eene academie zouden [ ioseeren. Deze gedachte 
ondervond bij hem sterke tegenkanting, waarop ik 
hem zeide, dat hij in weerwil van dien verklaar
baren afschuw erin toestemde dat andere schepselen, 
die evenzoo voor het behoud van limine e e r e n het 
redden hunner ziel moeten zorgen, dagelijks aan 
dezelfde marteling werden blootgesteld. Is dat niet 
dc overmaat van tegenstrijdigheid ? 

«Deze kunstenaar liokeiide, dat hij "Ie zaak nim
mer uit dit oogpunt beschouwd had e n dat ik eene 
rechtvaardige stelling verdedigde. Hij was echter 
protestant; maar moeten wij, die katholiek zijn. Op 
dat punt niet veel gevoeliger wezen ? Moeten wij niet 
een veel grooter eerbied hebben voor het hart en de 
ziel onzer kinderen? 

»Ik wensch deu inwoners van Nivelles geluk met 
de goede inzichten, die zooeven tloor den heer Lu-
gasse zijn medegedeeld en uit naam v u n het Gilde 
uit ik de hoop, dat de Tekenacademie van deze stad 
weldra lreschouwd moge wonien als e e n voorbeeld, 
niet alleen uit het oogpunt van eerbaarheid en wel
voeglijkheid, maar ook uit dat van de vorderingen 
der leerlingen op dc artistieke loopbaan (Langdu
rige toejuiching). 

«Vergun mij, mynheeren, omtrent het laatste 
punt nog eenige woorden in het midden te brengen. 

sOnlangs ontving de St.-Lucasschool het bezoek 
van den diroctcur cn een der leeraren van een dei-
grootste teekeiiaeaderniën van ons land. Zij gaven 
hun verwondering te kennen over de schielijke v o r 
deringen onzer leerlingen en erkenden, dat bij de 
inrichting, waaraan zij geplaatst waren, meer tijd 
gevorderd wenl om tot zulke uitkomsten te geraken. 
Zij deden de vraag, a a n welke oorzaken dit vei-schijn-
sel naar mijne zienswijze moest worden toegeschre
ven. Ik antwoonlde, dat deze schoone uitkomst naar 
mijne meening moest worden toegesehreven aan de 
bekwaamheden en de toewijding der waarde broe-
ders-onderwijzers, aan den goeden geest der leerlin
gen en bovenal aan de volmnakte overeenstemming 
tusschen het verblijf in dc school en in het huisgo-
rin. De voorbeelden zijn in harmonie met de ge
waarwordingen, die de leerlingen door de christe
lijke opvoeding ontvangen hebben. Rij bet gaan vun 
huis naar school verandert het kind niet van om
geving, cn zijne eigen gedachten vindt hij terug in 
de voorwerpen, die het oog trekken cn door hem 
moeten worden geteekend. 

sik twijfel er niet aan, of op de Academie te Ni-
velles zal hetzelfde wonien waargenomen als het 
onderwijs in christelijk en zin gegeven wonlt." (Lang
durige toejuiching). 

De heer Lagasse bedankte den Voorzitter voor 
den goeden raad. Hij maakt dc liemerking, dat de 
academie te Nivelles in minder gunstigen toestand 
verkeert dan de school St.-Lucas te Gent, daar de 
eerste de voorbeelden van het Gouvernement ont
vangt. 

De president antwoordt , dat dc uitwerking van 
de slechte voorbeelden, die door de Regeering ge
zonden zijn, onschadelijk moet worden gemaakt door 
bet invoeren van betere modellen. »lk noodig onze 
vrienden te Nivelles uit ons telkens een l>ezoek te 
brengen, waar zij zich kunnen overtuigen, dat dc 
door mij voorgestelde verwisseling zeer gemakkelijk 
kan wonien uitgevoerd." 

De heer Weale, arehooloog te Brugge, zegt ndat 
de kunstenaar, evenals de priester, de apostel van 
het ware en goede zijn moet. In vroeger lijden 
werd de werkkring van den kunstenaar, na dien 
van den prediker, als de heiligsti> beschouwd. De 
kunstenaars zijn in werkelijkheid de predikeis van 
het volk , die tot liet oog e n het hart vau allen spre
ken en dikwijls wordt bun woord In-ter verslaan en 
heeft het meer invloed dan dat van den priester. 

Bin den tegenwoordigen tijd heeft de kunstenaar 
alle onderscheiding verloren. Het publiek ziet hem 
met onverschilligheid a a n en dikwijls met minachting; 
schouderophalende wordt veeltijds gezegd: »het is 
maar een kunstenaar." 

iDit is een der gevolgen van de ongevraagde of
ficieele inmenging op het gebied van Kunst. DK KERK 
ES N I E T UE STAAT MOET D l A R T I S T I K K E B K W K O I N G 

LEltiES. Ook wij hebben met de volle verontwaar
diging van onze christelijke overtuiging geprotesteerd, 
toen de Regeering het jonge geslacht door heiden-
sche nnuktheden besmette. 

»Ongelukkig de kunstenaar, die een onzedelijk 
•werk maakt, maar ook zij, die het hem onderwe
zen of daartoe aangemoedigd hebben. Laat ons allen 
waakzaam zijn hij het verdedigen der heilige rechten 
van de christelijke kunst." (Levendige toejuiching) 

Het lezen vau dit verslag geeft stof tot nadenken. 
Zouden er ook hij ons te lunde jmgingen worden aan
gewend om het groote publiek diets tc maken, dat 
de Kerk en niet de Slaat de artistieke lievveging lei
den moet? Wij rekenen op het gezond verstand der 
menigte, waarop zulk streven schipbreuk moet lijden. 

geld in de behoefte te voorzien, namelijk op f\ 00,000." 
De volgende opgaven van de monumenten, waar

van de hei-stel ling voltooid, voorbereid of onderzocht 
wordt, kan doen zien, hoe belangrijk en nuttig de 
werkzaamheden op dit gebied zijn. 

Rijksgebouwen. 
Het slot Brederodoen dutte Hulden, deOevitngen-

jMiort te 's-Gravenhage, de Helpoort le Maastricht, 
de Ki-onenbiirgcrtoren le Nijmegen, eeuige Hun-
nebedden, de Kloostergang van den Dom te Utrecht, 
gedenkleekenen te Soestdijk cn Heiligerlee, het graf-
iiiomimenl der gebroeders Everlsen te Middelburg. 

Gemeentelijke gebouwen. 
De torens te Bommel, Breda, Hulst en Zierikzee, 

de raadhuizen le Gouda, Heusden cn Nijmegen, de 
Hougendster Waterjioort le Sneek. 

Gebouwen vun Kerkelijke gemeenten. 
Ned. Herv. Kerk te Arnhem, It. K. KerkteBlit-

terswijk, Ned. Herv, Kerk te Brouwershaven, Deventer, 
Uordr.-c.ht, Franeker, 's-Hage en Haarlem, R. K. 
Kerk te 's-Bosch, Ned. Herv. Kerk te Kam|>eii cn 
Leiden, R. K. Kerk te Maastricht, Ned. Herv. Kerk 
te idem, R. K. Kerk te Roermond, Ned. Herv. Kerk 
te De Rijp en Stedum, R. K. Kerk te Thorn, Ned. 
Herv. Domkerk te Utrecht, R. K. Kerk te Venloo, 
Ned. Herv. Kerk te Zwolle. 

Dc bestemming der voor 1S77 beschikbare gelden, 
laat zich tusschen de onilei-scheidenc gebouwen split
sen als: 
;uin Rijksgebouwen ƒ 8,775. 

t Gemeentelijke geitouwen o 17,0-10. 
D gebouwen Ned. Herv. gemeenten » 39,2X5. 
n » R. K. Gemeenten » 20,550. 

ƒ 85,050. 
Wanneer het werkelijk ernst is, om jaarlijks vau 

Rogeeringswege eenige gelden beschikbaar te stellen 
voor de restauratie van historische eu monumentale 
gebouwen — cn die ernst bij kt tegenwoordig maar al 
te zeer — , dan zal ieder In-voogd en onpartijdig lieoor-
deelaar moeten toegeven, dut eene janrlijksche sub
sidie van /100,000 veel to weinig is. 

Ga maar mis na, wal de restauratie van liovcn-
gemelde geitouwen met zich sleept; niet alleen toch 
moet men daarbij bet oog honden op het eigenlijk 
bouwwerk, muur vooral op netbeekibouwwerk, enz. 
enz. En dan ƒ 100,000 'sjaars! 

Waarlijk daarmee richt men niet veel uit. Het 
cijfer kan dan ook wel een vergissing zijn. Maar 
ook moet men zich afvragen, of de restauratie van 
al de bovengenoemde perceelen wel van Rijkswege 
ondersteuning verdient, wel zoo «nuttig*1 is? Zou 
zulks wel het geval zijn o. a. met de sloten Brede-
rode en Muiden, en zullen die geen groofer kosten 
vereischcii dun men wel meent? 

Dnt de restauratie van gemeentelijke moiiumeuten 
van Rijkswege gesubsidieerd wonlt, verdient lid'; 
maar wonlt ook op dat gebied niet ovcnlreven, en 
moet de Regeering, wanneer gemeenten onwillig zijn 
gelden af is zonderen, alles iietalcn? 

Wat is het geval met het raadhuis te Gouda? 
Dezelfde vragen gelden ten Opzichte der kerkelijke 

gebouwen. En wanneer men nu de restauratie vnn 
alle genoemde gebouwen of slechts van eenigen aan
dachtig overweegt, komt men tot het liesluit, dat 
ƒ 100,000 geen cyfer is om daarmede jaarlijks 
iets te doen; dat stellig niet alk) vermelde geitouwen 
althans van staatswege dc voorgestelde restauration 
verdienen, en dut gemeenten en kerk gei motschapjwn 
voor het restnuiveren hunner gehouwen meer geld 
behooren over te hebben, waartoe zij liehooren te 
wonien aangespoord door circulaires nis anderszins, 
maar niet door veel geld te geven. 

Men iMilonke wel, dat de lijst dezer restauratie-
werken is vnn het college van Rijks-ulviseurs, be
staande uit tien oudheidkundigen en twee tuiddel-
wuwsche architecten; dat de tucht der oudheidkun-
digen om alles, wat oud is, te rostuunvron, steeds 
buitengewoon groot is, vooral in dit college,waarin 
zij zoo sterk vertegenwoonligd zijn; en dat de twee 
middeleeuwse he architecten iu genoemd college die 
zucht zelf zooveel mogelijk aanwakkeren, daar zij 
in den regel |iei-snonlijk met dc rostaumtién belast 
worden, eu er dus te veel linancieel belang !>ij hebben. 

Wanneer onze voorouders zooveel biiitens|»»rige 
liefde VOOT de monumenten van geschiedenis en kunst 
hadden getoond, nis thans geschiedt, zou er tegen 
woonlig nog vrijwat meer te restuureereii vallen. 

Vóór de oprichting van het college van Rijks 
adviseurs was een Commissie vnn vier leden, waar
onder maar twee oudheidkundigen, niet hetzell'd 
doel in functie. Van dc onbevoegdheid dier com 
missie beeft men echter nooit vernomen; wel dat 
de Regeering in de eerste plaats haar werkkring 
niet genoeg steunde, zoodal zij ten slotte door gemis 
aan geld haar mandaat neerlegde. Men verdenkt he 
tegenwoonlig Rijkscollege, dat de zaken overdreven 
worden door het gTOOt aantal oudheidkundigen, die 
daarin zitting hebban, en mocht een ministerie van 
Openbare Werken tol stand komen, dan is het te 
wenschen dat het onderzoek naar het wensvholijke 
der restauratie van monumenten van gesrhieilnu-
en kunst, aan onpartijdige deskundigen wonlt opge
dragen. 

RESTAURATIEWERKEN VOORKOMENDE Op 
DE STA ATS REG ROOTING VOOR 1878. 

Onder de toelichting der Staatsbegroting voor 1 878 
leest men: «.Onderscheidene Rijksgebouwen wonien 
van wege hun historisch en monumentaal karakter 
hersteld, niet uit de gelden uitgetrokken op de bo-
grooting van dc kosten van het bestuur der provin
ciën, voorzoover bet Rijksbestuur is, maar uit een 
bijzonderell |>ost. lu evenredigheid behoort dus deze 
te worden verhoogd en gebracht op een normaal 
cijfer, waardoor de mogelijkheid ontstaat om gere 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 
§ lu drie September-lion miers van den loopenden 

jaargang der Deutsche Bauzeitung vindt men eenige 
mwledeel ingen omtrent het gebruik van stoom op 
Duitsche, Nieuw-Yorkscho en hirijsdie [taanlenbu 
Daanian zullen wij enkele bijzonderheden ontleencu 
De Casscter Tramway heeft bij den uitgang van 
de stad een helling vun 00 op 1000 in een Itocht 
van slechts 50 nieters straal, die zeer veel zorg van 
den machinist eischt. De liedicniiig telt vier man, 
Dc stoker zou gemist kunnen vvoiilen, maar moet 
mi-degaaii, omdat de voorwaarden der concessie dit 
voorschrijven. Volgens deze moet de machine ook 
steeds vóór den trein gaan, die niet meer dun twee 
wagens mag bevatten, ofschoon het stoomtuig meer 
kan verrichten. De Maatschappij moet niet alleen 
het stniatvak lusscheu dc spooi-stuveu, maar ook 

lanrbuiteii aan weerszijden <HMI vak van 30 c.M. in 
g len staat houden. Dc ondervinding zal moeien 
leeren, of de machine evenzeer voldoet in den win
ter als zij Voldaan heeft in de zomermaanden sinds 
1 Juli jl. .Maar het schijnt zeker, dat de baan slechts 
Icveiisvatbuarheid beeft, als haar de stoomkracht 
wordt gelaten. Het getal reizigers in Kassei kan 

400,000 'sjaars worden gesteld, lu grooter 
iteden met betrekkelijk kleine schommelingen in het 
dagelijksch verkeer rekent men eVn paard op 10,000 
tot 10,000 personen 'sjaars. Volgens dien maatstaf 
zouden er te Kassei slechts 40 paarden noodig zijn. 
Dit getal is echter te klein hij de afwisseling in hei 
verkeer, die 400 tot 500 % bedragen kan (nu eens 
800 personen daags, dan weder 3000). Het getal 
puurden zou wel 80 tot KIO moeten Muopen, wal 
;le onderneming zou doen te gronde gaan. 

Te Parijs (Bénenu du Surf, Bastille-plein tol sta
tion Mout Pnrnasse) werkt, gelijk te Kassei, do 
machine van Merryweuther, die het voonleel heelt, 
Jat zij de proef heeft doorgestaan. Aaneen Report, 
in April jl. het Dritsehe Lagerhuis daarover aange
boden , h-est uien o. n.: 

Het heredene vak is ongeveer 5 kilometers lang 
en heeft klimmingen tot 25 : 1000 {^). Het ge
wone verkeer op dit vak wonlt gezegd 0000 paar-
len per dag t« zijn, wal een geer groole drukte? 
mag heeten. De lijn heeft vier aansluitingen mei 
andere trumtcagn (door puurden liediciiil). Zij beeft 
het «te Ue| der carrés pon dances aangenomen , dat 

ban; plaatsbriefjes geven recht op de aansluitende 
hanen over te gaan, 

De wagens loopen van 7 uur 's morgens tot 10 
uur 's avonds. Er worden gemiddeld 10,000 per
sonen daags vervoerd. Met de noodige i-eserve vnu 
50 "/, bi-draagt het getal machines voor dat vervoer 
10 4- 5 = 15. Het getal treinen daags (machine 
en één wagen) helt Nipt ongeveer 200. Men stoomt 
met een normale snelheid van 12—14 kilometer iu 
het uur (daaronder begrepen een oponthoud van J 

au tien tijd), dus met een werkelijke snelheid vuu 
»—G meters in de sekoilde, wat met de gem'nldelde 
nelheid van een paan lend ra f of 20 kilometer in het 

uur overeenkomt. De machines hebben r I- veel 
verbeteringen ondergaan. Van 10—16 paardekrach-
ten en 30 — 50 centenaars (KMI kilogram) gewicht 
tier machine is uien onlangs reeds geklommen tot het 
dubbele. 

Volgens waarnemingen vnu den ingenieur A. Re
nault, gedaan iu het ongunstige tijiljierk vnn 25 
Januari—25 Februari j l . , waarin 0000 malen ge
reden werd, hndtlen er toen acht ongelukken plaats, 
waaronder drie tengevolge van het schuw wonien 
der voorbijges|HH)nlc paarden. De andere vijf ge
vallen hadden niets mei de exploitatie te maken. 
Volgens Renault bestaat er geen gevaar 'ui straten 
van 12 meters breedte, maar men liedinge vooral 
regelmatigheid van den dienst. Hij wil dat th-vrij 
blijvende gordels aan weei-szijden van hel spoor elk 
rijf meters breed blijven , om ongelukken te voorkomen. 

Op tie Parijsche haan zijn de kosten por paarde-
kracht en per dag (of 1 persoon over 1 kilom. ver-
voenl) iJ-jv mark of ƒ 0.000 Ni-derl.-Coui-.int. 

Het vervoer «looi- paarden kost le Niéuw-Vork <-n 
Berlijn evenveel als dat door stoom kracht te Parijs, 
Nadere vergelijkingen zijn noodig. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage Zijne Majesteit heeft benoemd 
tot ridder iu de orde van den Netlerlaudsrheii Leeuw 
L. U. .1. J. Mazel hoofdingenieur vun den Water
staat. 

— Bij ministerieel!' beschikking is aau .1. E. Kroe-, 
te Harlingen , tot wederopzegging vergunning verleend 
voor it'll sttwuu boot dienst t.d vervoer vau goederen 
en vee tusscheu Groningen en Zui.lbrook. 

— De aan tie heeren S. baron vun Heemstra, te 
Hillegom. E. J. J. Kuinders en D. S. A. Docen, te 
Amsterdam, verleende concessie voor tien aanleg en 
de exploitatie van buurls|ioorwegen vnn Groningen 
naar Itatlo enz , is ingetrokken. 

— Na afgelegd vergelijkend examen zijn door den 
Minister van Financiën benoemd tot a«lspiranl-lan«l-
meter hij het kadaster: J . W. den Hariugli te Driimpt, 
J. F. Jansen te Rotterdam, II. A. van der Zanden 
te llelvoirt, J. van Vt toren te Oudewatcr, .1. Rietsema 
te Groningen, C. Wondergem le Cortgene, J. Ko
revaar (e Vrijenban hij Delft, J. L . tie Lange te 
Harderwijk, E . Molemu te Warfum, J. C. Crucq te 
Arneiuuiden, D. .[. van Gelder te Leiden, P. W. 
H . ('nullissen tc Beek bij Maastricht en J . Holl-
buisen te Dordrecht. 

— Volgens Het Vaderland heeft het Spiimzu-
comité heslist, dat. geeu der modellen nnn het doel 
beantwoordde. Derhalve zal binnenkort een nieuwe 
vv.ilslrijd uitgeschreven wonien. 

— Door leden van bet schilderkundig Genoot
schap Dpulchri Studio" is eeu adres aan dc Tweede 
Kamer gericht, houdende bezwaren legen ile voor
genomen veranderingen iu het Haagsche Bosch, 
waarvoor op de licgrooting gelden zijn uitgetrokken. 
De adressanten wijzen e r daarbij op, ifnt het Haag
sche Bosch vooral zoo schoon mag genoemd worden, 
omdat hel onopgesmukt en natuurlijk is. Dit is het 
gevolg van zijn oorsprong. Als overblijfsel van een 
natuurwond heerscht er nog een ongedwongenheid 
en verscheidenheid, niet opzettelijk aangebracht, 
maar toevallig ontstaan; door ietier, die prijs steil 
op eenvoudig en verheven natuurschoon, wonlt tlan 
i>ok aan het Bosch de voorkeur gegeven hoven fraai 
aangelegde parken in het buitenland. Terwijl adres
santen de veranderingen betreuren, reeds aanvankelijk 
aangebracht, achten zij het hun plicht met nadruk 
te wijzen up de schade, die daardoor wordt toege
bracht, en op de wenschelijkheid, dat het advies 
van deskundigen in deze worde gevolgd, daar het 
hier niet het bijzonder genoegen geldt v a n enkelen, 
m a a r eeu bezitting van Nederland, die, iu haar 
oorspronkelijk karakter bewaard, aan veredelend ge
not oplevert en tien gezonden zin voor wan- schoon
heid bevordert. 

Aankondigingen van Aanbesledingen. 
Maandag. I» Oet 

It.iilen. te 11 uren, door burg. cn weth.: liet bou
wen vun cene school inet onderwijzerswoniug. Aunw. 
lc '.I uren. 

i in- t i i - f iun te 12 uren, door burg. cn weth.: het 
initkeii vun 13 stuks vaartuigen, bestemd voor het op-
zamelen vnn puin. 

v«! n.1.mi tc | uren, tloor het gemeentebcst.: het 
leggen van een kunst wrg : a. langs het Beneden, 
tlwarsdiep, lang p. m. 1130 M. en h. floor dc Nieuwe 
Laan, huig p. m. S'.JO M. Annw. te 11 urcu. 

Illnadag, ie O r l . 
Lelden, te 11 uren, door van Houten cu Ledeboer: 

lo. het afbreken en wederopbouwen van 3 knlkovens; 
2o. bet maken vau afscheidingen enz.-, 3o. het maken 
vnn een woonhuis met toegangsbrug en ophooging vnu 
het terrein. Plans liggen ter inziuro op de kalkbran
derij Welgelegen bit Leiden. Inl. bij tien architect 
W. F. van der Heyden. 

BSSavel, fc S uren, in het Stuliouskofliehuis: de 
bovenbouw eener leerlooierij voor Gebr. Pasman. 
Aanw. te, 11 uren. 

YVoenadag, 17 Oei 
'«-Hage, tc 11 uren, door het miuisterio van biu

ncnl. zaken: bet voortzetten der opruiming van gron
den, gelegen ann den rechteroever vnu het Mal legal, 
onder dc gemeente Dubbeldam, behoorende tot de 
Dordsclic waterwegen. Rnming / 32,050. 

V l L i g c , te 11 uren, door den inspecteur tier genie, 
in dc Normaal-SCbietachool; lo. het leveren vun kasten 
en tafels ten behoeve van 's Rijks kazerncgebouwen: 
2o. het leveren van knchcls luu behoeve van idem. 
Bilj. inz. 10 Oct., te 3 uren, op bot bureau vau den 
nspeotenr voornoemd. 

IJiiiuIrlen, te 12 uren, door deu architect C. vun 
Schaik (vun Amsterdam), in het Café-Schallen berg: 
hel bouweu vuu 2 winkelhuizen met bovcuwoningen 
te i.lmuiden. Inl. bij genoemden architect. 

Donderdag. I* Oei 
Zwol le , te 10 uren, dror decoinm. van ndmin. over 

dc gevangenis \ de levering der benoodigdheden voor 
het onderhoud der gevangenen ged. '78. 

V l l a g e , te 12 uren, door het ministerie van bin
neul. zaken, ten dienste der Stsatssp.i lo. bet maken 
vnn een gedeelte aardebaau voor den spoorweg Arn
hem —Nijmegen. Raining ƒ110,000: L'O, het maken vnn 
gebouwen en andere werken op het goederenstation te 
Fijeuoord (gcm. Rotterdam). 

Ilein, te 12 uren, door den directeur der artillerie-
stapel- eu constructicinngnzijiien: tie levering van I " 1 

dokklecden van geteerd sprinszeildoek, voor in batterij 
staande kanonnen vnn 12 e.M. L. op be leger ingsafl'iiil 
V. M. en op waluffuit op raam, ten behoeve dier 
magazijnen. 

4esea, te I uur, door de comm. van ndmin, over het 
huis vnu arrest cn bewaring i de levering der beaoo-
digilliedt-u voor bet onderhoud der gevangenen over '78. 

K/Inge . te I uur, door het geinecntchestu ir : het 
aanleggen en bagrinten van dc wegen naar de begraaf
plaats te Ezingo cn te Focrwerd, lang 608 M. Aanw. 
te 10 uren. 

Haarlem, tc 2 uren, door den architect A. vun 
der Steur Jr., in het lokaal Weten cn Werken: bet 
boawen van eene villa voor M. F. Revnst in het 
Florapark. 

Kt-iirnm. te 3 uren, door liet gemeentebestuur: 
het aanleggen en begrintcn vnu den verbindingsweg 
Eenruin Den Hoorn, lang 2000 M . Aanw. tc 10 
uren. Bilj. inz. vóór 2 uren. 

V r i j d a g , 1» Oei . 
M c . m erkerk . i M a r l , te 11 uren, inliet Slntioiis-

koffiehuis: het verdiepen door uithuggering van eenige 
tochten in den Prins-Alexanderpolder. Aanw. 17 Oct., 
te 10 uren. 

l i ranli tgen , tc IS uren, door het prov. bestuur: 
het vergraven vau do Noord batter j , tcu noordwesten 
vnu Delfzijl, en het verzwaren en verhoogen van he; 
dijksprotiel alduar. Annw. 15 Oct., te 12'A uren. 

Yenhulten, te 12 uren, op het raadhuis: het 
amoveeren en wederopbouwen cencr ouder wijzers wo
ning te Hem. 

'•-Hoiei i , te 2 uren, door dc comm. van admi
nistratie over dc gevangenissen: de levering der be-
DOOÓUgdbeden voor het onderhoud der gevangenen 
ged. 1878. 

i l ee .e inc io 's avonds 8 uren, door regenten over 
het huis van arrest: de levering «Ier benoodigd heden 
voor het onderhoud der gevangenen gcd. '7S. 

outlcei i i l r t (op Tcsscl), door kerkvoogden der Herv. 
gemeente: de vernieuwingen cu herstellingen aan kerk 
en pastorie nldaar. ld. bij deu ontwerper L. Koot, 
te Helder. 

Jubbega a d Vaart: het bouwen vnu ccn royaal 
woonhuis voor J . J, Hoogevocn. Teekening enz. bij 
den logcmenlhouiler Dokter, le Donkerbroek. Inl.bij 
C. at Mcek, aldaar. 

Zaterdag, SO U i l 
Luren (Gelder!.), te 12 uren, door D. J Eggink: 

het aanrijden vuu grint en klei, voor tien iu Verwokfc 
aau te leggeu grintweg. 

K r . . U i . tc 1 uur, door burg. en weth.; lo. het I 
bouwen van ccn lokaal aan de openbare school 4* I 
soort voor meisjes, on liet verbouwen der bestaniulf I 
Speelplaatsen bij dn openbare school te soort voer I 
jongens aan het Schoolplein en lc soort aan dc K< : r 
dwarsstraat, tot gymnastickinrichliiig; 2o. het sloopt* 
vuu 3 woningen staande in dc „Reet vuu deu muur 
wijk E. Aanw. 15 Oct., tc 10'/, uren. 

litirdrt-i-iii, te 1 uur, tloor regenten over het I 
vun arrest cn bewaring: de levering der benoodkv r 
heden voor het onderhoud der gevangenen gcd. 

Maandag, S i « e l . 
Ue krulftherg (bij Doctiuchem), te 10 uren. floW I 

dc comm. van admin.: dc levering der bettOOdigdhsavS 
voor bet onderbond der gevangenen Red. '78. 

Anivierdam, te 11 uren, door het .ministerie vau • 
koloniën, aan het Koloniaal Etablissement: do levcriti?| 
vau verschillende benoodigdheden, in S7 pcrc. 

•Ilnttdag, •-*:! « u , 
l l i t . i rhni tc 10 urcu, door dc coin missie vnn Wesi** I 

over het geslicht Mecrenberg, iu liet hotel Dc Leeuwerik I 
dc levering vau 100 M. blauwe haai, 100 M. batige 
50 M. beddelijk; 200 M. blauw boczelaarsbonf: IJJl 
M. bombazijn: 2000 M. sits, in mie partij, U <»jT 
patronen; 2511 M. geel damast; 250 stuks dekens, «'"''| 
len 2e soort; 400 id. molton 2e soort; 00(1 i«l. la* I 
doeken voor mannen; 600 id. voor vrouvven; 1700 Ml 
liemdcnlinneii voor nianneu, 1500 M. voor vrouwinI 
iu ééne partij; 50 stukjes kanavas, grijs: 50 id awaWQj 
800 M. grijs katoen (jnpounonstof); 250 M. blauw^'l 
Streept katoen, dubbeldraads; 600 M. wit kal oen veOjJJ 
gordijnen; 300 M. grijs katoen; 1200 M. OOfeb). kat"i'"f 
50 M. zwart lakcu voor bedienden; 50 M. voor p'!ï 
tienten: 60 at blauw laken voor id.; 1000 M. gef'T 
matrnsliiiiicn (stoelemat): 500 M. grijs matnisliiiii'1!11 
300 M. grijs voeringlinncn; 300 M. vualilockliui11! 
200 kt zwart merino; 60 M. maringo; 800 M. * T 
molton voor mannen; 1000 M. voor vrouwen; fiOO st» 1 
nianspetten, gesorteerd; 600 M. bruine ribs; Ï»Iu) h• 'i 
saaiet, zwarte; 100 K.G. grijze; 200 kt wollen *t"j| 
500 stuks zakdoeken voor mannen; 200 id. voor vrou^jT 
2200 M. zomerstof iu ééne partij, in div. patronen; 1 
K.G. div. naaigaren; 270 pakjes id. lint; 28Ggros'Jl 

knoopen; 400 paren mans- eu vrouwcusehocnon v a n 
verschillende steken; 1014 stuks hniiddoekcu: 120 id. 
servetten; 90 id. tafellakens; 900 id. bedlakens; 312 
id. kussensloopen; 400 M. Schotsch lapijtgocd; 350 
M . gewoon wollen id.; 12 stuks tnfeikleedcii; 6 idem 
Scholsebe karpetten; 12 wollen dito; li gonjc tlito: 
30 idem bedkleedjes; 300 M. neteldoek; 380 idem 
cocosmatten. 

itodeermcn, le II urcu, door coinmiHsarisscti van 
den straatweg v n n Gouda nnar Bodegraven, in het 
logement Blom, in 1 pcrc: bet onderhoud vau gezeg-
deu weg, waaronder het doen van aanzienlijke her
stellingen aau de bruggen, voor 3 jaren, aauv. 1 
Jan, '7S e n eindig. 31 Dcc. '80. Aanw. 18 Oct., tc 
1 1 u r e n . 

Breda, te 12'/i uren, door regenten over het huis 
van arrest; dc levering der benoodigdbeden voor het 
onderhoud der gevangenen gcd. '78. 

Arnhem, te 1 u u r , door den burgemeester: het 
wegbreken van bel IJukerhrugliuis e n het verhoogen 
eu vergrooten van het rechterhrugbuis bij dc schip
brug te Arnhem. Aanw. 17 Oct., te 11 uren. 

Zuilen . tc 1 uur, 'l regenten OVet de gevange* 
nissen: de levering der beuoodigdliedeu voor het o n 
derhoud der gevangenen gcd. '78. _ 

'd-llage, te I uur, door bet ministerie van financiën: 
tic aanleg van een telegraaflijn met 2 draden van deu 
Rijnsjioorwcg, in de nabijheid vau het station Nieuwer* 
sluis, tot het voor den Rijkslclegraafdioust bestemde 
gebouw te Mijdrecht. 

i i i i i K - i « U e i i h t n e . tc 1 uur, tloor bet gemeentebe
stuur: het maken van ecu straatweg lang S.140 M . , 
bcnevons het mnkeu der aurdebaau en van 10 gemet
selde duikers iu dezen weg te leggen. Aauw. 17 Oct., 
te 10 ureu. 

i:IM iII. h.-m 'fl avonds 8 uren, door regenten over 
tic cell, gevnngeuis: d levering tier benoodigdheden 
voor het onderhoud der gevangenen ged. *78. 

Warn«dag , 2 I O r l . 
Hulnward, te 12'/i ureu, door voogden vnu het 

weeshuis: bet afbreken e n uitruimen der thans be
slaande voorhuizing, midtlelknmer, melkkelder e n ecu 
gedeelte tier schuur vun de zallie aan de Wiimar-
> II niervaart onder Bolsward, bij E. K. Wiersuia iu ge
bruik en liet wedcropbouwen eener nieuwe voor huizing 
met middclknmcr enz. Inl. bij den architect J. Sitengn, 
te Woinmcls. Aanw. IS Oct., van 9—12 nren. 

l ine- le 1 uur, door regenten over de cell, gevan
genis: de levering der hoTinotligdliedeii voor liet. on
derhoud der gevangenen gcd. '7S. 

Znl ren , te 2 uren, tloor de Nederl.-Westfanlsche 
spoorwegmaatschappij, ten raadhuize: het maken van 
gebouwen en inrichtingen op slation Winterswijk. 
Iul. bij deu directcur-ingcuieur le Winterswijk. 

V l l a g r , te '•• uren, door dc comm. van at)tuin. over 
hot burgerlijk cu militair huis van verzekering: dc 
levering der benoodigdheden voor het onderhoud der 
gevangenen gcd. '78. 

xv i n - i t i i i i i i i , te 5 uren, door regenten over het huis 
vnn arrest c n bewaring: de levoring der benoodigd-
IM iUn voor het onderhond der gevangenen ged. '78. 

Danderdag, l a O r l . 
V l l a g e , tc 11 uren, ten dienste vau de Algemeene 

Rekenkamer: de Invcriug van brandstoffen. 
Vi l .me, tc 12 uren, door het ministerie van 

binnenl, zaken, ten dienste der Staatsspoorwegen; het 
maken van eeuige grond- c u biikomcnde werken op 
en nabij liet slation Arnhem. Inl. bij deu eerstaanw. 
ingen. to Arnhem e n deu scctie-iug. te Oustorbcek. 
A a u w . 18 en 20 Oct., telkens le 11 uren. 

Middelburg, te 1 u u r , door liet polderbestuur van 
Walcheren, i n do Abdij: het mnkeu v n n •"> I M -
glooiing van zuilcnbazalt, tusschen de dijkpalou 10 c n 
13 op den Westknpelsehen zeedijk. Aauw. 22, 23 e n 
24 Oct., van 2 uren vóór tot 2 uren na leegwater. 

Drvrn le r , Ie 3 uren, op het bureau van den hoofd
opzichter van fortificatiën: het maken van exercitie
velden enz, op dc gereserveerde terreinen van do 
voormalige vestingtrrotideu aldaar. 

VrUdag, SA Oet 
Gei-fm-hem, tc 10 uren, door den commandant der 

genie, iu den Doele: bet maken vau een verdedigings
werk nnn de Bakkerski!, bij de Papsluis. Aanw. 23 
Oct. tusscheu 11 c u 12 urcu. Bilj. inz. 25 Oct. vóór 
11 uren. 

Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie vnu 
binneul. zakcu, aan het geb. van het prov. best.: het 
herstellen vau de overdekte gang van dc buitenhaven 
te Vlissiugen. Aanw, 20 en 22 Oct. Raming ƒ 10,550. 

I l r rnmlrdr , tc 12 uren, door het gemeentebestuur: 
het bestraten van ecu gedeelte der wegen, ter geza
menlijke leugte van 1825 M. 

Zwal le , te 12 uren, door het ministerie vau bin
nenl. zaken, a a n het gebouw van het prov. bestuur: 
het Sjarig onderhoud vun 's Rijks werken e n hel uit
voeren van onderscheidene werken op Schokland. 
Aanw. 18 c n 10 Oct. Raming '20,28.-.. 

Zaterdag, 'At O r l . 
baarden, te 11 uren, door den eerstaanw. ingen., 

in bet gemeentehuis: het maken van batterijen bij-en 
tot verbetering van dc vesting Naarden. Aanw. IS 
Oct., le 10 urcu. Bilj. inz. 20 Oct., vóór 3 uren, op 
het bureau vau den ingen. voornoemd. 

T i e l , te 1 uur, door regenten over Int huis vnn 
arrest: dc levering der hcnoodigdliedeii voor het on
derhoud der gevangenen gcd. "IS, 

Cadxand , te 2 uren, door het bestuur van dc wate
ring Cadzaud: het verhoogen vnu deu bjnncuberin van 
den Kanaaldijk tusschen «!«• 2 doorsnijtlingeu van deu 
Noordelijk c n den Iulangdijk vun 1721, naoij dc sluis 
a a n de Wicliugen. Aauw. 22 e n 23 Oct. 

Maandag, 3M Oei . 
l l ln le laard, te 12 uren, door tien rentmeester vnn 

het Kroondomein, bij P. van Sprundel: het doen v.tn 
vernieuwingen c n herstellingen ann dc gehouwen cu 
getimmerten van 5 bouwhoeven, gelegen ouder de ge
meente Diuteloord. Annw. 22 Oct., tc 11 uren. 

fieuda, te 2 ureu. door het R. K. kerkbestuur, 
parochie O. L. V. Hemelvaart, iu het logement De 
Zalm i den bovenbouw eeuer kerk cn pastorie aldaar, 
lol. bij tien architect A. 0. BleVS, te Boom Annw. 
22 Oct., tc 2 uren. Bilj. inzenden ann de pastorie. 

Amaterdam, tc 2',', uren, tloor tic Holl. IJzeren-
spoorwegmaatschappij: lo. bet maken van ecu gemet
seld gebouw met mucïiinosclioorstcen, het uitvoeren van 
veranderingen en herstellingen aau de bestaande ge
bouwen, op het terrein vau dc werkplaatsen te lluar-
Icm; 2o. het bouwen vau cene dubbele wachters woning, 
beoosten het station te Halfweg; 3o. het verlengen 
van dc houten douaneloods op het statiotistcrrein in 
Den Haag. 

Dinsdag, 3« O r l . 
sin* eren, bij den secret-.ris van het waterschap 

Hcinelumer-OIdepbaert-en-A. Z.: dc levering van: a. 
200 c n 160 stuks nieuwe grenen heipalen vnu 02 d . M . , 
//. 200 M . nieuwe grenen gordingen van 10—25 c.M., 
e. 220 M . nieuwe idem van 8—20 c . M . ; d. 2G0 M . 
nieuwe grenen plank van 4—30 c M . Te leveren: 
het besaagde bónt vóór 1 D e e . '77, de palen vóór 1 
April '78. 

Waenadag, 31 Ort. 
'•-Hage, te II uren, door het ministerie vnu biu

ncnl. zaken: lo. het uitvoeren van baggervterk tot 
verruiming van het Mallegnt, ouder de gemeente 
Dubbeldam. Aanw. 24 ou 2G Oct. Raming /'13U.00U; 

2o. het verhoogen van den rijzen vrrbitidiugsdam tus
schen dc Dceneplaat ou de Aiina-facominanlaat. Aauw. 
25 en 27 Oct Raming ƒ30,000; :io. de uitvoering 
van baggcrwerk langs dc zuidzijde van de Ruigeplaat 
in de Nieuwe-Mnas, tusschen dc kilometerraaieu 13fi 
en 13S. Aauw. 20 Oct. Raming / 22,500. 

Wee**, tc 11',, ure», door den eerstaanw. ingen., 
in liet gemeentehuis: het verbeteren vun het fort 
Nicuwersluis. Annw. 25 en 2(1 Oct., vau 11 — 1 uur. 
Bilj., iuz. 30 Oct., vóór 3 urcu, hij deu ingenieur voor
noemd. Raming /" 200,000. 

Hel TH haven, te 1 uur, door hurg. cu wclh.: tic leve
ring van liet gas voor dc verlichting der wegen, 
straten en gem ecu tegobo uwen. 

Danderdag, f !¥•*. 
V H a g e , te 11 uren, door het ministerie van bin

nenl. zakcu, ten dienste der Staatsspoorwegen: lo. 
de levering van ipoorstavea, eindverbindingen en hank-
bonten; 2o. het mnkeu cu leveren van Hill stalen 
puntstukken vuor SpOOrwisselsj -to. liet maken eu le
veren vau 100 tougbewegingen met stalen tongen voor 
spoorwissols; lo. het leveren, kepen cn carbonisecren 
van eikenhout voor 750 dwarsliggers, in 2 perc. Inl, 
bij den eerstaanw. ingenieur te Rotterdam. 

Yermeke: de levering van 50 ü GO stèrconderhouds-
griut, vóór of op 1 Dcc, e.k., vrij aan den wal op 
dc haven nldaar. 

Vrijdag, S tfav. 
Middelburg, te 10 uren, door bel ministerie van 

binnenl. zaken, aan bet gebouw van het prov. bestuur: 
het. doen van buitengewone vernieuwingen eu herstel
lingen nau de havenwerken te Breskens. Aauw. 27 
cn 89 Oct. Raming ƒ 7800. 

Lreiiwardrn, tc La'/l uren, doorliet ministerie van 
binnenl. znkcu, aan het gebouw van het prov. best.: 
bet verlengen van den stroomleidenden dam op dc 
Pollen viiór Harlingen. Aanw. 27 en 2'J Oct. Raming 

/ 32,300. 
» l n n d a g , a Hev, 

DsreeM, te 2 ureu, door dc maatsclinpnij tot. expl. 
van Staatsspoor wegen, aau bet Cciitraalnurcau: het 
vergrooten der goederenloods op het station Eindhoven, 
ten behoeve van den spoorweg Eindhoven -Bokstel. 
Inl. bij tien scetieingenieur tc's-Bosch. Aunw. 21 Oct. 

Donderdag, IA IVev, 
V i i u g c , te II uren, door het ministerie vau biu

ncnl. zakeu : het doen van de vereisehte lierstclliugcii 
en vernieuwingen nan tic werken van den Baardwijk-
schen overlaat met de Rijkssluis in tic oostelijke vaart
kade van Waalwijk, met het onderhoud van 1 Jan.— 
81 Dec. '78, benevens voor het BOOnoodig leggen in 
'77 der zomersluitiug in genoemden overlaat. Aauw. 
S en 9 Nov. Raming ƒ2800 . 

Donderdag, 20 Rev, 
Haarlem, le '2' , uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken, aan liet gebouw van het prov. best: lo. 
hel 3j;irig onderhoud van de Pettcmcr zeewering, 2o. 
van dc Heldcrsclie zeewering, Uo. van de duinen op 
Vlieland. Aanw. 24 Nov. Raming resp. ƒ 9000, 
ƒ 6400 en ƒ 6500. 

Vri jdag, 3 0 tl«V. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

biuncnl. zaken , aan hel gebouw vuu het prov. best.: lo. 
het onderhoud en de verbetering ged. '78 van de ha
venwerken tc Breskeus. Bamnig/8800; 2o het her
stellen en vernieuwen vnn eenige werkou ann de 
Rijks-contrescarpe te Tholen met huii onderhoud. 
Raming ƒ 703. Aanw. vnn beide 24 cn 20 Nov. 

I.I aiihigeii , tc 12 uron, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aau bet gebouw vau het prov. best.: 
lo bel onderhouden ged. '7S van de sluis te Stateu-
zijl. Aauw. 24 Nov. Ramiug ƒ 5 0 5 ; 2o. het 3jarig 
onderhoud der waterkceringen om cn bij het gehucht 
Ter-Apel cn van die bij Bourlnnge, behooreude tot dc 
Binnen-An, in 2 perc. Aauw. van perc. 1, 22 Nov., 
van pcrc. 2, 23 Nov. Raming: perc. 1 ƒ600, perc. 2 
ƒ 230 per jaar. 

Maandag, 3 lier. 
V l l a g e , te II", uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken, uau bet gebouw van het prov. best: het 
doen vau vernieuwingen, herstellingen en leveringen 
ten dienste van dc Liugewerkcn te Asporen, bcucvens 
het onderhoud daarvan gcd. '78, '7'J eu '80. Aanw. 
2*< Nov. Raining ƒ 5500 per jaar. 

Op later le bepalen dalnm. 
Leeuwarden: hol bouwen eener nieuwe voorhuïzing 

met hals of tussciiengobouw, en eenige herstellingen 
uau dc soli i i iu iu gebruik bij I). S. OlFniigit, tcJauuin. 
Bestekken ter Coöperatieve Handelsdrukkerij, te 
Leeuwarden, lui. bij B. A. üoldcrs, te llallum, 
Aanw. 16 Oct., le 10 uren. 

Lelden, door hel hecuirnadschnp vnu Rijnland: de 
levering vau ecuc groote stoommachine, met ketels cn 
schepraderen, maar zonder gebouwen. 

Afloop van Aanl>esletlin<£en. 

V H a a r h , 2S Sept.: het houwen vaa eenige lokalen , 
hehoorendc tot den dienst vun het groot-zieken gast-
huis aldaar; minste inschr. was A. SchelIcKens, tc 
's-Bosch, voor ƒ MMJ.ï. 

Dein, 2S Sept.: tit; levering aan 's Rijks magazijn 
vnu militaire klecding, uitrusting, onz, van: 

INSf'HKIJV KKS. §1 i i l i j 

0.60 

QM 

• 0.MI 

O.iV, n.'.m 

T, M. v. Oriusvcu. ü ƒ 0.112 0.WI O.'.K) 11.57 
te 's-Bosch. 

Broekman cu Co., 0.85 0.03 0.97 
te Aiiisterihun. 

\ \ . Hevea cu Zn., 0.96 0.90 0.95 
tc 's-Hagc. 

.1. V. Segers cn Zn., 0.115 O.llf. II.1IL' 
te Hreda. 

J. A. «Ie Booij Jr., 0.90.' 0.92 0.92 
tc VHunch, 

alles per stuk. 
U>r«p , 2s Sept.: het bouwen vnn twee borglood sou 

voor aitilierie-ntaterieel iu het fort Nieuwcrsluis; ingek. 
0 bilj., als: 

II. van Rijn, ƒ5555 .55 3 

G. A. v. d. Wilt, „ 5200. 
B. JHUSC, „5190. 
J. C. Bronkcr, „ 6180. 
W. van Schaik, ,6188. 
.1. Gaimnu, „4999. 

Vaarburg, 29 Sept.: het ójarig onderhoud dor werk
tuigen en werken van den Tcdiugerbroekpolder : pere. 
I: K. Spruijt te Lcidscheudani , ƒ 1097; perc. 2: de
zelfde, ƒ 5075; perc. 8; niet geguud. 

Zwal le , 29 Sept.: het maken van gehouwen voor de 
stoomoliufabriek vnu Van Engelen & Van Laar; iugek. 
4 bilj., als: 
.1. de Groot, tc Zwolle, ƒ22,000 
Bruins en Bloks, idem „21,590 
.1. Williiïhagcn, idem „ 19,498 
W. .1. Kolkcrt „ Deventer, „18,033 
gcg'ind. 

Lappemum , 29 Sept.: liet bouwen van eeue onder
wijzerswoniug te Wirdum; ingek. G bilj,, als: 

P. Mulder, tc Garrclswccr, ƒ3990 
P. Post, „ Ten Post, „ 3494 
J. L. Hohmau, „ Loppcrsuin, „3278 
J, Fokkens, „ idem „3119 
F. Veldman, „ Zeerijp, „2886 
K. Nicland, „ Wirdum, „2877 
gegund. 

Uordrerhl , 1 Oct.: hot verder iiflirckcn van het voor
malig hotel Nouvelle Bel lev tie eu vau het gebouwtje, 
thans in gebruik tot zuivering van drinkwater aande 
gemeentelijke gasfabriek aid. on het maken van een 
gebonW) bevattende 3 lokalen, cu verder van dc noodige 
nfsluitmurcn cn ecuc kolenschoeiing van gecreosotcerd 
dennenhout; iogek. 7 bilj., als: 
W. D. v. Mourik Dz. te Drumpt, ƒ4444. 
11. Degens, „ Dordrecht, „4433. 
A. Blok, „ 's-Gnvendee] „3888.88 
A. du Vijn. „ Dordrecht, „8769, 
M. Kraueudonk, idem „3195. 
N. Klaus. idem „3179. 
J Rijkhook, idem „ 2986. 
gegund. 

Vrcndam, l Oet.: het leggen van voetpaden iu «lc 
Kerkban, langs BeholthuUWn cn do Molcnstrcek; 
minste inschr. waren G. Mulder on J. Prummcl, voor 
/ 4s.-,0; tu. i gegund, 

V l l a g e , 2 Oct.: het leveren cu stollen van een ijzeren 
brug in den stniatweg Leiden—'s-Graveuhage : ingek. 
5 bilj., uls: 
L. J. Enthoven eu Co., te 's-Hagc, ƒ 11,145 
Machineiifabrik 

„Dculsclilund", „ 10,500 
Ijzergieterij „Prins 

van Oranje", „ idem „ 9,779 
D. A. Sob re tien cn Co., „ leiden, „ 9,646 
Kou. Ned. Grofsmederij, „ idem „ 9,400 

K f i i " u t n a g c r « t . 2 Oct.: lo. hel maken van een kunst
weg ouder Akkerwoude, lang 1500 M.: ingekomen 15 
bilj., nis: 
W. Epemn, te Rinsumageest, f 19,000 
S. 3, Tuber, „ Bantam, „ 10,010 
.1. S. Boersma, „ Ee, „ 16,700 
('. van Tongeren, „ Hceronveen, „ 15,040 
L. Pol, „ Leeuwarden. „ 15,0117 
M, J . Zijlstra, „ Ee, „ 15,000 
T. M. Kingma, „ Oudcbiitzijl, „ 18,990 
Q. II Vollmcr. „ Dokkum, „ 13,300 
P. Kreeft, „ idem „ 13,207 
II. Ifnctzcr, „ Oudehiltzijl, „ 13,181 
S. Erich, .. Dokkum, „ 13,146 
L. v. d. Mculen. „ Brautgtim, „ 12,775 
R. Tiehelanr, „ Leeuwarden, „ 12,700 
R. Zwolsinan, „ Groningen, ,, 12,197 
O. K. de Vos, „ Oudckerk. „ 11,221 

So, het makeu van 500 M, lengto klinkerbestratiug; 
ingek. 11 hilj., als: 
.1. S. Boersma, tc Ec. / 4900 
11. Boetzer, „ Oudehiltzijl, „ 4100 
M . .1. Zijlstra, „ Ee, „ 3990 
It. Tichelaar. „ Leeuwarden, „ 3980 
W. Epeuiu. „ Rinsumageest, „ 3900 
C. van Tongeren, „ Heerenveen, „ 3830 
T. M. Kingma, „ Oudebildtsijl, „ 3790 
Oi K. de Vos, .. Oudekerk, „ 3557 
L. v. d. Mculen, „ Brautgum, „ 3480 
L. Pol, „ Leeuwarden. „ 3470 
S. Erich, „ Dokkum, „ 3300 
P. Kreeft. „ idem „ 3235 
S. .1. Tabcr, „ Hautunt, „ 8916 
G. H . Vollmcr, „ Dokkum, „ 3171 

Uravr , 1 Oct.: het nfgravcn van ccn deel van het 
nbicis vóór bet kroonwerk Coehooru op den rechter 
Maasoever, benevens het afbreken der Maaspoort na 
het slechten van den hoofdwal tusscheu de Maaspoort 
en het bastion Bekaf, aldaar; ingekomen 0 bilj., als: 
T. Smit, tc Wijk, ƒ 15,445 
L. T. van Hezcwijk. „ Xcerassclt „ 11,790 
(i. Schurink, „ Zutfen, „ 8,970 
J. Lamers, „ Grave, „ 8,090 
A. Socters, „ Nueneu, „ 8,650 
.!• Billen, „ Grave, „ 5,800 

'a-llage. 4 Oct.: het 3jarigonderhoud van het rechts
gebouw cu dc gevangenis te Maastricht: 

rechtsgebouw gevangenis 
J. Gozé, te 's-Hagc, ƒ 4200 ƒ 4740 
J. Klijn, idem, 4150 4800 
J. Cortenraad, lc Heersen, 4130 4175 
J. Mciis, tc *s-Hasic, 4120 3910 
C. v. tl. Hoff, idem, 4059 4731 
11. Meijs, idem, 3855 3915 

M i i n m i i i a 4 Oct.: het aanleggen vau een grintweg 
Inngs den zoogen nu inden langen Polderweg en eou ge
deelte van deu dwarsweg, heiden iu den Oostwolder-
pollcr gelogen, samen ter leugte vau 5534 M.. iugek. 
12 hilj., als: 
W. B. Harkema. te Warfhuizen, f 33,880 
.1. S'haafsma, „ (Jroningen, „ 31,8Sn 
.1. Bobieuder, „ Kolhora, „ 8OJ8O0 
W. Bos, „ Zuidbroek, „ 29,si)0 
A. Dijkhuis, „ N.-8cheemda, „ 28,960 
J. Veldkamp, „ Bedum. „ 28,700 
G. W. Holtkamp, „ Beerta, ., 2V'.Ml 
.1. Kruizinga, „ Blijham, „ 28,250 
W*. Timmer, „ Fiustcrwold. „ 87,360 
1). Kreitcr, „ Midwolda, „ 96,970 
E. H. Kaspers, „ Finsterwold, „ 20,375 
(j. lleikens, „ idem „ 25,725 
gegund. 

i i . irtlre.lii . 5 Oct.: hef makeu vnu den onderbouw 
eener vaste brug voor de villa Beaats aan den Paral
lelweg aldaar; ingek. 9 bilj., als: 
F. v. d. Net, tc Dordrecht, ƒ 1850 
J . Kooij, „ Dubbeldam, „ 1779 
M. Kranendonk, „ Dordrecht, „ 1710 
Bnrto en Aljcs, „ idem „ IG95 
J . Kijkhoek, „ idem , 1676 
J . .1. van Sluisdam, „ idem „ 1585 
C. J . Schotel, „ idem „ 1625 
N. Klaus, „ idem „ 1497 
C. de Groot, „ Sliedrecht, „ 1479 

(malerdam, 5 Oct.: het houwen van 2 arbeiders
woningen aan den Spaurndanimcnlijk, VOOT den vrien
denkring „Onderneming tot Vooruitgang; minste in
schrijver was Noordcrvliet, te Amsterdam, voor ƒ3721 . 

Helder, 6 Oct.: het wcderopinctseleii tier muren eu 
oinler-dak-brengju van de West.crkerk der Herv. ge
meente ; ingek. S biljetten, als: 
Gebr. BoinholT, te Helder, f 13,150 
I'. Ouinker, „ idem ., 12,990 
W. de Jong Jr., „ idem „ 12,170 
P. Spruit, „ idem „ 11,850 
Gebr. Klein, „ idem „ 11,648 
Pesten en Bteüaark, „ idem „ 11,560 
Gebr. Kurtr, „ idem „ 11,440 
P. Vcrhcy, „ idem „ 11,148 

voorrthur». H Oct.: het bouweu van cene kerk mot 
toren voor dc Chr. Gcrcf. gemeente, cn eenige vcr-
t innnering aan hot tegenwoordige gebouw; minste 
iuschr. was E. Naiminga, te Niekerk, voor ƒ 9988; 
gegund. 

'a-llage, 8 Oct.: hot aanleggen van een riool iu de 
Iluhbemastrnat; minste inschrijver was J . II. Elfriug, 
to 'a-Hage, voor 1377. 

s.iiii.i, , S Ocl.: het bouwen vsu een postkantoor, 

benevcus woning voor den directeur; ingekomen 5 
biljetten, als: 
R. Winters, te Assen, ƒ 13,260 
II. Wessels, „ . idem „ 12,442 
G. v. d. Grampel, „ idem „ 10,244 
R. H t i n z o , „ idem „ 9,687 
K. A. van Es, „ Oosterwoldc, „ 9,400 

Amsterdam, S Oef : het maken van ecu houten 
vloer in een der zalen van het Zool. Gen. „Natura 
Artis Magistra"; minste inschrijvers was Vnu Eek, te 
Amsterdam, voor ƒ1800, 

Wagrnlngen, S (Jet.: het maken van riolen, zink
putten, trottoirbanden, enz.; minste inschr. was W. van 
Burk, te Wagen ingen, voor ƒ 8 8 7 : gegund. 

I I r r r h l , 9 Oct.: lo. het maken van cene wachters-
woning aau den overweg bij kilomcterpaHl 15.110 op 
tien spoorweg Rotterdam- Breda, cn vau 2 steenen 
wachthuisjes nau do overwegen bij de kilomeicrpalcn 
2.111 cn 20.013 op den spoorweg Breda—Maastricht; 
ingek. 1 bilj., als : 
W. F Weijers, te Tilburg, ƒ 4570 
C. J. bonwnnn, „ Dordrecht, „ 3G00 
ïi. Botermans, „ Gilse. „ 3493 
C. D. Kleijn, „ Moerdijk, ,, 347+ 

2o. het makon van 3 wachters won ingen bij kilome
terpaal 7.013, 20.071 en 30.310 op den spoorweg llo-
•enual- Vlissiugen; ingek. 9 bilj., als: 
J. van Boven en 

A. Dcurloo, tc Rilland, ƒ 6152 
A. J. Horsten, „ Bergen-op-Zooni, „ 0450 
G. Windhorst, „ Rilland, „ 0200 
J. Dronken, „ Bath, „ 6230 
P. Dronken, „ Kapcllc, „ 0139 
.1. II. Wessels, „ Tholen, „ 5987 
.1. .1. Horustra, „ Bergcn-op-Zoom, „ 5572 
A. Davcrvcldt, „ Wouw, n 5570 
II. J. Geen, „ Bergen-op-Zoom, „ 5450 

So. het maken van 2 steenen wachthuisjes nabij 
de stations Ijochcm en Enschedé op deu spoorweg 
Zutfon-Pruisischc grenzen, en van ren houten wacht
huisje bij kilometerpaal 3.l9'i op deu spoorweg Arn
hem -Leeuwarden; iugekomen 3 biljetten, als: 
F. Kuipers, tc Stad-AImeloo, ƒ 1300 
1). Assink, „ Lochem, „ 1260 
11. Bmnk, „ Enschede, ,, 1100 

4o. hot mnkeu vau eenc wachterswoning bij den 
overweg voor dea grintweg van Westorlce nanr Ecksta 
nabij het staliou Sclieemda met bij behoorende werken, 
tcu behoeve van den spoorweg Hnrlingcu—Nicuwe-
schani: iugek. 7 hilj., als: 
E. v . d. Voort, tc Winschoten, ƒ 3OS0 
R. Iluringn, „ idem „ 2970 
H. Dik, „ idem „ 2923 
H . Vos, „ Sappeuiccr, n 2675 
M. Thorbriigge, „ Groningen, „ 2594 
H. Hunst, „ Eokstn, „ 2475 
II. Bedde, „ Schecmda, 2318 

Venlnu, 9 Oct.: liet maken van een gemetseld riool 
onder den weg in het verlengde der Lomstrnat met 
ontaraving cn aanvulling, benevcus het opbreken en 
hcrleggeu der keibest ra ti i iL: ingek. 8 bilj., als: 
F. van Wiilick. " tc Kessel, ƒ 6413 
.1. K. W. 11. vnn Liobergcn, „ Veuloo, „ 5740 
J. W. Ebus, „ idom „ 6690 

v «ii-i«'. «lititi , 9 Oct.: het bouweu van eeu magazijn 
inet 0 bovenwoningen, op ccn terrein iu de Jodcn-
Houtliiincn; minste inschrijver was J . Morison, te 
Amsterdam, voor f 13,753. 

'a - l lage, 9 Oct.: het maken van een woongebouw 
voor den dienst der verlichting te Umuideu; minste 
inschr. was I'. Duyukor, te Nieuwcdicp, voor ƒ 17,477. 

V l l a g e , 9 Oct.: het leggeu van ecu telegraafkabel 
onder tic bestrating van den Westzeedijk, e n z . tot iu 
het Yacbleluhgcbouw tc Rotterdam; minsle inschr. 
was 0, F. Parter, tc Fijcnoord, v o o r /* 477.50. 

Arnhem, 9 Oct.: het schoonmaken cn uitdiepen der 
Laaweisgrachtj ingekomen S biljetten, als: 
G. .1. Hoogers en 

T. Putman, tc Arnhem ƒ 30,800 
A. Vale, „ idem „ 35,015 
O. vun Berkum, „ idem „ 28,3(30 
11. vuu de Sand, „ idem „ L'0,780 
D. W. Magendans, „ idem „ 21,900 
W. Lensini en Zu., „ idem „ 19,500 
W. M. Nijenes, „ idem „ 18,900 
Lensink en Vnn der 

Heijden, „ idom „ 17,586 
gegund. 

I t ree i i i , 9 Oct.: het verbeteren vnu bet iuiintlatic-
kiinnul de Kromine-Riju; minste inschr. was J . vau 
Straten, tc Utrecht, v o o r ƒ 5 9 9 1 . 

D e i n , 9 Oct.: de levering aau dc artillerie-stapel
en construct ie magazij nou vau 8 brandspuiten met toe-
bebooren; minste iuschr. waren Pasteur cn Co., te 
Rotterdam, a ƒ1180 por stuk. 

Vervolg der Beriehlen en Meiledeeliiinni. 

B I N N E N L A N D 

's-Gravenhage. Den 12 d" dezer werd bet 
sttitlelijk overschot van een verdienstelijk man in 
stillen eenvoud aau tien schoot der narde loevortrouwd. 
Tal vau vrienden en vereerders en een rij van 
treurende bloedverwanten volgden de lijkkoets van 
.len iu 7ti-jarigeii ouderdom overleden otid-Hijks-
boiivvmeesler, deu heer W. N. Rose, oiiil-k:i|«it*hi-
higoniour. De ontslupeiie huil zich niet alleen in 
militairen dienst endorse heit len — getuige de Mil. 
Willemsorde, die ziju borst versierde — maar ook 
als bouwkundige vele diensten In-wezen. Z. M. tie 
Koning vereerde hem met. de ridderorde van de 
Eiki'kroon. 

Bracht de burgemeester van Rotterdam in de 
Raadszitting dier gemeente, waar luj nog als inge
nieur-adviseur werkzaam was, hulde aan zijn ver
diensten, aan de geopende groeve sprak de heer 
Roordii van Eijsingi enige welsprekende woorden 
vau vereerlng voor den vriend, die door allen, die 
'l voorrecht hebben gehad hom te kennen, steeds 
met achting zal wonien henlacht. 

Amsterdam. Een onzer roemrijkste instellingen 
viert binnen weinige weken haar eei-st uw leest, 
namelijk de Maatschappij nFelix Meritis". 

De avonden van Vrijdag 2 en Zaterdag 3 Novem-
bor zijn voor de feestviering bestemd. Vrijdag te 8 
uur wonlt deze tloor den tijtlelijkeii voorzitter geojH-nd 
en houdt tie hoogleemnr Joiissen - na iiitvtx'iing 
der feest ouverture van Van Bree — de feestrede. 
Dun volgt eeu cantate van i k Ten Kale, muziek 
vnn den heer Frans Coeneji (beiden eereleden) en 
de ouverture «Gysbrecbl vun Amstel", van Verhuist. 
Zatenlag h.*.-ft een (oostelijke bijeenkomst plaats, 
gevolgd door een bul. 

- De jury vooi' de Koninklijke Medailles, lieMaau-
de uit het bestuur van Arti el Aniieitiueen de heeren 
lierman U-u Kate on J. de Vos Jan., heeft aan .Ie 
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volgende schilderijen van de thans te Amsterdam ge
opende tentoonstelling genoemde medailles toegekend : 

Do groote gouden medaille van verdienste met 
diploma aan nu. 514 van J. A . 11. St roebel, te 
's-(j nl ven hage ; —• gouden aaiinioedigingsniedaille 
aan nu. 344 van H . J. Melis, te Rotterdam; — 
ziveren uannioedigingsmcstaille aan no. 304 van I'. 
Oijens, tc Brussel; — bronzen aamnoedigingsme
daille aan no. 191 van P. Haaxman, te VGravenhage. 

— In den avond van 11 October wenl door de 
vereeniging Sehuttevaer een bijeen komst gehouden in 
Felix Meritus om een verbeterde vaart van Amster
dam naar den Hijn en van Amsterdam naar Rotter
dam te bespreken. De heer Kievits, lid van hel 
Bestuur, schetste den slechten toestand van het 
vaarwater, wat de binnenvaart betreft en de heer 
Stieltjes Sr. nam, naartoe uitgenoodigd, het woord 
om op grond van innige overtuiging de brochure van 
den heer Waldorp te weerleggen. Ook het plan van 
den heer d« Quartcl om Rijn en Lek van Pannerden 
naar Vreeswijk tc knnnliseeren, wenl door den heer 
Stieltjes bestreden. 

Rotterdam. Dc heeren P. Harteveld UW, 
M. Hakkert, J. C. van Wijk en S. Qazan hebben 
zich, naar aanleiding van het besluit vuu den Ge
meenteraad te Rottenlam over het concept-runt niet 
van een concessie voor tramways. |ier request ge
wend tot den Raad, waarbij zij, hunne vroegen* 
plannen weder opvattend, concessie aanvragen voor 
den aanleg en de exploitatie van .stiantspoorwegeii 
aldaar. 

Door hen zal een Maatschappij wonlen opgericht 
onder den naam van »De Rotterdamsche Tramway-
maatschappij". Volgens het overgelegd plan zouden 
vijf hoofdlijnen worden gelegd; 1. van 't westelijk 
einde der Oosterkade langs het Rijnspoorvvcgsmtioii 
over het Oostplein, deu Ooudschen Singel naar bet 
Centraalstation; II. vau het Willemsplein langs Wil-
lemskude, VVcstplein, Scheepstiiiimermanslaan, West
zeedijk , Schiedamschen en Coolsitigel naar het Slag
veld, aansluitend aan het Centitialstatioi); III. van het 
Beursplein over de Oroote Markt, Steiger, spoorweg
viaduct, Binnenrotte naar het Hofplein, aansluitend 
aan het Centraalstation ; IV. van het Bem-splein langs 
de Noordblaak, Zecvischmarkt, Leuvehaven W Z , 
Vasteland Uit deu Westzeedijk, en aansluiting aan 
üjn 2; V. van het Beursplein, onder den spoorweg* 
viaduct langs de Wijnhaven NZ., Leuvehaven OZ., 
TurwenakkiT, Boompjes tot aan het Bolwerk. 

Aan deze vijf hoofdlijnen komen 7 zijtakken: aan 
lijn 1 een lak: Hooge Zeedijk—Kralingen en een tak 
Jonkerfransstraat—Feestgebouw; aan lijn 2 een tak 
om den Muizenpolder; aan lijn 4 eeu bik: Boymans-
plein—Binnenweg (Dclfshuven) en Eendrnchtsweg— 
WestVZeedijk, en eindelijk eer. tak over de Nieuwe 
Leuvebrug ter verbinding van dc lijnen aan beide 
zijden der Leuvehaven. 

•TtTèi De heeren Th. Borret. P. J. II. Cuypers, J. 
P. Hasehroek, W. J. Hofdijk, J. J . L . ten Kate, 
J . B. F . Roelvink, A. B. J. Sterck, J. A. Altor-
dingk Thijm en A . D. de Vries Az. tc Amsterdam, 
hebben zich tot eene commissie gevormd tot herstel 
en toekomstige beveiliging van den vervallen St.-Wil-
lebrordsput, te Heilo, als een der oudste vaderland-
sche monumenten. Men wil er een waardig monu
mentaal karakter aan geven. 

— In verband met de overbrugging van de Maas 
te Katwijk, voor den aanleg van den spoorweg 
Nijmegen—Venloo, hebben Gedeputeerde Staten der 
provincie Noord-Ilndmnt de aandacht van den Minis
ter van Binnenlandsche Zaken gevestigd op het wen
schelijk e , dat de linker Maasdijk van daar tot aan 
den Hartweg meer hit incu waarts woide verlegd. 
Niet alleen zal daanloor eene oppervlakte van onge
veer 180 hektaren, iliuns binnendijks gelegen, als 
uiterwaard eene meerdere waarde verkrijgen, maar 
bovendien naar het oordeel van deskundigen de espa-
citeit van dc Maas bij hooge standen onmiddellijk 
beneden de ontworpen spoorwegbrug aanmerkelijk 
worden vergroot, hetgeen van veel l>e!nng is te 
achten voor den waterafvoer en dc bedijking langs 
den rechter •Waasoever. 

Arnhem. Er bestaan gegronde vooruitzichten, dat 
de stad opnieuw zal wonlen uitgehreid en wel aan 
de oostzijde. Het plan bestaat om cen deel van het 
Broek op tc hoogen cn eene verbinding te maken 
tussehen den Eusehiusbuitcnsingel en de nieuwe wijk 
nabij het Geldersch Spijker. Deze onderneming gaat 
uit van den heer H. J. Heuvelink, die steeds een 
werkzaam deel nam in alles, wat tot ontwikkeling 
en uitbreiding dezer stad strekkeu kon. 

Gaat men de geschiedenis der uitbreiding van 
Arnhem ua, dau ziet men dat het initiatief steeds 
door particulieren genomen weid en dat het gemeente
bestuur zelden of ooit de hand aan het werk sloeg. 
Het is uit dien hoofde te hopen , dat het Bestuur 
maatregelen zal nemen om de onderneming, duor 
een jtarticulier op het getouw gezet, krachtdadig tc 
steunen. 

Vlanen. Het praalgraf der Brederoden in de 
Hervormde kerk, een uitstekend voortbrengsel van 
den rennissance-stijl, is door de bekwame hand van 
den beeldhouwer Cajot te Arnhem, naai' een plan 
van den heer Eberson, architect des Konings, fraai 
gerestaureerd. 

Ambt-Delden. Dit de 130 sollicitanten voor 
de betrekking van gemeente-opzichter is benoemd de 
heer W. van den Berg, architect te Vlaardingen. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELINU ROTTERDAM. 

Vergadering van 21 September 1877. 
Deze eerste vergadering van het seizoen wordt door 

den voorzitter geopend met een woord van welkom 
en opwekking tot getrouwe opkomst en deelneming 
aan de werkzaamheden der Afdeeling. 

iJaur de heeren J. J. Vormer en W. Stok de op hen 
uitgebnichte keuze tot bestuurders niet hebben aan

genomen, worden als zoodanig gekozen de heeren 
J. C. Bellingwout en G. J. van der Goes. 

De vertegenwoordigers der Afdeeling ter Algemeene 
Vergadering en op de bijeenkomsten der leden van de 
Maatschappij tol bcvotdering der Bouwkunst, te Am
sterdam gehouden, brengen hunne rapporten uit. Hier
aan wonlt dc tiieiledueliug toegevoegd, dat dc Aldeeling 
ook bij de viering van hel 25jarig bestaan der Al
deeling Amsterdam vertegenwoordigd is geweest. 

Aan dc orde wordt gesteld de bespreking van een 
brief van de afdeeling Utrecht, houdende kennisge
ving, dat door haar cen bouwkundig plaatwerk zal 
worden uitgegeven, waarvan het eerste gedeelte der 
eerste aflevering aan onze Aldeeling ten geschenke 
wordt aangeboden. 

De afdeeling Utrecht verzoekt alle overige af
deelingen hetzelfde tc doen cn we] in het door haar 
gekozen formant, opdat zoodoende een Uniform ge
heel worde verkregen van in verschillende deelen des 
lands gestichte bouwwerken, projecten daarvan, he-
kroonde antwoorden op afdi-clingspi-ijsvragen, als an
derszins. 

Onder mcdedeeliiig der voorwaarden. wonlt den 
leden een lijst ter inteekening aangeboden. 

Na voorlezing van dezen briel doet de voorzitter op
merken, dut betgeen nu door de afdeeling Utrecht 
wordt gedaan, bijna geheel overeenstemt met het
geen door onze Afdeeling iu het begin van dit jaar 
werd voorgesteld en waarvan bij circulaire van Maart 
1877, n°. 215, aan alle afdeelingen mededeeling 
is gedaan. 

Dit voorstel is in de vergadering van het Bestuur 
der Maatschappij met de Voorzitters en Secretarissen 
der afdeelingen op 24 April 1877 uitvoerig be
sproken. De uitkomst der toen gcvocnlc discussién 
was, dat het vooi-stel, zooals het daar lag, niet 
voor aanneming geschikt wenl geacht, oiudit een 
concurrentie tussehen de Maatschappij en de af
deelingen gevreesd werd. Het Bestuur der Maat
schappij nam het Rottenlamsche voorstel echter 
eenigszins gewijzigd over en dat wel iu dien vorm, 
dat aan dc Bouwkundige Bijdragen een bijblad, in 
den geest als het Voorstel bedoelde, en met mede
werking der afdeelingen zou worden toegevoegd. Dit 
Bestuursvoorstel toen goedgekeurd zijnde, is ter 
laatste algemeene vergadering in beginsel aangenomen. 

Als eerste gevolg daarvan is dezer dagen van het 
bestuur der Maatschappij een schrijven ontvangen 
houdende, onder mededeeling van dat besluit, het 
verzoek, dat door onze Aldeeling een Ud zou worden 
aangewezen om aan de redactie van het bijblad, in 
vereeniging met dc commissie van redactie der Bouw
kundige Bijdragen, mede te werken. 

Nadat hieraan door den secretaris eenige inededee-
lingen omtrent doel en strekking van het bijblad 
waren toegevoegd , betuigen verscheidene leden hunne 
adhesie aan de plannen van het Bestuur der Maat
schappij. 

Een lid spreekt den wensch uit, dat de leden der 
medewerkende afdeelingen , zonder lid der Maatschappij 
te zijn. het bijblad vooi- denzelfden prijs zouden kun
nen verkrijgen als de leden der Maatschappij zelve. 

In stemming gebracht, wonlt de deelneming der 
Afdeeling aan de redactie van het bijblad met alge
meene stemmen aangenomen. 

Door den heer C. M. Droogleever Fortuijn zijn 'Ie tee
keningen van het kosthuis vuor ambachtslieden aan 
de Kipslraat alhier ten toon gestekt Na den oor
sprong en het doel van dit gebouw te hebben 
vermeld, geeft de heer Dreogleever eene verklaring 
der teekeningen, waaruit blijkt dat het is ingericht 
tot logement voor 72 personen. Onder meer bevat 
het gebouw de «leeskamer", voor eenige jaren door 
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen tot stand 
gebracht. De groote eetzaal is mede bestemd tot 
spreekzaal cn enkele avonden in de week tot amu
sement-lokaal. 

De heer .1. C. Bellingwout heeft tentoongesteld 
eene wijze van het maken van steigers, zooals die 
thans in Duitschland wonlt toegepast en waarhij 
het gebruik van touwen, om de deelen aan elkander 
te verbinden, vermeden wonlt. Die verbinding ge
schiedt met booten, gaande door volgplaten, waar-
tussehen de staande doelen worden vastgeklemd. De 
horizontale deelen rusten in om de bouten beweeg
bare stukken ijzer, die puntig zijn afgewerkt. Deze 
punten dringen in de staande houten en verhinderen 
daardoor het zakken. De oplangers worden met 
stevige kettingen en houten wiggen aan de onder-
staande houten verbonden. 

E R R A T U M . 

In de voorlaatste alinea van het artikel: Het 
Antwerpsche kunstcongres, in het voorgaande nom
mer opgenomen, zijn een paar woorden uitgevallen. 
Men leze de zinsnede ais volgt : 

iwant een oordeelkundig Minister van Ojienhnre 
Werken weet bedoelde monumenten minstens even 
goed te beschermen cn, waar het in de eerste plaats 
op aankomt, zal de belangen der schatkist in het 
oog houden en niet zoo roekeloos, als tot nogtoe 
geschiedde, 's Lands gelden beschikbaar stellen voor 
de restauratie van oude kunstwerken." 

Advertenties. 

Aanbesteding. 
De BURGEMEESTER dor gemeente ARNHEM 

zal Dingsdag 23 October 1877, 's namiddags 1 uur, 
in het openbaar ten Gemeentehui» 1, aanbesteden : 

Bet WEGBREKEN van het Linker 
brughuis en het VERHOOGEN en VER
GROOTEN van het Regterbrughuia bij 
de Schipbrug te Arnhem. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie verkrijgbaar; 
tekeningen ter inznge op het Bureau van den Ge
meente-Architect. 

Aitnwijzing in loco Woensdag 17 October a. s., 
's morgens ten 11 uur. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op hingsdag den B** November 1877, ties na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij Uit Exploitatie van Sluutsspourwegen 
bij de Moreelse Laan Ut Utrecht, van: 

Bestek n". 182. 
Het vergrooten der Goederenloods op 

het station Eindhoven, ten behoeve 
van den Spoorweg van Eindhoven 
naar Boxtel. 

De Iwsteding geschiedt hij enkele inschrijving vol
gens Art. 23 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 10*" October 1877 
ter lezing aan het Centraal buien u bij de Moreelse 
Laan en aau het bureau van tien Sectie-Ingenieur 
te 's Hertogenbosch en is op franco aanvraag op ge
melde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Sectie-In
genieur te 's Hertogenbosch. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden tien 
24-ic. October 1877. 

Utrecht, den 0 d" October 1877. 

GEBROEDERS DIJKERMAN te Breda, 
door uitbreiding der zaken en de toepassing van 
stoom tot sjroedige aflevering in staat gesteld , 

bevelen zich hierhij aau voor het maken van 

Nederlandsch-Westfaalsche 

SPOORWEG-I 14 T SCHAPPIJ, 
(Lijn ZUTPHEN—WINTERSWIJK.) 

A A N B E S T E D I N G 
op Woensdag den 24"'n October 1877, 

des namiddags ten twee ure, ten Raadhuize tc 
Zutphen, van : 

Bestek n°. 13. 
Het maken van OEBOUWEN en IN-

RIQTINOENop station Winterswijk. 
De insch rij vingsbil jetton moeten uiterlijk één uur 

vóór de besteding, vrachtvrij worden bezorgd ten 
Raadhuize tc Zutphen. 

Inlichtingen woiden gegeven door den Directeur. 
Ingenieur te Winterswijk, bij wien tevens het bestek 
met teekeningen op franco aanvrage en tegen b«-
taling van / 3 . 5 0 van af den 1""> October a. s, 
verkrijgbaar is. 

V „ DE DIRECTIE. 
Winterswijk , 

den 25 September 1877. 

Afschriften van attesten op fr. aanvr. <rratis en franco. 

DROOG HOUT. 
UUm.im.ltt IIIIITH HOSWIIS. «iet au werking onderhevig host 

Prijscouranten wonlen o|i franco aanvrage gp.itis 
verstrakt, terwijl lu-t modelboek na ontvangst van 
40 cents in jiostzcgels kan worden toegezonden, 

naT* Tol kei AANLEGGEN van LEIDIN
GEN voor WATER en OAS vun welken aard 
uok vierden inlichtingen vctstrckt en de benoodigd
heden daartoe geleverd door 

O. WARD, Ingenieur, 
L E I D E N , Oude Singel, hoek Volmolengracht. 

De GROOTSTE MAGAZIJNEN van 
MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS 

bevinden zich 
R 0 TTER DAU, AM STER DA If, 

Nieuwland N 1. Bloemgracht 77. 
[Vasteland) G & J COOL. Fabrikanten. 

BEKROOND 
Amsterdam Parijs Arnhem Philadelphia 

1866 1867 1868 1876. 

FABRIEK VAN KRIMI'VRIJ HOUT 

WiUenbvrger dij*|e, 31 . , AMSTERDAM. 

Afschriften van attesten ou fr. aanvr. gratis e n tranen. 

XX. X5. S U Y V B R , 
S T O O M K E T E L M A K E R 

i n Fabrikant van Stoom- en andere Werk 
tuigen, voorheen Lid der 

firma SUYVER Hk. JONKER & Zn., 
levert in den kortst luogelijken tijd KETELS van 
alle bekende typen; belast zich met ulle répara 
tien i n veranderingen aan bestaande Ketels. 

Hollandsche Tuin, 
H i c k e r s t r a a t 8 0 e n 2ü, 

AMSTERDAM. 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V.A_:r_ D B T R A V E R S , 
geeft berigt dnt door haar tot eenige A tl E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLKER.S a C°. te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land uangenonien op gelijke voorwaaiden als aan de Fabriek, Bcltweg N". 8, te Anmterdam. 

D E D I R E C T I E . 

SUIJVER Hk. J O N K E R &> ZOON, 
8 T O O M K E T B L M A K E R 8 te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Talèlbazalt-groeven 

in RUNPRUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BKDISSTF.ES, VB0KVASTE STEKSES, ES/.-
.Vieuweftaeen N.zijde 55, l l o t t c r t l n m . 

B. HOLSBOER te Arnhem." 
FARRIEK en MAGAZIJN van Instrumenten 

voor wetenschappelijk gebruik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers. Veld-, Marine- eu 
Theaterkijkers, Brief balansen, enz. enz. 

HiT 
PRIMA QUALITEIT 

levert op kern-, 

por vat tot/6.— , per 25 vaten ƒ5.70, 
per 50 vaten / 5.40, 

bjj grootere partijen over den prjjs nader 
overeen te komen, 

AUGUST OSTER, 
G H a s h a v e n 12 to R o t t e r d a m . 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JONOH & Co, Civ. Ing. 

te O U D E W A T E R . 
Vervaardigen verbeterde STEEN- en TEGEL-

VORM MACHINES , voor paarde- en stoom
kracht. 

Door het ontstaan eener nieuwe firma te dezer 
steile, den naam roerend* gelijk uau den onze, bs-
rigten wij bij deze. dat wij Ier voorkoming van 
eventuéele vergissingen', onze Onna, sedert 14 
jaren gevoerd onderden naam van (lebr. VAN LEEU
WEN', vnn heilen af, zullen schrijven en teekenen 

Gebr. VAN LEEUWEN Wz. 
tiebrs. VAN LEEUWEN Wz. 

Korte Smeestraat, A. N 446. 
Utrecht, 25 Sept. 1877. 

Vooral te letten op Wijk en Nummer. 
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B E R N ' . J . Z A N D V L I E T , 
Dudeijrae ht, hack Vinkenhurgsteeq , 

te U T R E O H T . 
O N T V A N G E N het L E D E R CALQUEERPA

PIER, een geheel nieuw soort, goed doorschijnend cn 
zeer sterk ; wijders alle andere Teekenbehoeften 

Hij den uitgever P. w. VAN UE WEIJER, te 
Utrecht, zag heden het licht: 

Oorzaken van het springen van 
stoomketels en de middelen ter voor
koming, met uitslaande plaat en Wet 
op het gebruik van stoomtoestelleu 
van 28 Mei 1869, Stsbl. n". 97, door 
JOHAN SPRUIJT. Prijs f 0.75. 

Dit werkje bevat tal vnn tolwrtigenswaardige wen
ken voor allen die in «enige betrekking staan tol 
het vervaardigen of gebruiken van stoomketels M 
stoom werk tuigen. Dewijl het book Op cen groot 
debiet berekend is, is de prijs, ƒ 0 . 7 5 tU8 pagina's 
inhoud met uitslaande plaat), zeer laag gesteld. 
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W A T E R E N IJS. 

DOOR 

j . u. LUOTBN. 

Water. 

Hebton de geleerden van vroegere eeuwen aan het 
water eene plaats gegeven under da vier hootdrle-
nienteri der algemeene stof, de natuurwetenschap 
beeft Op het einde tier achttiende eeuw niet die be
schouwing gebroken, en na ernstig onderzoek beslist, 
dat het water geene enkelvoudige stof is, doch be
staat uit twee meer eenvoudige gasvormige stollen : 
waterstof en zuurstof. Door samenstelling dezer 
beide gnssen in de onderlinge verhouding van 2 tot 
1 verkrijgt men water, cn omgekeerd, kunnen ouk 
weder scheikundig uit wal er deze M i Ie bestanddeelen 
winden opgelost. 

Uit tleze beide stoffen bestaat al het water, dal wij 
up ile aarde kennen ; het is iu den zuivei-slen toestand , 
wanneer hel :ils regen, dauw, sneeuw of hagel uit 
den dampkring nul kist wonlt; niet minerale oplos
singen veroutreilligil komt bet uit de bronnen, eu 
nog meer onzuiver is het rivierwater door de bijeen-
gevloeide waters van steden en dorpen; en in den 
meest verontreinigden toestand verkeer! het water der 
zee, bovendien bezwangerd niet opgeloste zouten en 
niet de ontleding van de inilliocnen daarin levende 
en doude gedierten. 

De zee, welke ongeveer 3 / 4 gedeelte van de opper
vlakte tier aaide inneemt, is dc eigenlijke bron van 
liet water. Zonder de zee zouden 'cr ook geene meren , 
rivieren of kleine stroonieu zijn ; wijl deze alleen wor
den gevoed van de vochten, die onophoudelijk dour 
nitdamping der onmetelijke zee-op|>ervlnktc worden 
uiittrokkeu, en welke uitdamping de grond is van 
de aanwezigheid van alle waterdampen, die iu tien 
vorm van sneeuw, dauw, bagel of regen op «le 
aarde neet vullen of die uil. de bronnen vloeien, en 
beken en strooinen v len, welke wederom aan de 
zee toevoeren, om in den eeuwigen omloop weder te 
veidainpen eu telkens opnieuw hetzelfde bewegïngs-
.'ii zuiveringsproces te herhalen. 

liet zuivere water is kleurloos en ook smaakloos, 
en heeft bij massa een lichtgroene kleur, doch bij 
weinig diepte kau men aau het water geene kleur 
toekennen. 

Het water vertoont zich echter iu af wisse leut Ie 
kleuren, naarmate tie oevers of de buit-in uit stollen 
liestaun, welke eene lichte of donkere kleur hebben. 

Zoo is in het afkomende rivierwater duidelijk ge-
noeg de lichte kleur Ic liesjieuren , welke het ver
kreeg door tie kalkachtige ingrediënten van tie ber
gen medegevoerd. 

Hij hoog Opper water gaal deze lichte kleur zelfs 
iu eeue melkachtig witte kleur over, en wordt daarom 
ook wel «wit water" genoemd. 

De van de hooge bergen door sneeuwsuielting uf 
/ware wolkbreuken ontstane watermassa's nemen iu 
hare sterke afwaart sche st rooming zooveel kulkstolTeu 
ïnetle, dat het water daardoor een dikke en melk
achtig gekleurde massa gelijkt. 

Het zijn juist tleze ilikkt' wateren , die zooveel 
toebrengen tot Mnesling der volden, waarover zij 
zich verspreiden en waarop zij zich bij stilstand ne
derzetten en mede den bodem vernoegen. 

Bij hooge rivierstanden kun men deze lichte kleur 
tot ver in de soegaten opmerken, wijl zij ach als 
een witte slivep iu bel doiikerbliiuwachtig zeewater 
doonhingen. 

Dat tie kleur van het water veel wonlt gewijzigd 
door de hoedanigheid der gronden, waaruit tie bodem 
Instaat, is ook scherp afgeteckrnd, wanneer in het 
voorjaar, tloor de water-sluizen en duikers, het pol-
derwater in de rivieren wonlt ontlast. De veenach
tige poltlergroiiilen scheiden hunne losse stollen aan 
hel water af, en dit verkrijgt daanloor SOM grauwe, 
soms zelfs zwarte kleur. 

Hij tie vereeiiiging van dc rivieren de Waaiende 
Maas bij Loevesteiu laai zich, nog ver beneden bet 
vereenigirigspunl, de kleur van het donkere Maaswater 
van het lichleiv water der Waal onilei-scheiden. 

De droogten ol zandplaten in dc rivieren geven 
duidelijk blijk van hare aanwezigheid dour tic licht
gele kleur, welke het water Iwven ilie plaatsen ver
toont. Hetzelfde licrucrkt meu ook bij dén Moerdijk, 
waar het water van de Nieuwe- Merwede zich met 
dat van hel Oude-Maasje verecriigt. 

Eveneens bestaat ar kleurverschil bij het zeewater . 
en dt'ze kltüiiNchakeering is vuor den zeeman een zeker 
kenteckeu, dnt zijne opmerkzaamheid vereischl wonlt. 
Bemerkt hij eene sterke kleur-afscheiding in het 
zeewater, dan weet hij zeker dal zijn schip in de na
bijheid van ODdlepe plaatsen is, van welker toestand 
met het )ieillood het al of niet gevaarlijke wordt on
derzocht. 

In het zeewater leven billioencn dieren, van dc 
verwonderlijkst groote tot oiiliegrij|relijk kleine soor
ten. Deze massa's levende wezens, welke met-stal 
bij groote scharen aanwezig ziju, hebben ook veel 
invloed op tie kleur van het zeewater. 

Er zijn punten <>p zee, waar het water eene roode 
kleur heeft, vanwege dc ontelbare menigte zeewor-
meii, of anders , waar massa's zeewier of zeegras aan 
tie zee het aanzien geeft van weiland. 

Evenzoo kan, hij zuivere lucht, het zonlicht aan 
het water zulk een helderheid geven, dat men op 
verscheiden metei-s diepte duidelijk deu bodem bemer
ken kan, en alles wat zich daarop bevindt ouderling 
van elkander kan onderscheiden. 

De dampkring zelf heeft een elgejiaardige kleurva-
riatie. In tie vrije ruimte gezien heelt de lucht eene 
lichtblauwe kleur-, terwijl ttM-h op een beperkten af-
stand geen kleur aan tien dampkring te bespeuren is. 

Behalve dat het water der zee, zooals hiervoor 
reeds werd opgemerkt, het meest verontreinigd is, 
is het door zijn zoutgehalte sjieciliek zwaarder dan 
zuiver zoetwater en verhoudt zich dat gewicht als 

i.o:i tot i.oo. 
Hoewel ile wateren der zee ongeveer s / i gedeeelle 

tier oppervlakte van den aardbol beslaan, is hare 
massa evenwel niet overal gelijk verdeeld. In het 
noordelijk halfrond liesbuil onder andere meer dan 
driemaal zooveel land dau op de zuidelijke belli der 
aanle. 

Men zou daanloor kunnen vermoeden, oatdeseon-
gelijke verdeeüng het evenwicht van deu aanlliol zou 
kunnen verstoren, doch dit bezwaar doet zich minder 
zorgwekkend voor, uls men opmerkt dat de hoogste 
berg, de Mount Eveivst in Aziti, die 'JOOO meter 
hoog is, U»t de middellijn der aaide (12,710,412 me
ter) staat als 1 :1400, en dat ook in de mkipool-
streken tloor kapitein Koss vaste bergen zijn ontdekt 
van 41100 meter hoogte. 

Wordt het water bij hoogen wanntcgrand iu gas-
voi uiig.MI toestand gebracht, bij lage tcui|»cintuin
gaat het over tot eene vaste massa en wonlt ijs. 

Us. 
Dij lage teni|»eratuur gaat het water over tot ijs. 
Deze overgang van het water' tot ijs heeft Celsius 

aangenomen als het nulpunt vau den lOOdeeligen 
thermometer. 

Men zou meenen, volgens de vaste natuurkundige 
wet der warmte, dat het water ook dan, bij den 
overgang tol ijs, zijne grootste iliehtbciil of spe
cifieke zwanle had, doch dit is zoo niet en wij 
zullen later wel In-merken, dat deze uit/ lering op 
de natuurwet eeue bijzonder gelukkige beschikking 
in dc schepping is. 

De vaste eu vloeibare lichamen zetten zich uit, 
wanneer hunne temperatuur hooger wonlt; het 
water echter zet zich bij hel bevriezen uit, zoodat 
het vloeibare waler specifiek zwaarder is dau het ijs; 
de verhouding vau beider zwaarte is als 1 tol 0 028, 
zoodat het ijs aanmerkelijk lichter weeg1 dan het 
water, waaruit hel zich gevormd heeft. 

Bij 0° Celsius vormt hel water zich tot ijs, 
doch bij 4° daarboven bezit bet reeds zijn grootste 
dichtheid of specifieke iwaarte. Het water kan 
echter tot lagere leniperatuur dan het vriespunt of 
0° Celsius wonlen bekneld, voordat het bit oene ijs-
korst overgaat, zelfs wel tot 12° onder 0, doch dan 
moet het voor alle beweging of schudding wor
den gevrijwaard, want bij de minste schudding, die 
men daaraan toebrengt, of wanneer uien daarin een 
of ander voorwerp gooit, verandert bet water 
«•ogenblikkelijk iu ijs; tie leinperatuur herstelt zich 
op 0" en blijft daarop tot al hel water ijs is ge
worden. 

Bij «le vorming van water tol ijs bemerkt men 
losse naalden, die iloorclkniider loopen eu een door
schijnende samenhangende massa vormen. Ook in 
de sneeuw of iu de rijp of ijztd Mnerkt men deze 
kristallisatie van «len waterdamp, die in de dampkrings
lucht aanwezig is. Iédere sneeuwvlok Ls uit een groot 
aantal regelmatige samen hangende kristallen gevormd. 

Wanneer men het ijs laat smelten, zet het tot 
4" niet uil , doch verdicht zich en het water blijft 
de warmte van O» Miouden totdat het laatste stukje 
ijs in water is overgegaan. Boven de 4" set het 
water zich weder- uit. De uitzettingskracht van het 
water bij het bevriezen is geweldig en in betrekke-
lijken zin «nmeeistaanliaar. Men kan zulks menig
maal opmarken bij het Iwrrlason van het water 
tussehen de |K)rièii en de voegen van harde steen
massa's en het wijken van zware dekzerken tloor de 
uitzetting van het DOVIWeU vocht iu het achterliggend 
terrein. Op verscllillende iindere wijzen nog kan men 
in het gewone leven het uilzottingsverrnogeu van bel 
ijs opmerken, bijvoorbeeld iu het rijzen van «len be
vroren grond, waaraan ook veelal is toe t«; schrijven 

het breken van lunilstet-nen deurdorjtels, voornamelijk 
die, welke onder dc stijlen van het kozijn zijn ge
plaatst in plaats vau «laartusschen. Ook wanneer 
het in tie huizen vriest, iu b«'t knap|n-u en splijten 
van houtwerk en meubelen, veroorzaakt door het 
bevriezen vau de voclitdeclen, in de poriën en ver-
bindingsu.idi'u vooi handen; in het bersten der |»ornp-
bulieu, wanneer zij ni«-l tijdig worden afgelaten ol' 
door ontdekking iu.-l -inn. ah audei^zin- leg.-» «le 
vorst worden beveiligd. 

De Floivutijiisihe academie nam cent; pr.tel' met 
een ijzeren kogel, die bij "10 meter diameter ecii<-
wanddikt<- had van O.O.'I nieter cn, met water gevuld, 
aan stukken sprong door het bevriezen van dit 
weinige water, eu nog wel volgens de berekening 
van professor Mussclienhroek met eene kracht, die 
gelijkstoinl met eene drukking van 1^000 kilogram 
gewicht. 

De warriitegrens van ijs is ook zeer scherp 
bepaald; ijs kan tot 20° a 40* onder 0 koude 
dragen, terwijl het weder kan wurdeti verwarmd tot 
5» onder- nul, «loch er besbuit geen honger warmte-
graad dan 0, welk.- het ijs kan bereiken; dan leidt 
verder alle toegevocnle warmte tot smelting eu 
zoolang li'-liourlt h«-t gesmolten wnter zijn warmte-
graad vau 0, totdat al het daarin aanwezige ijs is 
gesmolten. Verder blijft de warmte rijzen tot 100° 
boven 0, hegint «lan te koken en kan geen hooger 
warmtegraad bereiken, of gaat over tot stoom. De 
g| 'ingen' s|iecifieke zwaarte van ijs iu vergelijking 
. | i het water, is oorzaak dat het ijs op het water 
drijft. 

Bij vorst vormt zich op de oppervlakte van het 
iv-h sane ijslaag, waardoor hei meerdere warmte* 
verllso van het onderliggende waler wordt voorkomen. 
Ware «lil gunstige geval niel aanwezig, dan zuu 
lu-t water, op hel vriespunt gekomen, in massa bit 
ij- overgaan en aan al de daarin aanwezige levende 
dieren den dood veroorzaken, en du gansche natuur 
doen verstijven. 

Uit i-en en ander dezer eigenschap|>eu laat zich 
tie vorming van hel zoogenaamde grondijs verklaren. 

De natuurwetenschap geeft ook hieromtrent lieten» 
inlichting «lan tie gewone practicus, die niets andei-s 
beweren kan dan dut ogroudijs ijs is dat van den gromt 
komt, eu drijlljs ijs is «lat drijft". 

Water kan tot grooter koude, wonlen gebracht 
dan 0", wanneer het in rust blijft. In stilstaande 
waters vormt zich cen gelijk ijsvli«»s over de gc-
htHilc oppervlakte; op de stroomende wateren is zulks 
niet liet geval. Hij vorst bemerkt uien op de rivieren 
allereci-l tie ijs vorming in kristallen langs de oevers 
cn de vaste voorwerpen, die wrijving met het water 
hebben; ook aan ik- huid van ecu varend schip, 
maar allereerst op die plaats waar de meeste wrij
ving beslaat, voor aan den boeg en aan de kop'ien 
der zwaarden. 

Dal de wrijving of beweging, aan het water toe-
gebrncht, «Ie eenige ooraak van onmiddellijke bevrie
zing van het water is aan hel vriespunt, Mnerkt 
men nuk bij de In-weging eeuer roeiboot tloor het 
aanijzeii van tie riemen, cn wanneer men een stok 
iu stroomcrid water ste«»kt, ilun ijst die aan. 

Door de schuring van liet water over de onellen-
heden van den bodem der rivier vormen zich in tie 
onderste wateringen d«» ijskristallen, «»u doordat «Ie 
s[«!cilii'ke zwaarte vun ijs minder is dan die van het 
water, schieten de gevormde samenhangende ijsnaalden 
naar de wateroppervlakte, worden als zoogenaamd 
grondijs of drijlljs door den stroom mwlegevoerd. 
Uit de kristallijne vormen van joug drijfijs wonlt dit 
proces van ijsvorming «luidelijk genoeg bewezen. 

Door de wrijving van dit drijlljs tloor wind of weer 
eu iu den stroom op het water, wordt dit allengs 
gVOOter van omvang cn vormen zich vastere ijsschol-
len, welke op hare beurt langzamerhand aangroeien 
iu Oppervlakte en dikte, zoodanig, «lal bij blijvende 
vorst, al tie schollen zich aaneensluiten en een vaste, 
gesloten op|iervlakte op het water vormen. 

Dc ijsvorming geschiedt tip verschillende wijzen, 
naanu.ite het uit toet- of zoutwuler bestaat. Zoet-
wateriji ziet er zwart uit als het op zee drijft; op 
zich zelf is hel echter doorschijnend, soms zelfs helder, 
ook wel vol lucht tollen, waardoor de helderheid 
«enigs/ins gebroken wonlt. Deze Inch tl iel len kinnen 
in horizontale lagen voor hij zulk ijs, tlat gevormd 
is door «Ic gevallen, ontdooide eu weder bevroren 
sneeuw, die zich laagsgewijze op d«' oorspronkelijke 
ijsstdiol heeft vastgezet. Door dit proces vormen zich 
ook do fameus groote ijsbergen van duizend meter 
kuhii'k, welke iu groote inassi's iu dc poohooen 
ronddrijven cn de vaart onveilig maken. 

Het sootwateriji is buitengewoon bard] schelp
achtig op de breuk, scherp op de randen eu zeer 
doorzichtig. Het zoutwaterijs heeft iu zeewater ook 
een donkergrauwe kleur en is op zich zelf dof en 

dus ondoorzichtig; wanneer het don is, heeft het 
eeue lichtblauwe kleur. 

Bij de ontdooiing van zoiitwaletijs geeft dit zoet
water; «Ie geconcentreerde touten ziju door de vorst 
afgescheiden en ontwijken ; de soutdoelen zijn er 
aldus gezegd "uilgevruren." 

De kleuren van het ijs bestaan slechts schijnbaar : 
het vertoont de kleur van het water waarin het 
drijft; «Ie meerdere of mindere donkerheid is veel
al afhankelijk van de helderheid van het water. In 
zeer diepe wateren schijnt het ijs zwart, omdat het 
water self een donkere kleur vertoont. 

De vorming van zoutwaterijs begint ook altijd 
aan tie oevers, of aan «Ie grenzen van de eeuwige 
ijsbatikeri, die aan de |»den bestaan en die ook wel 
als oevers kunnen worden beschouwd. De groote ijs
velden of ijsbergen in zee bestaan uit zoetwaterijs. 
Zij hebben zich wel gevormd uit zoutwater, doch bij 
de bevriezing hebben «Ie zoutdeeleii zich algestdieiden. 
Dal bij het proeven van ijs op zee «laaraan eenige 
zoiiismaak wonlt waargenomen, is te wijten aan het 
weinige zoutwater, dat nog iu onbevroren toe
stand aan de schol aanwezig wns, doch dat zich 
iu de lucht afzet. 

Men heeft wel eens gemeend, tlat de (jsbergan op 
zee, omdat die tostornleri uit zoetwaterijs, waren 
samengesteld uit de van verre afgedreven ijsbezet
tingen van de rivieren. Deze meening kan evenwel 
onmogelijk worden volgehouden, wanneer men in 
aanmerking neemt, dat al het ijs, door de rivieren 
mcdegevocnl, iu massa volstrekt geene verhouding 
heeft tot de massa's, waaruit die ontzaglijke ijsge-
raarteu op sas bestaan. Bovendien zou hst ijs op de 
reis van de riviermonden naar die pkuitsen bij de 
poolkritigen, alwaar tie ijsbergen gevonden wonlen, 
door «Ie warmte weldra geheel zijn ontdooid; ook 
schijnt «-en regelmatige dnjfiichtiiig daarheen, bij al 
de velschillende stroouiingen der zee, stormen enz., 
bepaaldelijk eene onii|og«-|ijklli'id. 

Het groote aantal der ijsvelden en ysbergen aan 
de iwolstiekeii is uiet minder bewonderenswaardig 
dan hunne npjiervlnkte en fameust», hoogt.». 

Dc zeevaanler Cook zag tien 23 December 1773 
in de Zuidelijke IJszee 1H0 zulke ijsmassa's rondom 
zich, die elk op zichzelf grooter waren dan zijn schip 
van masttop bit kiel. 

Een ander zeeman zag op den 10 Juni t818 in 
de Batliiisliaai aan eene zijde van den horizon niet 
minder dau 700 zulke ijsg«»vaartcii. Volgens tie leer 
der Hydrostatica moeten tie drijvende ijsbergen ne
gen ii tienmaal dieper onder waler ziju dau hunne 
hoogte, die hoven de oppenrlakte uitsteekt. 

Al deze ijsmassa's wonlen van «Ie (xderi naar de 
gematigde gewesten geveerd. Van de Noonljiool-
streek drijven zij somtijds 5 of 0 graden zuidelijker 
dan wij wonen. Een Engelsch stoomschip ontmoette 
op 25 Juni 1841 in tien Atlaiitischeii Oceaan op 
46J55' noorderbreedte een ijstorg van omstreeks 5 l / a 

hektare op[iervlakte, cn «lie ongeveer 80 meter bo
ven water uitstak. 

Deze drijvende ijsklompen vertoonen soms de vreemd-
soortigste vormen der kluist: menschelijke figuren, 
leeuwenkoppen, hooge torens, pyramiilen doen zich 
in zulke natuurlijke «ui juiste gedaante voor, tlat 
meu vol verbazing daarin den arbeid meent te vinden 
van een of ander in 't groot werkend beeld- uf touw-
kimstenaar. 

liet ijs is geen geleider der warmte, en men maakt 
van deze eigenschap op sommige plaatsen gebruik om 
des winters tie huizen te In-schermen legen tie koude. 
Men plaatst stukken helder ijs voor de kozijn-
openingen legen den muur, en begiet de openingen 
of natiën met waler, teneinde ook ilie te doen dicht
vriezen. 

Versch ijs of zuiver water, schielijk aangevroren, 
heeft cen aanmerkelijke veerkracht; 0.03 meter dikte 
is genoeg om een gewoon mensch U> dragen. 

lu lb'83 i-eed men met zware wagens over het 
ijs «Ier Theems eu toch was het ijs niet dikker dan 
0.25 ii 0.30 meter. 

Een andere bijzondere eigenschap van het ijs is 
zijne groote vastheid. 

Uit ijs van den Donau liet men in 1705 kanon
nen en mortieren draaien, mei ijskogels geladen, en 
liet kruit «looi- het zundgat op de gewone wijze aan
gestoken, eu ïn weerwil van tie hevige schokken, 
leetl tol ijs niets. 

Met de mortieren werden ijskogels van 3.6 hek-
togram loodrechl omhoog geschoten en vlogen zoo 
hoog, dat er 2 minuten tijds verliep voor ze weder 
den grond bereikten. 

De vastheid van het ijs wonlt nog venuivnlenl, 
wanneer het over eene gTOOtS watervlakte is uitge
strekt. De tegenstand vau liet water toveiligt liet 
ijs voor sterke buiging, waarvan breken het gevolg 
zou zijn, eu verdeelt den List over meer op|tervlukte. 

• 
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DE O P M E R K E R — Zondag 21 October 1877. 

Welke vertrouwbare kracht du drijvende ijsschollcn 
uitoefenen, hebban wij uls Hollander* meennaakm 
kunnen vfaarnetnen, vooral in de winters van 1809 
en 1861. Vooronder-stolt men een ijsveld vun '/io 
hekture op|iervlnk en 0.20 meter dikte, dal met eeue 
snelheid vnn 0.20 meter per seconde wonlt voort
gedreven, dun verkrijgt meu reeds eeue krachtsuit
oefening d.-r eindsnelheid van (1000 X 0.20 X 028 X 
0.20) 37120 kilogram, en het is geen wonder 
dat on/e huiteiidijksche lichte gebouwen daarvoor bc-
z wij keu. 

Zierikzee, October 1877. 

COMMISSIEN. 
In ons goede Vaderlatul is men voor hel tot-

stand brengen van verschillende zaken zeer s|wedig 
geneigd zich in Commissien aan te sluiten. De 
venliensle, die sommigen zich daardoor verwerven, 
geven hen uanspi-auk op onderscheiding van de zijde 
der natie, die te grooter is, naarmate het doel 
waarvoor zij arbeiden nuttiger is, cn vooral wanneer 
hun samenwerking van een meer privaat karakter ge
tuigt. Zoo zal men het moeten prijzen, dat zicb thans, 
zonder daartoe van lioogerhand te zijn aangezocht, 
een Commissie beeft samengesteld, bestaande uit de 
heeren Th. Bmret. P. .1. 11. Cuypers, J. P. Hasehiook, 

VV. J . Hofdijk, .1. J . L. ten Kate, J. B. F. Roer
vink, A. B. J. Sterck, S. A. Alberdingk Thijin en 
A. D. de Vries Az., om den St.-WillcbrorduBpul te 
Heilo een monumentaal karakter te geven. Maar 
onwillekeurig rijst, de vraag, of het voor particuliere 
commissien geen schooner arbeid zou zijn, b. v. om 
te voorkomen, dut eene schilderijen-collectie als van 
de familie-Vnn Loon voor Nederland verloren ga, 
dat aan andere oudvuderlundsrhe gedenkstukken ie 
veel geld worde uitgegeven, en dat nicuivr vader-
landsche gebouwen in ouderweUchen bouwtrant op
getrokken en zoo schandelijk duur moeten wordeu. 
In bet buitenland ziet men de aristocratie soms 
ijverig in de weer om te beletten, dat geen vanda
lisme wortel ashiete; en .juist doordien de invloed
rijkste personen zich daarvoor interessecren. wonlt 
zeer veel voorkomen, wat anders zou worden ver
wezenlijkt. Kunnen in Nederland dergelijke com
missien tot stand komen, geheel uit vrijen wil, 
zooals de Commissie voor den St.-WilIebrordtis-piit, 
zij zullen ongetwijfeld een zeet uitgebraden werk
kring vind.'o ontzaglijk veel nut kunnen stichten. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D 

's-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indie zijn dc volgende hese hik kingen 
genomen bij bet korps van den Waterstaat en 's Lands 
burgerlijke openbare werken: 

Ontslagen: eervol, de opzichter der 2' klasse A. 
W. C. Bake. 

Benoemd.' tot opzichter der 2C klasse, do amb
tenaar op nonactiviteit P. J. H. van der Bnrgh, 
laatstelijk die betrekking bekleed hebbende. 

Verleend, een tweejarig verlof naar Nederland, 
wegens meer dan 15 jaren onafgebroken dienst in 
deze gewesten, uan den opzichter der I»" klasse Th. 
Ia Fontaine. 

Dooi- den hoofdingenieur-chef van dienst der Stxits-
spoorwegen op Java zijn bij den dienst der Staats
spoorwegen op Java ontslagen, eervol, de opzichters 
der 3* klasse .1. Jellomu eu A. Koster en de teekenaar 
E. L. Micro Meijer. 

Dooi den directeur der burgerlijke openbare wer
ken zijn bij de burgerlijke openbare werken: 

Geplaatst: te Madioen, de waarnemend ingenieur 
der 3' klasse .1. R. F. L. Molenbroek; bij de directie 
de heil inde opzichter der 1' klasse A. Eisses. 

Ingetrokken ; De detacheer ing bij den dienst der 
Bntuviaschc havenwerken van den opzichter der 2' 
klasse J. E. Scheller, met bepaling dat hij te Madioen 
zal worden werkzaam gesteld; de overplaatsing van 
den opzichter der 3' klasse G. H. S. Gerritsen van 
Semarang naar Proholingo, met bepaling dat hij te 
Banjoemaas aal wonlen werkzaam gesteld. 

Toegevoegd: aan den ingenieur J. J. Dijkstra, be
last met het doen van opnamen tot verbetering van 
het vaarwater in Straat-Madoeni, de ingenieur der 
3' klasse J. C. Ribbon* le Soerabaia, en de opzichter 
der 3 J e klasse C. P. Franken te Djokdjokarta. 

— De hoofdingenieur 1ste klasse bij den Water
staat en 's lands burgerlijke openbnre werken M. J. 
Schram, wenl door den Directeur der o|ienbare wer
ken in commissie gezonden nnar Tjirihon. teneinde 
den toestand der haven alduar op te nemen, en het 
mogelijke te doen om die haven, zooveel doenlijk, 
bruikhnar lc makeu. 

Slaagt men hierin voorzoover de binnenhaven be
treft, de koerubangwind, welke thans nagenoeg da
gelijks langer of korter waait, maakt het niet 
doenlijk om in de bank vóór de haven een geul te 
maken, daargelaten nog, dat een zoodanige geul, 
zoo die wordt aangelegd, slechts hij stil weder en 
kalme zee ii island kan blijven. 

In verhand hiermede moet een afdoende en blij
vende verbetering van den bestaanden toestand lungs 
anderen weg worden gezocht, en heeft gen-winde 
hoofdingenieur dan ook, in overleg met den Resi
dent, aan den eerstaanwezend ingenieur in de resi
dentie Tjiribon opgedragen, «-en plan tot zoodanige 
verbetering op te maken en de/en daartoe in loco de 
noodige san wijlingen gegeven. 

In het ontwerp tot onteigening ten behoeve 
van een spoorweg van Nijmegen naar Venloo is do 
richting ontworpen langs den ruiker-Maasoever en 
wordt die lijn voorgesteld, aanvangende bij het 
eindpunt van den Staatss-K>orweg Arnhem -Nijme
gen te Nijmegen , vandaar- den spoorweg Nijmegen — 
Kleef volgende, om later, daarvan afwijkende, in 
zuidwestelijke richting de Maas te overbruggen tus
schen Heumen en Mook, ruim 250 M. beneden het 
Katwijksche tsintveer; aan den linkeroever der 
Maas zuidwestelijk ombuigende en dien oever vol
gende, om nabij de halte lllerirk aan te sluiten aun 
den Staatsspoorweg Venloo—Helmond tot het station 
"Venloo. Stations of halten zijn ontworpen te Cuijk, 

Hok smeer, Vicrlingsheck , Mook , Venniy, Meerloo en 
Gruhbenvorst en eventueel te Beugen. 

- Burgemeester en Wethouders heblien in znke 
liet verzoek vnu de heeren Moitton en Landry «au 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, om bij te 
dragen in de kosten vuu het outwer|ieu eener zee
haven tc Scheveningen, in overweging gegeven (np 
deu voorgrond stellende, dat de Raad voortdurend 
liereid is sulrsidie toe te kennen voor de uitvoering 
van het werk), aan de Godeputeenle Staten le mel
den, dat zij bezwaar hehhen om te adviseeren tot 
het verleenen eeuer bijdrage in de kosten van het 
ontwerpen eener' zeehaven. Burgemeester en Wet
houders tiM'h zijn vun meening, dat die kosten uit 
den aard der zaak voor rekening komen der onder-
tiemers, terwijl iu dit geval tevens de aangegeven 
som van ƒ 70,000 niet voldoende is toegelicht. 

De Kamer van Koophandel alhier heeft de aan
vraag eveneens onderzocht, maar is van een geheel 
under gevoelen dan Burgemeester en Wethouders, 
want zij meent dit College uiet dringend genoeg 
te kunnen aanbevelen, de inwilliging vun het ver
zoek niet alleen bij den Raad , maar ook bij het 
gewestelijk en rijksbestuur zoo krachtig mogelijk te 
bevorderen. 

Het voorstel van het Dagelijksch Bestuur is in-de 
op 10 dezer gehouden vergadering van deu Raad 
met bijna algemeene stemmen aangenomen. 

's-Gravenhage. Bij koninklijk besluit is aan 
E. Ceppée, te Hnine St.-Pierre (België), ten deze 
domicilie kiezende ten kantore van de firma Van dei-
Slik en Co., to Donlrccht, en de firma Van der Slik 
en Co., te Dordrecht, onder de benaming •Avond
ster*' concessie verleend voor de ontginning van 
steenkolen over cene oppervlakte van ongeveer 577 
hektare, gelegen in de gemeente Voerendnal (pro
vincie Limburg.) 

— In de op Maandag 15 dezer gehouden alge
meene vergadering van gewone leden van •Pulehri 
Studio" zijn tot leden van het bestuur gekozen de 
heeren: J. Israels, voorzitter; J. van de Snnde Bak-
huijzen, penningmeester; F . P. ter Meiden, secre
taris; A. Mauve en B. J. Blommers, commissarissen 
voor de kunstbeschouwingen; J. Maris en P. van der 
Velden. Tevens is besloten om in het aanstaande 
seizoen de kiuisti>escliouwingeii niet meer op den 
Fluweelen Burgwal, maar in een ruimer en voor 
het doel meer geschikt lokaal, den Foyer in het 
oGebouw voor Kunsten en Wetensol lapjien", te 
geven. 

— De heer J. H. L. de Haas, Neilerlimdsch 
kunstschilder, te Brussel gevestigd, is door den Ko
ning-Groothertog benoemd tot officier der orde van 
de Eikenkroon. 

Amsterdam. Door eene Commissie uit de water
schappen de Aniia-Paulowna|ndder, de (wider Waard
en-Groeien dc (Killer Waard-Nieuwland op Wiering •, 
l»cstnande uit de heeren J. C. de Leeuw, K. Br. e r -
baart, J. Breèbaart Kzn., A. .1. Kaan, S. F. Sieu-
werts, D. Tool en J. L . T. Greneman, is eene na
dere omschrijving van het ontwerp van indijking, 
behoorende bij de aanvraag om concessie, opgemaakt. 

In deze memorie herinnert de Commissie, dat, 
hoewel reeds in 1874 aan haar de opdracht was 
verstrekt, om, ouder zekere voorwaarden, concessie 
aan te vragen, zij totheden heeft genieend, «lat 
de omstandigheden van jKilitieken en linancieelen 
uaiil niet toelieten om niet gunstig gevolg aun het 
publiek deelneming in eene zoo Mangrijke onderne
ming te vragen. 

De steeds toenemende waan Ie vermeerdering van 
landeigendom, zich meer en meer openbarende iu 
de zucht naar landbezit, zelfs in nieuw ingedijkte 
[Kilders; de overweging, dnt groote kapitalen lie-
schikbaar zijn en dat daarvoor plaatsing wonlt ge
zocht in werkelijk soliwle oiiderueiningen: dat alles 
doet bij de aanvragers de verwachting ontstaan, 
dat de gevorderde dealneming zal te verkrijgen zijn. 
zoodra de concessie verleend, het ontwerp behoorlijk 
omschreven en vastgesteld is, en de noodig geoordeeld 
wordende subsidien uit 's Rijks kas en provinciale 
fondsen verleend zullen zijn, 

Wut het ontwerp zelf betreft., mwnetl zij te 
mogen verwijzen naar het rap|H>rt , uitgebracht den 
3'i*n Mei 1875 door den hoofdingenieur van den 
Waterstaat in Noonl-Hol land aan Gedeputeerde Sta
ten van dat gewest. Uit. dal rapnat blijkt, voor
zooveel het technische gedeelte betreft: 

1°. dut tegen het ontwerp iu nlgeiueenen zin 
geene bedenkingen In-staan , belangrijk genoeg om de 
uitvoering te ontreden ; 

2". dat tegen de wijze, waarop is voorgesteld de 
bedijkingen te maken, geene bezwaren liestaan; 

3U. dat de bezwaren, door de Kamers van Kooi>-
hnndal en Fabrieken te Amstenlam en te Den Helder 
tegen het ontwerp ingebracht, en do vrees dat 
daardoor gevaar VOOT instandhouding vnn de diepte 
in de haven van het Nieuwediep zou kunnen ont
staan, door de» hooldingenieur niet worden gedeeld; 

4". dat de aan liet Wieringermeer grenzende 
waterschapsbesturen door Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland uitgenoodigd zijnde om op te geven, 
of er, en zoo ja, welke liezwaren hij hen bestaan, 
tegen de wijze waarop in het ontwerp is voorgesteld 
te voorzien in de soms door de indijking verstoorde 
belangen van watsrloesing an scheepvaart, aan die 
uitnoodiging door allen is voldaan. 

De globale begrooting der kosten wordt in het 
ontwerp van 1874 geraamd op een bedrag van pL m, 
21 millioen gulden. De kosten zijn echter ruim ge
rekend , en er is niets gesteld voor inkomsten , die 
inden loop vnu 10 jaren zijn te wachten van huur 
van dijken cn wegen, en vnn eenige het oerst bo
venkomende en goed gelegen landen, grenzende aan 
de oude landen. De aanvragers om concessie meenen 
dan ook, dat er in de tegenwoonlige omstandigheden 
wel kans bestaat om die som bijeengebracht tc zien, 
mits: 

1". cene behoorlijk geconstitueerde Maatschappij 
tot indijking daartoe optrede; 

2°. de concessie verleend zij onder zulke voor-
Waardeh, dat men verzekeitl kan zijn van de volledige 
uitvoering van het thanB opgemaakte ontwerp, en 

mits die uitvoering pluuts hebhe onder rijkstoezicht; 
3". dat men volkomen verzekeiïl zij, dat gedurende 

10 jaren, van de ter leen verstrekte sommen eene 
jiuulijksche rente vau 5 pOt zal worden voldaan. 
Na verloop van die 10 jaren houdt de reiitclietaling 
op en zal de geheele jioldcr, ineetib of by gedeelten, 
iu het openbaar ten behoeve der aandeelhouders ver; 
kocht worden op bij de statuten der Maatschappij 
te. regelen wijze. 

Zij wenschen daarom, dat tol zekerheid der rente
betaling, behalve* de toegezegde bijdrage door de 
provincie Noord-Holland a.1 f 750,000, uit 's Rijks 
kas eene som vun ruim ' i ' . . millioen liesc hik huur zul 
worden gestold. 

Zij meenen zich te kunnen onthouden van eene 
opsomming der voordeelen, die voor het ulgcmecit 
uit eene aanwinst vuu 20000 hektareu vruchtbaar 
iaud kunnen voortvloeien, om daardoor aan te toonen, 
hoezeer eeue belangrijke bijdrage uit 's Rijks kas 
duartoe gewettigd is. Na herinnering van de woor
den, reeds in 1801 door Jhr. Oevers van Endegeest 
in het 82*" hoofdstuk vun zijn werk over de droog
making vau bet Haarlemmermeer, met liet oog op 
de gunstige uitkomsten voor bet Rijk geschreven, 
cn die voor de indijking vau het Wieringermeer 
evenseer gelden, eindigt de Commissie de zeer be
langrijke memorie aldus: »En soo kome dan opnieuw 
de Staat te hulp aan hen, die thans in het Wie
ringermeer den strijd tegen de zee weder willen 
ondernemen, en eer de 19d' eeuw ten einde; is, vindt 
Nederland een nieuwe parel uan zijn kroon gehecht." 

Aan de memorie zullen nis bijlagen worden toe
gevoegd : 

Ö . het request ann Z. M. den Koning, houdende 
aanvrage otn concessie voor de uitvoering van het 
werk, en het verzoek om uit 's Rijks kas een bedrag 
van ruim ü ' / a millioen te ontvangen, als noodig om 
de rente ud 5 ten honderd *s jaars te voldoen , ge
durende een tijdvak van 10 jaren, aan de deelnemers 
der te vormen Maatschappij tot indijking, over het 
bedrag der door hen verstrekte sommen; 

ft. het verzoek der genoemde Commissie aan de 
Provinciale Staten van Noord-Holland tot krachtige 
geldelijke ondersteuning, geilagteekend uit Schugen 
24 September 1874; 

r. het antwoord van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland dd. 14 Juli 1875, dat de Provincie 
bereid is auu den eventueelen concessionaris voor de 
indijking van hel Wieringermeer een provinciale 
subsidie te verleenen vun f 750,000, uit te betalen 
in één termijn, nadat de indijking overeenkomstig 
de daarvoor te geven concessie zul zijn voltooid, 
en de nieuwe polder in exploitatie zal zijn gebracht, 
mits zulks vóór 1 Januari 1801 plaats hebhe gehad 
en met het werk uiterlijk in 1870 een aanvang zij 
gemaakt. 

d, cen afschrift van het bovenvermeld breedvoerig 
en belangrijk rapport van den Hoofdingenieur van 
den Waterstaat in Noord-Holland dd. 3 Mei 1875; 
en eindelijk 

e. eene begrooting der kosten, benoodigd voor in
dijking, droogmaking en inpoldering van het Wierin
germeer, gemaakt in Augustus 1877. 

— Den 18 October werd dc tentoonstelling van 
kunstnijverheid in alle stilte gesloten. Met de ver
zending en aflevering rekent men zoo snel gereed le 
zijn. dat directeuren van het Paleis daar nog deze 
maand opera-vooretettmgen deuken te doen geven, 
liet aantal bezoekers gedurende deu loop der tentoon
stelling bedraagt 340,000. Ruim 42,000 loten zijn 
door de verletingscommissie gedebiteerd. De ver
loting zal iu de volgende maand geschieden eu het 
voornemen bestaat vooraf eene afzonderlijke tentoon-
stelling te houden van VOOT de verloting aangekochte 
voorwerpen. 

— De Maatschap tot droogmaking vau het zui
delijk gedeelte der Zuiderzee (voorzitter J. S. Bos) 
heeft een uitvoerig schrijven gericht aan de leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarin 
de geschiedenis dezer zaak in het br le wonlt uit
eengezet en waarin de Maatschap de Kamer verzoekt, 
bij het aanstaande onderzoek vnn het i-egeerings-
ontwerp (droogmaking vun Rijkswege) in ernstige 
overweging te willen nemen de twee volgende vragen : 

1°. of de zaak der indijking en droogmaking der 
Zuiderzee inderdaad, zooals de Regeering meent, 
meer vatbaar is om van Staatswege dan bij concessie 
te worden ondernomen , dan wel of het welbegrepen 
belang van den Staat niet veeleer vordert, dat de 
oYoogmaking worde uitgevoerd bij concessie op de 
door de Maatschap gestelde voorwaarden ? en zoo 
neen, 

2°. of de Regeering het recht heeft, over het 
werk der Maatschap buiten haar toestemming eigen
machtig beschikkende, die Maatschap van hair eigen
dom tc ontzetten dan tegen voorafgaande schadeloos
stelling? 

Wy hopen in een volgend nommer dit lielangrijke 
schrijven nader te bespreken. 

Groningen. Dc Gemeenteraad besloot den 13 
dezer, conform het voorstel van het Gemeentebe
stuur , om het vak vestingwal tusschen het Reit- en 
Boterdiep voor de som van J 50,000 van den Staat 
aan te koopen. In het verleden jaar wenl die som 
voor bedoelden aankoop tc hoog geacht. 

— De Groningen—Rotterdamsche Stoomboot
maatschappij heeft in eene op 11 dezer in het huis 
Ue Beurs gehouden vergndering besloten het maat-
schup|>clijk kapitaal der Maatschappij te vergrooten 
met f 50,000, en in die Maatschappij op tc nemen 
de lijn Groningen cn Amsterdam vice versa. 

— Het Gemeentebestuur heeft het besluit genomen 
om tijdelijk, en vooreerst voor den tyd van een jaar, 
een ambtenaar te heiasten met het ontwerpen van 
aan plan vnn aanleg der stad. Voor nndere inlich
tingen wordt naar de in dit nommer voorkomende 
advertentie gewezen. 

Leeuwarden. De historische tentoonstelling vnn 
Friesland, j.1. Woensdag gesloten, i» in bet geheel 
door ruim 40,300 personen bezocht. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag, M «tet. 

Dordrecht, tc 'J1 , uren, aan liet bureau der rc-
men ti te werkeu: het maken van een afsluitniuur in de 
richting van den voorgevel vau liet kraukziuuigcage. 
sticht aan dc Liudengraclit. 

IH' Kruisberg (bij Doetinchem), te .J urtn, door 
de comm. vnu admiu.: de levering der benoodigdhedcti 
voor het onderhoud der gevangenen ged. '78. 

Amsterdam, tc 11 uren, door hut miuisterio van 
koloniën, aau het Koloniaal Etablissement: do levering 
vau verschillende benoodigdheden, in 87 perc. 

'•-Huge, te 11'/, uron, door het ministerie van 
binnenl. zakeu, auu het gebouw van het prov. beat.: 
het onderhoud van- cn hot doen van eenige herstel* 
liegen aan hot gebouw van 's Rijks II. B. S. tc Gouda. 

Hreda, tc 12 uren, door het gemeentebestuur: lo. 
liet verbouwen van het hovengcneoltc der voormalige 
vlccschliti!; 2o. liet leveren vau 4*1 ijzeren privaat, 
tonnen; Ho. idem van 100 zinken trechters. 

Wageningen, te VL uren. door burg. cn weth,; 
lo. levering der bcnoodigdu brandstollen (voor do ge
meentegebouwen in den winter '77/78; 2u. het uit
baggeren vau 2 gaten aan dc grachten in deu 
Xicuwcweg. 

Leeuwarden, lc 9% ureu, door dc comm. van ad
ministratie over dc gevangenissen; dc levering der 
beuoodigdhedcu voor het onderhoud der govaugeuen 
ged. '78. 

Bweek, te 7'. uren, door dc comm. van admin. 
over do gcvaugcnissen t dc levering der benoodigdhe
den voor liet onderhoud der gevangcuen ged. '78. 

Dinsdag, 23 Orl. 
Haarlem, tc 10 uren, door de commissie van toezicht 

over liet gos'icht Meercnberg, iu liet bot cl Dc Leeuwerik: 
dc levering der verschillende benoodigdheden. (Zie 
vorder no. 41.) 

l ' t r ec l i i , te Hl uren, door dun eerstaanw. ingen., 
iu liet gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het 
maken van bergloodsen voor artillerieinaterieel in ver* 
dedigingswerken hij Utrecht. Bilj. iuz. 22 Oct., to 
3 uren. 

Vlissingen, te 10 uren, ten behoeve van het gast
huis: o. a. dc levering vnu brandstollen, manufacturen 
enz. ged. '78. 

Badegraven, le 11 ureu, door commissarissen van 
dou sira.ilweg van Gouda naar Bodrgravcu, in het 
logement Blom, in 1 perc: bet onderhoud van gezeg
den weg, waaronder hot doeu vau aanzienlijke her
stelling. •» aau de bruggen, voor 3 jaren. 

Breda, te \2ltt uren, door regenten over het huis 
van arrest: de levering der benoodigdheden voor het 
onderhoud der gevangenen ged. '78. 

Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: het 
wegbreken van het linkerbrughuis cn het verhoogen 
eu vergrooten van liet reebterbrughuis bij dc schip
brug te Arnhem. 

Zutren , tc 1 uur, door regenten over do gevange
nissen : dc levering der bcuoodigdlicdcn voor het on
derhoud der gevangenen ged. '78. 

's-llage, te 1 uur, door het ministerie vau financiën: 
de aanleg van een telegraaflijn met 2 draden van deo 
Rijnspoorweg, in de nabijheid vau hot station Nieuwer-
sluis, tot het voor den Rijkstelegraafdieust bestemde 
gebouw te Mijdrecht. 

Ambt-Yallenhave, te 1 uur, door het gemeentebe
stuur: het maken van eeu straatweg laag 8J40 M., 
benevens het maken der aardebaan ea van 10 gemet
selde duikers iu dozen weg te leggen. 

Amsterdam, te 7 uren, door do comm. van admin. 
over dc gevargonissen: de levering dor benoodigdhe
den voor hot ouderhoud iter gevangenen ged. '78. 

Uarlnchem, 'savonds S uren, door regenten over 
dc cell, gevangenis: d. lovering der bennodigdheilcn 
voor het onderhoud der gevangenen ged. '78. 

Woensdag, 21 O r l . 
Balsward, to I '. uron, door voogden van het 

weeshuis: hot afbreken en uitruimen dor thans be
staande voorliiiizing, middelluunor, melkkelder en oen 
gedeelte der schuur van dc zathe aan dc VVitmar-
surnervaart onder Bolsward, bij E. K. Wiersma in ge-
bruik en het wederopbouwen eener nieuwe voorhuhvaj 
met middclkamer euz. lui. bij don architect J . Siti-nga, 
tc Wommels. 

Elburg , to 1 uur, door den dijkstoel van Oester-
woldc, op het gemeentehuis: hot makeu n n de aarde* 
baan cu hot mot klinkers bestraten vau dou Grooleu 
Woldweg in Oosterwoldo, ter lengte vau 1919 M. 
benevens hot bouweu van |ï duikers iu dien weg. 

Gaes, le 1 uur, door regenton over de cell. geVSfi* 
ge-ii-: dc levering der benoodigdheden voor het ou
derhoud dor gevangenen ged. '78. 

Zui l en , te 2 uren, door dc Nedcrl.-Wcstfaalsche 
spoorwegmaatschappij, ten raadhuize: het makeu van I 
gehouwen en inrichtingen op station Winterswijk. 
Inl. bij den diroctcur-ingeuicur te Winterswijk. 

Koltrrdam, tc 2't ureu, door dc comm. vau adm. 
over de gevangenissen : do levering der I J i -. - • .• • •: _ - I 
heden voor liet onderhoud der gevangenen ged. 1» I 

's-llage, to 3 uren, door de comm. van admin. 0V* I 
het burgerlijk on militair huis vau verzekering: de I 
levering der benoodigdheden voor het ouderhoud Ate I 
gevaiigonvn ged. '78. 

VYlnsrhafen, tc 5 ureu, donr rcgenti M over hel L 
van arrest en bewaring: dc levering der benoodigd' I 
heden voor het onderhoud der gevangenen ged. '7$. 

Danderdag, 23 « c l . 
'••Hage, te 11 uren, ten dienste van dc Algemcrne I 

Rekenkamer: de lovering vau brandsioffen. 
Hoorn, te 11 uren, door dc comm. van admin. ( 

de gevangenisson: de levering der benoodigdheden j 
voor het onderhoud der gevangenen ged. '78. 

'a-llage, tc 12 uren, door Int ministerie 
binnenl. zaken, ten dienste der Staatsspoorwegen; I"' I 
maken vnn eenige grond- cn biikomeude werken op I 
en nabij het station Arnhem. Inl. bij den eerstnan*- f 
ingen. te Arnhem eu den scctic-itig. te Oosterbeek. 
Kaming/80.300. 

Dein, te 12 ureu, door den directeur dor artilleri'", L 
stapel- en constriiclie-magazijnen: de levering van 0° I 
opzetten met plaat on correctieweg, 6(1 vüuerkorrel». 
68 riclittafels on 5S standplaatsen voor deu riohte' I 
met verlioogstuk, ten behoeve dier magazijnen. 

Middelburg, te 1 uur, door het polderbestuur va" I 
Walcheren, in dc Abdij: het mnken van 6491 • I 
glooiing van suilcnbazalt, tusschen de dijkpalen l n ' " l 
13 op den Wostkapelsclien zeedijk. Aauw. 22, 211 cn I 
24 Oct, vau 2 ureu vóór tot 2 uren na laagwater. P 

Deventer, te 3 uren, op het bureau van den hoof'1'! 
opzichter van fortificatiën: het maken vnn exercmpl 
velden ens. op de gereserveerde terreinen van l l e | 
voormalige vestingitrouden aldaar. 

l ' t reehl, to 01/* uren, in de cellulaire gevangen^-
de levering der bouooiligdlieden voor het ondcrlio1" I 
der gevaugeneu ged. 7» . 

Vrijdag, ï U »f-t. 
Garlnehem, te 10 uren, door den commandant der 

geiiio, in den Doele: hot maken van eeu verdedigings
werk nnu dc Bekkerskil, bij do I'apsluis. Aanw. 23 
Oct. tusschen 11 cn 12 uren. Bilj. ine. 25 Oct. vóói 
3 uren. Raming /*1"KS,700. 

Middelburg, te 10 ureu, door het ministerie vuu 
biuuenl. zaken, aan liet gob. van het prov. best.: het 
hcrslelleu van de overdekte gang van de buitenhaven 
te Vlissingen. Aanw. 22 Oct. Raming / 10,550. 

Vliss ingen, tc 10 uren, ten behoove van hot Bur
gerweeshuis: o. a. de levering van brand stoffen, ma
nufacturen enz. god. '7S. 

Monllaart , to II urm, door de comm. van admi
nistratie over de gevangenis voor jeugdige vrouwelijke 
veroordeelden: dc levering der benoodigd heden voor 
het onderhoud der gevangenen ged. 1878. 

Kroningen , tc 12 ureu, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: het 
3jarig ouderhoud vau de Rijkskweekschool voor onder
wijzers te Groningen. Raming ƒ 1310 per jaar. 

Grati lngrn, to 12 uren, door hot prov. bestuur: 
liet verhoogen cn verzwaren vau den zeedijk tusschon 
do buitensl'iis vau het Kemskunaal en do sluis van 
Diiurswold cn een godoelte ten zuidoosten der laa'sl-
geiioenide sluis, Ier Lezanienlijke lengte vau i M. 
Tul. bij den hoofdingenieur en den adjunct-ingenieur, 
hoideu te Groningen en bij den Opsioblei D. Kramer, 
le Appingedam. Aanw. 22 Oct., te 12'/, urou. 

Ileeniitrrie, te 12 urou, door hel gcmccntohcstuiir: 
liet bestralen vau eeu gedeelte der wegen, ter geza
menlijke lengte vau 1S25 M. 

Zwol le , te 12 uron, door het ministerie van bin
nenl. zaken, aan het gebouw van liet prov. bestuur: 
het 3jurig onderhoud van 's Rijks werken en het uit
voeren van onderscheidene werken op Schokland. 
Raming f 26,386 per jaar. 

I lrvenler, te 1 uur, door regenten over hel huis 
van arrest, enz.: dc levering der benoodigdhedeu voor 
het onderhoud der gevangenon ged. '78. 

A r n h e m , te 2 ureu, doorde comm. van admin. over 
het burgerlijk on militair huis van verzekering: dc 
levering der benoodigdhedeu voor het ouderhoud dor 
gevaugeneu ged. '78. 

Zaïe rdag , 27 Ocl . 
Vaarden, tc 11 urou, door den eerstaanw. ingen., 

in hot gemeentehuis: het maken van batterijen bij-en 
tot verbetering van de vesting Naarden. Bilj. inz. 
26 Oct., vóór 3 uren, op liet bureau van den ingen. 
voornoemd. 

r t r e i l i t , te 12 uren, door dijkgraaf cu hoogheem
raden van den Lekdijk-Rovcndams, in het gebouw 
voor Kunsten eu Wetenschappen : lo. hot len gebruiko 
•tellen van bet noodgoed voor deu wiutcr 1877/*78; 
2o- het leveren van puin. 

Tiel, te 1 uur, door regenton over hit huis van 
arrest: dc leveriug der bcuoodigdhodcu voor het on
derhoud der gevangenen god. '78. 

Cadzand, tc 2 uren, door het bestuur van dc wate
ring Cadzand: liet verhoogen vaa den Manenberm van 
deu Kanaaldijk tusschen nc 2 doorsnijdingen van deu 
Noorddijk eu deu luloagdijk van 1724, Tiabij dc sluis 
aan dc Wielingen. Aanw. 22 en 23 Oct. 

uhidei-ioin , tc 3 uren, door J . Mulder, bij N. van 
Lacutn: het afbreken van de o ide cn het wederop
bouwen van ocno nieuwe landbouworswoniug mcl schuur 
of zoogenaamd Oidainbslergcbnuw. Aanw. 24 0ct., te 
10 uren. 

Morra , te 7 uren , bij K. Sjoorda : het aanleggen 
tot kunstweg van den zoogcuanmdon Kloosterwcg on-
dor Morra, tor lengte van p. rn. S00 M. Aauw. 25 
(iet., tc 1 uur. 

I H n l l i r r , voor de Maatschappj tot bevordering van 
Welstand, bij C. Meiilenstoei): liet bouwen van ecu 
laiidbouwcrswoniiig met stal eu schuur alduar. Aanw. 
tc 10 ureu. 

aUaawhujt, 2 » a n . 
Dlnlelaord, te 13 uren, door den rentmeester van 

het Kroondomein, bij I' van Sprnndeli het doen v.u 
vernieuwingen en hers tellingen aau do gebouwen en 
getunmerteo vau 5 bouwhoeven, gelegen ouder dc ge
meeute Dintcloord. Aauw. 22 Oct., tu 11 uron. 

tinii(i;i. te 2 uron, door hot R. K- kerkbestuur, 
paroohte O. L V. Hemelvaart, in het logement De 
Zalm: den bovenbouw eoner kerk en pa-toric aldaar. 
Inl. bij den architect A. C. Bloys, te Hoorn. Aanw. 
22 Oct., te 2 ureu. Büj. inzenden nau de pastorie. 

Amsterdam, tc S'/s uren, door dc Holl. Uzereii-
spOOrSfOgmaatsohappBl lo. liet makon van een gemet
seld gebouw met Bwnineeohoorsteeu, het uitvoeren vau 
veranderingen eu herstellingen aan de bestaande ge
bouwen, op het terrein van de werkplaatsen te Huar-
lcm; 2o. hut bouwen van eoue dubbele Wachters woning, 
beoosten het station te Halfweg; 3o. hot verlengen 
van dc houten douaneloods op het statiousterreiu in 
Den Haag. 

Apaingedam , te 7 uren, door regenten overdo 
cel . gevangenis, bij Vau dor Boogfa: dc levering dur 
beuoodigdlicdcu voor het onderhoud der gevangeucu 
ged. '78. 

Kampen, door kerkvoogden dor Herv. gemeente: 
het rostaurcoren vau den westelijken gevel der Broe-
dorkerk. 

SIJrga, bij deu kerkvoogd P. Siebcnga: cene be
langrijke vert withering in de Herv, kerk aldaar. Inl. 
bij den architect 1). Duurstna, ta Drachten. Aanw. 
27 Oct., te 10 uren. 

Dinsdag, 30 Oct. 
'a-llage, tc 12uren, oor hut ministerie van justitie: 

de levering, ten behoeve der Rijksgestichten Ommer
schans en Veonhiiizcn, vnu verschillende benoodigdhe
deu voor den dienst 1878, iu 00 porc; o. a. van: 
500 KG. zoollcder; 130 KG. overlcderj 80 KG. zwart 
zadelinakcrsleder; 30 KG. gewast overlcder; 50 M. 
Amcrikauusch wasdook, breed 1.20 M ; 2600 KG. riga 
fijne Pool sell c hennep; 220 H L . Rulirstoenkoleu; 120 
H L . Engelsche steenkolen; 15,500 KG. oud pluistouw; 
00 bos stoolonmatterbbiozcn; 8 vaten Stokholmcr teer; 
52 vaatjes pek; 4 vaten kooltccr; 15,500 M. ongobl. 
66 c.M. katoondnek; 15,300 M. ongebl. 80 c.M. ka-
toendoek; 3000 M. gcbl. Ünuen lianddoekengoed; 200 
M . gcbl. 'Ju c.M. katoendock; 600 KG. machinaal 
linueu werkgaren no. 14; 000 KG. idem no. 10; 800 
KG. wit breikatoen, Odruads no. 12; 800 KG. witte 
breiwol, 3dr. no. 1; 50 KG. idom, 2dr. no. 1; 170 
KG. grijze breiwol, 8dr.j 210 stuks katoenen ketting-
garen uo. 8; 3500 KG. katoenen inslaggaron no. 3; 
35 stuks blauwe doekenkettinggaren nn. 30; 3 stuks 
roode idem no. 30; 60 KG. wit katoenen inslaggarcn 
no. 30; 110 KG. blauw idem no. 30; 35 KG. rood 
idem no. 30; houtwerk; gekleurd aardewerk; wit id.; 
lampen eu glaswerk; spiegels; lepels, vorkeu on mes
sen; haarkammen; linnen naaigaren; katoenen idem, 
band, kiioo|ien enz.; huisverfwaron; houtwaren; ijzer-
wareu; landbouw- en slalgercrdschappcn; nieuw ijcer 
en staal; kuiphout; hoepels ; matidenteenen of twijg. 

M m e ren. bij den secret', ris van liet waterschap 
Hemel urne r-Oldephaert-en-A. Z.: de levering van • a. 

200 en 140 stuks nieuwe grenen heipalen vau 62 d.M., 
ti. 200 M. nieuwe grenen gordingen van 10—25 c.M., 
e. 220 M. nieuwe idem van 8—20 c.M.; d. 260 M. 
nieuwe grenen plank van 4—30 cM. Tc leveren: 
liet bczangdo hout vóór 1 Dec. '77, dc palen vóór 1 
April '78. 

Veenhulnen , door den directeur der gestichten 
Ommerschans cn Vociiliuizcu : de levering van 9II ,000 
KG. jutcgiircn. 

Woensdag, 31 met. 
'•-Hage, te II uren, door liet ministerie vnu bin

nenl. zaken: lo. het uitvoeren van baggerwerk tof 
verruiming van het Mallegat, oudur do gemeente 
Dubbeldam. Aanw. 24 on 26 Oct. Raming /*139,000; 
2o. het verilOOgen van den rijzon vorbindingsdam tus
schen dc Deeneplaat un de AnnWaoomiaaplaat, Aanw. 
25 eu 27 Oct Raming /80,000; 3o. de uitvoering 
vau begjgerwerk langs du zuidzijde van dc Ruigeplaat 
in de Nieuwe-Mans, tusschon du kilometerraaien 1311 
cn 13S. Aauw. 26 Oct. Raming / 22,500. 

Wee*p. tc l l ' j uren, door den eerstaanw. ïugeu., 
in het nmeontenais; hot verbetoren van het fort 
Nieuwersluis. Aunw. 25 cn 26 Oct., van 11 — 1 uur. 
Bilj., iuz. 30 Oct., vóór 3 uien, hij deu ingenieur voor
noemd. Raming f 200,000. 

Deirshnven, te I uur, door burg. en woth.: do love
ring van liet gas voor do verlichting der wegén, 
straten cn gemociilcguboiiwcn. 

Ileereiiteen, to 2 uren, door het gomceiitebosl. 
van Sehoterland : Io. het aanleggen van een ttreatWOg, 
sl rekkende vau don grintweg le NieuwosChoot dicht 
hij de Engelenbrug lot liet hek voorbij het huis door 
T. P. Sierdsma te Ijotstorgaasl bewoond, lang p. m. 
252(1 M,; 2o. hot aanleggen van cen straatweg van den 
bestaanden grintweg tc Botstorhanlo, tot aan den straat
weg of du grensscheiding der gemeente Doniavvorstal, 
laag p. m. 1750 M. Aanw. 29 Oct., te 9 aren, te be
ginnen bij deu grintweg te Nieuwcschoot bij En
gelenbrug. 

Vuor Donderdag f Vov. 
Ilaage-Uaeiemkade (in Schieland), bij don timmer

man II. van der Velden: bot bestraten van 184 aan
eensluitende M. aan geuoemde kado. 

Donderdag, I Nov. 
Garlnehem, te 10 ureu. door den comm. der genie, 

in dou Doele : het mukcu van cen inuudatiekauaal 
uit dc Waal bcnedüu Tiel "nnar de Lingc, met daar-
bijhelioorcndc werken. Aanw. 25 Oct., van 12—2 ureu. 
Bilj., inz. 31 Oct., to 3 ureu. 

's-llage, to 11 uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken, ton dienste der Staatsspoorwegen: lo. 
de levering van spoorstaven, eindverbindingen en haak
boutcu-, 2o. het mukcu cn leveren van 100 stalen 
puntatukken voor spoorwisseU; So. het maken cn le
veren van 100 toagbewegingen met stalen tongen voor 
spoorwissols; 4o. het leveren, kepen eu carbonisccrcn 
van eikenhout voor 750 dwarsliggers, in 2 perc; 5o. 
het leveren van 100,000 houtcu dwarsliggers, iu 4 
perc. Inl. bij den eerstaanw. ingenieur tc Rotterdam. 

's-llage , te 11 ureu, door het ministerie vun mal ine: 
het gereedmaken cn leveren vau het hardsteeiiwcrk 
voor het etablissement, bestemd voor dc verlichting 
op den Vhikkeidiock, Zuid west put. t van Socmatra, in 
miissu, Inl. bij den bouwkundige van den dienst vuu 
het loodswezen, aan hut departement. 

Delft, te 12 uren, door deu directeur der artillerie-
stapel- cn construetieinugazijncii: dc levering van gre
nen brugplankou en ribben en esschon pontonricmen, 
ten behoeve van hot korps pontonniers, in 4 perc, als: 
pure. 1, 333 grenen brugplniiken, 1. 3.70, b. 0.267, d. 
0.041; perc. 2, 333 idem, vau dezelfde afmetingen; 
perc. 3, 200 grenen dekribben, I. 6.65, b. 0.108, d. 
0.133, 62 groucn ribben tot sehranghruggen, 1. 5.50, 
b. 0.I0S, d. 0.163, 10 idom tot stootbalken, 1. 4.10, 
h, 0.133, d. 0.1 G3 ; perc. 4, 04 osschou poutonricmeii, 
voorbewerkte. Prijsopgave per stuk. 

Zirrlkr.ee, to l uur, door hel bestuur van hut wa
terschap Schouwen, uun 'e Landskaincr: het met 2 
zinkstokken, groot 1900 M* verdedigen van den oever 
tusschen dc raaien XI.II en XI,111 le Klauwers, cn 
de leverantie van 2600 schcepstons gewonen cu afval 
van Doorniksohen steen. 

Yerseke: dc levering van 50 u 60 stèrconderhouds-
grint, vóór of op l Dcc. c.k., vrij aau don wal op 
c'e haven aldaar. 

Vri jdag , > Nav. 
Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan liet gebouw van het prov. bestuur: 
het doen vau buitengewone vernieuwingen en herstel
lingen aun de havenwerken tc Breskens. Aanw. 27 
cn 20 Oct. Raming/7800. 

Leeuwarden, tc 12'/] uren, doorliet ministerie van 
binnenl. zaken, aau het gebouw vau het prov. best.: 
het verlengen vau den itroomleidendoo dam op de 
Polen vóór Harlingen. Aunw. 27 en 20 Oct. Raming 
f 32,300. 

Zaterdag, 3 ><i* 
Z u n i i e , te 1 uur, door de Vereeniging tot verbe

tering der arbeiderswoningen, bij Blunkhurt: het bou
wen vun 25 arbeiderswoningen op een terrein buiten 
de Sasscnpoort. Inl. bij dc architecten Kocli. Aanw. 
27 Oct., te 10 uron. 

Maandag, S V i n . 

Harderwi jk , door de boofdadmin. van liet Kolo
niaal Werfdepot: de levering, ged. '78, van de bij het 
korps benoodigde voorworpen van klecding cn uit
rusting. 

Dinsdag, 0 V o v . 

Utreeht, to 2 uron, door do maatschappij tot expi. 
van Staatsspoorwegen, aan het Centraal ou rcau: liet 
vergrooten der goederenloods op het station Eindhoven, 
tcu behoeve van den spoorweg Eindhoven—Bokstel. 
Inl. bij dun seoticingenicur tc's-Bosch. Aanw. 24 Oct. 
Raming /13,000. 

Haarlem, door dijkgraaf cn heemraden van deu 
llaarlctnmcrmcerpoldcr, ter secretarie: het verdiepen 
van eenige vakken hoofd- on kruisvaart in don Haar-
Icmmermecrpoldcr. Aanw. 20 Oct., te 11 ureu. 

Waensdag, ' >•*-
Leeuwarden, te 12 uren, ten gcmccnteliuizc: het 

stichten vau oen schoolgebouw in dc Osterstraat bij 
du ilillemapijp, aldaar. Bilj. inz. 6 Nov., vuor 'sav. 
8 uren. 

Waensdag, I S V o v . 
's-Hage, to it urou, door het ministerie vun bin

nenl. zaken: het doen vau do vcreischtn hcrstolliugen 
en verniouwingen aan de werken van deu Banrdwijk-
schcii overlaat met de Rijkssluis in dc oostelijke vaart* 
kade van VV aalwijk, met liet onderhoud van 1 Jeu.—-
31 Dcc. '78, benevens voor hot zoouoodig leggen in 
'77 der zomersluiting in genoemden overlaat. Aunw. 
8 cn 9 Nov. Kaming ƒ 2S0O. 

Naaldwijk, tc 12 uron, door dc comm. vun beheer 
over ccnigc verbeterde wegen in het Westlund , tcu 
gemecutehuize: de levering van grint. 

Danderdag, I » \o*. 
, te 10 uren, door dijkgraaf eu heem

raden vun den polder Oost-IJsclmonde, in Do Hol
landsche Tola: het vijfjarig onderhoud der bolde wind
watermolens van dien polder. 

Vri jdag , 23 Kmw. 
—ito•.rh te lO'/i ureu, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aau liet gebouw van het prov. best.: 
het 3jarig onderhoud der inundatiesluizen in den 
linker Maasdijk boven Woiidrichcin ou in den Altona-
lohefl zeedijk aan do Bukkcrskil. Aanw. 19 uu 20 
Nov. Raming ƒ 1 1 8 0 per jaar. 

Danderdag, S t Nav. 
Haarlem, lc 2'lt uren, door hot ministerie van bin

nenl. zaken, aau het gebouw van het prov. best: lo. 
het tierig onderhoud van dc Petlomcr zeewering, 2o. 
vau dc llelderschc zeewering, 3o. vun do duinen op 
Vlieland. Aanw, 24 Nov. Kaming resp. ƒ 9000, 

ƒ 0400 en ƒ 6500. 
Vri jdag , -IO V IM. 

Middelburg, lo 10 ureu, door !•'•( ministerie vau 
binnenl. zakeu, aan het gobouw van het prov. best: lo. 
het. onderhoud cn dc verbetering god. '78 van dc ha
venwerken te Breskens. Raming ƒ 8 3 0 0 ; 2o het her
stellen eu vernieuwen vau ecnigu werken aan dc 
Rijks-contrescarpe te Tholcn met huu onderhoud. 
Raming ƒ 703. Aanw. vun beide 94 cn 26 Nov. 

tiraiilngen, te 12 uroll, door liet ministerie van 
binnenl. zaken, aan liet gobouw vau het prov. best.: 
lo het onderhonden ged. '7S van dc sluis to Btaten-
zijl. Aanw. 24 Nov. Raming ƒ565 ; 2ct. het Sjarig 
onderhoud der waterkeuringen om en bij het gehucht 
Ter-A pel en van die bij Bourtango, behoorende tot dc 
Bin non-As, in 2 perc. Aauw. van perc. I, 22 Nov., 
vau perc. 2, 23 Nov. Raming: perc. 1 ƒ500, perc. 2 
ƒ 2 3 0 per jaar. 

Miinndng, 3 Dee. 
Vllniie, te 11'/, uren, door het ministerie van hin-

ncnl. zaken, aau het gobouw vau het prov. best.: het 
doen van vernieuwingen, hcrstcllingcu cu leveringen 
ten dienste van dc Lingewerken te Asperen, benevens 
het onderhoud daarvan ged. '78, '79 en '80. Aauw. 
28 Nov. Raming ƒ 5 5 0 0 per jaar. 

Alloop van Aanbestedingen. 

Kheden, S Oct.: het hauwen vau een hoerenhuis 
uitgezonderd dc levering van steenen, pannen, vloeren 
cn zand, zooóok hut glas-, verf- cn behangwerk: ingc-
kotnon 1 bilj., als : 
E. J . N. Stecntjos, tc Velp, ƒ 5972. 
II Stoltcuberg, „ Dieren, „ 5499. 
W. Wolsiug, ,, Brammen, „ 5374. 
II. Slotboom, „ Kheden, „ 4977.50 
gegund. 

Kampen, B Oct.: lo. liet doen van klinkerbestrating 
met bijlevering vun klinkers; ingek. 2 bilj., als: 
T. W. Boute, tc Amersfoort, ƒ 3314.40 
H. van Werven, „ Kampen, 3068. 

2o. liet doen van keihestrating; ingek. 4 bilj,, uls: 
T. W. Boute, to Amersfoort, / 1227.99 
W. Bouwons, .. Breda, „ 1224.90 
H. van Werven, „ Kampen, ,, 1157. 
H. J . Viestcr, ,, Hasselt, „ 578.70 

3o. hel doen van quenast-kei- eu klinkcrbestratiug; 
ingekomen 4 bilj., als: 
T. W. Bonte, tc Amersfoort, ƒ 886J0 
H. van Werven, „ Kampen, „ 647.30 
W. Boiiwcns, „ Breda, „ 634.90 
H. J. Viester, „ Hasselt, „ 607.40 

to. 5000 it 6000 M* keihestrating; ingekomen 3 
bilj., als: 
VV. Bouw-cus, tc Breda, u ƒ 0.35 
T. W. Bonte, „ Amersfoort, „ , 0.31 
H. J. Viester, „ Hasselt, „ „ 0.22s 

por af*. 
6a dc levering van 60,000 Goudscho straat klinkertjes; 

gegund nun K. .1. vau Houwiugc, tc Gouderak, voor 
f 8.50 por 1000. 

6o. het gedeeltelijk verhoogen der waterkeering van 
dc bovonhaveii tot uan don straatweg nabij den hout-
gaagmolen buiten de Vecnpoort; ingekoinon 4 bil
jetten, als i 
R. Pap, tc Kampen, f 2289 
Bletjonberg, „ idem „ 2092 
Coops, „ idom „ 1655 
L. Xeijmeijor, „ idom „ 1472 

Geldermalsen, 9 Oct.: lo. liet maken en zinken 
van 2400 M* bleeslaag en het opmaken van het puk-
werk tc Tiel; ingekomen 11 hilj., als: 
W. Tönisscu, te Tiel, ƒ 10,900 
T. v. d. Bogaard, „ Leeuwen, „ 10.S00 
T. Smit Mz., „ Wijk (N -Br.), „ 7,999 
W. Sterk, „ Heukelom, „ 7,000 
A. van Vuren, „ Vuren, „ 0,547 
I*. Paiinekock, „ Herwijnen, „ 6,499 
G. de Hoog, „ Gorinchem, „ 6,4S0 
C. Spiering, „ Gameren, „ 6,400 
G. vuu Es, „ Horwijuen, „ 6,389 
H. Dubbeldam, „ Gorinchem, „ 6,089 
A. Pippel, ., Bruchcm, „ 5,690 
P. W. vau Hattum, „ Tuil, „ 5,600 

2o. liet maken cn zinken van ecu bleeslaag te Op-
In •inert ; ingek. 6 bilj., als : 
C. Spiering, tc Gameren, f 2300 
O. dc Hoog, „ Gorinchem, „ 1980 
H. Dubbeldam, „ idem „ 1940 
C. van Es, „ Herwijnen, „ 1SS9 
A. van Vuren, ,, Vuren, „ 1750 
.1. van Hoftcn, „ Dreumel, „ 1674 

3o. het maken van eeu pak werk en liet repnrceren 
v.iii een oud pakwerk onder Hellouw, hel vernieuwen 
v:m pskwerk en het maken cn zinken van een blees
laag onder Herwijnen, het opmakcu van pakwork ou
der Vuren: ingek. 6 bilj., als: 
W. van Anrooij, te Niruwaal, f 3200 
C. vau Anrooij, „ idem ., 3030 
II. Dubbeldam, „ Gorinchem, „ 2790 
a de Hoog, „ idem „ 2600 
C. van Es, „ Herwijnen, „ 2140 
A. van Vuren, „ Vuren, „ 2080 

4o. het t e i v i e n cu lossen van 500 last bazalt; iugc 
komen 6 bilj., als: 
A. van Vureu, te Vuron, a ƒ 6.96 
il. dc Hoog, „ Gorinchem, ., „ 6.90 
II. Langeveld, „ Geldermalsen, „ „ 6.SO 
1'. l ' i - i i i i ik. n idem „ „ 6.6' 
('. vau Es, I, Herwijnen, „ ,, 6.64 
II. Dubbeldam, „ Goriuchcm, „ „ 6.63 
per last. 

Amsterdam, 9 Oct.: hot bouwen van cen magazijn 
met 6 bovenwoningen, op een terrein iu dc .loden 
Houttuinen; ingekomen 25 biljetten, als: 
I'. Kampman cn 

J, vnu Harderwijk, tc Amsterdam, f 20,170 
0. J . Maks Jz., „ idem „ 19,600 
A. Aalders, „ idom „ 19,530 
C. Mcijcrs, „ idem „ 19,300 
W. L. Leibbrandt, „ idem „ 18,732 
W. C. Sliugerlaud, „ idem „ 18,300 

te \mstordam, ƒ ! 7.050 
» idem „ 16,925 

idem „ 10.806 
idom „ 16,772 
idem „ 1.1.750 

B 
idem „ 16,700 
idem „ 16,444 

» idem ., 16,488 

idom „ 16,250 

a idem „ 10,200 

i letn „ 16,097 

u 
idem „ 15,985 

m 
idem „ 15.750 

m idem „ 15,490 

idem „ 15,000 
idem „ 15,000 
idem „ 14,900 
idem „ 14,670 

H idem „ 13,753 

G. Woud, 
D. Hoiiink, 
H. N. uadsaal eu 

A. J. Ohm, 
B. F. Morits, 
II. Bren:er, 
A. Pnans, 
J. II. Braskamp, 
1). Kiekens, 
II. L i ld.' cn 

J. A. Schot, 
P. Groenhof ea 

A. G. Haak, 
G. v. d. Starre cn 

J. van hTaaren, 
II. T. van Bwieten, 
II. A. i . . • . . 
•I- G. Jansen, 
J. P. Rickon en 

II. Krof, 
T. C. v. d. Oever, 
G. Boon on B. dc Bruin 
P. E. Rijke, 
J. Morison, 

Haarlem, 0 Oef.: hot maken en leggen van 17 stuks 
houten duikers iu de hoofdwegen van den Haaflein-
mermeerpolder; ingek. 10 bilj., als: 

Brttijn iai 
.1. Lichtenberg, te Haarlemmermeer, / 8594. 

0. J. van Dam eu 

G. Strulcnburg, „ Haarlem, „ 6258. 
P. van rissen, „ Houtrijk-cn-

Polaneu, „ 5570. 
.1. Kieviet, „ Haarlem, „ 5157. 
B. Kruikcmeijcr, „ Haarlemmermeer, „ 4196. 
Gebr. Bos. „ idem „ 3958. 
K. Wilburg, „ idem „ 8640. 
(iebr. Bos, „ idem „ 3600. 
B. Jansen, „ Amsterdam, „ 3471.93 
H. Verhagen, „ Bennebrock, „ 3195. 

's-liage, 10 Oct.: het leggen vun rionllcidingon tot 
voortzetting der rioleering te Scheveningen: ingek. 5 
bilj., als: 
J. H. Ëlfring, te 's-Hagc, ƒ 9025 
J. A. Raasvcld, „ idem „ 8790 
P. Kraaijovold, „ Sliedrecht, „ 7590 
F. Colsoii, 's-Hage, „ 6790 
G. Kcij, „ Rotterdam, „ 6200 

Oost hu l ten . 10 Oct.: het bouwen vau eeue open
bare school, met lokalen voor voorbereidend lager on
derwijs, naar het ontwerp vau den architect II. P. van 
den Aardweg le Purmerende; ingekomen 18 bilj., als: 
W. de Jong, te Nieuwediep, ƒ 22,900 
J. Oosterliorn, „ Edam, „ 20,290 
J . Peereboom, „ Hoorn, „ 19,800 
K. W. Vlaming, „ Weslcrblokkcr, „ 18,589 
J. Bakker, „ Valkoog, „ 18,500 
D. Gaastra, „ Tjummarum, „ 18,200 
J. Kampers, „ Wervershoof, „ 17,698 
M. Worp, „ Purmerende, „ 17,420 
J. dc Vries, „ idem „ 17,248 
J. Plas, „ idem „ 16,983 
P. Bijl, ,, Oosthuisen, „ 16,780 
B. Koning. „ Berkhout, „ 16,497 
P. Kooijman, „ Oudendijk, „ 16,430 
J. Nut, „ Beemster, „ 16,235 
J. Boots, „ Grootobroek, „ 15,948 
A. Eisenberger, „ Purmerende, „ 15.000 
J . Nieuwstadt, „ Beets, „ 15,799 
J. Baud, „ Purmerende, „ 15,690 
gegund. 

Koarddljk , 10 Oct.: bet herstellen cn reparceren 
der draaibrug to Ruissehcbrug, nieuwe tolboom, het 
plaatsen van handwijzers, sclioorpalcn enz.; gegund 
aan K. Wassing, tc Groningen, voor ƒ 7 4 4 . 

Nijmegen, 11 Oct.: liet, maken vau ecu nieuwen 
boven-aanslsgbalk met puntsluk eu hot doen van 
eenige liorstellingeu aan dc Mocrsluis te Ooij; iugek. 
2 bilj-, als: 
.1. Zwartjes, te Ubbcrgon, f 930 
J. Meijer, „ Nijmegen, „ 900 
gegund. 

Hiiiixflioten, 11 Oct.: lo. het herstellen van den weste
lijken havendum; minste insehr, wus A. Beekhuis Mz., 
te Bunschoten, voor ƒ990.50 . 

2o. het horstellen van den straat- eu griutweg; 
ingek. 4 bilj., als j 
J. van Straten Wz.. te Utrecht, ƒ 4960 
W. van Doornik, „ Baarn, „ 4560 
A. Malers, „ Amersfoort, „ 3790 
J. van Lanteren, ,, Woudenberg, „ 2354 

ftteenwifk, 11 Oct.: do gedeeltelijke vernieuwing 
un vergrooting vuu de oude kerk der Chr. Geref. ge
meente, met bijboawing van eou consistorie- en 2 
woonkamers; minste inschr. wareu Gebr. Van dor Plas, 
te Steenwijk, voor ƒ3694 . 

's-llage, 12 Oct.: de levering van steenkalk tcu 
dienste dor gemeentegasfabrieken; ingek. 6 bilj., als: 
Van der Wallen cn Co., te Kralingen, u, ƒ 0.97 
Vau Noorden on 

Schwerzel, „ Rotterdam, „ „ 0.91 
Erveu H. Trip, „ Utrecht, „ „ 0.S9S9 
M. Luijton, „ Lekkerkerk, „ „ 0.8925 
A. N. Jle Lint, „ Delft, „ „ 0.8S25 
C. van Weerdenburg, „ Rotterdam, „ „ 0.88 
per H L . 

's-llage, 12 Oct.: dc levering aan hot burgerlijk 
armbestuur van: 

lo. wit linnen : A. Schroder cn Co., ü, ƒ 0 . 4 0 ; Vun 
Zeeland en Co., i\ ƒ0.42 9 / . , , . 

2o. grijs linnen: A. Lutkemoijcr Verspohl, a ƒ 0 . 3 7 5 ; 
A. Schroder en Co., u /"0.30; Van Zeeland on Co., 
a /0 .32» . 

3o. watertwist; A. Schroder cn Co., a ƒ 0 . 2 9 5 ; A. 
Lutkemeijer Verspohl, \\ /0.29. 

lo. wit katoen: A. Schroder on Co., \\ ƒ 0 . 2 0 . 
5o. vocriugkatoen: dezelfden, u. ƒ0 .25 . 
6o. pilow: dozolldon, a ƒ 0 . 4 4 ; A. Lutkemeijer Ver

spohl, a ƒ 0 . 3 4 5 

7o. borstrokstrcep: A. Schroder en Co., u ƒ 0 . 5 2 5 . 
So. wit houibazijn \ dezelfden, h ƒ0.45. 
9o. loodkleurig vooriugkatoen: dezelfden, 1/0.28. 
lOo. donker vriesbont: dezelfden, a ƒ 0 . 6 5 ; A Lut

kemeijer Verspohl, a ƒ0 .42 . 
llo. bocronsergie: A. Lutkemeijer Verspohl, it ƒ 0.63; 

A. Schroder en Co., \ /0.55. 
12o. bonte zakdoeken: dezelfden, a ƒ 0 2 8 ; A. Lut

kemeijer Verspohl, I ƒ0 .20 . 
13o. wollen manskousen: A. Schroder eu Co., a 

ƒ 1.20. 
14o. vrouwciikouscii: dezelfden, ü, ƒ1 .30 . 
l5o. zwarte saaiet: dezelfden, ü ƒ 2 . 7 5 . 
AVHnls, 12 Oct.: lo het doen van eeuige herstel

lingen en vernieuwingen nau het Oude umoublenieut 
der Herv. kerk on het muken van eenige nieuwe kerk
banken; minste inschr. was W. vau Lokhorst, te Wil
ms, voor ƒ960. 

2o. het maken vnn een consistorie, achter het in 
aanbouw zijnde kerkgebouw; minste inschr. was C. 
vau Zeeland, lc Utrecht, voor ƒ1700. 

'•-Hage, 13 Oct.: liet onderhouden van-cu hot doeu 
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Tan berstellingswerken aan liet post- en telegraafkantoor 
te Rotterdam; minste inschr. waren J . C. W. Schel 
cn Zn., tc VHngc, roer ƒ 7 4 8 1 . 

l l l l \ i - r * u n i , 13 Oct.: het bonwon van eene kapel 
aan het St.-AnnnVgcsticlit aldaar, naar dc plans van 
den architect W. J. van Vogelpoel, te Utrecht; ingek. 
7 bilj., ah: 
L . de Rijk Jr., te Hilversum, f\i,000 
M . Andricsscn cn Zn., „ idom n 8,695 
N. van Vcerssen, „ idem ,, 8,515 
A. van Rhijn, „ idem „ 7,680 
J. Zwcesaardt, „ idem %% 7,590 
J. Brundcl, „ idem ., 7,445 
üeb.J.& 11. Nicuwcnhuijsen.,, idem ,, 7,368 
gegund. 

nn.teniam. 15 Oct.: Int maken en leveren van 
13 stuks vaartuigen, voor het opzamelen van puin iu 
de gemeente; minste inschrijver was Bertard, voor 
ƒ 6565. 

LeMen, 15 Oct.: dc levering aan dc gemeente lo. 
van grove Newcastle steenkolen, 2o. Rulirkoh u, 3o. 
gruis; minste inschrijver was W. J. Osinga, resp. 
voor ƒ 1 . 3 8 5 eu ƒ 1.1U* pcrl00KG.cn ƒ0 .36 per H L . 

Meppel, 16 Oct.: het bouwen cener leerlooierij, 
buiten bet fundceringswerk, voor Gebr. Pasman; in
gekomen 2 bilj., als: 
J. Hcsselingcn, tc Meppel, ƒ 5147 
A. Hazelaar, „ idem 4600 
gegund. 

'•-Hage, 17 Oct,: het voortzetten der opruiming van 

f;ronden, gelegen aan den rechteroever van het Mal-
egat, ouder de gemeente Dubbeldam; niinsle in

schrijver was C. Bot, te Sliedrecht, voor ƒ30,187. 
V I I U K C . 17 Oct.: lo. hot leveren van kasten cn tafels 

ten behoeve van 's Rijks kazerncgebouwen; minste 
inschr. was B. van der Weerden, te Utrecht, voor 
ƒ 23,790. 

2o. bot leveren van kachels ten behoeve van idem; 
miuste inschr. waren J . O. Masscc en Co., te Goes, 
voor ƒ 8752, 

'a-Hage, 18 Oct.: lo. het maken van een gedeelie 
aardebaan voor den spoorweg Arnhem —Nijmegen; 
ingek. 6 bilj., als: 
H . Heuvels, te Arnhem, ƒ 119,870 
J . J. Bekker, „ Lent. „ 114,01)0 
G. Schuriuk, „ Zutfen, ,, 105,980 
J. Hillen, „ Grave, „ 104.050 
G. Straatman, „ Liunc, „ 104,440 
N. van Haaren, „ Nijmegen, 101,800 

2o. het maken van gebouwen eu andere werken op 
het goederen station te Fijenoord: ingok 10 bilj., als: 
P. Verbruggcn, te Waddiuksvceu en 

G, Toornvliet, „ Gouda, / 158,000. 
H . Cramer, „ Rotterdam, „ 447,400. 
N. de Brey, „ idem ,, 434,415. 
H. J . Meekers, „ Amsterdam, „ 428,000. 
F. K. Ozinga, „ idem „ 422,800. 
G. Wolzak, Fijenoord, „ 418,600. 
C. Meijers, „ Amsterdam, „ 418,300. 
H. E . Zwang, „ Hillesluis. „ 417,011.51 
J. C. Tom, „ Kraiingeu, „ 415,989. 
G. Dekker, „ Dordrecht, „ 407,770. 

Boekaankondiging. 

Tabellen voor vereenvoudigde In-
houdsberekening voor datnnien, 
kribben, kaden, dijken en in
gravingen, samengesteld door 1, 
G. Lugtcn. — Zierikzee, bij 
H . Lakeiunan. 1877. — Prijs 
f 2 . -

Het doel van den samensteller vnn dit werk, dat 
4.16 pagina's druks, alle uitslaande tabellen, bevat, 
is om aau hen, die met het uitvoeren van Openbare 
werken zich Masten, een sleutel in handen te geven 
voor het berekenen van den inhoud van kribben, 
dammen, dijken, en/., enz., en daarmede aan maar 
al te dikwijls zeer tijdruovenden arbeid zich tc be
sparen. Wij erkennen gaarne, dat de schrijver tloor 
zijne U-rekeningen in eene lang-gevindde behoefte 
voorziet; terwijl, voorzoover wij konden nagaan, de 
meeste nauwkeurigheid tloor hem in achtgenomen is. 
W:ij meenen het werkje dun ook gemstclijk, zoowel 
aan den ingenieur als den aannemer, te mogen 
aanbevelen. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DEU 

BOUWKUNST. 

AKDEEI.IN« ROTTERDAM. 

Buitengewone vergadering van 8 October 1877. 

Deze vergadering was geheet gewijd ann de be
spreking van ile tentoonstelling en prijskani|ien van 
werkstukken, vervaardigd tloor ambachtslieden , leer
lingen van ambachtsscholen, enz., wonende of gevestigd 
in de provinciën Noord- en ZtiióVHolland, welke ten
toonstelling in Juni 1878 dooi' de Aldeeling zal ge
houden worden. 

Uit eenige mededeel ingen, door het Bestuur ver
strekt, bleek «lat totnogtoe niet op een rijken schat 
van toezeggingen van inzendingen was te roemen - • 
waarin echter geen reilen van bezorgdheid werd ge
vonden , omdat eerst thans het seizoen was aange
broken waarin de ambachtslieden meer vrijen tijd 
beschikbaar krijgen om iets te kunnen vervaardigen. 
De Eere-voorzitter voor tie tentoonstelling, tie heer 
Joost van Volleuhoven, Burgemeester van Rotter
dam, nam duarop het woord met tie verklaring ge
noemden titel te hebben aangenomen, omdat hij de 
tentoonstelling een belangrijke en nuttige zaak mor 
den ambai btsstanil achtte te zijn. Spreker wenschte 
thans de belangen der tentoonstelling en de finan-
cieele zijde ervan te bespreken. 

Al aanstonds vestigde hij tie aandacht op een 
artikel in de Nieuwe Itotterdamsche Courant van 
24 SeptcmU-r j I. en andere dagbladen, het Itericht 
bevattende, dat door de Vereeniging tot vernieling van 
het Volksvermaak te Amstenlam was besloten een 
tentoonstelling, bijna gelijk aan de onze eu ook 
in 1878, te houden. Hierdoor zou zeker concurrentie 
ontstaan , doch deze behoefde niet gevreeed wonlen; 
zeker was het dat daanloor om wel te slagen grootere 
krachtsinspanning vereischt wenl. In geen geval be
hoefde echter aan mislukking gedacht te wonlen. 
Kleinere plaatsen, hoewel op minder schaal, Wnren 

ons voorgegaan en goed geslaagd : waamni ook wij 
niet. 

Wat tie financieel»1 zijde aangaat, herinnerde spre
ker eraan, dat tie Afdaling programma'! had uitge
schreven , waarnaar wonlt gewerkt. Voor deze daad 
is de Afdeeling, het moge misschien niet wettelijk zijn , 
tocli zeker moreel aansprakelijk. De toezeggingen 
van bijdragen tot dekking der noot!zakelijke kosten 
waren totnogtoe verre van voldoende. 

Deze moeilijkheden moeten wij onder dc oogen 
zien en middelen beramen om die op te tossen. 
Spreker stelt alzoo voor: 1'. het besluit te nemen 
dat de Afdeeling in weerwil daarvan, tie zaak zal 
doorzetten , zoodat de tentoonstelling totstandkomt, 
en 2° . bespreekt hij het denkbeeld, dat tie leden der 
Afdeeling zich tot commission van twee of drie per
sonen zullen vormen , die tie ingezetenen van Rot
terdam zullen bezoeken, bun den aard en hel duel 
der tentoonstelling moei' duidelijk makeu eu trachten 
inschrijvingen te verkrijgen. 

Nadat verschedene leden als hun gevoelen had
don medegedeeld, dat er zelfs geen sprake van kon 
zijn, de zaak te laten varen, en nog was medege
deeld, dat officieele cn officieus» toezegging was ont
vangen, dat tie ambachtsscholen te 's-Gravenhage en 
Rotterdam naar de prijskampen voor hare leerlingen 
uitgeschreven souden werken, wenl het In-sluit om 
de tentoonstelling te doen doorgaan met algemeene 
stemmen genomen. 

Het denkbeeld om uit tie leden commission te 
vormen wenl mede aangeprezen en aangenomen. 
Vooral werd bel noodig geooiileeltl, dat tie commis
sion de lieluligon der tentoonstelling bij dc werkbazen 
(«pleitten en hen na risj morden, bij hunne knechts op 
de vervaardiging van werkstukken aau te dringen. 
De meeste der aanwezige leden verklaarden zich be
reid daarvan deel int te maken. 

Hierna uitte tie Eere-voorzitter tien wensch, dat 
niet alleen tie tentoonstelling zou gelukken, maai- dat 
zij tot eer van Rotterdam zou zijn, waarna nog 
eenige besprekingen over de uitvoering der genomen 
l<csluiten gehouden, en de vergadering gesloten wenl. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen, 

B I N N E N L A N D . 

Amsterdam. Door den Gemeenteraad is af
wijzend U-schikt np het a d r e s v a n het Instuur tier 
Maatschappij voor den Werkenden Stand, waarbij 
verzocht wordt, dat aan de Industrieschool dier 
Maatschappij van gemeentewege eeu subsidie worde 
verleend ten bedrage v a n ƒ 3 0 0 0 'sjaars. 

— Als blijk van ingenomenheid niet het meester
lijk ontwerp vooi- den eerepenning, welke vanwege 
de gemeente Amstenlam bij gelegenheid der drie-
jaarlijksche tentoonstelling wonlt uitgereikt, is den 
hooglceranr F. Stracké thans een afdruk in goud 
aangeboden met het vleiend n-mchrift: 

F . S T R A C K C 

INVENT0RI 
SCULPTUR1 C E L K U E R R J M o 

CIV1TAS 
AMSTEI.0DAMENSIS. 

De stempel is hoogstvcidienstelijk gesneden tloor 
den heer Menger, te Utrecht. 

— Het bestuur tier 's-G ra ven haagsche Tuinlmnw-
vereeniging maakt toelwreidselen voor een tentoon
stelling, in t ie eetste maanden van 1878 — in elk 
geval nog vóór Palmzondag - - te houden in het 
gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Hetpro-
gramma is ier perse en zal binnen enkele dagen 
verschijnen, doch naar hetgeen wij vernamen, zal, 
|e oonleelen naar hetgeen van tie inzenders gevraagd 
wonll, deze ex|>ositie een waardig opvolgster zijn 
van die van 1877, waarmee de Vereeniging zooveel 
roem heeft geoogst. 

Maastricht. Op Woensdag 17 dezer werd 
eene publieke veiling hij opbod gehouden van een 
vijftiental perceelen geslecht en vest inggntiid, uau tie 
overzijde der rivier te Wijk gelegen. Slechts voor 
een der kavels werd geld geboden, waaruit men de 
gevolgtrekking maakt, dat er hier ter stede geen 
behoefte aan Uuiwterroin is of wel dat de prijzen, 
waarop de verschillende perceelen door de admini
stratie wenlen ingezet, te hoog waren. 

In Limburg, waar geene strijk- of hooggehlen be
staan , geschiedt t ie verkoop in eene enkele zitting 
l'ij ..jil1.1.1 en het ilomeinbestuur heeft de gewoonte 
aangenomen bij het houden van verkoop iu die 
provincie eiken kavel in 1e zetten op eene som, die 
in den catalogus vernield staat. Daar aanbiedingen 
onder de iuzetsom in geene aanmerking komen, kan 
het zeer licht voorkomen dat op eeu ol' meerdere 
kavels niet geboden wonlt. 

Het enkele perceel, dat voor ƒ 8 7 0 verkocht 
wenl, L i 'I de grootte van 030 Sl a . e a was aan 
den weg van Maastricht naar Valkenburg gelegen. 

Bosch. Gedeputeerde Staten van Noord-1 hul-aut 
hebben, na raadpleging van tien hoofd ingenieur van 
den Provincialen Waterstaat, aan deu Koning een 
gemotiveerd adres gezonden, waarin zij verzoeken, 
dat bij den aanleg van den Staatsspoorweg 'srjer-
togenhosoh—Zwnluwe de Ijcruisloot lungs dien weg 
dienstbaar wonlt; gemaakt tot afwateringskanaal naai
de Dotige bij Geert ruiden berg. 

Mocht dergelijk kanaal tot stunt! komen, dan 
zullen ongeveer 12,000 hekturen vruchtbare grontl 
in het voorjaar veel spoediger dan tot dusverre van 
overlast van water kunnen bevrijd wonlen en zal de 
waterafvoer niet langer afhankelijk Mioeven te zijn 
van den stand tier rivier de Dieze. 

Correspondentie. 

Aan J. tc A. Aan uw verzoek is reeds voldaan, 
zooals u spoedig blijken zal. 

Aan it. te II. Het artikel wonlt ter zijde gelegd. 

Aan IK J. te A. Brief ontvangen. 

ADVERTENTIËN 
bestemt! vooi- De Opmerker gelieve men, ter voor
koming vau oponthoud, te adresseeren aan de 

n. odactio 
van genoemd Weekblad. 

T o t Vi ' i jt iutf-nvoiiti i i « - - » ' i i nuren 
worden advertentiën voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

VIEKIIE W W I I W : VERklIOPIMi 

Advertentiën. 

Bouwkundig Teekenaar. 
Eén geschikt BOUWKUNDIG TEEK K N AAR 

vindt betrekking bij de Nederlamlsi-li-Weslfiuilsche 
Sjtoorwcg-Maat schappij le Winterswijk. Spoedige 
indiensttreding wordt verlangd. 

Men gelieve zich te adresseeren aan den Direc
teur-Ingenieur der Maatschappij te Winterswijk. 

Ontmanteling der vestingwerken 
t e G r o n i n g e n . 

Bl'RtiEMEESTER en WETIIOI'DKHS \nn Gro-
ningen makeu belanghebbenden opmerkzaam hierop, 
tint door den raad dier gemeente is besloten tol 
aanstelling, tijdelijk, van een AMBTENAAR, 
belast met het ontwerpen van een plan. 
van aanleg van de na de slechting der 
vestingwerken te Groningen vrijkomende 
terreinen. Deskundigen, die wenschen voor zoo
danige aanstelling in aanmerking te komen, zullen 
zich voor deu loden November a. s. schriftelijk 
moeten wenden tot burgemeester »n wethouders. De 
aanstelling geschiedt voorloopig voor eon jaar oj ue 
jaarwedde van ƒ 3 0 0 0 , tlaaniniler niet gerekend de 
nis- en verblijfkosten, the tie te lienoemeii deskundige 
ter zake vau zijn arbeid heeft aan te wenden, welke 
afzonderlijk wonlen vergoed, 

Bij voorkeur zullen voor eene lieiioemiug in aan
merking komen zij, die den rang van ingenieur U--
zitten. Aan den benoemde zal van wege burgemeester 
en wethouders een lokaal worden aangewezen voor 
het veiriglen van zijn werkzaam lui len. 

GRONINGEN, 15 October 1877. 

Burgemeester en Wethouders: 
B. VAN ROMEN. 
De Secretaris: 

JACQUES OPPENIIEIM. 

HAARLKMMERMEERPOLDKR. 
DIJKGRAAF KN HEEMRADEN VAN DEN HAAIl-

LEMMEHMEEBPOLDEB, zullen op Dinsdag fan 
0 November 1877, des namiddags ten étui ure, ter 
Secretarie van tien |tohler in de S'. .lunssimat te 
Haarlem, in het o[*eub:iar iu drio [len-eelen eu ia 
massa aanbesteden: 

Het verdiepen van. eenige vakken 
Hoofd- en Kruisvaart in den Haar
lemmermeerpolder 

Bestekken en voorwaarden zijn op franco aan
vrage gratis verkrijgbaar ter Secretarie des polders 
en liggen op tie gebruikelijke plaatsen ter lezing. 

Aanwijzing in loco zal plaats benban te beginnen 
aan den Cruquius den 20 October ten Elf Ure. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen hij den Hoofd
opzigter te Haarlem en bij tie betrokken opzigter* iu 
tien polder. 

H A A R L E M , 12 October 1877. 
Dijkgraaf en Heemraden voornd.: 

J. W. M. VAN HE P O L L , Dijkgraaf. 
.1. C. VAN i i E BLOCyUERIJ, Secretaris. 

KLOOS & VAN LIIYIBURGH. 
Eilfwiaars van /.uilen- rn Talvlbazall-ipunen 

in R1JNPRUISSKN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, BIUJ1SSTKKN, VUURVASTE STEENES, KHZ-

Sieuwehacen S.zijde 55, Kot terdJ .n i . 

T E H U U R 
MODDERBAKKEN en DEKSCHUITEN nu 
viTs,:l i i l l| .|i<li ' n l l i i i ' l i i i f n - n . 

II A N l> E I. in BOUWMATERIALEN en 
STEENKOLEN. 

Adm: Gebr. SCHOONENBURG, Kleine Witten-
burgerstraat te AMSTkHIIAN. 

II. II0LSI10KI1 le Arnhem. 
FABRIEK en MAGAZIJN van Waterpas- en 

Hoekmeet instrumenten. alle morten van 
Equerres, Bakens, geijkte Meetkettingen. 
Teekengereedschap, ea/. en/. 

D E ONTVANGER »>:il REGISTRATIE ES 00-
ME1NEN TE BIIEBA, ml in liet Koffljliuis ,hel 
Hof van Holland" bij J. LOOS, te Breda, ten 
overstaan van den Notaris VAN GII.S, bij inzet o|> 
Dingsilag .len :«> October 1877 en finaal op Dings-
,lag den 1:( November 1877 , telkens des voonniildngs 
ten tien ure, in liet openbaar 

V E R K O O P E N : 
Zes blokken geslechten Vestinggrond te 

Breda, verdeeld in56 kavels, als: 
22 buiten de gewezen Boschpoort, met 

inbegrip an den grond en tuin van 
het oude tolhuis; 

22 buiten de gewezen Haagpoort, aan 
beide zijden aan den Steenweg; 

12 buiten de gewezen Waterpoort, 
alsmede de afbraak van het oude tol

huis, buiten de gewezen Boschpoort. 
Op tie blokken kan wonlen ingeschreven. 
Gedrukte voorwaarden, iiercn-lslieschrijvuig en 

kaart, zijn van af den 13 October 1877 voor 25 
cents te verkrijgen bij tien Ontvanger der Registratie 
eu Domeinen te Breda , die op verzoek ook nadere 
inlichtingen geeft. 

Aanwijzing geeft de Iloofd-Opzigter P. VAN DE 
E R V E , le Breda. 

ifbsF Tol het AANLEGGEN van LEIDIN
GEN voor WATER en GAS van welken aanl 
ook wonlen inlichtingen verstrekt en de lienoodigd-
hetleii daartoe geleverd d o o i ' 

C WARD. Ingenieur, 
L E I D E N , Oude Singel, hoek Volmolengracht. 

PRDT.A QUALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ 6.—, per 25 vaten ƒ 5.70, 
per 50 vaten / 5.40, 

bjj grootere partijen over tien prijs nader 

overeen te komen, 

AUGUST OSTER. 
C i l a s h a v e n l ü te B o t t e r d a m . 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JONGH £ Co, Civ. Ing. 

te OUDEWATER. 
Bevelen zich aan tot het iuiïglcn van Fabrie

ken en het geven van Consulten, voor inrigtin-
gen tot uitvoering van Publieke Werken ens. 

H. El, S U Y V E R , 
S T O O M K E T E L M A K E R 

en Fabrikant van Stoom- en andere Werk
tuigen. vi.,rheen Lid der 

firma SUYVER Hk. JONKER & Zn.. 
levert in den kortst mogelijken tijd K E T E L S van 
alle bekende tv|ten; Ipelast /irli inet alle répara 
tien en veranderingen aan bestaande Ketels. 

Hollandsche Tuin, 
H i e k e r s t r a u t 2 0 e n 2 2 , 

AMSTERDAM. 

Bij den uitgever P. \V. VAN DE WEIJER, te 
Utrecht, sag beden liet licht: 

Oorzaken van het springen van 
stoomketels cn de middelen ter voor
koming, met uitslaande plaat en Vet 
op het gebruik van stooiutoestcllen 
van 28 Mei 1869, Stsul. n". !I7, door 
JOH AN BPBUIJT. 1'rijs f 0.75. 

Dit werkje bevat tal van behartigenswaardige wen
ken voor allen ilie in eenige Uitrekking staan tot 
het vervaardigen of gebruiken van stoomketels en 
shwuuweiklingen. Dewijl het hoek Op een groot 
debiet berekend is, is de (prijs, / 0.75 (118 pagina's 
inhoud mei uitslaande (daal), zeer laag gesteld. 

SUIJVER Hk. J O N K E R &> ZOON, 
8 T O Ü M K K Ï E L M A K E R 8 te A M S T K U I J A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A N 

V A L D E T R A V E R S , 
geeft berigt dat tloor haar tot eenige A O E N T E N vuor den 

vorkoo|i van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLKERS & C°. tu Amsterdam, 
door wie ook tot bel leggen van vloeren inliehtingen worden verstrekt en orders nor geheel Neder* 
land aangei en op gelijke voorwaarden als mui de Fabriek, lleltweg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

(indrukt by 0, W. VAN DE1I WIEL ft C° te Arniiem — Alle stukken en advertentiën te adresseeren asn den Hedacteur F. W. VAN GENDT JGin. te Arnhem. — Uitgave van D. A. THIEME. 

Twaalfde jaargang. I». 43. Zondag 28 October 1877. 

DE OPMERKER 
W E E K B L A D 

V0OB 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 
V e n c h ü n t Zondag.. Prijs per i maanden f 1.R5. Men abonneert rich voo 

een jaargang. Afzonderlijke nommer. bij vooruitbestellinK 15 centi. 

Alle stukken en adver tent iën te adreneeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I Ë N : 
Van 1—6 regels fl,—, verder vuor eiken reirel pluUruimte 20 cent* en 10 centi 
vooreen nommer van het blad. Advertentiën voorliet buitenland 25 centi per regel. 

DE BESTAANDE EN DE ONTWORPEN WATER
WEGEN VAN AMSTERDAM NAAR ROTTER

DAM EN NAAR DE WAAL. 
I n zake der belangrijke quaestie van tie verbete

ring van den waterweg van Amsterdam naar Rot
terdam ontleenen wij hel onderstaande U-langrijke 
stuk aau tiet Vaderland van Donderdag95October: 

•De brochure van den heer J. A. A. Waldorp, 
onlangs te 's-Gravenhage uitgekomen en getiteld: 
iOntwerp van een nieuwen waterweg van Anisterdan] 
naar tien Rijn e n van Amsterdam naar Rotterdam", 
heeft natuurlijk zeer de aandaeht van Udangliehheii-
len en belangstellenden get nikken, e n terecht. I m -
raers het behandelde onderwerp is belangrijk e n tie 
sdirijver, de ontwerper tier Moenlijkbrug en de uit
voerder der werken van het Noord zeek anaal, is een 
van Nederlands lieste ingenieurs, wiens denkbeelden 
het goed is deugdelijk te onderzoeken. Z o o ducht 
•ok voorzeker de vereeniging oSchuttevaiV', die op 
H October II. in FeHl Meritis te Amstenlam een 
\ergadering Udegde, o m deze brochuro te bespreken, 
ik voldeed uan liet ook tot mij gerichte veraoek o m 
die vergadering bij te wonen, vooral o m in de ge
legenheid te zijn, eenige vragen lot den heer Wal
dorp te richten over punten iu zijn brochure, die 
mij duister waren gebleven. Tot niijii groot leed
wezen was echter de heer Waldorp niet ter verga
dering aanwezig, e n wel, naar ik heden vernam, 
ter zake van een i-eis buitenslands. Ik zal daarom de 
vrijheid nemen tlie vragen hier te herhalen, in tie 
hoop met eenig antwoord van den hooggeachtcn schrij 
M ' i ' der ln-ocliurr ve.nwni te worden. Vooraf echter 
wil ik voor het publiek, dat niet dagelijks met dc 
scheepvaartsbelangeii iu aanraking komt, in het kort 
den tegenwoordigen toestand der vaart aanduiden en 
een kort overzicht van de verschillende omwerpen 
teven, die ter verbetering zijn voorgesteld. 

I. Bestaande vaarten. 
Amsterdam is sinds eeuwen met Rotterdam en niet 

den Rijn vereenigd tloor vers»'billende I /emkanaleii 
van A instel land, Schieland, Rijnland, Delfland, deVecht-
landen, enz. Maar die kanalen waren niet naar een 
vasl sttdsel aangelegd , mei gelijke sluis- e n hrugwijd-
ten. Van Amsterdam voer men door tie O vertot u usel ie 
sluis (vroeger waarschijnlijk een enkele overtoom) over 
bef Haarlemmermeer naar Leiden; maar tusschen Lei
den en Den Haag, op de grens van Rijnland en 
Delfland, lag de LeiaWhedan, vroeger waarschijn
lijk niet een overtoom voor het overhalen der schepen, 
die eerst in de 10e eeuw blijvend ihwr een schut-
sluisje (thans 3.77 M. wijd) wenl vervangen. Tot 
Delft had men dan vaste, hoogliggende bruggen over 
de vaart, maar vandaar naar Delfshaven was de 
vaart ingericht voor klein.- zeeschcjien. Ook thans 
K tlie vaart nog iu hoofdzaak aldus ingericht. Langs 
den Ainstel, de Aar en de I)recht kou men naar 
Bodegraven en Gouda, en verder langs den Uolland-
Khen Usel naar Rotterdam komen, en langs tien Am-
stel en de Vecht tot Utrecht, en verder door den 
Taartaehen Rijn tot Vreeswijk. Maar al tleze vaar
ten wareu hoogst onregelmatig. 

Zulk een toestand kou niet ontgaan aan het oog 
van Willem I , die in een tijdperk van slechte vijftien 
j a r e n , en wel steeds van geldelijken nood (1815— 
1*I3U), zoo ontzaglijk veel voor de seheepvuart gedaftn 
heeft. In dat tijdperk, omstreeks 1830 tot 1827, 
werd tie vaart van Amsterdam naar linndu, zoowel 
als naar Vreesvnjk, verbeterd en op een ongeveer 
i'elijke sluiswijdte van bijna * meter en een diep
gang vnn omstreeks 2 nieter gebracht; verder werd 
het Zederik-kanaal van Vreeswijk tot Gorkum op 
gelijke afmetingen (uit oude kleinere vaarten] inge
richt. Voor de toen vaivnde schepen, voor tie toen-
uialige behoeften van tien handel, was het een 
groote verbetering, maar de toen gemaakte werken 
voldoen thans, een halve eeuw later, nu het denk
beeld, dat tijd geld is, heeft wortel gevat, niet meer 
aan de eischen van tien handel. Aan de vaart van 
Leiden naar Den Haag is toen niets gedaan , en ook 
niets in de sedert vervlogen halve eeuw. Een schip, 
dat een centimeter breeder is dan hel sluisje bij 
Leidschednm, kan van Leiden langs Allen, tie 
Gouwe, Gouda, den Hollatidschen Usel, Rotterdam, 
Delfshaven cn Delft in Den Haag komen, als het 
namelijk voor de bruggen U-noorden Delft zijn mast 
Prijken kan. 

Nederland kan te recht trotsrh zijn op zijn kanalen-
let, en in geen besrhiiald land van Europa is iets 
dergelijks uan te treilen. 

De gebreken, die deze kanalen aankleven, zijn: 
te gering profiel, te kleine sluis- en brugwijdte, 
onvoldoende lengte der schutkolkeii, te gTOOta bochten 
in de kiuiulen, oiivoordeeligc scheeve ligging vun vele 
bruggen en te veel tolheffingen. 

Om deze gebreken weg te nemen, zijn velschil

lende ontwerpen gemaakt, die wij nader zullen aan
geven. 

II, Ontwerpen ter verbetering tusschen 
Amsterdam en Hotterdam 

lu het jaar 187 i vormde zich eene commissie van 
U-langstelleudeii uit Amsterdam eu Rotterdam, die 
zich ten doel stelde de gebreken der vaart tusschen 
beide steden na te gaan en de middelen van verbe
tering in hoofdtrekken aan te wijzen. Naar aanlei
ding van vroegere klachten was reeds iu 1809 een 
ontwerp tet. afsnijding van eenige bochten in de Gouwe 
benoorden Üouda opgemaakt tloor de heeren J. A. 
BeÜerinck en Augier, maar niet tol uilvoering ge
komen. De kosten waren geraamd vau 200,000 tol 
fl45,000gulden. Alleen werden, om in tien gevaar
lijken toestand der zwakke kaden langs de Gouwe 
te voorzien, later eenige tonnen goods verwerkt tot 
versterking. Ook waren door tie hoolilingenieui-s in 
de provinciën Noord- eu Zuid-Holland, naar aanleiding 
van een verzoekschrift der Vereeniging Schuttevuêr 
van 1871, eeuige naden; voorstellen gedaan tot ver
lieten tig, ook op tie Aar en de Drecht, in 1871: 
maar de liovengenoemde Anistertlatusch-Rottenhimscbe 
Commissie vond die niet geheel voldoende. Deze ver
beteringen zouden 10 ton gouds hebben gekost, 
maar vele bruggen bleven onverandeiil. Wilde men 
tie Gouwesluis en de bruggen in Zuid-Holland ver
wijd hebben, dan klommen de kosten tot Ü'l'/ 3 ion 
gouds. Na eenige vei gnderingen der Rottenlamsch-
Atnsterdamsche Commissie eu een lucht van Gouda 
naar Amsterdam per stoomboot langs die binnenwa
teren, wenlen de lieer W. A. van tier Hoeven en de 
ontlergeteekeiide in November 1874 iu roimnissie 
gesteld, om de zaak nader te onderzoeken. Na over
eengekomen te zijn over tie kleinste afmetingen, die 
eene goede binnenvaart moet hebU'ii en tlie wij stelden op 

9 meter sluiswijdte 

10 » brugwijdte 
20 • bodem breedte tier kanalen 

3 • diepte o | 
32 » bovenbreedte >' » 

verzochten wij den heer E. H. Stieltjes, civiel-inge-
nieur, de noodige onderzoekingen op het terrein te 
doen en daarover een verslag uit te brengen Inde 
maanden Mei, Juni, Juli, Augustus en Sep ten dier 
voldeed hij aan dien last . meestal op het terrein 
zijnde, terwijl de gegevens voor een eerste raming 
van koeten in «Ie volgende maamlen te Rotterdam wer
den uitgewerkt, l'it zijn verslag van 1875 (') blijkt: 
dat tie llollüiiiisehe Usel tot Gouda door eenige nf 
snijdingen moei verboten! Wonlen, en verder dut de 
be/waren te Gouda een afsnijding mei nieuwe sluis 
vorderen, blijvende echter tlie afsnijding circa 100 M. 
buiten tb; ringvaart van den Zuidpln:jiolder. Meer 
noordelijk zijr: vei-scliillende afsnijdingen en verniiniin-
gen noodig, en vooral eeu groote coupure van het 
II ih--i.il. tot tegenover den mond van de Heimans-
vvetering bij de Moloiiunrsbrug 

Benoorden den Rijn wordt, die Heiinauswetering 
verbreed en hier en daar gericht, eenige werken iu 
de Ih-asemeruieer voorgesteld. venier de oostelijke 
ringvaart van de Haarlemmermeer en dan tie Nieuwe 
Meer gevolgd, cn langs de Schenkel de Overtoom 
bereikt. De daar beslaande sluis /ou weggeruimd 
wonlen eu een sluis (tot scheiding van de wateren 
van Rijnland en Amstelland) gebouwd op de Schenkel, 
even boven bet door de gemeente Amsterdam beoogde 
Scbenkelkauaiil naar tien Amstel. Hel ontwerp 
eindigde voorloopig aan den Overtoom, omdat verder 
<le richtingen samenvallen met de plannen tot ver
betering in Amstenlam. Alh-en doe ik opmerken, 
dat bij de rieliting bewesten Amstenlam langs de 
Kostverlon-uvaart de uitmonding kan geschieden langs 
tie nieuwgebouwde sluis van 10 M. wijdte iu den 
spt'orwegihjk eu tloor de in constructie zijnde brug 
VOOT den Haarlemmerdijk, terwijl aan tie oostzijde 
langs den Amstel en verder tot liet Oostenlok veel 
grootere beswaren te overwinnen zullen zijn. 

De heer W. van der Hoeven en tie ondergeteekenile 
zonden dil rapport met eeuige ophelderingen bij brief 
van 10 October 1875 aan tie commissie in, en voegden 
bij een naderen brief van 0 Decemlicr nog eenige 
opmerkingen daarbij. De Anisterdauiseh-Rottenlutn-
sche commissie zond onder dagteekening van 31 Ja
nuari 1870 een veraoek aan den Minister van llin-
nenlaiidsebe Zaken om deze of dergelijke verbetering, 
op '1{ , milli.ien geraamd, maar tlie bij verwijding 
der sluizen en bruggen tot 13 M. in het belang der 
monitors wel lot 3 millioen zou klimmen, in ernstige 
overweging le nemen. 

(1) liet rapport dt-r AmHtrnlai i iscl i- l totterdaintchc com-
JjxL — ii vun : i l .lauituri lsj; tact bijlagen, bcvatteuJe het 
treuuenidv rnmiort van iti-u iugeuieur K. II. Stieltje» VSB te 
Augu-ttm 18,5, en twee liricvcu van de heeren W. vau der 
ll'.ev.-u en T. J. Stieltje», U gedrukt eu aan belangstelleu-
deu aitgedeeld. 

|)e Minister deed bet ontwerp door de hoofdinge
nieurs der betrokken provinciën onderzoeken, die er 
eenige wijzigingen in aanbrachten en tie sluiswijdte 
vau 15.20 M. voorstelden, daar écu tier monitors 
die iilïnetiiigen vorderde. De kosten werden bierdoor 
en door andere oorzaken hooger geraamd, ik meen 
op A millioen. De Suilen van Noonl-en Zuid Holland 
brachten daarna gunstige verslagen over tlit ontwerp 
uit, dat thans, ineen ik, in onderzoek is bij tien 
provincialen hoofdingenieur van Zuid-Holland. 
III. Ontwerpen tot verbetering der scheepvaart-

verbinding vnn Amsterdum met den lUjn 
Vroeger deelde Amsterdam voor een gmot deel iu 

den Rijnhandel; waar deze in vorm en inrichting 
tier schepen vooruitging, terwijl de vaart van Am
sterdam langs Vreeswijk en Gorkum een halve eeuw 
stationair bleef, is bet niet te verwonderen , dal het 
aandeel van Amstenlam iu deu Rijnhandel van liever
lede afnam en eindelijk tot weinige percenten van 
den geheelen Rijnhandel daalde. Iu dc staatshuishoud
kundige jaarboekjes is dit len duidelijkste aangetoond 
in de uitgewerkte nitikclen over tie Rijnvaart van 
den heer Mr. K. Itahusen. Reeds sedert jaren is dan 
ook (steeds te vergeefs) op doortastende verbetering 
aangedrongen en ver-schillende voorstellen zijn gedaan. 
Ik laat thans buiten beschouwing vroegere zeer vér
strekkende plannen, um bijv. bel water van tien Ne
der-Rijn of een gedeelte daarvan tloor de Geldersche 
valid naar de Zuiderzee, en bij gedeeltelijke indijking 
van deze langs Amstenlam het IJ en een doorgraving 
van Holland op zijn smalst in tie Noordzee te leiden. 

Onafhauki-lijk van andere overgroote beswaren, is 
than* dut plan. onuitvoerbaar geworden: lo. omdat 
hel met sluizen afgesloten Noordzeekannnl tlit belet; 
2 • omdat ten behoeve van tien Roltenlauisehen wa
terweg up dit water van de lek gerakend is. Even
min zal ik mij thans U-geven iu een lieoordeeling 
van het ontwerp, dat voor ruim een halve eeuw door 
den geuren] Kreyenhoff is gemaakt: bet k ana li sec-
ren niet sluizen, van de geheele Lek en Nedcr-Rijn, 
eu het afvoeren van bei boven-Rijnwater alleen door-
de Waal en den Usel. Dil ontwerp, in 1821 tloor 
Kniijenliolf op 3-4 millioen, maar in 1825 door de 
eerste rivier-commissie op 00 millioen geraamd . zou 
OU alliibt veel meer kosten en een oiiverwinlijkeii 
tegenstand vinden bij een groot deel des lands. Ik 
bepaal mij «lus tol de meer uitvoerbare plannen van 
een U-sloten binnenvaart; daarbij zijn voor het denk
beeld van den heer Waldorp hooftlsahehjk twee rich-
tingen ter sprake gebracht, namelijk: een langs Woer
den naai Vreeswijk, en een langs Amersfoort en de 
Qelderache vallei, met verlenging tot iu de Waal bij 
Doodewaaiïl. 

Van tie richting langs Woerden naar eulaiigsden 
Hollandschen Usel eu verdei' naar Vreeswijk is weinig 
bekend gewonlen. Een ontwerp in die richting is 
zes of /even jaren (of wellicht iets minder) geloden 
opgemaakt door \ Rijks Waterstaat Klaarblijkelijk 
moet bij the richting hel Ooslertlok het uitgangspunt 
zijn geweesl , terwijl langs bel (te verbeteren/) Ze 
dcrik-kanaal de uitmonding op de Waal te Gorkum 
bleef. 

De lichting tloor de Geldersche vallei is van ver
schillende zijden aangeprezen , ook met het oog op 
U-vloeiing van heidegronden niet Rijnwater. In ver
band i i i - l tie plannen tot droogmaking van het Zul-
delijk gedeehe der Zuiderzee is van Regeeringswege 
in tien laatsten tijd een ontwerp gemaakl , waarvan 
aan de leden der Kamer uit bei ingediende wetsont
werp l"t droogmaking dei* Zuiderzee, niets anders 
bekend is thin een roode strep. op een exemplaar 
der s'ofkaart aangebracht, l'it de brochure van tien 
heer Waldorp, tlie tevens de richting op zijn kaartje 
mededeelt, leert men Uivendieri: dat bij dit kanaal 
de volgende verdeeling in panden is voorgesteld, (Zie 
Waldorp, hl. 5—7), als: 

a. Van Amstenlam langs de U-staande vaart tet 
Weesp. waar een nieuwe slufa zou komen, het peil 
van Auistelland of doorgaans 0.35 M. — A. P. 

/». Van Weesp tot DHenneer, bugs de Vecht, het 
peil van deze of veelal 0.20 M. — A. P Te Uiter-
ineer SOU beoosten tie Vecht een schutsluis worden 
gebouwd, 

e. Van Uitei meer door het Naanlerineer (di-n Oos-
tei-sjMiorweg snijdende) tot benoorden Naaiden en langs 
het strand en de dan volgende lage Munt naar en 
lungs tie te richten Eem tot hij Amei-sfoort. Dit 
pautl zuu een peil verkrijgen van 0,-iO M . — A . P., 
evenah de latere Uiezemkanalen tier Zuiderzee. 

d. Van de sluis bij Amersfoort tot een gekoppelde 
sluis bij Woudenberg zou hel kanaal|>eil ziju 2 M. Ar 
A. P. en 

e. Hoven th- gekoppelde sluis te WoudenU'rg tot 
aan tien Neder-ltijn boven de Grebbe 5.20 M. + A. P. 
of ongeveer laagwater in die rivier. De uiterwaarden 
en de rivier zouden gekruist worden en een stuw 

berieden hel snijpunt wonlen gebouwd om, bijlagen 
waterstand, de noodige diepte te verzekeren. 

f. Door de Betuwe zou een door twee sluizen aan 
de einden alge-loten kanaal komen op het peil van 
5.30 M. -f- A. P. of laagwater te Doudewaard en 
1.30 M. onder het maaiveld in th- Betuwe, dat op 
0.00 M. Ar A. P. ligt. 

De heer Waldorp ziel een massa U-zwaren in dit 
kanaal, onder andere dat er hij standen op de 
Waal van 8.25 M. 4- A. P. of i.5 meter boven 
middelbaren statui, een schutpeil zou moeten zijn, 
om geen kwelwater in de Betuwe te krijgen. Op 
al die bezwaren kom ik later, na beschrijving van 
het ontwerp-Waldorp en van de uitkomsten der 
rivierverbetering iu twintig jaren, terug. Voor het 
oogenblik kan bet volstaan mede te deelen , dat de 
drie hoofdbezwaren van den heer Waldorp tegen het 
kanaal door tie Geldersche vallei: 1". rivierverbetering 
op groote radiaal; 2°. kruising der rivier en 3°. 
scbiilpcil bij sommige hooge rivierstanden, in veel 
grooieie mate beslaan legen zijn eigen ontwerp. Hel 
eenige onderecbeid is, dat hij die grootere bezwaren 
iu zijn eigen ontwerp niet ziet, maar de kleinere 
U-zwaren tegen het andere ontwerp wel ziet. Ten 
Overvloede zij hier tevens de opmerking gemaakt: 
dat tie beswaren van 15 jaren uitstel, een gevolg 
(volgens dert heer Waldorp) van de koppeling van 
dit project aan dat van de droogmaking der Zuider
zee, in 't geheel niet U-staan, en dat hij. die den 
heer Waldorp omtrent die Zuiderzeeplannen heeft 
ingelicht, al zeer slecht op de hoogte van dat onder-
werp was. 

IV. H"t denkbeeld van den t heer Waldorp tot 
verbinding van Amsterdam met de Merwede 
even beneden Gorkum door een kanaal, de 

Lek kruisende bij Jaarsveld. 
Ik noem dit eeu denkbeeld en geen plan of ont

werp vail den beer Waldorp, omdat het eerste ver-
eiscbie van eeu ontwerp, onderzoek naar de bezwaren 
tegen tb- uitvoering, ontbreekt, liet wijzen o p é é n 
punt / il dit boven twijfel stellen. Dat in groute 
rechte lijnen op de kaart getrokken kanaal zal 3.50 
M. diepte hebben l*enedeu «Ie laagste kanaalstanden 
(bl. 13), ook met bel oog op het bevaren door ram-
uiiniilois Iste klasse eu natuurlijk ook door andere 
schepen van gelijken diepgang, en de sluizen worden 
15.20 M. wijd; tot verbinding met Rotterdam 
moeten daarbij dienen de Lek van Krimpen tot 
Jaarsveld, en de Noonl en Merwede van Krimpen 
tot Gorkum, die dan ook door den heer Waldorp 
op ziju kaartje blauw zijn gekleurd. Maar is flat 
bkiuwkleuren nu voldoende om op dit; rivieren 2.50 
en 2.00 M. meer diepte te geven dan cr nn hl Is 
dat blauwkleuren voldoende om 3.50 M. tiiepte 
dwars door de Lek te krijgen.' Ik wenschte, dut liet 
waar' ware, dan zou op deatileeling Publieke Werken 
heel wat kunnen worden bespaard. Maar ongeluk
kigerwijze schijnt de natuur zich aan tlie blauw* 
kleurden) niet te storen, want ook de Waal is dooi
den neer Waldorp blauw gekleurd, en toch zitten 
daai' honderden schepen aau den grond. In een ont
werp, dieu naam waardig, zelfs in hel meest opper
vlakkig beliaudelde voor-ontwerp, zou toch dienen 
aangegeven te zijn: hoe een riviervak als de Lek 
van I M. op 3 50 M . , een als de Merwede van 1.5 
M. op 3.50 M. diepte wordt gebracht. Dit onder
deel schijnt aau de aandacht van tien heer Waldorp 
geheel ontsnapt te zijn. 

Maai* zulke kleinigheden daargelaten , geeft de heer 
Waldorp het volgende denkbeeld aan. Van den 
Amstel bij den Omval gaat een kanaal in zuidelijke 
richting tot dicht bij tien Ouden Rijn bij Kamerijk, 
dan volgt een kleiner nvhtvak in de richting Z.Z.O., 
deu Ouden Rijn en den Rijnsjioorvveg loodrecht snij
dende en doorgetrokken tot Mastwijk, benoorden den 
llollandscheii Usel N.O. van Montfoort. Vandaar 
gaat eeu derde vak iu rechte lijn tot de Merwede 
even heuedeii Gorkum. Opeen kaartje zien die drie 
rechte lijnen er heel aanlig uit, maar ik vrees, dat, 
wanneer Mr. P. Aineisfoordt het kaartje van den 
heer Waldorp te zien krijgt, hij weder zal zeggen : 
meu moei den heer Waldorp zijn liniaal ontnemen, 
vóór hij, met de uitvoering van zijn denkbeeld belast 
wonlt. 

Het [teil in 't noordelijkste p;md zou zijn dat van 
Anistellaiuls boezein, doorgetrokken door den Ouden 
Rijn en 't groot waterschap vair Woerden tot aan 
Mastwijk benoorden den HolJandsehen Usel. Om da 
waterscheiding der' boezems te verkrijgen, zouden op 
tien Ouden Rijn, wederzijds dil kanaal, kleine sluizen 
gebouwd wonlen en gronddtiikers voorde afwatering 
(hl. 15, bovenaan), maar de geachte schrijver ver
geet, dal dan de U-staande vaart van Leiden naar 
Utrecht niet twee sluizen meer U-zwaard wordt. 
Wil men daar de toekomst niet bederven en beide 
groote steden van het kanaal-Waldurp afsnijden, dan 
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moeteu bet groote sluizen zijn; maar is bet dan niel 
beter sluizen wederzjjds den Ouden Itijn o j i bet 
kanaal zelf te houwen.' Om een nog uiet bcstanndo 
verbinding te verkrijgen, gaat tiet toch niet uau ile 
bestaande verbiinlingeii te In-derven. 

Het tweede ku!i;iul|iaiid zuil liet |>eil vnn ih'ti Hol
landsehen Usel hebben en tot de hek doorgum, 
waar een schutsluis de Lek wateren buiten het kanaal 
houdt. De dwursdoonaail op de Lek wordt eenvoudig 
niet besproken: dan komt men door een schutsluis 
bezuiden de Lek op eeu pand, dut een veranderlijk 
peil heeft van 0.50 tot 1.40 + A. P. lot auu den 
noordelijken dijk van het Steenenboeksche kanaal, 
waar een schutsluis komt, terwijl eeu kort pand tot 
in de Merwede, niet sluizen in den Mervvededijk, het 
kanaal besluit. Kekent men de noodzakelijke sluis uan 
den Ouden Kijn mede, dun heelt men op dit kanaal: 

a. Die sluis aan den Ouden liijn uls scheiding 
van Amatelland en Woerden. 

b. De sluis benoorden den Hollnnd.seben Usel tot 
scheiding vun de wateren vuu Woerden van die van 
den Hollandsrhen Usel. 

c Sluis (dubbele) in den Noonter-Lekdyk bg Jaars
veld, waar de hoogste standen tot 4.07 -f- A. P. 
klimmen en evenals de sluizen te Vreeswijk aan zeker 
schut peil onderworpen. 

d. Dergelijke sluis (dublnde) bezuiden de Lek om 
dezelfde reden met een Khutpeil, evenals thans te 
vamen. 

e. Schutsluis aan het, Sloenenhoekscho kanual. 
f. Schutsluis in ilen noordelijken Merwedijk, hoogste 

stand aldaar 4.07 -f A. P., dus dubbele schutsluis 
met schutpeü. 

Volkomen dezelfde bezwaren. die de heer Waldorp 
opmerkt iu hut kanaal door de Geldersche vallei en 
die hij sterk overdrijft, gelden tegen zijn eigen denk
beeld en bestaan op de tegenwoordige vaart tusschen 
Vianen en Vreeswijk en te Oorkum; maar bij de 
uiteenzetting vuu zijn denkbeeld luat de heer Waldorp 
die besware nvoudig onbesproken. Ken meter meer 
dan de gewone diepte, bij de dvvursvnart van oever 
tot oever bij de Grebbe, onmogelijk, zegt de heer 
Waldorp. -Muur twee en een halve meter meer dan 
de gewone diepgntig te Jaarsveld, daar wonlt met 
geen woord van gerept, daar wonlt overheen gestapt, 
alsof het niets te beduiden had. 

Nog een groote fout kleeft het denkbeeld vuu den 
heer Waldorp uan , en dat is: de wijziging der standen 
op de Lek, aangenomen, dat een verdieping tot 3.50 
M. op een vak van 27 kilometer lengte van Jaars
veld tot Krimpen mogelijk was. Die diepte op een 
rivier met sterken stroom, in beide richtingen, sal 
wel over minstens 50 M. budemsbreedte mogen ge
vonden worden en moet verkregen worden door bug-
gering; wilde men het zand met bekribbitig dor ri
vier naar beneden jagen, men zou het onderhanden 
werk, den waterweg vun Krimpen langs Rotterdam 
tot in ile Noordaee, tegenwerken. Maar die diepe, 
breede geul, tot Jam-sveld gebaggerd, zal den wa
terstand aldaar bij eb en weinig aanvoer van boven 
verlagen. Het uitgangspunt vau den heer Waldorp, 
0.01 M. A- A. P. ul» laaaeja stond, is dus ver
keerd , het slaat op den bestaanden, niet op den te 
scheppen toestand, lu een ontwerp zou zoodanig 
hoofdpunt niet vergeten zijn. Om verder te belet
ten, dat die vooronderstelde uitgebaggerde geul tot 
3.50 M. ouder den toekomstiyrn ehstand dadelijk 
met zand van boven gevuld worde, mag de rivier
bodem wel, tot Kuilenburg toe, onder een gelijk 
uf hellend vink uitgebaggeid wonlen. 

In een volgend artikel wil ik aan toonen wut de 
uitkomsten zijn geweest vau onderhanden rivierver
beteringen, om den lezer eenig althans opjiervlnkkig 
denkbeeld te geuen van wat het zeggen wil: een 
groote strooineii'le rivier 2.50 ii 2.00 M. te verdie
pen, over 27 kilometers beneden Jaarsveld, over2,9 
kilometers bemilen Gorkum. 

Rotterdam, T. J. STIBLTJBS." 
21 October 1877. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING ROTTXRDAM. 
Vergadering ran 19 October 1877. 

De Voorzitter herdenkt in een korte toespraak het. 
aan onze Afdeeling op den 0 October jl. door den 
dood ontvallen Kerelid. den heer W. N. Rose. Zijne 
verdiensten, in betrekking tol de Afdeeling Rotterdam, 
zijn vele en groot Hij was niet alleen een der '20 
Rotterdamsche leden van de Maatschappij, die zich 
bij brief van II Juui 1840 tot het Bestuur wendden 
met het voorstel dat ufdeelingeii zouden worden op
gericht, muur toen dat voorstel in goede aarde viel, 
stelde hij zich nau het hoofd eu aan het werk, zoo
dat reeils den 29 Augustus vun dat jaar de eerste 
afdeeling werd geconstitueerd. Hij wus de man om 
die jeugdige plant te doeu wussen. Onmiddellijk wenl 
hij tot voorzitter gekozen, welke Intrekking hij in 
Mei 1858 neerlegde, daartoe genoopt door zijn ver
trek uit Rotterdam naar 's-Gravenhage 

Gedurende de negen jaren dut Rose deu voorzitter-
stoel in onze Afdeeling Invette, is door hem veel 
voor huur gedunti, getuige niet alleen de menigte 
voordnichteti die hij iu de vergaderingen hield, alle 
keurig, zoouls wij dut tot in den laatsten tyd elders 
van hein gewoon waren, maar ook de menigte 
onderwerpen van verschillenden aard en strekking, 
door hem behandeld. Steeds was hij gereed van 
zijn veelomvattende kennis anderen mede le deelen, 
eu hij bezat de gave dit op een aangename, duide
lijke wijze te doen. llij was, in één woord, niet 
een voorsltter in naam, maat iu werkeiykbeid, de 
belangen der Afdeeling steeds behartigende daar 
waar bij dit kon. 

Geen wonder dun ook, dut wij tioode hem de met 
zooveel tact en ijver waargenomen betrekking zagen 
neerleggen. De Afdeeling waardeerde zijn jwgen en 
werken, en sprak dit uit door hem iu bare vergade
ring van 2* Mei IK5X het eerelidmuutscbup uan te 
bieden. 
' Ros» i> ouder verschillende titels eene reeks vnn 

jaren uan de gemeen te werkeu vuu Rotterdam ver
bonden geweest: eerst nis stads-, later gemeente-
architect, eindelijk als ingenieur-adviseur. De laatst

genoemde betrekking is eenigen tijd tegelijk met 
die vun Rijksbouwmeester door hem bekleed. 

Uit de werken door hein als gemeente-architect 
uitgevoerd, noemt •preker het ziekenhuis alhier, 
dat een zijner verdienstelijkste werken is, wat de 
inrichting betreft, vooral met bet oog op den lijd 
waarin het gesticht is; alsmede de groote draaibrug, 
waarvan hij in 1830 de penanten geheel onder wa
ter heeft doen metselen, waarom uien kan zeggen, 
dat Rose daardoor iets nieuws heeft in het leven ge
roepen : dit was toch vroeger nog nergens geschied. 
Als ingenieur-adviseur beeft hij de projecten geleverd 
voor het zoogenoemde water-project . teil doel heb
bende de verbetering van de polderstad; het plan 
van bebouwing der |xddcrs|ad . nam. bet zoogenoemde 
stratenplan en het plan van uitbreiding van Rot
terdam op het aan den linker Maasoever gelegen 
eiland Fijetmord. 

In zijn uitvoeringen was Rose niet altijd gelukkig 
en in zijn opvattingen meer uf minder van de ge
wone afwijkende. Iu weerwil daiirvan kon hij toch 
met recht als een onzer bekwaamste mannen genoemd 
worden, vooral op het gebied der schoone bouwkunst. 
Diep was hij doorgedrongen iu hare geschiedenis en 
in de kennis van hel .verschillend karakter der stijlen. 

Als uieiiseli moet Rose mede hoog worden ge-chat. 
Kilel, onbaatzuchtig, liereid tot helpui eu onderwijzen, 
zacht en Ix-muilijk zoowel voor heil, die met hem 
omgingen als voor zijn ondergeschikten. 

Velen zullen zijn gemis betreuren , en hoewel hij 
niel meer direct voor onze Afdeeling werkzaam was, 
mogen wij veilig, met hel oog op het voor huur 
vroeger en later door hem verrichte zeggen, dat wij 
weder een onzer venlienstelijksle leden verloren 
hebben. 

De Heer G. Iltiijtink doet eenige niededeelingen 
omtrent een nieuwe soort ijzeren dakpannen, waar
van verschillende monsters ter Iieziclitiging zijn gesteld. 

Volgens ecu Duits-beu prospectus zijn gegoten-
nieren pannen nicer en meer in gebruik gekomen. 
doch de algemeene toepassing ervan werd tegen
gehouden door bare zwaarte en kostbaarheid. Bij 
de nu verkrijgbare is het eerste bezwaar geheel op
geheven, terwijl hel tweede belangrijk is vermin
derd ; zij vormen bovendien een sierlijke dakbedekking. 

leden* pan weegt vun 1 lot 1.5 kilo, en daar PT 
18 tot 20 in den M 1 gtuin. stijgt de belasting 
er door teweeggebracht nimmer boven 30 kilo. Hij 
eeu gewoon pannendak is dit ongeveer hel dubbele. 

Iedere pan wordt met twee draadnagels op de 
bebording of de latten bevestigd, die door de hooger 
liggende pan wordt In-dekt. Deze wijze van In-vesti
ging vrijwaart de bedekking geheel voor het afwaaien. 

De pannen zijn geëmailleerd of met een laag asphalt 
gedekt, die op de heet gei naak te pan wordt aange
bracht. De geëmailleerde zijn echter hel verkieslijks!, 
omdat die meer volkomen tegen roest beveiligd zijn 
en een aangenamer aanzien hehhen. 

Deze pannen kannen bij hellingen, waar gewone 
pannen of leien niet bruikbaar zijn. worden toege
past. Er wonlen twee soorten vervaardigd. De eerste 
soort is voorzien van in elkander vattende gnwven, 
die na de dekking, voor meerdere dichtheid, niet 
cement wonlen gevuld. De tweede soort, de facet-
panneii, zijn vlakke [daten met vei-sieringen, die ge
heel als de leien over elkander komen te liggen. 
Deze soort is bijzonder uau te lievelen vanwege de 
gemakkelijkheid der dekking. 

Voor het aanbrengen van dakramen, enz. worden 
halve [«tuien vervaardigd. Het is ook mogelijk de 
pannen, wegens hare geringe ijzerdikte, met den 
koudhcitcl in den gewenschteti vorm te hakken. 
Voor de bedekking van nokken eu hoekkepers wor
den vorsten ol' roeven onder de verlangde hoeken 
geleverd. 

De prijzen dezer pannen zijn jwr 100 stuks, met 
ssphalt bedekt ƒ22, geëmailleerd ƒ25.50 of per IIs 

ƒ3.90 a /'•.io en ƒ4.59 ü '5.61. Zij zijn ver
krijgbaar bij de lirina R. S. Stokvis en Zonen te 
Rotterdam. 

Zij heblien toepassing gevonden aan een huis en 
uun ecu klein geitouw op de Marinewerf, beiden te 
Amsterdam. 

De heer J. H. A. van Buren had twee in zijn 
werkplauis vervaardigde buitendeuren vau blank 
eikenhout tentoongesteld, die om haar zuivere en 
nette Inwerking , geheel uil de baud, algemeen wor
den geprezen. Deze deuren waren in 't wus gezet. 
hetwelk een lid aanleiding gaf tot de opmerking 
dut hem dit minder goed voorkomt, liet later up te 
brengen vernis toch vereenigt zich niel met bet wus, 
maar vormt er ren laagje glazuur over, dat later 
bij de minste aanraking er met het was afspringt. 
Beter acht hij het, 't bont eerst meermalen te 
vernissen, dan met terjieiitijn de erf vol te schuren 
en diiaina over te lukken lln voorwerp wordt dan 
even glad, als wanneer liet met was is In-werkt. 

De ||,vr W. C. van Goor deelde eene, elders door 
hem bezichtigde wijze van toepassing van zink VOOT 
dak In-dek king mede. welke beslaat in het aanbrengen 
van gordingen op de onder geringe helling liggende 
spaiitbeenen, op afstanden van iets minder dau de 
lengte der zinkhluden Ih-t dakbeschot is hoven de 
daardoor gevormde vakken aan de lage zijden op. 
en aan de hooge onderaan de gordingen bevestigd. 
Hierdoor ontstaan trapjes van een zekere hoogte, 
die met de zitikbladen. bewerkt met opstanden en 
rollen, gedekt worden. Door een dergelijke toepassing, 
wordt het gebruik van sold • -en uu len . dwaisover de 
In-Hing van hel dak, vermeden. 

Deze inrichting werd door enkele leden nog al 
kostbaar geacht; zij meenden dut hetzelfde doel is te 
In-reiken, dooi de bladen met haken iu elkander te 
werken of door het gebruik vnn ruilen. 

Hoor den heer ,1. (.'. Bellingwout was een gedeelte 
der [daten vun het werk van Cesar Duly, »l'Aichi-
tectuiv privéedu XlXe siècle, decorations, intérieurs 
etc." tentoongesteld. 

Ten slotte deelt de Voorzitter mode, dat door het 
Hestuur tot vicevoorzitter is gekozen de heer II. 
Cruuier, en de lieer W. C. vun Goor uls afgevaar
digde der Alileeling voor de reductie van het Bijblad 

j hij de Bouwkundige Bijdragen is aangewezen. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Aan de Koninklijke Boiiwaendeuiie te Berlijn 
is machtiging verleend tot aanvaarding van een le
gaal. ten bedrage vau 8 0 . 0 0 0 mark , baar vermaakt 
door uiej. Nathalie Heimburger, te Hoc.hfeldeti, in 
hel Groothertogdom Baden. Ingevolge testamen
taire beschikking is die som In-stemd tot oprichting 
vun een fonds, onder den naam vau Lmis-Boisson-
netstichtiiig, waarvan de renten moeten dienen om 
het eene juar een architect, het andere jaar een 
ingenieur op reis te zenden, met n|«tracht ecu hem 
nu llgewezen werk te bestiideeren en daaromtrent een 
rapport uit te brengen, hetwelk bij uittreksel of in 
zijn geheel o|teilhaar moet worden gemaakt. Voor 
de eerste reis is nu vastgesteld: «het bezichtigen en 
hesludeereii van het nieuwe kanaal vau Amsterdam 
naar de haven bij Uitluiden", waarbij onder andere 
speciaal zal moeten worden acht gegeven op de pom
pen, baggermachines, kranen eu andere werktuigen, 
die bij den aanleg zijn gebezigd. Voor deze reis is 
eene som vun 2000 murk beschikbaar gesteld, ter
wijl er thans eeue oproeping i- gedaan van sollici
tanten. 

B I N N E N L A N D. 
's-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 

van Nederlandsch-1 ndië zijn de volgende beschikkin
gen genomen hij het korps van den Waterstaat en 
's Lands burgerlijk openbare werken ; 

Overgeplaatst: van Poerworedjo (Hagelen) naar 
Soerabaia de ingenieur 1ste klasse A. M, S. Huger-
waard. IH*I loei nd tot hoofdingenieur 2de klasse: van 
Soerabaia naar Poerworedjo (Bugelen) de ingenieur 
lste klasse H. 0. van SUlevoldt; van Semarang 
naar Soerabaia de ingenieur lste klasse II. S. Neder-
hurgh : van Banjoemuus naar Pekalongan de architect 
2de klasse C. H. Coenraad; van Hlilur nnar Ngan-
djoek, afdeeling Berbek (Kediri) de opzichter lste 
klasse? J. Hillen; van Kali-Km-tah (Kendal) naar 
Deinuk de opzichter 2de klasse .1. B. Lont; van 
Kediri naar Blïtar de opzichter 3de klasse L. Siehler; 
vau 1'orl-de-h'iM-k (Sooiiiutiii) naar Soerabaia, de 
opzichter lste klasse A. G. De Pissen-; van de 
directie naar Fort-de-Kink (Soemutm) de opzichter 
lste klasse A. Eisses; van Semarang naar Soerabaja 
de opzichter 3de klasse A. Brcevoort. 

Toegevoegd: aan den ingenieur lste klasse .1. .1. 
Dijkstra, belust met de opname van het vuurwater 
in straat Mudm-ra, de ingenieur 2de klasse te Prnho-
lingo H. Regemunn er: de opzichters 3de klasse te 
Soerabaia G. J. Ln Rastide en II. .1. van Roosmalen. 

— Z. M. de Koning-Groot hertog heelt benoemd 
in de orde vun de Eikenkroon.- tot commandeur Mr. 
J. Dirks, tot ridder de heeren C. 11. F. A. Corbelyn 
Battaerd en Mr. U. H. Hiiher, i-es[»ectievclijk voor
zitter, secretaris en jwnningiiieester van commis
sarissen der afgclimpen historische tentoonstelling van 
Friesland. 

Amsterdam. In de zitting vun den Gemeente
raad, den 94 October gehouden, zijn tie traktemen
ten van eenige ambtenaren hij tie publieke werken 
verhoogd. Het gezamenlijk cijfer der traktementen 
voor die ambtenaren, klokkenisten, enz. In-droeg in 
1877 f 53,300 en wenl voor 1878 op ƒ 04,775 
vastgesteld. In oiiderstaaiiden staat wordt de ver
booging voor eenigen dezer ambtenaren opgegeven: 

Jaarwedden: lu 1877. In 1878. 
Directeur der Publieke Werken . ƒ 8 0 0 0 . ƒ 8 0 0 0 . 
Architect » 4000. » 4500. 
Ingenieur » 4000. • 4500. 
Adsisteiit-architect » 2400 > 2400. 

Mem ingenieur » — » 2400. 
Hoofdopzichter bij den Architect. i>1500. e 1700. 
Een idem bij deu Ingenieur, (aard

en waterwerken) » 1500. » 1700. 
Ken idem bij deu Ingenieur. I riolen. 

wallen, steigers en paalwerken). » 1500. » 1525. 
Een idem hij den Ingenieur, (be

strating) » 1500. • 1700. 
Ken idem bij den Ingenieur, (be

planting) • — » 1500. 
Opzichter lste klasse bij den Ar

chitect, (scholen) • 900. i 1800. 
Opzichter lste klasse bij den Ar

chitect, (smederij) . . . . i 1000. B 1200. 
Oprichter lste klasse bij den Ar

chitect, (scheepstimmerwerf) . D 900. » 1100. 
Opzichter 2de klasse hij den Ar

chitect , (gebouwen) . . . . » 1000. i 1000. 
Opzichter 2de klasse bij den Ar

chitect, (bruggen) . . . . » 900. » 900. 
Oplichter 2de klasse bij den Ar

chitect, (timmerwerf) . . . » 900. • 900. 
Opzichter 2de klasse hij den Ar

chitect, (algemeenen dienst) . » 000. » 900. 
Opzichter late klasse hij den I n 

genieur, (velddienst). . . . » 850. » 1200. 
Teekenaar lste klasse bij den I n 

genieur i 800. » 1100. 
Opzichter 2de klasse hij deu In

genieur, (gebruik van gemeen
tegrond en water) . . » 800. » 850. 

Opzichter 2de klasse hij den Inge
nieur, (liestratingsinalerieel) . • 850. » 850. 

Twee opzichters 2de klasse bij den 
Ingenieur, (bestrating) « ƒ 8 5 0 • 1700. » 1700. 

Twee opzichters 2de klasse by den 
Ingenieur, (bestrating) a f800 » — ..1000. 

Opzichter bij den Ingenieur (be-
plunting) » 850. » — 
's-HertOgenbosch. Op een verzoek van de 

directie der Zuid-Oosters|nwrvvegniuatschappij om ver
vroegde Storting vuu de tweede helft, tol een be
drag van ƒ 4 0 , 0 0 0 , der uundeeleii door de gemeente 
in die Maatschappij genomen, heeft de Raad mei 8 
tegen fi stemmen besloten de verlangde ƒ 40,000 te 
storten een maand nadut «Ie lijn Tilburg—'s-Bosch 
gereed en, onder goedkeuring vun den Slaat, door 
een soliede Maatschappij in exploitatie zal zijn ge-
braCht, onder uitdrukkelijke voorwnurde echter dat 
de oplevering en exploitatie moéten hebben plaats 
gehad vóór 1 Aug. 1879. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag, £» O r l . 

l i ln ie laerd, to 12 uren, door den rentmeester vuu 
liet Kroondomein, bij P van Spruudel: liet doen WMk 
VOrnKUtWingaa e u herstellingen uau dc gebouwen e n 
getimmerten vnn .j bouwhoeven, gelogen onder de ge
meente Dinieloord. 

HardreHii , te 12 ureu, ter sucretarie: lo. het 
maken van ecu narden dam. ter lengte van ongeveer 
28 BL, uan de Merwede, nau liet boveneind der Ker-
kcpluut, ouder de gemeente Dordrecht; 2o. het maken 
vau 200 stuks privauttonuen met deksels van gogul-
vaoiseerd ijzer, ten dienste der gemeente. 

i;raüiiigei>, ie 12', uren, door burg. cn weth.-. liet 
maken e n leveren v a n 20 stuks lantarens v o o r de 
olieverlicliting. 

> i jn iec ' i i te 1 u u r . door het gemeentebestuur: het 
omriolcn ea verwerken van grond eu booingaten maken 
op de Oude-Kleebohebaan, op den nieuwen weg van 
de Mookschebaau naar de Groenestraat, en op deu 
weg van deu Qraafsoheweg naar de Heeschclaan, iu 
20 perc. Aanw. tc 8 uren. 

t.ooii.i, te 2 uren, door hel R. K. kerkbestuur, 
parochie O. L . V. Hemelvaart, in het logement D e 
Zalm: dc bovenbouw ceuer kork e n pastorie aldaar. 

Smaterdain, te 2s/a "reu. door de Holl. IJzeren-
spoorwegmaatschappij: lo. bet mukcu van een gemet
seld gebouwniet machinnsclioorstcou, hel uitvoeren van 
veranderingen eu herstellingen a a u dc bestaande ge
bouwen, op liet terrein v a u de werkplaatseu te Haar
lem ; 2o. tiet bouwen van eene dubbele wachten woning, 
beoosten liet station te Halfweg: 3o. het verlengen 
van de liouleu douaneloods op het stalioiistcrreiu in 
Deu Haag. 

tiipiiifieiiitm. t« 7 uren, door regentcu over de 
cell, gevangenis, bij Van der Boogh: de levering der 
hfiioodigdlicdeu voor het onderhond der gevangeucu 
ged. '73. 

Kampen . door kerkvoogden der Herv. gemeente: 
liet restaureeren van deu westelijken gevel der Broe-
derkerk. 

V I J ' s » , bij den kerkvoogd P. Siebenga: eene be-
langrijke vertitiuueriiig in do Herv. kerk aldaar, lui. 
bij den architect I). Duursma, te Drachten. 

nitindag, 30 O r l . 
'n-llage, tc 12 oren, oorbel ministerie van justitie; 

dc leveriug. tcu behoeve iler Rijksgestiehleii Ouiiner-
sehaus en Veenhuizen, van verschillende benoodigdhe
den voor den dienst 1878, iu 90 porc; o. a. van: 
590 KG. zooileder; 130 KG. overleder; SO KG. zwart 
ztid el makers leder; 30 KG. gewast overleder; 50 M. 
Anwrikaanseh wasdoek, breed 1,80 M.; 2000 KG. riga 
fijne Poolsohe hennep; 880 HL. Rahrsteenkolen; 180 
li IJ- Kngelsche steenkolen; 15,500 KG. oud phiislonw; 
110 bos stoelentnuttersbiezen; S vaten Stokhohner teer; 
52 vaatjes pek; 4 vaten kootteer; 15,500 M. ongebl. 
66 c.M. katoendoek; 15,300 M. ongebl. SO c.M. ka-
loendoek; 2000 M gcbl. linnen handdoi-kengord; 200 
M. gebl. 90 c.M. katoendoek: 800 KG. machinaal 
linnen vverkgaren n o . 14; 0(H) KG. idem no. 10; S00 
KG. wit breikatoen, Odraads no. 12; S00 KG. witle 
breiwol, 3dr. n o . 1; 50 KG. idem. 2dr. no. 1; 170 
KG. gróte breiwol, 3dr.; 210 stuks katoenen kstting-
gareri no. S; 35(H) KG. katoenen iuslnggunui u o . 3; 
25 stuks blauwe doekeiiketlinggareu uo. 30; 3 stuks 
roode idem no. 30; fiO KG. wit katoenen insluggaren 
u o . 30: 110 KG. blauw idem uo. 30; 25 KG. rood 
idem no. 30; bontwerk; gekleurd aardewerk; wit id.; 
i rim pen e n glaswerk: spiegels I lepels, vorken en mes
sen; baarkammen; linnen naaigaren; katoenen idem, 
baud. knoonoa enz.; hu is verf waren; houtwaren ; ijzer
waren; landbouw- e n stalgereedsebappen; nieuw ijzer 
en Hiinl : kuiphout; hoepels: mandenteenen o f twijg. 

•lel*, te 2 uren, door hel gemeentebestuur: de le
vering vau 20 schooltafels cn andere voorwerpen, 
Bilj. inz. 20 Oct. 

Klundert, hij deu reatsssestet der domeiugocderen 
v a u Z. K. I I . Prins Frcdcnk der Nederlanden: de 
levering van 500 M J gewsssohen riviergrint, te leve
ren vóór 30 Juni '7S franco op den wal tc Klundert, 
nau de haven te Noordseliaus en binnen het Sas der 
Rondevaart. 

sinteren, hij den secretaris van het waterschap 
Hcineluiner-OldrpliAi-rt-i-n-A. Z.: de levering van - n. 
2'H) en 140 sluks nieuwe grenen heipalen van 02 d.M, 
h. 200 M. nieuwe grenen gordingen van 10—25 c.M-, 
e. 220 M. nieuwe^ idem van 8—20 c.M.; rf. 200 M. 
nieuwe grenen plank van 4—30 cM. Te leveren: 
liet bezaaide hout vódr 1 Doe. '77, dc palen VOOT 1 
April '78. 

Vt-pniii i lzri i , door den directeur der gestichten 
Ommerschans cn Veeahauwn: dc levering van 241,6(10 
KG. jutegarcu. 

vt iii-ii-iitiK. 31 Oct. 
• Huge, te 11 ureu, door hel ministerie v a u bin

nenl. zakeu: lr>, het uitvoeren van baggerwerk tot 
verruiming van liet Mallegat, onder de gimecnle 
Dubbeldam. Raming ƒ139,000; 2o. liet verhoogen van 
den rijzen vi-rbindingsdam tiissclien de Deeneplaat c u 
de Annu-iaeouiinaplaut. Raming ƒ80 ,000; 3o. dc uit
voering van baggerwerk langs de zuidzijde van de 
Riiigeplaat in de Nieiiwe-Maas, losSOfaen dekilomeler-
raaien 13(5 e n 13S. Raming /88,600. 

i.el.ien . te II uren, door van Houten euLedebocr: 
1 o."het. alhrcken en wederopbouwen van 3 kalkovens; 
2o. het maken van afscheidingen en walbesehoeÜngen; 
3o. bet maken van een woonhuis met toegaugsbrug en 
opliooging van het terrein. 

Vte i - i i , tc 11';', uren, door deu eerstaanw. ingen., 
in het gemeentehuis: liet verbeteren van liet fort 
Nieuwersluis. Bilj., inz. 30 Oct., vóiïr 8 u i e n , bij den 
ingenieur voornoemd. Raming r 800,000, 

i i r i inloivi- i i , te 1 uur, door hurg.en woth.: de leve
ring van liet gas voor dc verlichting der wegen, 
straten en gemeentcgobouwen. 

UrerriM em. te 2 uren, door liet gemeentebest. 
van Scholerland : lo. hel aanleggen vau cen uraalwrc, 
strekkende vnn den griutwig te Nieuwesctioot dicht 
bij de Engelenbrug lot het hek voorbij hel huis door 
T. P. Sierdsma te Rotslcrgaasl bewoond, hing p. ni. 
2526 M.; 2o. hot aanleggen van een straatweg van don 
bestaanden grintweg le Kotstcrhuule, lol aan den straat
weg of de grensscheiding der gemeente Donhiwerstal, 
lang p. m. 1750 M. Annw. 2Ü Oct., te 'J ureu, to be-
gin in ii bij den grintweg te Nicuwcsclioot bij En
gelenbrug. 

V«ér l i iHii le i t l ' i ; I Viv 
linage-llarxriiikMitc (la Schieland), bij den timmer

man 11. vun der Velden : hel bestraten vau 1S4 aan
eensluitende M. aan genoemde kade. 

Datiilerdac, I \ »» . 
l .oi inr i iem te 10 uren, door duu comm. der gonic, 

in don Doelo : liet maken van e e u inuudatiekauAa' 
uit de Waal beneden Tiel naar de Lingo, niet daar-
bijbehoorende werken. Bilj., inz. 31 Oct., te 3 ureu. 
Rnming /*48O,O00. 

A r u m , te 10',', uren, door hot gemeentebestuur vau 

Wonseradeel: het bestraten van de Kerkstraat en de 
vernieuwing van riolen enz. te Arum. 

V l i » i t c , to 11 uren, door liet ministerie van bin
nenl. zakeu, ten dieuste der Staatsspoorwegeu: lo. 
de levering v a n spoorstaven, eindverbindingen cn baak-
bouten- Raming /'.) 1,300; 2o. hel makru en leveren 
van 100 stalen punt stukken voor spoorvvisseU. Raming 
ƒ 17,000; Ba het maken eu leveren v a n 100 longbe-
wegingen met stalen tongen voor spoor wissels. Raming 
ƒ 20,000; 4o. het leveren, kepen en carboniseereii v a n 
eikenhout voor 750 dwarsliggers, in 2 perc. Raming: 
perc. 1 /,52,fiOO, perc. 2 ƒ 4 5 0 0 ; 5o. het leveren van 
100,000 houtcu dwarsliggors, in 4 perc, elk vau 25,000. 
Raming: perc. 1 (eiken) /**7,700; porc. 2, 3 on 4 
(groucn) resp. ƒ40,400. Inl. hij den eerstaanw. inge
nieur tc Rotterdam. 

V i i n K e . te II uren, doorbel ministerie v a n matine: 
het gereedmaken cn leveren v a n het hardsteenwerk 
voor hel etablissement, bestemd voor dc verlichting 
op den Vlakkenhoek, Zaidwcotpent v a u Soematru, iu 
iiiassu. Inl. bij deu bouwkundige van deu dienst van 
het loodswezen, aan het deparicinent. 

Delft, le 12 uron, door deu directeur der artillerie-
stapel- cn coiistructieinagazijncn: de levering van gre
nen brugplanken en ribben cn esselion pontonriemcu, 
ten behoeve vaa het korps pontonnier-, in 4 pere. als: 
perc. 1, 333 grenen brugplanken, I. 3.70, b. 0.267, d. 
0.041; perc. 2, 333 idem, v a u dezelfde afmetingen; 
perc. 3, 200 grenen dekribben, I. 6.05, b. 0.108, d. 
0.133, 62 grenen ribben tot schraagbruggen, 1. 5.50, 
b. 0.108, d. 0.163, 10 idom tot ntootbalken, I. 4.10, 
b. 0.133, d. 0.103; perc. 4, 04 esselion poutonricmen, 
voorbewerkte. Prijsopgave per stuk. 

ziei-ik/ee. to I uur, door het bestuur van het wa
terschap Schouwen, aan 's Landskumcr: het met 2 
zinkstukken, groot 4900 M 1 verdedigen vun den oever 
tusschen de raaien XLII en XL111 lc Flauwcrs, cn 
de leverantie v a n 2600 scliecpstons gewonen en afval 
van Doornikschcu steen. 

Veriehe: de levering van 50 ii 60 stère onderhouds
grint, vóór of op I Dcc. c.k., vrij aau den wal op 
de haven alduar. 

Vrij*»*:, a new. 
Middelburg, te 10 uren, door liet ministerie van 

burnetii, zaken, aan het gOOOUW van het prov. bestuur: 
het doeu v a n buitengewone vernieuwingen cn herstel
lingen aan de havenwerken tc Breskens. Aanw. 2Ï' 
Oct. Raming ƒ7.800. 

Leeuw anti-u. te 12'., uren, doorliet ministerie van 
binnenl. zaken, aan hel gebouw van het prov. best: 
liet verlengen v a n deu stroom leidenden dam op de 
Po-leii vóór Harlingen. Aanw.89Oei Raming /32.30I). 

' • • H M r l i , tc 7 uren, door regenten over de gods
huizen en de algemeene armen, in het groot •teken-
gasthuis: hel muken van cen cellengebouw uan hel 
noordelijk einde vnu de achtergebouwen, behoorende 
tot het geneeskundig geslicht voor krankzinnigen al
duar, laugs de zijde der Windmolenbergslraat. Inl. 
hij den gemcentearehitcct J. M. Nabhe. Aauw. 30 
Oct., te 10 uren. 

Zaterdag. 3 K»v. 
z » » i i e . te 1 uur, door de Vereeniging tot verbe

tering der arbeiderswoningen, bij Blankhart: het bou
wen v i n 25 arbeiderswoningen op oen terrein buiten 
dc Sasscnpnort. Inl. bij de architecten Kuch. 

Maandag, 5 .Vav. 
M . i n i r r w i j h . door de hoofdadmin. van het Kolo

niaal VVtrfilenot: de levering, ged. '78, van dc bij het 
korps benoodigde voorworpen van klceding en uit
rusting. 

Illnadag, S -Va*. 
Dseeeaw, te 2 uren, door de maatschappij tof expl. 

van Staatsspoorwegen, aan het Centraaloureaii: het 
vergrooten der goederenloods op het station Eindhoven, 
teu behoeve vun den spoorweg Eindhoven—Bokstel. 
Inl. bij deu serticingen. te's-Boseh. Raming./13,01)0. 

I laar l rm. door dijkgraaf cn heemraden van den 
llaarleninierineerpoldcr, ter secretarie ! het verdiepen 
vnu eenige vakken hoofd- c n kruisvaart iu den H a a r 
lemmermeerpolder. 

•neek, bij den secretaris van Wijinbritseradeel c. a. 
Coiitribulic-zocdijken : dc levering vnn lo. 200 ituks 
Noordscli grenen palen, lang 62 d.M-, 2o. 300 sluks 
idem, lang 53 dM . 3o. 300 M. eiken gording, zwaar 
10 a 22 c.\L, 4o. 5000 stuks rongen, als: a. 1200 st. 
5 hG. samen zwaar 000 KG., ft. 800 stuks 4 hG. samen 
zwaar 320 KG., e. 3000 stuks 125 0. sarm u zwaar 
375 KG. 

Wacimriag, 7 Vav. 
Leeuwarden, to 12 ureu, ten ecineentehuize: het 

stichten vau ecu schoolgebouw in de Oosterstraat bij 
dc Hillcmapijp, aldaar. Bilj. inz. 6 Nov., voor 'sav. 
S uren. 

VOlsea. te 1 uur, door het bestuur van den Noord-
cn-Zuid-SpaarndaniHcheu polder, in het Hotel Appel
doorn : Ö. liet verhoogen vnn don ringdijk van d n Zuid 
Spaarnd. polder langs de sijkaiialen II en C , lang 
ongeveer 4500 M.; h. het verhoogen der riugkade van 
den N.-Spaarnd. polder, lang ongeveer 3250 M.: e hel 
verbroeden en verdiepen der machinetoeht, lang onge
veer 1070 M. 

Ilendcrtlag, *» Nat 
Lelden, te 1 uur, door C. G. L. van Wensen : het 

maken van een fabriek mei iiiaehiuo- eu ketclgcbouw, 
schoorsteen cu verdere inrichting op dc buitenplaats 
Giardiui nabij Leiden buiten de voormalige llooge-
woerdspoort. Aanw. 6 Nov., le 11 uren. 

Herlgum, te 4 uron, bij den kerkvoogd II. P. 
Hctlcma: eene belangrijke vertimmeriiig on vergrooting 
aan dc kerk der Chr. Gerof. gemeente aldaar. Aanw. 
5 Nov., te 11 uren. 

Zaterdag, IO Nav. 
K a l i u m , te II uren, door het. waterschapsbestuur 

van Oudwoude-Westergcesl, in De Roskam: hel hou
wen van een achtkanten windwatermolen, bij do Lange 
Balk, onder Wostergoest. Teekening ligt bij den op
zichter Bakker, tc Kollum. Aanw. 9 Nov., te 10 uren. 

Warnndag, 14 .Vav. 
'•-Hage, te 11 uron, door het ministerie vnu biu

uenl. zaken : het doen van de vereischte herstellingen 
e n vernieuwingen aan dé werken van den Baardwijk-
•enen overlaat met de Bükssluii in de oostelijke vaart-
kade van Waalwijk, met het onderhoud vun 1 Jan. -
31 Dee. '7S, benevens voor het zoonoodig leggen in 
'77 der zoiucrsliiiling ïn genoemden overlaat. Aunw. 
8 cn 9 Nov. Raming ƒ 2800. 

Vaa ldwi jk , te 12 ureu, door de comm. vuu beheer 
over eenige verbeterde wegen in het Wcstlnnd . ten 
gemecnlehuizii s de levering van griut. 

Watergang, door kerkvoogden der Herv. gemeente, 
bij J. Tromp: de vernieuwingen en licrstellinccn unu 
de kerk en pastorie nldaar. Inl. bij den opzichter van 
den waterstaat C. Clausing, to Willemshiizeii. Aanw. 
10 Nov., to 11 urou. Bilj. inc. foot 12 uren bij deu 
president-kerkvoogd C. Louw Pz. 

Ilanderdag, i.v Kav. 
IJielmande, te 10 uren, door dijkgraaf en heem-

raden van den polder Oost-Uselmoude, in De Hol

landsche TM in : het vijfjarig onderhoud der boidc wind
watermolens van dien polder. 

ninadas, ae He*. 
L'trerht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 

van Stuatss|>oorwegen , aau het ccntra-dbureau : het 
verhoogen van een gedeelte kaaimuur vau bazalt, het 
leggen van eou spoor en ennige verdere werken aan 
dc spoorweghaven tc Helmond, ten behoeve van den 
Spoorweg Maastricht—Eindhoven. Aanw. G Nov. Ra
ming ƒ 2520. 

nanderdag, i i Va*. 
'•-Hage, ie 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, ton dienste der Staatsspoorw.: lo. het 
makeu vuu gebouwen en bijbehnoreudfi werken voor 
het. station Kut Inl. bij den hoofdingenieur tc Arn
hem. Aanw. 12 cn 15 Nov., Iclkcns te 1 uur; 2o. 
het maken van den onderbouw en bet leveren en stel
len van den bovenbouw voor eene vnsto spoorwegbrug 
met 3 openingen over dc Singclgrudit achter de ka
zerne Oranje-Nassau lc Amsterdam, ten behoeve vau 
den spoorweg Nieuwediep Atn-stcrdam Inl. bij deu 
eerstaanw. ingen. le Amsterdam. Aanw. 12 en 16 
Nov., telkens ie 11 uren. 

VrUdag, 23 Nav. 
V R a a r h . to lO'/j uron, door het ministerie van 

binnenl. Bskon, aan het gebouw van hel prov. best.: 
hel 3jarig onderhoud der iuna.lat ieiliuzeu in den 
linker Maasdijk hoven Wniidrichcm nn iu den Allena-
schen zeedijk uan do Rakkerski!. Aanw. 19 en 20 
Nov. Raming ƒ1180 per jaar. 

Ilandrrdag, 20) Vav. 
Haarlem, tc 2', uron, door liet minis'crie vun bin

nenl. zaken, aan het gebouw van het prov best: lo. 
het 3jarig onderhoud van de Pettomer zeewering, 2o. 
van de lleldersclie zeewering, 8o. vau do duinen op 
Vlieland. Aunw. 24 Nov. Raming resp. ƒ 0000. 
ƒ 6400 en ƒ 0500. 

Vri jdag, 30 Vat. 
Middelburg, tc 10 ureu, door hel ministerie van 

binnenl. zaken, nun het gebouw van het prov. best.: lo. 
het onderhoud en dc verbetering ged. '78 vau dc ha
venwerken te Breskens. Raming ƒ 8300; So het her
stellen en vernieuwen vun eenige werkeu aau dc 
Rrjks-contrrscarpc te T hoi en met huil onderhoud. 
Raming ƒ 703. Aauw. vau beide 24 en 26 Nov. 

Urei i i i icen , te 12 uren, door bet ministerie van 
biuuenl. zakeu, aau hel gebouw vau het prov. best,: 
lo hol onderhouden ged, '78 van de sluis to Slaten-
zijl. Aunw. 84 Sow. Raming /*505; So. hot Sjarig 
onderhoud der vv;iterkeeringen nm en bij het gehucht 
Ter-A pel cn van die bij Boiirlango, behoorende tutde 
BinIHin-As, in 2 perc. Aauw. vun perc. 1, 22 Nov., 
van perc. 2, 23 Nov. Raming: perc. 1 ƒ5(H), perc. 2 
ƒ 230 per jaar. 

Zaterdag, • Her. 
Utrecfct, Ie 2 urrn, door het iniuisterie van bin

nenl. zaken, uan liet gebouw van het prov. hest.: het 
dri'jarig onderhoud van- eu hel doen vun i-euigc ver-
BJenwinuen aan de Rjjkssebutslniste Vreeswijk. Aanw. 
26 cn 27 Nov. Rnmiug ƒ 8 0 0 0 . 

Mamidag, -l Iter. 
's-Hagc, te 11'/, uren, duor het ministerie vau biu

uenl. zaken, aau het gebouw vnn hel prov. best: het 
doen van vernieuwingen, herstellingen en leveringen 
ten dienste van dc Iangewerkea te Asperen, benevens 
het onderhoud daarvan ged. '78, '711 en '80. Aanw. 
28 Nov. Raming ƒ 5500 [ter jaar. 

0 | i laler te hijialen ilntiim. 
Leeuwarden: het afbreken der huizing Lett. L uo. 

191, op do Kelders aldaar, en liet ter plaalse bouwen 
van cen winkelhuis. Teekeningen ler inzage "bij den 
architect II. R. Stoett Fz. 

Alloop van .iinlioieiliiiücii. 

gekomen 11 bilj., als 
T. Bos, 

Ten liner, 13 Ocl.: Io. do begrinting van eeu eind 
Stadsweg eu deu Broniineringweg, lang 1605 M ; in-

ils: 
tc Bedum, 
„ Zuidwolde, 
„ Bedum, 
,, Graningen, 
„ Wurfliuizen, 
„ Bedum, 
„ Groningen, 
„ idem 
„ Tenpost 

Bedum, 
„ Nieiiwolda, 

ƒ 7430 
„ 7240 
„ 6800 
„ 6000 
„ 661)0 
„ 6540 
„ 6475 
„ 6363 
„ 6154 
„ 6136 
„ 5858 

2o. do begrinting van 445 M. weg bij Hemert on
der Lollen»; ingekomen II biljettin, alt 

.1. Lubsen, 
A. Benninga, 
K. Wassing, 
W. B. Harlema, 
J K. van Dijk, 
II. .1. Kroon, 
P. 11. Dopheide, 
C. Huizinga, 
• I . Veldkamp, 
S. v. d. Oalie, 

Bedum 
„ Zuidwolde, 
„ Bednm, 
„ idem 
„ Groningen, 
„ Tenposl, 
„ Bedum. 
„ (ïroniiigen, 
„ Nieuwoldu. 

f 88O0 
„ 2200 
„ 2150 
„ 2000 
„ 1111)0 
„ I H V I 
„ 10SO 
B 11145 
„ 1850 

J. K. vau Dijk, 
J. Lubsen, 
J. Bos, 
A- Benninga, 
P. 11. Dopheide, 
0. Hiiizinga, 
.1. Veldkamp, 
K. Wassing, 
S. v . d. Galie, 

Kaden, 15 Oct.; het bouwen van cen school bij 
Nielap, alsmede een underwijzorswoiihig: ingekomen 
8 bill., ah: 
L. Hort", te Norg, ƒ 10,780 
J. L . v. d. Schaaf, „ Leak, „ 10,060 
J. Postcma, „ Niekork, „ 8,300 

K i - s a i - n , 16 Oct.: het bouwcu eener nieuwe kostcrie 
voor de Hert. gemeent< 
Alt wicker. 
C. Eijkclen, 
J. Unjdckker, 
Vnn Balen, 
Ebben. 
J. A. van 't Hullenaar, 
F. van I helen, 
11. tierrilscu, 
0. vau Tienen, 
A. Brans, 
F rescti, 
gegund. 

V l l a g e , 17 Oct.: hel 
van gronden, gelegen SI 
Mallegat onder de gemeente Duhbclilam 
hilj., »ls : 
L. Brand, 
L. v d. Steen hoven cn Co. 
N. de Hoog, 
II. du Bout, 
(i. de Hoog, 
T. Smils, 
A. van Kekcm, 
C. Bot, 

M - l i o u t l l i o t l - l l . 17 Oct, 

A ; Ingek. 11 bilj., b i 
te Leot, / I860. 

,, l'lrin „ M M . 
„ Nijmegpu. , M45. 
„ licrininl. „ 3!i'J5. 
„ iilini „ :«IU0.75 
,. idem „ 3S'J5. 
„ Mil lil „ 3687. 
„ Kl.lon, „ 3510. 
„ idem „ 3470. 
.. Kist, ., 3340. 
„ Arniiem. , 3800 

J. P. Verschoor. 
C. de Jong Wz., 
J . Verschoor, 
G. v. d. Hcc, 
C. Ooms Jz., 

tc Ammerstol, 
, i idem 
» idem 
„ idem 

idem 

ƒ 1125 
„ 1010 
„ 889 
„ 800 
„ 758 

OOrtietfam der opruiming 
den rechte roever van hel 

ingek. B 

tc Giesendam, 
„ Dordrecht, 
,, (in setidn.ii, 
„ Papendreeht, 
„ Gorinchem, 
„ Wijk, 
„ Rotterdam, 
„ Sliedrecht, 
het ophoogcu en aanhalen 

der taluds vau dou Lekdijk, herstelli 'gen aan de Wa-
terp- orl, de buitensluis en de coupure en leveren vuu 
noodmateriaal, alles bimieii dc gemeente Schoonhoven; 
ingekomen 7 bilj., als; 
J. dc Jong Az., tc Ammerstol, / 13S5 
J. J. Drieseu, „ Schoonhoven, „ 1140 

ƒ 37,000 
„ 34,700 
„ 32,860 
„ Bl.890 
„ 31,889 
„ 31,81)0 
„ 80,400 
„ 30,1 S7 

Eilnge, IS Oct.: het maken van 2 gedeelten grint
weg ter lengte van 898 M.; ingek. 6 bilj., als: 
K. Eldersveld, te Ezingc, ƒ 4600 
B. Huizinga, .. idem „ 31)00 
II. Vogelzang. ,. Oldehove, „ 3560 
II. J . Kroon, „ Groningen, „ 3080 
N. Roiuking, „ Oldehove, ., 2787 
M. Boerseina, „ Groningen, „ 2780 

Kranluffen, lü Oct.: het vergruveu vau de Noord-
batterij len noord west ou van Delfzijl cn het verzwaren 
eu verhoogen van het dljkspmliel aldaar; minste in
schrijver wa* A. J . Sijdzcs, to Farmsum, voor /'.IH6. 

O u i l e - i h i i . i (op Tessel), 10 Oct.: het vernieuwen 
eu herstellen van de kerk eu prcdikantswonin{; der 
Herv. gemeente; minste inschr. was A. Graaf, tc Hel
der, voor ƒ 7480. 

'•-Hage, 22 Oct.: hel onderhoud vau- eu hot doen 
van eenige herstellingen aan hot gebouw van 's Rijks 
H. B. S. te (ïouda; minste inschr. was P. A. Burg
hout, te Gooda, vuor /1108. 

tmit i - rdam, 22 Oct.: voor de levering van verschil
lende benoodigdheden, in 87 perc., aan het do partem, 
van Koloniën, waren minste inschrijvers: 

gercodschapnen: W. Hoven en Zn., ƒ 6097.70, O. H. 
J. v. d. Meulen, f 20.745.25, Meijjes on Höweler, 
/17,880, Wed. J . C. Masseo en Zn., / 1305.70; 

divers ijzerwerk: Meijjes cn Höweler, ƒ 7 6 6 1 . 6 5 ; 
vijlen: G. Watson en Zn., /"2870.84; 
weegwerktuigen; G. H. J . v. d. Meulen, '634.50; 
lioutsch roeven \ R. S. Stokvis ou Zu., f 1101.35; 1). 

8. AC. Kalkcr, ƒ 3 8 4 ; 
ijzeren eu vertinde spijkers, draad- en klinknagels 

enz.: R. 8. Stokvis en Zn., ƒ 831)8.60; 
escaiisijnsche gekante hardsteenen vloertegels: T. 

J. Smits Jz., /"805; 
vuurvaste steenen: Folkers en Co., ƒ 1465.50; 
elastieke pukkiugslof: Peck en Co., /390; 
dommekrachten, aanbeelden, bankschroeven en koe

voeten: J. van Zanten en Co., /2914.56; 
diverse katoenen: (iebr. Scliolten en Co, ƒ 1 6 7 5 , 

Arnlzcnius Junniiik en Co., /"371I2, id. ƒ 2100, idem 
f 4440; 

cement: S. Feller, ƒ3132 .50; 
glasruiten, dakpannen: L. Musion, /1084.38 ; 
glazen: J . J. B. J. Bouvy, /1104; 
glazen enz.: C. Houwcling, r*6094; 
houtsoorten: G. F. VV. Herngrrcn, ƒ 625, H. Rijf-

suijdcr, ƒ 6 0 0 ; 
[laguaiers, hoosvaten: Dc Goederen eu Zn., ƒ 2 6 6 6 ; 
riemen: G. A. Semite, £8653.40, idem /"3380; 
ongeleerd huidpapier: Van (leider en Zonen, ƒ 2 4 1 ; 
donkerblauw grein: P. ('los en Leembruggen, ƒ 10,005, 

idem ƒ7830; 
blikken eetketeltjes: G. Krieger, /"15.0S0, Krijgs

man en anken, ƒ12,400; 
divers ijzer: R. S. Stokvis cn Zn., ƒ 13,1)54.50, id. 

ƒ23,215.06, VV. Bernet en Co., ; 22,0111.72, idem 
ƒ16.382.81), id. ƒ21.1133.32, R. S. Stokvis cn Zoon, 
ƒ23.221.74, H. J . Klijn de Jongh, ƒ 21,118.50; 

paardendekens: .1. Schcltema Jz-, ƒ10,295; 
wollen dekens: II. J. van Wensen, ƒ 27,4811, Rrgout 

en Weustenrand, ƒ25,800, J . Schcltema Jz., /'16,960; 
circassienne : L. van Dooren, f 11)02: 
donkerblauw keporlakon : Van Dooreu cn Duins, 

ƒ 0520: 
divers lakeu: dezelfden, ƒ 1900; 
grijs keperlaken: G. Boenen cn Zn., /*25,520, Van 

Dooren cu Dams, f 25,440; V. d. Bcrgh Krabbendam, 
ƒ 22,330; 

gonlijnengoed : IL J. Hoekzcina, ƒ 6212.50; 
OOgjeegoed: J. vun Dooren en Co., ƒ 4 5 4 5 ; 
flanel : P. en 11. Vreede on Co., ƒ 8 5 0 0 ; 
(geel keper) drilling: Almoloosehe Stoomspinnerij, 

weverij ou ververij, ƒ 19,999.50, Ankerstnit en Co., 
ƒ 17,325; 

dril: Vissers cu Eijcken, ƒ 2010; 
sarongs: C. F. Stork en Co., ƒ 14,850. id. ƒ 11,137.50. 

W. (i. J . Raman en Co., /*10,800; 
Spreien: Van Heek cii Co., ƒ 17,310, id. ƒ 17,285, 

id. f 11,540; 
blauwe baai: (iebr. Pesscrs, ƒ 34,800, L. V. Lede

boer BB Zn., ƒ35,600, id. ƒ 26,700; 
blank linnen: Gebr. Van Thiol, ƒ13 ,055 , idem 

ƒ 74(0, idem fiHO; 
brugsbont: W. G. J. Raiuaer on Co., /* 18,821, C 

F. Stork on Co., ƒ27 ,010; 
hrtiiiibont (uf cotonncttc): dezelfden, ƒ 6 8 2 0 ; 
lederen kleedmguuwohea: J .A. de Booij Jr.,/"23,160, 

F. M. van Grinsven, f 22,960, idem ƒ10 ,860; 
raasels: J. A. de Bnoij Jr., ƒ23,950, F. M. van 

Grinsven, ƒ18,480, A. dc Booij Jr., ƒ12.420, F. M. 
vau (iriusven, ƒ ls,tiS(l; 

draagbanden: Gebr. Störniann, ƒ 8 8 8 0 ; 
stiirinbaudcn : J. F. Zegen en Zn., /-H'54.25; 
gereedschappen: G. H. J . v. d. Meulen, ƒ3099.875. 
geleerd huidpapier: (iebr. Uijtden Boogaard ƒ 2600. 

t r i i l i r m , 23 Oct.: het afbreken van hel linker-
en hel verhoogen en vergrooten vau het rechterbrug-
huis hij de schipbrug aldaar; ingek. 15 bilj., uls: 
II. Wont ink, te Arulioin, ƒ 4450 
(!. van Berkum, „ idem „ 3573 
II. v. d. Saud, „ idem „ 3369 
J. Cohen Gz., „ idem „ 3239 
II. Kloinhout, „ idem „ 3170 
.). H. de Vries, „ idem „ 3079 
J. P. Welsing, „ idom „ 3033 
G. .1. Hoogers, „ idem „ 20711 
M. K. Pruijn. „ idem „ 2965 
I). J. Hiddiuk, „ idem „ 2S93 
H. Heuvels, , idem H 28SS 
G. Liefting, „ idem „ 2769 
J. Tennissen, „ idem „ 2600 
.1. Auicrsroort, „ idem „ 2491) 
E. Bend riks, ,. idem „ 2398 
gegund. 

l'lrecht, 23 Oct.: het maken van bergloodsen voor 
a rli lie rio materieel iu verdedigingswerken te Utrecht; 
minste inschr. was J. van der Lip, te Utrecht, voor 
f86,800. 

Vnllenhate, 23 Oct.: hot mnken van een straatweg 
door dc gemeente Ambt-Volleuhove, lung 8040 M.; 
ingek. 6 bilj., nis: 
J. Kieviet, le Diemen, f 54,300 
.1. Zwolsmnn, „ Kuiuro, „ 52,100 
W. v. d. Hiiuveti vau 

Oordt, „ Apeldoorn, „ 61,981 
W. Arntz, „ Nulligcn, „ 61,147 
C. T. Seidcl. „ Vollenhove, „ 45,070 
1). T. Gaastra. ,. Tjumtnarum, „ 44,847 

/u i l en , 24 Oct.: lo. hot maken van gehouwen en 
in r ie li tin gen on het sialioti Winterswijk vau den Neder-
laodseh-U'estfaalsehen spoorweg; ingek. 10 hilj., als: 
II. Hay'ink, te Zutfen, ƒ 4 1 . 0 0 0 
11. G. van Hal, „ Groeuloo, „ 40,733 
A. Sieveriuk, ideiu „ 37,763 

G. Scburink, tc Zutfon, ƒ 3 5 , 8 0 0 
A. S. Sehaalsma, „ Harlingen, „ 35,400 
G. W. Toebes, „ Winterswijk, „ 34,953 
J. Fijlstra, „ Enschedé, „ 33,990 
J. Smit VII, „ Delft, „ 33,418 
A. Nuijs, „ Winterswijk, „ 33,414 
C. tor Haar, „ idem „ 30,9S0 
gegund. 

So. het maker van do aarde- cn ceuige andere wer
ken en het leggen van ijzeren cn aardon buizen, ten 
behoeve van het gedeolte spoorweg Zutfen—Winters
wijk, van deu Staatsspoorweg te Zutfen af tot aan de 
Berkel: ingekomen 3 biljetten, als: 
H. T. Wicgcrmk, te Groonloo. / 02,249 
R. A. Wicgerink, „ idem „ 61,900 
A. S. Scliaafsma, „ Harlingen, „ 52,400 
gegund. 

E l b u r g , 24 Oct : het maken van de aardebaan en 
het met klinkers bestraten van don Grooleu Woldweg 
in Oostorwolde, ter lengte vau 1215» M., benevens 
het bouwen van fi duikers in dien weg; gegund aan 
W. Arntz, te Milligen, voor ƒ 10,853, 

'•-•lage, 25 Oct.: het maken van eenige grond- cn 
bijkomende werken op cn nabij het staiioa Arnhem; 
minste inschrijver was G. Straalman, te Linue, voor 

ƒ 83,920. 

D e i n , 25 Oot.: de levering aan de artillcrio-stapcl* 
en oonatrnetiemagasjjnen van lo. 66 opzetten met plaat 
en correctiewig; minste inschr. was S. B. llarlogh 
Hcys, tc Delft, a ƒ 67 por stuk. 

2o. 66 vizicrkorrels: minste inschr. was dezelfde, 
a ƒ 18.03 per stuk. 

3D. 58 riclittafels; minste inschr. wus G. J . Bontjes, 
te Dolft. ii ƒ3.80 per stuk. 

4o. 58 standplaatsen voor den richter met verlioog
stuk; minste iuschr. was S. B. Harloch Hcys, te Delft, 
a /80.50 per stuk. 

Vervol»; der lïerichten en Mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

% Bij Wiegandt, Hampd en Parej, te Berlijn, 
is een werk van Dr. Emil Perels, lloogleeraar voor 
landbouwkunde te Weenen, versohenen onder den 
titel: llitndbnrh des landwirthsehaftlichen Was-
srrbatts, t 343 /eer goede houtsneden en 4 
chroinolithogi-ufteen (12 gulden). Wij vestigen er 
de aandacht op vau uilen, die bij vloeiing, grond-
aanspoeling, enz. belang hebben. De eerste afdeeling 
(hl. :f —114) bundelt over den regen, de verdamping , 
het grondwater en de bronnen, het drijfzand, het 
ontstaan van de moerassen, de natuurlijke en kunst
matige stroomen, de beweging van het water in 
lïvieivn, kanalen eu buizen. In de laatste paragrafen 
dezer afdeeling is gebruik gemankt van Darcy en 
Basin's formules, die voor waterleidingen van kleine 
ilvviii-sdonrstied -n voort redelijke overeenstemming 
met de practische metingen geven en zich aanbe
velen door haar eenvoudigheid of bruikbaarheid. Bij 
de leer van de beweging van water in buizen voor 
drooglegging is de formule van Von Mollendorff ver
worpen. Volgens de overtuiging vnn den schrijver 
zijn da [Hoeven, die lot grondslag dezer formule 
gediend hebben, niet te vertrouwen. Hij geeft de 
voorkeur aan die vnu Eytelwein, mits verbeterd door 
een draineer-coéffiriènt, die met het kaliber der 
buizen grooter wonlt. 

De schrijver heeft menige strijdvraag van den dag 
buiten behandeling gelaten, zooals het opruimen 
van de rivierdijken, wat , volgens hem, in enkele 
gevallen wenschelijk zijn kan, maar eerst na eeuwen 
tot beginsel kan wonlen verheven. Zoo ook de aan
wending van scheepvaart kanalen tot besproeiing; 
eindelijk de aanwending van het water der steden 
tot vloeiing. De rationeelste aanwending hiervan, 
zegt hij, is tot heden nog niet gebleken, noch uit 
wetenachappalyke onderzoek ingen, noch uit practische 
ervaring. Tot heden is niemand instaat daarom
trent onoinstootelijke wetten met eenige zekerheid 
vast te stellen. 

In de tweede afdeeling (Technischer liflsst'r&au, 
hl. 115—282) worden o. a. behandeld: de verdedi
ging van de rivieroevers, de dalversjieii-ingen, de 
uitdiepingen, de dijken, de stuwen, de sluizen, de 
kanalen, de buizen, het grond vervoer, de bruggen 
(doorlaatwijdte , houten bruggen, massieve bruggen.) 

In de derde afdeeling {Die Entwdsserung, bl. 
283—492) spreekt de schrijver over de moerassen, 
de grondaans|H>e!iiig (colmationen) — het opvoeren 
van het water, het draineeren, het leegmaleii vun 
meren, de veencultuur, de mnatschnppijen voor 
droogmaking. 

De vierde afdeeling (Die Be wasser ung, bi. 493— 
078) is gevvijd uan de bespnviïngen iu Indie, Egypte, 
Algerie, Spanje, Italië, Frankrijk, België, Duitsch
land en Oostenrijk, aan de leei der vloeiing, aan 
de beproeiing van tuinen, velden voor koren, mais, 
rijst enz., aau de vloeiing van weiden , de kosten, enz. 

Het boek bestuit met een bibliografie. 

Vooral ter wille vau de Indische ingenieurs plaat
sen wij deze aankondiging en inhoudsopgaaf, daar 
de schrijver ook ivkening heeft gehouden met de 
invloeden van het luchtgestel der keerkringen. 

— § De Annates des Pnnts ct Chaustées behelzen 
een merkwntmligcn stutistisrhen arbeid , die de nauw
keurige verhouding aangeeft van het getal ongeluk
ken op de Frunsi'he spoorwegen lot het getal ver
voorde reizigers. 

Als men de offirieele bescheiden raadpleegt, be
vindt men, dat er in Frankrijk len tijde der Messa-
gcries ol' diligence-diensten, i gedoode reiziger was 
op ongeveer 33.">,(I00 vervoerde reizigers, 1 gekwetste 
op 30,000, terwijl er opde 1,781,403.687 reizigers, 
vervoerd langs de Fransche spoorwegen van 7 Sept. 
183r> tot 31 Dec 1875, slechts 1 reiziger gedood 
wenl op 5,178,400 vervoerde en | gekwetst op 
580,450, 

Als men de ongelukken in twee groepen verdeelt, 
lieaiitwnonlettde aan de twee tijdvakken van 7 Sept. 
1835 tot 31 Dec. 1854 en van 1 Januari 1855 tot 
31 Dcc. 1875, zijn de cijfers als volgt: 

In 't eerste tijdvak (van 7 Sept. 1835 UU31 Dec. 
1854), heeft uien 1 gedooden rei/iger op 1,955,555 
vervoenle en 1 gekwetsten op 400,555; 

In 't tweede tijdvak (van 1 Januari 1855 tot 31 
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Dec. 1875) 1 gedood» reiziger op 6,171,117 ver
voerde en 1 gekwetsten '«i> 590,185. 

Men ziet, dat iu het laatste tijdvak het getal on
gelukken aanmerkelijk is afgenomen. 

Sedert is d e verhouding nog gunstiger geworden, 
en de uitkomsten vuor landen gelijk Frankrijk. En
geland en Uelgie zijn inzonderheid veelbeteekenend. 

In Frankrijk: Reizigci-s. 
1872—75 1 gedood op 45,258,270 

1 gekwetst op 1,024.300 
Iu Engeland: 

4872—75 1 gedood op± 12,000,000 
1 gekwetst op ± 366,000 

ln België: 
1872—70 1 gedood op± 20,000,000 

1 gekwetst op ± 3,500,000 
Het bovenstaande samenvattende, had men in 

Frankrijk, teu tij deder Messagerie», dc kans gedood 
te worden door 300,000 reizen te doen en gekwetst 
op 30,000 reizen. 

Op de spoorwegen in Frankrijk werden die cijfers: 
Beizen. 

van 1835—1854 2,000,000 cn 500,000 
• 1855—1875 6,000,000 • 000,000 
» 1872—1875 45,000,000 i 1,000,000 

De schrijver toont aan, dat iemand, die dagelijks 
tien uren langs den rnworweg reist met een snelheid 
van 50 kilometer in 't uur (aangenomen, dat de 
gemiddelde afstand der reizen 30 kilometer is), in de 
hierboven aangewezene tijdperken de kans zou gehad 
hebben van door een ongeluk te worden gedood: 

van 1835—1854 1 kans in 321 jaren, 
t> 1855—1875 1 • » 1014 » 
» 1872—1875 1 i • 7430 i 

B I N N E N L A N D 

'S-Qravenhage. He Minister van Binnenlandsche 
Zaken heeft, bij beschikking van 24 September j l . , 
aan J. van Dijk Jzn., te Meppel, tot wederopzegging, 
vergunning verleend voor eeu stoomsle.?|Miienst op het 
Meppeletdiep, het Zwarte Wateren het Zwolschc Diep. 

— Dezer dagen heeft een brochure het licht gezien , 
waarin een nieuw plan tot verbetering van de ge
meenschap te water tussehen Amsterdam en Rotter
dam door den heer W. Brandsma Johzn., hoofdopzich
ter van den polder Prins Alexander, ter sprake wordl 
gebracht. Met duit zich ten deele aan bij het plan 
ran de heeren Stieltjes en volgt, evenals dese, de 
Schinkel, de ringvaart van de Haarlemmermeer tot 
de Oude Wetering. Vandaar echter richt het zich 
niet door het Brnseniermeer langs de Woudwetering 
naar Allen, en verder langs de Gouwe en den Hol
landschen IJsol nuar de Haas, maar het slaat den 
kortsten weg in naar Hottenlain, niet gebruikma
king van de Rotte. Van de Oude Wetering af 
wenscht de heer B. namelijk een kanaal bewesten 
het Brasemernieer te graven naar de Woudwetering, 
en van het punt waar deze den Ouden Hijn ontmoet 
een kanaal aan te leggen van 7 kilometer naar 
Moerkapelle, vanwaar het door rectificatie der Rotte 
tot Rotteidam woidt voortgezet. 

Het groote voordeel van dezen weg is, volgens 
den schrijver, dat hij alleen aan de iiiteindensclmt-
sluizen noodig maakt en het peil gemiddeld op 0.50 
M. — A. I'. kan gebracht worden, dus gemeen met 
de boezemwateren van Rijnland. Het maalpeil op 
de Rotte behoeft daartoe slechts 10 c.M. te worden 
verlaagd, en daartoe de 8 watermolens op de rivier 
te worden vervangen door een stoomgemaal van 320 
PK. op Schielunds Hoogen Zeedijk te Rotterdam, ter
wijl aan de Kostverloren Wetering, Amstenlam. een 
gemaal van 130 PK. noodig is. De weg is korter 
dan de andere, die ontworpen zijn, heelt tussehen 
de uiteinden geen tiisschensluizen, bezit op vele 
plaatsen reeds groote diepte en is, volgens den ont
werper, ilie echter geen raming geeft, geldelijk niet 
onvoordeclig. 

Gouda. In de Gemeenteraadszitting is uitvoerig 
gediscussieerd over de zeker belangrijke vraag, of 
het beter is dc oiwnbare gemeentewerken in eigen 
beheer te doen maken, dan wel die publiek te doen 
aanbesteden. De Raad besliste met 0 tegen 8 stem
men ten voordeele van eigen beheer. 

I N G E Z O N D E N . 

Pij de vele en zeker gegronde klachten, welke 
er van t i j d tot tijd worden aangeheven oin zware 
klokken iu beweging te brengen en op voldoende 
wijze te kunnen luiden — men denke hierbij vooral 
aan de Keizersklok te Keulen, de klokken te Oro
ningen enz. — is het ons aangenaam betrokken 
autoriteiten op eene nieuwe vinding op dat gebied 
opmerkzaam te kunnen maken. 

Het is namelijk den fabrikant A. II. van Bergen 
te Heiligerlee (prov. Groningen) gelukt, eene inrich
ting totstand te brengen — geheel eigen vinding 
Waardoor dat gebrek tan eanemale wordt uit den 
weg geruimd. 

Aan zijne fabriek is op dit oogenblik tc bezich
tigen een metalen luidklok van circa 3000 kilo, 
bestemd voor d e stad Hulst in Zeeland, luidbaar in 
een ijzeren klokstool van nieuw systeem. Deze in
richting vordert niet meer dan '/ 3 der gewone kl acht, 
en de torens hebben bij de beweging der zware 
lichamen bijna niets tc lijden. 

Wij meenen belang hebbende kerk- en gemeente
besturen geen ondienst te doen , door hen op deze 
uitvinding attent tc maken. 

Advertentien. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor lie Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

n edaotle 
van genoemd Weekblad. 

T o t V r | | « l n a : - « v o u € l m * t r » - n u r o n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

AANBESTEDING 
VAV san 

FABRIEKGEBOUW. 
Op Donderdag 8 November 1877 des namiddags 

te 1 ure, zal door den HeerC. G. L. VAN WENSEN' 
tc Leiden wonlen aanbesteed : 

het maken van een FABRIEK met 
MACHINE- en KETELGEBOUW. 
schoorsteen en verdere INRICHTING 
op de buitenplaats Q i a r d i n i nabij 
Leiden buiten de voormalige Hooge-
woerdspoort. 

Het bestek en de teekeningen liggen op voornoemde 
buitenplaats ter inzage en overname, terwijl de be-
Btekken aldaar a ƒ 1.00 verkrijgbaar zijn gesteld. 

De aanwijzing in loco zal geschieden Op Dinsdag 
6 November des voormiddags te 11 uren. 

B O U W G R O N D E N 

BERGEN-OP-ZOOM. 
De Notaris II. A. VAN ( lOCH 

tc Bergen op-Zoom, zal openbaar VEILEN en 

verkoopen: 
le Koop. Een perceel BOUWGROND, gelegen 

ten oosten van tien Straatweg van Bergen-op-Zoom 
op Antwerpen, groot 6 aren 531/,,, centiaren, kad. 
sectie G. ged. van no. 2332. helend zuid de 2e koop, 
Oost C. A. Da vervelt lt, noord M. Hagenaars en (_'. 
A. Daverveldt. 

2e Koop. Een \wtx\ROUWGHOND, gelegen 
aldaar, groot 6 aren 53Vu centiaren, kad. sectie 
G. ged. van no. 2332, helend zuid tie 3e koop, 
oost Am. Asselbergs en C. A. Daverveldt, noord dc 
le koop. 

3e Koop. Een perceel BOUWGROND, gelogen 
als voor, groot 6 aren 53*/,s centiaren, kad. sec
tie G. geil. van no. 2332, helend zuid en oost 
Ara. Asselbergs, noord de 2e koop. 

Massa dezer drie koopen, groot 10 aren 60 
centiaren. 

4e Koop. Een perceel BOUWGROND, gelegen 
ten zuiden tier üedemstraut, groot 7 aren 87J cen
tiaren, kad. sectie G. ged. van no. 2015, helend 
zuid en oost Arti. Asselbergs, west tie 5e koop. 

5e Koop. Een perceel BOUWGROND, gelegen 
als voor, groot 7 aren ÜT\ centiaren, kad. sectie 
G. gad. van no. 2615, helend zuid Arn. Asselbergs, 
west Laro, oost tie 4e koop. 

Massa van koopen 4 en 5, groot 15 aren 85 
centiaren. 

Te aanvaarden 1 December 1877. 
Grondlasten voor tie koopers van 1o Jan. 1878. 
Betaaldag tier Koopsom 1 Maart 1878. 
De zitdagen zullen worden gehouden: 

Ter voorloopige toewijzing 
in »De Draak" bij deu Heer J. B. Tainnos te Ber
gen-op-Zoom, Dinsdag G November 1877, 

ter finale toewijzing 
in het » Nedert Kofliehuis" bij den heer F. M . 
LKMMEHS aldaar, Dinsdag 20 November 1877. 

Beiden ties avonds ten 7 uur. 
Nadere Inlichtingen op franco aanvragen geeft 

genoemde Notarfa. 

Maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Dingsdag den 20' t e B November 1 «77 , des na
middags ten 2 ure, nan het Cenlnialbiireau dei 
Maatschappij tot Exploitatie vau Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 183. 
Het verhoogen van een gedeelte KAAI

MUUR van Bazalt, het leggen van 
een Spoor en eenige verdere werken 
aan de spoorweghaven te HELMOND, 
ten behoeve van den Spoorweg van 
MAASTRICHT naar EINDHOVEN. 

De bestelling geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens Ait. 15 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van tien 20"™ October 1877 ter 
lezing aan hel Centraulhurenu bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van tien Soelie-Ingenieur te Venlo 
en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen te 
bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven tloor tien Sectie-In
genieur te Venlo, 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
u<i« October 1877. 

Utrecht, tien 18 J e n October 1877. 

Bouwkundig Teekenaar. ' Ontmanteling der vestingwerken 

PRIMA QUALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ6.— . per 25 vaten / 5.70, 
per 50 vaten ƒ5 .40, 

bi j grootere partijen over den p r i j s nader 
overeen te komen, 

AUGUST ©STER, 
f i l a s h a v e n 12 te R o t t e r d a m 

Een geschikt BOUWKUNDIG TEEKEN AAR 
vindt betrekking bij tie Nederlaiiilsch-Wesifaalsche 
Spoorweg* Maat schappij te \Vi nierstrijk. Sjioeilige 
indiensttreding wonlt verlangd. 

Men gelieve zich te adresseeren aau den Direc
teur-Ingenieur der Maatschappij le Winterswijk. 

OPZIGTER. 
Op een tractament van ƒ 1000 per jaar wonlt 

bij de uitvoering van een belangrijk nanlcwcrk ge
vraagd een BOUWKUNDIG OPZIGTER, be
kend met grondwerk, terreinopname en kaar-
teringen. 

Helanghchlieuden adresseren zich met franco brie
ven onder letter 11 aan het Bureau vnn De Opmerker. 

Afschriften van attesten op fr. aanvr. gratis an franco. 

DROOG HOUT. 
Niet aan werking onderhevig hont. 

Adres 

F A B R I E K VAN K R I M P V R U H O U T 

Willcnburger dijkje, 31A, AMSTERDAM. 

Afschriften vnu attesten op fr. aanvr. gratis en tranen. 

EEN GASMOTOR 
Ti: HOOI*, vnn twee pwardenkrnrhl, 
ti'K«n November bij II. V. V TillKNI-:. 
Boekdrukker te \ ijtneajen . die dezen 
door een zwnardere beeft vervanujen. 

to Groningen. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gro-

ningen maken hclaiigheblieiideii opmerkzaam hierop, 
tlat duor den raat! dier gemeente is besloten tot 
aanstelling, tijdelijk, vau een AMBTENAAR, 
belast met het ontwerpen van een plan 
van aanleg van de na de slechting der 
vestingwerken te Groningen vrijkomende 
terreinen. Deskundigen, die wenschen voor zoo
danige aanstelling in aanmerking Ie komen, zullen 
zich voor deu lüdeu November a. s. schriftelijk 
moeten wenden tot burgemeester en wethouders. De 
aanstelling geschiedt voorloopig voor één jaar op eene 
jaarwedde van ƒ 3 0 0 0 , daanmtler niet gerekend de 
reis- en verblijfkosten, die de te benoemen deskundige 
Ier zake van zijn arbeid heelt aan le wenden, welke 
afzonderlijk wonlen vergoed. 

Bij voorkeur zullen voor eene benoeming in aan
merking komen zij, die den rang van ingenieur be
zitten. Aan den benoemde zal van wegc burgemeester 
en wethouders .(en lokaal worden aangewezen voor 
het verrigten van zijn werkzaamheden. 

GRONINGEN, 15 October 1877. 
Bnniemeesler en Wethouders : 

B. VAN BOIJEN. 
De Secretaris: 

JACQUES OPPEN1IE1M. 

H. SI. SUY VjHSJFt, 
S T O O M K E T E L M A K E R 

en Fabrikant van Stoom- en andere Werk 
tuigen, voorheen Lid dei-

firma SUYVER Hk. JONKER & Zn.. 
levert in den kortst mogelijkeu tijd K E T E L S vun 
alle bekende typen; belast zich met alle répara 
tien eu veranderingen aan bestaande Ketels. 

Hollandsche Tuin, 
Blokerstraat 20 en 23, 

AMSTERDAM. 

Th. J. DOBBE 
te U T R E C H T , Voorstraat II. 302. 

MAGAZIJN van alle soorten van 

TEEKEN- EN n m " » m " n 

TEN I1IKXSTE VAN 

Ingenieurs, Architecten, Aannemers, enz. 

Neuchatel As p h a I te Company Ltd. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A L D £ J T R A V E R S . 

>eft lieri^'l ilat door baar tot eenige A l l K N T K N vuor den 
verkoop vun ASPHALT i n broodon /ijn aangesteld: 

FOLKERS &. C". te Amsterdam, 
door wie ook tnt liet leggen Van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel .Veder-
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek. IVItweg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

SUIJVER Bk. J O N K E R Sv ZOON 
S T O O M K E Ï E L M A K K U S te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

1 A G A Z U N T U T E E K E N B E H U E F T E \ 
voor BOUWKUNDIGEN 

H E R N d . J . Z A N D V L I E T , 
O u d e g r a f h t, hoek Vinkenbargsteeg , 

te U T R E C H T . 
O N T V A N G E N het L E D E R C A L Q U E E R P A 

P I E R , een geheel nieuw soort, goed doorschijnend en 
zeer sterk: wijders alle andere Teekenbehoeften. 

TE KOOP voor fmT 
STORM ISuïJSINO, WATERBOUWKUNDE, 

2 deelen met ATLAS in halt' lederen handen, /eer 
net exemplaar. Men adressen' 7.ieh niet franco 
hrieven letter I' bij den Kantoor.lloekhniidelaai' 

H. T HENDRIKSEN. 
Hoogstraat '287, 

/< O ITER DAM. 

U K S B O O T N T K '1 I G \ Z I . 1 \ I - . Y V A K 
nIRIKRKl 

«.< i n t o i i v i K K V i i \ v i u;i,>> 
bevinden licb 

ROTTERDAM, AMSTERDAM, 
Nieuwland N-. 1. Bloemgracht 77. 

(Vasteland) O. & 3. COOL, Fabrikanten 
III I. HIK) \ II 

Amsterdam Parijs Arnhem Philadelphia 
1866 1867 1868 1876 

Amsterdam 1877. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Talélbazalt-groeven 

in RUNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BRUINSTEEN, ÏOOBVASTÏ STEENEN, ENZ-
Nieuu-ehaeen S.zijde 55, Hotterdnni. 

Te Huur «n Te Koop. 
MODDERBAKKEN en DEKSCHUITEN van 
verschillende afmetingen. 

HEI-MACHINEN en LOCOMOBILES. 
II A N li E I, in BOUWMATERIALEN n 

STEENKOLEN. 
Adres : de Firma Gebr. SCHOONENBURU, Kleine 

Wittenbnrgerstraat te AMSTERDAM. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JONGH i Co, l'iv. lug. 

te O U D E W A T E B . 
Vervaardigen Hand-baggermolens tevens vooi 
stoomkracht ingerigt, Palentrekkers, Zangtoe 
stellen voor bet ouder water afzagen van |ialen, enz. 

B. H0LSH0ER te Arnhem. 
FABRIEK en MUiAZIJN van Instrumenten 

voor wetensehap|ielijk gebruik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers. Veld-, Marine- en 
Theaterkijkers, Br iel balansen, en/, enz. 

Bij den nitgevcr P. \V. VAN HE WEIJEI1, te 
Utrecht, zag lioili'n het lirlit : 

Oorzaken van het springen van 
stoomketels en de middelen ter voor
koming, met uitslaande plaat en Wet 
op het gebruik van stoomtocstellcn 
van 28 Mei 1869, Stsbl. n". 97, door 
J01IAN SPRUIJT. Prijs f0.75. 

Dit werkje bevat tal van behartigenswaaidige wen
ken voor allen die iu eenige betrekking staan tot 
het vervaardigen of gebruiken vau stoomketels en 
stoomwerktuigen. Dewijl het liook op een groot 
debiet berekend is, is de prijs, ƒ 0 . 7 5 (08 pagina's 
inhoud met uitslaande plaat), zeer laag gesteld. 

Q«drukt by, 6, V . VAM DER WIEL <V Cv te Arnhen. — Alle stukken en advertentien te adresseeren aan den Redacteur F. W. VAN GENDT JGrni. te Arnhem. — Uitgave van D. A. THIEME, 
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DE BESTAANDE EN' DE ONTWORPEN WATER
WEGEN VAN AMSTERDAM NAAR ROTTER

DAM EN NAAR DE WAAL. 
(Vervolg van No. 43). 

Het vervolg en slot van het artikel, aangaande 
bovengenoemd onderwerp in Het Vaderland opge
nomen, is van den volgenden inhoud: 

V. De uitkomsten der rivierverbetering 
no 1857. 

DIII het j.uir 1850 is het gat van St.-Amines 
afgesloten en door cen schutsluis de scheepvaart in
standgehouden. Reide rivieren zijn nu tot zeker vrij 
hoog winterpeil van elkander gescheiden en zijn alleen 
soms nog, bij zeer hooge standen, over die over
laten met elkander verbonden. Door die sluiting van 
het vroegere Schaiisengat is aanvankelijk de grootere, 
meestal hooger liggende rivier de Waal een beetje 
iu waterspiegel bij St.-Audries, en cen vak beneden 
en boven dat punt, verhoogd; de kleinere, meestal 
lager liggende rivier, de Maas, aanmerkelijk in 
waterspiegel gedaald Ik liegin daarom mijn verge
lijking tier diepten in ill- vaargeul niet 1857, om 
onafhankelijk te blijven van de werking, die de 
sluiting vau dat zoogenaamde Sehansengat op de 
Waal gehad heeft, liet is bekend, tlat, naar aanlei
ding van een rapport over i•iviervrrbeteriug van de 
heeren iiistiectein's van tien Waterstaat Ferranil en 
Van der Kun van 18 Jan. 1850, de Minister Thor
becke, die niet lang op zijn daden liet wachten, 
reeds op het budget van 1851 een som voor rivier-
verbetering bracht, welke jaarlijks gestegen is. lu 
1857 had men this zes jaivn rivioivorlieteriug achter 
zich. Vergelijkt men nu den toestand van 1 S57 mei 
dien welke nu bestaat, dan vindt men het volgende. 
De cijfers, die ik zal mededeelcn, zijn getrokken uit 
de verslagen van den Minister van Rinnenlaudsche 
Zaken aan deu Koning over tie openbare werken . 
in welke de gegevens over tie rivieren natuurlijk 
atkomstig ziju van de auibteiiareii van tien Water
staat. Daar de diepte iu de vaargeulen van den Wa
terstaai afhangt en tie laagste waterstanden uiet 
voor alle jaren gelijk ziju, heb ik, ter vergelijking 
van de afkomende massa bovenwater, de rivierstan
den aangegeven te Keulen en te Emmerik ot Lotnth. 
De stand le Keulen is aangegeven hoven de I) der 
peilschaal, tiaar liggende op 35.85 M. 4- A. I*., 
omdal alwat met scheepvaart iu verband staat, ge
woonlijk daarnaar reken!. Juister zou het echter zijn 
de waterstanden te Emmerik of Lohilh te nemen, 
die onafhankelijk zijn daarvan, of het water komt 
uit den Rijn Imven Keulen, of uit groote zijtakken 
(Ruhr, Lippe) '"'rieden Keulen. Alle andere standen 
dan te Keulen zijn aangegeven met lieirekking tot A. l \ 

Kleinste waterdiepte in de vaargeul, uit de 
verslagen aan dm Koning over de open

bare werken getrokken. 

Wnterstauden, tSf vericelijking vnu het afkomende water. 
Sqit. Nov. Xnv. Si'iit. 

1875 
5-20 Oct. 

|s:.T ls:. 1874 
Si'iit. 
1875 1877. 

Te Keulen, boven 0. . I .--tl 1.61 0.76 1.30 1.65-1.35 
,, Emmerik + A.P . 11.05 11.15 10.21 
,. l^jbith •+- A.1'. . . 10.07 0.07 0.78 10.30-0.111 
,. St.-Aiulrirs -t- A.1'. 3.00 3.54-3.311 

Plant, ilcr wosrn. 
WAAL. 

Lobith-Nouicgeu. . . . 1.60 
Kerk tc Slijk-Kwijk . . 1.06 1.42 1.55 
Nijinrgi ii-ltriitcn. . . . 1.80 
BtMnfihr. bij Usm-

doorn 1.00 1.30 
Drutcli-Opijucn 1.61 

1.13 1.86 Vwiksclm rek 1.78 1.13 1.86 1.30 op 
5 Oct 

Opijncn 1.45 1.93 tc Opijncn 1.45 
St..And. 

Opuiicti-t.orkum . . . . 1.66 
Vuren 1.80 1.34 1.30 1.40 

5 Oct. 
NtOF.R-ltUN EX LEX. 
Nabij il. 1.1.1'lmoud . . 1.31 1.00 1.60 
Malbur^schc veer . . . 1.00 1.26 (1.85 1.50 
ltijiibiuvi-1 1.55 0.00 1.40 
IteueduD Driel.rbivnT. 1.00 1.40 0.60 1.30 
Tussehen llor.lt ru 

-i• < i n • II Wrji'k. . . 1.40 1 li'II' ilrll 1 TMf tl' DllO-
ili'uuiiril 1.10 0.80 1.40 

lletemisrhe rok . . . . 1.2(1 0.80 1.2(1 
Heli Miiuuswauril . . . 1.20 1.60 
Even buvcu 't veer te 

Ophfusih'U 1.35 1.00 1.40 
Idem beneden 1.46 
De Specs 
Miiuiik" In Teer. . . . 

1.20 0.71 1.10 De Specs 
Miiuiik" In Teer. . . . O.01Ï 
Veertig gaitnli-ii ti 

1.40 Maurik 1.55 0.06 1.40 
Itcusiehi-nis. veer. . . . 0.115 1.25 0.05 1.10 
KiirteuuonlHclie rek . . 1.40 
Oud-Knilenb. veer. . . 0.61 1.30 0.70 1.10 
Vrccswyk 1.30 
Even buven Schoouho-

1.20 1.30 0.05 op 
5 Oct. 

1.20 1.30 0.05 op 
5 Oct. 

Ik bespreek hier niet wat tic rivieren gewonnen 
hebben dooi' tlijksverlegging, afsnijden van bochten, 
rechter maken van kromme vakken, verbetering der 
jaagpaden, enz. Hier bespreek ik alleen den gewon
nen diepgang, niet voor een locaal vak, maar voor 
de Rijnvaart. Deze wonlt beheerscht door tie diepte 
op het outliejrste punt en , daarnaar ivkeucndc, komt 
men tot tie volgende uitkomst. 

Ik vergelijk opzettelijk de jaren 1857 met 187M. 
1875 en 1877, omdat daarin de waterstanden bo
ven, dus de waterafvoeren, tamelijk gelijk zijn. 

Op de Waal. 
In 1 «57 ondiepste punt 1.45 M. 
In 1873 » » 1.78 M. 

Vooruitgang in 16 jaren 0.33 M. 
In 1857 ondiepste punt 1 45 M. 
In 1875 • • 1.30 II. 
De waterstand was toen 

te Keulen iets hooger, meer 
benedenwaarts iets lager 
dan in 1857. — 

Teruggang in 18 Jaren 0.15 M. 
In 1857 ondiepste punt 1.45 M. 
In 1877 .. » 

na uitbaggering 1.41 M. 

Teruggang in 20 jaren 0.04 M. 
Neemt men den toestand vóór die baggering, dan 

blijkt tie teruggang nog sterker. Ik nam daarvan 
op 5 October II. de proef. Van Rommel opvarende 
niet de Nijiueegsche boot sKoutngiu", kwamen we 
met 1.40 M. Opgegeven diepgang bij St.-Aiulries, 
een paar malen stootende, tot bij deal'komende hout 
"Koophandel", die niet venier had kunnen komen 

dan even boven St.-Andries. Na overlading der 
zwaardere lading van de »Koophandel" op de «Ko
ningin", voer de »Koophandel" met minder dan I.40 
tot Tiel, waar ik tie boot verliet. Volgens opgaven 
van den heer Kievits te Amsterdam, stond er toen 
1.48 M. water te Drakei eu 1.30 M. te Varik. 
Deze opgaven sluiten met mijn waarneming en met 
die van tien Waterstaat. Kr was dus 5 October 1877 
bij een waterstand te Keulen vau 1.05 M. niet meer 
diépte 'lan in 1857 bij 1.3C M. Dus was (buiten 
de uit nood verrichte baggering) de toestand op dal 
punt teruggegaan. 

Op Neder-Rijn en Lek. 
Deze zal ik in drie vakken verdeden, om le kun

nen oordeelen over den toestand beneden Vreeswijk, 
tussehen Vreeswijk en den ontworjien kanaalmond 
Imven ile (Irelibe, en den beueileinnond van het Pan-
nerdensche kauaal. 

Op tic Lek van Krimpen tot Vreeswijk. 
Ondiepste jfuut in 1857 even boven 

Schoonhoven 1.20 M. 
Ondiepste punt in 1875 even boven 

Schoonhoven 1.30 » 
Dus vooruitgang in 18 jaren. . . 0.10 i 
Volgens Opgave vnn den heer Kievits 

stond er op 5 October 1877 slechts 
0.05 M. water, en dit stemt overeen 
met het feit, tlat het stoombootje 
op Schoonhoven benedenwaarts in 
het begin van OetoIxT vastraakte. 
Dus teruggang iu 20 jaren . . 0.25 • 
Van Vreeswijk tnt even boven de Grebbe wns het 

ondlwpste punt: 
in 1857 bij hel Oude Kuilenb. veer 0.81 M. 

» 1875 D » lleusicheiiische • 1.10 T> 
Dus vooruitgang in 18 jaren. . . 0.29 » 

Van boven de Grebbe tot het Pannenleiische ka
naal was tie minste diepte: 
iu 1857 bij het Malburgscheen bij het 

Drielsrhe veer 1.00 M. 
in 1857 bij het Drielsche veer . . 1,30 • 
Dus vooruitgang in 18 jaren . . . 0.30 • 

Het besluit, uit tleze cijfert te trekken, is dus, 
tlat feitelijk, bij allerlaagste st muien en rekenende 
op een enkel ondiep punt, dus voor de practijk, de 
Waal in 16 jaren, bij ongeveer gelijken afvoer van 
water, is teruggegaan, en wel tot 1873 met 0.33 
M . , om dim van lieverlede bijna tot den toestand 
vau 1857 terug te keeren in 1877. En dat op de 
Lek cn den Neder-Rijn het bcuedenvnk 0.10 M. heeft 
gewonnen, het middelvak 0.29 M. en hel vak Imven 
de Grebbe 0.80 fct 

Iisat men echter enkele droogten buiten rekening, 
dan is bet wel mogelijk, dat ook de Waal iett ge
wonnen heeft an tlat bij minder lage standen dan 
van 1857, 1873, 1874, 1875 en 1877 wellicht 
eenige vooruitgang (b.v. een paar decimeters) zou zijn 
waar tc nemen. Maar in elk geval leeren deze cijfers: 
tlat het veldiepen van 27 kilometer rivier van Jaars
veld tot Krimpen van 0.95 tot 3.50 M. diopte toch 
niet met ecu verachtelijk stilzwijgen (ids in de bro

chure-Waldorp) behoort te wonlen voorbijgegaan, en 
dat het een werk is, waarhij etui reeks van jaren 
en een reeks van millioetien gemoeid kunnen zijn. 
VI. Bezwaren van den heer Waldorp tegen het 

kanaal door dc Geldersche vallet. Mijn 
bezwaren tegen het denkbeeld van 

den heer Waldorp. Besluit. 
Het eerste bezwaar van den heer Waldorp tegen 

het kanaal naar Doodewaard is: het verband met de 
Zuiderzee-ontworpeu. Volgens de berichtgevers aan 
den heer Waldorp zou tie ringvaart van de Ketel 
langs tie Zuiderzee tot Naaiden, Weesp en Amster
dam eerst in hel 14'' jaar na het begin tier onder
neming totstand zijn gebracht 

Dit is klaarblijkelijk onmogelijk. Die ringvaart, 
evenals de ringvaart ïn Noord-Holland, moet gereed 
zijn vóór het sluiten vau den dijk tussehen Enkhuizen 
en de Ketel, dat is vóór het 8'' jaar; stel: in het 
7' jaar, maar niets belet dit kanaal iu 5 jaren ge
reed te makeu en aelgktgdig het vak van Amers
foort naar Doodewannl te graven. Het hoog uitge
meten bezwaar: de brug iu den Rijnspoorweg aan 
den Omval moei verbouwd wonlen, is geen beswaar. 
Wie een droogmaking van circa I 20 miilioen gulden 
onderneemt, zal ook wel over die eene brugverwy-
tling heenkomen. 

Eene t weetic beswaar van den heer Waldorp be
treft tie vele te snijden spoorwegen en is eeniger-
mate waai'. Maar dit hangt te zamen met een thans 
geheel verkeerde richting van de ringvaart van Am
sterdam tut bij Naaiden, lu hel oorspronkelijke plaii-
Heijerinck van 1800 ging de ringvaart bewesten 
Vaarden langs de te verruimen trekvaart naar Muiden, 
eu bereikte met een Iwcht liezuitlen die vesting tie 
Vecht. In mijn herzien ontwerp van 1800 eu Mei 
1870 week ik in zooverre daarvan af, dat ik de 
richting door het Naanlermcer naar Uitermcer nam. 
Men herinnen' zich, dat de onteigeningswet voor 
deu Ooetersjiotirvveg eerst ïn het najaar van 1870 de 
Tweede Kanier bereikte; dat de waterweg van 
Zwolle naar Kuiupcii «MI naar zee met sluts wijd te van 
12 M. nog niet was uitgevoerd, en dal iu Amster

dam de verruiming der Nieuwe Vaart met sluis van 
12 M. aan tien mond nog niet was totstandge-
bracht, en men zal zien dat tie toestand geheel 
veranderd is. De lichting van tie ringvaart moet 
thans blijven geheel benooiileu tien Oostei-spoorweg 
tol voorbij Naaiden, alle sluizen op die ringvaart 
moeten 12 M. wijdte bekomen, opdat de schepen 
vau Zwolle en K:IIII|H>II daarlangs naar Amstenlam 
kunnen komen, en verder door het Noonlzeekanaal 
n.iai buiten, liet is onmogelijk ilie vaart jarenlang 
te laten wachten, en waai-om.' om een brug te ver
ruimen. 

Het bezwaar der meerdere sluizen vervalt ook , 
wanneer (als iu het Zuiderzee-ontwerp is voorgesteld) 
tloor een krachtige stoombemaling aan de Eem, hel 
pand van Amstenlam tot de Eem eeu zelfde laag peil 
verkrijgt. 

Het bezwaar der dwarsvaart (traverse) van den 
Neder-Rijn leidt den heer Waldorp tot het denk
beeld, dat er een stuw op de Lek noodig zou zijn, 
om die dwarsvaart mogelijk Ie makeu. Welke uu 
is dr- grootte van dat bezwaar? 

Volgens de medegedeelde talud was het onderscheid 
in het ondiepste punt op tien Neder-Rijn tussehen de 
Grebbe en Wagenuigen en tic Waal boven Doode
waard : 

In 1857 1.00 — 1.20 = 0.40 M. 
. 1873 1.00 -1.20 =0.04 » 
» 1874 1.30 —0.80 = 0.00 » 
» 1875 1.55 —1.20 — 0.35 » 

Het komt er tins op aan hoogstens 0.0-1 M. 
buitengewone meerdere diepte over eeuige honderden 
meters diepte op den Neder-Rijn te liehouilen. 

Dit zal bij de onregelmatige bu<leinligging der 
rivieren, beslaande uit dorjiels met tussclieu liggende 
diepten, wol geen bezwaar hebben, en voor tie helft 
zeker door eenige buitengewone kribwerken te ver
krijgen zijn, terwijl het baggeren val n 511 M. 
bnvile geul over een paar honderd meters dwars 
tloor tie rivier, 0.30 a 0.40 M. diep, toch ook geen 
reuzen werk is. 

Vreemd, tint de heer Waldorp die travers zoo 
iniH-ilijk vindt, maar niet eenmaal spreekt over de 
travers met 3.50 M. diepte, die in zijn deuklieeld, 
bij Jaarsveld. ntrodig is 

Het bezwaar eindelijk vau 't schut peil bij hooge 
standen beslaat bij alle sluizen aan de hoofdrivieren. 
Maar te Doodewannl is hei volkomen onschadelijk 
voor de Rijnvaart. Dat ichutpeil zou volgens den 
heer Waldorp gesteld moeten worden up I '/,, meter 
boven middelbaiv rivier CM. R.). MaarbijtlieM.lt. 
heeft de Waal 2.5 a 3.0 M . , do Neder-Rijn 2.0 ü 
2.5 M. diepte. Bij IV, M. hoogeren stand heeft 
dau de Neder-Rijn 3.5 £i 4 M. En nu wil ik ge-

j iraagd hebben: wtdke schip|>er zal bij zulk een stand 
er zelfs een oogenblik aan deuken het kanaal tloor 

I de Reluwe le volgen? Dat kanaal moei dienen voor 
! liiagwateistanileii. niet voor hoog wa lei-standen. 

Tegen het denkbeeld-Waldorp zijn, behalve de 
r Is opgenoemde, nog talrijke andere bezwaren op 
te sommen. Het vak Oosterdok-Overtoom door het 
dirhtl>el>ouwdo gedeelte van Amstenlam wonlt door 
den heer Waldorp niet behandeld, als aan beide 
ontwei'pen gemeen. Maar bij oen goed kanaal naar 
Doodewaard (niet hij het ontworpen kanaal der 
Regeering) kan dit vak van tie Nieuwe Vaart langs 
het water, genaamd Nieuwediep, en vertier naar 
Muiden ontweken wonlen. Rij het tl enk beeld-Wal
dorp moet men daar tloor tie stad cn moeten 
schepen, breed 15.20 M . , Inng bijna 80 M . , daar 
3.50 M. watenliepte onder de laagste standen vinden. 
Welke reeks van uiilliiwnen en van jaren is daartoe 
noodig.' 

Het denkl Id-Waldorp tracht in één kanaal twee 
tegenstrijdige eischen te vereenigen: cen verbinding 
van Amstenlam met tien Roveii-Hijn en met Rotter
dam. Voor de verbinding niet tien Hoven-Rijn moet 
men van de Rietlanden en tie Nieuwe Vaart uitgaan, 
om tic kolossale bezwaren en kosten tier Amstelver-
betering door de stad te ontwijken; voor de ver
binding met Rottenlam zijn tie westzijde der stad en 
de Hollandsche Usel van Krim|>en tot Gouda de 
aangewezen weg, waar met geringe wei ken tie diepte 
te verkrijgen is , die zeker niet dan met overgrootc 
moeite op de Lek te verkrijgen zal zijn. liet kanaal 
iu 1875 door mijn zoon opgemeten, bereidt de ver
binding van Ainsbmlaiu met Leiden voor en helpt 
ook deze aanzien lijk.' stad , die bij het denkbeeld-
Waldorp door twee sluizen meer dan nu van Utrecht 
wordl afgesneden. En loch zon ik meenen , dat bij 
elk rationed plan tot verlielering der inlandsche vaarten 
• l- verbetering van den Rijn tussehen die plaatsen 
moet wonlen opgenomen. Het kanaal door de Gel
dersche vallei geeft waaide (ook door mogelijke be
vloeiing) aan eene groote uitgestrektheid zandgiouden, 
terwijl in bet deiikbivld-Waldorp rijke granden ver-
graveu moeten worden , die reeds voldoende van locale 
vaarten voorzien ziju. 

He hifi' Waldorp is voorzichtig genoeg geen cijfers 
te noemen van aaulegkosten. Met het oog op de 13 
miilioen, uitgegeven om in 12 jaar de diepte voor 
den Maasmond van 18 op 33 decimeter te brengen, 
dus 8',2 ton per decimeter; op de groote sommen, 
twintig jaren lang voor rivierverbetering besteed; 
op de sommen, aan den Beucdou-IJsel verwerkt be-

km Katerveer; op de reeks miilioen en, in Am
sterdam noodig van het Oosterdok tot tien Omval, 
geloof ik niet ver van de waarheid te blijven door 
te zeggen: 

De uitvoering van het denkbeeld-Waldorp zal 
meer lijd cn meer geld vorderen dan de voltooiing 
der beide andere kanalen, dat langs Gouda, dat 
langs de Geldersche vallet en van détailverbete
ringen op dc bestaande Keulsehe Vaart bovendien. 

Besluit. 

Eene commissie is tloor den Minister Heemskerk 
benoemd uit de hoofdingenieurs dei betrokken provin
ciën om het denkbeeld-Waldorp te onderzoeken. 

De drie leden van die commissie wonen op ver
schillende plaatsen en hebben ulle drie huu drukke 
nmbtsliezigheden. 

Zulk een commissie kan met den besten wil en 
den moesten ijver niet snel werken, ik weet dat bij 
ondervinding. He ingenieui-scommissie voor Rijnland, 
in Mei 1867 benoemd, bracht niet vóór September 
1868, dus na zestien maanden, verslag uit. En the 
commissie vond door tie gmile, jarenlang voortge
zette waarnemingen, door wijlen tien hoogst verdien
stelijken hoofd op/ie liter Kros geregeld , een schat van 

Niemand zou het der commissie, nu benoemd, 
euvel kunnen duiden, indien zij eerst na twee of drie 
jaren verslag uitbracht En dan zou (zeer tegen den 
zin van den lieer Waldorp natuurlijk) zijn denkbeeld 
de spijker zijn ge wonlen, waaraan tie Instaande (wat 
het kanaal naar Doodewaard betreft, tussehen Ain-
sieidaiu eu Naaiden te wijzigen) plans wenlen op
gehangen. 

Daarom ben ik zoo vrij den, naar men zegt, 
nieuw-optredeuileii .Minister van Openbare Werken 
tien volgenden wenk te geven: 

Venleel tic (.(.dracht aan die comuiis-ïe in twee ge
deelten en vraag in de eerste plaats aan haar: 

een beredeuoenl overzicht der kosten en den tijil, 
nitodig om de Lek van Krimpen tot Jaarsveld, bij 
laagste standen, op 3.50 M. biwdte te brengen en 
te houden, eu zulks met het oog op tie feitelijk be
stede gelden: 

aan den Roltenlainschen waterweg, 
i > Ileal beneden Katerveer, 
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aan de Waal, Neder-Rijn en Lek in de laatste 
twintig jaren. 

Het antwoord op dit eerste gedeelte zal, denk ik, 
de beantwoording van het tweede gedeelte, naai-de 
kosten der vaart van het Oosterdok tot in da Mer
wede, wel overbodig maken en veel tijd doen winnen. 

Rotterdam, T. J. STIELTJES." 
23 October 1877. 

HOOGE EXPLOITATIEKOSTEN EN L A G E 
AANLEGKOSTEN BIJ SMAL SPOOR. 

Men heeft bij ons jarenlang geijverd voor smal spoor 
op Java. Aanvankelijk behoorde ook het Instituut 
van Ingenieurs tol de voorstanders, maal' het schijnt 
van overtuiging te zijn veranderd dooi- het beloog, 
dat de exploitatie duur is. Men schijnt daarbij uit 
het oog te heblien verloren, dat ook de rente der 
geringe aaulegkosten iu aanmerking liehnorl te komen. 
Om het bestudeei-en van liet vraagstuk niet te laten 
insluimeren, zal ik hier het oordeel van den inge
nieur Kinel in de zitting van bet Verein fur Eisen-
bahnkunde zu Berlin, dd. II September jl. doen 
volgen: 

Uer Ingenieur ruüsse IMÜ der Traziruiig e'mer 
Bahnlitiicdnnacli trachten, die Suiume aus liaukosteu 
und Knpitalwerth derzu ei-wart enden Transportkosten 
auf ein Minimum herab zu dnirkon. Er weiile des-
halb fur diejenigen Linlen, für welehe ein ^msser 
Verkehr, mithiu ein lleberwiagendesKapitalwerthes 
der Transportkosten ul-er die Anlagekostcu, zu er-
warten sei, benuis Errnn*signng der ersteren gunstige 
Stcigungs- und Krümiiiimgsverhallnisse, selbst unter 
Aufweiidiiiig hoherer Herstellungskosleii, auiieh 11 
düifen , dagegen bei Bahneii, lur welche ein geringer 
Verkehr vonnis gesetzt winl (gelijk op Java), vor-
zugsweise auf geringe Hei-stellungskosteii unter engo-
rem Anschluss der Linie an die gegolieiiou Terrain-
verhaltniste hiu zu wirken haben, selbst wenn da-
durch, als Kolge der niigunstigeren Steigung<!ii und 
Kruuimungeii der Rahn , die Kosten des Transjmrtes 
erhoht wurden. 

G . , 29 Oct. R. v. E . 

ONDERZOEK OP TRAS UIT DE OMSTREKEN 
VAN GÜLZ. 

Naar aanleiding van een onderzoek op tras uit 
Gülz afkomstig, heb ik de eer u het onderstaande 
te berichten: 

Chemische samenstelling. Een gedane analyse 
leverde het volgende resultaat op; (Ier vergelijking 
voeg ik hierbij 2 analysen door Prof. Dibbits >»p 
Brohler- en Plaidter tras ingesteld). 

Water 
In zoutzuur osoj>-

losbarc stoffen, nl. 
sücx 14.121 
kiezelzuur -47.09 B 

In zoutzuur ovlos-
bare stutfen : 

Silicaten 21.46 % 
kiezelzuur 12.40 » 

Gülz. 
4.33 3; 

33.86 i 

BrohL 
3.03 | 

42.71 i 

54.26 i 

100.—* 

Plaidt. 
3.78 % 

73.00 » 

100.-I 100.— % 
In het Plaidtcr Tras zijn dus 73.00 -33,86%= 

39.14 gewichtspercentrn oplosbaar Kiezelzuur en 
silicaten méér dan in liet Gillzer tras. 

Wanneer men aanneemt dat het vermogen van 
verschillende moilcls om onder water te versteencn 
in evenredigheid is van de daarin aanwezige hoeveel
heid • i /. kiezelzuur en silicaten; en men bet Plaid-
ter Tras tot eenheid aanneemt, dan is het verstee-

33.80x100 
ningsvermogen van het Giilzertras slechts 

73 
of ongeveer 46.4%. 

Physische Eigenschappen. De kleur van het Gillzer 
Tras is grijs-zwart en voldoet niet aan de bepaling 
vastgesteld bij beschikking van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken 1 Februari 1875 n°. 04, 11 J' 
afd., welke zijn moet grijs-blauw of grijs-geel. 

ln een glas water geworjwn en sterk geschud, 
bezinkt bet zon langzaam dat het water eerst na 
drie a vier etmalen rust weder helder wordt. 

Op het water vertoonden zich geen puimslecn-
achtige deeltjes. 

Saaldprocf. Om de naaldprnef op het product 
toe te passen zijn 6 monsters tras met schelpkalk 

en 6 » id. » kluitkalk 
volgens de Alg. voorschriften bereid geworden. 

Na 4 etmalen onder water gestaan te hebben, 
zonk eeu pi oei naald van 1.2 m.M. middellijn, en met 
3 HG. belust, enkele m.M. iu. 

Bij 2 monttert met Schelpkalk vervaardigd , zonk 
zij geheel door. 

Uilrckkingspraef. 4 Staaltjes tras uit Giilz en 
4 id. » p Plaidl 

zijn aan uiti-ekk'mgspi-oeven onderworpen. 
De verhouding i» als 5 tot 7. 
Dit gunstiger verschijnsel meen ik aan de volgende 

omstandigheid te kunnen toeschrijven ; De verhanling 
heeft iu den aanvang tamelijk snel aan de oppervlakte 
plaats. 

De beproevingstaafjes waren vrij dun, zoodat hier
door allicht een gunstiger resultaat kan verkregen 
worden, dan het scheikundig onderzoek aangaf; 
uitwendig schijnt dc mortel banier dau zij werkelijk 
is, want bel binnenste' vau de lirouk is hrokkeliger 
en bezit weinig samenhang. 

Relangstingsprnef duur druk.1* Blokjes van gelijke 
grootte, zoowel van Gulzer nis van Plaidter Tras, 
welke gedurende 35 dagen onder water hadden ge
staan, zijn aan eene drakbnlasting onderworpen. 

N°. 1 uit Giil/ertrus brak bij 490 KG. 
t 2 » i» » » 510 a 
• 3 B Pluidlcrtras i ° 2045 » 
e 4 * id. B • 1910 i 

De gemiddelde verhouding is dus ruim 25 0V 
D« buitenkorst eens gestoord zijnde, dan houdt 

zij zeer weinig druk uil. 
Resultaat. Op grond van de zeer ongunstige 

uitkumsten , kan bet dus niet raadzaam zijn, derge
lijk materiaal, ook lot zeer lage prijzen, hier op
nieuw in te voeren. Reeds vroeger heblien eenige 

trashandfilaars hier te. lande, treurige ervaring met 
dit product opgedaan. 

Eenige monsters gaan hierbij terug. 
Dordrecht, 16 October 1877. 

(get.) JAN L. TERNEDEN. 

Berichten en mededeelingen. 

D D I T E N L A N D. 

§ Reeds vóór eenige weken verschenen bij Kreide], 
te Wiesbaden, de twee almanakken für Eiseubuhn-
Techniker en fur Strassen- und Wasserbau-Inge-
nicure voor het jaar 1878. 

Voor ben, die wenschen le weten, ol'de verbete
ringen , sinds een jaar aangebracht, opwegen tegen 
de uitgaaf van vier mark, voor een nieuwen jaar
gang van eiken der twee kalenders, zullen wij de 
veranderingen doen kennen. 

Hel hoofdstuk IJzeren Bruggen in den S|>oorweg-
atmanak werd omgewerkt door Prof. Wevrauch , die 
dan ook verwijst uaar zijne eigene werken: Theorie 
u. Rerechn. der cont. u. einf. Trager en Festig-
heit u. IHmcnsionen-hercehn. der Eisoi- u. Stahl-
eonstr. mit Bucks, auf d. neucren Versacht-, Zie
hier de iudeeling van hel omgewerkte hoofdsluk: 

1) Belastung eiserner Broeken, a) Eisenbulm-
bnicken. b) Strassen br nek en. 2) Kinfarhe vollwandigo 
Trager. 3) Gmtinuirliohe Trager. 4) Farh werk trager 
aller Art. ,sub 2, 3 en 4 vindt men de Statische 
berekening). 5) Verscbiedene Notizen. 

Hoofdstuk Briicken und l'iaduetc is ven ijkt ge
worden met: A) Reslimmiuig der Langendimen-ioneii 
von Ban werken in Baliudainineii; R) Risiimmimg der 
Etitferntuigen , in welchen das Kiinstprofll die Terrain-
buien srhnoidet. 

liet hoofdstuk Tunnelbau is vermeerderd geworden 
met ile opgaaf der kosten per strekkenden roeter van 
verschillende tunnels. 

Hel hoofdstuk Eiserne Ditcher behelst dit jaar 
een bei-ekeiiing van den winddruk op een quadrant 
of kwartcirki'lvormig dak. 

Eindelijk is er een nieuw hoofdstuk Einffuss der 
Steigungen auf den Brennslolf-twrbrauch der Lo
comotive. De Seinmering verbruikt meer dan het 
dubbel j ier eenheid dan de geheele Südbahn. 

In den Almanak voor Waterbouwkundigen is het 
hoofdstuk IJzeren Bruggen bewerkt door Prof. Wev
rauch en gelijk aan dat in den Almanak voor Spoor
weg-technici, onder verwijzing naar Wevrauch, Bit
ter, Asimont (Itayrischo Zeitschr. 1870), Keek. 
(Hannoverisclie Zeitschr. 1874). Schalier (Erbkam, 
Zeitschr. f. Batiwesen, 1870). 

ln het hoofdstuk Fundationen vindt men een ver
gelijkende tabel omtrent heiwerken van Fraiizius, 
ontleend aan het llannov. Tijdschr. voor Ing. en 
Arch., 1876, bl. 70, en aan het slot iets meer 
over beton dan in den voiïgcn jaargang. 

Het boottstuk Vermessttngskunde is vermeerderd 
geworden met drie bladzijden over hel veriliceeiim 
van de instrumenten. 

In bet hoofdstuk Hydruulik is ben nieuw para
graafje over het uilstmoiiieii van water bij verander
lijke drukhoogte. De paragraaf over de beweging 
van het water in rivieren en kanalen is verrijkt met 
nieuwe formules van Ganguillot en Kuiter en een 
nieuwe tabel van Grebenau. 

De paragraaf over het meten van stniomsnelheid 
bevat dit jaar een taliel van Durey en Bazin. 

In het hoofdstuk Stra.*senhau is iets meer dan 
vmeger te vinden over asphaltwegen en trottoirs. 

lu hel hoofdstuk Wasserhau is de paragraaf »An-
lage von Werkskanalen" met formules en talwllen 
vermeerderd geworden. 

Het hoolilstuk Vcrschiedenes is vermeei-deitl met 
een bladzijde over timmerwerk en met. voorschriften 
van Pinzger omtrent schoorsteenen. 

De redacteur, de heer Ileusinger von Waldegg, 
verzoekt, dat men hem opmerkingen mededeele. 
Daarom zullen wij de vrijheid nemen eenige vragen 
aan zijn oordeel te onderwerpen. Hij verwijst in 
enkele jaargangen naar formules en grafische voor
stellingen van Haseler en Heuser, voorkomende in 
Hun no versche en Berlijtische tijdschriften van 1873 
cu 1872. Wij weten bij ondervinding, dat het 
soms moeilijk valt zich die afzonderlijke iwiiimei-s 
aan te schallen. Die moeilijkheid zal met de jaren 
toenemen, (hierboven zagen wij zelfs Erhkum's tijd
schrift van 1870 vermeld). Het is kostbaar den 
geheelen jaargang te koopen. Ware het niet raad
zaam voortaan de quintessence, althans de uitkomst, 
van die tijdschrift-opstellen mede tc deelen? Een 
zakboekje moet ook dikwijls geraadpleegd wonlen, 
waar men geen bibliotheek niet zich kan sleepeu. 

Ware het ook niet aau te bevelen de formules en 
tabellen in beeld te brengen door kromme lijnen? 
Als meu dan tevens voorlweldeu gaf van de stoutste 
constructies, zooals b. v. de Boteiingebrug le Gro
ningen, die bij 17,34 in. spanning slechts 0.47 in. 
dikte heeft (Buysing, Waterbouwkunde, uit
gaaf, Deel I, bi. 241), zou men allengskens tot 
kromme lijnen met kleinere ordinaten en tot nauw
keuriger formules geraken, wat veel bouwstof be-
spnrcn zou. 

Toen dc heer Dhlenbeck directeur ran de openbare 
werken in Indie was, hebben de hoofdingenieurs 
P. J. 0. Beijerinck en W. Kraft zulke grafische 
krommen snamgesteld voor de afmetingen van ge
welven en beklnedingsmuren. liet ware wenschelijk 
hunnen arbeid openltaar le maken , nl ware het ook 
in een bniteiilnndscli zaklioekje. Ons Instituut van 
Ingenieurs heeft, zoo wij ons niet bedriegen, wel 
de labellen van den heer Beijerinck uitgegeven, maar 
de figuren vergeten. 

Zulke kmuiine lijnen zouden ook op aanschouwe
lijke wijs hen meer of min op de hoogte brengen, 
die, zonder de noodige opleiding, dikwijls over 
Ixiuwwerken moeten Óordeslsn, zooals ministers, 
landvoogden, hoofden van gewestelijke en plaatselijke 
liesturen, spoorwegdirectien, euz. 

Ware het niet wenschelijk latere bijvoegsels voor 
da badtters van de vorige jaargangen afzonderlijk 
verkrijgbaar te stellen, gelijk Prof. Kuiser deed 
met de nieuwe uitgaven van zijn Sterrenhemel'? 

— | Een Fransen apotheker, Hétet, heeft aan de 
Académie des Sciences voorgesteld het vormen van 
ketelsteen te voorkomen door liet gebniik van kalk-
water. De ketelsteen wordt, volgens hein. gevormd 
door ile vetlc stollen, gebezigd tot het, smeren van 
cilinders, schuiven, enz. Deze stolTen komen met het 
voeilingswater uit den condensor in den ketel. Het 
wabir wordl. alzoo spoedig een olieachtige melk. 
Die stoffen zijn op hare reis van aanl veranderd en 
ontbonden. De meest gebezigde vet len bevatten, in 
afwisselende verhoudingen, margarine, stearine cn 
oleine. Elke dezer zelfstandigheden bestaat uit een 
zuiver, vereenigd met iron onzijdige basis glycerine. 

Die glycerine werkt niet nadeelig op bet ijzer, 
maar die vette zuren des te meer. Zij vormen een 
ijzerzeep, die zich als heuveltje* aan de wanden 
vun den ketel hecht. 

Zoomenden vetten zuren belette in den ketel te 
komen , zou men de vorming van ketelsteen ontgaan. 
Daartoe voege men aan bet voedingswater kalkwater 
toe. Proeven op Fransche Rijks-s|i,i)inschc|H-n geno
men , heblien zeer voldaan. 

Men weet, dat op Java vele wateren met kalk 
bezwangerd zijn. Wie zich, b.v. le Koewoe, hoofd
plaats van het dislrikl Kradènan (residentie Semn-
rangj, Jicht dagen baadt iu ongellltreenl water, 
heeft versteende haren i'ii het aanzien van een voor
wereldlijk mensch. liet ware niet van belang ont
bloot te weten, of de Spoorweg-maatschappij Seina-
rnng-Vorstenlanden dun ook weinig last van ketelsteen 
heeft. 

R I N N E N L A N D. 

's-Gravenhage. Hij ministerieele beschikking 
is aan de stoombootmaatschappij Zutphen Packet, 
gevestigd te Zutfen, tot wederopzegging vergunning 
verleend voor een stooiiibootdicnst tot vervoer van 
personen, goederen en vee tussehen Zutfen, Amster
dam eu Zaandam. 

— De commissie voor het Spinoza-standbeeld 
heeft het |rograiniua verkrijgbaar gesteld voor een 
nieuwe prijsvraag, daar, zooals men weet, bij de 
eerste geen modellen zijn ingekomen , ilie de bekro
ning waard zijn geacht In bet eerste artikel wordt 
de bedoeling der commissie thans duidelijker iiiuN-n-
gezet met verwijzing naar de bekende levenslieschrij-
viug van Spinoza door Colerus; de commissie heeft 
tevens door deu heer Verveer alhier afdrukken laten 
maken van hei portret van tien wijsgeer, dat tegen 
(wn postwissel van / I wordt toegezonden. De mo
dellen moeten wonlen ingeleverd uiterlijk 1 Juli '78. 
Nadere inlicht ingen wonlen op franco aanvraag ver
strekt door den secretaris van de commissie, den 
heer Mr II. J. Bets. 

— Bij beschikking van den Minister van Binnen
landsche Zaken van 29 October IN77 is de beoor
deeling van de ontwerpen voor een nieuw gebouw 
ten behoeve der Rijks-universiteit tc Leiden. Inge
komen ter beantwoording van de prijsvraag, uitge
schreven bij zijne beschikking van 20 Maart 1877, 
opgedragen aan de heeren: 

.1. O. van deu Bergh, Pi J. II. 0tr*pers, I, Gos
schalk, Mr- C. Vosmaer, allen Rijksodviseurs voor 
de monumenten van Geschiedenis en Kunst: A. Ba-
lat , architect van Z. M. den Koning der Heigen te 
Brussel, P. Roeswillwnld, architect, en inspeCteUT-
genernal der historische mon u men ten te Parijs; Von 
Eerstel, architect, K. K. Oberbauratb en professor 
te Weenen; en C. W. Hase, architect en Bauralh 
te Hanover. 

Men verneemt dat de beer C. Vosmaer, lid der 
commissie van Rijksadviseurs, zijn benoeming tot lid 
van tie jury niet heeft aangenomen. 

— Van de twee groote gouden medailles, ilie 
door de Italiaan sche Regeering- ter beschikking wa
ren gesteld van de jury te RorlgO (Italië), voor de 
tentoonstelling eu wedstrijd aldaar ter drooglegging 
van gronden, is eene toegekend aan de ingenieurs 
.1. C . de Leeuw en W. F. A. Beijerinck, firmanten 
vnn het Iiigeiiiem-shureau voor Stoomhcmnling te 
Amstenlam, voor het ingezonden album, bevattende 
teekeningen en beschrijvingen bniiner plans van droog
makerijen en stoomgemalen in uitvoering of in project. 

— Als souvenir aan het Eeuwfeest der Neder
landsche Maatschappij Ier bevordering van Nijverheid 
heeft de beer I). A.Thieine, oud-directeur der Maat
schappij, aan zijne mi ile-directe uren, benevens aan 
de afgevaardigden en genodigden een boekwerk 
aangeboden, de feestredenen en ioost-caiitate bevat-
lende. 

Wat dit boekwerk onderscheidt, is de zeldzaam 
fraaie druk eu het kostbare jmpier, door den hoer 
P. Smidt van Gelder, mede oud-directeur der Maat
schappij, opzettelijk voor deze uitgave vervaardigd. 
Voorzeker zal dit geschenk aau hen, die het ont
vangen , hoogst welkom zijn. 

— Wij vernemen, dat het Rijk voor het museum 
op de Prinsengracht in Den Hang heeft aangekocht 
de schoone oud Hollandsche betimmering met geschil-
derde ruiten enz., die de heer Hii-mskerck van Beest 
bad aangebracht in twee kamers vnn zijn huis aan 
den Scheven i n gsc be weg, dat wegens vertrek van den 
eigenaar uit de stad thans ter publieke veiling is 
aangeslagen. 

Amsterdam. Het. Museum van het Koninklijk 
Oudheidkundig Genootschap heeft onlangs zijne nieuwe 
zalen voor het publiek geo|iend. Door eeu jieiveel 
op den N. Z. Voorburgwal achter het bestaande mu
seum, in de Spuistraat bij de Molsteeg gelegen, te 
Verbouwen, wonlt thans gelegenheid aangeboden een 
huis-en slaapkamer, geheel gemeubeld iul7e-eeuw-
schen stijl, benevens een kamer in den stijl der 18de 
eeuw, en een dergelijke, waarin al de voorwerpen 
uit tie 15de en 16de eeuw zijn biji-engebracht, te 
bezichtigen. Een zaal veiveiiigt al wat Op Amster
dam betrekking heeft. 

Van vele zijden ontvangt, het Museum voorwerpen 
ten geschenke of iu bruikleen. Ook de bibliotheek, 
thans in eeu afzoutlerlijk Vertrek geplaatst, werd met 
menig belangrijk geschrift of plaatwerk vermcenlfid. 

Unkomliirinffeii van Aanhpstcdinncn. 

11.1 .inline , 3 (Ie*. 
WageataseN, te l i uren, door hurg. en wetli.: het 

baggeren in tie buiten haven, in 4 perc. Aanw. tc 
9 uren. 

tpeMiHtri . , tc 1 uur, door het gemeentebestuur: 
hei stukslaan vau puin, inleggen eu liel opbretigmi 
van grint in de ZaldbroekUndenreg hij de Steenen. 
brug, altinedc het ui-ordr-brengim van Hen Noord-
broeklauderweg, en hel oader^profiel-breiigea van des 
zandweg loopeiide van den Stationsweg uaar litt 
Kanaal. 

IluoHiim , te ii uren, door dc nrchiteclcii Ltnghout 
cn Mulder, bij J. Majoor: dc verbouwing van liet 
buitenverblijf Spiegelheavel aldaar. 

ii.H'ii. i »ijk , door de lioofiladmin. vaa het Kolo-
niaal Wtrfdeiml: dc levering, geft. '7S, van tlc bij bet 
korps benoodigde voorworpen van kleeding cn uit
rusting. 

Itlll-i);.- , S \ l l i 
l ' t r r r l i i , tc 2 uron, door de maatschappij tot eipl, 

van Staatsspoorwegen, aan het Oeatraaibnrean; bet 
vergrooltu der goederenloods op liet station Eindhoven, 
ten behoeve van dm spoorweg Eind hoven—Bokstel. 
Inl. bij den snetieingen. teVBoscb. Raming /18,000. 

llMttrli-iit. duur ilij^graaf en heemraden van den 
llaarletiinicrmecrpolder, ter secretarie ; het verliepen 
vau eenige vakken hoofd- cn kruisvaart in tien Haar 
lcnimcrniccrpolder. 

S l u i k , bij den secretaril vau Wijmbritscradeel c. n. 
Ctnitribtilie-zeidijken : de levering van lo. 200 stuks 
Noonlsch grenen palen, lang fi2 d.M., 2o. 300 stuks 
idem, lang 68 tl.M., ilo. 800 M. eiken gortling, zwaar 
10 a 22 cM., 4o. 6000 stuks rongen, als: a. 1200 st. 
5 hG. samen zwaar 000 KG., b. 800 stuks t liG. samen 
zwaar 880 KG., e. .'{OlKI stuks 125 G. samen z w a a r 
375 KG. 

t l rpi i rn (Hanover): de ijzeren bovenbouw van 24 
draaibruggen in. het Middel Kemskaiuial, voorde ka
nalen Gems-Vecht, Zuid-Noord, Sturen-Hiitrnbrock. 
Bestekken tc bekomen a 2 mark bij bet Inspectie
bureau. 

VV or ii-it.in, 7 >i,,. 

Utrerht, te 10 uren, door tien eerstaanw. ingen., 
iu bel gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het 
voltooien van bet verdedigingswerk hij deu Korten 
Uitweg in do stolling vau llonswijk. Bilj. ii z. C 
Nov., te 8 uren. 

l . e r i m . i r i i e n . te 12 uren. ten ecinrrnletuuzc: bet 
stichten van een schoolgebouw in tie Oosterstraat bij 
de Hilleuiapijp, aldaar. Hilj. ins, ti Nov., v o o r ' s a v . 
8 uren. 

Tetien, te 1 uur, door het bestuur van den Noord-
en-Zatd-Snaarndamschen polder, in het Hotel Appel-
doorn : a. het verhoogen van den riugdijk vau d. n Zuid-
Spaarad. polder langs de sgkaaalea B en C , lang 
ongeveer 150(1 M.; h. het verhoogen tbr ringkade van 
den N.-Spaarnd. polder, lang ongeveer 3250 M.; c het 
verbreeden eu verdienen tier machiiietoeht, Uttuc onge
veer io;o JL 

WSflWIorvaar, te Ct uren, door bet ctmieeiitebcst.: 
hel doeu van Laggerwerk ged. liet winterseizoen '77/'78. 

Klimrs, door J . M. Wolff, bij B. C. Boks: het 
bouwen van aan nieuw mtgazijn nu-t. werkplaats, tou-
wcrij, droogzolders en kuu'oor, cn eene nieuwe schuur 
met zolder euz. Iul. dij den architect l). B. ldsinga. 

Danderdag, U 

Lelden, te 1 ti i i r. door <\ (i. L. van Wensen : bet 
maken van cen fabriek mei machine- cn kctclgchouw, 
schoon teen eu verdere inrichting tip dc buitenplaats 
Giardini nabij Leiden buiten dc voormalige Hooge-
woerdspoort. Aanw. (S N o v . , te II uren. 

Arnhem, te 1 uur, door deu burgemeester: bet 
bouwen var. eeue school a;tn de Hom meistraat. 

Middelburg, te 1 tuir, door het pol lerbesluur vau 
Walcheren, aan bet polderhuis: bet maken van 640] 
If* glooiing van zuileiibazalt, tuatcheh do dnkpslea 
UI en 18 Op den Weslkapslsohed zeedijk. 

HituitibriiKie, te | t , uren, door liet gcnicentebcst.; 
het bentel Um en ten deele vernieuwen van het on
derwerk van de brug te Baanibrnggc en het daarop 
stellen vnn ecu ijzercu hanioigcbiiit, dc bestaande 
balans eu bet val. 

Amoterduni. te 8 nreu, door liet hoofdbestuur van 
hei Neilerlaudscli Tooucelverhond, inde Roode Leeuw: 
het bouwen van ccne looaci-tsclio':! met woning, op 
een terrein aau dc Schans nabij f|c RaambarrhV. 
Inl. hij den ingenieur-architect A. I. v a n Gendt. 

Hrelginii , te 4 uron, bij den kerkvoogd 11. 1'. 
11* Meina; eeue belangrijke vertiniiuering en vergroot ing 
aan tic kerk der Chr. Gerei, g-meenle aldaar. Aanw. 
5 N o v . , te 11 óren. 

Zalerdng, 10 M>V. 
liii'.rn M r i m k r r k , tc 11 uren. iltior kerkvoogtleii 

en BOtabelen der llerv. gemreate, in het rsadbuisi 
het amoveeren en wederopbouwen vnn een gedeelte 
van het kerkgebouw .lier gemeente. Inl. bij den «roti-
teel- A. Vormaes Mz., tc Sliedrecht. Aauw. t> Nov.. 
te 11 uren. Bilj. inz. 9 Nov.. tc 3 uren. 

Kalium, te 11 uren, door het waterschapsbestuur 
van Oudwoude-Wettergeest, in De Roskam: het bou
wen van een achtkanten windwatermolen, bij de Lange 
Balk. onder Woslergecst. Teekening lig! !nj den op-
siebter Bakker, te Kollum. aanw. Nov., tc Uturn*. 

Middelhui-s, te 2', uren, door hel burgerlijk arm
bestuur, in tie Ou ile-Kerk straat: liet verrichten vau 
eenig timmer-, melsel-, pleister- en verfwerk aau 8S 
gehouwen van de algemeene armen. 

VI II intekenaren, door F. H. Pen : het afbreken vau 
het 00de* en wederopbouwen van een nieuw gebouw 
met schuur enz. Inl. hij T. A. v. tl. Lende Jr., te 
Slijkcnburg. 

Maandag, 13 \<M. 
i i i . k - i . l te II uren, door A. G. Koel hof. bij W-

van Dijk: het bouwen van eeu logement, koffiehui* 
ou woonhuis* lui. bij den architect A. Verlegli, 
Breda. Aanw. le i) ureu. 

llfiindHg. I l l HOV. 
I .ori i i f l iem . le ]'> uren, door den commandant tier 

genie, in den Doele: de ei ud verbetering van de wcr-
k 'ii hij Ever.lingen (4e gedeelte), Onder liet beheer 
der genie aldaar. Aanw. !) Nov., van 11—12 uren-
Bilj. inz. 12 Nov., vódr S uren. 

'a-llage, Ie II nreu, door het ministerie v n n marine: 
liet maken van een woongebouw voor deu dicuit dtf 
verliefating anu de haven van IJinuidcn. AAUW. " 
Nov., te 12 uren. 

l l h m a a r , te 12 uren, door het gemeentebestuur: 
lo. de levering van: a. 016,000 vlakke straatklinkor-
moppea, 27,'KIO Atlisehe keien, voorliet ontlerbouil 
der straten; 2o. bat bouwen va» ecu ijkknutoor. 

Men Hi i i - t , te 1 uur, door bet gemeentebestuur vau 
Nicuwleuscu: bet bouwen van ecu nieuw gomecute-
huis. Aanw. 10 Nov., te 1 uur. 

W o i ' n s d . K , 14 >ov. 
'k-llage, te II uren, door het ministerie van bin

nenl. zakeu : het doen vau de vereischte herstellingen 
eu Vernieuwingen aan de werken Vüii den Biiardwijk-
schen overlaat met de RÜksslals in tic oostelijke vaart-
kade van Waalwijk, mot liet onderhoud van 1 Jan.— 
31 Dcc. '78, benevens voor het SOQnoodjg leggen in 
'77 der zonicrsluitiiig in genoemden overlaat. Aanw. 
8 cn 9 Nov. Raming ƒ9800. 

'•-Ilage, to II uren, door liet ministerie vnn ma
rine: de levering, ten behoeve van de directie dor 
marine tc Willemsoord, van: grauwdork, karl-eu zeil
doek, licht zeildoek en vlaggedoek. 

Xaa ldwi jk , tc 12 uron, tloor de comm. van beheer 
over eenige verbeterde wegen in het Westland, ten 
gemccateliuizo: dc levering van griut. 

'a-llage, tc luur, oor liet. ministerie van financien : 
hot bouwea van cen Rijk «telegraafkantoor met direc
teurswoning anu den Boek van-Holland. Inl. bij den 
bouwkundige van bet departement C. II. Peters, te 
's-Hage. Aanw. 10 Nov., to 2 uren. 

Watergang, door kerkvoogden dnr Herv.gemeente 
bij J. Tromp: de vernieuwingen en herstellingen aan 
dc kerk en pastorie alduar. Iul. bij don opzichter van 
don waterstaat C. Clausing, to Willcmsluizcn. Aanw. 
10 Nov., tc 11 uren. Bilj. inz. vóór 12 ureu bij deu 
president-kerkvoogd C. Louw Pz. 

Ilonriei-dag . 15 Vu» 
l . l . ihm.oi ie . te 10 uren, door dijkgraaf en heem

raden van den polder Oost Usel mondt', til Oe Hol
landsche Tuin: bet vijfjarig ondorhoud der boide wind
watermolens van dien polder. 

Dein, te 11 uren, door dijkgraaf on lino.-heem raden 
van Delfland, iu hot Gemeenelandsbuis; dc levering 
vnn 10,000 bos riet voor de beplanting op Dol (lands 
strand, in 2 pcre. 

'n-llage, te 12 uren, door bet ministerie, van bin
nenl. zaken, ten dienste der Staatsspoorwegen: liet 
uitvoeren van grond- cn andere werken op-cn voorbij 
de voormalige balten Mallegat te Rottenlam en aan 
den Rijksstraatweg te Bareiulrecht Aauvv. 9 on 10 
Nov., tc 11 uren. 

Vri jdag , IO jtfV, 
Middelburg, tc 10 uren, door het miuisterie vau 

binnen), zaken, aau het geb. van liet prov. best: het 
begrinten vnn den weg tussehen dsn Rijksweg en de 
losplaats der gemei ntc Nieuw-cn-St-Jooslnud. Aanw. 
6 en 10 Nov. Raming / 1450. 

Zaterdag. 17 Ma*. 
Leeuwarden, ten gcmceiitebuizc : de levering vau 

GO gegoten-ijzeren lanlauriipaleti. Bilj. iuz. 16 Nov., 
vóór 's avonds 8 urou. 

nin-dag, 20 
l'trerht, tc 2 uren, tloor de maatschappij lot expl. 

van Staatsspoorwegen, aau bet ccatra'ilburcau: het 
verhoogen van cen gedeelte kaaimuur van baamlt, het 
leggeu vau een spoor en eenige verdere werken aan 
de spoorwegbaven te Helmond, ten behoeve van den 
spoorweg Maastricht—Eindhoven Aanw. 6 Nov. Ra
ining/ 2520. 

Ilonderdwg, 2V Kor. 
V l l a g e , tc 12 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, ton dienste tier Staatsspoorw.: lo. het 
maken vnu gebouwen en hij behooren as werken voor 
liet station Eist. Inl. bij den hoofdingenieur te Arn
hem. Aanw. 12 en 15 Nov., telkens te 1 uur; 2o. 
liet maken van tien onderbouw cn het leveren eu stol-
ien van den bovenbouw voor ccne vaste spoorwegbrug 
met 'i openingen over de Siugelgracbt uchtcr de ka
zerne Orauje-Nnssau te Amsterdam, ten behoeve van 
den spoorweg Nieuwediep -Amsterdam Inl. bij den 
eerstaanw. ingen. te Amsterdam. Aanw. 12 eu 16 
Nov.. telkens lo 11 uren. 

Vrijdag, \o* . 
V l l o o r l i . le lO ' /i area, door het ministerie van 

binnenl. naken, aan het gebouw van het. prov. best: 
het 3jarig onderhoud der iuundatiesluizcn in den 
linker Maasdijk boven Woudriehciii en in tien Altena-
ichen zeedijk uau de Bakkerskil. Aauw. 19 on 20 
Nov. Raining /' USD per jaar. 

Arnl iem , tc 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zakeu, aau het gebouw van bet prov. best: 
liet ouderhoud van bet gebouw voor het provinciaal 
bestuur van (lelilcrlinil te Arnhem, van 1 Jan. '78— 
31 Dcc. 'S0. 

Zwolle , te 12 uren, door het prov. bestuur: het 
Onderhouden van de gebouwen van het prov. bestuur 
en het huis bewoond door deu Commissaris des Ko-
nints to Zwolle, ged. '7S. in 2 perc. Aanw. 15 Nov. 

VVaenvdag, 2*4 Viv . 
Ktn\i-ren, te 11 uren, ter secretarie van Hemcliimer-

Oldephaertcn-A. Z.: lo. </. het maken iu 78 van cen 
vak stecuglooiiiig, lang 120 31., ter vervanging van 
130.75 M. lengte paalwerk, aaa de Huisdijkon tus
sehen Staveren cn het Klif, in 1 perc.; b. het leveren 
van 370 last brik, iu verschillende perc; c. idem van 
660 last zuilonbazail. van 35 — 50 cM- lenglc en 25— 
86 oM. tiiktn, in 1 perc.; — 2o. a. hot maken iu '7S 
van ecu vuk vteenglooUog, Ier lengte van p. M. 184 
M., tor vervanging vau gelijke lengle paalwerk, uan 
deu Zo'iiiewiclsilijk, bewesten Molkwcrumersluis, in 1 
perc; b. hot leveren van 67R last brik, in verschil!, 
perc; e. idem van 7511 last zuilen bazalt, van 40 -50 
cM. lengte en 25—35 cM. dikte, ia 1 pcre Aanw. 
20 Nov., no. 1 te 10, no. 2 te 12 uren. 

Nijmegen, te 1 uur, door den ontvanger der rog, 
cn domeinen, bij J. van Dam: bet gedeeltelijk slechten 
van het fort Slcrrcschans bij Nijmegen en bet verleg
gen van ecu deol van don weg van Nijmegen naar 
Kleef nabij den Uitgobranden moten. O. a. lo ver
werken | 25,tK)0 M 3 aardewerk, '.'70 M 1 verplicht 
breekwerk cn 100 M-1 kiezel. Aanw. 2b' Nov., tc 
12 uren. 

Danderdag, 2 » NOV. 
Haarlem, tc 2' ( ] uron, tloor hot ministerie vnn bin

nen!, zaken, aan het gebouw van het prov. best: lo. 
het Sjarig onderhoud van tie Pettemer zeewering, 2o. 
van de Helder-chc zeewering. So. van de duinen op 
Vlieland. Annw. 24 Nov. Raming resp. / 9000. 
/ 6400 cu / «500. 

Vri jdag , ao 
Middelburg, te 10 uren, door l>et ministerie van 

biunoul. zaken , aan bel gebouw van het prov. best: lo. 
liet onderhoud en de verbetering god. '7S van dc ha
venwerken te Breskens. Raming ƒ 8 3 0 0 ; 2o het her
stellen en vernieuwen van ccnigc werkon nan de 
Rijks-conlrescarpu tc Tholen met hun onderhoud. 
Raming/ 703. Aanw. van beide 24 eu 88 Nov. 

Crvnlngen , tc 12 urou, door liet ministerie van 
binnenl. zaken, aau het gebouw van bot prov. beat.; 
lo liet onderhouden ged. 78 van dc sluis to Staten
zijl. Aanw. 24 Nov. Raming /"atla; 2o. het Sjarig 
onderhoud der waterkeeringen om eu bij liet gehucht 
Ter-Apel en van dhi bij Bourtange, behoorende tol de 
Biuueii-Aa, in 2 perc Aanw. van pero. 1, 22 Nov., 
van perc 2, 23 Nov. Raming; perc. 1 /500, perc. 2 
ƒ 2 3 0 per jaar. 

Zaterdag, f lier. 
Utrerht, to 2 uren, door bet ministerie van bin

nenl. zaken, aan bet gebouw van bot prov. best: bot 
driejarig onderhoud van- eu liet doen vau eenigo ver-
uieuwio-'cn nan de Rijkssohutshus te Vreeswijk. Aanw. 
2fi ou 27 Nov. Bandag ƒ SOOO. 

Haandag, 3 lier. 
V l l a g e , te l l ' / i uren, door liet miuisterio van bin

nenl. zaken, aau het gebouw ran bet prov. hest-: het 
doen van vernieuwingen, herstellingen en leveringen 
ten dienste van de Llugnworkcn te A sporen, benevens 
bet onderhoud daarvan ged. '78, '7'.l on '80. Aauw. 
28 Nov. Raming ƒ 5500 per jaar. 

Op later te bepalen datum. 
deen u-arden : het afbreken der huizing Lett hun. 

191. op dc Kelders aldaar, en hot ter plaatse bouwen 
vnn cen winkelhuis. Toekonfagen ter inzage bij den 
architect II. R. Stoctt Fz. Aauw. 7 Nov., te l uur. 

Leeuwarden: bot bon won van eeu kncclilswontng 
met werkplaats, on eeu terrein in de Schrans. Bestek 
ouz ter inzage oij Idscrda, aldaar. Inl. bij tien ar
chitect J . P. .1. de Rooy. 

Mloop van Aanbestedingen. 

Oudevrlilld (op Tessel), H) Oct.: liet vernieuwen 
cn horstellen van de kork en predtkantswoning tier 
llerv. gemeente; ingekomon 0 hilj., als: 
M. W. Millennia, tc Oudeschild, ƒ 10,800 
W. do Jong Jr., „ Helder, „ 9,740 
l>. dc Vries, „ idem „ 8.9S0 
P. Verb, ij, „ idem „ 8,030 
P. Spruit, „ idem „ 7,824 
A. Graaf, „ idom „ 7,480 
gegund. 

Jubbega, 19 Oct.: ho' bouweu van eon woonhuis; 
ingek 3 bilj., als: 
G, A. Heidstra, te 't If eer, ƒ 8350 
S. W. de Boer, „ Lippenhuizen, „ 8120 
T. H. van Kijk, „ idem „ 7887 
gegund. 

t e l d e n . 20 Oct.: het maken ven ecu ketelhuis met 
boinetscüng van den stoomketel cn annexe werken-, 
ingek. 9 bilj., als: 
(ïobr. Ncuteboom. te Leiden, ƒ 45SS 
.1. van Tol. „ idem ., 4449 
P. C. do Vrind. „ idem „ 43711 
W. A. van Lith, „ idem „ 3900 
J. K. v. d. Heijden, „ idem „ 3800 
Houlbuizeu cu Plulippo, „ itlcm „ 3792 
t, van Koperen, ,, idem „ 370S 
P. Brittijn, „ idem „ 3700 
J. Boom, „ idem „ 3685 

Zaandam, 20 Oct.: hel. uitvoeren van werkzaamhe
den aan bet terrein rondom het. kerkgebouw tier 
Doopsgezinde gemeente; ingek. 6 bilj., als: 
J. Leguit Jr., to Zaandam, ƒ 1525 
.1. Vans, .. idem „ 1198 
D. Verlaan en Zn., ,. idem „ 1175 
G. Sol, „ idem „ 1300 
G. Jut, „ idem „ 1888 
J. Poot, u Amsterdam, „ 985 

l ' l reeh l , 20 Oct.: bot bouwen eeuer gymtiastiek-
inriehting ann de openbare school le soort voor meis
jes aan liet Pieterskerkhof eu liet verbouwen van de 
overdekte spcelplnitsen aan do school 4e soort aan 
hei Schoolplein en de school le soort in tic Kruis-
SWinstraat tot gymnastick-inriciitingou; minste in
schrijver was Tb. Jansen Jr., to Utrecht, voor ƒ6900. 

Breda, 22 Oct : het verbouwen van het bovenge
deelte dor voormalige vleosohbal; iugekomen 7 bil
jetten, als: 
B. Vcrlegh, to Giancken, / 11,123 
Th. Kessel, „ Breda, „ 10,461 
A. v. d. Belde, „ idem ., 10,437 
A. v. d. Akker. „ idoin „ 9,606 
M. v. d. Akkor, „ idem „ 9,400 
A. Rasdier, „ idem ., 8.948 
P. Rijppaert, ,, Ginaeken, „ 9,871 

Ile HruUlierg (bij Doetinchem), 22 Oct.: de leve
ring voor deu arbeid der gevangenen van vcrsehil-
lendc benoodigdheden : 

H. J. MassL'link: eikenhout a ƒ64,48 per 313, gre
nenhout a ƒ 4 4 4 8 ; 

S. van 't Baaff en Zn., tc Doesburg: vurenhout 
,i f 40; 

.1. Eibers, lo Zeldam: grint a /"3.3S por stère; 
Reesiiik, te Zutfen: ijzer, plaatijzer; 
11. S- Stokvis eu Zn, te Rotterdam: gegoten staal, 

nierdraad, i meet taal, zink, lood, tin; 
A. .1. Nijman, te Zutfen: blik; 
Jesse, tc Rotterdam: glas; 
Josse cn Klinkcrt cn Co., te Zwolle: verfstoffen. 
V l L t g e , 23 Oct.: tie aanleg van cen telegraaflijn 

mot 2 draden van tien Rijnspoorweg in de nabijheid 
van bet station NicuwerslnU tol hel voor den Rijks-
telegraafdienst bestemde gebouw te Mijdrecht: minste 
inscbr. was W. van Dijk, te Jutfaas, voor / 690. 

Hadrgraven, 23 Oct.: het onderhoud vau den straat
weg Gouda— Bodegraven cn het doen van eenige ver-
nifiiwingen der daarin geleg-n bruggen, voor 3 jaar, 
aanvangende 1 Jau. 78; ingek. 7 bilj., als; 
C P. W. Dossing, lo Gouda, / 4150 
A. Tolk, „ Haastrecht, „ 4100 
W. Bokhoven, „ Gouda, „ 1000 
L. tien Hoed, „ Delft, „ 3700 
.1. Vermeer, „ Hekendorp, „ 3010 
A. Luijendijk, „ Waddinksvecn cn 

O. Luijendijk, „ Gouda, „ 3610 
Pli. Verhruggen, ,, Waddinksveen, „ 3556 
per jaar; nog niet gegund. 

Haarlem, 23 Oct.: dc levering aau het gesticht 
Meerenners van : 

loo At. blauw baai: A. G. Willing, lo Amsterdam, 
a / 0.8fi25 ; 

100 M. batistj De Vries van Buuren on Co., idem, 
a f 0.2550; 

50 M. beddenlijk: A. van der Móh'cn, tc Haarlem. 
ii f 0.75; 

200 M. blauw boczelaarsbont i A. G. Willing, 
ii f 0.3725; 

100(1 M. bombazijn: De Vries van Buuren cn Co., 
S f 0.3273; 

2000 M. dito: dezelfden, ii f 0.18%; 
250 M. geel damast: A. Q. Willing, k f 0.7888; 
250 stuks wollen dekens 2e soort: De Vries van 

Buuren ea Co., it ƒ 3.435 ; 
400 stuks dito molton 2o soort: A. v. d. Molden, 

a ƒ 0.875; 
6IX) stuks halsdoekou voor manr.cn: N. Sehildkanip, 

a ƒ 0.1775; 
600 stuks dito voor vrouwen: dezelfde, ii f 0.1775; 
1700 M. hnmdcnlinnen voor mannen: A . G. Wil

ling, a f 0.398; 
1500 M. dito voor vrouwen: dezelfde, ii f 0.393; 
50 stukjes grijs knnavas : De Vries vnn Buuren cn 

Co.. a f 1.93 ; 
50 stukjes dito zwart: dezelfden, h f 5.22; 
300 M. grijs katoenen japonslof: dczclldon, B /0.125; 
300 M. blauw gestreept dbo: dezelfden, ii /0.415. 

600 M. wit dito: A. G. Willing, ü / 0.4025; 
300 M. grijs katoen: Dc Vries van Buuren cn Co., 

ii f 0.19761 
1200 \1. ongebleekt dito: dezelfden, < ƒ0 .1475; 
50 M. zwart laken voor bedienden: N. Schildkamp, 

a ƒ 2.71; 
50 It dito voor patiënten: dezelfde, ii f%M\ 
60 M. blauw idem voor idem: dezelfde, it f 2 46; 
1000 M. geruit mat rassen) innen: De Vries van 

Buuren eu Co., >\ f 0.1275; 
500 M. grijs idem: Van Zeeland en Co., te Eind

hoven, ii ƒ 0.399; 
300 M. grijs voeringllanon: A G. Willing, a/0.208; 
800 M. raatdoeklinhea i Van Zeeland eu Co.,a/0.24; 
200 M. zwart merino: A. fi. Wiling, a ƒ1.078; 
60 M. maringo: dezelfde, a ƒ2 .9725; 
800 M. molton voor mannen: N. Schildkrunp, 

S ƒ 0J7S5; 
1000 M. idem voor vrouwen: dezelfde, a-/0.3125; 
600 stuks manspetten: I). Schijfclen, te Haarlem, 

ii f 0.545; 
100 If. bruine rips: A. G. Willing, a ƒ 0 8 8 8 6 ; 
200 kilo z.warte sauiet: Van Uartrop en Co., te 

Leiden, ü ƒ 2.195; 
L0Q kilo dito grijze: dezelfde, ii f 2.195; 
200 M. wollen stof: Dc Vric* van Buuren eu Co., 

a. / 0.0175; 
500 stuks zakdoeken voor mannen : N. Schildkamp, 

ü-ƒ 0.174; 
200 stuks dito voor vrouwen: A. G. Willing, 

u / 0.1525; 
22U0 M. zomerstof: dezelfde it ƒ0.4511; 
garen, lint eu knoopen: J. A. Bierman, tc Amster

dam, / 505.50; 
400 paar schoenen: D. v. d. Waal, ƒ 7 7 0 ; 
handdoeken, servetten : Van Zeeland cn Co., /"795.08; 
tafellakens, bcdlakens cu kussensloopen: dezelfden, 

ƒ 1623.41; 
300 M. Schotsch taplitgoed: A. O. Willing, kƒ8.018; 
350 M. gewoon wol: dozelfdr- a f 0.8025; 
12 stuks lafelkleedeu : niet gegund; 
6 stuks karpetten: Oruning ea Muhren, tc Haar

lem, ft '2t ; 
12 stuks wollen idem: Gebr. Den Ouden, a ƒ 1 3 20; 
6 stuks gonje dito: De Vries van Buuren en Co., 

A f 7.32 : 
30 stuks bedkleedjes: A. G. Willing, a ƒ 1 . 5 0 ; 
300 31. neteldoek: Bruning cn 3Iuhren, ii/0.34; 
3MJ M. cocosmattcn: Willomau en Co., te Rotter

dam, a ƒ 0.95. 
I ' irerbt, 21 Oct.: de levering aan de Nederl. Rijn

spoorwegmaatschappij van 10ÖO stuks dijkshordeu; 
ingt:k. 7 bilj., als : 
P. Leenden, tc Utrecht, ƒ 1930 
M. Janssen, „ Aruhem, „ 1890 
D. J . do Jough, .. Zoelcn, „ 1250 
C. B. Wisboom Bz., „ Gorinchem, „ 1190 
G. Vlot, „ Hardinksveld, „ 1180 
F. .1. Swets, „ i.lem „ 1090 
H . den Breejen Ez., „ idem „ 1089 

'«-Hage, 25 Oct.: dc levering van slcenkolon voor 
dc Algemeene Heken kam er ; minste inschrijvers waren: 
J . T. Penpiiu, te VHage, 200 HL. Newcastle haard-
kolen ad ƒ1.08; K. P. Annokkec, te's-Hage, 300HL. 
kaohelkolen, ad ƒ0.87 . 

L i - i i r i n i i 25 Oct.: hot aanleggen cn begrinten van 
den verbindingsweg Ecnrtun— Deu Hoorn; iugek. 6 
bilj-, als: 
L. lliotoma, te Lecos, / S997 
J. Zeldeurust, „ Wartium, „ 8500 
J. Lubsen, „ Zuidwulde, „ S160 
J. Veldkamp, „ Bedum, „ 8400 
W. B. Harkema, „ Warfhuizen, „ 8090 
gegund. 

Middelburg, 25 Oct.: bet maken van bazaltglooÜng 
op den Wcstkapelschen zeedijk; ingek. 8 bilj., als: 
.1. vau der Hock, to Middelburg, ƒ 70,000 
.1. Arcrkuijl Quakkolaar, „ Vlissingen, „ 59,799 
I. van Male Dz., „ Breskens, „ 68,900 
niet gegund. 

Breda, 26 Oct.: liet bouwou van eon winkel met 
woonhuis, bovenkwartier on pakhuis met de daarvoor 
benoodigde imtcrialcu voor J . Baptist Verpalen op de 
Leur; ingek. 11 bilj., als : 
I'. Rijppaert, tc Ginnekeu, ƒ 11,995 
J. Mof, „ Breda, „ 11,910 
Erven A. van Kiel, „ idem „ 11,800 
A. Basolicr, „ idem „ 11,669 
A. v. d. Akker, . idem „ 11,667 
Verhagen, „ Giuuekcn, „ 11,888 
I'll. Kcssol, „ Breda, „ 11,110 
Gordijn, „ Wagenberg, „ 11,397 
(i. Veldkamp, „ Breda, „ 11,370 
C. van Blerck. „ Leur, „ 10,787 
B. Vrrlcgh, „ Ginncken, „ 10,526 

I . .H Inrhem . 26 Oct.: liet maken van een verdedigings
werk aau de Bakkerskil; ingekomen 3 biljetten, als: 
L. Volker, le Dordrecht, ƒ 808,000 
C. v. d. Heijden Cz.., „ Hardinksveld, „ 168,000 
P. Smifs Mz., Wijk bij Heusden, „ 1(10,000 

llrtenter, 26 Oct.: bot maken van t-xercit icvchleu 
enz. op tic gereserveerde terreinen van de voormalige 
vostinggrondeu; hoogste inschr. was Van der Woerd, 
te Deventer, voor ƒ20,900; miuste inschr. A. F'eber-
wee, lo Deventer, voor/16,500. 

Zwol le , 26 Oei.: liet driejarig onderhond vnn 's Rijks 
werkeu eu hot doeu vau onderscheidene werken op 
Schokland; ingek. 1 bilj., als: 
,1. Zwolsman, te Kuinrc, / 89,400 
K. Schut, ,, Kampen, „ 88,999 
F. E. Terwindt. „ Pannerden. „ 83,700 
A. A. Tukker, „ Ameide en 

A. van Kekem, „ Rottenlam, „ 76,425 
Grenlngen, 2fi Out: het verhoogen cn verzwaren 

van den zeedijk tussehen dc biiitcusluis van het Eems-
kanaal cn de sluis van Duurswohl cn eon gedeelte ten 
zuidoosten der laatstgenoemde sluis; ingekomcu 5 
bilj., als; 
.1. Memmes, tc Furmsum. / 3510 
J. Veldkamp, „ Bedum, „ 3110 
11. 3. Sijdzcs, „ idem „ 3376 
D. Kroitcr, „ Midwolde, „ 2850 
T. tie Jong, „ Groningen, „ 8886 

V.aulngen, 26 Oct.: hot 3juri^ ouderhoud van tie 
Rijkskweekschool voor ouderwijzers; ingekomen 7 
bilj., als: 
H. Kiol, tc Groningen, / 50S8 
.1, I' ' • • l inai i , „ idem „ 5010 
11. Bebaltena, • idem „ 4777 
L. H- Reijntjes, „ idom „ 4760 
Q. Iteclierer, „ idem „ 150(1 
B. M. do Jong, „ idem ,, 4110 
W. Cones, „ idem „ 4395 

Middelburg, 88 Oct.: het herstellen van de over 
dekte gnng aan tie biiilunhaven van Vlissingen . minste 
inschrijver was G. Dokker, te Sliedrecht, voor ƒ7940. 

1 ini i i t . 27 Oct.: lo. de lovering van puin voor 3 
jaren aan deu 1-okdijk-Bovcndnms; minste iuschr. wns 
G. .1. Mol, tc Kuilenburg, voor /*1960. 

2o. dc levering van noodgocd: aaiigouomen door 
vorsebilleuden, samen voor /"211H. 

%miterdam, 29 Oct.: lo. bot maken vnn een gemet
seld gebouw mot machinoschoorsleeii, bet doen van 
vcrandoringen en berstollingon aan de bestaande ge
bouwen enz. op bet terrein van de werkplaatsen le 

Haarlem; minste inschr. was Jac. van der Kamp, te 
Leiden, voor ƒ86,741. 

2o. het bouwou van eene dubbclo wachterswouing 
beoosten liet slation te Halfweg; minste inschr. was 
H. Wicuhoven, te Botterdam, voor ƒ3376 . 

3o. bet verlengen van dc houten douaneloods op 
het statiousterrcin in Den Haag; minste iuscbr. was 
0. .lansen, tc Amsterdam, voor /":tti."j'). 

i.uiiii:.. 29 Oct: dc opbouw dn R. K. kork parochie 
0.-L.-V. Hemelvaart; ingekomen 5 bilj.; miiisle in
schrijver was L . Laibbrandt, te Amsterdam, voor do 
kerk en gedeelte toren f 109,123. Ramiug van den 
architect A. C. Bleys /109,979.14. 

«irsningen, 29 Oct.: het bouwen eeuer lindbou-
werswoning on schuur voor J . Mulder, te Huizinge; 
ingekomen 16 biljetten, als: 

te Bedum, 
„ idom 
„ Wirdum, 
„ Gannorwolde, 
„ Stedum, 
„ Wcstcrwijtwcrd, 
„ Kantens, 
„ Zoutkamp, 
H Uithuizen, 
„ Stedum, 
„ Bed mn, 
n Stciliun, 
„ Zeerijp, 
„ Loppersum, 
„ idem, 

ƒ 27,990 
„ 2(1,666 
„ 21,900 
„ 84,897 
» 24,100 
„ 23,000 
„ 23,900 
„ 23,315 
„ 23,500 
„ 23,376 
„ 23,320 
„ 22,202 
„ 2t,300 
„ 21,698 
„ 21,200 

L. Dekker, 
S. Kremer, 
K. Nieland, 
J. Storm, 
M. Ridder, 
J. Jan-cn, 
B. Dijk, 
l i . de Wind, 
T. Westcrdijk, 
J. Pot, 
T. Bos, 
A. Pastoor, 
F. Veldman, 
J. (Jroenboom, 
.1. Hollman, 
gegund. 

'n-llage, 31 Oct: lo. het uitvoeren van baggerwerk 
tot verruiming van bet Mallegat, ouder de gtmeente 
Dubbeldam; minste inschr. was L . Volker, te Slie
drecht, voor ƒ 150,000. 

2o. bet verhoogen van tien rijzen verbindingsdam tus
sclieu di: Deenepluat ea de Anua-.lacomiiiaplaat; miusto 
inschr. was G, de Hoog, te Gorinchem, voor ƒ 20,777. 

3o. de uitvoering van baggerwerk langs do zuidzijde 
vau tic Ruigeplaat in de Nicuwe-Muas, tussehen de 
kilomcterraaien 136 en 13S; minste inschr. was L. van 
Baaften, te Sliedrecht, voor ƒ80,460. 

\Yee»p, 31 Oct.: het verbeteren van liet fort Niou-
worslnis; minste inscbr. waren L. J . van den Steen-
hoveu eu Co., te Dordrecht, voor ƒ201,792. 

V l l a g e , I Nov.: het gereedmaken en leveren van 
hartlsteenwcrk voor bet etablissement, bestemd voor 
tic verlichting op deu Vlakkenhoek, Zuidwestpunt van 
Socinatra; minste iuschr. waren Vau Noorden en 
Schwerzel, te Rotterdam, voor ƒ8678. 

Iiein, 1 Nov.: de levering nan dc nrlillcric-stapel-
cu constriictieinagazijnon van: 

lo. 333 grenen lirugplaukcn, I. 3.70, b. 0.267, d. 
0.041; minste inschr. wareu Q. J. Boolen cn Co., le 
Leiden, a ƒ4 .80 per stok, 

2o. 333 ïdem, van dezelfde afmetingen; miuste in
schrijvers waren dezelfden, ii ƒ3.20 per stuk. 

3o. 200 grenen dekribben, I. 6.65, b. 0.108, d. 
0.133, 62 grenen ribben tot sehraagbruggon, I. 5.50, 
b. 0.108, d. 0.163, 10 idom tot stootbalken, 1.4.10, 
b. 0.133, tl. 0.163: minste inschr. waren Van Dorsser 
eu Co., tc Delft, resp. voor J 6.86, /6.16 cu / 6.27 
per stak. 

lo. 91 osschen pontouricmcn, voorbewerkte; minste 
inschrijvers waren L. Kleyn en Zoon, to Rotterdam, 
a ƒ 4.75 per stuk. 

V l l a g e , 1 Nov.: dc verschillende leveringen en 
werken len dienste der Staatsspoorwegen, als : 

lo. de levering vau spoorstaven, eindverbindingen eu 
baakbouten. (Raming ƒ93,100); ingek. 5 bilj., als: 
Bolekow Vaugbau cu Co., 

Limited, tc Midlcsbro' 
Hoorder Bcrgwcrks- und 

Hukten-Verein, „ Hoerde, 
Gutc llulliiuiig-diüttc Actiën 

Verein fur Bergbau uud 
llutlenhctricb, „ Obcrhausen, , 

Société Auonymc des 
Forges d'Acoz, „ Aflos, 

Blondiaux et Compagnie, „ Thy le-Cluitenti, t, 
2o. het maken en leveren vau 100 stalen puntstuk-

ken voor spoor wissels. (Raming ƒ17,000); ingekomen? 
bilj., als: 
Jos. Armstrong & Co., te Rollicrham, 
Engine Bolin & Co., „ Braine-le* 

Comte, 
Boehumer Verein für 

Bergbau uud Gussstahl-
fabrication, „ Bochum, 

Mascliinonfabr. Deutschl., „ Dortmund, 
Union Aclien-Oesclls, f. 

Bergbau, Eisen- und 
Stahlindustrie, „ idem 

L. J . Enthoven cn Co-, „ 's-Hage, 
D. A. Sehretloii cn Co., „ Leiden, 

3o. liet maken ea leveren vau 100 tnngbewegingen 
met slaleu tongen voor spoorwissols. ( Rainiug- ƒ20,000); 
ingekomon 7 biljetten, uls: 
Jos. Armstrong & Co., 
Eugene Rolls & Co., 
D. A, Schretlen eu Co., 
Machinoufuhrik Deutscbland, 
Bochumer Veroin fur Bergbau und Guss-

Btab! fabrication, 
Union Aclicii-Gisellscliaft für Bergbau, 

Eisen- und Slalilindustrie, 
L. J. Enthoven ou Co., 

lo. het I orasu, kopen oil carboiiisccrcn van eiken-
hout voor 150 wi.srls nipt 750(iwarsliiïïrr,, in2pcrc. 
Itaininfï pen. 1 /52.GO0. pcrc. 2 /45ÜO; 

ic perc. 

f 7S.745 

„ 77,314 

75,990 

71.000 
, 05.300 

/ 16,540.75 

. 14,950. 

„ l:i,094. 
„ 12.4S0. 

12,220. 
11,398. 
10,698. 

/ 83,443.70 
„ 22,750. 
„ 22.3S0. 
., 20,480. 

,. 18,594. 

,. 17,920. 
12,951. 

H. B. van Gelder en Co. 
te Amsterdam, 

Eindhoven cn Zoc-n, tc 
/.vtulle, 

B. 11. Clcrex, te Bokstel, 
J. V de II I I - cn Solinc, 

tc Woscl, 
3. II van iloogcrwon, 

tc Bokstel, 
J, J . van tier Kcrden Pz., 

to idem, 
(i. V. Pater, tc Fijenoord, 
J. Krooncn, te Dordrecht, 
Yun der Made cn (lips, 

to idem, 

lc pcrc. 
ingek. 6 bilj. inyek. 3 bilj. 

/ 04,015. 

58.700. 
57,600. 

64,937.50 

64,900. 

46,900. 
/ 4160. 

3538. 

3370. 
do lovcring van 10,000 honten dwarsliggers, in 

4 pcrc.. elk van 25,000 hewers. EUmioXl pe r c. \ 
eiken, /"77.700; perc. 2, 3 on 4 grenen, /40.400: 

le pere. 2e, 3e of 4o pcre. 

)cr ligger aantal per 

J . A. v. rl. Eerden Wc, 
perc. ligger. 

Ie Bokstel, / 3 60 ] / 1.73 
J. 11. van lloorcrwou, 

/ 1.73 

tc idem, 3.52 3 1.72» 
J . J. v. d. Eerden Pz.. 

1.72» 

to idem, 3,49 1 1.72 
J. N. de Haas cn Sdhnc, 1.71V, 

to Wcsel, 3.50* ! 1.707, 
1.69> . 

D. Mnertens, tc Brngge, 3.13 3 164 

http://manr.cn


DE O P M E R K E R — Zonda* 4 November 1877 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D 

's-Gravenhage lift Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs zul Dinsdag l.'i Novemlwr iu het lo
kaal Dili gent ia, vergaderen. Op de agenda komen 
de volgende onderwer|icn V I H H ' : 

a. Brieven van den hoofd ingenieur van den 
waterstaat in Noord-Holland, ten geleide van de waar
nemingen aan den Helder over de maanden Augustus 
en September 1877, opgemaakt door het lid W. Ph. 
de Kruylf. 

b. Brief van den hoofdingenieur van den water
staat in Zuid-Holland, ten geleide van de aanteckc-
ning van de in het jaar 1877 gedane meeting van 
het strand langs de kust van de Noordzee in die 
provincie. 

c. Mededeeling van het lid A. lluet over de meest 
voordeelige vtcombemaJing voor de droogmaking der 
Zuiderzee. 

d. Mededeeling van het lid M. Sijmons over het 
kool-eloset-stelsel e n het. daarop toe te passen vcr-
branditigs-prores (regeneratie-systeemJ. 

e. Het dilforentiaal parallelogram, door het lid 
J . D. C. M. de Roos. 

f. Statistieke gegevens betreffende den duur van 
spoorstaven, ingezonden door het lid J. G. vau den 
Bergh. 

Amsterdam. Door de Vereeniging tot verede
ling van het Volksvermaak is. gelijk men weet, het 
initiatief genomen tot het organiseeren eener ten
toonstelling van voorvverjK-u door de handwerkslieden 
aldaar in hun vrijen tijd vervaardigd. Thans is een 
regel in gscommissie benoemd, bestaande uit de tegen
woordige bestuurders der genoemde Vereeniging en 
een gedelegeerde van het departement Amsterdam 
der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, ccn van 
de Maatschappij van Nederlandsche Nijverheid, een 
van de Maatschappij voor den werkenden stand, 
een van de Vereeniging ter bevordering van Fn-
brieks- en Haiidwerksnijverhcid, een van de Veree
niging «Neerlands Werkman", den president van het 
centraal-bureau van het Nederlandsch Werklieden-
verbond, benevens ti werklieden, door genoemdcen-
traal-bureau aan te wijzen uit een lijst van candid aten, 
dooi- verschillende werkliedenvereenigingcii opgegeven. 
Deze commissie is samengesteld als volgt: 

De bestuurdersvnti Volksvermaak, de heeren M. A. 
Perk, N. Wafelbakker, Mr. .1. Kappoyne van de 
Coppello, Mr. J. F. VVcrtheim, A. C. .roosten, P. H. 
Hugenholtz Jr., II. J . Patoir, W. J. F. van dei-
Blom en N. Vos; B. H . Hcldt, voorzitter van het. 
centraal-bureau voornoemd, benevens de gedelegeerden 
P. van Limmik voor de Maatschappij bet Nut, A. II. 
Walter voor Nijverheid, M. A. Caspars voor Fabrieks-
en Handwerksnijverheid, F. Meyhoom voor do Maat
schappij voor den werkenden stand , J. J . Visser voor 
Neerlands Werkman, cn uit de werklieden: L. van 
der Horst, W. Berkhout, J. L. Schuurman, J. de 
Steenwinkel, N. A. Verboom c n J. Omsclen. 

Uït hun midden kozen dezen tot voorzitter den 
heer M. A. Perk, tot tweeden voorzitter den heer 
P. van Limmik, tot secretaris den heer Mr. J. Kap-
peyne van de Coppello, tot tweeden secretaris den 
heer N. Vos, tot penningmeester den heer Mr. J. F. 
Wertheim, tet tweeden penningmeester den heer 
It. 11. Heldt, tot fecstcoiuinissaris den heer N. Wa
felbakker en tot tweeden fecsU-ommissaris den heer 
F. Meyhoom. 

's-Hertogenbosch, Door den Gemeenteraad 
werd in de zitting van 30 October benoemd lot 
voorloopigen directeur van de alhier op te richten 
ambachtsschool de heer F. A. It. Woltering, direc
teur van de burgeravondschool, op eenc jaarwedde 
van / 300, en tet baas timmerman van die school 
de heer C. van Mierlo, aannemer alhier, op eene 
jaarwedde vun f 000. 

Door een der leden werd met het oog op den 
slechten staat van het drinkwater het voorstel ge
daan, om door het uitschrijven van eeu prijsvraag 
tot de middelen te geraken om hierin verbetering te 
brengen. De behandeling van dit voorstel, dat hij 
velen e e n gunstig onthaal vond, werd tot eene vol
gende vergadering aangehouden. 

Dordrecht. De jaarwedden van den directeur 
en den hooldnp/ichter dor gemeentewerken, de heeren 
J. A. Van der Kloes en T E. van Erkel, zijn met 
/~200 verhoogd. 

Zwolle. De Raad der gemeente heeft besloten tot 
het uitschrijven eener prijsvraag voor den bouw van 
een algemeen ziekenhuis. 

Hoorn. Ilierterstede is eene commissie totstand
gekomen met het doel een sWestfóecch Museum" 
te stichten. 

Zutfen. In den avond van 27 October j. l . over
leed de heer D. J. Itz, in leven gemeente architect 
te dezer stede. Eene langdurige ziekte maakte een 
einde ann het leven vnn dezen hoogst verdienstelijken 
ambtenaar. De overledene wenl geacht door allen, 
die met hem in betrekking stonden ; zoowel burge
meester en wethouders, uls vele leden van den Raad , 
waren bij de begrafenis tegenwoordig om hulde ann de 
nagedachtenis van den uitslapen bouwmeester te 
brengen. 

Breda. Op 30 October jl, had de inzet plaats 
van 50 kavels domeingrond, deel makende van de 
opgeheven vesting. Deze kavels waren in zes blokken 
verdeeld en werden ingezet als volgt: 

Builen dr Ihsch poort: 
blok I of 6 kavels, gi-oot 44 A. 85 Ca. voor 
/-10.100 of gemiddeld fS.lW jer M»; 

blok II of 14 kavels, groot 1 Ha. 24 A. 02 
Ca. voor ƒ 3 0 , 7 5 0 of gemiddeld fH.41 per M ' ; 

blok III, zijnde 2 kavels, groot 20 A. 70 Ca. 
voor / 5,925. 

BuWlfi dc Haagpoort: 
blok IV of 10 kavels, groot 1 Ha. 90 A. 45 Ca. 

voor / 28,075 
blok V , zijnde C kavels, groot 78 A. 30 Ca. voor 

fln.-IOO. 
Buiten de Waterpoort: 

. blok VI, makende li kavels en metende 45 A. 
52 Ca. voor f 37.7 25. 

Adver ten t ien . 

MAATSCHAPPIJ 
TOT 

ItCVOIIDEKIXG IIKIt BOUWkUXST. 
Het BESTUUR beeft de eer, ter kennis te bren

gen van Itelaiighchbenden, dat door de Maatschappy 
dit jaar DRIE PRIJSVRAGEN zijn uitge
schreven, te weten: 

PRIJSVRAAG . Een overdekte Markt voor 
Groenten, Bloemen, Ooft, Gevogelte en 
Wild, voor eene stad van ongeveer 300000 
inwoners. Ter mededinging worden uit
genoodigd alle Nederlandsche bouwkundi 
gen. Prijs ƒ300. 

2*« PRIJSVRAAG, Een gebouw ten dienste 
van het Loodswezen. Ter mededinging 
worden uitgenoodigd alle Nederlandsche 
bouwkundigen. Prijs /150. 

3d' PRUBVRAAO , Eene verfrisschingtent. 
iLimonadiére). Ter mededinging worden 
uitgenoodigd alleen leden van de Maat
schappij. Prijs ƒ50. 

De antwoorden worden ingewacht vóór of op 1 
November 1878. liet programma is op franco aan-
wage lc bekomen aan het lokaal der Maatschappij, 
Wijde Kapelsteeg 2, en bij hare uitgevers de Boek
handelaars L. VAN BAK KÉN ES & O , Heerengracht 
hij de Wolvenstraat 270 te Amsterdam. Tevens 
neemt het Bestuur de vrijheid, Heeren Leden uitte 
noodigen tot het opzenden der vragen, die zij ter 
behandeling op de algemeene bijeenkomst iu 1878 
wenschen voor te stellen, voor 15 November e. k. 

Amsterdam, October 1877. 

Sumcns het Bestuur, 

J. G. VAN NIFTRIK , President. 

J. L . SPRINGER, Secretaris. 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag 8 November 1877, 's namiddags 

te 3 uren, zal in het kofOehuis>De RoodeLeeuw", 
op deu Vijgendam te Amsterdam , door het Hoofd
best vau NEDERLANDSCH TOONEEL VER BOND 
worden aanbesteed: 

Het bouwen van een TOONEEL-
SCHOOL met woning op een terrein 
aan de Schans nabij de Raambarriére. 

Het bestek is ad ƒ O.Oü verkrijgbaar aan de 
Stoom-snelpei-sdrukkcrij van Gebr. RINGER, War-
moesstraat 174. 

Inlichtingen geeft de liig'-arohiteet A. L. VAN 
GENDT. 

ONTMANTELINGI VAN NIJMEGEN. 
Openbare Aanbesteding. 

I>e ONTVANGER der Registratie cn Domeinen te 
NIJMEGEN, ral op Woensdag dra '28 November 
1877, des namiddags ten één uur, bij den Socie-
teithondor .1. VAN DAM, ann de Groote Markt, 
aldaar. in bet openbaar 

AANBESTEDEN: 
Het gedeeltelijk slechten van het fort 

Sterreschans bij Nijmegen en het 
verleggen van een deel van den weg 
van Nijmegen naar Kleef nabij den 
Uitgebranden molen 

NB. De te verwerken hoeveelheden bedrogen on
der anderen ongeveer: 

25,000 M" aardewerk; 
970 i verplicht breekwerk; en 
100 » kiezel. 

De Bestelling geschiedt bij enkele inschrijving. 
Het bestek ligt ter inzage aan de kantoren der 

Registratie en Domeinen te Arnhem , Zutfen, Grave 
en Nijmegen en is aan laatstgenoemd kantoor van 
6 Nuvemls-r 1877 af, tegen betaling van één gulden 
verkrijgbaar. 

Dc aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
Maandag den 86 November 1877. des middags ten 
twaalf ure, beginnende aan den weg bij den Uit
gebranden molen. 

B O U W G R O N D E N 

BEBGEN-OP-ZOOM. 
De Notaris H. A. V A N G O C H 

te Bergen op-Zoom, znl openbaar VEILEN en 

verkoopen: 
10 aren 60 centiaren BOUWGROND in drie 

perceelen en in massa. 
15 uren 85 centiaren BOUWGROND in twee 

perceelen en in massa. 
Te aanvaarden 1 December 187". 
Grondlasten VOOT de koopers van lo Jan. 1878. 
Betaaldag der Koopsom I Maart 1878. 
Dc zitdagen zullen worden gehouden: 

Ter voorloopige toewijzing 
in sDe Draak*' bij den Heer J. B. T B J N B M te Ber-
gen-Op-Zoom, Dinsdag 0 November 1877, 

ter finale toewijzing 
in het oNederl. Koffiehuis" hij den heer F. M. 
liRHHMRl aldaar, Dinsdag 20 November 1877. 

Beiden des avonds ten 7 uur. 
Nadere inlichtingen op franco aanvragen geeft 

genoemds Nuuni'. 

P R I J S V R A A G . 
De Vereeniging van Nederlandsche Glasfabrikanten vraagt: 

Kon toestel, ora de indragers in dc flesschenfabricken op mechanische 
wijze te vervangen 

Dc antwoorden wonien ingewacht vóór of op deu 1'"" Maart 1878 (adres A. WIEGEL, Nieuwer-Amstelt 

hij Amsterdam). 
De toestel kan of door een verkleind model door duidelijke teekeningen worden voorgesteld en moet 

eene duidelijke verklaring voor het gebruik bevatten. 
De verklaringen moeten met eeu andere hand geschreven zijn, dan die des inzenders, en in plaats van 

inet den naam van dezen met een spreuk ziju onderteekend, onder bijvoeging van een verzegeld biljet 
dezelfde spreuk tot opschrift voerende, en waarin zoowel de naam des inzenders uls zijn adres eigenhandig 
door hem zijn opgegeven. 

Voor het luwte en praktisch voldoende antwoord wordt uitgeloofd een som van twee honderd en 
vijftig gulden. 

Het bekroonde wordt het eigendom der Vereeniging, doch van de invoering op de glasfabrieken zal geeri 
gebruik worden gemaakt dan in overleg met en tegen billijke vergoeding van den ontwerper. 

De hieronder staande leden der Vereeniging zijn gaarne bereid alle mogelijke inlichtingen te geven: 

Nieuwer-Amstel, A. WIEGEL. 
Botterdam, I. F. HOFFMAN. 
Leerdam, C. A. JEEKEL. 

Neuchatel_Asphalte Company Ltd. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

*4Ït 

V A L DK THAVEUaS, 
geeft berigl dat door haar tol «enige A G E N T E N voorden 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLKERS & , C " . it: A m s t e r d a m , 
door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder, 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Beltweg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Th. J. DOBBE 
te> U T R E C H T , Voorstraat n. 302. 

MAGAZIJN van alle soorten van 

TEEKEN- M BUREAUBEHOEFTEN, 
T E N M E X K T E V A N 

Ingenieurs, Architecten, Aannemers, enz. 

SUIJVER Hk. J O N K E R «V, ZOON, 
S T O O M K E T E L M A K I i R S te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Aanbesteding. 
Ue BURGEMEESTER ilcr (imnmlll ARNHBM 

zal Pondei-dag 8 November t877 , 's namiddags I uur, 
in liet ojieiibaar ten .ietiieentelini/e, aanbesteden: 

Het bouwen van eene SCHOOL aan 
de Hommelstraat. 

Teekeningen ter inzage <»|» liet Ihireaii van «len 
Gemeente-Architect ; bestekken tegen betaling ter 
Sccreuirie verkrijgbaar. 

A A N B E S T E D I N G , 
ten Gemeentehui» v a n LEEUWARDEN, op 
turdag de» 17 November 1877. v a n 

de levering van zestig gegoten ijzeren 
LANTAARNPALEN. 

Voorwaarden dezer aanbesteding zijn te l>ekoiiieu 
bij den Directeur der Gemeentelijke Gasfabriek. 

De inschrijvingsbilletten moeten worden ingeleverd 
ter Secretarie der Gemeente, uiterlijk den lu' .Yo-
vrmbrr 1877, vóór 's avonds acht uur. 

AANBESTEDING 

F A B R I E R G E B O U W . 
U | i Donderdag S .Yoreni/.er 1877 des namiddags 

te 1 ure, zal donr den lieert. (1. L. VAN WENSEN' 
te /..'/«Vil wenlen aanliesteed: 

het maken van een FABRIEK met 
MACHINE- en KETELGhBOUW. 
schoorsteen en verdere INRICHTING 
op de buitenplaats G i a r d i m nabij 
Leiden buiten de voormalige Hooge-
woerdspoort. 

Het bestek en de teekeningen liggen o|i voornoemde 
biiiten|ilaals ter inzage en overname, terwijl de IN1-
stekken aldaar a / 1.00 verkrijgbaar zijn gesteld, 

l)e aanwijzing in Ineu zal geschieden op Ilinsdiif 
ti November dei voormiddags te II uren. 

XX. ZO. 8 T J Y V E R , 
S T O O M K E T E L M A K E R 

en Fabrikant van Stoom- en andere Werk
tuigen, voorheen I.id dei-

firma SUYVER Hk. JONKER & Zn.. 

levert in den kortst inogelijken tijd K E T E L S van 
alle bekende typen; lielast zieli met alle répara 
tien en veranderingen aan bestaande Ketels. 

Hollandsche Tuin, 
B i c k e r s t r a a t 2 0 e n 3 3 . 

AMSTERDAM. 

KLOOS & VAN L1MBURGH. 
Eiirt'iiaars van Zuilen- ra Tafflbazall-nrtmen 

in RIJNPRUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BRUINSTEE!!, VOORVASTE STEEHES, ESZ 
Nietnvrhai'cn A'.ry./i' ii"i, H o t t l ' r d n t » . 

Te koop gevraagd: 
BLONDEL. De la distribution des maisons 

de plaisance. Paris. 
BRISEUX, L art de batir des maisons de 

campagne. Paris. 
NEUFFORQE, Recueil élement darchi-

tecture. Paris. 
DU CERCEAU, Batiments de France. Paris. 
DECKER, Furs tl Baumoister 

Aanbiedingen, niet bepaalde prijs.ipfr.tve, worden, 
onder liet motto .Boekwerken" , ingewacht bij de 
Boekhandelaar BROSSE & CO.MP. te Hreda. 

PRIMA QUALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot / 6.—, per 25 vaten ƒ 5.70, 
per 50 vaten ƒ 5.40, 

by grootere partijen over den prijs nader 

overeen te komen, 

AUGUST OSTER, 
O l a s h a v e n 1 3 t e R o t t e r d a m . 

B. HOLSBOER te Arnhem."" 
FABRIEK en MAGAZIJN van Waterpas- en 

Hoekmeet instrumenten, alle soorten van 
Equerres, Bakens, geijkte Meetkettingen. 
Teekengereedschap, enz. enz. 

Te Huur c n Te Koop. 
MODDERBAKKEN en DEKSCHUITEN van 

ichi :, tl i 
HEIMACHINEN ea LOCOMOBILES. 
H A N D E L in BOUWMATERIALEN en 

STEENKOLEN. 
Adres: de Firma Gebr. SC1IOONENIIURÜ, Kleine 

Wittenburgcrstraat te AMSTERDAM. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
UK JONUH 4 Co, l'iv. Ing. 

t e OUDEWATER. 
Vervaardigen zeer practised ingerichte S T O O M -

eu H A N D H E I L I E R E N volgens eigene con
structie. 

Gedrukt bij O. W. VAN DEK WIEL & C * tf Arnhem — Alle stukken en advertentien te adresseeren aan den Redacteur F. W. VAN GENDT JG*n. te Arnhem. — Uitgave van 1). A. THIEME. 

Twaalfde jaargang. 1°. 45. Zondag 11 November 1877. 

DE OPMERKER. 
W E E K B L A D 

VOOB 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 
Venclujut Zondig,. I'njs per S munden f l.«5. Men abonneert lien TOO 

Ma jurgug. Afzonderlijke nommer. bu vooraitbeatellinr lf, cenU. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren a u 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 
Van l—6 regela fl.—, verder roor eiken regel plaatsruimte 20 cents en 10 mm 
roor een nommer Tan het blad. Ad verten tint voorliet buitenland 25centaperreu;el. 

HEUGLIJKE TIJDING VOOR DE MODERNE 
HOUWKUNST. 

Het Ministerie-Heemskerk is gevallen en daardoor 
ook een gevoelige stoot toegebracht aan het Itckeud 
heilig driemanschap Heemskerk, De Stuers, Cuypers. 

Het zal nu zeker wel hoogst moeilijk ziju om ooit 
een tweeden Minister te vinden, die zich evenzoo inet 
blind vertrouwen znl overgeven aan personen van 
ééne uitsluitende richting, terwijl in geen geval een 
Kappeync van de Coppello zijne zoo Irissche, echt-
inoderne levensljescliouwingeri, noch wat de weten
schap noch wat de kunst betreft, in handen zal 
geven van zekere drijvers. 

Het nieuwe Rijksmuseum te Amsterdam cn het 
Ministerie van Justitie tc 's-Gravenhage hebben den 
genadeslag toegebracht aan hen, die nog tot bet laatste 
toe geloofden, dat het maar laster was, den kunst-
referendnris en zijn troetelkind, de Commissie van 
Rijksadviseurs, van eenzijdige l>edoelingcn te ver
denken. 

Maar vooral de Leidsehe-Arademie-quaestie heeft 
de oogen geopend. De samenstelling van de Jury 
voor de beoordeeling der ingekomen ontwerpen voor 
de stichting van dien heiligen tempel der wetenschap, 
laat thans geen twijfel meer over. 

De geheele geschiedenis van dat gebouw, van het 
Berate middeleeuwsche ontwerp (dat door Dr. Jonck-
bloet zoo flink ontmaskerd wenl in de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal ten spijt van Heemskerk's plei
dooien), tot deze noodlottige slotscène toe, alles ge
tuigt dat men nog altijd aan die stad der victorie, 
waarvan we nog kort geleden het derde eeuwfeest 
vierden . het licht der moderne wetenschap misgunde 
eu opnieuw de priesters dier wetenschap wilde zet
ten onder den domper der middeleeuwen. 

Wie hnil dat ooit van Heemskerk verwacht? 
Wie zou ooit vermoed hebben dat dc man, die zoo 

krachtig optrad voor de rechten der Kunst, de man 
die zelfs dreigde, langs dien weg, de kroon vnn een 
Thorbecke te verduisteren — zoo diep zou vallen cu 
zou eindigen niet juist aan de Kunst haar eerste 
levensbeginsel te ontnemen, nl. de vrijheid van den 
kunstenaar? 

Laten we hopen dat deze les zal gegrift ziju in 
tic hoofden van alle volgende Regeeringen, opdat de 
Itouwkunst moge bewaard blijven voor die invloeden, 
die alleen van overmoedige leiders aan de hand van 
partijdige raadslieden tc verwachten zijn. 

Nog een heuglijke tijding! 
Ook de Redactie van De Spectator, het bind 

dat iu Nederland op kunstgebied nog al gezag heeft, 
heeft gebroken met bovengenoemde richting, en liet 
is werkelijk der moeite waard, te lezen hoe iu 
haar laatste nommer, in de Vlugmarcn, de oorlog 
aan die partij verklaard wonlt. Wij lezen daar als 
volgt: 

a De dagbladen brengen ons thans «Ie mededeeling 
van den raad van beoordeeling, die door den op het 
vallen staanden minister is benoemd om uitspraak te 
doen over de dertig ontwerpen van een gebouw voor 
dc Leidsche academie. Benoemd zijn vier rijksadvi
seurs, de heeren J. G. van den Bergh, P. J. H. 
Cuypers, twee voorstanders van den ouden baksteen-
bouw in middeleeuwsche vormen onder den naam vau 
Hollandsche renaissance, I. Gosschalk, C. Vosmaer. 
Voorts vier buitenlandsche bouwkundigen , de heeren 
A. Balat, architect van den koning der Belgen, P. 
fioeswillwald, inspecteur-generaal der historische 
monumenten (geschiedkundige gedenk teekenen was 
zeker te Hollandsch), te Parijs, bouwmeester van 
gebouwen in baksteen met hooge daken, trap- of 
Jmntgevels, oude kruiskozijnen, platte romaansche 
banden enz.; Von Eerstel, Oherbaurath en hoogleeraar 
tc Weenen, stichter van gothische bouwwerken en 
C. W. Hase, Uaurath tcllnnover, in schriften daad 
een verklaai-de gothicker. 

»He raad beoordeeling is dus behoorlijk samenge
steld en er is geen twijfel ann of, als een ontwerp 
er aanleiding toe geeft, zal er een gebouw in inid-
deleenwschen geest worden gekozen ora ten tempel te 
strekken aan de alma mater der clossiekc Leidsche 
academie, die gesticht werd als gevolg van de opof
feringen, gedragen bij het afschudden van het spaansch-
roomsche juk in 1575. 

• Wij krijgen nu reeds een middeleeuwse), archief 
te Arnhem, een middeleeuwsch spoorweggebouw te 
Amsterdam, een middeleeuwsch museum aldaar, een 
middeleeuwsch huis voor justitie te 's-Gravenhage. 

• Ergelijk is nu opnieuw dc samenstelling van de 
jury. Niet alleen om de uitsluitende tegen den Ne-
derlandschen volksaard aandruischende richting, inaar 
'"K en vooral daarom, dat deze jury voor de helft 
'- samengesteld uit leden der commissie van rijksad-
viseui-s, die nota bene de voorwanrden der prijsvraag 
hebben opgemaakt, voorwaarden die het onmogelijk 

is in een programma terneer te stellen zonder dat 
men voor zich een schetsplan heeft gedacht. Zij die 
het programma gemaakt hebben, zullen nu geroepen 
wonien de antwoorden te beoordeelen, en dit geeft, 
hij de bekende richting, geene geheel onzijdige jurv. 

ollet Vaderland van 1 November meldt, dat de 
heer Vosmaer zijne benoeming als lid van die jury 
niet heeft aangenomen. Geen wonder! 

Bik noemde zooeven het gebouw van justitie — 
untar hoe is het daarmede gesteld.' Kunt gij. Spec
tator, ons daammtreiit geene inlichting verschaffen/* 
Andermaal is de bouw gestaakt, en men zegt dat 
de aannemer den Stent in rechten aanspreekt, op 
grond tlat hem geene behoorlijke plannen gegeven 
wonien waarop kan worden gebouwd. 

"Wanneer men zich herinnert hoe dc afdeeling 
VI van Binueiilamlsclie Zaken den ai-chitect Vogel het 
werk ontnomen heeft, ook het geheimzinnige ont-
werpje dat in de Tweede Kamer vertoond is, en be
denkt op hoeveel duizenden guldens deze «stouticheit" 
den lande kan tc staan komen, heeft de staatsbur
ger recht tv. vragen, hoe deze zaak staat en de aan
dacht der o|M>nbarc nieening daarop te vestigen." 

Het eenige wat ons spijt is dit: ilat de talentvolle 
woordvoerder! in dat blad zich zoo lang hebben laten 
verschalken, evenals dc Minister Heemskerk, ja zelfs, 
wie weet.' nog op de gedragslijn van dien Minister 
invloed hebben uitgeoefend. Moge daarom thans 
hunne belijdenis oprecht zijn, waar we volstrekt niet 
aan twijfelen, en standhouden, evenals die van den 
(bij genoemde jiartij nutuurlijk)zoogchatcn Opmerker. 

LOGICA. 
Bij het overwegen der volgende spreekwijzen: »de 

taal is ganseh het volk", »de stijl is de niensch", 
D ' S menschen eigenaardigst stiidicvoorwerp is de inensch 
zelf', komt men tot de gevolgtrekking, dat het ont
staan der taal inet de verschijning van den inensch op 
aarde samenvalt. 

Evenals de behoeften van het eerste mensclicn-
geslaebt zeer eenvoudig waren, moet ook zijn taal 
zeer beperkt zijn geweest, en van lieverlede in om
vang zijn toegenomen, toen hot menscliengeslacht 
zich iu allerlei lichtingen over den aardbol verspreidde, 
overal verschillende toestanden vond, eu daardoor ver
schillende behoeften gevoelde. Wat men intusschen 
van die overoude talen nog weet, is natuurlijk teer 
gering en bepaalt zich vooral slechts tot gissingen, 
doch het staat niettemin vast, dat de taal van het 
tegenwoordige geslacht het product is der voortdurende 
volmaking van vroeger gesproken talen, waaruit 
men echter niet nfleide, dat de tegenwoordig gespro
ken volkstalen i» alle opzichten boven de thans 
z<H>gciiaatndedoodc talen uitmunten. Daarvoor bedenke 
men maar eens, wat levenswijsheid dc oude Grieken 
b v. in hun geschriften hebben nagelaten, waarvan 
het hedendaagsche geslacht nog in zoo menig opzicht 
partij trekt. 

De ontwikkeling der taal van dc middeleeuwen af 
tot op onzen tijd, is misschien wel het gemakkelijkst 
waar te nemen , eene ontwikkeling, die zich vooral 
heeft doen gelden tloor het versnelde verkeer over de 
verschillende deelen der wereld, door taalkundige con-
givsseu, enz. enz., waarbij tevens valt op te mer
ken, dat dc nationaliteit der taal niet altijd even 
sterk begrensd is, maar dat de talen van verschil
lende volken wel degelijk op elkaar gelijken, en 
de zoogenoemde doode talen nog niet zoo geheel-en-
al uitgestorven zijn, als men wel van Ddoode" talen 
zou mogen onderstellen. Zoo ziet men b.v. het 
Grieksch cn Latijn een wandeling maken nagenoeg 
door alle moderne talen; zoo gelijkt het Duitsch op 
het Nederlandsch, heeft het Engelsch voel Latijn op
genomen cn gelijkt het tevens op het Fransch; zoo 
bestaat er gelijkenis tusschen Mnleisch en Spaansch, enz. 

Het klimaat, dc levenswijzen, de behoeften, de 
voortbrengselen op verschillende punten van den aard
bol zijn er de ooi-zaak van, dat men hier zoo spreekt 
en elders weer anders; en al moge de nationaliteit der 
tegenwoordige volkstalen nog zoo sterk domineeren, 
het is gansch niet onmogelijk, dat na verloop van 
jaren die nationaliteit zich niet zoo sterk zal doen 
gevoelen. De vermecnierde en versnelde middelen 
van gemeenschap, gepaaid aan een somenvloeiing en 
ineenstnclting van «eden cn gewoonten, doen meer 
gemeenschap tusschen de volkstalen onderling ontstaan, 
waartoe de hier en daar soms woedende annexatie
geest het z i jne soms in niet geringe mate bijdraagt. 

Hoe het ook zij, de mensch ontwikkelt in zijn taal 
stellig het grootste gedeelte van zijn moreele begaafd
heid , van zijn beschaving, en daar de een soms 
merkelijk boven den onder staat in de manier van 
zich uit te drukken en lijn denkbeelden bloot tc leg
gen, zoo is het voor 's menschen eigenbelang stellig 
van hei hoogste gewicht, op zijn tijd goed en veel 

te kunnen spreken, daar bovendien in menig geval 
de redeneertrant, de zeggingskracht van sommigen 
de belangen van anderen in hooge mate kunnen 
schaden. 

Opmerkelijk is het intusschen, dat de hoedanig
heid van artist en redenaar zelden in één individu 
vereenigd worden aangetroffen, hetgeen wel vooreen 
groot deel daaraan moet toegeschreven worden, dat 
de vorming tot artist reeds een half menschenleven 
kost en dus voor de zoogenaamde letterkundige ont
wikkeling geen tij-at overblijft. Ja, wij hebben wereld
beroemde artisten ontmoet, wier verschijning overal 
ontzag cn eerbied inboezemde, doch die overigens 
zóó slecht bedeeld waren, dat zij ternauwernood kon
den lezen en schrijven. En ware het niet, dat hun 
waarachtig kunstenaarstalent elk misplaatst oordeel 
van sprekers eu schrijven iu de schaduw stelde, dan 
zou juist hun gebrek om zich niet behoorlijk te kun
nen uitdrukken, hen het slachtoffer maken van de 
zucht van sommigen om te oonleelen en te vcroor-
deelen, wanneer zij volgens de gezonde begrippen 
van het mcnschelijk verstand duartoe niet gerechtigd 
zijn. Een al te strenge en vroegtijdige leiding op 
het pad der kunst is daarvan ontegenzeggelijk de 
oorzaak, en zij die dus meenen, de toekomst van 
den aanstaanden kunstenaar geheel-en-at te verze
keren door zijn eerste levensjaren uitsluitend aan de 
kunst cn aan niets enden te wijden, zien niet iu, 
welke nadeelige gevolgen het gebrek aan eene be
hoorlijk letterkundige ontwikkeling soms na zich kan 
sleepen. De schilder-diplomaat Rubens sprak onder
scheidene talen cu kon zich zeer vloeiend uitdrukken. 
Ziju letterkundige leiding, waaraan, zooals men weet, 
lijn moeder zooveel zorg gewjjd had, heeft er zoo
wel als zijn schilderstalent toe bijgedragen, dat hij 
later zooveel vertrouwen won bij de gekroonde 
hoofden. 

Michel Angclo liet zich evenmin door de fraaiste 
volzinnen uit het veld slaan, en Van Dijck zette alle 
schrijfpenvoenlers, die geen artisten waren, in een 
oogwenk op hun plaats. Nu worden wel geen Michel 
Angelo's of Rubensen meer geboren of gekweekt, 
maar men ziet althans iu Nederland op bouwkunstig 
gebied juist degenen lot den hoogsteu trap van aan
zien verheffen, die zich oneindig meer door aanhou
dende langdurige loftuitingen dan wel door dc ver
dienste, die hun werk liezit, een weg hebben gebaand. 

Beschaving dus in den volsten zin des wOOfds, 
meer letterkundige ontwikkeling is het, die wij van 
den kunstenaar eischen, teneinde hein beter instaat 
te stellen, door woonlcn weer te geven, wat hij 
met de teckenpen, het [lenseel of den beitel wrocht 
en wnar hij door het meer oningewijde publiek, ten
gevolge van verkeerde begrippen omtrent zijn werk, 
aan vooroordeel blootstaat, dat vooroonleel niet alleen 
door zijn kunstenaarstalent, maar ook door eenig 
schrijverstalent weet te vernietigen. Want men raecne 
niet dat alle critiek, die over kunstzaken, tentoon-
stelline.-n, enz. iu de nieuwsbladen verschijnt, nu 
juist altijd regelrecht van vakmannen, vandoorkneede 
deskundigen afkomstig is. Daar zijn een menigte 
menschen, die b.v. voor schilderkunst en beeldhouw
kunst '"en zeer goed oog hebben, en daarover dik
werf een zeer juist oonleel weten te vellen, zonder 
ooit speciaal iu schilder- of beeldhouwkunst tc 
zijn opgeleid, zonder ooit zelf het penseel of den 
beitel gehanteerd tc hebben, en waartoe toch, gelijk 
bekend is, voor hem, die zich in het vak speciaal 
bekwamen zal, jarenlang noodig zijn. Dezulken 
hebben zich die kunstkennis echter eigen gemaakt 
door, eerstens begaafd met eene bijzondere liefde tot 
het waarachtig schoone, veelvuldig en langdurig 
kunstverzamelingen te bezoeken, en zulks vaak aan 
de bund van speciale deskundigen, waardoor zij 
hebben geleerd hor te zien, terwijl het aanhoudende 
lezen van kunstverhandelingen, van geschriften over 
kunst, hen verder instaatstelde, met eenige juist
heid te kunnen oordeelen. Men meenc dus niet, dat 
alles wat zij zeggen, zóó is en niet anders; neen, 
vaak slaan zij den bal geheel mis, maken zij zich 
in dezen of genen zin schuldig aan schromelijke over
drijving, en de reden, dat kunstenaars die van der
gelijke ongepaste critiek dikwerf het slachtoffer worden, 
daartegen in de meeste gevallen niet upenlijk opko
men , moet alleen daarin gezocht worden, dat zij 
veelal over anonieme dagbladcritiek stilzwijgend de 
schouders ophalen, of dat hun letterkundige ontwik
keling te ontoereikend was, om bedoelde critiek 
behoorlijk te weerleggen. 

Vooral vele letterkundigen-oudheidkenners hebben 
het eigenaanligc zwak, dat zij hijzonder lastig zijn. 
Men kan het hun maar zelden naar den zin maken. 
Is eenig bouwplan geen middeleeuwsche kopie, dan 
heet het mjikerbakkers-architectuui-, er is geen stijl 
in, het is niet monumentaal, classick, enz. Eu 
wanneer nu een Regeering uilsluitend ooren heeft 

[ voor de adviezen van dergelijke archeologen, zoo is 
J het begrijpelijk, wat er van de rijksarchitertuur wonlt. 
I Alles moet er dan ook even bedrukt uitzien, alles 

moet in een soort duisternis gehuld worden, volmaakt 
in overeenstemming met de gedruktheid en duisternis, 
die in de middeleeuwen de ontwikkeling van geest 
en verstand en hurt zoozeer Iwleinmerden. 

Op het jongste Antwerpsche Kunstcongres wenl 
o. a. ook gezegd: »de heele wereld heeft den mond 
vol van •esthetica, maar beeveten weten er wat van?" 
En zoo is het ook. Veelal zal men wen, dat de mensch 
geneigd is, zich een oonleel aan te matigen over 
zaken, waarvan hij iu het minst geen begrip beeft, 
waarvan hij ook in liet minst geen begrip lieblten kan. 
Zoo draven dc liicrbedochlc archeologen maar door 
op hun letterkundige ontwikkeling, en op hetgeen 
zij hier eu daar over kunst hebben gelezen cn opge
vangen. En een zoodanig gevaar is, bet is duidelijk 
en klaar, het meest te duchten in eeu land als 
Nederland, waar de wetenschap op eene ontzaglijke 
hoogte staat en waar vooral de bouwkunst zoo te 
leggen nog maar in haar geboorte is. Als voorbeel
den hiervan halen wij aau, dat een rechtsgeleerde-
oudheidkeuner zich door zijn geschriften baanbrak 
om van regeeringswege aan het hoofd der Schoone 
Kunsten gesteld te worden ; dat een letterkundige-oud-
heidkenner eveneens enkel door geschriften zooveel 
opgang wist te maken, dat bij benoemd werd, let 
wel, tot hoogleeraar in de Aesthetics aan de Ko
ninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Dat ge-
schriften-effect neemt hiertelande een zeer onrust ba
renden loop en sleept de schroruelijkste gevolgen na 
zich. Het heeft althans de rijksbouwkunst volkomen 
onder den duim en solt er mee, juist zooals dc luim 
dat maar te binnen brengt. Door eene suflïsante 
omgeving, die men zich heeft weten te verzekeren, 
wonlt elk rechts- of waarheidsbetoog in den vorm 
van naijver afgewezen, en desnoods ontziet men geen 
middelen om zich de pers ten dienste te maken. 
Wanneer zeker dichter zegt : 

«Talent wordt sinds deu ouden tyd 
Als gave iu 's menschen hart geleid. 
Thans is talent een compliment, 
Want nu bezit het elke man 
Die centen heeft, en pochen kan", 

dan mag men voorwaar dio woorden iu onze dagen 
wel inet vlammende letters aan de wanden schrijven, 
want ipochen" hoort men voor en na, niets dan 
[toehen, om de verregaandste ongerijmdheden, die 
men op het getouw zet, voor de oogen der wereld 
rationeel te doen schijnen. »De Kunst verkeert in den 
laatsten tijd in verval", zegt men, men zal haar 
opbeuren en weet daarvoor, nota bene, gesnfuukren 
weg dan om maar in gemoede terug te keeren tot 
de middeleeuwen. Het is alsof eeu schoolknaap, die 
wel reeds degelijk lezen cn schrijven kan, maar wien 
het nog aan stijl ontbreekt, namelijk aan schrijf
stijl, weer moet beginnen met het abc. Het irrationeele 
van dit beginsel springt den meest oningewijde iu de 
Kunst , den ounoozelsten mensch reeds aanstonds in 
het oog; doch dergelijke leei-stellingen, dergelijke 
dwalingen is men nu juist te wachten in een land 
als Nederland, waar de wetenschap zoo ongeoorloofd 
hooger ontwikkeld is dan de kunst. Do oudheidkunde 
heeft bet groote publiek door dc schitterendste be-
woonlingen en de verleidelijkste volzinnen zooveel 
gezag weten aan te preken, dat zij niet schroomt 
opsnhjk «len strijd te aanvaarden met hen, die niet 
aau het kinderachtige, onuitstaanbare kopieeren van 
iniddeleeiiwsr.lie vormen en modellen willen meedoen, 
en de pers heeft bovendien readl menigmaal gelegen
heid gevonden , om deze zoo treurige venleeldheiil op 
kunstgebied te steunen, door ben, die den strijd he-
gonnen, als kunstbevoitlejeen (I) toe te jnichen. Dat 
voorts het geld en bet eigenbelang daarbij als een 
paar geduchte factoren iu het spel zijn, kan ieder 
zien, die zijn oogen maar wil openen. 

Van een zuiver kunstbejag, vnn een pogen of 
streven om op eigen wieken te drijven , om op eigen 
baanen te staan, geen spoor; hoofdzakelijk wel, 
doordien men er zich altijd zoo goed bij bevonden 
heeft, doordien het altijd zooveel geld heeft afge
worpen, wanneer het publick door couranten-arti ke
len als anderszins maar in den waan wordt ge
houden, dat de waarheid op kunstgebied alleen dan 
wordt gehuldigd . wanneer middeleeuwsche producten 
slechts als zoodanig hedentendago worden nage
volgd. Alles moet er even mistroostig, zwaarmoedig 
en doodsch uitzien; alles moet zooveel mogelijk een 
kerkuchlig of kloosterachtig voorkomen hebben, cn 
wel zooals middeleeuwsche kerken en middeleeuw-
•ohfl Uoosters, Daarbij ontwikkelt men een staat
sie, een macht, weet men meesterlijk na tc bootsen, 
wat al zoo elders op waarachtig kunstgebied wonlt 
gedaan, dat, zoo al eeu deel van het oningewijde 
publiek het verregaande ongerijmde eu ongeoorloofde 
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der richting inziet. het door nl dat uitwendig ver
toon met zich zeil' in de war makt, en niet weet 
waaraan zich te houden. Het is stellig een handig
heid orn een groot denkbeeld van zich te doen ver
krijgen , door h. v. een uitgebreid ondergeschikt perso
neel 840 het werk te stellen, en daarover den zooge-
naamdeir veldheersstaf te zwaaien. Maai- wat moet 
inen vour een denkbeeld koesteren van een heden-
daagsch veldheer of den arlieid zijner duizenden sol
daten, wanneer die veldheer hun gelast te eierceeren 
of te vechten, precies zoouls men dat vóór drie of 
vierhonderd jaren deed? Zou men, zoo zich wer
kelijk thans zulk een veldheer voordeed. zich niet 
haasten, den man te verwijderen? Op hei gebied 
der Kunst kan dergelijke onzin echter langer worden 
gehandhaafd. Het veld der Kunst is zoo ontzaglijk 
uitgebreid, men heeft zoovele onderscheideneachter
deurtjes en uitvluchten: men kan. vooral als men 
Dtaar geweld wil gebruiken, alles zoodanig rekken 
en keeren en wenden, dat men met eene vaardige, 
vlugge schrijfpen, met een vloed vau woorden , eu wel 
voornamelijk met de noodige grootspraak , althans zijn 
naaste omgeving elke reden tol achterdocht beneemt; 
terwijl de waarheid zoo uiterst xelden gehoord wordt 
door hen die haar moeten hooren, dat ten slotte 
onpurtijdige deskundigen eigenlijk gezegd geen recht 
van spreken nebben. En gelijk nu b.v. de ro
manschrijver' Harklander jaarlijks eene aanzienlijke 
som gelds verdiende, alleen door zijn naam aan 
tijdschriften als andei-szins te leenen, zonder er zelf 
in te schrijven, zoo is een voornaam deel van het 
Nederlandsche publiek reeds zoodanig bevangen dooi
de iniddcleeuwsche Imiiwiunnic, dat niet eens altijd 
de hoofdpersoon in werkelijkheid de plans behoeft te 
maken of uit te voeren; wanneer slechts de naam in 
hetwerk liet ruk ken is, is men reeds dubbel tevreden. 

Wat in n". 41 van De Opmerker over restauratie
werken , voorkomende op de staatsbegrooting voor 
1878, gezegd wonlt, toont vervolgens aan , wat b.v. 
cijfers beteekenerr, die aangaande deze werken publiek 
worden gemaakt, en welk een zucht tegenwoordig 
domineert om alles, wat maar oud is, te restameereri; 
terwijl men . om zich een denkbeeld te vormen vau de 
kosten van nieuwe rijksgebouwen, zich slechts behoeft 
te herinneren, dat b.v. een onbepaald vertrouwen wordt 
gesteld in het cijfer van fi,000,000, waarop men 
het nieuwe Museum begroot, hoewel het feitelijk 
minstens hel dubbele kost, daargelaten de oneer en 
schande, die de distributie cn bouwtrant van zulk 
een werk voor land en volk na zich sleepen. 

Husken lluet zegt van Nederland in zijn : <> Van 
Napel» naar Amsterdam" : »de kunsten zweven laag 
bij den grond. He architectuur bevindt rich in han
den van bazen. Als men gelieft gade te slaan, wat 
er tegenwoordig in Nederland op kunstgebied voor
valt, dat de toongever-s op bouwkunstig gebied, en 
wel op rijksbouwkunst ig gebied zijn leeken iu de 
bouwkunst, die door hun letterkundige talenten hun 
eigen armoedige kiwetbegrippen verwezenlijken , eu 
daarin zoo dapper worden gesteund door enkele 
bouwmeesters, die daarvoor tot in bet onversadehjke 
belooning vinden, doordien zij niet alles en alles 
moeten wonlen belast, dan mag men gerust zeggen : 
de kunst wonlt begraven. Zoo de rijksuii-hifivtuur 
uitsluitend in handen van bazen was, kon het stel
lig met geen mogelijkheid erger." 

Werd, gelijk men overal iu het buitenland doet, 
de onpartijdige en ridderlijke weg bewandeld, dan 
zou men gevaar loopen zelf niet meer alles te kun
nen beheerschen, vooral nu men riet, dat toch alles 
wat men zegt en doet onvoorwaardelijk voor goede 
munt wordt aangenomen; dat het voldoende is. om 
de stemmen der waai beid en gerechtigheid te ver
stommen, enkel dooreen medelijdend schouderophalen 
of door allerlei goedkoope aardig bui len. 

Een Duitsche dame, Nathalie Herrnburger le Ilocb-
felden, stelde dezer dagen nog 80,000 mark beschik-
baar, om daarvan beurtelings orn architect cn eeu 
ingenieur vakreizen te doen maken , terwijl bovendien 
de Duitsche Kegeering zoowel als de Fransche, Bel-
gischc, enz. steeds in gelijken zin handelen. Teil 
onzent is men echter op dergelijke demonstratie!, in 
het minst niet gesteld. Het college van Rijksadvi
seurs weet wel vrij betere middelen, om de Kunst 
te dienen en te bevonleren. 

En zoo ziet Nederland dan in de I0*1 eeuw, de 
eeuw van verlichting en beschaving bij uitnemend
heid, een der schoonste sieraden van zijn volksbe
staan, do Houwkunst, die overal elders den stempel 
der jeugd op het voorhoofd draagt, en dit natuur-
lijk ook hier behoorde te doen, in een middeleeuwsch 
harnas klinken, haar vrijheid en haar blijheid, de 
onmisbaarste voorwaarden voor haar bloei benemen. 
Zoo wonlen nok Itouwmeesters. die nog wat geleerd 
hebben, die met ernst gestudeerd hebben, in hun 
eigen vaderland stilzwijgend voor nietig verklaard, 
doordien de letterkunde het groote publiek, en in 
de eerste plaats de Regeering, op een dwaalweg leidt, 
dat slechts de middeleeuwse he kopiisten in onze 
dagen erkenning cn ondeivebeiding verdienen 

Mogen Neerland's bouwmeesters ruimschoots ge
bruik maken van het wapen, waarmede hun tegen
standers het bouwvak naar de middeleeuwen terug
voeren, of wel mogen Neerland's letterkundigen, ilie 
van goeden wil rijn, en hun gezond verstand raad
plegen, Neerland's Houwkunst spoedig in bescherming 
nemen. 

Berichtsn eo mededeelingen. 
B U I T E N L A N 1). 

De Belgische Minister van Oiienbate Werken heeft 
den Koning rapport uitgebracht over den toestand, 
waarin de ijzerindustrie tegenwoordig verkeert. De 
productie van ijzer, die in de jaren van vooi*|(oed 
misschien te sterk was uitgezet, is te groot voor du 
behoefte, welke bovendien afneemt doorliet toenemend 
gebruik van staal, waar voorheen ijzer gebezigd 
werd. Men heeft nu le zoeken naar nieuwe uitwegen 
VOOT het overvloedige ijzer. 

Indien men, bij de armoede van Ilelgie aan hout, 
de bonten dwarsliggers der sj.oorwegen verving door 
ijzeren, zou de yzeruidusUJe hier een bclungrijkeu 

afzet kunnen vinden. Eveneens kon men bij het bouwen 
van huizen en bij het mijnwezen waarschijnlijk in 
plaats van hout ijzer gebruiken. De Minister achtte het 
wenschelijk een commissie te benoemen, welke zou 
onderzoeken, of op deze wijze het gebruik van ijzer 
kon toenemen en alzoo de productie voor inkrimping 
bewaard blijven. De Moniteur bevat ein koninklijk 
besluit, waarbij overeenkomstig bet rapport een eodï-
missie wordt in het leven geroepen. die de belangen 
der ijzeriiulustrle zal overwegen. 

B I N N E N L A N D . 

's Gravenhage Het heelt Z. H. behaagd hij 
beslui) van den 7n November, no. 11, met ingang 
van den 8n daaraanvolgende , te benoemen tol Minister 
van het Departement van Waterstaat, Handel eu 
Nijverheid den heer mr. .1. P, R Tak van Poortvliet, 
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

— Aan het nieuwe Ministerie van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid zal de zorg zijn opgedragen 
vooi' tie uitvoering der wetten cn wettelijke veror-
ileningen betrellende den waterstaat, de spuoiwegen, 
ile posterijen, de telegraphic, de openbare middelen 
van vervoer, de scheepvaart, de Rijn-. Maas- eu 
Scheldevaart, de zeevisscherijen, de sti«mitoestellen, 
de inricht ingen welke gevaar, schade of hinder kun
nen veroor-zaken, het ijkwezeri, de landverhuizers. 
het mijnwezen en de octrooien ; voorkiopig echter met 
uitzondering der hegrootillgswetten vooi'de dienstjaren 
187(1 en 1877, voorzooveel deze op bovengenoemde 
onderwerpen betrekking hebben en voorhehoodens 
wettelijke voorziening, voorzooveel noodig. Hij de 
vaststelling der' Staatshegrooling voor 1878 en volgende 
dienstjaren zullen de uitgaven van dat Departement 
op een afzonderlijk hoofdstuk der SUatsliegrooting 
wonlen gebracht. (Sf . -Ö.) 

— Z. M. beeft aan den hoofdingenieur van deu 
waterstaat L H. J. J. Mazel, op zijn verzoek, eervol 
ontheffing verleend van het hein :ijdelijk opgedragen 
beheer over de landsgebouwen in de residentie, 

— Z. M. beeft Jhr. G. J. G. Klervk en den geueraal-
majoor H. E. W. Rodi dc Loo, op ver-zoek, eervol 
ontslag verleend uit de betrekking van voorsltiaren 
lid der permanente militaire spourwugcommissie, 
onder dankbetuiging voor de gewichtige diensten, 
in gemelde betrekking aan den lande liewozon. 

— Z. M. lieert benoemd tot secretaris-generaal van 
het Depaite nt van Waterstaat, Handel en Nijver
heid J. F. Bogaard, thans referendaris bij het De
partement van Hinneulaudsche Zaken. 

— Rij het korps van den Waterstaat en 's Lam Is 
burgerlijke openbare werken zijn: 

Benoemd: lot architect i** klasse, architect 2 d ' 
klasse ('. II. Coenraad; tot architect 2a* klasse, de 
opzichter 1'Ie klasse II. J van Reek; tot opzichter 
1«* klasse D. van Marion, laatstelijk die betrekking 
bekleed hebbende, onlangs vair verlof uit Nederland 
teruggekeerd en de oprichters der 8** klasse A. Dubois 
en J . E. Scheller; tot opzichter 2** klasse P. J. 
riuinoulin , thans Mast met de waarneming dier 
bedekking en de opzichter B * klasse A. Li W. 
Heldring, P. Koot en E. Roeloften, met bepaling 
dat de opzichter Koot hij hei departement der marine 
geattacheerd en hij zijn korps ü la suite gevoerd 
blijft; tot opzichter 8*» klasse G. Pohlman en R. C. 
Nitschmaii. 

Belast: Met de waarneming der betrekking van 
adspirant-ingenieur bij den water-stuit en 's lands 
hurgerlijke openbare werken de ambtenaar op non-
activiteit F. P. Schlosser, laatstelijk ingenieur 2 l l e 

klasse bij dieu lak van dienst. 
Verleend: Een tweejarig verlof naar Nederland, 

wegen-; ziekte, aan den ingenieur 2'* klasse bij het 
mijnwezen J. A. Hooze ; aan den aivhitect 1 , , f klasse 
hij den waterstaat W. Rust 

— Door den Ingenieur, chef van den dienst der 
Bataviaschc havenwerken is in zijne betrekking ge
schorst de hoofdopzichter I. van der 8traeten. 

— De Staatscourant van 0 November lieln-lst 
eene nota van den Raad van Legatie te Londen , 
Jhr. A. de Stuers, betreffende eenige schoolgebouwen 
te Londen, opgetrokken door den architect E. Robson 
en andere op last van den London Schoolbourd. De 
architectonische teekeningen en pbotographieèTJ van 
schoolgebouwen, hij deze nota behoorende. zullen 
eerlang in het schoolmuseum te Amsterdam eenigen 
tijd tentoon wonlen gesteld. Deze gebouwen — zegt 
de heer De Stuers — ver-schillen alle in uiterlijken vorm 
en zijn zeer merkwaardig dooi' het karakteristieke 
van den stijl en door eene smaakvolle ofschoon sobere 
versiering. De bouwtrant voor de meeste dier ge-
bouwen aangenomen, is de zoogenaamde vQue-n 
jnne'' stijl, die veel overeenkomt met den Holland-
achen stijl, van het begin der 18* eeuw. IV kosten 
bedragen nagenoeg £ 10 per hoofd en de kosten voor 
de kunstversiering bedragen ongeveer 5 pet. van de 
gezamenlijke kosten. Met opzet zijn in de arme 
buurten de sierlijkste schoolgebouwen opgetrokken 
en men kan merken , dat dit in eele opzichten 
een gunstigen, moraliseerenden invloed heeft 
geoefend. Uit den brief van den archil.>ct E. Robson. 
hij date nota gevoegd, blijkt om welke redenen hij 
dc voorkeur gaf aan den bovengenoemdon bouwstijl 
en dat hij haar ging bestudeoren in ons land, haar 
bakermat. Hij uit tevens zijne verliazing dat de archi
tecten in ons land zoo weinig hun voordeel doen met 
leering te putten uit overblijfselen van den oud-
Hollundschen bouwstijl, en de moderne huizen zoo 
„singulnrly stupid and uninteresting" zijn. 

Amaterdam. In een dor bijzaten van het Atlete* 
roor Volksvlijt kwamen in den avond van 3 Novem
ber ongeveer 25 personen, meest allen leden dei-
commissie voor de oprichting van een Sarphuli-mo-
nument, bijeen, teneinde andermaal over middelen 
te spreken, die er toe zouden kunnen leiden om de 
belangstelling in deze zaak, die tet nogtoe zoo 
gering was gebleken, te verlevendigen. De beer 
A. C. Wertheim, die deze bijeenkomst leidde, deelde 
mede, dat, na aftrek van alle onkosten aan de uit
schrijving en bekroning der prijsvragen verbonden, 
slecht* ƒ 3 8 0 0 in kas was. De oprichting van 

een monument, gemaakt naar de plans ontworpen 
door den heer De Kruyll', hetwelk door de Jury | 
was bekroond, zou minstens f 25,000 verevenen, 
afgezierr van andere kleine onkosten, benoodigd vuor 
piibliceei'ing en festiviteiten bij gelegenheid der ont
hulling. Voordat nu gevraagd was, hoe deze som 
bijeen te krijgen, aside de Voorzitter allereerst aair 
het ooi-deel der Vergadering de vraag te willen 
onderwerpen, of men de oprichting van een monu- I 
inent wilde, cn BOO ja. of merr die zaak tot eene 
Amsierdamsche zaak zou maken. dan of men van | 
geheel Nederland deze belrekkolijk geringe som zou | 
vragen. Het Bestuur der commissie was, zcide < 
spreker, van oordeel, dat Sarphati te veel voor-Am- | 
Sterdam gedaan had, dan dat merr steun zou be
hoeven te zoeken bij hel gansche volk. Vrij alge
meen werd deze meening gedeeld; toch meenden 
enkelen dat men vrijwillige bijdragen van andere 
personen buiten Amsterdam niet mocht weigeren. 

Hierna werden de voorstellen besproken, op welke 
wijze merr deze gelden zou bijeenbrengen. Mei dank
baarheid wenl er op gewezen, dat het grootste ge
deelte van de aanwezige gelden dooi- den Amstel*-
damschen werkman was bijeengebracht, en als de 
treurige ervaring derCommissie medegedeeld, dat zij 
bij de rijken der stad over hel algemeen zoo weinig 
belangstelling en sympathie voor deze zaak bad 
ondervonden. Velen meenden dal dit niet het geval 
was, en zij oordeelden dat de leden der eominissie 
wellicht niet uilen even gelukkig waren geweest, in 
hunne p(gingen our deze syui[>athic op te wekken, 
welkt- bespreking aanleiding gaf' tot de aanneming 
van het voorstel, dat de Commissie zich jongere 
krachten zou ax-iimeeren en trachten met verjongd 
bloed de zaak weder ter hand te nemen. Drie det
a in wezigo heeren gaven staande de vergadering tie 
toezegging van aanzienlijke bijdragen. 

Voorts wenl besloten geen middel onbeproefd te 
laten om het ontbrekende aan te vullen. Het denk
beeld van het bestuur om eene verloting te houden 
en daarvoor geschenken te vragen bij kunstenaars, 
handelaren enz., wenl gretig aangegrepen, waar
op de Voorzitter mededeelde, dat de Maatschappij 
Arti et Amicitiae, de grootste vereeniging van 
kunstenaai-s hierterstede, tot dat doel haar zede
lijken steun had toegezegd. Ook zou men trachten 
hij de verschillende schouwburg-direct ien medewerking 
te vinden, en door tleze vei-eende krachten meende 
men Xe mogen verwachten, dat de benoodigde gel
den spoedig zouden zijn bijeengebracht. 

Amaterdam. De Gemeenteraad hield Woensdag 
een zitting, waarin tie droogdokipiuestje zeer uitvoerig 
behandeld wenl. nadat de nieuwe verordening optie 
hcflhig van bei havengeld was aangehouden tot een 
volgende zitting. Wat was de quaestie? De haven van 
Amsterdam is niets wauril of althans zeer onvoldoende, 
zoolang er geen droogdok is, waarin de groote mail-
booten kunnen worden gerepareerd. Met heel veel 
moeite wenl bel noodige kapitaal bijeengebracht. 

Daarna wenlen zeer langdurig*! onderhandelingen 
geo|M>nd met het gemeentebestuur over tien benoodigdeii 
grond. Aan gene zijde van het IJ lag wat merr 
oordeelde te moeten hebben; 't was een prairie gelijk, 
maar dit deed minder ter zake, de groote quaestie 
was de prijs. Na lang loven en bieden vroeg de 
eominissie voor rent «gevende eigendommen / 10 per 
centiare en de Maatschappij, tie onderhandelingen 
moede, bood /"2, voorwendende niet meer te kunnen 
betalen, aangezien de onderneming toch reeds zeer 
weinig rente helooide. De Maatschappij had neer 
bekwame woordvoerders in den Kaad, die haai'zaak 
inet zooveel warmte bepleitten, dat sommige leden 
de bewering uitten, dat er pressie op de vergadering 
was geoefend. 'I Spi-eekt vanzelf, dal partijen scherp 
tegenover elkander stonden; de eene noemde den 
vraagprijs wschandekoop", tie andere achtte het bud 
alleszins voldoende, uu het lot der haven ervan 
afhing. Andere leden stelden tlit behing niet zóó 
hoog; het droogdok zou er toch wel komen; van 
ln-voorrecht ing mocht geen sprake wezen. De heer 
Van Nierop noemde tie liehunilelitig praeniatuur ; er 
wenl nog onderhandeld; hoe kon men thans beslissen; 
hoe zouden Gedeputeerde Staten het gevallen besluit 
kunnen goedkeuren? De heeren Engels err Loden -— 
de laatste wel het meest — waren van oordeel, dat 
het droogdok ipedaaJ moest dienen voor de Maat
schappij "Nederland", ergo dat hier- geen publiek 
belang op het spel stond. De heer Gosschalk meende, 
dat men over zulke kleinigheden moest heenstappen — 
het dok was noodig, alzoo moest er «eir duk komen. 
Enkele leden op|»eiden het denkbeeld van subsidie; 
anderen wilden weder aandeel in tie winst voor de 
stedelijke schatkist. Aan dit kruisvuur van argu
menten, waarbij menig hartig woordje wenl gezegd, 
maakte de heer Van Nierop een einde door voor te 
stellen de zaak le renvoyeeren naar de commissie 
voor rentegeveriile eigendommen, teneinde een over
eenkomst te sluiten met de Maatschappij , nader goed 
te keuren duor den Raad. Meer dan waarschijnlijk 
zal men tins genoegen nemen met het bod van fi. 

Velen verwonderden zich, dat er van het aanbot) 
der heeren Von Linderu en C°. te Dordt zoo weinig 
notitie werd genomen. 

— In het voorgaande nommer wenl maiding ge
maakt van het voornemen om eene tentoonstelling 
te orguniseereii vau voorwer*|ien, door de handwerks
lieden in hun vrijen tijd vervaanligd. De regelings-
conunissie heeft het doel daarvan nader omschreven 
iu eene circulaire, die dezer dagen aan de handwerks
lieden van Amstenlam is toegezonden. Kennisgevin
gen tot deelneming worden vóór den 30 , l r n November 
e. k. ingewacht en de inzending zal op nader te be
palen dagen cn plaats moeten geschieden in den 
loop tier maand Mei 1878. 

— In een zijlokaal van het Paleis voor Volksvlijt 
te Amstenlam is de tentoonstelling geopend der aan
gekochte voorwerpen voor tie verloting der tentoon
stelling vair Kunstnijverheid. De uitgezochte verza
meling vair schoone en kostbare meubelen, artikelen 
vair weelde en van huiselijk gebruik bestaat uit ruim 
1000 prijzen. Den 10n zal in hetzelfde lokaal de 
trekking der prijzen geschieden, liet aantal genomen 
loten bedraagt 50,000. 

\ankoniliïffnsfn van tantoffdinzrn. 

Hnmriag, i * piav. 
M a t e i , te 11 uren, door A. ü. Koolhof, bij W. 

vnu Dijk; bet bouwen van een logement, koffiehuis 
eu woonhuis. 

Breda, Ie 12 uren, tloor liet gemeentchest.: het 
maken, leveren cn plaatsen van 2 gegoten-ijzeren 
pompen. 

Vllugf- , te I uur, donr burg. en woth.: het oprich
ten viln een iiiachiricgebouw tot plaat ing van liet 
pumpwmklui: vour de rioleering van Sclicveningcu. 

Illtk«dag, 1» \..v 
(•orlnclirm , te 10 uren, door den commandant der 

genie, iu den Dooie: de eunlverbetering vnn de Wer
ken bij Krerdiagaa (4e gedeelte), ouder het beboer 
dor genie aldaar. Bilj. iuz. 12 Nov., voor 3 uren. 

'••Hage, tc II uren, door het ministerie vsn marine: 
het maken vnn eeu woongebouw voor deu dicnat der 
verlichting '<au de Int ven van IJnuiideu. 

tlkiiutitr, te 12 uren, door bet gemeentebestuur! 
lo. de levering van: a. 615,000 vlakke slrantklinker-
muppcii, h. ij? ,00O At li seli o kelen, vuut het onderhoud 
der straten; 2o. hel bouwen van een ykkantoor. Ra
ming ƒ 10,512. 

Hen l intei , te 1 uur, rloor liet gemeentebestuur vau 
Nïeuwleusen: bel bonwen van een nieuw gemeente, 
huis. 

TTsssisisff. 14 Here. 
Vllnge, te 11 uren, door het ministerie vnn bin

nenl. laken: het doen vau de vcrcischtc herstellingen 
eu vernieuwingen aan de werken vau dim Baardwijk-
schen overlaat met de ftüksslnis in de oostelijke vaart-
kade van Waalwijk, mei hei onderhoud van 1 Jan.— 
31 Dcc. '7S, benevens voor bet soonoodig leggcu in 
'77 der somers luit ing in genoemden overlaat, liatning 
f 2SO0. 

V l l a g e , te 1) ureu, door het ministerie vau ma
rine: de levering, ten behoeve van de directie der 
marine te Willemsoord, van: grauwdoek, karl-en zeil
doek, licht zeildoek en vlaggcdock. 

\awldu' \ le 12 ureu, door de e unni. van beheer 
over eeuige verbeterde negen in liet West land . teu 
gemecatchuize: de leveriug van grint. 

' K - H U Ï C , te 1 uur, oor het ministerie vsn linaneieii ; 
hel bouwen van een Rijkstelegraafkmtoor niet direc
teurswoning nau den I lock van-Mollatid. lid. bij d'.'ii 
bouwkundige van het departement C- 11. Peter», te 
's-Hagc. 

Leiden, te 1 uur, door den architect W. F. van 
tier Hejden: bet maken van eeue bergplaats voor 
meel en brandstoffen voor het perceel ia de Spijker-
boorsleeg no. 6. Aanw. 12 Nov., te 10 uren. 

Watergaiif, door kerkvoogden der Horv. gemeente 
bij .1. Tromp: de vernieuwingen en herstellingen aau 
ilt* kerk en pastorie aid mr. Inl. bij tien opzichter vau 
den walcrstaal ('.Clausing, te Willemsluizcn. Bilj. inz. 
vuur 12 uren bij den pre.-idcut-kerkvougd C. Louw Pz. 

liiuoi. idas , 15 'Vu'. 
ileelsaenie. lc lo uren, tloor dijkgraaf cn heem

raden van den polder Oost-1 Jsclmoude, in Dc Hol-
landsehc Tuin: bet vijfjarig onderhoud der heide wind
watermolens vau dien polder. 

Kuani i i ierdani , te 10 tireu, door P. Vcolenturf, hij 
G. v. d. Grifl : het amoveeren cn wederopbouwen van 
zijn afgebrand wuun- eu winkelhuis met pakhuis, koe-
ea paardenstal • nz. 

D e i n , to 11 uren, door dijkgraaf cn hoogheemraden 
vau Delfland, in bet QemeeneTandshais: de levering 
vau 10,000 bos riet voor dc beplanting op Dolliaul' 
strand, iu 2 perc. 

'•-Hage. to 12 ureu, door het niimteric van bis* 
uenl. taken, teu dienste der Staatsspoorwegen: hel 
uitvoeren van grond- en andere werken op-cu voorbij 
de voormalige halten Mallegat Ie Rotterdam en aa: 
deu Rijksst raai weg te Bireudrecht. 

Lelden, te 1 uur, door K. \V. Zhrhaar: het afbre- I 
ken van het woonhuis aau tic Turfmarkt no. 5 nul ] 
daarachter gelegen pakhuis en stalling en het maken 
van een wijninncliiing met bovenwoning, kantoer, 
distilleerderij, stokerij euz. 

l ieerde, te 3 uren, voor W. .1. van Apeldoorn, in I 
het logement van J. Wiegman: het bouwen van > 
woon- en winkelhuis met hakkerij, bouwscliuur < 
Aanw. te 12 uren. 

I iranrl jp: het graven cu op dc loswallcn brengen I 
van 2500 slère steenbakker-klei aldaar. Inl. bij 1 
Brouwer, te Cornjum. Aanw. l i Nov. tc 10 uren. 

Vr i jdag , ie !V«V. 
Middelburg, tc 10 uren, tloor liet ministerie vau 

binnenl. zaken, aan het geb. van het prov. bes».: tiet I 
begrinten van den weg tusschen dm Rijksweg e a « r 
losplaats der geme rite Nieuw-cnSt.-Joosiaud. WaflUBJ 
f 1450. 

Mlula, te 11 uren, door het college van regentcD| 
over dc Godshuizen, in de regentenkamer van het 
huis: het afbreken van de keuken, 2 kimera, priv ' iu u | 
enz. eu hot stichten van keuken eu lokalen. 

i i i l v e r . m i i , tc 1 uur, door dc gemeentebesturen WM 
Hilversum en 's-Gravenlnnd = bet makeii vnu oe» grit'y 
weg langs dc Guoische Vaart. 

Zuterdiis. 17 >IM 
Zelhem, te 10 uren, door burg. en wrlh.: bet J 

bouwen van oene school. Inl. bij den architect OtilhJ 
te Doelinchcm. 

Lelden, te 13 uren, door dijkgraaf rn hoog been im1!1' 
van Rijula:.d, in het Gumccnlandshuis: de verdien 
van lo. de Groote of Valkenburger Watering nt t« | 
do gemeenten Valkenburgen Katwijk; 2o. een ucik'l,i!i 
der Dobbewatcring in tic gein. Voorschoten-, 80 
uitmonding vau de Does watering iu tien Rijn tf 
gem. Leiderdorp; 4o. de Slach- of Stinksloot tU*wJ*l 
do Zijl cu llaarlenunertrekvaart in dc gein, Ijciderdnrfnj 
Inl. op Int bureau van deu ingenieur te Leiden. 

Leeuwarden, ten genicciitchuizci de levering* 
CO gegoten-ijzeren lantaarnpalen. Bilj. inz. lü ^ 0 

vóór '» avonds 8 uren. 
llMHiidan, nt v .v . 

I iardret l i l , te 12 uren, op het raadhuis : i j 
lichten vau tuuige barrages vau gecrcosoieerd 
ucahout en van ;J duikers, ter aau te wijzen [ 
in de polders!ud te Dordrecht Aauw. 17 N o M 
2 uren. 

*ii-uoiios. door Hs. Berghuis: het stichten 1 ^ 
wiudolicmolcii aldaar. Beslek eu teekening lujgj 1 
F. J . vau der Mei, ddaar. Inl. bij A. Bot**i[ 
Leeuwarden. Aauw. 14 Nov., te 1 uur. 

IHnNdai, SO \o* . 
Haar lem, tclOureu, door de commissie vau *°f^I 

over hot gesticht Meerenberg, in De LeeawenkF 
levering vau levensmiddelen, druk rn borstel*' | 
verfwaren eu andere behoeftes iu '78. 

Arnhem, te II ureu, door den commandant^ 
genie, la De Harmonie: het verbeteren van W 

iein-U/ei-ne aldaar. Bilj, iuz. Ill Nov., vóór 3 uren, 
bij genoemden commandant. 

I trei-iii, te 2 uren, door de maatschappij 'ol expl. 
van Staatsspoorwegen, aau het centraalbureau: liet 
verhoogen van cou gedeelte kaaimuur van bazalt, het 
leggen van ecu spoor en eenige ventere werken aan 
de spoorweghaven tc Helmond, lm behoeve van den 
spoorweg Maastricht—Eindhoven Iteming / 2520, 

Wljohssfce, hij R. B. Cats: het afbreken van eene 
beereahuisiog lc Beelsterzwaag en het wederopbouwen 
van 2 heeren huizen te Nijuhaske. Hestek ügt bij deu 
logementhouder Joucker, tc Bcolstcrzwnag cn met de 
icekcniuft hij Wed. L . van Diggelen, tc Nijchaske. 
Annw.: te Reelstcrzwang VA cn 14 Nov., tc II uron; 
ie Nijchaske 15 en 16 Nov., te 11 uren. 

VV (iell-iLig , SI v>\. 

AnuUerdam, te 11 uren, aan het Koloniaal Elahlis-
semeiit: de levering, iu 02 perc, van: divers sttal; 
zeildoek voor soooeuen; braiidspuitslangcn, brand em
mers enanigbniasa; diverse katoenen ; blauw doorverfd 
katoen; sitigclband; withaud; spinaal sclioomnakcrs-
garea; divers borstelwerk, in 2 bestekken; veldfles-
SOben; rarUohtuganÜddelen; verfwaren; ijzeren lede-
kauten en tuinbanken; bascules; roskammen, scharen, 
stijgbeugels en sporen; marren- en baarkammen; hang
sloten: brandijzers, merken en nommers; knoopen, 
plintjes, gespen, vcterriiigeu en haken; houten kisten; 
sabelkwasten; halssnoeren, sclioudcrpassantcu en ga
lonnen; gerookt spek: koe- en paardebaar; kwartier-
mutsen. 

Ilanderdait, ii >•*. 

Iiordreehi, tc 11 uren, door tien commandant der 
genie iu hel :io coinmaiidcmeiit, in bet Hotel Bellevue: 
bet ophougen van bet exercilieterrein vau het korps 
pontonniers te Dordreoht Aanw. 10 Nov., lc Huren. 
Bilj. inz. 21 Nov., te .'1 uren, op het bureau van den 
lioofdupzichter vau lortllicatiêu. 

Vllaire, |e 12 ureu, door bet ministerie van 
binnen), zaken, ten dienste tbr Staatsspoorw.: lo. bet 
maken vau gebouwen on bijbehoorende werken Voor 
bet station Eist. Iul. bij don boofdingenienr ie Ara-
hem. Anuw. 12 cu 15 Nov., telkens te I uur; 2o. 
hel maken van den onderbouw en het leveren en stel
len van den bovenbouw voor cene vaste spoorwegbrug 
met 'i openingen over de Singelgraelit achter de ka
zerne Oraiije-Nass:ui te Amsterdam, len behoeve van 
den spoorweg Nieuwediep -Amsterdam Inl. bij deu 
eerstaanw. iiigcu. tc Amsterdam. A i n w . 12 en 16 
Nov,, telkens te II uren. 

Lelden, te 12 ureu, door burg. cu weth.: lu. het 
onderhouden van onderscheidene verken nan den Zijl
dijk cn langs den Leidcrdorpsobewcg; 2o. itlem van 
de Spanjnardsbrug niet de paobtemwonittg aldaar; 
Ito. Mem van bet raadhuis; 4o. idem vau onderschei
dene openbare gebouweu cn verhuurde huizen, in 2 
perc; to, idem der gebouwen eu het ameublement 
behoorende tot de openbare scholen. — alles ged. 
1S78, '70 en S0. Iul. bij den geuieciitearcliilcct. 

l iedenili l lk , tc 12 uren, door dijkgraaf en hecm-
ra len van hc' ambacht ,1e Vier Noor.lerkog^en, iu 
hel Koggenhnil: hel doen van verschillende werk
zaamheden aan hunne zet-waterkeering, benevens de 
levering van tie daarbij benoodigde rijsmateriulen, uit 
tc voeren iu '78. 

Vrij '1. .^. aa Nav. 

s-HnHi i i . in lO'/i "reu, door het ministerie van 
binnenl. zake;:, aau bet gellouw van hef prov. best: 
het 'Ajarig onderhoud der inundaticsluizen iu den 
Imker Maasdijk bovuu Woildricbeui cu ui deu Alleuu-
schen zeedijk anu dc Bakkcr-skil. Aauw. \\i un 20 
Nov. Raming f 1180 per jaar. 

Arnhem, tc 12 uren, door het ministerie vau 
binnenl. saken, aan bet gebouw van het prov. best.: 
bet onderhoud van het gebouw voor het provinciaal 
bestuur van Gclderl-ind tc Arnhem, van 1 Jan. '78— 
:U Dec. 'SO. Anuw. deu Sen en 4cn dag vóór tie 
bestelling. 

Z w i i i l i - . tc 12 ureu, duur het prov. bestuur: het 
onderhouden vau du gehouwen van het prov. bestuur 
eu het huis bewoond dour den Commissaris des Ko
ulil's te Zwolle, ged. '78, in 2 pere. Aauw. 15 Nov. 
Hamiiig: perc. 1 ƒ 1500, perc. 2/620. 

IIInrMtag, 37 Hmw. 

Mehaonoard, te II uren, tloor het bestuur van bet 
veensohap Odoorn, bij T. Kemfer: het bouwen van 'A 
houten draaibruggen over de hoof&wqken A, B en C 
in het veciischap (Hoorn. Teekening ligt hij Kemfer 
voornoemd. 

Warnftdac, 1H Rév. 
'a-Hiige, te 11 uren, door den eersfannw. ingenieur, 

in deNonnaat-Sehieteenooli bet uitbreiden der Oranje
kazerne enz. tc 's-Hu_o. Bilj, iuz. 27 Nov.. te8 aren, 
op het bureau vun den ingenieur vouruoemd. 

•toveren, te Huren, ter secretarie van Hcmehimrr-
Oldephnert en-A. Z.: lo. a. het maken in '78 van een 
vak stecuglouiiug, lang 12'.' M., ter vervaugiug van 
L10.75 M. lengte paalwerk, aan de Huisdijkeu tus
schen Staveren en het Klif, in 1 perc.; b. bei leveren 
van 870 last brik, iu verschillende perc.; c. idrm van 
C50 last suilen basalt, van 85—60 cM lengte en 8fi— 
86 c.\L dikte, iu I porc; — 2o. a. het maken in '78 
v in een vak stt-cugluoüiig, ter lengte van p. M. Kil 
M., tor vervanging vau gelijke lengte paalwerk, aan 
den Zuuiiewielsdijl;, bewesten Mnlkwerurnerslois, iu 1 
pere; b. het leveren van 571* last hrik, iu verschilt, 
perc.; c. idem van 750 last zuileubazalt, van 40—50 
cM. lengte en 25—35 cM. dikte, in 1 perc. Aanw. 
26 Nov., no. 1 te 10, no. 2 te 12 ureu. 

Hekelingen, te II ureu, door het bestuur van dc 
polders Dc Oude eu Nieuwe Uitslag van Putten, bij 
E. L. Bikker: lo. het leveren en slelluii vuu een 
stoomwerktuig en aanhooren, stoomketel en eeu hovel-
centrifugaalpomp; 2o. de gehouwen en verdere inrich
ting voor de plaatsing van het genoemd stoomwerk
tuig, stoomketel, ccutrifuganlpomp enz. Annw. door 
den architect J . Paul, van Zevenhuizen, 21 Nov., te 
11 uron. 

Vllag-e , te 11 uren, door het miuistcrie van bin
nenl. zaken: lo, de levering vau ballastsleeti tot het 
ouderhoud dor Rijksrivierwerken op dc Bovou-Mtius, 
in 2 perc.; 2o. het. maken van ccn peilput, to:leidiugs* 
buis en gebouwtje voor eene peilschaal te Remmer-
den, n a . Boenen. Aanw. WA en 24 Nov. Raming 
f 8000; 3o. hel doen van eenige werken tot voort
zetting der slccnbezetting langs de zeezijde van de 
leidammen langs het Koteldicp met daartoe asnwezige 
bazalt. Aanw. 24 Nov. Raming /"y700. 

Nijmegen, te 1 uur, door den ontvanger der reg. 
en domeinen, hij J. van Dam: het gedeeltelijk slechten 
van het fort Sterreschans bij Nijmegen en net verleg
gen van ecn deel van dc» weg van Nijmegen naar 
Kleef nabij den Ditgebranden molen. O. a. to ver
werken : 25,000 kt' aardewerk, 070 M a verplicht 
breekwerk cn 100 M 3 kiezel. Aanw. 26 Nov., te 
12 uren. 

Uanderdag, t9 Nav. 
Haarlem, te 2'/t uren, door het miuisterie vanbio-

neul. saken, aan het gebouw van het prov. best: lo. 

het Hjarig onderhoud van de Pettomer zeeworing, 2o. 
van dc lleldcrsche zeewering, '•'•>. van de duinen op 
Vlieland. Aanw. 24 Nov. Raining resp. f 9000, 
/ 6400 cn / 6500. 

*> J ' a f , :<" K*v. 
Middelburg, te 10 uren, door bet in.ini-d.arie van 

binnenl. zaken, nau het gebouw van bet prov. best: to. 
het, onderhoud eu dc verbclering god. '78 vau dc ha
venwerken te Breskens. Raming /8300; 2o. het her
stellen en vernieuwen van eeuige werken aau de 
Itijks-contrescarpe tc Tholen met hun onderhoud. 
Raming / 708. Aanw. vau beide 24 en 26 Nov. 

Zwol le , te 12 uren, door bet prov. bestuur: lo. 
het onderhouden van ie aarde en verdiepingsworken 
van de Dctlenisviart cu hare zijtakken over'78, in 'A 
pere; 2o. hal uitvoeren van vernieuwingen eu herstel
lingen en van eenig verf- cn tecrwerk aan de kunst
werken, gebouwen enz. van dc Dedemsvaiirt en hare 
zijtakken ln 1878, in 5 perc. Iul. bij tien booldingc-
meur cn den ingenieur, beiden tc 'Zwolle cn bij deu 
hoofdopzichter der Dedcmsvaart, te Avercesl. Aanw. 
van In i'le 22 Nov. 

Graningen, tc 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan bet gebouw van bet prov. best.: 
lo bet onderhouden ged. '78 van de sluis to Stateu-
zijl. Aanw. 24 Nov Raming /*565; 2o. het lljarig 
onderbond der waterkeoringen om eu bij het gehucht. 
Ter-Apel cn van die bij Bourtange, behoorende tol dc 
Binncu-Aa, in 2 perc. Aanw. van perc. 1, 22 Nov., 
van perc. 2, 23 Nov. Raming: |ierc. 1 ƒ800, perc. 2 
ƒ 2 3 0 per jaar. 

Arnhem, te 12 ureu, door het ministerie van bin-, 
uenl. zaken, aau het gebouw van bet prov. bestuur: 
bet vormei» eener nieuwe uitmonding tot verbetering 
van In t 6e pan i vaa hel Apeldootrusohc Kanaal. 
Aauw. 20 en 26 Nov. Raming ƒ 17,000. 

Zaterdag, I lier. 

Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best: bet 
driejarig onderhoud van- eu het doeu vau eenige ver-
aienwingen aan de Rijksschutsluis tc Vreeswijk. Aanw. 
26 en 27 Nov, Rarruiig ƒ S000. 

Maandag, 3 Her. 

Elahaut (ca. I uur van Heusden). to 11 uren, door 
het R. K. parochiaal kerkbestuur van Oud-Heusden, 
Elsbout eu Hullen, hij C. A. Klerks; het bouweu 
cener nieuwe kerk met sacristieën eu toren. Iul. hij 
den architect IL J. van Tulder, te Tilburg. Aauw. 20 
Nov., te 11 uren, samenkomst bij Klerks voornoemd. 

'•-Huge, te II1,', uren, door liet ministerie van bin
nenl. zaken, aau het gebouw van het prov, best.: het 
doen vnn vernieuwingen, herstellingen en leveringen 
ten dienste van tie Ungewerken te A speren, benevens 
het onderhuud daarvan ged. '78, '7'J en '80. Aauw. 
28 Nor. Raming ƒ 5500 per jaar. 

Dlnadag 4 llee. 
D e l f z i j l , le 12 uren, door den uutvangcr dor regi

stratie en domeinen, in De Beurs: het maken van oen 
aarden dam met duiker iu de gracht vóór de Land-
poort, het slechten van de courtine 3 — 4 met weder* 
zijdsehe flanken eu van het daarvóór liggend ravelijn, 
het leggen van een klinker best rating enz. O. a. tc 
verwerken: 11,000 M 3 grondwerk en 000 M 1 bestrating 
nut nieuwe klinkers. Aanw. 1 Dec, tc 12 uren. 

H«en«dag , 13 Der. 
'a-llage, te II uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken : lo. de uitvoering van herstellingen cn 
vernieuwingen aan de Rijksrivierwerkeu opbctZwarte-
watcr, met het onderhoud dier werken cu dc afbake-
uiug van het vaarwater ged. '78. Aanw. 7 Dcc. te 
'J'/j uren, uitgaande van dc Kninpcrpoartenhrug te 
Zwolle. Raming ƒ3390; 2o. idem van herstellingen 
Bil vernieuwingen nnn do Rijksrivierwerken langs het 
Keteldiep, behoorende tot lie werken van den Gel-
tlersehe-l.lsi'1, met dc verlichting en ufbakeuing van 
den Ketel mond en het onderhoud der werken iu '78. 
Aanw. 8 Dec, te 10 uien, uitgaande van de brug te 
Kampen. Raming ƒ22,740. 

Danderdag, 18 Der. 
Haar lem, te 2'/, uren, door het ministerie vau bin

nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best: hot 
3jarig onderhoud van hot jaagpad c. 3. langs hot 
Zuider en Noordcr-Spaarne. Aanw. 8 Dcc. Raming 
ƒ1885 per jaar. 

VrUdag, 14 nee. 
Zwalle , te 12 uren, donr het ministerie van bin

nenl. zaken, aan hel gebouw van het prov bestuur: 
bet éénjarig onderhoud der Willemsvaart. Aanw. 7 
Dcc. Raming ƒ4725 . 

tc Zeerijp, ƒ 21,800 
„ Loppcrsuiii, „ 21,698 
„ idem „ 21,200 

Mloop van Aanbestedingen. 
H a a r l e m , 18 Oct.: liet hun wen van een vilia :u lii'l 

Florapark voor M. T. Reijnst, onder het beheer van 
den architect A. van der Steur Jr.; ingekomen 7 
bilj., als: 
C. J. van Vliet en 

M. Rutgors, te Üudshoorn, ƒ 42,333 
B. Hagen, „ Haarlem, „ 35,512 
J. van Hal te ren, „ Wörmerveer, „ 84,940 
.1. II. Braskamp, „ Amsterdam, „ 33,333 
1). A. Brakcnburg, „ Haarlem, „ 33,333 
Verhagen en Van 't Woud, „ idem „ 33,200 
,1. A. Kaasveld, „ idem „ 31,500 
gegund. 

HaUward, 24 Oct.: het afbreken en wederopbouwen 
vau de voorhuizing van de zal he bij Epke K. Wier-
Hina iu gebruik, iu eigendom behoorende aan het wees
huis ;e Bolsward, bcueveus het maken van eeu nieuwen 
melkkelder cn het vernieuwen van eeu gedeelte der 
schuur; ingek. 10 bilj., als: 
E. P. Mobacb. te Makknm, f 8991. 
J. L. de Jong. „ Bolsward, „ 8849. 
H. T. Hietnstra, „ Wommels, „ 7444. 
W. J . Boerstua, „ Hichtum, „ 7374. 
T. D. Gaastra, „ Britswerd, „ 7364. 
J. Dijkstra, „ Tzum, „ 7294. 
A. Spijksma, „ Parragn, „ 7152.68 
1). P. Gerritsma, „ Bolsward, „ 6992. 
A. Hamertsma en 

P. Boersma, „ Bolsward, n 6943. 
S. H. Hunia. „ Schraard, „ 6799. 
gegund. 

Mlddelatum, 27 Oct.: het bouwen van een nieuwe 
boerenbehiiizing; ingekomen 15 hilj-, als: 
L. Dekker, te Bedum, ƒ 27,990 
8. Kremer, „ idem „ 26,666 
K. Nieland, Wirdutn, „ 24,900 
J. Storm, „ Üarmerwolde, „ 24,897 
11. Ridder, „ Stedum, „ 24,100 
J. Jansen, „ Westerwijtwerd, „ 23,900 
B. Dijk, „ Kantens, „ 23,900 
H. Wind, „ Zoutkamp, ,, 23,845 
J. Westerwijk, _ Uithuizen, „ 23,500 
J. Pot, „ Stedum, ,, 23,376 
T. Bos, „ Bedum, „ 23,320 
A. Pastoor, „ Stedum, „ 82,262 

T. Veldman, 
J. Groenhoon, 
J. Holtmau, 
geguud. 

Kamp- i i , 29 Oct.: het restaureeren van deu weste
lijken geel der Broedcrkerk; ingek. 3 bilj., ah: 
II. H . Beltman, te Deventer, ƒ 6975. 
.1. de Groot, „ Kampen, ., 6775. 
IL van Werven, „ Bruunepe bij 

Kampen. „ 6890.50 
gegund. 

Lelden, 31 Oct.: lu. het afbreken cn woderopbou-
wen van 3 kalkovens te leiderdorp, 2o. het maken 
van afscheidingen en walbeschocüngen, 3o. het bouwen 
van een woonhuis met tocgangsbrug en ophooging van 
het terrein; ingek. 7 bilj., als: 
W. A. vim Lith, te Leiden, ƒ 17,339 
J. N. v. d. Heijden, „ idem „ 15,495 
.1. Room, „ idem „ 15,200 
l'h. Weerman en 

P. Brcgman, „ Overschie, „ 14 990 
L. Monden, m Leiden, „ 14,560 
II. Dekker, „ Rotterdam, .. I4,4'.)0 
P. C. de Vrind, „ Leiden. „ 14,387 

Heerenveen, 31 Oct.: het maken van : lo. censtraat-
weg, vsn den grintweg te Kotstcrhaule tot nau de 
grens vau de gemeen te Doniawerstal en 2o. ecnstraai-
weg van tien grintweg tc Nieuweschoot naar Holster-
gnast; hoogste inschr. waren: voor no. 1 .1. Cats, le 
Joure, voor ƒ12,649, voor no. 2 ü. T. Praamstra, VOOT 
ƒ19,200; minste inschr. was 11. C. v. d. Houven van 
Oordt, le Apeldoorn, sub lo. ƒ10,948; sub 2o. ƒ15,949. 

Cadlcr-eu-keer, 31 Oct.; het bouwen van eeue 
school cn onderwijzerswoning-, ingek. 5 bilj., als: 
J. L . Gillissen, te Nïesch, ƒ 13,035 
M. Itenkin, „ Houten, „ 12,800 
C. Vliegen, „ Cadior-on-Keer, „ 13,735 
J . Du ijkers, „ Houlhem, „ 12,3S9 
J. L. Lemmers, „ Beek, „ 11,265 

(.oi'iiiHu-ni, 1 Nov.: het maken vau een inundatie-
kanaal vau Tiel naar de Lingc; iugek. 5 bilj., als: 
1). Bolier, te Scherpeaisse, ƒ 549,600 
D. Volker, „ Dordrecht, „ 5^,000 
J. do Klerk, „ Werkendam, „ 518,250 
J. J . Bekker. , Lent, „ 513,800 
B. A. Wiegerink, „ Oroenloo, „ 497.900 

Waudeitberg , 1 Nov: het afbroken der Roode Brug 
en het bouwen van eene over dc Schoouderbeok«che 
Grift, op de grenzen van de gemeenten Woudenberg 
cn Lousdcn; iugek. 5 hilj., a l s : 
J. W. Rosbach, te Amersfoort, ƒ 1047 
J. Versteeg, „ Woudenborg, „ 1038 
J. G. van de Geest, „ Amersfoort, „ 990 
B. van Zijll, ., Woudenborg, „ 800 
11. Vecnendaal, „ idem „ 790 
gegund. 

Zierikzee, 1 Nov.: het met 2 zinkstokken verde
digen van den oever tusschen de raaien 42 en 43 en 
het bijstorten van het beschadigde ziukstuk in raai 43 
van het district Flauwers, aan de oostzijde van den 
Kruianol; minste inschrijver was C. Roskam Jz., te 
Sliedrecht, voor ƒ19,700. 

Klaveren, 1 Nov.: de levering nan het waterschap 
ll.-O-eu-A. Z. vau : lo. 200 stuks 62 d.M. grenen 
paleu; minste iuschr. was P. Visser, te Work un, a 
ƒ6.44 por paal. 

•In. U0 stuks dito; minste inschr. was Firma Wet). 
C Sleeswijk, Ie Lemmer, ii ƒ 6 . 5 0 per paal. 

3o. 200 M. 10 .i 25 c.M. grenen gordingen; minste 
inschr. waren T. W. Overmeer eu Zn-, te Makkum, ii 
r*0.94 per M. 

4o. 220 M. 8 ii 20 c.M. dito; minste iuschr. waren 
dezelfden, t\ ƒ 0 . 6 2 per M. 

5o. 260 M. 4 a, 30 cM. grenen planken; minste 
inschr. was B. J. Bolleman, tc Drachten, a ƒ0 .46 per M. 

Leeuwarden, 2 Nov.: bet verlengen van den stroom-
leidcnden dam op de Pollen vóór Harlingen; eeuige 
inschr. was D. Volker, te l>ordrccht, voor ƒ31,200. 

Middelburg, 2 Nov.: dc uitvoering van buitengrwotic 
vernieuwingen en herstellingen aan de havenwerken 
tc Breskens; minste iuschr. was 1. van Male Dl., te 
Breskeus, voor /S648. 

/ .woi le , 3 Nov.: het houwen van 25 arbeiderswo
ningen op con terrein buiten dc Sasscnpourt; ingek. 
7 biljetten, als: 
G. J. Bom und e, te Dcveutcr, ƒ 30,500 
J. L. van Oscfa, „ Zwolle, „ 30,150 
G. van der Pelt, „ idem „ 79,698 
J. Kroeze, „ idem „ 29,695 
N. Pelliukof, „ idem „ 28,937 
B. II. Trooster, „ idem „ 28,937 
J. Wilhghageii, „ idem „ 28,888 
geguud. 

I treclu , li Nov.: het vergrooten der goederenloods 
op het stalion Kiudhoven, teu behoeve van den spoor 
wig Eindhoven—Bokstel; ingekomen 8 bilj., als: 
Ph. van der Hcyden, te Bokstel, ƒ 12,994 
J. G. T. Aerdcn, „ 's-Bosch, „ 12,900 
L. van Gaal, „ Geldrop, „ 12,840 
T. Koijakkers, „ Helmond. „ 12,830 
L . Dcrks, „ 's-Bosch, „ 12,800 
J. Laudy, „ Sittard, „ 12,598 
I'. Kijndcrs, „ Valkenswaard, „ 12,540 
1). D van Mourik, „ Drumpt, „ 11,876 

Utrechl, 7 Nov.: het voltooien van het verdedigings
werk bij den Korten Uitweg in dc stelling van Flous-
wijk; ingek. 4 bilj., als: 
W. A. ö . Janson, te Utrecht, ƒ 182,000 
J. van Straten Wz., „ idem „ 180,700 
K. van Wijngaarden, „ idem „ 180,100 
W. 11 Schram, „ Sliedrecht, „ 174,050 

Leeuwarden, 7 Nov. het stichten van een school 
gebouw bij de tlillemapijp; minste iuschr. was K. Kete
laar, tC Leeuwarden, VOOr ƒ 2S,S65. 

Amaterdam, 8 Nov. het bouwen van eene tooneel-
lohOol, mot woning, op een terrein unn do Schans bij 
do Raambarrièrc. onder beheer van den iugenieur-
nrchitcct A. L . van Gendt; hoogste der 27 inschrijvers 
was H. T. van Swieten, tc Amsterdam, voor ƒ26927; 
minste inscbr. waren A. Groeuhof on A. G. Haak. te 
Amsterdam, voor ƒ 18,900. 

Arnhem, 8 Nov.: bet bouwen vau eeue school aan 
de Hommelstraal; iugek. 12 bilj., ala: 
tï. vuu Barkam, te Aruliem, ƒ 4 1 , 9 0 2 
Tb. Klbers, „ idem „ 89,885 
H. Heuvels, „ idem „ 88,690 
G. Lieftiug, „ idem „ 37.000 
II. van do Sand, „ idem „ 36,987 
II. Kleinhout, „ idem „ 36,900 
G. J. Hoogers, „ idem „ 36,600 
J. Tennissen cn j idem „ 36.269 
D. 1). I.IMHII l'l I 

W. Lensirrk & Zn., „ idem „ 35,888 
J. P. Welsing, „ idem „ 35,181 
M. Janssen, „ idem „ 33,875 
D. W. Migt-ndans, w idem „ 33,333 
gegund. 

PRIJSVRAGEN, 
UITGESCHREVEN IN HET JAAR 1877 DOOR DE 

MAATSCHAPPIJ TUT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

De Maatschappij stelt voor als: 
KKUSTl-: PRUSVKAAO: 

Ken overdekte Markt voor Groenten, Bloemen, 
Ooft. Gevogelte en Wild, voor eene stad van 

ougceer 300,000 Inwoners. 
Het terrein is over de volle lengte langs een kanaal 

gelegen en heeft eene briHtlle van -iO meter lot de 
evenwijdig aan tlie gracht loo|N-nde straat. 

De markt moei, in verband met th- ver-schillende 
koopwaren, pa vil joi-nsge wijze ingericht zijn, en ge
scheiden door overdekte dwarsstraten van 15 meter 
breedte. 

He paviljoenen moeten, naar de verschillende be
stemmingen , met doelmatige verkô pbnnken en andere 
accessoires zijn ingericht in verband met de rioleering. 

In een tier paviljoenen een klein vertrek voor 
maiktni'-eslei-s, eu een dito vuor politie aan te wijzen. 

De hooldcoristrui-tie van het geheele gebouw moet 
zijn van ijzer. 

Behalve ruimen toevoer van versche lucht en van 
licht, moet wonlen gezorgd voor middelen tol af
wering van zonneschijn. 

Het aanvoeren van koopwaren en het wegvoeren 
van den afval moet geschieden dooi- tunnels, welke 
toegang tol het kanaal geven en van spoorbanen 
moeten zijn voorzien. 

He gemeenschap der paviljoenen met tie tunnels 
moei geschieden door breede steenen trappen en 
liijsehluiken. Bovendien moeien ouder den grond 
aanwezig zijn de noodige bergplaatsen voor kisten , 
stnio en venlere verpakkiiigmalerialerr, eene bewaar
plaats vuur ijs, benevens privaten en urinoirs. 

Me gel Kluwen te voorzien van eene volledige watcr-
distributic in verliand met eene bestaande waterleiding. 

Men verlangt teekeningeii van: 
I". een plan van den liogunen grond, 
2 . een plan van tien ondergrond (snus-terrain), 
3°. do voor- eu zijgevels, alles op de schaal van 

5 millimeter |>er meier'; 
4". twee doorsneden van een der paviljoenen met 

aanliggende staaat; 
5". een kapgrund van een der paviljoenen; de sub 

4° en 5° genoemde teekeningen op de schaal van 
1 centimeter j»er meier; 

O", details der construction op de schaal van 5 
centimeter per meter, en 

7°. cene memorie vair toelichting 
Aan den vervaardiger vnn het beste en der be-

krnning waardig gekeurde ontwerp wordt toegekend 
het getuigschrift der Maatschappij met eene premie 
van tweehonderd en-vijftig gulden. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd bouwkun
digen , geboren uf woonachtig in bei koninklijk der 
Nederlanden. 

TWKIDB i'RUsVRAAU ; 
Een Gebouw ten dienste van het Loodswezen. 
Het gebouw, dat wordt verondersteld op een vrij 

terrein aan eene zeehaven gelegen te zijn, moet be
vatten : 

een kantoor met spreekkamer voor den inspecteur, 
een kantoor voor den cuininissaiis, 
een kantoor vuor tien ontvanger, 
een telegraafbureel, 
allen voor het publiek gemakkelijk toegankelijk 

gemaakt; 
eene kamer tot verblijfplaats van ten minste 10 

loodsen (met gelegenheid tot plaatsing van een bil
jart ), benevens eene afgescheidene ruimte voor britsen; 

i-ene wasch- en badkamer, benevens eene gelegen
heid tot het drogen van kleedingslukken van uit zee 
komende loodsen. 

In ui i midi lel lijk vei band met de wachtkamer, een 
uitkijktoren of belvédère, waarvan het plateau ge
noegzame ruimte aanbied! tut plaatsing vun een 
mast met ra en gulle! voor de seinen, betrekking 
hebbende op het spuien, den waterstand en het 
praaien van voorgaats zijnde sche[ieu. 

Op dit plateau, door eene borst wering omgeven, 
moet zich bevinden een genoegsaam voor wind en 
regen gedekte plaats tot het doen van waarnemingen. 

Voorts moeten aanwezig zijn kasten tut berging 
van kijkers, lantaarns, euz., benevens eensemkhtt tot 
berging van seinvlaggen, lijnen eir bijliehoorende sein-
blukken. 

Bovendien moet worden gezorgd vour de huisves
ting van de drie hierboven genoemde ambtenaren 
met hunne gezinnen. 

Overigens te zorgen voor doelmatige ligging tier 
verschillende lokalen niet ruime en goed verlichte 
gangen, portalen eir trap[ten, aau te wijzen de plaat
sen voor ile noodige accessoires, als; privaten, uri
noirs, schoorsteenen, bi-.indstull'eubergplaats, kasten,enz. 

Aan het gebouw moet een afgerasterd terrein zijn 
toegevoegd, waarop eene bergplaats voor waarloos 
tuig, rondhout, een paar slut-pen, anken, kettingen, 
en opslag van brandstof. 

De constructie voor het gebouw moet, vooral met 
het oog op ile liggiirg lUin zee, eenvoudig en hecht 
rijn. 

Men verlangt de navolgende teekeningen: 
1» de noodige plaiiteekeuingeii, zoodanig dat de 

distributie van het gebouw met alle onderdeden 
duidelijk is na le gaan, 

2'. minstens twee gevels, 
3". minstens één doorsnede over de lengte en één 

over tic breedte, 
alles op de schaal van I centimeter per meter, en 
4U. eene algemeene situatie op de schaal van 3 

millimeter i •• • i meter. 
Bij de teekeningen eene memorie van toelichting. 
De bestemming dei' lokalen, enz. moet op de plans 

tloor letters err renvooien wonlen aangegeven. 
Aau den vervaardiger van hel beste en der IH--

kroning waardig gekeurde ontwerp wonlt toegekend 
het getuigschrift der Maatschappy met eene premie 
van honderd-cuvijllig gulden. 

Ter met hi I inging worden uitgeiiot«ligd alle bouw
kundigen, mits woonachtig iu het koninkrijk tier 
Nederlanden. 
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DERDE PRIJSVRAAG ! 

Eene verfrisschingtent (Limnnadièrc.) 

Het terrein vooi- liet gebouw groot ongeveer 20 
centiaren, is gelegen in een park op een stadsplein. 

De hoofdconstructie moet zijn van bout. 
Het bullet dooi- eene overdekking voor regen te 

beschutten. 
Het moet, behalve de bulTetruimte, bevatten een 

van buiten toegankelijk klein vertrek met stookplaats, 
gootsteen, pomp, aanrechtliank en dc noodige ber
ging, benevuns een behoorlijk toegankelijke!., ruimen 
kelder. 

De inrichting moet zoodanig zijn, dat het hullet 
gemakkelijk en veilig kan wonlen afgesloten. 

Het moet in sierlijken vorm wonlen ontworpen, 
terwijl daarbij de studsomgeving niet uit het oog 
mag worden verloren. 

Men verlangt de plannen, opstanden en doorsneden 
op de schiuil van 5 centimeter per meter, een schets-, 
plan van dc veronderstelde situatie op eene schaal 
van 1 millimeter per meter. 

Voor het beste en der bekroning waardig gekeurde 
ontwerp wordt uitgeloofd het getuigschrift der Maat
schappij met eene premie van vijftig r/ulden. 

De mededinging is uitsluitend voor de leden dei-
Maatschappij. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

n. edaotle 
van genoemd Weekblad. 

X o t V r U c i a s j r - a v o n d m o f f e n u r e n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentien. 

OPENBARE VERKOOPING 
van 

B O U W G R O N D E N 

BERGE X-0P-Z00M. 
l)e Notnris H. A. VAN GOCH 

te Bergen op-Zoom, zal openbaar VEILEN en 

verkoopen: 
19 aren 60 centiaren BOUWGROND in drie 

perceelen en in massa. 
15 aren 85 centiaren BOUWGROND in twee 

perceelen en in massa. 
Te aanvaarden 1 December 1877. 
Grondlasten voor de koopers van lo Jan. 1878. 
Betaaldag der Koopsom 1 Maart 1878. 
Finale toewijzing op Dinsdag 20 Novem

ber 1877, des avonds ten 7 uur, in het Neder
landsen Koffiehuis bij den heer F. M. LEMMERS. 

ONTMANTELING VAN DELFZIJL. 
Openbare Aanbesteding. 

D E O N T V A N G E R DER R E G I S T R A T I E Es D O 
M E I N E N TE APPINGEDAM, ml ..,> Dinsdag ilon 
4 December 1877, des middaga om 12 me, in 
het logement tdc Beurt" te Delfzijl in het openbaar 

AANBESTEDEN: 
>Het maken van een aarden dam met 

duiker in de gracht vóór de Land-
poort, het slechten van de courtine 
3 4 met wederzijdsche flanken en 
van het daarvóór liggend ravelijn, 
het leggen van een klinkerbestra
ting enz." 

NB. De te verwerken hoeveelheden bedragen on
der anderen ongeveer: 
11000 M\ grondwerk en 

900 M-. bestrating met nieuwe klinkers. 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving. 
Bestek en teekening liggen van af 20 November 

1877 ter inzage aan de kantoren der Registratie 
en Domeinen (G. A.) te Groningen en Leeuwarden ; 
aan de Kantoren der Registratie en Domeinen te 
Zuidbroek, Ouderdendam, Winschoten en Ap
pingedam en zijn aan laatstgenoemd kantoor tegen 
betaling van fi per exemplaar te bekomen. 

De aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
Zaterdag 1 December 1877, des middags om 12 ure. 

Dc Ontvanger voornoemd, 

JISCOOT. 

AANBESTEDING, 
ten Gemeuntehuize van LEEUWARDEN, op Za
turdag den 17 November 1877, van 

de levering van zestig gegoten ijzeren 
LANTAARNPALEN. 

Voorwaarden dezer aanbesteding zijn te bekomen 
bij den Directeur der Gemeentelijke Gasfabriek. 

De inschtijvingsbilletten moeten worden ingeleverd 
ter 8ecrotarie der Gemeente, uiterlijk den 10 No
vember 1877, vóór 's avonds acht uur. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JOXGII & Co, Civ. Ing. 

te O U Ü K W A T K H . 
PROJECTEN, BEREKENINGEN en BESTEKKEN 

van verschillende Bouwwerken, Stoomgemalen, Fa
brieken, Bruggen, Ka|K-oiistrnctii.-n, enz. 

Ten overstaan van den No
taris W. J. EIKENDAL zal, 
in het openbaar, in het Ven-
duhtiis der Notarissen, in de 
Nobelstraat te 'j Gravenhage, 
op Maandag den 19n No

vember 1877, dus namiddags ten 5 ure, wonlen ge
veild, en op Maandag den Ï6n November daar
aanvolgende, des avonds ten 7 ure, worden ver
kocht: 

Het zeer aanzienlijk DUBBEL HUIS, ERVE 
cn TUIN, allergunstigst gelegen aan den Sche-
veningschen Straatweg, op den hoek van de 
Anna-Paulownasti-aat te 's Gravenhage, tegenover 
het buitenverblijf RUSTHURG, plaatselijk gemerkt N°. 
14, kadaster sectie 0 N'\ 457, groot 9 aren 13 
centiaren, breeder bij geafficheerde biljetten eu ad
vertentie, voorkomende in N". 39 van dit blad, om
schreven. 

Te bengtigen des Dingsdags en Vrijdag» van 2 
tot 4 ure , mits vooraf bij de bewoners Indut vragende 
en te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen 
op den \n Mei 1878. 

Onder den verkoop zullen niel begrepen zijnde 
antieke Boisericn, Schoorsteenen, Behangsels, be
schilderde Ramen enz., thans in de twee antiek ge-
meubileerdu Kamers aanwezig, als zijnde reeds af
zonderlijk verkocht. 

Nadere informatien te bekomen ten kantore van 
voornoemden Notaris, in het Noordeinde N n . 38 te 
's Gravenhage. 

Aanbesteding. 
Op Maandag 3 December 1877, des voormiddags 

ten Elf ure zal, onder nadere goedkeuring, doorliet 
R. K. Parochiaal Kerkbestuur van Oud-IIeusden, 
Elshout en Hutten, in bijzijn van den daarmee ge
lasten Architect H. J. VAN TULDER, ten huize van 
C. A- KLERKS, herbergier le Elshout (op ongeveer 
een uur afstands der stad Heusden) 

publiek worden aanbesteed: 
Het bouwen eener KERK met SACRIS-

TIJEN en T O R E N , met de leveran
tie van alle daartoe behoorende ma
terialen, enz. 

De besteding geschiedt bij enkele insc brij ving in
gevolge Art. 18 van bet bestek van aanbesteding; 
zullende aanwijzing in loco worden gedaan op Maan
dag 26 November; bijeenkomst ten Elf ure bij C. 
A. K L E R K S , hierboven genoemd. 

Nadere informatien zijn te bekomen bij den daar
mee gelasten Architect H. J. VAN TULDER te Til
burg , alwaar de teekeningen, dagelijks van 10 tot 
12 en van 2 tot 4 ure, uitgezonden! des Zondags, 
zijn te zien. 

De bestekken zijn, zoolang de voorraad Strekt) op 
franco aanvrage verkrijgbaar van af 15 November 
e. k. tegen beuling van ƒ I.00 bij N. LUIJTEN, 
Drukker en Boekhandelaar te Tilburg. 

ZEGT HET VOORT. 

XX. E3. 8 U Y V E R , 
S T O O M K E T E L M A K E R 

en Fabrikant van Stoom- en andere Werk
tuigen, voorheen Lid der 

firma SUYVER Hk. JONKER & Zn., 

levert in den kortst mogelijken tijd K E T E L S van 
alle bekende typen; belast zich met alle repara
tion en veranderingen turn bestaande Ketels. 

Hollandsche Tuin. 
B i c k e r s t r a a t 2 0 e n 2 3 , 

AMSTERDAM. 

Afschriften van attesten op fr. aanvr. gratis en franco. 

DROOG HOUT. 
Niet aan werking onderhevig bont. 

Adres 

FABRIEK VAN KR1MPVRIJ H O U T 

Wittenburger dijkje, 31A, AMSTERDAM. 

Afschriften van attesten op fr. aanvr. gratis en franco. 

Verwarming en Ventilering 
VAN GEBOUWEN. 

De Ondergeteekenden bevelen zich aan voor het 
leveren van VER WARMINGS-INRIGTINGEN 
door middel van warme lucht, warm water of 
stoom. 

CHARLES REMT & BIENFAIT, 
Boompjes, nieuw nommer 54, 

R O T T E R D A M . 

M AG AZI J \ v . \ \ T E E K E \ B E I I O E F T E \ 
voor BOUWKUNDIGEN 

VAN 

BERN'. J. ZANDVLIET, 
Oudegracht, hoek Vinkenburgateeg, 

te U T R E C H T . 
O N T V A N G E N het LEDER CALQUEERPA

PIER, een frcheel nieuw soort, goed doorschijnend en 
zeer sterk ; wijders alle andere Teekenbehoeften-

J A N H E N D R I K Ü C K E R M A N , P I E T E R LE0NARDUS P O S T H U M U S , C H R I S T I A A N T E R L E T , 

A B E L L A N G L ' R H U I Z E N , A D R I A N U S R O L A N D H O L S T , C0ENRAA1) W I E O A N D , J O H A N N E S 

S M I T , H E N D R I K J A N K O P E R , P I E T E R B A A T , J O H A N N E S P I E T E R A D R I A N U S K I L S -

Ü O N K , A L E X A N D E R H E N R Y H E D D E N , E V E R T J A N H E I J E R , E V E R T S C H E L T E M A 

H . G Z N . , B E R N A R D U S A R N O L D U S O U T M A N S , J O H A N N O E R R I T F R I E D R I C H SCHIL

F E R , H . C . P L O O S V A N A M S T E L en J A C O B J O H A N N E S O L I V I E R , 

M a k e l a a r s , 
zullen op DINSDAG 11 DECEMBER 1877 en volgend, dagen, 

In het lokaal B E T OCDE ZIJDS HEEBEH-LOOEMEHT t. Amaterdam, 
ten overataan van den Notari. J . 0. O. POLLONEB, pre.enteeren t . verkoopen: 

A . 

D E N E D E R L A N D S C H E 

STOOl-SUIkEI-IAFFIKABEIU, 
met MACHINERIËN, vaste en losse GEREEDSCHAPPEN, 

alsmede het ERFPACHTSRECHT der Gronden, groot 1 Hectare, 67 Aran, 64 Centiaren 
aan de Bchan» bij d . Ii.ld.oh. Barrière te Amsterdam. 

1 3 . 

Een soliede PAKIHIS en ERVE • genaamd: 
„ D E M E R C U U R " , 

te Amaterdam, aan de Lauriergracht bij de Lijnbaansgracht N . 117, kadaater 
Sjotie S, N . 1717, groot 1 Ara 68 Centiaren. Alles breeder bij biljetten omschreven 

t voorwaarden tot verkoop en het Situaticplan van A , alsmede de Catalogus der 
losse Gereedschappen, zijn verkrijgbaar voor 25 Cents elk, ten kantore van voor-

De omschrijving 
Machincrien, vaste 
noemde Fabriek. 

De verkoop der Nederlandsche Stoom-Suiker Raffinaderij geschiedt ln Perceelen en ln Com
binatiën , tot Amotie of zonder verplichting; tot Amotle der Opstallen. 

Ilezichtigingsdagen van _ A . Maandag, Woensdag eu Vrijdag; van 10—3 nar, van B Maan
dag en Woensdag van 9—4 nur, op vertoon van een Toegangsbewijs, bij gemelde Makelaars ver
krijgbaar. 

De bewijzen van Eigendom en de Veileonditicn liggen voor gegadigden ter lezing van af \ December 
e. k., ten Kantore van den Notaris J . O. O- POLLONES , Heerengracht 308. 

Th. J. DOBBE 
te U T R E C H T , Voorstraat H L 502. 

MAGAZIJN van alle soorten van 

TEEKEN- ll BUREAUBEHOEFTEN, 
TEN DIENSTE VAN 

Ingenieurs, Architecten, Aannemers, enz. 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A L TXE1 T R A V E R S , 
• ••- *eeft berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voorden 

Z'<-^'*>r'"' verkoop van ASPHALT In brooden zijn aangesteld: 

FOLH.ERS &. C°. te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Beltweg N". 3, te Amaterdam. 

D E D I R E C T I E . 

SUIJVER Hk. JONKER ZOON, 
STOOMKBTELMAKBES te AMSTERDAM, 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 
L 0 C U M 0 B I L Ë g e v r a a g d 

van 6 a 7 P.K. Aanbiedingen met prijsopgave en 
hoe lang gebruikt aau J. R. VAN EERDE, Boek
handelaar te Winschoten , onder letter C. 28. 

PRIMA QUALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ6.—, per 25 vaten ƒ 5.70, 
per 50 vaten ƒ5.40. 

bjj grootere partijen over den prijs nader 

overeen te komen. 

AUGUST OSTER, 
(3 - lashaven l a te R o t t e r d a m . 

Machinale Stoomsteenfabrijken 
fi 

Olst aan den Gelderschcn IJssel. 
De ondergeteekenden nemen de vrijheid onder de 

aandacht tc brengen van II.II. Ingenieurs, Architec
ten , Aannemers en verdere begunstigers, dat zij ook 
steenen leveren van groot formaat, ruim anderhalf-
maal de kubieke inhoud van den gewonen vorm, en 
dat zij bereid zijn daarvan belangrijke leveringen 
tegen voordeelige prijzen aan te nemen. Deze groot 
formaatstecn levert ook , wat arbeidsloon en specie 
betreft, vrij belangrijke besparing op, Omtrent de 
qualiteit, het goed doorbakken zijn, enz. wonlt men 
beleefdelijk uitgenoodigd zich aan de fabrijken te 
overtuigen, terwyl ook gaarne monsters en verdere 
inlichtingen verschaft wonlen. 

Apeldoorn en Olst, 1877. 
H. C. v. D. HOUVEN VAN OORDT cn Co. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Tafelbazalt-groeven 

in RUNPRUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BRUINSTEEN, VOORVASTE STEENEN, (Sl-
Nieuwehaven X.zijde 55, R o t t e r d a m . 

Te Huur e»Te Koop. 
MODDERBAKKEN en DEKSCHUITEN van 
velschillende afmetingen. 

HEI-MACHINKN en LOCOMOBILES. 
H A N D E L in BOUWMATERIALEN en 

STEENKOLEN. 
Adres: do Firma Gebr. SCIIOONENBURG, Kleine 

Wittenburgcrstraat te AMSTERDAM. 

D B « B O O T S T E 91 %<j\ZIJYE,\ V A N 
n\HTIKIIIv. \ 

S C I I O O H S T K K . V U A N T K L S 
bevinden zich 

ROTTERDAM, AMSTERDAM, 
Nieuwland N . 1. Bloemgracht 77. 

(Vaateland) O. tc 3. COOL, Fabrikanten. 
B K K B e i l I I ) 

Amsterdam Parijs Arnhem Philadelphia 
1866 1867 1868 1876 

Amsterdam 1877. 

Oelr .k l bij ti. VV. VAK 1.1.1. WIEL i C' U Arahen,. — Alle .tukken en advertentien te adresseeren aan den Redacteur F. W. VAN GENDT Jfisn. te Arnhem. — Uitgave .an D. A. THIEME. 

Twaalfde jaargang. F . 46. 
• 

Zondag 18 November 1877. 

DE OPMERKER. 
W E E K B L A D 

VOOR 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JOz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 
VerMhijnt Zondag.. Pryi p«r 8 maanden f 1.65. Men abonneert zich voo 

een ja.rg.ng. Afzonderlijke nommers bij vooruitbeatclling 15 cents. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 
Van 1—5 regels fl.—, verder voor eiken regel plaatsruimte 20 cents en 10 rents 
voor een DO mm er van bet blaü. Advertentien voor het buitenland Üö cents per regel. 

OVER VLOEIINGSWKRKEN. 

Het zal misschien enkelen welkom /ijn iets te 
leeren omtrent vloei, ngswerkeii. Ik zeg leeren, want 
daarover werd in Nederland weinig nl' niets geschre-
ven. Wel heette de rijst het voornaamste voedings
middel van den Javaan, maar het ging daarmede 
als met de officieele phrase, dat de landbouw de 
eerste der kunsten is. In Buysitig's Waterbouw
kunde komt over Indische vloeiingsworkon niets voor. 
Het Instituut van Ingenieurs gaf nu en dan iets. In 
afwachting dus van het handboek, dat bij de Gebr. 
Van Cleef zal verschijnen, zal ik vuor onze wetgevers 
en Indische ingenieurs eeu en ander vertalen uit het 
hoofdstuk Bewatering van Peral'a Handbuch des 
landwirthsehaftliehen Wasserhnus. 

Onder bewatering verstaat men het ophouden en 
de regelmatige venleeling van water over lioi.w- en 
weiland. Terwijl voor onzen gematigden aardgordel 
de bewatering shrlits een eerbetering is, voorname
lijk aan te wenden tip blijvende weiden, kan zij voor 
de lauden mei een heet luchtgestel als dc gewich
tigste hoofdvoorwaarde enn een voordeeligen ak
kerbouw worden beschouwd. De hooge warmte
graad veroorzaakt daar zulk een krachtige verdam
ping, dat zonder een bestendigen toevoer van water 
alle plantenleven in zijn bestaan bedreigd wordt. In 
de meeste gevallen moet die toevoer op kunstmatige 
wijze plaats heblien, daar het wegloopende regen
water door <le hoeveelheid en den tijd der verdeeling 
niet genoeg aau de behoefte voldoet. 

In ons klimaat, waar de hoeveelheid gevallen 
regen in de heetste maanden huar maximum be
reikt, waar iu iior'i.u.'e jnran het voor den wasdom 
gevorderde water aan de planten wordt toegevoerd 
uit den dampkring, dient de besproeiing voor een 
ander doel: zij moet door de niet het water aange
voerde stollen een geheele of volkoment' vergoeding 
gaten voor de stollen, haar door den oogst ont
trokken. 

Het is zonder nadere verklaring duidelijk, dat het 
karakter der vloeiing geheel anders is als voorname
lijk een bevochtiging beoogd wordt, dan wanneer het 
water als voertuig voor den niest moet dienen. Reeds 
dadelijk openbaart zieh dit veischil iu het verbruik 
van water. Een bevochtiging is met buitengewoon 
kleine hoeveelheden le bereiken, en elke soort van 
water, die niet bejiaald uadeelige stoffen medevoert, 
kan daarvoor geliezigd worden. Dient daarentegen 
het water als drager vau zekere hoeveelheid voeding
stoffen, die den te vloeien bodem moeten wonlen 
toegevoerd, dan moet niet alk-en tie hoevwlheid veel 
grooter zijn dan bij louter bevochtiging, maur ook 
tie hoedanigheid oefent een gewichtigen invloed op de 
gevolgen uit. 

In de beide hier geschetste gevallen heeft echter 
beft water nog een andere taak te vervullen. Zoo 
dient het als oplossings- en verspreidingsmiddel 
van de iu den bodem bevat le voedingstoffen, 
waarbij ziju chemische samenstelling van groot ge
wicht is. Verder kan het water op verschil lende 
wijzen tol regeling van den warmtegraad des bo
dems dienen, bijvoorbeeld bij tie Ituliauiische mar-
cita ('), die in den winter met water van aanmer
kelijk hoogere temperatuur dan de lucht bezit ge
vloeid wordt, waardoor de temperatuur van den 
grond verhoogd en te gelijk de plantengroei bevor
derd wonlt. Op gelijke wijze geschiedt dit bij onze 
vloeiwoiden, die in de lente, na plotseling ingetreden 
nachtvoist, sterk besproeid (gerieselt} wonlen oni 
"le schadelijke gevolgen vau de vorst tc voorkomen. 

In ens klimaat vindt een stelselmatige bewatering 
hoofdzakelijk aanwending bij weiden en slechts iu 
beperkte mate bij andere cultuur, b.v. warmoczerij. 
De proeven, totbeden genomen, om met belmlp 
van zeer stikstofrijk water, met name het rioolwater 
der steden en de afwatering van enkele fabrieken, 
die aan den akkerbouw verwant zijn, bijzondere 
stelsels van bewatering te verkrijgen, hebben tot-
heden nog geen beslissende uitkomst opgeleverd, en 
liet blijft aan de toekomst voorbehouden bet groote 
aantal hierop Mrekkelijke, nog open vraagstukken 
op te lossen. 

Daarentegen heeft de jongste tijd zooveel licht 
geworpen op de vroeger zeer wijd uiteenloopemIe 
beschouwingen over het wezen der bewatering uit 
bronnen en rivieren, dat men wel instaat is elk der 
bestaande vloeiirigstelsels op deu rechten prijs le 
schatten. 

Een hoofdvoorwaarde voor eiken aanleg van be> 
sproeiingen is, dut de noodige vooi7orgen getroffen 

(') Het blijkt mij nu, dat ik iu de „Uittreksels" vnu 
OS! Instituut van Ingenieurs liet woord marrite verkeerd 
vertaald heb. Tut mijn verschoon ing strekkc, dat zelfs 
f.itiiv mij verklaarde het uiet te kenueu. Het zal nu ver
moedelijk iu het Supplément vau zijn Dietionnaire voor
puien, H. v. E. 

wunlen om den grond goed te kunnen droogleggen. 
Een besproeiing mag niet plaats vinden op moeras-
sigen grond, evenmin mag zij dezen in een moeras 
doen verkeeren. Alzoo moet steeds zorggedragen 
worden vuor tijdige afleiding van het water, voor 
zooverre dit niet door verdamping ontwijkt. 

Het ligt voor de hand, dat daar, waar een 
krachtige plantengroei gestadig den kunst matigen 
toevoer van water' vordert, gelijk in tie zuidelijke 
landen, de noodtakel ijk heid der besproeiing zkh veel 
meer doet gevoelen dan bij ons. Dit verklaart ons 
dan ook, dat het vloeifngs wezen daar van staatswege 
bevorderd wenl, en dat reeds in de beschaafde tan
den der oudheid grootselie waterwerken wenlen uit
gevoerd om aan de smachtende velden het bevruch
tende water te geven. De toevoer van water wordt 
als een der krachtigste middelen beschouwd om den 
toestand van beschaving in den verzengden aardgordel 
to onderhouden, en wijze regeeringen tijn er dan ook 
altijd opuit geweest de voortbrengende luncht dei-
tanden in die zone door bevordering van het vloeifngs-
wezen te doen toenemen Op tie belangrijkste 
uitkomsten van tien oieuweren tijd iu dit opzicht 
kan Engeland wijzen, dat door den aanleg van be-
sproeiingskanalen eu vergaai-kommen in Indië dit 
land feitelijk aau vervul ontrukt heeft. Iu Indië, 
gelijk in tie overige beschaafde landen tier oudheid: 
Syrië, Arabic, Mesopotamia*. Pcrzië, Egypte, be
stonden vroeger tie meest grootsche waterwerken, 
waai van zich nog hedentendage overal Sporen ver
toonen. Met huu verval verloor het land de moge
lijkheid van bestaan. Hongersnood en stokten dun
den, met korte tusschenruimten van tijd, de bevol
king, aan wie de iiitgedi-oogdc grond het noodige 
voor voeding en klooding niet kon leveren. Reeds 
nu plukt men de vruchten van de nieuwere Indische 
vloeiingswerkeii. die in de laatste vijftig jaren deels 
geheel nieuw werden gebouwd, deels opgetrokken 
uit de in puin liggende oude. Ondanks tie overbe
volking, treden de vroegere rampen steeds meer op 
den achtergrond; iu de bewaterde districten ver
dwijnen zij aJJengskens geheel. 

(lelijke uitkomsten leverden, al is het ook in min
deren omvang, tie uitgevoerde nieuwe verbeteringswer-
ken in Algerië, ilie dadelijk na «Ie inliczitncmiiig 
tloor Frankrijk aangevangen werden. 

Zij hebben reede gedeeltelijk Moeiende, rijke pro
vinciën geschapen uit woeste landstreken. Men kan 
met recht zeggen, tlat iu Üritsch-fndië, zoowel als 
in Algerië, de waterbouw zich tie beste kolonisatie-
en veroverings-|ioliiiek heeft betoond. 

Zulke uitkomsten bij den akkerbouw /uilen in ons 
klimaat nimmer door bewatering worden behaald, 
maar niettemin laat óch met recht, steunende op de 
aiders verworven resultaten, beweren, tlat wal daar 
voor geheele landen geldt, bij ons voorenkelo, wel-
is-waar- nauwer- begrensde districten, namelijk tot 
opbeuring van dt; weidetoeh. en this zijdelings van 
deu gezurneiilijken landbouw, zijn toepissing vindt. 
In noordelijk r'rarikrijk, in tie Vogezen, in de Bel
gische Campine, iu sommige gedeelten van Duitsch
land, zooals in den omtrek van Siegen, in Hannover, 
iu Kade», is de waanle van hespmtuing schitterend 
bewezen. Menig land, vroeger arm, met zwakke 
lievolking, dat riauwlijks instaat was het noodige 
voor de voeding van tie bewoners te leveren, is door 
de invoering van geregelde watervoeding tot vroeger 
ongedachte welvaart gestegen. Maar helaas! ook hier, 
gelijk in vide andere gevallen, vertoont zich de moei
lijkheid, den landbouw te ontrukken aau zijne eens-
gevolgde wijze van ontginnen , iets nieuws in le voeren 
en dit op den duur te behouden. Zelfs ul worden 
de eerste verbeteringen, de groote vloeiingskanalen, 
tie soms noodige grondaanspoeungen en kunstmatige 
Opvoering vau het water, de afleidingen, de regelin
gen van het bezit, enz., door den Staat of dour Maat
schappijen ondernomen, vereischt het nog de grootste 
inspanning van tie hest tuiniers, om den grondbezitters 
de voordeeten tier nieuwe werkwijze Ivgrijpelijk le 
maken. Dikwijls is gebrek aan middelen of onthou
ding van voorschotten aau onbemiddelde grondbezit
ter! tie oor/aak, tlat de gevolgen der verbetering op 
zwarigheden stuiten of geheel wegblijven, ls door 
de vroegere toestanden het land zoo verarmd ( 3), 
dat de bezitters niet instaat zijn de plaatselijke wer
ken voor het heen- en afleiden van het water te 
volvoeren, dau zul zelfs het lieste besproeiingstelsel 
gat» vruchten afwerpen, zoo uiet vooraf de grond
bezitters instaat wonlen gesteld de plaatselijke ver-

(*) Dc Nederlundticli-Indiiiche Hooge" Itegeering en ons 
koioiiinal Oppt-rui-stuur ziju op dien regel euu uitzondering. 
Zij lieten zieh overtreffen tloor de Kgyptcnareii, Itabylouicri, 
As»yriera, Hindoe*, Tainrezeu, enz. iu dit oiizieht verdienen Awyri 
wij /.rif-, uog niet 

opzicht verdie 
a deu bijiiauni: Taiuoczeu van Kuroim. 

R. v. E 
(J> Gclgk Nederlaudscli-ludju door do moederlanden,. 

It. v. K. 

beleringen le bewerkstelligen (*). Tot dusverre zijn 
dan ook vele onheil zwangere misslagen begaan. Ge
durende tientallen van jaren bleven tie beste werken 
zonder gevolg, totdat eindelijk eenige schrandere en 
bemiddelde grondbezitters de waarde tier verbetering 
deden kennen en door hun voorbeeld de onderneming 
tueer-en-meer op prijs deden stellen. 

Nog iels vordert tie aandacht bij tien aanleg vun 
groote vloei ings werk en : de ervaring omtrent tie doel-
irellendsle inrichting v a n de bewatering, ln het ééne 
land Ingedaan, Duit sich niet zonder wijziging op 
andere lauden toepassen, tiaar bijna nooit de fuctoreu 
voor de wijze van werken dezelfde blijven. Voor elk 
luchtgMtel, elke grondgestelilheid, elke beschikbare 
waterho'eveelht'id, voor de onderscheidene gewassen, 
in het korl : vour elke afwijkende omstandigheid is 
een eigen ervaring noodig, o m het werk met gun-
stigen uitslag te volvoeren en de exploitatie doeltref
fend \e leiden. Met een loutere kopie b.v. v a n de 
Italiaansclii' l»'waterings manier vota- Oostemij ksche of 
Duitsche toestanden, w a a r de bedoekte factoren zoo-
seer verschillen van de Italiaansche voorwaarden, kan 
nooit, gelijk dau ook de ondervinding overtuigend 
bewezen heeft, een blijvend resultaat worden verkre
gen. Steeds moet op de plaatselijke verhoudingen 
wonlen gelet. Er beslaan alzoo geen algemeene 
regels voor den aanleg van bewatcringswerken, 
terwijl er wel beslaan voor- ontwateringen en bij 
tleze met tie meeste gerustheid overal kunnen wor
den gevolgd. In den loop ties tijds en in de mate, 
waarin het vloeiingswezen veld wint, moet men er 
dus naar streven proefstations te vestigen, waar tie 
vot>nl«;.gste wijze van bewatering voor tic plaatselijke 
verhoudingen door voortgaande, vergelijkende proeven 
en waarnemingen wordt vastgesteld. Voor omvang
rijke werken onder vroeger onbekende voorwaarden 

is bet raadzaam, hij de voorbereidende werkzaamhe
den zulk een pi-oefstatiou reeds dadelijk in bet leven 
te roepen, teneinde, zoodra het water ter beschik
king van enkele perceelen komt, omtrent de ratio
neelste aanwending in licht ingen te kunnen geven. 

Genève, 6 Nov. '77. 
8. E . W . ROonilA VAN EYSINQA. 

WERKSTAKING AAN RIJKS- EN ANDERE 
GEBOUWEN. 

Hoewel het opschrift van dit artikel menigeen zou 
doen denken, dat wij hier op het oog hebben tie 
Netleiiaiitlsche metselaars, timmerlieden en andere 
werkkotten aan to zetten, den arbeid te staken om 
hooger loon te verkrijgen, evenals nog dezer dagen 
iu Engeland gebeulde, zoo rekenen wij hot ons een 
eerste plicht, er nadrukkelijk op te wijzen, tlat zulk 
een snood opzet niet in onze bedoeling ligt. Wij 
wenschen hier alleen een werkstaking te motivec-
ren iu het waarachtig belang der Kunst, en iu het 
waarachtig belang der Schatkist. Daarvoor herin
neren wij in de eerste plaats aan de werkstaking, 
tlie in N*. 45 van Dc Opmerker besproken werd, 
vau het Haagsche Justilie-ilcpartemeiit, en wel door
dien de aannemer van dat werk, uaar men zegt, uit 
gebrek aau de noodige teekeningen den arbeid niet 
kan voortzetten. Wij hopen in het waarachtig be
lang der Kunst en der Schatkist, tlat men het werk 
uun gemeld Justitie-dejuirtement thans niet venter 
voortzette, aangezien, zooals men weet, met dit 
bouwplan een reusachtig plan in on middellijk ver
band suiat, namelijk tie gansche verbouwing van 
het Binnenhof enz. 

Gelijk toch reeds zoo menigmaal herinnerd is, is 
dit reusachtige houwjdan een Streng middeleeuwse!^ 
oiitwor|M>udiKir den kimstrelerendaris ende Rijksad
viseur, ed zoo Nederland zich dus ooit zalcompro-
mitteeieii door- ziju Hijksbouwkurist, dan is het 
sttdlig het geval, wanneer het den zetel der Lande* 
regeering, waar 's I.an.ls afgevaardigden, de tloor het 
volk gekozenen, voor 'l Lands belangen mouten bij. 
eenkomen en arbeiden, in een streng middeleeuwach 
gewaad gaat hullen. Ook reeds vroeger wenl bovendien 
voor deu bouw van nieuwe Haagsche staatsperceelen 
een internationale wedstrijd gehouden, eu kwam onder 
de ingezonden ontwerjieii dat vau den architect Lange 
uit Miinchen als het meest verdienstelijke in aan
merking. Het kwam echter niet Uit uitvoering, uit 
geldgehrek meenen wij, of uit gemis aan eenheid 

(») Ouzc volksvertegenwoordiger», tijdschriften en couranten 
varen vreenthjk uit tegen liet verleenen vau voorschotten min 
dc Jnwiuen. Niet nlleeii de hoofileu vun pc westelijk- bettuuT 
op Javii, ninar ouk de coiiruuten alduar iwrdcelcu veel ongun
stiger over dc eerlijkheid der vooruchott rek kern dan vóór 
dert.ru jaren. Is lit-t uiet zeer verklaarbaar, tint dc Javanen, 
die sedert kciuiii hebben genomen vnu tic juiste uitspraak 
vau cen oud-regecriiigslid: „Da Ncderlmiders zijn ecu vulk 
van roovers eu dieven ," bij lich zclvcu gezegd hebben: „De
wijl onze meesters ous altijd bestelen, zullen wij op ouze beurt 
heu beetnemen*r" Eu 's Luuds Vadcruu zockeu goneüing bij 
ecu politie-rcgleuicntl u, v . £, 

iu de jury, of uit naijver van sommigen, dieongaarnc 
zagen, dat een vreemdeling met het werk belast 
werd. Maar hoe '1 ook zij , de plans van destijds wer
den opgeborgen , cn berusten ongetwijfeld nog bij het 
departement van Itiimenlandsrhe Zaken; en al waren 
tlie plans niet van den reusachtigeii omvang als tie 
thans tloor den kimstrelerendaris en tie Rijksadviseurs 
gereedgemaakte, zij vertegenwoordigen ontegenzeg
gelijk kunstwerk en leveren het duidelijkste bewijs, 
hou ontzaglijk dwaas men doet, om het meerge
melde reusachtige bouwplan te willen doordrijven. 

Bovendien, al wil men het .hrstitic-departement 
voltooien volgens het thans ontworpen plan, dan zal 
men, wil men zich niet geheel binden aan tie daar
mede in verband staande verdere ontwerpen , het toch 
weer moeten Bibreken. 

Daarom herinneren wij hier met den meesten aan
drang aan de voorvaderlijke spreuk: HETER HALF O E -
KEEMI DU) IIEEI. GEDWAALD. 

Maar is het tie plicht van elk rechtschapen en, 
kunstlievend Nederlander om op de werkstaking aan 
den bouw tier Haagsche Stuatsperceelen met alle 
kracht aan te dringen, voor den bouw van het nieuwe 
Rijksmuseum verdien! een zelfde werkstaking te wor
den bepleit, tiaar tleze, om zus VEEL T E HOOGE 
BOUWKOSTEN , zijn voor een museum volslagen onmo
gelijke inrichting en zijn hoogst tegenstrijd.gen 
bouwtrant, eene even ongeoorloofde zaak is. Niet de 
uitspraak tier jury, tlie dit bouwplan ter uitvoering 
waardig keurde, kan hier eenig gewicht in de schaal 
leggen, daar die jury bestond uit twintig leeken in 
de bouwkunst en één partijdig deskundige, en alzoo 
voor haar taak , om namelijk een deskundige en 
onpartijdige uitspraak te doen, volslagen onbevoegd 
wus, hetgeen het rapport, dat van die jury in de 
Staatscourant vei-sclieen, tevens nader bewees. 

Een deskundig, streng-onpartijdig onderzoek is 
het this wat wij van het thans vastgestelde mtise-
umontwerp eischen, in het belang van tie eer-en den 
goeden naam van Nederland, en niet het minst in 
het belang van tie schatkist, waarin zoo menig Ne
derlander zijn zuurverdiend penningske in den vorm 
van belastingen moet bydragen. 

Verdient bet voorts de aandacht van ieder onpar
tijdig deskundige, dat men op de Staatebegmoting 
jaarlijks ƒ 1 0 0 , 0 0 0 , zegge eenmaal honderd duizend 
gulden, tracht voor te dragen, als enkel benoodigd 
voor tie restauratie vau Rijksgebouwen en liet sub
sidieeren van de restauratie der gemeentelijke en ker
kelijke perceelen — het ongerijmde van dit cijfer treedt 
temeer iu het licht, als men bedenkt, dat men van-
plan is om de sloten van Muitlen en Biederode te 
gaan restaureeren ; tlat men een •ding" als het stad
huis te Gouda, waarvoor de gemeente, en wel zeer 
wijselijk, geen geltl overheeft, geheel op Staatskos
ten wil restaureeren. Eu neemt men daarbij in aan
merking de subsidiën voor keritelijke gebouwen, enz., 
duu zal men ons niut euvel kunnen duiden, dat wij 
ook ten opzichte van de iu plan zijnde restuuralien 
ten dringendste eene WERKSTAKING aanbevelen, 

Ten slotte wijzen wij er nog op, dat tie architect 
bij het Departement vau Financiën, tie heer Peters, 
een voormalig opzichter en in ziju werken getrouw 
volgeling van tien rijksadviseur Cuypers, thans alle 
nieuwe post- en telegraafkantoren eveneens in mid-
deleeuwseh gewaad steekt. Zoo de Regeering zich 
niet langer- met de tegenspraak , waarin de middel
eeuwsche boiiwbeweging haar wikkelt, kan ver-
eenigen, dan zal zij ongetwijfeld wijs doen, door 
ook den genoemden rijksambtenaar een meer vrije 
kunstrichting aan te bevelen, eu zoo deze daartoe 
niet Instaat blijkt, hem een anderen werkkring dan 
dien vau rijksbouwkundige aan te wijzen. 

OVERDRIJVING. 
Het Handelsblad van 9 November jl. bericht, 

dat de heer Ouypers benoemd is tot lid van den 
Kunst-Gewerbe-Verein teMünchen, en totoornapon-
dent van het K.K. Oesterr. Museum für Kunst und 
Industrie te Weenen, en draagt dit bericht als volgt 
voor: 

DDC hoer Cuypers, wien reeds menig blijk van 
waardeering ten deel viel, zoo to België, Kronkrijk, 
Engeland als Amerika , heeft onlangs ook uit Duitsch
land een paar bewijzen ontvangen, dat men deu 
Nederlandschen kunstenaar en architect Ouypers al
daar kent en eert; hij ontving namelijk zijn benoe
ming tot lid van tien Kunsi-Gewerhe-Verein te Mün-
chen, en tot correspondent van het K.K, Oesterr. 
Museum für Kunst und Industrie te Weenen." 

Wij kunnen ons moeilijk vereenigen met da 
meening van het Handelsblad, als zou tien heer 
Ouypers reeds menig blijk vau waardeering ten deel 
zijn gevallen, zoo in Uelgië, Frankrijk, Engeland 
als Amerika. Die waurdeering moge gebleken zijn 
vun de zijde vau buiteuluudsclw archeologen, welke 
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laatsten, naar men weet, vertegenwoonligd waren in de 
jury der jongste Kunstnijverheidstentoonstelling, he
dendaagsche on|mrtijdige buitenlandsche art isten, die 
de werken vun den architect Caynarfl zoo hemelboog 
verheffen, zullen evenmin te vinden zijn als Nederland
sche, omdat daardoor alleen het bewijs geleverd zou 
worden, dat men instemt met den geest die de wer
ken van den heer Cuypers zoozeer kenmerkt, name
lijk een stnuig-middeleeuwsidien geest En zoo men 
in Duitschland den heer Cuyjwrs eert, — wil men nl-
thans door meu ganseh Duitschlund luinduiden, — dan 
herinneren wij slechts wut de Deutsche Bauzeitung 
nog onlangs zei van het nieuwe Museum , alsmede dat 
de Dom-restaiiratiewerken te Mainz, door den heer 
Cuypers aangevangen, weldra moesten gestaakt wor
den, uithoofde van de wijze, waarop die werken door den 
architect Cuypers werden uitgevoenl, dc autoriteiten 
niet kon bevredigen. 

Het groote publiek moet door de pers worden 
voorgelicht. Mtuir een dagblad , dut een bouwmeester, 
die in alles en overal de middeleeuwen voorop
stelt, als een wereldl«roemde relebriteit tracht uit 
te i-oc[ien, eu geen gelegenheid ongebruikt iaat, om 
voor diens werken de loftrompet te steken, bewijst 
inderdaad, voorzooveel de Kunst betreft, het publiek 
een teer grooten ondienst. 

Als men tegenwoonlig middeleeuwsche kleerma
kers, koekbakkers, enz. aan onze hedendaagsche 
maatschappij zou willen opdringen door over hen 
alle lofredenen in de coiu-nnton te schrijven, dan 
zou men daarvan weldra genoeg hebben. Do smaak 
van kleermakers en knekbukkn-s werkt namelijk te 
spoedig op het volk, zoodat van »biologeeren" geen 
sprake kan ziju. Vau de bouwkunst weet men hierte
lande tot nutoe over het algemeen echter te weinig al', 
en zij, die, door welke middelen dan ook, m de 
nieuwsbladen met veel ophef vun zich kunnen doen 
spreken, heblien ongetwijfeld veel kans voor speciali
teiten op kunstgebied te wonlen gehouden. De reeds 
te groote aanhang, dien de Voorstanders der middel
eeuwsche ljouwkunsl zich verworven hebben, levert 
er, helaas, een maar al tc treurig voorbeeld van. 

DE TENTOONSTELLING IN HET SCHOOL
MUSEUM T E AMSTERDAM. 

Volgens een in de Staatscourant opgenomen In
richt , zal de Engelsche architect Robson eerlang in 
het Schoolmuseum te Amsterdam eenige arahit ecto-
nische teekeningen en photographieén van schoolge
bouwen te Londen tentoonstellen, die volgens onzen 
legatieraad aan het Britsche hof, den heer A. de 
Stuers, uilen in uiterlijken vorm verschillen en zeer 
merkwaardig zijn door het karaktei-estieke van den 
stijl en door een smaakvolle, ofschoon sobere versiering; 
terwijl genoemde architect Robson tevens zelf zegt, 
dat hij den daarin gevolgden bouwtrant, het meest 
overeenkomende met onzen zoogenaamden oud-Hul-
landschen stijl, in ons vaderland bestudeerd heeft. Ten 
slotte kan hij zijne verbazing niet.onderdrukken, dnt de 
Nederlandsche architecten zoo weinig van «len oud-
Hollandsch.cn stijl profiteeren, en qunlificeert bij den 
bouw onzer moderne huizen «singularly stupid", dus 
»bij uitstek dom". Ofschoon wij bovengenoemde En
gelsche schoolontwerpen niet kennen, zoo mogen wij, 
den naam van den bezorger dier ontwer|*ii, den heer 
A. de Stuers, in aanmerking nemende, reeds bij 
voorbaat vooronderstellen, dat deze tentoonstelling we
der wonlt aangegrepen, om opnieuw te trachten het 
rationeels van oud-Hollandsche kopteen ingang te doen 
vinden. De goocheltoeren, die men met genoemden 
stijl op de jongste Kunst-nijverheidsten toonstelling 
vciricht heeft, of liever, getracht heeft te verrichten, 
en die ongetwijfeld ooi-zaak zijn geweest, dat menig 
inzender op bedoelde tentoonstelling groot** reden 
tot ontevi-edenheid over de uitspraak der Jury meent 
te hebben, liggen namelijk nog te versch in het 
geheugen om te meenen, dat zij ook op deze 
schooltentoonstelling maar eenige kans van slagen 
zullen hebben. Zoodat, willen de heeren Robson en 
A. de Stoers hun pogen niet met ondank beloond 
zien, zij ongetwijfeld wijs zullen doen, om hun 
kunstpi-oducten maar achterwege te houden. 

Maar de brief van den architect Robson, in de
zelfde Staatscourant opgenomen, verdient in zijn dé
tails de aandacht om den hiertelande zoo bekenden 
toon, die op middeleeuwsch bouwkunstig gebied wordt 
aangeslagen, cn waarvoor de Arnhcmsche Courant 
de heeren Robson cn A. de Stuers , welke laatste den 
brief overbracht, let wel, dankbaar is. Daaruit kun 
men ontwaren, dat de heer Robson in connectie 
staat met onze voorvechters der middeleeuwse!».' 
bouwkunst, en wonlt bet duidelijk, dat wij hier 
te doen hebben met een huurling, die van over 
het Kanaal het Nederlandsche volk zal toeroepen , 
hoe het voortaan zijne scholen moet bouwen, cn 
tevens zal staven, dat de dwaalweg, waarop de 
Nederlandsche Regeering op rijkshoiiwkunstig gebied 
geleid is, geenszins een dwaalweg mag genoemd 
worden. De uitdrukkingen, die Robson zich overigens 
in dien brief veroorlooft, om onzen hodeiidaagsehen 
huizenbouw te schilderen, mogen voor een goed 
deel gewettigd zijn, als men reeds zoozeer den schijn 
op zich laadt van aan den leüiand te loopen van 
eenige strenge voorstanders der middeleeuwen, 
zooals rie heer Robson dat doel, cn bovendien in zijn 
eigen land, in Engeland namelijk, tegenwoordig 
zoowel als in Nederland, de huizen voor het meeren-
deel uit één vorm, even smakeloos als afzichtelijk, 
met rijen tegelijk worden neergesmeten, dan behoort 
men zich waarlijk niet als rechter op te werpen 
over de gebreken, die men in den vreemde ontwaart, 
of die men gelast wonlt te ontwaren. 

Merkwaardig mag het ten slotte wel heeten, dnt 
een brief, als die van den architect Robson, toegang 
vindt tot de Staatscourant. 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 

De vergadering van 13 November 1877 wenl door 
ruim vijftig leden bijgewoond. Geïntroduceerd was 
de heer dr. G. Cnppari, Itulionnsch ingenieur, die 
Nederland met een wetenschappelijk doel bezoekt. 

Over de notulen der Iiistituutsvergadering van den 
11 *» September te voren, die gedrukt aan de leden 

waren medegedeeld in de eerste aflevering, eerste 
gedeelte, van het Tijdschrift voor 1877—1878, 
verlangde niemand het woord te voeren. 

Door den secretaris werd opgave gedaan van de 
sedert die vergadering ingekomen geschenken. 

De president deed de volgende mededeelingen: 
1°. Dat op de door den Raad van Bestuur uit

geschreven prijsvraag betreffende de oprichting van 
een lokaal voor het Instituut tot op het daartoe 
bepaalde tijdstip van 1 November 1877 achttien 
antwoorden zijn ingekomen; dat daarvan mededeeling 
was gedaan aan den voorzitter van de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst, mat uitnoodiging 
alsnu, volgens zijne toezegging, drie bouwkundigen 
als leden der commissie van beoordeeling aan te 
wijzen; dat daarop het antwoord werd ingewacht 
eu dat, als dit zou zijn ontvangen, daarna door die 
deskundigen en twee leden van den Raad van Bestuur 
een onderzoek van de ingekomen prijsantwoorden 
zou worden ingesteld. 

2°. Dat voor de tentoonstel ling («treffende droog
making van gronden, in den loop dezes jaars te 
Rovigo gehouden en tot bevordering van welke door 
den Minister van Binnenlandsche Zaken de mede
werking van het Instituut was ingeroepen, door het 
Ingenieurs-bureau voor Stoom bemaling te Amsterdam 
(vertegenwoordigd door de leden W. F. A. Beijerinck 
en J. C. de Leeuw) alsmede door den heer C. Bok, 
le Delfthaven, inzendingen waren geleverd, met dit 
gevolg, dat aan het Ingenieurs-bureau eene van de 
twee doorde Italiaansche Regeering uitgeloofde groote 
gouden medailles en aan deu heer C. Bok eene van 
de twee uitgeloofde zilveren medailles wuren toegekend : 
spreker deelde venier mede, dat het door het Inge
nieurs-bureau naar Rovigo gezonden album op verzoek 
van de tentoonstel lings commissie aldaar nog gedurende 
eenigen tijd ter inzage voor belangstellenden zou ver
blijven, maar dat de inzenders zich voorstelden het 
in de eerstvolgende vergadering van het Instituut, 
die van 12 Februari 1878, aan «le leden ter be
zichtiging aan te bieden. 

Beide mededeelingen werden met veel Ixdangstel-
ling vernomen. 

Van den Hoofdingenieur van den Waterstaat in 
Noord-Holland waren de waarnemingen aan Den Helder 
over de maanden Augustus en September 4877 ont
vangen , opgeinnakt door het lid W. Ph. de Kmijff. 
Zij zullen als bijlage tot de notulen der vergadering 
wonlen medegedeeld. 

Van den Hoofdingenieur van den Waterstaat in 
Zuid-Holland was een brief ontvangen ten geleide van 
de aanteekeniiig van de in het jaar 1877 gedane 
meting van het strand langs de kust van de Noord
zee in die provincie. De daarin voorkomende cijfers 
zijn in het daartoe betreffende register ingeschreven. 

Het lid A. Huët bekwam het woord tot het doen 
van eene mededeeling over de meest voonleelige 
stoombemaling voor de droogmaking «ler Zuiderzee. 
Die mededeeling, zoo uitvoerig, «lat spreker zelfde 
r I/a L e l i j k h e i d g e v o e l d e voor te stellen, haar door
liet houtleii van de gewone pauze middendoor te 
deelen, bevatte in hoofdzaak een cursus over de. ver
schillende soorten van wateropvoeringswerktuigen, 
besloten met deze conclusie, dut ulle totnogtoe ge
bezigde te wenschen overlieten , waarna een ontwerp, 
door den spreker uitgedacht, wenl ten beste gegeven. 
Deze voordracht, die door een aantal teekeningen 
werd toegelicht, gaf aanleiding tot eenige gedachte
wisseling tusschen de leden Dr. E. F. van Dissel en 
W. A. M. Piepers en «len spreker, bepaaldelijk wat 
betreft het gebruik van smface-condensors bij stoom
ketels. 

Hierna verkreeg het lid M. Sijmons het woord tot 
het doen van eene mededeeling over het kool-closet-
stelsel en het daarop toe te passen verbrandings
proces , zoogenaamd regeneratie-systeem van den 
ingenieur Siemens te Dresden. Spreker zag zich, 
wegens de uitvoerigheid vnn de vorige voonlracht, 
genoodzaakt zich eenigszins te bekorten en bepaalde 
zich er dan ook toe om eenige tnededeelingen te 
doen over hetgeen de ondervinding had gelcenl bij 
«Ie toepassing van het kool-closetstelsel te Kralingen, 
alwaar het, door krachtdadig optreden van het ge
meentebestuur, waaraan door spreker hulde werd 
gebracht, met uitnemend succes was ingevoenl, en 
voorts omtrent de verbeteringen en veranderingen, 
die tengevolge van de opgedane ondervinding en den 
loop der omstandigheden noixlzakelijk gewonlen zijn 
om het staand voortdurend goe«l te doen werken. 
Hij trad hierbij in velerlei bijzonderheden, zoo op 
administratief als op technisch terrein. Deze voor
dracht, die door een paar teekeningen werd toegelicht, 
gaf aanleiding tot enkele vragen van de leden Dr. 
A. Vrolik, F. M. Panthalcon baron van Eek en het 
raadslid J. van der Vegt, die door den spreker wer
den beantwoord. 

Vervolgens wenl het woonl verleend aan het raads
lid Dr. E. F. van Dissel, die meende te moeten op
komen tegen de beschouwingen, door het lid Mr. 
J. P. amersfoordt in «Ie vorige vergadering geleverd, 
waarin «leze talrijke grieven tegen het Hoogheemraad
schap van Rijnland had te berde gebracht, en wel 
voornamelijk deze, dat het, door, ter ontlasting van 
«len [wider, tot het stichten van een stoomgemaal te 
Halfweg te besluiten, eigenlijk niets anders had be
oogd, dan ten eigen bate do Amstcnlnmsche Kanaal
maatschappij te plagen. Breedvoerig kwam spreker 
tegen die l>eschul<liging opendeed, onder voorlezing 
van nflVaeele stukken en bescheiden, door mededeeling 
van hetgeen aun het gewraakte besluit van Rijnland 
was voorafgegaan, uitkomen, dnt men daartoe wel 
gc«lwongen was geweest door de Regeering, die ge
durende cen aantal jaren, op alle aanzoeken van Rijn-
lantl om gemeenschappelijk en in het belang, zoowel 
van het Hoogheemraadschap nis in «Int van de Kanaal
maatschappij tusschen beiden te treden, eenvoudig had 
gezwegen, zoodnt ten slotte niets anders was over
gebleven dan, in het welbegrepen belang van Rijn
land, hoezeer dan ook met tegenzin, den thans ge
volgden weg in tc slaan. 

Het gesprokene gaf het raadslid Vnn der Vegt 
aanleiding tot eene opmerking, die door het raads
lid Van Dissel werd beantwoord, terwijl het lid 
Huét de venlediging van liet lid Amcrafóordt, die wel 
in den beginne de vergadering bad bijgewoond, doch 

reeds sedert eenigen tijd was vertrokken , op zich 
trachtte te nemen. 

Bet lid J. D. C. M . de Roos had eene bijdrage 
Bengeboden,getiteld: «Het differentiaal parallelogram", 
terwijl door het lid J . G. van den Bergh eenige 
statistieke gegevens waren ingezonden lietrelfcnde «len 
duur vun spoorstaven. 

Omtrent balde stukken zal nader door den Raad 
van bestuur eene beslissing wonlen genomen. 

Op de vraag vun den president of nog iemand iets 
had mede te doelen of voor te stellen, verklaarde het 
lid C. L. R. E. Mangas, «lat hij nog eene mede
deeling had willen doeu. doch die, wegens dit ver
gevorderde uur, tot «Ie volgende vergadering zon 
uitstellen. 

Nadat een viertal nieuwe leden was aangenomen 
en verscheidene anderen als zoodanig waren voorge
steld , sloot de president de vergadering. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEELING 's-OR.WENHAÜE. 

Dezer dagen wenl de eerste vergadering gehouden 
in het nieuw-ingetmlen afdeeÜngsjaar cn geopend 
door den heer Saraber. 

Tegenover den ledigen voorzittersstoel, die zoo vele 
jaren door den heer W. N. Rose was bezet, wien 
men in deze vergadering voor de eerste maal miste, 
was door de zorg van een der leden het borstbeeld 
van den beminden voorzitter, met krip omwonden, op 
een geknotte zuil geplaatst, waartegen een immor
tellenkrans was aangebracht. 

De heer De Wijs gaf in eene warme toespraak, 
naar aanleiding van het verlies, dut dc Afdeeling 
heeft, geleden door «len dood van haren beminden 
Voorzitter, eene korte levensschets van den over
ledene, vermeldde line hij reeds spoedig was opge
klommen tot Kapitein-Ingenieur bij de Genie, en in 
dien rang werd benoemd tot Ridder der Militaire 
Willemsorde. Uit den militairen werkkring ging hij 
over tot de Gemeentewerken van Rottenlam, in welke 
gemeente hij nis Leeraar aau de Academie van 
Beeldende Kunsten tal van beulingen vormde, die 
allen, voor zoover zij leven, dankbare herinneringen 
van den tact en «len ijver en de ongewone bekwaam
heden van hun vrocgeren Leeitutr hebben behouden. 

Benoemd tot Rijks-bouwmeester, vertrok hij met
terwoon naar 's-Gravenhage. In deze hooge be
trekking, die hij met zeldzamen ijver cn tot hooge 
tevredenheid zijner meerderen bekleedde, had hij 
soms met doornen en dislelen te kampen. 

Rose was jarenlang eeu der voornaamste mede
werkers van de Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven 
door de Maatscliappij tot lievonlering der Bouwkunst. 
Menige bijdrage van zijne hand, en menig bind 
uit de uitgave der Oude Gehouwen getuigen van zijne 
onvermoeide werkzaamheid. 

Deze hulde, onder wier voordracht eene zachte 
treurmuziek werd gehoord, daar een der leden der 
Afdeeling een schoon harmonium plechtig bcsiieehle, 
maakte een die|ien indruk op de talrijk opgekomen 
amen, en werd besloten met een laatst vaanral aan 
den braven, edelen en onvergetelijke!! vriend. 

De treurmuziek «leed zich nog eenigen tijd hooren, 
terwijl eene plechtige stilte heerschtc. 

Hierna deelde «le Onder-voorzitter mede, dat de 
heer De Wijs, die sinds 12 jaren een ijverig Secre
taris is geweest, als zoodanig was afgetreden, en 
dc heer Singels in zijne plaats was benoemd. 

Een WOOrd van dank aan «len afgetreden Secretaris 
werd met toejuiching begroet. 

De waarnemende Secretaris deed hierop voorlezing 
van een schrijven vnn liet vroegere Bestuurslid den 
heer M. Henriiptez Pimentel, aan de Afdeeling, eene 
biographic van den heer Rose bevattende. Uit dil 
schrijven bleek eene warme ingenomenheid met den 
bekwamen bouwmeester, met den ijverigen Voorzitter 
van «le 's-Gravenhaagsche Afdeeling der Maatschappij 
van Bouwkunst. 

•Rose was priester, ja hoogepriester «Ier Kunst. 
Waarheid was zijn streven in alias. Hij was als het 
ware aangewezen als lloogleeraar der aesthetka, zijn 
lievelingsstudie. Ook heeft zijn groot vertrouwen in 
menschen hem vele distelen op zijnen levensweg ge
strooid. De Afdeeling 's Gravenhage verliest in Rose 
haar Voorzitter, maar ook aller vriend. 

ii Vrede zij zijner asschel" 
Er waren ingek«>mcn: een schrijven van de Utrecht

sche Afdeeling met uitnoodiging aan de Afdeeling, 
om deel te nemen in de uitgave van een Album 
voor uitgevoerde bouwwerken. Wordt besloten 
hierin niet mede te gaan. 

Voorts een schrijven van het Bestuur «Ier Maat
schappij , «le medewerking der Afdeeling verzoekende 
om deel te nemen in de uitgave van een Bijblad der 
Bouwkundige Bijdragen. Hierop wordt besloten aan 
het Hoofdbestuur te melden, dat de Afdeeling gaarne 
hare medewerking verleenen wil. 

De heer J. II. Muller wonlt als lid der Afdeeling 
aangenomen. 

Tot lid van het Bestuur, in plaats van den heer 
Rose, wonlt de heer B. Reinders benoemd. 

De verkiezing van een Voorzitter zal in de volgende 
vergadering plaats hebben. 

Na het voorlezen van de rapporten der afgevaar
digden op de heide Algemeene Vergaderingen der 
Maat-ehiippij te Amsterdam, wordt de vergadering 
gesloten. 

I N G E Z O N D E N . 

HH. Inzenders der antwoorden op de prijsvraag, 
uitgeschreven door Directeuren van Teylers Stichting 
dd. 9 Maart j l . , ontvingen dezer dagen de volgende 
circulaire: 

Haarlem , ft November 1877. 
Teylers Stichting. 

Opgrond van het advies der geraadpleegde |*r-
sonen hebben Directeuren van Teylers Stichting in 
hunne vergadering van heden besloten, aan geen der 
ingekomen projecten op de door hen uitgeschreven 
bouwkundige prijsvraag dd. 9 Maart jl . den grooten 
prijs van tweeduizend gulden toe te kennen eu w«d, 
omdat van geen der plannen de indeeliiig als cene 

voldoende oplossing van het vraagstuk kan worden 
aangemerkt. 

Wat de gevel teeken ingen voor «len hoofdingang 
aan het Spanrne betreft, zullen Directeuren het pro
ject onder de spreuk EoeitUê acte probat aankoopen 
voor den daartoe iu het programma gestelden prijs 
van vijfhonderd gulden; niet dut deze facade in ulle 
opzichten aan de vereischten voldoet, maar de stijl, 
waarin die bouwmeester heeft gewerkt, wonlt als 
de meest geschikte voor het doel beschouwd. 

De achttien ingekomen ontwerpen zullen in het 
lokaal van Teylers Stichting VOOT belangstellenden 
wonlen tentoongesteld van af 19 November tot en 
met 1 December e. k. op alk; werkdagen, van des 
morgens II tot des namiddags 3 uren. 

Van de indeeliiig der lokalen, zooals die nu voor
loopig door Directeuren is vastgesteld, zal mede eene 
plaltcgrondteekcning in hoofdlijnen ter bezichtiging 
wonlen gegeven. 

Ik verzoek u beleefd, Mijnheer de Redacteur, «leze 
circulaire in de kolommen van De Opmerker te wil
len opnemen. Een vergelijking dezer circulaire met 
het programma der prijsvi-aag zal ook aan HH. 
niet-mededingers doen zien, hoe met de beoonleeling 
vnn prijsvragen wordt rondgesprongen. 

Ook n iet-desk milligen zullen er het middel uit 
kunnen vinden om op een schijnbaar eerlijke en 
goedkoops manier, goede plannen voor een bouw
kunstig project machtig te wonlen. 

Wij kunnen niet nalaten onze verwondering uit te 
drukken, dat van de achttien ingekomen ontwerpen, 
slechts een voldoende wordt geacht om aangekocht 
te wonlen, terwijl wij niet begrijpen, hoe een directie 
als vau Teylers Stichting bij de tentoonstelling dei-
ingekomen ontwerpen, tevens een project ter bezich
tiging stelt, dat natuurlijk uit de som der achttien 
gegevens moet zijn opgemaakt. 

Hoogachtend heb ik de eer te zijn 

Uw dienste, dienaar 
X. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag, I » tVe*. 

Derdreehc, te 12 uren, op het raadhuis: het uit
lichten van eenige barrages van geercosoteerd den
nenhout cn van 3 duikers, ter aan te wijzcu plaals 
in de polderstad te Dordrecht 

Ntreehea, door Hs. Berghuis: hel stichten van een 
windolienioleii ulduar. 

Dia«da*, 20 V,v . 
Haarlem , tc 10 uren, door de commissie vau toezicht 

over liet gesticht Meerenbcrg, in De Leeuwerik: de 
levering van levensmiddclcu, druk en borstelwerk, 
verfwaren en andere behoeften iu '78. 

Vrnhem, te II ureu, door den commandant der 
genie, in De Harmonie: het verbeteren van de Wil
lemskazerne aldaar. Bilj. iuz. 19 Nov., vóór 3 uren, 
bij genoemden commandant 

Utrecht, te 2 ureu, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, nan het ceiitrailbureau: het 
verhoogen van eon gedeelte kaaimuur vau bazalt, het 
leggen van cen spoor cn eenige verdore worken aan 
de spoorweghaven te Helmond, ten behoeve van den 
spoorweg Maastricht—Eindhoven. Raming / 2520. 

V lehaake. bij R. B. Cats: hel afbreken van oene 
heeren huizing te Boetstcrzwnag en het wederopbouwen 
van 2 hoerenhuizen to Nijchnske. Bestek ligt bij den 
logementhouder Jonckcr, te Beetsli-rzwaug cu met dc 
teekening bij Wed. L . van Diggelen, te Nijehaske. 

Waenadaf, SI Vav. 
Amaterdam, te 11 uren, aan het Koloniaal Etablis

sement: do levering, iu 02 perc., vun: divers stnal; 
zeildoek voor schoenen; brandspuit*! an gen, hrandem-
mers cn zuigbuizcu; diverse katoenen ; blauw doorverft! 
katoen ; singelbnnd ; wit band ; spinaal schoenmakers
garen ; divers borstelwerk, iu 2 bestekken; veldfles-
schen; vorlichtingsmiddelen; verfwaren; ijzeren lcde-
kanten cu tuiubuukeu; bascules; roskaminou, scharen, 
stijgbeugels ou sporen , manen- cn haarkammen ; hang
sloten ; brandijzers, merken cn nommers; knoopeu, 
plaatjes, gespen, veterrtngen en baken; houten kisten; 
sabelkwasten; halssnoeren, schouderpassauteu cn ga-
louneu ; gerookt spek ; koe- en paardchaar; kwartier
mutsen. 

Danderdag, I V Vav. 

i i a r d r e e h t , te 11 uron, door den commandant der 
genie in bet 3e commandement, in bet Hotel Bellevue: 
net ophoogen van liet cxercitietcrrcin van hot korps 

ëontouniers te Dordrecht. Aauw. 19 Nov., tc 11 uren. 
•ilj. inz. 21 Nov., te 3 uren, op het bureau van deu 

hoofdopzichter vnn fortificatiën. 
'a-llage, tc 12 ureu, door het ministerie van 

binnonl. zakeu, ten dienste der Staatsspoor».: lo. het 
maken van gebouwen on bijbehoorende werken voor 
het station Eist. Inl. bii den hoofdingenieur te Arn
hem. Raming ƒ 87,300; 2o. het maken van den onder
bouw eu het leveren eu stellen van den bovenbouw 
voor cene vaste spoorwegbrug met 3 openingen over 
de Singelgracht achter «le kazerne Oranje-N assau te 
Amsterdam, ten behoeve van deu spoorweg Nieuwe
diep—Amsterdam Inl. bij den eerstaanw. ingen. te 
Amsterdam. Raming f 59,300. 

Lelden, te 12 uren, door burg. eu weth.: lo. hot 
onderhouden vnn onderscheidene werken aan den Zijl-
dijk en langs den Lciderdorpscheweg; 2o. idem van 
de Spanjaardsbrug met de pachters won ing aldaar; 
3o. idem van het raadhuis; 4o. idem van onderschei
d e n e openbare gebouwen cn verhuurde huizen, in 2 
perc; 5o. idem der gehouwen en het nmcublement 
behoorende tot de openbare scholen, — alles ged. 
1878, '79 eu 80. Inl. bij den gemeentearchitect. 

Mcdrmhlik , te 12 uren, door dijkgraaf en heem
raden van het. ambacht de Vier Noorderkoggen, in 
het Koggen h ti is: het doen van verschillende werk
zaamheden aan hunne scewaterkeering, benevens de 
levering van de daarbij benoodigde rijsmaterialcn, uit 
te voeren in '78. Aanw. 19 Nov., tc "11 uren. 

Vrijdag, I S Vu*. 
'••Balen. te lO'/j uren, door het ministerie van 

binnenl. zake-:, aau het gebouw van liet prov. best.: 
het Sjarig onderhoud der inundatiesluizen in deu 
linker Maasdijk boven Woudrichem en in den Altcna-
schen zeedijk aau de Bakkerskil. Aanw. 19 en 20 
Nov. Raming /1180 per jaar. 

Vrutao, te 11 uren, door het gemeentebest.: de 
levering van ca. 100 M 3 eikenhout voor de vernieu
wing van het bovendek der Maasbrug. 

Arnhem, te 12 uren, door bet ministerie vau 
binnenl. zaken, aan het gebouw van liet prov. best.: 
het onderhoud van het gebouw voor het provinciaal 

bestuur van Gelderland tc Arnhem, van 1 Jan. '78— 
:il Dec. '80. Aanw. cu len dag vóór de besteding. 

/u-olie, te 12 uren, door het prov. bestuur: bet 
onderhouden van do gebouwen van liet prov. bestuur 
en liet huis bewoond door dou Commissaris des Ko
nings te Zwolle, ged. '78, in 2 perc. Raming: perc. 
I ƒ1500, perc. 2 ƒ 620. 

Zaterdag;, SI Hev. 
Franeker, tc 12 uren, ter secretarie: hot maken 

van eene bevloering op het West. Aanw. 22 Nov., 
tc 11 uren. 

l ' l lhul iermeeden , te 4 uren, door het waterschaps
bestuur van De Eemspoldcr, in het gemeentehuis: 
het aanleggen vnn CCU zandweg, huig 5344 M., met 
eenige kunstwerken. Aanw. 19 Nov., te 11 uren, 
samenkomst bij Wed. Maring, tc Uithuizermeeden. 

Maandag, 30 He*. 
Groningen, te 12l/a uren. door liet gemeentebest.: 

het vernieuwen, herstellen cn onderhouden der be
stratingen biuncn de gemeente, over 1878, '79 en '80. 
Bilj. ius. 24 Nov., te 4 ureu. 

I l lnsdag, S7 EVav. 
Hcheeneerd, tc 11 uren, door het bestuur vau het 

rcenscbap Odoora, bij T. Kcmfer: het bouwen van 3 
houten draaibruggen over de Itoofdwijken A. B en C 
in het vconschup Odooru. Tockcuing ligt bij Kemfer 
voornoemd. 

Arnhem, te I uur, door den burgemeester: het 
naken vau ecno aanlicchtiiigskrib cn cen strekdam in 
don Nodcr-Riju even beucden deu liuvetimond. Aanw. 
20 Nov., te 10 ureu. 

Weenadag, 2s Ne*. 
'a-Hage, te Huren, door don eerstaanw. ingenieur, 

in de Normaal-Schietschool: het uitbreiden der Oranjc-
kazorno enz. tc VHage. Büj. inz. 27 Nov., te 8 uren, 
op het bureau vau deu ingenieur voornoemd. 

Htaveren, tc II uren, ter secretarie van Ilcmclumcr-
Oldcphacrt-en-A. '/..: lo. a. het maken iu '78 van con 
ak stecnglooiiug, lang 129 M., ter vervanging van 

130.75 M. lengte paalwerk, aau de Huisdijken tus
schen Staveren cn het Klif, in 1 perc; h. het leveren 
van 370 last brik, iu verschillende perc; c. idem van 
C50 last zuiloubazalt. van 35—50 cM. lengte en 25— 
35 cM. dikte, iu I porc; — 2o. a. hot maken in '78 
au eeu vak steengiooiIng, ter lengte vau p. M. 134 

M., tor vervanging van gelijke lengte paalwerk, aau 
len Zonncwielsdijk, bewosleii Molkwcriimorsluis, in I 
jere; b. hot leveren van 57r> last brik, in verschil!, 
•ere; e. idom van 750 last zuileiibatult, van 40—50 

cM. lengte en 25—35 cM. dikte, in 1 perc. Aanw. 
20 Nov., no. 1 tc 10, no. 2 te 12 uren. 

Hekelingen, te II ureu, door het bestuur van de 
wlders De Oude eu Nieuwe Uitslag van Putten, bij 
IL L . Bakker: lo. het leveren eu stellen vau oen 
stoomwerktuig cn aanhooren, stoomketel en cen hevcl-
centrifiigaalpomp: 2o. dc gebouwen en verdere inrich
ting voor de plaatsing van het genoemd stoomwerk
tuig, stoomketel, centrifugaal pomp enz. Aanw. door 
den architect J- Paul, vau Zovcuhuizeu, 21 Nov., tc 
II uren. 

a-Hage, to 11 urou, door het ministerie van bin
nenl. zakeu: lo. dc levering van ballustsiecn tot het 
onderhoud dor Rijksrivierwerken op dc Bovoti-Maas, 
in 2 perc; 2o. het maken vau ecu pcilput, topleiding»* 
buis cn gebouwtjo voor eeue peilschaal te Remmer
en, gom. Keoueii. Aauw. 23 cn 24 Nov. Raming 

ƒ 2 0 0 0 ; 3o. het doen van eonigc worken tot voort-
zettiug dor steenbezetting langs de zeezijde van dc 
kïdammen langs het Keteltliep met daartoe aanwezige 
bazalt. Aanw. 24 Nov. Haming ƒ9700. 

-Hage, tc 12 uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken: hot gel. '78 onderhouden vau- eu het 
doen van eenige herstellingen aan dc [mndsgebouwen 
tc 's-Hage. Iul. bij deu hoofdingenieur Mazel eu deu 
adjunct-ingenieur Singels, beiden te 's-Hage. 

Rel lerdam, tc 1 uur, door burg. cu weth.: het 
bouwen van eene ijzeren basculebrug op stecuen 
Undhoofdcn ovor de Wijnhaven, ter plaatse vau de 
iftwbroken Groote Wijubrug. Aauw. 20 Nov., te 
lO'/j uren. 

N i j m e g e n , te 1 uur, door den ontvanger der reg. 
tu domeinen, bij J. vun Dam: bat gedeeltelijk slechten 
van het fort Sterrcschans hij Nijmegen en het verleg* 
pen van een deol van den weg van Nijmegen nuar 
Kleef nabij tien Uitgohruntlen molen. O. a. te ver
werken : 25,000 IP aardewerk, 970 ht> verplicht 
breekwerk eu 100 M 3 kiezel. Aanw. 2fi Nov., te 
12 uren. 

Uenderdag, 2* IVev. 
Baren , te I uur, door gecommittoerdon ovor den 

grintweg Tiel—Buren—Kuilenburg, bij Kinderen 
Hoekman: het onderhoud van dien wog over '78, met 
bijlevering der materialen. Inl. bij den opzichter B. 
A. Peincrt, le Zoelmoud. 

Haarlem, tc 2',', uron, door hot ministerie vuu bin-
cnl. zaken, aan het gebouw van het prov. best: lo. 

het Sjarig onderhoud van dc Pettomer zeewering, 2o. 
van dc ilcldersche zeewering, 3o. van dc duinen op 
Vlieland. Annw. 24 Nov. Raming resp. / 9000, 
/ G400 eu / 6500. 

Vri jdag, 3 0 \ov. 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie vau 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best: lo. 
het onderhoud eu de verbetering ged. '78 van de ha
venwerken tc Breskens. Ramingƒ8300; 2o. liet her
stellen CU Vernieuwen vnn eenige werken nail dc 
Rijks-eontrescarpe tc Tholcn met hun onderhoud. 
Raming / 703. Aanw. vau beide 24 en 26 Nov. 

Utrecht, te 10 uren, door den eerstaanw. iugeu., 
n liet gobouw voor Kunsten en Wetenschappen: het 

verbeteren van het fort aan de Gagel. Aanw. 23 Nov., 
tc lO'/j uren. Bilj. inz. 29 Nov., te 3 uren, op het 
bureau van den ingenieur voornoemd. 

X w e l l e , te 12 uren, door het prov. bestuur: lo. 
liet onderhouden vau de aarde- en verdiepingswerken 
vun de Dedemsvaart en hare zijtakken over'78 , in 3 
perc; 2o. het uitvoeren van vernieuwingen cu herstel
lingen on van eenig verf- cn tcerwerk aan de kunst
werken, gebouwen enz. vau de Dedemsvaart en hare 
zijtakken iu 1S78, in 5 perc. lui. bij den hoofdinge
nieur cn den ingenieur, beiden tc Zwolle en bij den 
hoofdopzichter der Dedemsvaart, tc Avorccst. Aanw. 
van beide 22 Nov. 

Kroningen , tc 12 uren, door hot ministerie van 
binnonl, zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
Io het onderhouden ged. *78 van dc sluis to Statou-
zijl. Aanw. 24 Nov. Raming /*5(J5; 2o. hot 3jarig 
onderhoud der waterkeeringen om on bij het gehucht 
Tcr-Apcl en van die bij Bourtnngo, behoorende tot dc 
Binnon-Aa, in 2 perc. Aanw. van perc 1, 22 Nov., 
van perc. 2, 23 Nov. Raming: perc. I ƒ500, perc. 2 
ƒ 2 3 0 per jaar. 

Arnhem, te 12 uren, door (het ministerie van bio-. 
nenl. zakeu, aan hot gebouw vaa het prov. bestuur: 
het vormen eeucr nieuwe uitmonding tot verbetering 
v.-iu het Ge pand van het Apcldoornscbc Kanaal. 
Aanw. 20 cu 26 Nov. Raming ƒ 17,000. 

't Xandt, te 3 uren, door burg. en weth.: het bou
wen van oen nieuw schoollokaal te Ooster wijt werd. 

Inl. bij den architect O. de Leeuw Wieland, tc Lop-
persum. Aauw. te 10 uren. 

Zuleril . ig, | Dee, 
Utreeht, to 2 uren, door het ministerie van biu

uenl. zaken, aan het gebouw van hot prov. best: bot 
driejarig onderhoud van- cn het doen van ecnigo ver
nieuwingen aan de Hijksscliutsluis te Vreeswijk in '78, 
'79 cu '80. Aanw. 20 en 2" Nov. Hamiug ƒ 8 0 0 0 . 

Waarde: liet bouwen vau oen huis met schuur. 
Iul. bij J . Kopmols, aldaar. 

Maandag, S Dec. 
Eleheul (ca. I uur van Heusden), te Huren, door 

liet It. K. parochiaal kerkbestuur van Oud-IIcusden, 
Elshout eu Hultcn, bij C. A. Klerks i het bouwen 
eenor uieuwe kerk met sacristieën en toren. Inl. bii 
don architect H. J . van Tulder, te Tilburg. Aanw. 26 
Nov., te II uren, samenkomst bij Klerks voornoemd. 

VHage, te I I ' . uren, door» het ministerie van bin
nenl. zaken, aau het gobouw van het prov. bost.: het 
doen vau vernieuwingen, herstellingen cn leveringen 
ten dienste van de Lingowcrken te Asperen, beuevens 
liet onderhoud daarvan ged. '78, '79 on '80. Aanw. 
28 Nov. Raming ƒ 5500 per jaar. 

Dinndag 4 Dec. 
D e l f z i j l , te 12 uren, door den ontvanger der regi

stratie cn domeinen , in Dc Beurs: lint maken van eeu 
aarden dam mot duiker in dc gracht vóór de Land-
poort, het slechten van de courtine 3 — 4 met weder* 
zijdsehe Ilankeu cn van het daarvóór liggend ravelijn, 
het leggen van <>en klinkerbestrating enz. O. a. te 
verwerken: 11,000 M 3 grondwerk en 900 M* bestrating 
met nieuwe kliukers. Aanw. 1 Dcc , tc 12 uren. 

Dinsdag, II Dee. 

'a-llage, te 1 uur, door hot ministerie van oorlog: 
de levering vau verschillende benoodigdheden ged.'7S, 
ten dienste vau 's Hijks magazijn van gcnecsraiddeleu. 

Weenadag, IS Der. 
'a-llage, te II uren, door het iniuisterie van bin

nenl. zaken: lo. de uitvoering van herstellingen en 
vernieuwingen aan tie Rijksrivierwerken oplietZvvarte-
water, mot tiet ouderhoud dier werken eu tie afbake
ning van het vaarwater ged. '78. Aanw. 7 Dec. te 
9'/i uron, uitgaande vau de Kampcrpoorteiibrug te 
Zwolle. Raming /33!)0; 2o. idem van herstellingen 
en vernieuwingen aau de Rijksrivierwerken langs hot 
Keteidicp, behoorende tot de werken van deu Gel-
dcrsche-lJscl, met dc verlichting cn afbakening vnn 
den Ketclmond cn het onderhoud dor werkeu in '78. 
Aanw. 8 Dcc, tc 10 uien, uitgaande van do brug to 
Kampen. Raming /'22,740. 

Danderdag, 13 Dee. 
Haar lem, tc B'/t uren, door hot ministerie van bin

nenl. zaken, aan het gebouw vau het prov. best.: het 
3jarig onderhoud van het jaagpad c. a. langs hot 
Zinder- eu Noorder-Spaarno. Aanw. S Dec. Raming 
ƒ18S5 por jaar. 

VrUdaf, 14 Dec. 
z wal le, te 12 uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken, aan het gebouw van het prov bestuur; 
liet éénjarig onderhoud der Willemsvaart. Aanw. 7 
Dcc Ramiug / 4725. 

In het laalat Tan Vu» 
Wlnueheten, door dc firma Kuipers, Micdema en 

Co., tc Leeuwarden: hot stichten der gebouwon, fon
damenten c a . te Wiiisclioteu-Zuidervcen, voor dc 
uldaar op te richten turf-briquettcsfubrick. Inl. bij 
genoemde (Irma en bij den goniecntcarchitcct J . J 
Bauer, tc Winschoten. 

Prijaopgeve gevraagd door het Departement van 
Koloniën, voor den overvoer naur Batavia van 500,000 
Waalklinkers, op kosten der aannemers te Amsterdam 
of tc Rotterdam in tic zeeschepen over te laden-
Aanbiedingen der vracht per 1000 stuks mot ver
melding van het tijdstip van inname, te zenden aau 
bet Departement van Koloni«;u. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Amsterdam, 29 Oct.: hot maken van een gemetseld 

gebouw met maclihicschoorstccn, het uitvoeren van 
veranderingen cu herstellingen aan de bestaande ge
bouwen un het plaatsen van rijtuigkappen, enz. op het 
terrein van de werkplaatsen der Holl. IJzercn-spoor-
wogmaalschappij te Haarlem; iugek. 27 bilj., als: 
J. v. Schuiloiibiirgou Co-, tc Amsterdam, t 110,000 
J. Smit As., „ N.-Lekkerland, „ 105.999 
A. Rums, „ Amsterdam, „ 103,000 
N. do Brcij, „ Rotterdam, „ 97,300 
1). A. van Krevelen, „ idem „ 84,900 
W. Westerhof, „ Weesp, „ 91,240 
.1. vuu Huileren, „ Wormerveer, „ 80,700 
P. Verbruggen, „ Waddinksvecn,,, 85,887 
.1. H. do Vos, „ Utrecht, „ SL375 
A. C. Vink, „ idom „ 83,876 
B. v. d. Weerden, „ idem „ 83,730 
J. H. Braskamp, „ Amsterdam, „ 83,700 
J. Koster, ,, idem „ 83,555 
W. L Leibbrandt, „ idem „ 83,540 
A. v. d. Berg, „ Boskoop, „ 83,000 
P. Verhagen en Van 

't Wout, „ Haarlem, „ 81,600 
C. Meiiers, „ Amsterdam, „ 81,275 
1). A. Blankenburg, „ Haarlem, „ 77,776 
(i. Keij, „ Rotterdam, ., 77,480 
H. Schccrboom en 

S. O. Vlickon, „ Amsterdam, „ 77,376 
J . Visschor, „ Haarlem, „ 75,800 
.1. B. Fibbc, „ idem „ 75,000 
J. Bosch, „ Sloterdijk, „ 75,000 
W. D. vau Mourik Dz., „ Drumpt, „ 73,888 
H. Wionhoven, „ Schiedam, „ 70,700 
G. Woud, „ Amsterdam, „ 67,500 
J . v. d. Kamp, „ Leiden, „ 65,741 

'a-llage, 30 Oct.: van de lovering van onderschei
dene benoodigd heden ton dienste van de gestichten 
Ommerschans en Veenhuizen is o. a. liet navolgende 
gegund i 

15,500 M- ongebl. 66 c.M. kntoendook; 15,300 M. 
ongebl. 80 c.M. katoondock: Gobr. Visser, tc Amers
foort, resp, ii ƒ 0 . 1 4 ' 3 cn ƒ 0 . 1 0 ; 

2000 M. geld linnen lianddoekcngocd: Ter Wocme 
cn Zoon, te Necde, ti ƒ 0 . 2 9 5 . 

600 Ml . machinaal linnen werkgaren uo. 14: Mach. 
Vlasspinnerij, tc Groningen, ii r*0.793/t. 

600 KG. idem no. 10: A. H . Wumkes cu Co., tc 
Jourc, ii ƒ0 .75 . 

800 K G . wit breikatoen, Odraads 1.0.12: Jaeger on 
Co., te Leiden, ü ƒ 1 . 2 9 . 

800 KG. witte breiwol, 3dr. no. 1; 50 KG. idem, 
2dr. no. I; 170 KG.grijsc breiwol, Sdr'.l J. Purmontior 
en Zn., tc Leiden, resp. ii ƒ 2.89, ƒ 2.89 eu ƒ 2 . 2 4 5 . 

210 stuks katoenen kottiujrgarcn no. 8; 3500 KG. 
katoenen inslaggaren nu. 3: Tor Kuile au Stroink, tc 
Enschedé, resp. \ ƒ 0 . 4 9 en ƒ 0 . 4 8 s . 

25 stuks blauwc-doekcnkcttiiiggarcn no. 30; 3 stuks 
roode idem uo. 30; 60 KG. wit katoenen iusluggareu 
no. 30; 110 KG. blauw idem uo. 30; 25 KG. rood 

idem no. 30: J . Elias, te Strijp, resp. \\ ƒ20 .50 , ƒ 2 7 , 
n.90 en ƒ2.50-

linnen naaigaren: A. H. Wumkes on Co., a 5 pet. 
ben. tarief; 

katoenen idem, band, knoopen enz.: M. M. de Leeuw, 
tc Stcenwijk, il 8 pet. ben. tarief; 

houtwaren: B. Loos Cu Zn., te Bloktijl, perc. 79 
J 25 pel. ben. tarief, perc. 80 ü 20 pet. ben. tarief; 

ijzerwaren ; M. Hoen. te Groningen, ü, 16 pel. 
beu. tarief; 

landbouw- cn stal gereedschappon : H. S. Stokvis on 
Zu., to Rotterdam, ii 16 pet. ben. tarief; 

nieuw ijzer eu staal: dezelfden, a. 5 pet. ben. tarief. 
Weeë», 31 Oct.: de verbetering vau bet fort Nieu-

wursluis; ingek. 15 bilj., als: 
K. van Wijngaarden, tc Sliedrecht, ƒ 22S200 
P. van Doornik, Wcsterblokker, „ 216,290 
M. v. d. Wegt, „ Rotterdam, „ 214,000 
.1. Ga]man „ Amsterdam, „ 212,500 
W. A. G. Jansen, „ Utrecht, „ 211,900 
W. Westerhof, „ Weesp, „ 209,500 
B. van Hhijn, „ Naarden, „ 209,01-9 
W. van Schaik, „ Nicuwcrsluis, „ 208,121 
J. N. Daalderop, ,, Weesp, „ 206,690 
B. Jnnsc, „ Amsterdam, „ 206,250 
D. v. d. Tas, „ Rotterdam „ 205,950 
P. Verbruggen, „ Waddiuksvceu. „ 205,000 
G. Toornvliet, „ Gouda, „ 204,580 
H. J . Meekers, „ Amsterdam, „ 201,967 
L . J . v. d. Steenboveu, „ Dordrecht, „ 201,792 

Dcir-.ii.m-ii, 31 Dec: dc gasverlichting van den 
openbaren weg in de gemconte Delfsbavcn met dc 
levering van bij behoorende toestellen, pijpleidingen enz.; 
minste inschrijver was II. A. Kampers, tc Amsterdam, 
1' . ccut voor brunding van elk licht per uur, 21 . 
cent voor branding van elk bakenlicht per uur. 

Klunder t , 31 Oct.: de levering vau 560 kP onder
houdsgrint voor tic grintwegen; minste iuschr. was 
J. Vos, tc Klundert, ii ƒ 2 . 2 0 per M*. 

'H-KONI-II , 2 Nov.: het maken van cou cellengebouw 
ten behoeve van het geneeskundig gesticht voor krank
zinnigen; itigckonieu A bilj., als: 
P. .1. Somors, tc 's-Bosch, ƒ 9730 
J. B. van W o l f s b e r g e n , „ i d e m „ 9 4 4 4 

II. vun Hclvoort, „ idem ,, 9220 

H a r d e r » I j k , 3 Nov.: hot maken van een gebouw 
bij dc gasfabriek, bevattende woonhuis, machinekamer, 
ziiiverhuis en smederij; ingekomen 6 bilj., als: 
W. A. Nahuizen, te Utrecht, ƒ 5830 
D. van Munching, „ Harderwijk, „ 5050 
J. II. Rouwcnhorst, „ idem „ 4804 
J. W. Bloemcndaal, „ itlem „ 4685 
J. Kok, „ idem „ 4680 
W. van Dijk, „ idem ,, 4667 
geguud. 

HiiNMim, 5 Nov.: dc verbouwing vau het. buitenver
blijf Spicgelhcuvcl aldaar; ingek. 8 bilj., als: 
G. Woud, te Amsterdam, / 9225 
T. B. Vrakkiug, „ Bussum, „ 9216 
C. van Klaarwater. „ idem „ 8300 
J. Rietbergen, „ Hilversum, „ 8290 
F. van Brotncn, „ Bussum, „ 8200 
G. Majoor, „ idem „ 8050 
(!. Blokhuis, „ idem „ 7900 
Boeoh cn llazcu, „ Amsterdam, „ 7789 
niet gegund. 

Haaadam, 6 Nov.: het verbouwen van de oude 
school in raadkamer, secretarie cn slaapkamer voor 
tien onderwijzer euz.; minste inschr. was L. Boertje, 
te Puttershoek, voor ƒ 1 2 0 0 . 

Hneeh, 6 Nov.: de levering van : 
lo. 200 stuks Noordsebe grenen palen: P. Visser, 

tc Lemmer, u, / 6.44 per stuk. 
2o. 300 stuks dito: dezelfde, il Z4.67 per stuk. 
3 o . 300 M. eiken gording : T. Visser, te Workum, 

ii / 1.59 per M . 
4 o . 1200 stuks 5 hekt. rongen: J . de Vries, to 

Guast, ii ƒ13 . 9 5 dc 100 KG. 
5o. S00 stuks 4 hokt. dito: A. B. Solkema cn C. J . 

de Vries, ü ƒ14 .50 de 100 KG. 
Oo. 3000 stuks 125 hokt. dito: J . dc Vries, k /21 

de 100 K G . 
Velsen, 7 Nov.: lo. het verhoogen van den ringdijk 

van den Zuid-Spaarndamschcn polder, langs de zij
kanalen B en C, lang ongeveer 4500 M.; ingekomen 
8 bilj., als: 
H. Zanen, te Ammerstol, in massa / 19,700. 
C. Sterk, te Hcukelom, ƒ 12.700 ƒ 13,300 
J. Fruitier, te Utrecht, 9,696 11,560 
H. de Borst., tc Papcndr., 8,655 9,265 
W. Luimen, te Weesp, 8,1G0 8,600 
H. W. de Vries, te 

Spaarndam, 7,600 8.S90 
P. v. d. Loedon, tc 

Itergambacht, 7,400 7.4S7 
L . Brouwer, te Gouda, 6,200 0,500 

2o. het verhoogen van do ringkadc van den Noord-
Spaarndamschon polder, lang ongeveer 3250 M.; ingek. 
13 bilj.. als: 
J. Fruitier. tc Utrecht, f 5665 
C. Sterk, „ Hcukelom, „ 4300 
J . Verschoor, „ Ammerstol, „ 36S6 
P. van Staveren, „ Haarlem, „ 2995 
H. W. de Vries, „ Spaardain, „ 2900 
N. Ph. Braun, ,, Beverwijk, „ 2873 
A. Kuilt, „ Haarlem, „ 2840 
L Brouwer, „ Gouda, „ 2800 
J. Gaijkema, „ Beverwijk, „ 2785 
H. dc Borst, „ Papendrecht, „ 2648 
P. v. d. Lcedcn, „ Bergambacht, „ 2500 
X. Ham, „ Wilnis, „ 2449 
W. Luijpcn, ,, Weesp, „ 2280 

Klhurg, 7 Nov.: het houwen vun oen nieuw maga
zijn met werkplaats, droogzolder eu kantoor, benevens 
het bouwen vau ecu nieuwe schuur, met zolder enz.; 
ingekomon 8 bilj., als: 
J. H. Rouwcnhorst, tc Harderwijk, f 25,555 
J . Kok, „ idem „ 25,400 
Jakobus Kok, „ idem „ 24,000 
,1. W. Bloemoudaal, „ idem 24,510 
D. vim Munching, „ idem „ 24,495 
J. Westorink. „ Epe, „ 24,470 
W. van Dijk, „ Kampen, „ 21,390 
J. Pruis, „ KIburg, „ 19,850 
gegund. 

leiden, S Nov.: het maken van con fnhrickgebouw, 
mot machine- en ketclgcbouw, schoorsteen onz. buiten 
de voormalige Hooge woerdspoort voor G. C. L . van 
Wensen; minste inschr. wus W. D. van Mourik Dz., 
tc Drumpt, voor /45.700. 

Ileetgum , S Nov.: liet vergrooten en inwendig ver-
nieuwen van bet kerkgebouw der Chr. Geref gem.; 
ingok 5 bilj., als: 
G. Brugsma, te Franeker, f 3788 
(J. D. Peterson en Zn., „ Berlikum, » 3548 
,1. J. Fokkons, „ Britsum, „ 3 3 3 3 
A. at Holwerda, „ Hijum, ,. 2999 
S. Smits eu A. Boomsmu, .. Berlikum, „ 2899 
gegund. 

« l i lden . i i r g ' Nov.: het maken van baznltglooüng 
tusschen de dijkpalcu IQ en 13 op don Wcstkapelseheu 
zeedijk; ingekomen 2 bilj., als-. 

J. Vcrkuijl Onakkelaar, te Vlissingen, f 59,973 
I. van Male Oz., „ Breskens, „ 59,548 

«ro l l ingen . 9 Nov.: het maken eener winkelpui, 
bovenwoning enz. voor J . N. Witsenbocr; ingekomen 
ti bill., als: 
II. F. Waterman, te Groningen, f 5273 
B. dc Jong, „ idem „ 5080 
II. J . Meuge, „ idem „ 4500 
H . Oosterlingen, „ idem „ 4450 
J. de Vries, „ idem „ 4185 
G. Meuling, „ idem „ 3160 

Leerbreek, 10 Nov.: het afbreken der oude- eu 
wederopbouwen eoner nieuwe predikantswoning voor 
de Herv. gemeente; gegund aan J . Maasland cu Co., 
te Leerbroek, vonr ƒ6200 . 

'a-Hage, 12 Nov.: het oprichten van een machine-
gebouw tot pluatring van hot pompwerktuig voor de 
rioleering van Schcveuingen; minste inschrijver was IL 
E. dc Baan, tc Scheveningen, voor ƒ7674 . 

Wlrdum, 12 Nov.: het afbreken van cen toren al
daar; ingok. 8 bilj., als: 
.1. Veldkamp, te Bedum, f 1270 
B. do Jong, „ Grouingon, „ 1180 
S. v. d. Gajli, ,, Nieuwolda, „ 1176 
A. .1. Benninga, „ Bedum, „ 1175 
H. Wieringa, „ Ten Post, „ 800 
K. Wassing, „ Groningen, „ 725 
W. B. Harkema, „ Warfhuizen, „ 632 
J . Melis, „ Ulrum, „ 276 

'a-llage, 13 Nov.: liet maken van een woongebouw 
vonr den dienst der verlichting aau de tmveu te 
I. 1 •in, • len minste inschr. waren Gebr. Klein, te Hel
der, voor / 23,249. 

Alkmaar , 13 Nov.: lo. het bouwen van een ijk-
kantoor; minsto inschr. was C. van der Burg, te Am
sterdam, voor ƒ9999. 

2o. dc levering van: «. 615,000 vlakke strnatUin-
kermoppcu, miuste inschr. was H. C. v. d. Houvett 
raaOorut, tc Apeldoorn, vc-or ƒ 2 0 . 1 1 5 por 1000 stuks. 

b. 27,000 Athsche keien; minste inschr. was T. J . 
Smits Jz., tc Dordrecht, voor ƒ75 .95 por 1000 stuks. 

Den-Hu 1*1, 13 Nov.: liet bouwen van oen gemeente
huis lo Nicuvvleuseii; ingekomen 7 biljetteu, als: 
B. H. Trooster, tc Zwolle, ƒ 6878 
G. vun Goor, „ Avcreost, „ 6850 
K. A. Hakkert, „ idem „ 6824 
B. Kip, „ idem „ 6645 
U. Lumper, „ Baarn, „ 6545 
G. van l . 'ueii , „ Zwolle, „ 6060 
J. Kutcrbcrg, „ Avcreost, „ 5749 

gegund nun deu laatste, voor ƒ 6 1 0 8 , met verplich
ting liet gemeentehuis eon meter diopor tc bouwen, 
dan iu het bestek was voorgeschreven. 

Garlnehem, 13 Nov.: dc eindverbetcring van de 
werken bij Everdingcn (4e gedeelte); ingekomen 5 
bilj., als: 
Van Leeuwen, te Hellevoetsluis, ƒ 370,000 
J. J. Bckker, „ Lent, „ 32S.000 
I. van de Velde, „ Papendrecht, „ 287,400 
Daaldrop, „ Veghel, ,, 280,600 
N. vuu der Tas, „ Charlois, „ 243,126 

'«•Hage, 14 Nov.: het bouwen van een Rijkstele-
graaf kant oor met directeurswoning aan den Hock-van-
Hollund; minste inschr. was L . van der Eudt, tc 
Maassluis, voor ƒ21,299. 

'•-Hage, 14 Nov.: het doen van do vereischte her
stellingen cn vernieuwingen aan de werken van den 
Baard wij ksohen overlaat met de Rijkssluis inde ooste
lijke voartkadc van Waalwijk, mot het onderhoud van 
I Jan.—31 Dec. '78, benevens voor hot zoouoodig 
leggen in '77 der zomersluiting in genoemden overlaat; 
minste inschr. was A. dc Kort, te Baardwijk, voor 

ƒ 2090, 
' •-Hage, 14 Nov.: de levering aan het departement 

van marine vau: 
lo. grauwdoek; minste iuschr. was Kaars Sypesteyn, 

te Krommenie, voor ƒ 2 3 9 5 . 
2o. karl- cu zeildoek on 3o. licht zeildork; minste 

inschr. was P. II. Kaars Sypesteyn, te Krommenie, 
resp. voor ƒ5990.40 cn /'3030. 

4o. vlaggedoek: minste inschr. waren Van Hartrop 
en Zn., tc Leiden, voor ƒ734.80. 

- Huge, 15 Nov.: het uitvoeren van grond- en 
andere worken op- cn nabij dc voormalige halten 
Mallegat tc Rottenlam en aun den Rijksstraatweg te 
Barendrecht; ingek. 13 hilj., als: 
N. de Brejr, tc Rotterdam, ƒ 6325 
H . dc Borst, „ Papendrecht, „ 61GS 
Ph. Verbruggcu, „ Waddinksvocn, „ 5339 
W. J . Vermaes, „ Rotterdam, „ 5300 
H . B. Zwang, „ Hillesluis. „ 5299 
G. F. Pater, „ Fijenoord, „ 5297 
S. II. Tassomeijer Jr., „ Rotterdam, „ 5280 
II Verheul, „ Katcudrecht, „ 5150 
P. Koedam. „ Gorinchem, „ 4800 
C. dc Groot, „ Sliedrecht, „ 4690 
G. Dekker, „ Dordrecht, „ 4660 
P. H . Volker, „ Sliedrecht, „ 4590 
A. van Kckcm, „ Rotterdam, „ 4450 

Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 

s-Gravenhage. Alsnog zijn benoemd tot leden 
der Nederlandsche Hoofdcommissie voor de Internatio
nale TeuUxinstelling te Parijs, in 1878: M. J. H . 
van Lier, kanselier en vice-consul «Ier Nederlanden 
te Parijs, en L . J . S. van Kempen, industrieel te 
Vooratmoten. 

— Bij ministerieeie liesehikking is aan W. J. 
Visser, te Watergraafsmeer, vergunning verleend voor 
den aanleg en de exploitatie van een paanlens[)oor 
tusschen Utrecht en Zeist. 

— Bij ministerieeie beschikking is nan IL Lude-
wigs, te Millingen, en aan L . Smit, te Rotterdam, 
tot wiilet-opzegging, vergunning verleend voor een 
stooinsleejidieiist op de rivieren iu zeven provinciën. 

— De koninklijke bevriluging is verleend op de 
akte van oprichting der nuainlooze vennootschap 
«Bouwmaatschappij Fyenoord" te Rottenlam, met 
een kapitaal van een millioen gulden; zij heeft ten 
doel het koopen, verkoopen, verbeteren, aioopent 

huren en verhuren van vaste goederen; het bouwen 
van woon- en andere huizen en het uitvoeran van 
o|ienbare werken. 

Amsterdam. De voorgenomen uitbreiding van 
den Hortus Botanicus alhier is reads sedert eenigen 
tijd ter hand genomen. De gracht, achter dan tuin 
limpende, wonlt gedeeltelijk gedempt en het over
blijvende gedeelte zal als vijver wonlen aangelegd. 
Twee sierlijke bruggen zullen deu nldns vergrooten 
Hortus verbinden met het voormalige St.-Antonies-
kerkhuf, aan terrein vau aanmerkelijke uitgebreid
heid , waarop aan arlxireiuin en een fruticctuiu 
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zullen worden aangelegd. Onder de benaming varbo-
retum" wordt verstaan een terrein, beplant inet 
boomen uit alle nonten der wereld herkomstig, voor 
zooverre zij in bet land, waar dergelijke inrichting 
zich bevindt, legen bet klimaat bestand zijn of 
daarin kunnen gedijen. Het is derhalve als het ware 
een staalkaart van hetgeen de natuur, binnen de 
zooeven vermelde grenzen, oplevert. Ken afrutice-
tum" is ten opzichte van de heesters hetgeen een 
•arboretum" met betrekking tot de boomen is. 

De tuin zal voor een groot gedeelte voor het pu
bliek toegankelijk zijn. Wijders is het voornemen 
opgevat alle gewassen van etiketten te voorzien, waarop 
zoowel de Nederlundsche als de wetenschappelijke 
namen zullen voorkomen. 

— De heer P. J. Mouthoan, ingenieur bij rle 
Hollandsche S|Kx>rwcgmaat'tchappij, woidt met 1 Ja
nuari a. s. ontheven van den dienst van weg cn 
werken en is benoemd tot hoofdingenieur-adviseur bij 
die Maatschappij. 

— De heer H. Sicbers, adspiraiit-iiigcnieiu- VOOT 
den scheeplHiuw in Ncderlondsch-Indie, is voorden 
tijd van een jaar gedetacheei-d bij 's Rijks werf Ie 
Amsterdam. 

— De commissie uit den Gemeenteraad, Mast niet 
het beheer der rentegevende eigendommen. stelt nnn 
den Raad voor, een oppervlakte gemeentewater met 
ondergrond in bet IJ, groot 4 bektaren, te ver
koopen aan de firma C. en J. von Lhiilem te Al-
blasseitlam, tot aanleg van .een droogdok en een 
scheepstimmerwerf. Zij betalen ƒ 40O0, onder voor
waarde, binnen 5 maanden na overdracht, op ver
beurte van ƒ 1 0 0 0 0 , met die werken aan te vangen 
en daarmede gereed te zijn binnen 4jaar, Geschiedt 
dit laatste niet, dan erlangt de gemeente het recht 
van naasting zonder vergoeding. 

— Door het Gemeentebestuur worden een adsis-
tent-ingenieur op eene jaarwedde van ƒ 2 4 0 0 en twee 
opzichtei-s op ecu traktement van ƒ 8 0 0 geviaagd. 

Belanghebbenden worden uitgenoodigd, hun op 
legel geschreven verzoekschriften en verdere stukken 
vrachtvrij in te zenden aan Burgemeester cn Wet
houders vóór 15 December 1877. 

's-Hertogenbosch. Dc hoofdingenieur van den 
provincialen waterstaat heeft aan de Staten van 
Noord-Brabant een belangrijke beschouwing geleverd 
over den aanleg van een scheep vaar tk anaal van Ven
loo naar het Hollandsche Diep, in verband met het 
ontworpen zoogenaamde Rijn-Maaskanaal. 

Om het onderzoek volledig te doen zijn, achtte 
hij nog een nadere terreins-opneming noodzakelijk, 
zoo op het gebied van het hertogdom Limburg als 
op twee punten in Noord-Brabant. 

De Provinciale Staten heblien daartoe besloten. 

— In den morgen van Dinsdag 13 dezer overleed 
de heer F. W. H. van Opstall, hoofd-ingenieur van 
den Wraterstaut in deze provincie, in deu ouderdom 
van ruim 53 jaren. 

Bokstel. Sedert eenige dagen worden opmet'm-
gen en waterpassingen gedaan voor het leggen van 
een dubbel spoor van bier naar Eindhoven. Naar 
men uit goede bron verneemt zou het plan bestaan 
het dubbel spoor te leggen van Bokstel, eenerzijds 
tot Eindhoven cn anderzijds tot Breda, waardoor de 
exploitatie van het Zuidernet dei' Staatsspoorwegen 
belangrijk gebaat zou worden. 

ONTWERP 

VOOR EEN NIEUWEN WATERWEG 

Van Amsterdam naar de Rijn, 

poot 
P. I, DE Q U A R T E L , 

Ingenieur l w klasse bij 's Rijks Waterstaat. 
In het werk, door mij in 1855 opgedragen aan 

Z. M. den Koning Willem III en uitgegeven bij de 
heeren Willinge Gratama te Assen, handelende over 
de noodzakelijke verbetering van de hoofdrivieren 
in Nederland, heb ik aangetoond, dat de velerlei 
accurate proeven, genomen door de heeren Woltman, 
Brunings, Goudriaan, Beijerinck, Wiebeking, Del-
prat en Van Iliescn ons geleei-d hebben het wa
terafvoerend vermogen van de rivieren de Waal, 
de Lek en deu Gelderschen IJsel. 

Ook is dat vermogen bekend bij zomerstand, bij 
middelbaren rivierstand, en ook , ofschoon niet zoo vol
komen, bij hooge en de hoogste winter rivierstanden. 

De ondervinding heeft geleerd, tot groote schade 
der scheepvaart, dat bet steeds aanleggen van kribben 
in onze rivieren niet heeft geleid tot verl>etering 
der vaargeulen, 

Integendeel wordt de scheepvaart, vooral op de 
Waal, de Lek, den IJsel en de Maas, nu veelmeer 
en langer gestremd door de lage waterstanden dan 
zulks vroeger het geval was. 

Ik heb mij steeds tegen die overdreveue kribben-
makerij aangekant. 

Ik heb steeds beweerd, dat men met al die kribben 
wel zand* en grintplaten wat lager op de rivieren 
verplaatsen kon, maar nooit opruimen. 

Mijn rand werd niet gevolgd, en nog volgt men, 
zonder noemenswaard succes, het systeem door de 
heeren Fijnje, Van der Kun en Ortt van Schonnuwen 
voorgestaan. 

Ik stelde voor om wel zandplaten door kribben aan 
den naastgelegen oeverrand te verbinden. Ik kon mij 
vereenigen met het denkbeeld, om slechts eene vaar
geul of vaarwater in iedere rivier te behouden, cn 
de overtollige geulen door baard- en pak werken af 
te dammen. 

Ik kon mij zelfs vcreenigen met de normaliscering 
eener rivier, en het aanleggen van streksche leidammen. 

Maar ik opponeerde mij steeds tegen het beneden
waarts verdrijven van zand- en giintpluten, door
middel van zware en zeer kostbare kribwerken , haaks 
op den stroom. 

Met het verdedigen van inschalende oevers en het 
voorzien vun zwaar aangevallen dijksvakken door 
afleidende kribben, stemde ik in. 

Maar steeds protesteerde ik tegen het systeem, 
om door middel van kribben grint en zand bene
denwaarts te dwingen. 

Ik beschouwde zulks als eene tijdelijke verplaatsing 
van het kwaad, meer niet. 

•De ondervinding leerde dat ik volkomen de waar
heid had verkondigd." 

Indien men in eene rivier ééne der scheepvaart 
hinderlijke plaat van grint of zand wil opruimen, 
moet men die wegbaggeren, en de specie brengen 
op eene plaats, waar ze nooit meer in het bed 
der rivier kan nedervallen. 

Anders blijft het monnikenwerk, of het werk van 
Pénélope toen Ulysses op reis was. 

Op de Waal zal inendus, m. i. kolossale bagger-
werktuigen moeten plaatsen, teneinde successievelijk 
al dc tc ondiepe plaatsen te verdiepen, cn ook bij 
zeer lage rivierstanden bevaarbaar te maken. 

Gesteld: dat als met een tooverslag thans eens het 
zeer rechte kanaal-Waldorp, van Amsterdam tot 
Gorinchem ware gereed geweest, geheel volgens zijn 
voorstel, waartegen bij niemand technische bezwaren 
bestaan, dan ware dit dure kanaal geheel doelloos; 
want op de Waal kan men met geene groote zwoar-
geladenc schcjien en vooral Keulenaars varen, om
dat er niet genoeg water, maar veel te veel zand 
in ligt. 

Men zoude derhalve eerst moeten aanvangen om 
de Waal totaal le verbeteren van Pannerden af tot 
Gorinchem, om bij lage rivierstanden eenig nut te 
trekken van het rechte Waldorpsche kanaal. 

Eveneens moest men eerst dc Waal, van Pan
nerden tot Doodewnard, totaal verbeteren, eer 
men eenig nut konde hebben van dat GeluVrsche 
vallei kanaal, zeer terecht, m. i. door den Inge
nieur Waldorp gecondemneerd. 

Om nu ann al die wezenlijk groote en afdoende 
bezwaren tegemoet te komen, heb ik onlangs in Sep
tember 1877, bij Andricsscn te Utrecht, uitgegeven: 

sliet ontwerp tot kanalisatie van de rivier de Lek 
•van af Pannerden tot Krimpen, tot verbetering van 
»de Vaart vun Keulen naar Amsterdam, en tot ver-
»ruiming van den Gelderschen IJsel, voor den afvoer 
• van het bovenlandsche ijs, en liet hoogste Rijnwater." 

Voor zooverre mij bekend is, bestaan er op den 
Rijn van Keulen uf tot Pannerden geene gevaarlijke 
ondiepten. 

Als men dus, volgens mijne voorstellen, dc Rijn 
cn Lek kanaliseert, van Pannerden af tot Vrees wij kt 
is het ontwijfelbaar stellig dat nooit eenig diepge-
laden schip of Keulenaar in dat prachtige kanaal 
kan vastraken. 

Overal loch, van Pannerden tot Krimpen, is drie 
en ook drie en een half meter waterdiepte beneden 
den gewonen waterspiegel op alle kanualpanden te 
verkrijgen. 

Van Vreeswijk at tot in Amsterdam kan de vaart 
in den meest gewenschten toestand, en zulks voor 
altijd wonien gebracht, zonder voor zandplaten vrees 
te hebben. De onnoodige hinderlijke bochten kunnen 
wonien afgesneden en afgerond, gelijk men zulks 
op het overheerlijke Noord hollandsche Kanaal, van 
Amsterdam naar het Nieuwediep, heeft gedaan. 

En op die wijze verkrijgt Nederland een prachtig 
onverbeterlijk scheepvaart-kanaal, van Keulen af tot 
Arasterdum en het Nieuwediep, met overheeitijke 
jaagpaden en eene goed gedisciplineerde jugerij. 

Ter totstandbrenging van dit voor Nederland on
schatbare werk, het kaunlisceren van de Lek, is het 
alvorens onvermijdelijk noodzakelijk , om den Gelder
schen IJsel en zijne dijken ca[Hibel tc mnkeu, 
om een derde gedeelte van het ijs en het Rijn
water naar de <uidci7.ee af te voeren. 

Daartoe bestaat, volgens de opinie van alle ware 
waterbouwkundigen, volkomene gelegenheid. 

Ik heb zulks in mijn werkje van September 1877 
beknopt aangetoond, (') cn zal dat op onomstoote-
lijke waterstaatkundige cn mathematische gronden, 
desnoods formules bewijzen. 

Mocht het mij vergund zijn, onder Gods zegen 
en onder de leiding van een Hinken, ervaren, door
tastenden Minister voor onze openbare werken, de 
hand aan dit groote nuttige werk te slaan en dit 
te voltooien. 

P. 1. DE QUARTEI.. 

Ingenieur 1»'« klasse van 's Rijks Waterstaat. 

(!) Zie bladzijde 12 ea volgende bladzijden ook in mijne 
vernandeling van 1855. 

" V a . x r l . e u 

Verlichting van de nommers der huizen. 
Het gebruik van de nieuwe inrichting te Parijs,om 
de nommers der huizen te verlichten, wordt meer 
en meer algemeen. De toestel is zeer eenvoudig; 
hij bestaat uit oen driehoekig prisma van 0.20 meter 
hoogte, waarvan een der zijden tegen den gevel van 
het huis steunt, zoodat de twee andere zijden vóór 
dien gevel uitsteken met eene blauwe ijzeren plaat 
van 0,30 meter lengte, waarop het nommer van het 
huis in witte kleur uitkomt. In het inwendige van 
het prisma bevindt zich dc gaspit. 

Aan de koopers van terreinen langs de • Avenue 
de l'0j>éra" is bij het koopcontract de verplichting 
opgelegd, om de huizen, welke zij gaan bouwen, op 
die wijze te verlichten. Het stedelijk bestuur hoeft 
overigens het voorbeeld gegeven, aangezien op reeds 
meer dan 450 genieentegebouwen, zooals scholen. 
politie- en brandweerposten enz., het nieuwe stelsel 
is toegepast. 

Adver ten t ien , 

Voor een JONGMENSCH , eenigszins met bouw
kunde en liet teekenei i bekend, bestaat gelegen
heid zich bij den ondergeteekende practisch 

en theoretisch verder te bekwamen. 
J. J. BAUER, 

Gemeente- Architect. 
Winschoten. 

Aanbesteding. 
Op Maandag 3 December 1877. des voormiddags 

ten Elf ure zal, onder nadere goedkeuring, doorliet 
R. K. Parochiaal Kerkbestuur van Oud-Heusden, 
Elshout en Hullen, in bijzijn van den daarmee ge-
asten Architect II. J. VAN TULDER, ten huize vun 

C. A KLERKS, herbergier tc Elshout (opongeveer 
een uur afstands der stad Heusden) 

publiek worden aanbesteed: 
Het bouwen eener KERK met SACRIS-

TIJEN en T O R E N , met de leveran
tie van alle daartoe behoorende ma
terialen, enz. 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving in
gevolge Art. 18 van het bestek van aanbesteding; 
zullende aanwijzing in loco worden gedaan op Maan
dag 20 November; bijeenkomst ten Elf ure bij C. 
A. KLERKS, hierboven genoemd. 

Naden- informatien zijn tc bekomen bij den daar
mee gelasten Architect 11. J. VAN TULDER te Til
burg, alwaar de teekeningen, dagelijks van 10 tot 
12 eu van 2 tot 4 ure, uitgezonderd des Zondags, 
zijn te zien. 

De bestekken zijn, zoolang de voorraad strekt, op 
franco aanvrage verkrijgbaar van af 15 November 
e. k. tegen betaling van ƒ 1.00 bij N. LUIJTEN, 
Drukker en Boekhandelaar te Tilburg. 

ZEGT HET VOORT. 

O P E N B A R E 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS \w ROT

TERDAM zijn voornemens, op Woensdag den 28 
November 1877, des namiddags ten 1 ure, ten Raad
huize aldaar aau te besteden: 

Het Bouwen van eene IJZEREN BAS
CULEBRUG op Steenen Landhoof-
den, over de Wijnhaven, ter plaatse 
van de afgebroken Groote Wijnbrug 

Alles nader omschreven in het bestek en de voor-
waanlen met de teekeningen die, op de gewone 
dagen en uren, ter lezing liggen op de Plaatselgke 
Secretarie en het Stade Timmerhuis te Rotterdam, 
en ook voor den prijs van ƒ 1.— verkrijgbaar zijn 
bij Wed. P. VAN WAESBERGE en ZOON, Boek
drukkers in tien Houttuin, n". 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis, De aanwijzing zal plaats hebben op 
Dingsdag den 20 November 1877, des voormid
dags ten 10'/, ure. 

AANBESTEDING. 
De BURGEMEESTER der gemeente ARNHEM 

zal Dingsdag 27 November 1877, 's namiddags 1 uur, 
in het openbaar ten Gemecntehuize aanbesteden.: 

Het maken van eene AANHECHTINGS-
KRIB en een STREKDAM in de rivier 
den Neder-Rrjn even beneden den 
Havenmond. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie verkrijgbaar. 
Aanwijzing in loco Dingsdag 20 November n. s.. 

's voormiddags 10 uur. 

B O U W G R O N D E N 

BERGEN-OP-ZOOM. 
De Notaris H. A. VAN GOCH 

te Bergen op-Zoom, zal openbaar VEILEN en 

verkoopen: 
19 aren 60 centiaren BOUWGROND in drie 

perceelen cn in massa. 
15 aren 85 centiaren BOUWGROND in twee 

perceelen en in massa. 
Te aanvaanlen 1 December 1877. 
Grondlasten voor dc koopers van lo Jan. 1878. 
Betaaldag der Koopsom 1 Maart 1878. 
Finale toewijzing op Dinsdag 20 Novem

ber 1877, des avonds ten 7 uur, in het Neder
landsch Koffiehuis bij den heer F. M. LEMMERS. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JONGH £ Co, Civ. Ing. 

te O U D K W A T E R . 
PROJECTEN, BEREKENINGEN en BESTEKKEN 

van verschillende Bouwwerken, Stoomgemalen, Fa
brieken, Bruggen, Knpconstructiën, enz. 

O P Z I G T E R OVER I . F M \ . E . Y E R k E . \ . 
De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der 

Gemeente NIJMEGEN, 
Roepen hij deze op Sollicitanten naar de betrek

king van Opzigter over de Gemeentewerken 
aldaar, wonraai ue Jaarwedde is verbonden van 
ƒ 7 0 0 . 

Sollicitanten wonien verzocht, onder overlegging 
hunner bewijzen van bekwaamheid, zich in persoon 
aan te melden vóór of op 1 December 1877, bij 
den Heer Burgemeester der Gemeente Nijmegen. 

Nijmegen, 13 November 1877, 
De Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

P. C. B U L E V E L D . 
De Secretaris, 

R. O. B. VERHEIJEN. 

Aas de S T E E N H O U W E R I J 
VAN 

D. W E E G E W I J S , 
Rapenburg 43 tc Amsterdam, 

bevindt zich ook C M G R O O T M A G A Z I J N van 

S l l l i H I I M E E M I W I E E V 
van nette, soliede bewerking, tegen zeer billijke prijzen. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- m Tarelbazall-grueven 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, BUUINSTF.ES, ÏOOKVASÏK STEENES, ENZ-

Sieuwehaven S.zijde ö ü , l l o t t e r d n u i . 

Oude Dwarsliggers 
T E KOOP 

aan het Magazijn der Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen te Tilburg. 

Inlichtingen wonien gegeven door deu Magazijn
meester VAN BULEVELT, aldaar. 

PRIMA QUALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot / 6.— , per 25 vaten ƒ5.70, 
per 50 vaten /5.40, 

by grootere part (jen over den prys nader 
overeen te komen, 

AUGUST «STER, 
G l a s h a v e n lü te R o t t e r d a m . 

Te Huur .„ Te Koop. 
MODDERBAKKEN en DEKSCHUITEN van 
verschillende afmetingen. 

HEI-MACHINEN en LOCOMOBILES 
H A N D E L in BOUWMATERIALEN en 

STEENKOLEN. 
Adres: de Firma Oebr. BOBOONENBDRG, Kleine 

Wittenburgei-straat te AMSTERDAM. 

S T O O M K E T E L M A K E R 
cn Fabrikant van Stoom- en andere Werk
tuigen . Yourhecn Lid der 

firma SUYVER Hk. JONKER t Zn., 
levert in den kortst mogclijken tijd K E T E L S van 
alle bekende typen; belast zicb met title répara 
tien cn veranderingen aan bestaande Ketels. 

HollanctBche Tuin, 
B i c k e r s t r a a t UO e n 2 2 , 

AMSTERDAM. 

B. HOLSBOBÊ te Arnhem." 
FAPRIEK en MAGAZIJN van Instrumenten 

voor vvetenschap]iehjk gebruik. 411e soorten van 
Baro- en Thermometers. Veld-, Marine- en 
Theaterkijkers, Briefbalansen, enz. enz. 

SUIJVER Hk. J O N K E R &, ZOON, 
S T O O M K E T E L M A K E R S te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

V A L IDE T R A V E R S , 
geeft berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden aijn aangesteld: 

FOLKERS &. C". te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan dc Fabriek, Beltweg N". 3, te Amsterdam, 

D B D I R E C T I E . 

Ontrukt wj O. W, VAN DEI; WIEL & C le Arnh.ni. — Alle Hukken es advertentien te adresseeren aan den Redacteur F . W. V A N GENDT JGxn. te Arnhem. Uitgave van U. A . THIEME. 

Twaalfde jaargang. JT°. 47. Zondag 25 November 1877. 

DE OPMERKER. 
W E E K B L A D 

VOOB 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 
Venohynt ZooJ.g.. Try* per S munden f 1.65. Men abonneert zich TOO 

een ja.nj.ng. Afitonderlyke nommer. bij vooruitbestcllinK 15 centi. 

Al le stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 
Van l—B regels fl.—, verder vour eiken retrel ]>LaaUruiinte 2Q ceiitb eu lo cenU 

voor een nommer van bet blad. Advertentien voor het buiteiiluud 25 cent* |icrrefcel. 

FRANS WILLEM HENDRIK VAN OPSTALL. 

Op 13 November jl. overleed, te 's-Hertogeiibosch, 
in nog niet ver gerordenten leeftijd, een verdienste
lijk litl van het korps Ingenieurs van den Water
staat, de heer Frans Willem Hendrik van Opstall, 
geboren den 10*»" Juli 1824. 

Na zijne voorbereidende studiën te hebben vol
bracht, legde bij iu het jaar 1847 het eindexamen 
aan de voormalige Koninklijke Academie ter opleiding 
van burgerlijke Ingenieurs en Oost-Indische ambte
naren met goed gevolg af, en werd i-eed** bij Koninklijk 
besluit van 11 September vnu dut. jaar, n°. 77, tot 
ad spirant-ingenieur-surnumerair van den Waterstaat 
benoemd, welke betrekking hij met 1 October tan* 
•aardde en waarin bij bij Koninklijk besluit van 9 

Februari 1849, n°. 40, werd gecontinueerd. 
Reeds in datzelfde jaar echter, en wel bij Konink

lijk besluit van 12 Manrt, n°. 02, werd hij tot 
iidspiiiint-in^eiiieur benoemd met ingang nn 1 April 
daaraan volgende. 

Vier jaren later had bij Koninklijk besluit van 21 
Mei 1853, n°. 48, nijne benoeming tot ingenieur der 
2**' klasse plaats, ingaande met 1 Juli van dat jaar, 
waarna hij. hij Koninklijk bestuit vau 12 April 
1863, n°. 74, met ingang van 1 Ortolier daaraan
volgende, tot ingenieur «Ier l * , r klasse bevorderd wenl. 

Eindelijk wenl hij, bij Koninklijk besluit van 9 
Maart 1870, n". 2, met ingang van 1 Mei van 
dat jaar, tot hoofd ingenieur der 2J* klasse benoemd 
en in het 5*1» district, Gelderland, geplaatst en in 
1873 in den/eltden rang o verge]) laatst naar het 6 , , i : 

district. Noord-Brabant. 
In de vergadering van bet Koninklijk Instituut van 

Ingenieurs van 12 Juni 184!) werd Van Opstall tot 
lid van tlie instelling benoemd. Zijne venliensten wer
den vun Koiiingswege erkend door zijne benoeming tot 
ridder der orde van den Nederlandschcn Leeuw, ter
wijl hem ook liet. eereteeken der Kroonorde van 
Pruisen, 3de kinase, wenl verleend. 

Omtrent hetgeen tloor Van Opstall, zoo in zijne 
ambtelijke loopbaan als andei-szins, is verricht, is het 
volgende te onzer kennis gekomen: 

Toen in het jaar 1801 , naar aanleiding van voor
stellen , door den toeiimnligen hoofdingenieur van deu 
Waterstaat in bet lode district gedaan, debetrok
ken hoolilingenieurs vau hooger band werden aange
schreven gegevens te leveren. teneinde tot de keu
nis te geraken vnu de verschillende wijzen, waarop, 
en de middelen, waarmede het opstellen van kistin
gen in den winter van 1860—1861 iu de verschil
lende districten was totstundgi'bracht, werd onder 
andere ook door Van Opstall, nis ingenieur, des
wege een zaakrijk rapport ingeleverd. 

In het joai 1804 wenl, bij tie onder zijne leiding 
uitgevoerde werken aan de Zuiilwillenisvnart bij Maas
tricht , gebruik gemaakt vnn electrisch licht, met 
liet doel om ook des nachts de werk /.aambei len te 
kunnen voortzetten. Voorzooverre ons bekend is 
was dit de tweede toepassing van dit licht niet der
gelijk doel hiertelande. Eene zaakrijke mededeeling 
daaromtrent is in dc werken vuu het Instituut van 
Ingenieurs te vinden. 

In die werken gaf hij eene theoretische bijdrage, 
die, naar aanleiding van zekere geleverde cijfers, 
hoofdzakelijk de strekking bad om het gevaarlijke uan 
te toonen van halve geleerdheid op bet gebied der 
waterloopkunde, 

In de vergadering vnn het Instituut van 13 Fe
bruari 1872 deelde Van Opstall belangrijke beschou
wingen mede betrekkelijk de verbetering der Neder
landsche hoofdrivieren, waanian hij eenige opmer
kingen vastknoopte aangaande hetgeen daaromtrent 
in de zitting van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal van 24 November 1871 was voorgevallen. 
Die voordracht gaf tot belangwekkende beraadslagin
gen aanleiding, waarvan eene nadere mededeeling 
I U den heer Van Opstall in de vergadering van Ö 
April 1872 bet gevolg "as. 

In de werken vnn het meergemeld Instituut vindt 
men voorts van zijn band een zeer lezenswaardig 
levensbericht van den op 14 September 1804 over
leden hoofdingenieur van den Waterstaat Leeudert 
van Rijsterborgh, waarin hij zoowel den vriend als 
den ingenieur op uitnemende wijze schetste. 

22 November 1877. X. 

OVER VLOE1INGSWF.RKEN. 
(Vervolg van N". 46.) 

In aansluiting met tie voorafgaande, inleidende 
beschouwingen, zullen wij eenige mededeelingen doen 
omtrent het vloeiing*wezen vuu sommige landen, 
iiumelijk vuu de zoodanige, wiuir ile wntervcrdeeling 
uls een wezenlijk bestanddeel van deu landbouw moet 
worden aangemerkt. Wij zullen daarbij echter zoo 
'«knopt mogelijk moeten zijn. Voor uitvoeriger 

studie moeten wij verwijzen naar de aan te halen 
wei ken en tijdschrift -opstellen. 

Bewateringen in Indie. Te raadplegen bronnen: 
Een vüorti-eflelijken, reeds ouden arbeid over het 
be wateringsstelsel van Voor-Indie bevat het Aan
hangsel II van het werk Italian Irrigation by R. 
Iluii-d Smith, Deel I (London, 1855), getiteld 
Sketch of the Irrigation Sgstcm of Northern and 
Central India. Nieuwere mededeelingen, namelijk 
zeer nauwkeurige statistieke opgaven over de Indische 
besproeiingen, bevinden /ich in het werk: Hydrau
lic Manual bij Louis D'A. .lackson, Deel II (Lon
don, 1875). 

De vier aanzienlijkste vloeiingskanalen in Indie, 
die instaat zijn 1,071500 hek turen te bewateren, zijn: 

het westelijke Djumna-kanaal, 
t oostelijke > D 
n Ganges- » en 
j) Bari-Doab- » 

De door een groot aantal kleinere kanalen en 
door vergjuukommen gevoede vlakte is aanmerkelijk 
grooter dan die van de vier hoofdkanalen. De twee 
eerste, uit de Djumna afgeleide kanalen, die uls 
voltooid kunnen worden beschouwd, wenlen in de 
eerste helft dezer eeuw onder de Engelsche Regeering ') 
slechts hersteld of weder opgebouwd, terwijl de bouw 
van het Ganges- en van bet Dari-Doab kanaal in de 
jaren 1848 en 1854 aangevangen werd en binnen 
tien jaren zoozeer vorderde, dat de vloeiing begin
nen kon. De vier genoemde kanalen zijn bevaar
baar. Zij wonien echter slechts gebruikt door 
kleine vaartuigen , hoofdzakelijk door vlotten timmer
en brandhout. 

Om een beeld van tie Indische besprociïngsmnnier 
te geven zal het voldoende zijn een dezer kanalen iu 
bijzonderheden te bespreken, en kiezen wij hiervoor 
het Ganges-kanaal, als het nieuwste en grootste. 
De afleiding van dit kauaal uit den Ganges (prise 
d'eau) bevindt zich op ongeveer vier kilometers af
stand van de als bcdcvaaitsdoel bekende heilige 
stad Hanlwar of Uurdwar 2). Op dc eerste dertig kilo
nieters van zijn tracé kruist het kanaal drie berg-
stroonieu (Wildbdche), waarvan een door een bevel 
(Unterführung) cn twee tloor brugkanalen worden 
ontweken. Daarna overschrijdt het de Solani rivier 
door middel van een hrugkanaal of aqueduct van 
280 meter lengte. Deze wordt gedragen door J5 
Imgen van 15 nieter spanning; de uan weerszijden 
opgeworpen dammen bezitten een lengte van 4800 
meter en bij dc aansluiting met het bi-ugkanaal een 
hoogte van 10 meter. Na deze kruising vervolgt 
bet hoofdkanaal de wat ei-scheiding tusschen Ganges 
en Djumna tot Nanoen, over 290 kilometer lengte, 
en vertakt zich in een groot aantal zijkanalen, Hij 
Nanoen verdeelt zich het hoofdkanaal: de oostelijke 3) 
tak mondt uit bij Etawah, '270 kilom. van Nanoen, 
in tie Djumiia , terwijl de westelijke *) tak van gelijke 
lengte bij Kaunjiocr in den Ganges uitmondt. De 
afmetingen tier dwarsdoorsneden zijn op tie onder
scheidene vakken zeer verschillend en nemen allengs-
kens uf. Hij den aanvang bedraagt dc bovenbreedte 
43 meter, de kruinbreedte 60 in., de waterdiepte 3 
meter en het verhang 0.28 m. op de kilometer lengte. 
In het jaar 1870 voerde het kanaal in de seconde 
142 kubieke meter water uf, waarvan 90 pereent 
nuttig werden aangewend. Dc lengte van het hoofd
kanaal bedraagt 830 kilometer, die van de kanaal-
takken 210 kilom.; de lengte der gezamenlijke kleine 
venleelingskanalen bedroeg in het bewnteringsjuar 
187% niet minder dan 5164 kilom. De gevloeide 
Oppervlakte bereikte in 186% haar maximum en 
bedroeg toen het cijfer van 430,000 bektaren. 

De voornaamste gewassen, tlie aan de bewatering 
onderworpen wonien, zijn rijst, suikerriet, katoen, 
verfhoudende gelijk indigo en kurkuma (Safflor), 
oliehoudende gelijk sesnmum, mosterdzaad, lijnzaad, 
artsenijen, s]ieccrijen, granen, peulvruchten en plan
ten tot voeding van dieren. Meestnl wordt het 
water in kleine leidingen (furchen) Opgestuwd; hij 
de rijstteelt daarentegen heeft, gelijk in Italië, vol
komen ojistuwing met overlaten (Ucberslauung) 
plaats. Veelal moet het wuter, om op de velden 
gebracht tc kunnen wonien, met de sinds eeuwen 
in het land gebruikelijke werktuigen worden opge
voerd. 

Tarwe, die tegen het eind van October verbouwd en 
met het begin vnn April geoogst wonlt, vereischt 
vijf vloeiingen: de eerste om het land tc bereiden 
voor de beploeging met 750 kub. meter per hek* 
tare, de vier volgende gedurende den wnsdom, 
telkeni met 500 kub. meter, zoodat elke bunder 
tarwe 2990 teerling-metei-s water verbruikt. 

' i ? dc Oost-lnili*chc Compagnie, 
«j • ten N. O. van Delhi. 
*) V weatelijkc. 
*J F ooatelijki 

It. v. E. 
R v. £. 
K. T. E. 
Ii. v. E. 

Rijst wonlt tienmalen gevloeid met een gezamen
lijke hoeveelheid van 22000 kub. meter water per 
hek tare. 

De kosten voor den bouw van het Gangcs-kanaal 
beliepen tot het jaar 1873 £ 2,605,178 en laten 
zich splitsen in de volgende hoofdposten: 

Houw van bet hoofdkanaal met Pond sterl. 
de tukken 1,727.668 

Kleinere kauaaltakkcn 460,072 
Gebouwen voor bestuur en beheer 300,535 
Diversen (werktuigen, aanplantingen , 

verliezen enz.) 107,903 
2,605,178 

De bouw geschiedde geheel op staatskosten; wilde 
men de mitcu gedurende het tijdvak van den aanleg 
mederekenen, z o o zouden de kosten nagenoeg tot 
het dubbel sty gen. 

De inkomsten bestaan in de waterbelasting. 
waarvan de hoogte, naar een be|taalden afwisselen
den maatstaf, van de grootte der besproeide vlakte 
en tie soort der verbouwde planten afhankelijk is. 
Deze belastingen zijn in de onderscheidene provinciën 
niet aan elkander gelijk; voor de noordwestelijke, 
dus voor het Ganges- en het oostelijke Djuinna-
Lma.il, bedroegen zij sinds 1848: 

I. Voor suikerriet per acre (0.405 hektare) en 
per jaar 10 sh. 0 pence. 

II. Voor tuinen, boomkweeke-
rijt'n, grasland, rijst, ge
net1: krachtige gewassen, per 
acre en per oogst 6 » 0 » 

III. V o o r indigo, katoen, tabak, 
tarwe. haver, per acre en 
]ier oogst 4 o 6 o 

IV. Voor gerst, peulvruchten, 
gierst (Htrsc), maïs, kur
kuma (Safflor), oliezaden. 
enz. per acre en per oogst 8 * 4 o 

IVorrf* vervolgd.) 

MAATSCHAPPIJ TOT BEV01ÏÜEIHNG UKU 
BOUWKUNST. 

A KU RELING ROTTERDAM. 
Vergadering van 16 November 1877. 

Ter vergadering is ingekomen een levensgroot 
portret in lijst met glas van wijlen den vorigen voor
zitter der Afdeeling ilen heer F. Dekker. Aangezien 
de zender daarvan onbekend is, stelt dc voorzitter 
voor tc trachten hein op te sporen, teneinde hem 
den dank der Afdeeling voor het geschenk te be
tuigen. 

De heer VV. Rrandsma J r . , van wien onlangs een 
ontwerp van een verbetenlen waterweg tusschen 
Rotterdam cn Amsterdam in het licht is gekomen , 
verstrakt eenige mededeelingen ter ontwikkeling cn 
verduii lelijk ing van zijn plan. 

Voor hiertoe over te gaan treedt spreker in eenige 
geschiedkundige ontwikkeling dezer zaak. In Novem
ber 1874 namen eenige ingezetenen van Amsterdam 
en Rotterdam het initiatief bij de Hooge Regeering 
aan tc dringen op verbetering in den waterweg, die 
thans tusschen die steden bestaat. Uit hun midden 
wenlen de heeren T. J . Stieltjes en W. van der 
Hoeven gekozen om een plan tc maken, om de 
Regeering aan te toonen wat ter verbetering van het 
vaarwater vereischt werd. Dit plan wenl tie Regeering 
hg brief van 31 Januari 1876 aangeboden. Daarin 
is bijnii geheel de thans in gebruik zijnde vaart ge
volgd, inet de noodige verbeteringen o m baarbeter 
bruikbaur tc maken. 

De beer Brandsma doet opmerken, dat die vaart 
niet s|»ecianl voor het doel waartoe zij thans dient 
is untworjien en aangelegd : zij is gewonlen wat zij 
nu is tloor de onderlinge verbinding van reeds be-
stauiiilt-' vaarten en andere wateren; door van tijd 
tot lijd gemaakte verbeteringen is het een tamelijk 
goede weg geworden van vroeger tijd, doch een 
gebrekkige VOOT deu tegen woonl igen. Maar tie ge
meenst hap te water tusschen de beide groote kooj»-
steden ligt bovendien niet over Gouda; de verbinding 
moet direct zijn cn, zoo eenigszins doenlijk, in één 
niveau, dus zonder schutsluizen. 

Met dit doel voor oogen heeft spreker zijn ontwerp 
samengesteld: hij heeft zoovee) doenlijk gebruik 
gemaakt van hetgeen bestaat, doch w u u r dit uiel 
aan het doel bevorderlijk kon zijn, stelt hij iet* 
unders yoor. 

In zyn korte beschouwing over het plan-Stieltjes 
doet spreker uitkomen, dut Rottenlum op verre na 
niet die verbetering van dnt plan zal erlangen, als 
Amstcitlam zul verkrijgen tloor betere gemeenschap 
met tb; Zeeuwsche stroomen, de Wuul OUS. Spreker 
gunt tlit wel auu Amsterdam, doch hy gelooft, wan
neer beide steden gelijkelijk gebaat kunnen wonien, 
dat dit beter is. 

Na met een enkel woord te hebben aangestipt 

hoe het plan-Stieltjes uit den Regeerings-smeltkroos 
gewijzigd, doch niet verbeterd te voorschijn is ge
komen, cn het ontwerp-Waldorp, als voor Rotterdam 
ten eenemale onvoldoende te hebben beschreven , gaat 
hij over tot de vermelding der gedachten die aan 
zijn plan ten grondslag liggen. 

Als hoofdopzichter van den polder Prins-Alexandcr, 
was hij er reeds lang op bedacht een ontwerp te 
maken om de Rotte, een hooge en veel kwel ver
oorzakende boezem van Schielnnd, door droogma
king tcsuppriuiecrcn. Scliielniul zou daardoor zijn peil 
van 0.34 M. -r AP. verliezen, doch daarvoor eon 
verlaagden boezem van 2 M. AP. in dc plaats kun
nen krijgen, waardoor niet alleen de kwel in veel 
polders zou verminderen, maar Schieland daardoor 
een algemeen vaarten net op één niveau zou lickomen , 
dat voor het bedrijf en verkeer in het Hoogheem
raadschap groote voordeelen zou opleveren. Hieraan 
verbond spreker eene schutting uit de Gouwe onder 
Watltlinksveen op den verlaagden nieuwen boezem en 
langs die ringvaarten een binnenvaart van Amster
dam op Rotterdam, natuurlijk met den lust om van 
.Ie Gouwe, van 0.27 of 0.50 +• AP. tot 2 M. - j - AP. 
te moeten neerschutten, met een weder-opschutting 
te Rotterdam tot Maas- of Singel-hoogte 

Schutsluizen in een vaart zijn echter altijd hin
derlijk; aan de einden staat men somtijds voor de 
noodzakelijkheid en kan het niet anders. Deze over
weging deed spreker besluiten dc kaart om te keeren 
en tie Rotte te doen dienen voor een deel van de 
binnenvaart tusschen Rotterdam cn Amstenlam. Deze 
gedachte kwam tot rijpheid, na kennismaking met 
de beide bovengenoemde plannen , die, zooals reeds 
gezegd in, spreker voorkwamen het belang van Rot
terdam tc veel terzijde te laten. 

He Rotte eenmaal voor een gedeelte van den weg 
gekozen zijnde, bestond geen eenvoudiger middel 
om die verder naar de ringvaart van tien Haarlem-
mcrmeerpolder, ook in het plan-Stieltjes als zooda
nig opgenomen, te leiden. dan het maken van een 
nieuw kanaal in ophooging door tie droogmakerijen 
De 140 Morgen en de Hazerswoudsche en eenige 
oude hooge polders, naar de Woud- of Heiinans-
wetering. 

Spreker vooronderstellende, dat zijn brochure bij 
zijn hoorders bekend was, zal zich onthouden verder 
over richting, enz., uit te weiden. Alleen moet hij 
doen opmerken, tlat tie daarin besproken uitmonding 
iu de Maas, door het Boerengat en dc brug in den 
Rijnspoorweg, door een gemakkelijkere en betere te 
vervangen is, en wel hetzij rechtdoor uit Schielands 
hoogen boezem, waar een kapitale sluis moet ge
bouwd wonien, tloor het Haringvliet en de Ooster
kade, of langs het Haringvliet en tie Oude Haven 
naar de Maas. Voor de eerste richting moet eenige 
onteigening plaats hebben, voor de laatste moet dc 
Koningsbrug noordelijk op worden verlegd. 

De aldus geprojecteerde waterweg wordt alsnu 
tloor spreker beschouwd; 1°. met het oog op het be
lang van Rotterdam en 2°. in het algemeen belang. 

Het zal geen betoog behoeven, dat Rotterdam er 
veel belang bij heeft, dat jaarlijks 30 a 40duizend 
schepen de stad passeeren, vooral wanneer daaraan 
een betere gemeenschap met Amstenlam dun die 
over Gouda is verbonden. Bezwaar kan het dus 
niet opleveren, dat de directe weg ongeveer één en 
een h ilf millioen meer zal kosten dan tie indirecte, 
en dit te minder, wanneer men bedenkt dat die 
directe weg niet alleen maar goed is voor tien tegen
woordigen tijd, doch dit ook in de toekomst zal 
blijven. 

Een blik op tie kaart van Schieland doet zien dat 
de breedte vnn de Rotte)argrogfer is dan voor Het 
nieuwe kauaal Is voorgesteld, terwijl de Gouwe daar
entegen veel smaller is. Als het kanaal op de voor
gestelde afmetingen tie Gouwe moet volgen,%in 
moet die over haar geheele lengte gemiddeld 8.50 
M. verbreed worden. Wordt daarenboven het sterk 
kronkelende gedeelte bij Gouda gerectillceenl, en ook 
in hel plan van den beer Stieltjes ito ringvaart van tien 
Haarlemmermeerpolder zooveel verbreed, dan zullen 
de kosten van dit plan, ongeveer 3% millioen, niet 
zoo heel veel meer zijn dan die van hel plan van 
deu heer Stieltjes. 

De meerdere of mindere kosten is echter de vraag 
niet; wel wat zulk een vermeenlei-de vaart over 
Rotterdam tleze stad zal aanbrengen. Natuurlijk het
zelfde wat een directe gemeenschap te water met 
de noonlelijke provinciën Amstenlam eeuwenlang 
heeft aangebracht: een groote levendigheid eu veel 
vertier. Rotterdam vestigt niet ten onrechte met 
hoop eu belangstelling den blik imnr tien Hoek-van-
Holïand, mam- Iaat dc stad zich daardoor niet doen 
verleiden om een nederiger binnenvaart te veronacht
zamen, die gi»etl uangelegd, voor haar groote voor
deelen zul opleveren. Rotterdam tracht* tuet ul 

; 
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tiaar vermogen de groote Un oen vaart door HoDand 
langs de Rotte over haar gebied te trekken, al ion 
hot haar ook geldelijk.' opofferingen kosten dooreen 
deel der daarvoor gevorderde werken voor hare re
kening te nemen. Maar bovendien : Rotterdam moet 
Baker hoogen prijs stellen op het transito vnn zee 
naar Duitschland. maar het binnenlandseh transito, 
het levendige verkeer in het land zelf, niet gering-
schutten. 

Ten slotte een enkel woonl over het algemeen 
belang van het ontwerp. 

Rij het ontwerpen van het Noordzeekauaal werd 
bepaald, dat de geregelde waterhoogte voor Amster
dam /ou /ijn 0 f>0 M. - J - AP., doch ongelukkig 
kan ile Kanaalmaatschappij uiet aan die op zich 
genomen verplichting voldoen,- het stoomgemaal te 
Schellingwoiide van 1 1 paan lek nicht blijkt hier
toe niet het vereischte vermogen le Itezhten. Dit 
dupeert natuurlijk ook al de waterschap]«ui, die hun 
ovcitolüg water op het overgebleven gedeelte van 
het IJ eu het Noonl/cekanaal uitslaan, namelijk de 
drooggemaakte IJpoldcrs zelf, Rijnland, Ainstelland 
en den Selicniiorl>oozem. Deze toestand heeft een 
verschil doen ontstaan, waaruit het Rijk zich moei
lijk anders zal kunnen redden, dan door terug te 
komen op de eenmaal door hem gedane belofte om 
den stand van het water op het Noonlzeckanual op 
0,50 If, - ~ AP. te ver/eken'ii. 

Het hier behandelde ontwerp biedt de zekerheid 
voor het verkrijgen van dien waterstand op hel ka
naal aan, wanneer ook daarop dezelfde hoogtestand 
wonlt toegepast. Geschiedt dit, dan verkrijgt men. 
van de sluizen te IJmuiden en te Sehellingwoiulo af 
tot aan Rotterdam, één watervlak, door geen enkele 
schutsluis afgebroken. 

Voor het totstund komen van deze OO verbroken 
gemeenschap is natuurlijk , vóór alles, dc toestemming 
van de Hoogheemraadschappen van Rijnland en Seine-
land noodig, om het houden van het gewenschte 
peil op hunne boezems in overleg met het Rijk tc 
bepalen. 

Door de nalatigheid der Kanaalmaatschappij ver
keert Rijnlands boezem thans ten aanzien vnn het 
peil in een twijfetachtigen toestand, waarom, teneinde 
zich eruit te redden, een stiMimgemaal te Halfweg is 
ontvvori»en van 1700 paanlekrnclit, instaat om per 
uur 100,000 M 3 water op het Nooitlzeekanaal uit te 
slaan, waardoor natuurlijk de Maatschappij genood
zaakt zal vvorden haar stoom vermogen te Schelling-
wonde belangrijk te vergrooten. Nu Rijnland door 
aanbesteding reeds een begin van uitvoering hieraan 
heeft gegeven, zal de Regeering wel tussehen beiden 
moeten komen, en met Rijnland in schikking treden. 
Voor zoodanige schikking zon deze ontworpen wa-

'terweg wel het middel kunnen zijn, eb daarop 
voldoende bemaling door het Rijk wenl gebracht, 
en dan zal Rijnland er toe kunnen komen zijn boezem 
gemeen te maken met hel Nnordzeekanaal. 

Kwam op die wijze in Zuid-Holland en een gedeelte 
van Noonl-Holland zulk een lK>ezomgemeeiischap tot-
stand , dan ligt in dit project een nog schooner toe-
komst, als ook Del (land met zijn Schieboezem in 
die gemeenschap van 0.50 M. - J - AP. wenl opge
nomen, door het opruimen van de situs aan den Leiil-
schendam met een vrije vereeniging van de Schie met 
de Rotte te Rottenlam. 

Deze algemeene boozomgeuiccn schap totstatiilgc-
braebt zijnde, vereenigd met een krachtige loozing 
tijdens de lage ebben op dc Noordzee, zou met een 
gering stoomvermogen Sehieland, Delfland) Rijnland 
en de Kanaal maat schappij een goedkoope en zekere 
boezem peil -betangel ing verzekeren. 

Door inlating van rivierwater in de zomermaan
den te Gouda, Rotterdam eu Maassluis, zou voor 
gehecl Zuid-Holland een afdoende reiniging, zinnvel 
van den geheelen Ixjezemals van de steden verkregen 
worden. 

De uitwateringen op de Noordzee zouden geplaatst 
moeten wonlen ten westen van Den Haag, te Kat
wijk, te Noordwijk en tc Znndvoort, terwijl aan 
de uitwatering bij Den Haag een schutsluis en ha
ven voor Scheveningen verbonden SOU kunnen worden. 

Resumeereiide, zou door den aanleg van dit ont
werp van een groot scheepvaartkanual tussehen Rot-
tcidam en msterdam op gemakkelijke wijze een 
afdoende verbetering van den geheelen inweiidigen wa
terstaat van Zuid-Holland verkregen worden, en niet 
alleen eene gemakkelijke gemeenschap tussehen die 
beide steden, maar ook tussehen de verschillende 
\vaterschap|H'n in die provincie totstandkomen, 
niet enkel onderling, maai' ook met de Maas aan 
de eene en het Noordzeekauaal en het IJ aan de 
andere zijde, eene gemeenschap, die op geen enkel 
punt door eene schutsluis verbreken werd. 

De heer \V. t'. van Goor heeft een achttal fraaie 
chromo lithografische platen ter bezichtiging gesteld . 
bevattende afbeeldingen van de Kathedraal van Messina 
en dc beschilderde kap van dat gelwuw. 

Deze kerk is in 1130 gesticht door Roger II, een 
der Koningen van de Noriuundischedvnastie, die van 
1061 tot 1104 over Sicilië regeerde. 

Het gebouw heeft den basiliek vorm met de/e af
wijking, dat aan het kooreinde niet één . maar drie 
halfcirkelvormig'- sluitingen zijn aangebracht. De 
granieten kolommen van het schip zijn ongelijk van 
hoogte en middellijn en afkomstig vun een tempel 
van Neptuuus; de kapiteelen, halfmoorsrh , half-
byznnlijnsch, schijnen uit hetzelfde tijdperk als waarin 
de ken gebouwd is. Deze kolommen ondersten uen 
arcades, waarboven zich een muur met vensteix ver
heft en waarop de geheid van binnen zichtbare kap 
rust. 

Deze kap is van zeer eenvoudige constructie. Ken 
zware bintbalk met sleulelstukken aan de einden reikt 
van muur tot muur; daarop rusten de twee spant-

• beenen, welke een groot .aantal gordingen diagen , 
waarop het dakbeachot is bevestigd. De tophoek der 
kap is doorgaand.- betimmerd, wannloor de nok en 
enkele der bovenste gordingen niet zichtbaar zijn. 
lu bet ondervlak de/.er betimmering zijn tussehen 
ieder paar spanten vier, nau de ondereinden stervor
mige, doch van luwen koe|ie|voniiigeniisons. Al het 
houtwerk is op de rijkste wijze In-schilden! , zooals 
dit in de middeleeuwen meer gebruikelijk wus. 

De vervaardiger der teekeningen cn de danrbijge-
voegdc tekst, dc heer P. Morey, ancien |iensionnaire 
de I'Académie de France a Rome, beschouwt deze 
beschilderde kap als het volmaaktste der nog in dit 
genre bestaande voorbeelden. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. Bij het korps van don Water
staat cn 's Lands burgerlijke ojienhare werken in 
Nederlandsch-Dost-Inditi zijn 

Benoemd; tot ingenieur lste klasse, de ambte
naar op non-activiteit J. B. E. L. Molen broek. 

Ontslagen: eervol, wegens volbrachten diensttijd, 
met behoud van recht op pensioen, de hoofdambte-
naar op non-activiteit Jhr. VV. II. F. H. van Radars, 
laatst dire leur der mogelijke o]>enbare werken, en 
de ingenieur der l , t e klasse P. van der Ploeg, mede 
(«rvol wegens ziekte. 

Geplaatst: Bij de directie, de waarnemende adspi
rant-ingenieur F. P. Schlosser; le Banjoemuas, de 
waarnemende adspinmt-ingenicur D. Dikkers; tc 
Padang, de herbenoemde opzichter 1ste klas*: F. 
W. Bonset; te Koedoes (residentie Japara), de her
benoemde opzichter '2de klasse P. J . II van der 
Burgh. 

Overgeplaatst: Van de directie naar Batavia, de 
ingenieur 2de klasse M. M. E. A. Hollingerus Pijpers ; 
van Banjennasiii naar Martapoen (Zuider- en 
Oosterafdeeling van Borneo), de opzichter 2de klasse 
L. H. Joostcn; van Sampang naar Ragoeng (Madoera) 
de opzichter 2de klasse G. 0 .1. Bruins; van Pasoe-
roean naar Soerabaia, de opzichter 3de klasse H. 
G. Burkuuk; vnn Limj»oeng naar Socbah (Pekalon-
gau), de opzichter 3de klasse P. Metzelaar. 

— Bij den dienst «lei- Staatsspoorwegen op Java 
is de opzichler 3de klasse J. M. Gaastra ontslagen 
en is overgeplaatst: van de lste sectie van dc lijn 
Soerabaia—Pasoeroean—Malang naar het hoofdbanen 
te Buitenzorg de adjunct-ingenieur S. Harsten. 

Gouda. De Nederlandsche Maatschappij tot be
vordering van Nijverheid heeft thans haar programma 
verzonden van den wedstrijd van voorwerpen van 
kunstnijverheid, tijdens bare 101ste algemeene ver
gadering in Juli 1878 alhier Ie houden. 

De wedstrijd is vierledig: 1°. Voor leerlingen op 
burger-avondscholen, bouwkundige tcekenscliolen of 
daarmede gelijkstaande. 2°. Voor smeden. 3". Voor 
meubelmakers. 4°. Voor oriiainout-toekonaars of teeke-
naresscn (ook hef hebbers), en wel n". 1—3 naar 
voorbeelden uit haar onlangs geopend museum van 
kunstnijverheid te Haarlem, en n°. 4 nuar vrije 
vinding. De Maatschappij noodigl dientengevolge uit: 

1. Leerlingen op burger-avond- en bouwkundige 
lockenscholen of daarmede gelijkstaande, mede te 
dingen in het boetseeren van een baluster (Italiaan-
sche renaissance), naai- eeue scholstee ken ing. Prijs: 
zilveren medaille en ƒ 35, of een voorwerp van die 
wuante. Premie: een getuigschrift en ƒ 1 0 . ofeen 
voorwerp van die waarde. 

2. Smeden, mede le dingen in bet vervaardigen van: 
a. een gesineed-(horen deurhengeel (gotalaeh), naar 
eene schet steeken ing. Prijs: zilveren medaille en 
ƒ 2 5 , of een voorwerp van die waarde Premie: 
een getuigschrift en ƒ 10. of eeu voorwerp van die 
wnanle. Of l>. een gesmeed-ijzeren grendelslot met 
sleutel (gothisch), naar eene schetsteekening. Prijs: 
zilveren medaille en ƒ 2 5 , of een voorwerp van die 
waarde. Premie: een getuigschrift en ƒ 1 0 , ofeen 
voorwerp van die waarde. 

3. Mcubelmukei-s, mede te dingen in hel vervaar
digen van: a. een stoel, notebootnhout (stijl 17 d e 

eeuw), naar eene schetsteekening. Prijs: zilveren 
medaille en ƒ 8 0 , of een voorwerp van die waarde. 
Premie: een getuigschrift en ƒ 2 5 , of een voorwerp 
van die waarde. Of b. eene spiegellijst, houtsnij
werk (.stijl Louis XIV), naar eene schetsteekening 
Prijs: zilveren medaille en ƒ 1 2 5 , ofeen voorwerp 
van die waanle. Premie: een getuigschrift cu ƒ50 , 
of een voorwerp van die waanle. 

4. Teekeiumrs eu teckenaresson (ook liefhebbers), 
mede te dingen in het teekenen van cen gekleunl 
boni uurpatroon vooreen tafelkleed (application), naar 
eigene vinding. Prijs • zilveren medaille en ƒ 2 5 , 
of een voorwerp van die waarde. Premie; een ge
tuigschrift cn M O . , 

De schet steeken ingen van n'. 1—3 zijn voor ieder 
belangstellende te verkrijgen bij de secretarissen van 
de departementen der Maatschappij. De inededingei-s 
naar de uitgeloofde prijzen onder 1, 2 en 3 zijn 
gehouden aan deze voorbeelden en mogen, ook wat 
de verlangde afmetingen betreft, in geen geval daar
van afwijken. De bekroning wonlt toegekend aan 
de beste cn tevens voldoend geachte inzending; de 
premie aan de naastbij komende. 

D ' voorwerpen moeten vrachtvrij en met de namen 
der vervaanligers wonlen ingezonden vóór i Juli 
1878. door tussehen komst van het departement in 
of nabij de vvixmplauts van den inzender, aan den 
heer H. W. G. Koning, secretaris van het departe
ment Goudn. 

Aan de departementen, door wier tusschenkomst 
de inzending geschiedt, woidt opgedragen te onder
zoeken , of de ingezonden voorvvor|>en werkelijk dooi
de inzenders zijn gemankt. 

Voorts moeten de naamsopgaven vanwege de de
partementen wonlen gesloten en verzegeld, en met de 
voorwarpen (beiden voorzien van eene spreuk of motto) 
Daar Gouda gezonden. 

Het de|»nrtement Gouda heeft op zich genomen 
te zorgen voor de noodige lokaliteit cn voor eene 
doelmatige inrichting en opluistering der tentoon
stelling. 

Dc beoonleeling zal plaats hebben door de Com
missie voor het Museum van Kunstnijverheid. 

De voorwerpen , waaraan de prijs is toegekend, 
blijven het eigendom der Maatschappij en wonlen 
geplaatst in het Museum van Kunstnijverheid. 

De overige voorwer|»on worden aan de vervaar
digers teruggezonden of kunnen, voor zoover zij 
daartoe geschikt zijn, op dc tentoonstelling aange
boden wonlen ten verkoop aau particulieren uf voor 
ccne .um de tontooustolling te verbinden verloting. 

Unkondizingen van Unbestedinicen. 
Maandag-, aa Nev. 

i ia i -o- i i , te 11 Vi uren, door liet besiuur v.ahel 4e 
dijksdistrict in Overijsel (Mastenbroek), in De Herderin : 
hot leveren eu stellen van nondschottcn iu de door
gangen der kade, op dou dijk tussehen Zwolle eu 
Hasselt. Aanw. te uren. 

Granlngen, te 19'/, uron, door het go in een te best.: 
het vernieuwen, herstellen en onderhouden der be
stratingen binnen do gemeente, over 1878, '79 en '80. 

H l M * a g , 17 Hu» 
V l l a g e , te 11 uren, door hrt ministerie van 

marine: de levering van; 1200 M. voeringbsai, 1800 
stuks wollen dekens cu 2600 stuks bont-linnen over
trekken voor matrassen, en 2S00 stuks idem voor 
kussens. 

Haarlem, te 11 uren, door den architect D. E. L . 
van den Arend, in het hotel De Leeuwerik: het ver
bouwen tot winkel met afzonderlijk opgaand bovenhuis 
van bel perceel, gelcgeu aan den Anegang no. 46. 
Iul. bij den architect voornoemd. 

•»«in .rrf, te 11 uren, door het bestuur van hot 
veen»oban Odoorn, bij T. Kamfer: hot bouwen van 8 
houten draaibruggen over de hoofd wijken A. B en C 
in het veenschap Odoorn. Tockcuing ligt bij Kemfer 
voornoemd. 

O l d e n i a a l , te 12 uren, door bel emeentebcstuur: 
het maken van een gebouw lot verpleging en afzon
dering vau lijders aan besmettelijke ziekten. Aanw. 
te 9 uron. 

Arnhem, tc 1 uur, door den burgemeester: bet 
maken van eeno aanhcebtingskrib cn ecu strekdam in 
den Neder-Rijn ev>n beneden den havenmond, 

tteenada*, tH Na*. 
'a-llage, tc Huron, door den eerstaanw. ingenieur, 

iu de Normaal-Schietschool: bet uitbreiden der Oranje-
kazerne enz. te Vlla.e. Bilj, inz. 27 Nov., te 3 uren, 
op het bureau van den ingenieur voornoemd. 

'•-Hage, te 11 uron, door het ministerie van bin
nen), zaken: lo. dc levering vun ballastsioen tot. het 
onderhoud dor Rijksrivierwcrkeu op de Bovon-Maas, 
in 2 pcrc.; 2o. bol maken vau ecu peilput, to^lcidings-
buis eu gebouwtje voor eene peilschaal tc ltemmer-
deu, gein. Rennen. Ramiug ƒ 2000; 3n. bet doen 
van eeuige werken tot voortzetting der steenbezetting 
langs de zeezijde van dc leidammen langs het Kotel-
dicp met daartoe aanwezige bazalt. Raming ƒ0700; 
4o. het wegruimen vau oen in de Boven-Merwede bj 
Gorinchem gezonken vaartuig genaamd „Dc Jonge 
Herman 11''. 

«laveren, te Huren, tor secretarie van llcmclunicr-
Oldcphaert-cn-A. Z.: lo. a. het maken in '78 van eon 
vak steenglooiing, lang 129 M., ter vervanging van 
130.75 M. lengte paalwerk, aau de lluisdijkeu tus
sehen Staveren cu het Klif, in I perc.. b. bet leveren 
van 370 last brik, iu verschillende perc; e. idem van 
650 last zuiloubazalt. van 35—50 cM lengte en 25— 
35 cM. dikte, iu 1 pcrc; — 2o. a. hot maken in '78 
vau eeu vak stccnglooüig, ter lengto vau p. M. 184 
M., tor vervanging van gelijke lengto paalwerk, aan 
den Zouncwielsdijk, bewesten Molkwcrumorsliiis, in 1 
perc; b. het. leveren van 571» last brik, in vcrschill. 
pcrc.; e. idom van 750 last zuitenbazalt, van 40—50 
cM. lengte en 25—35 cM. dikte, in 1 perc Aanw. 
26 Nov., no. 1 te 10, no. 2 te 12 uren. 

Hekelingen , Ie 11 ureu, door het bestuur van de 
polders Dc Oude en Nieuwe Uitslag van Putten, bij 
E. L . Bakker: lo. bet leveren eu stellen van oen 
stoomwerktuig cu aanliooren, stoomketel cn cen hevcl-
centrifugaalpomp; 2o. de gebouwen cn verdere inrich
ting voor de plaatsing van bet. genoemd stoomwerk
tuig, stoomketel, centrifugaal pomp enz. 

V l l a g e , tc 12 uron, door het mi nis Ier ie van bin* 
ucnl. zak n: bot ged. '7S onderhouden van- en het 
doen van eeuige herstellingen aan de Landsgebouwen 
to 's-llage. Inl. bij deu hoofdingenieur Mazel endon 
adjunct-ingenieur Singels, heiden tc VHage. 

Stlmarium. tu 12 uren, door het R. K. parochiaal 
kerkbestuur, bij Teusse! het makou van 60 stuks 
Rijnsch-oikenhoutcn zit- en knielbanken, inhoudende 
373 zitplaatsen iu do kerk dier pastorie. Inl. bij den 
architect G. Tc Ricle Wz., tc Deventer. Aanw. le 
11 uren. 

Retterdam, tc 1 uur. door burg. cu weth.: het 
bouwen vun eeno ijzeren bnsculchrug op steenen 
Inndhoofdcn over dc Wijnhaven, ter plautsc van de 
afgebroken Groote Wijubrug. 

N'(megen, te 1 uur, door den ontvnnger der reg. 
en domeinen, bij J. van Dam: liet gedeeltelijk slechten 
van het fort Slorrcschans bij Nijmegen en het verleg
gen van cen deel vau den weg van Nijmegen naar 
Kleef nabij den Ditgcbrandcn mol-n. O. a. to ver
werken: 25,000 M 1 aardewerk, 070 M 3 verplicht 
breekwerk en 100 M 3 kiezel. Aanw, 20 Nov., te 
12 uren. 

Denderdag, l t Hev. 
l t m i loo, te 12 uren, door bet bestuur der Hen 

gcloosclie Arbeiderswoningen-maatschappij, in het loge
ment van Wed. Vergeer, in 8 pcrc en massa : het 
bouwen van 29 arbeiderswoningen op een terrein ge
legen aan deu 0:denzaalschen straatweg te Hcngeloo. 

Baren , te 1 uur, door gccnmmitleerden over den 
grintweg Tiel—Buren —Kuilenburg, bij Kinderen 
Beekman: het onderhoud van dien wog over '78, met 
bijlcvcring der materialen. Inl. bij den opzichter B. 
A. Pcincrt, te Zoelmond. 

Haarlem, tc 1' . uren, door hot minis'eric van bin
nenl. zaken, aan het gebouw van hot prov. best: lo. 
bet 3jnrig onderhoud van ile Petlcmer zeewering, 2o. 
van dc lleldersche zeewerinz, 3o. van de duinen op 
Vlioland. Raming resp. ƒ 9000. ƒ 0400 eu ƒ 6500. 

l'lthulsermeeden . tc 3 uren, door burg. en weth.-. 
het amoveoren van gebouwen ca het bouwen van eene 
nieuwe school en onderwijzers woning aldaar. Iul. bij 
den architect Offringa, aldaar. 

Re Waarden, bij Wed. K. J . de Waard: het bou
wen eener kapitale boerenbebuizing on schuur. Be
stek ligt bij A. Brouwer, te Grijpskcrk. 

Vrnjdag, :io Nev. 
Middelburg, to 10 ureu, door bet mini.te: ie van 

binnenl. zaken , aan het gebouw van het prov. best: lo. 
het ouderhoud cn de verbetering ged. '7S van de ha
venwerken te Breskens. Kaming ƒ 8 3 0 0 ; 2o. het her
stellen eu vernieuwen van eenigo werken aan dc 
Rijks-contrescarpe tc Tholen met hun onderhoud. 
Raming f 703. Aanw. van beide 24 cn 26 Nov. 

Utrecht, te 10 ureu, door deo eerstaanw. ingen., 
in het gebouw voor Kunsten cn Wetenschappen: het 
verbet ;mn van het fort aan dc Gagel. Bilj. inz. 29 
Nov., te 3 uren, op het bureau van den ingenieur 
voornoemd. 

Yiidwniin. lo 12 uren, door het gemeentebestuur: 
het vergrooten, vernieuwen euz. van het niadbuis met 
de onderwijzerswoning onder één dak. Inl. bij den 
shtdsnrchitcct te Medemblik. 

Z u o i i e , te 12 uren, door het prov. bestuur: lo. 
het onderhouden van de aarde- ea verdiepingswerken 

van de Dedemsvaart en bare zijtakken over'78, in 3 
pcrc; 2o. het uilvoeren van vernieuwingen cu herstel
lingen on van eenig verf- en tccrwerk aan dc kunst
werken, gebouwen enz. van de Dedcmsvaart en bare 
zijtakken in 1878, in 5 perc. Inl. bij den hoofdinge
nieur en den ingenieur, beiden tc Zwolle en bij den 
hoofdopzichter dr r Dodcmsvaart, te Avcrcest. 

t . iui t lu ien , tc 12 uren, door bet ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best: 
lo liet onderhouden gel. '7S van dc sluis lo Stalen-
zijl. Raming ƒ 5 6 5 ; 2o. hot Sjarig onderhoud der wa 
terkeeringen om en bij hel gehucht Ter-A pel en van 
dio bij Bourtange, behoorende tot de Binnen-Aa, in 2 
perc. Raming: pure. 1 ƒ500, perc. 2 ƒ 230 per jaar 

Arnhem, tc 12 ureu, door het ministerie van bin-, 
ueiil. zaken, aan bet gebouw van het prov. bestuur: 
liet vormen eener nieuwe uitmonding lot verbetering 
van bet 6e pan I van bet Apeldoornscbc Kanaal. 
Aanw. 20 Nov. Raming ƒ 17,000. 

Maafltrlrlit, te 12 uren , ten raadhuize: dc levering 
vau verglaasde kannen buizen van diverse afmetingen. 

't Zandt, te 3 ureu, door burg. cn weth.: het bou
wen van cen nieuw schoollokaal lo Oosterwijtwerd. 
Inl. bij den architect 0. ile I<eeiiw Wieland, te Lop
persum. Aanw. tc 10 uren. 

(«renlngen, hij don ingenieur der stadsvenen H. 
Rcijnders Sz.: de levering der mulcrhoudsmnterialen 
voor dc waterwerken un gebouwen der gemeente 
Groningen, tc Kiel-Windeweer, Wildervank, Stads
kanaal, Pekela en Ter-Apel. ged. '78. 

V i e i i i i i i i / , o op het bureau van den directeur der 
gestichten Ommerschans en Veenhuizen: de levering 
vau 241,600 KG. jutegaren, ter voorziening iu dc be
hoefte voor het eerste halfjaar '78. (Ilerbest.) 

Zaterdag, I Der. 
Karlot hem, tc 10 uron, door den commandant in 

het 3o geiiiecommaudement, in deu Doele: hol makeu 
van ecu verdedigingswerk bij dc Nieuwe Steeg tc 
aaperen. Bilj. inz. 30 Nov., vóór 3 uren, op het 
bureau der geuie aldaar. 

Haralngerhem, te 11 uren, door het gemeente
bestuur: het vergrooten van de gemeenteschool te 
Kolhorn, met bijbehoorende werken. Inl. bij den 
stadsarchitect te Medemblik. Aanw. 26 Nov., tc 11 
ureu. 

Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van bin-
nonl. zaken, aan het gebuuw van het prov. best: het 
driejarig onderhoud van- en het doen van eenige ver
nieuwingen aan de Rijksschutsluis tc Vreeswijk in '78, 
'79 cu '80. Aanw. 26 en 27 Nov. Raming ƒ8000. 

Waarde. het bouwen vnn een huis mot schuur. 
Iul. bij J. Kopmcls, aldaar. 

Maandag, 3 Her. 

Maastricht, te 10 uron, door liet minist-rie van 
binnen!, zaken, aau het geb. van het prov. best: het 
god. '78 onderhouden van- en het doeu vau eonige 
herstellingen aau hot gebouw der Rijks-boogoro burger
school te Roermond. Aanw. 26 Nov. 

' •Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: dc levering 
vnu hekaptc straatkeien ; Waalstraatst cn: linrdstccnen 
trottoirbanden, voor den dienst '78. 

'••Hage, tc l l ' / i uren, door het ministerie vnn bin
nenl. zaken, aan het gob. van het prov. best.: lo. het 
doen van vernieuwingen, herstellingen en leveringen 
ten dienste vau de Liugevverken te Aspcren, beneveus 
het onderhoud daarvan ged. '78, '79 en '80. Aanw. 
28 Nov. Raming ƒ 5 5 0 0 per jaar; 2o. het onderhouden 
van- en het doen vnu herstellingen nau de gehouwen 
van de universiteit te Leiden ged. '78. Aanw. 28 Nov. 

El Miaul (ca. 1 uur van Heusden). te 11 uren, door 
liet R. K parochiaal kerkbestuur van Oud-lleusdcu, 
Elshout en Hullen, hij 0. A. Klcri-s: het houwen 
ceucr nieuwe kerk met sacristieën en toren, Iul. bij 
deu nrchitect II. J. van Ttildcr, te Tilburg, aanw, 26 
Nov., to It uren, samenkomst bij Klerks voornoemd. 

Rinitdag 4 llee. 

I'trecht, te 10 uren, door den eerstnanw. ingenieur, 
iu hel gebouw voor Kunsten cu Wetenschappen: het 
verbeteren van bet fort op den Voordorpschou dijk. 
Blij. inz. 3 Dcc, te 8 uren. 011 liet bureau van den 
ingen. voornoemd. Aauw. 27 Nov., te 10 '/a ureu. 

Iiranlngen, te 11'/, uren, door burg. cn weth.: hel 
bouwen van 2 schutsluizen iu liet nieuwo kanaal be
zuiden Ter-Apel, ïn 2 perc. Inl. bij deo ingenieur 
der stadsvenen. Bilj. iuz. 3 Dec. op bei Voenkantoor. 

Lelden, tc 12 ureu, door de hoofdadm. van bel 4c 
reg. huzaren, ten bureele van den kapt.-kwartierm.: 
dc levering van 1000 stuks blauwe paardendekens. 

R e i n , te 12 uren, door dei directeur dor artillerie-
stapel- cn constructie-magazijnen: de levoring vaa 
4500 ledige scliokbuizen on 4500 ledige slagdoppeu 
tol kanonnen van 16 cM.. voor don dienst der mariue 
iu Nederl.-Iudii! ged. '78, in 1 pere. Prijsopgave 
per stuk. 

Delft i j l , te 12 uren, door den ontvanger dor regi
stratie cn domeinen, in De Beurs: hot maken van oen 
aarden dam mot duiker in de gracht vóór de Land-
poort, bet slechten vau de courtinc 3 — 4 met weder-
zljdscbe flanken en van het daarvóór liggend ravelijn, 
het leggen van cen klinkorbestrnling ent. O. a. to 
verwenen: 11,000 M 3 grondwerk en 900 M 1 bestraling 
met nieuwe klinkers. Annw. 1 Dcc, te 12 uren. 

Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: Io. het 
maken, leveren en stellen vau schoolineubelen, in 2 
perc: 2o. het doen van boringen voor drinkwater aan 
school no. 7 (Hommelstraat). Aanw. voor no. 1, 2S 
Nov., te 1 uur, aan school no. 10. 

Meppel , door R. dc Vries: het bouwen van eene 
burgerwoning op dc Brouwersstraat, aldaar. Aanw. 
tc 1I uren. 

Denderdag, O Dee. 

ttarlnehem. lo 10 uren, door den comm. in bet 3c 
gcniocommandonieiil, in don Doele: het verbeteren 
van de inondatiemiddelen bij Woudriebem. Aauw. 3 
Dcc, tussehen 12 en 1 uur. Bilj. iuz. 5 Dec, vóór 
3 uren, op bet bureau der genie. 

Haarlem , tc 2'/j uren, door bet ministerin van bin
nenl. zaken, aau het gebouw van bet prov. bestuur: 
het leveren van 1405.632 M • blauwen bardsteen op 
hot terrein voor bet te Amsterdam te bouwen Rijks
museum. Inl. bij deu architect der niuseumgebouweu 
te Amsterdam. 

«icduin , te 3 uren, door de gemeentebesturen van 
Uithuizermeeden, Kam en- en Stedum, ten gemeente-
huize 1 bet aanleggen, mot bijlevcring der benoodigde 
materialen, van eeu kunstweg van Uithuizermeeden 
over de Paaptil, langs den Dijkumerweg, aansluitendo 
te Garsthuizen aan den daar bestnauden grintweg> 
lang 5990 M. Iuscbriivingsbiljetten bij den burge
meester van Stedum, vóór 2 uren. Aanw. 3 Dcc, te 
10 uren, beginnende te Uitliuizermeedon. 

Vri jdag, 7 Vee. 

Utrecht, te 10 ureu, door den eerstaanw. ingenieur, 
in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen : het 
verbeteren van bot fort op den Huigcnlioekscben dijk. 
Bilj. inz. G Deo-, te 3 uren, op hot bureau van deo 
ingen. voornoemd. 

Haarlem, te 1 uur, tor secretarie van den Hanr-
jr enneei polder : hol verdiepen vau eenige vakken 
hoofd- en kruisvaart in dier. polder. Aanw. 30 Nov., 
tc 11 ureu, te beginnen nau don Cruquius. (Herbest.) 

Zaterdag, ft l»ee 
h i i i iMe, te 12 uren, door het bestuur van het veen-

schap MoIcnwijk-en-Aanhoorigheden, hij J. K. Homan: 
de aanleg van : lo. de wegen in bet iLilormandcveen 
voorzoovcr nog niet aangelegd; 2o. don weg bljlangs 
dc Zuidvicstzijdc der Suermoudsw ijk, van den Molen-
wijksweg af tut aan de grens der gemeente Bellen. 

Maandag, IO Ree. 
V l l a g e , te 11 'L uren, door het ministerie vnu bin

nenl. zaken, anu het gebouw van het. prov, best: liet 
éénjarig ouderhoud der werken behoorende lot. het 
veer tc 's-Gruvendccl. Annw, 5 Dcc. Raming ƒ1800 . 

Dinndag, II llee. 
'•-Hage, te I uur, door bet ministerie vnn oorlog: 

dc levering van verschillende benoodigdheden ged. *T8j 
ten dienste van 's Rijks magazijn van geneesmiddelen. 

tcrefin, te 2 uren, door de maatschappij tot oxpl. 
van Staatsspoorwegen, aun liet centraalbureau : dc le
vering vau eiken houteu dwarsliggers cn van eiken 
wisselhout, iu $ pcrc 

Weenitdag, IS Der. 
'•-Hage, te 11 uren, door bet miuisterie van bin

nenl. zaken: lo. de uitvoering van herstellingen cn 
vernieuwingen aan dc Rykiriviorwerken Cf het Zwarte
water, mei het onderhoud dier werken eu de afbake
ning van het vaarwater god. '78. Aanw. 7 Dcc le 
9'/i uren, uitgaande van de Kamperpoorteubrug to 
Zwolle. Raming ƒ3390; 2o. idem van herstellingen 
ei> vernieuwingen ann do Rijksrivierwerkcu langs liet 
Kclcldiep, behoorende tot du werken van den Gel-
dersche-IJscl, met de verlichting en afbakening van 
den Keleltnoud en liet. onderhoud dor werken iu '78. 
Aanw. 6 Dcc, te 10 uteu, uitgaande van de brug tc 
Kampen. Raming ƒ 22,740. 

Herpen, te 11 uren, door liet gemeentebestuur, len 
huize van tien secretaris: het bouwen van een school
lokaal met bergplaatsen on benoodigd nmcublemont. 
Inl. bij het gemeentebestuur en bij den architect 
Achlerbergh, te Boksmeer. Aanw. 11 Dcc, te 2 uren. 

Randerdaa, >R Der, 
'a-llage, tc 12 uren, tloor het ministerie van wa

terstaat enz, teu dienste der Staatsspoorwegen: hel 
voltooien vau den toegangsweg naar het station huiten 
de Delftschepoort tc Rotterdam, het verplaatsen van 
oene bergplaats voor goederen ou andere werken. 
Inl. bij den eerstaanw. ingenieur te Rotterdam. Aanw. 
6 eu S Dec, telkens tc 11 uren-

Haarlem, te S'/i uren, tloor bot ministerie van bin
nenl. laken, aan bot gebouw van bet prov. best: het 
3jarig onderhoud vau bet jaagpad c. a. langs bet 
Zuider- cn Noordcr-Spaaruo. AUDW. 8 Dec Raming 
ƒ1885 per jaar. 

VrUdag, l t lier. 
/ n o l l e , te 12 uren, door bet ministerie vau bin

nenl. zaken, aan het gebouw van het prov bestuur: 
het éénjarig onderhoud der Willcmsvuart. Aanw. 7 
Dec If omlig ƒ4725 . 

Zaterdag, Is Der. 
l ' trerht, te 2 uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken, nau het gebouw van bet prov. bestuur: 
bet onderhoud van- eu bet uitvoeren van eenige her* 
slellingen cn vernieuwingen aau dc gouvernements
gebouwen te Utrecht ged. '78, '79 ea '80, in 2 perc. 
Annw. 12 Dcc, te 10 uren. 

Danderdag, 80 Dee. 
V l l a g e , tc 12 uren. door bet ministerie van water

staat onz., ten dienste der Staatsspoorwegen: lo. hot 
maken en ai hangen van houten deuren voor hol hui-
tenhoofd aan de voormalige Marinesluis to Vlissingen. 
Inl. bij ili 11 hoofdingenieur to Middelburg. Aauw. 13 
en 15 Doe; 2o. de lovering van bureaubehoeften voor 
dc onderscheidene bureau's der Staatsspoorwegen. 

In het laatat van Nev. 
Wlnnrlieten, door de firma Kuipers, Miedema en 

Co., te Leeuwarden: het sliebteu der gebouwen, fon-
dainenien c n. le Winsclioten-Ziiidervecn, voor de 
aldaar op tu richten turfhriipietlesfabriek. Inl. bij 
genoemde firma en bij den geniceulearchitcct J. J 
Bauer, te Winschoten. 

FrljHepgavr gevraagd door het Departement van 
Koloniën, voor den overvoer naar Batavia van 500,000 
Waalklinkcrs, op kosten tbr aannemers tc Amsterdam 
of te Rotterdam in tie zeeschepen over te laden. 
Aanbied ingen der vracht per 1000 stuks mot ver
melding van hel tijdstip van inname, te zendon aan 
hot Departement vau Koloniën. 

te Amsterdam, ƒ 28,750 
„ idem „ 28.500 
„ idem „ 28,000 
„ idem „ 27,400 
„ Nieuwediep, „ 26,335 
„ Alkmaar, „ 26,262 
„ Zaandam, „ 26,050 
„ Helder, „ 25.785 
„ Nieuwediep, „ 25,099 
„ idem „ i'4,450 
„ Helder, 23,249 

Atloop van Aanbestedingen. 

Harderwijk, 5 Nov.: voor dc levoring van ver
schillende voorwerpen aan het koloniaal werfdepot 
waren minsle inschrijvers: 

blauw doorverft! katoen cn ongebleekt vocringka-
toen : Aukersmit en Co., to Deventer, resp. ƒ 0 55' 
en ƒ 0.36; 

katoenen kanavas en linnen idem: J . A. dc Booy Jr., 
tc 's Bosch, resp. ƒ0.24 en ƒ 0 . 3 6 ; 

kaloeut-n Imintlen, idem onderbroeken, idem band 
doeken ! M. H. de Jough, te Haiderwijk, resp. ƒ0 .72 , 

ƒ 0 . 5 0 , / 0.14; 
linnen onderbroeken.' J . van Dooren en Co., te 

Bokstel, ƒ 0 . 7 2 ' ; 
blauW'baaJon borstrokken: M. H. de Jongh, ƒ 1 . 7 4 ; 
losse balsdasscn i J. A. de Booy Jr., ƒ0 .10; 
sclieopsmutsen: F. PauweU, te 's-Hage, ƒ 0 4 6 ; 
kwartiermutsen : J. W. Hoeboer, te Nijmegen, ƒ0.78; 
O. I. model naaizakjes: M. ten Broek, te Harder

wijk. ƒ 0.81» ; 
ltlccrtasschen met slot cn sleutel: L . Klcmantaski, 

te Rotterdam, ƒ 4 . 9 7 ; 
blauw'katoeiieu halsdoeken , kabaaien, nachtbroeken : 

J. A. dc Booy Jr., ƒ 0 2 4 , ƒ0.82, ƒ0.54; 
doukcrblnuw grein; Bontjes en Van Stecdon, tc 

Amsterdam, ƒ 1 . 
Iink-n-i, 12 Nov.: bet bouwen van een logement 

en kofliehuis; ingek. 6 biljetten, als: 
J. van Wijk, tc Oisterwijk, ƒ 11,899 
F. Smulders, „ idem „ 11,880 
A . Vervoord, Veghel, „ 11.246 
A. Willaert, „ Bokstel, „ 11,230 
T. Kessel, „ Breda, „ 10,720 
G. O. Bloem, „ Bokstel, „ 9,980 
gegund. 

Kampen, 12 Nov.: het verrichten van klinker- en 
kcihevtr.iting in Bruunepe; ingek. 4 bilj., als: 
B. van der Woerd, tc Kampen, ƒ 1470 
T. W. Boute, „ Amersfoort, „ 1160 
11. vau Werven, ., Bruunepe, „ 1157 
H. J. Viestcr, „ Hasselt, „ 1148 
gegund aan 11. van Werven. 

'a-llage, 13 Nov.: het maken van cen woongebouw 
voor deu dienst dor verlichting te IJmuiden; ingek. 
11 bilj., als: 

H. Scheerboom en 
S. G. Vliekcn, 

P. Ootterhois, 
1). L. Tamminga, 
.1, Heijink, 
P. Spruijt, 
P. Brugman, 
J . H. Eilman, 
Gebr. Moorman, 
P. Duinker, 
W. de Jong Jr., 
Gebr- Kleiju, 

'• ejaaa, 14 Nov.: het bouwen vau een post- en 
telegraafkantoor met directeurswoning aan den Hook-
van-IIolland • ingek. 16 bilj., als: 
G. S. J. Gouverae. tc Rotterdam, ƒ 31,300 
Wed. (i. Camcsi on Co., „ idem „ 81,131 
W. A. G. Jausun en 

K. Hollander, „ Utrecht, „ 29,500 
H. B. Zwang, „ Hillesluis, „ 29.300 
M. Voltonnar, „ Maassluis, „ 87,900 
B. Jnuse. „ Ainsterd-m, „ 27,700 
F. Sireeflnnd, „ Sliedrecht. „ 27,495 
V. d. Hocvon en 

Hummchnau, „ Maassluis, „ 27,2-̂ 0 
J. van Hal.ercn, „ Wormerveer, „ 25,698 
J. H . dcSwart cn Zn. on 

W. Swaueveld, „ *s Ifago, „ 25.300 
J. Slot, „ Maassl lis, „ 25,048 
A. Veth Bz., „ Delft, „ 25,000 
S. IL Tassciiicijer Jr., „ Rotterdam, „ 24,436 
J. P. Wimmcrs, „ Maassluis, „ 22,5<IO 
J. Smit, „ Nieuwlekkerl., , 21.990 
L . v. d. Bndt, „ Maassluis, „ 21,299 

Leiden, 14 Nov.: het maken vnn een magazijn voor 
mcol cn br indstoffen aan dc Spijker Doorsteeg ; ingek. 
10 bilj., als: 
J. van Tol, te Leiden, ƒ 3307 
C. Cristiaansc, „ idem „ 3120 
S. vnn Leeuwen, „ idem 2640 
W. P. J. Verhaar, „ idom „ 2608 
J. Blansjaar, „ idem „ 2499 
J . N. v. d Heijden, „ idem „ 2499 
L. F. S. Monde, „ idem „ 2386 
J. Brittuu. „ idem „ 2358 
F. van Koperen, „ idem „ 2305 
F. Rtisdorf, „ idem „ 2300 

Naaldwi jk , 14 Nov.: de levering van 800 stèro 
grint iu het Westland; miuste inschr. was L. dc Roo, 
tc Vrijenban, voor ƒ2920. 

Waleraang, 14 Nov.: het doen van herstellingen 
aan dc Herv. kerk en pastorie; minste iuschr. was 
S. Groot, te Watergang, voor ƒ3090. 

l i e e r d e , 15 Nov.: het bouwen van een woon- en 
winkelhuis met bouwschuur enz. voor W. J. van 
Apeldoorn aldaar; ingek. 4 bilj.. als: 
IL A. Averdijk, te Wijhe, ƒ 7300 
H. Berkhof, „ Epc, „ 7200 
J. Westerink, „ idem „ 7147 
H. ten Have, „ Heerde. „ 7045 

Leiden , 15 Nov.: liet maken van cen wiininrichting 
met kantoor cn woning enz. voor K. W. Zürhaar; 
ingek. 5 bilj., als: 
M. Rutgers, te Oudshoorn, ƒ 15,823 
J. Boom, M Leiden, „ 13,450 
W. P. J. Verhaar, „ idem „ 13,350 
S. van Leeuwen, „ idom „ 13,149 
L. F. S. Monde, „ idem „ 13,050 

Dein, 15 Nov.: de leveriug van 10,000 bos riet, 
voor de beplant ink op DelHan<is strand; minste inscbr. 
was B. dc Graaf, te De Worken, voor ƒ1544. 

Zwammerdam, 15 Nov.: het amoveeren en weder
opbouwen van het afgebrand woon- ea winkelhuis, 
met koe- eu paardeustal, van P. Vecleuturf; ingek. 
9 bilj., als: 
G. Luijendijk, te Gouda, ƒ 12,995 
AV. Boot, m Woubrugge, „ 12,892 
L. Spreij, Allen, „ 12.860 
H. Roog, „ Aarlandcrveeu. „ 12,222 
J. J. van Detb, „ Bodegraven, „ 11,860 
W. C. Reulh, „ Gouda, „ 11,400 
W. van ingeu, „ Bodegraven, „ 11,100 
W. de Jong, „ Gouda, „ 10,617 
A. v. d. Berg, „ Boskoop, • 9,512 
gegund. 

Amsterdam, 16 Nov.: het bouwen van eene zaal, 
met pint en kelder, voor P. Faber, onder beheer vau 
den architect J . B- Beuyssen; gegund aan B. K. 
Moritz, te Amsterdam, voor ƒ 6 1 7 0 . 

I l l lvemuin , 10 Nuv.: bot maken van een grintweg 
langs de Gooische vaart; ingekomen 16 bilj., als: 
W. Westerhof, te Weesp, f 9100. 
J. Posthuma, „ Hilversum, „ 9000. 
11. van Rhiju. „ Naarden, „ 8973.25 
B. Slerk, „ Heukelom, „ 7777. 
G. Majoor, Bussum, „ 77ÖO. 
M. Andriessen en Zn., „ Hilversum, » 7700. 
J. Verschoor, „ Ammerstol, „ 7672. 
II. Dinkla, n Buiksloot. „ 7397. 
J. Rademaker, „ Hilversum, „ 7310. 
H. kt de Koff, „ Utrecht, , 7236. 
T. B. Vrakking, „ Bussum, „ 6927. 
P. v. d. London. „ Bcrgnmbacbt, „ 6666. 
G. F. Paler. „ Fijenoord, 5981. 
B. van Schadewijk, „ Hilversum, • 5949. 
J. Fuhren Jr., „ idem „ 5599.90 
G. F. Paler, „ Fijenoord, „ 5531. 

Middelburg, 16 Nov.: het begrinten van deu Rijks
weg en de losplaats der gemoeute Nieuw>cn-St.-Joos-
land; minste inschr. was P. J . Visser Pz., te Krui
dingen, voor ƒ1420. 

M u i * , IG Nov.: bet afbreken van de keuken, twee 
kamers enz., cn het stichten van keuken en lokalen 
in het armhuis; ingek. 2 bilj., als: 
F. van Overbeeke, te Sluis, ƒ 8165 
J. C. Evera, „ idem „ 6442 

Utrecht, 20 Nov.: bet verhoogen van oen gedeelte 
kaaimuur van bazalt. het leggen van een spoor en 
eonige verdere werken aan de spoorweghavcn te Hel
mond, ten behoeve van den spoorweg Maastricht— 
Eindhoven; ingek. 5 bilj., als: 
J. W. van der Putten, te Helmond, ƒ 5240 
Th. Boijakkers eD Zn., „ idom „ 4494 
L. van Gaal. „ Gcldrop, „ 439S 
J. Laudy, „ Sittard, „ 3925 
0. vau der Biezen, Dinthor, „ 8699 

'a-llage, 22 Nov.: lo. het muken vnn gebouwen un 
bijbehoorende werken voor het station Eist, ten diensto 
der Staatsspoorwegen: iugek. 13 bilj., als: 
G. vau Berkum, te Arnhem, ƒ 109,889 
W. A. G. Jansen cn 

K. Hollander, „ Utrecht, „ 107,585 
W. Lensink en Zn., ,, Arnhem, „ 105,475 
J . A. van Straaten, „ Utrecht, 104,900 
A. C. Vink, „ idem „ 104,049 
H. J. Haytink, „ Zutfen, „ 99,580 
M. A. J- Taverne, „ Utrecht, „ 99,472 
Pb. Verbruggen, „ Waddiuksveeo, „ 99,000 
G. Schurink, „ Zutfen, „ 97,000 
H- Heuvels, „ Arnhem, „ 96,900 
J. Smit, „ Delft, ,. 93,770 
J. C. Tom, „ VHage, „ 87,772 
R. Spoor, » Harlingen, „ 86,600 

2o. het maken vnn den onderbouw en het leveren 
cn stellen van den bovenbouw voor ccne vasto spoor
wegbrug met 8 openingen over de Singelgracht achter 
dc kazerne Oranje-Nassau tc Amsterdam; ingekomen 
12 biljetten, als: 
J. H. Braskamp, te Amstenlam, f 70,000 
J. J. Visser, „ Nieuwcr-Amstcl, 

en A. LandsaatJr., „ Amsterdam, „ 67,600 
J. Gttlman, „ Amsterdam, „ 66,600 
Timmer cn Furstncr, „ idem „ 63.228 
J, P. Coruclisseu, „ idem „ 02,869 
B. . lanse. „ idem ,. 61,887 
F. Colson, „ VHage. „ 61,000 
J. P. Coruelissen, „ Amsterdam, „ 60,809 
C. Meijers, „ idem „ 60.687 
P. van Essen, Houtrijk-en-

Polanen, „ 59,877 
J. Kooy, „ Amsterdam, „ 58,760 
H. Wienlnveu, „ Schiedam, „ 55,5<)0 

Lelden, 22 Nov.: lo. het 3jarig onderhoud der 
Spanjaardabrug met dc pachters won ing. 2o. idem 
van onderscheidene werken nnn den Zijldljk cn laugs 
dun Lcidcrdorpschewcg; minste iuschr. was S. van 
Leeuwen, Ic Leiden, resp. voor ƒ 6 0 0 c n ƒ S00 por jaar. 

3o. idem van hot raadhuis; minste inschr. was W. 
A. van Lith, te Lelden, voor ƒ 7 5 0 's jaars. 

idem van da gebouwen cu meubelen der open
bare scholeu; minste inaohr. was J . II. Carlier, te 
Lcidon, voor ƒ 3390 per jaar. 

5u. idem van eonige openbare gebouwen cn ver
huurde huizen, in 2 pcrc; miuste inschrijvers waren -. 
perc. 1 J. H. Carlier, voor ƒ1660, perc 2 S. van 
Leeuwen, voor ƒ1100 per jaar. 

Arnhem, 23 Nov.: hot onderhoud van het gebouw 
voor het provinciaal bestuur van Gelderland Ie Arn
hem, vun 1 Jan. '78—31 Dcc. '80; minste inschr. 
was G. Liofting, te Arnhem, voor ƒ 1 2 6 9 per jaar. 

VervoliE der lïerichten en Mededeelingen. 
B N N E N L A N D 

'S-Gravenöage. Bij ministerieele beschikking 
is aan de firma A. Maas en C". tc 's-Hertogenbosch, 
met intrekking van vroegere beschikkingen, tot we
deropzegging, vergunning verleend voor een stoom-
bootdiensi tot vervoer van goederen en vee tussehen 
VHertogenbosch en Amsterdam, en tussehen 's-Her-
tosch-1 laarlem en Zaandam, alsmede voor een 
stoomsleepdienst op dat traject 

— De Commissie ter beoordeeling van de ontweren 
van een nieuw universiteitsgebouw te Leiden is in 
de afgcloo|M'n week aan het Departement van Bin
nenlandsche Zaken bijeengekomen. 

— Op de door de gemeente Vrijenban uitgeschreven 
prijsvraag voor een te bouweu raadhuis zijn 20 ont
werpen ingekomen , welke aan de heeren A. VV. van 
Dam cn W. C. vau Goor, architecten te Rotteidam, 
ter beoordeeling zijn toegezonden. 

— Groot is de corruptie, welke bij de Tandjong-
Priok-lm ven werken zich openbaart. De dagbladen 
hebben reeds melding gemaakt van verduistering van 
gelden op vrij groote schaal, en een vertrouwbaar 
jwrsoon, daarenboven deskundige, deelt ons mede, 
dat naar zijn berekening het bedrag dier verduiste
ringen, geconstateerde cn vooral niet geconstateerde, 
nu reeds ruim drie en cen halve ton gouds zou be
dragen. Volgens de officieele opgaven zouden 4000 
man aan de havenwerken arbeiden, doch personen, 
wier gezag van oordeel niet in twijfel kan worden 
getrokken, zeggen dat, wel-is-waar de officieele 
werklijsten zulk getal kunnen aangeven en er ook 
wel loon voor 4000 man verstrekt zal worden, doch 
dat tussehen de werkelijkheid en de opgaven der 
werklijsten nog groot verschil kan bestaan. Een feit 
is het — eu het staat niet op zich zelf — dat een 
Europeaan, bij de havenwerken geemplooieerd op cen 
klein traktement, ƒ 2 5 0 'smaands niet te boven 
gaande, voor logies van zijn gezin te Buitenzorg ƒ 14 
daags betaalde; wanneer hij dat gezin wilde bezoe
ken, met postpaarden naar Buitenzorg reed, zijn 
ontbijt met cliamjiagne besproeide en openlijk ten 
aanliooren van twee ingenieurs van dan waterstaat, 
rerUaanb, dat hij laan ƒ 1 0 0 0 'smaands: niet ge
noeg had." 

Wij blijven van gevoelen, dat de Tandjong-Priok-
haven een der treurigste openbare werken zal wor
den , ooit in Nederlundsch-Indië ondernomen; dat de 
aanleg 8 jaren meer zal vorderen dan de tijd welke 
cr voor geraamd is; dat de kosten minstens 15 mii
lioen gulden hooger zullen blijken dan geschat wordt, 
en dat dan nog altijd het succes in de hoogste mate 
problematiek zal blijken. 

Wij ontleenen het bovenstaande bericht aan de 
Javn-Bode, die later verklaart met zijn bericht aan
gaande kwade linancieele practijken bij de haven
werken te Tandjong-Priok niet te hebben bedoeld 
dat aldaar cen algemeene practijk van oneerlijkheid 
bestaat, maar slechts wilde te kennen geven, dat 
er san geval van malversatie aan het licht gekomen 
is, hetwelk door den officier van justitie wonlt 
onderzocht. «Dat de verduisteringen reeds tot een 
bedrag van ruim drie ton gouds zouden geklommen 
zijn," zegt het blad, tb ons bij nader onderzoek 
gebleken cen bepaalde onmogelijkheid te zijn, en wij 
hebben dus alle reden om tc twijfelen aan de juist
heid der inlichtingen waarin van zulke som sprake was." 

— Wij ontleenen aan het weekblad De Nieuwe 
Tijd het navolgende bericht: 

•Uit Rome komt het onrustbarende bericht, dat de 
koepel der wereldberoemde St.-Pieterskerk begint te 
verzakken. Eene commissie der Russische academie 
van fraaie kunsten heeft hein onderzocht, zijne zwak
heden ontdekt, cn ze is uilgenoodigd middelen te 
bei steen om tie dreigende ramp te voorkomen Een 
nieuw onheil hangt dus Rome en tevens onze kunst
lievende wereld boven het hoofd. Laat ons hopen 
dat het zal wonlen afgewend, 'tls waar, er schuilt 
iets ziekelijks, iets onnatuurlijks ïn onze overdreven 
zucht om oude kathedralen en monumentcele ge-
boowen te restuurecren en bij voorkeur middeleeuw-
•chen bouwtrant tc volgen. Even prijzenswuanlig 
als tie zorg is, waarmede onze Rijksadviseurs voor 
kunst in de bres springen, om onze naiionule ge-
deiiktcckenen en dc overblijfsels onzer inonumeuteele 
gebouwen tc beschermen tegen het vandalisme onzer 
moderne maatschappij , die in naam van hare ge-
lij kvloersche nuttighoidsjacht, de schoonste gedenk-
teekenen van ons voorgeslacht zou willen afbreken, 

opdat zij met de afgebiktc steenen hare straten 
plaveie, — even overdreven is de romanli-clio nei
ging van genoemde heeren, om alle gebouwen, van 
staatswege opgericht of gesubsidieerd, in le rh-hien 
naar den bouwstijl van voor 3 of 4 eeuwen. |. dei-
volk spreek! zijn eigen laai, ieder tijdperk h<-efi/i.jii 
eigen bouwstijl. De kunstenaar niet beitel en houweel 
moge zijn smaak beschaven, ziju talent ontwikkelen, 
zijn geestdrift doen ontvonken door tie studie van de 
werken der groote meesters, niettemin, als hij 
schept, moet zijn werk zijn eigen werk zijn, vleesch 
van ziju vleesch, been van zijn been, geen fletse 
kopie van een, zij het ook nog zoo voortreffelijk 
model. Ook iu zijn bouwtrant moet iedere tij tl, 
evenals op elk ander gebied, de kiui-i uil ziju eigen 
geest putten en uitdrukking' geven aan zijn staan 
levensbesef. Of lieblxm we misschien geen geest? 
Onthiwkt het ons aan gloed, aan scheppend laletit'! 
Heeft het realisme dezes lijds de altaren der Muzen 
omver-gerukt.' ls de hemel der kunst voor ons oog 
veiduistenl door den walm onzer fabrieken? Wordt 
het lied van den dichter overschreeuwd door het 
gesnor en geraas onzer stoomwerktuigen? Heeft de 
beeMende kunst het schootsvel van den opperman 
aangenomen, eu is de |wé'zie dood gedrukt in den 
effeetenhoek? Misschien welt Ann overvloed van 
ideale verheffing zul onze hei lend aagsche maatschappij 
vooreerst nog niet te gronde gaan. Doch indien dat 
zoo is, indien het ons aan geest ontbreekt, laat ons 
dan in 's hemelsnaam vierkant en langwerpig bou
wen, zóó practisch en nuttig als onze gemakzuchtige 
wereld maar wenschen kan; buit ons onze woningen 
gaan inrichten. overeenkomstig de eentonige en 
weelderige smakeloosheid der Purijscho boulevards , 
met spiegelruiten uit één stuk en halve-steens mu
ren, wachtende op betere tijden, tol dc genius der 
bezieling ook onze negentiende eeuwsrhe maatschappij 
geleerd zal hebben, de wieken uit te slaan en haar 
eigen vlucht te nemen: maur laten wij het verledene 
bewonderen, niet plunderen cn onze armoede niet 
opsmukken met k leed e ren , die uil andere stof ge
weven zijn. Tot zoolang — cn nog langer — 
mogen ze daar blijven staan, de monumenten der 
oude kunst, waarin een vroeger geslacht zijn in
nigste leven heeft uitgedrukt Laat ze staan. Maal
laat ze staan zooals ze gekomen zijn uit dc hand 
van hun ontwerper, en zooals ze geworden ziju ou
der de hand der geschiedenis, die ook op hare wijze 
als kunstenares den beitel voert. Niet opgelapt en 
opgepleisterd en afgewerkt zooals de St.-Janskerk te 
's-Bosch, maar verweerd, met mos begroeid en met 
de geweldige striemen van tien beeldstorm iu het 
voorhoofd. Zóó hebben ze iets tot ons te zeggen , 
zóó brengen ze onze verbeelding in werking, en 
wordt de dichterlijke grootheid van liet denkbeeld , 
dat zij poogden uit le drukken, nog verhoogd tloor 
den geheimzinnigen lichtglans, die de geschiedenis, 
als cen andere Rembrandt, over de onafgewerkte 
kathedralen en onafgewerkte zuilen verspreidt. De 
tallooze ruinen aan de oevers van tien Rijn verhoogen 
niet weinig de dichterlijke betoovcring van het heer
lijke landschap, maar do Stolzcnfels, het ridder-
kasteel van den Duitschen keizer, kersvorsch midden
in de 19de eeuw nabij Coblenz gebouwd, doet u 
niet mijmeren en peinzen, maar maakt u vroolijk en 
spotlustig. Geen wonder, een ridderburcht iu een 
tijtl zonder ridden is eenvoudig een anachronisme, 
in strijd met de geschiedenis en den goeden smaak. 

• Iets anders is het, nieuwe gebouwen in middel-
ceuwschen stijl op te richten of onafgewerkte mees
terstukken der oude kunst geheel te restauréeren, 
en wederom iets antlers, de onsterflijke wonderen 
van het voorgeslecht tegen instorten te vrijwaren. 
Het eerste is niet veel meer dan ziekelijke romantiek, 
.ie- uit gemis aan bezieling zich vastklemt aan de 
brokstukken van het verledene; het laatste is een
voudig eene daad van piëteit jegens het voorgeslacht 
en van eerbied voor de kunst. Uit dit oogpunt be
schouwd moeten wij natuurlijk allen wenschen dat 
de commissie, die de St-Pieter onderzocht heeft, 
ook doelt re (Tem Ie hulpmiddelen moge aanwenden , 
om hare wankelende krachten te steunen. Wij 
behoeven slechts te herinneren, dnt de koepel ver
vaardigd is naar de plans en teekeningen van 
niemand minder dan Michel Angelo. Als een schouw
spel zonder wederga, staat hij * daar niet slechts 
als eene onmetelijke steenmassa, zoo hoog als de 
toren van den Straatsburger Dom, maar tegelijk als 
een samenstel van de edelste en stoutste lijnen." 

ADVERTENTIEN 
bestenitl voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

n odactio 
van genoemd Weekblad. 

T o l V r i j<lu$r--it v o n d n e g e n u r e n 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentien. 

O P E N B A R E 

Aanbesteding, 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOT

TERDAM zijn voornemens, op rVoâ udog den 28 
November 1877, des namiddags ten | ure, ton Raad-
huize aldaar aan te besteden: 

Het Bouwen van eene IJZEREN BAS-
CULEBRUG op Steenen Landhoof
den, over de Wijnhaven. ter plaatse 
van de afgebroken Groote Wijnbrug. 

Alles nader omschreven in het bestek en de voor
waarden met de teekeningen die, op de gewone 
dagen en uren, Ier lezing liggen op tie Plaatselijke 

I Secretarie eu het. Stad* Timmerhuis te Botterdam, 
! en ook voor den prijs van / 1.— verkrijgbaar zijn 
I bij Wed. P VAN WAESBERGE en ZOON, Boek-
I drukkers in den Houttuin, n". 73. 
• Nadere inlichtingen ziju te bekomen uau gemeld 
. Timmeihuis. 
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D E O P M E R K E R — Zondag 25 November 1877. 

Aanbesteding. 
Op Maandag 3 December 1877, dei voormiddags 

ton Elf ure zul. under oudere goedkeuring, rloor liet 
H. K. Parochiaal Kerkbeetaur vun Oud-Heusden, 
Etshuut en Hutten, in bijzijn vnn den daarmee ge
lasten Architect II. J. VAN Tl'LD ER, ten huize van 
C A KLERKS, herbergier te Blshout(opongeveer 
een uur afstands der stad Heusden) 

publiek worden aanbesteed: 
Het bouwen eener KERK met S ACRIS 

TIJEN en TOREN, met de leveran
tie van alle daartoe behoorende ma
terialen, enz. 

Ue besteding geschiedt bij enkele inschrijving in
gevolge Art. 18 vnn het. bestek van aanbesteding; 
zullende aanwijzing in loco worden gedaan op Maan
dag 20 November j bijeenkomst ten Elf ure hij C. 
A. KLERKS, hierboven genoemd. 

Nadere informatiën ziju te liekoineu bij den daar
mee gelaston Architect II. J. VAN TULDER te Til-
bury, alwaar de teekeningen, dagelijks van 1M tot 
12 en van 2 tot 4 ure, uitgezonderd des Zondags, 
zijn te zien. 

Dc bestekken zijn, zoolang de voorraad strekt, op 
franco aanvrage verkrijgbaar van af 15 November 
e. k. tegen beuling van ƒ 1 . 0 0 hij N. LL'IJTEN, 
Drukker en Baak bande laar te Tilbury. 

ZEGT HET VOORT. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

V E R N I E U W I N G S F O N D S . 

AANBESTEDING. 
Op Dingsdag den M**" December 1877 , des na

middags ten 2 ure, aun het Cent mal bureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatss|»oorwcgen 
bij de Moreelse Laan tc Utrecht, van: 

Bestek n°. 26. 
De levering van eikenhouten dwars

liggers en van eiken wisselhout. in 
twee perceelen 

De bestelling geschiedt hij enkele inschrijving vol
gens Art. 13 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 24""> November 1877 
ter lezing aun het Centraalbureau bij de Moreelse 
Laan en aan de bureaux van de Sectie-Ingenieurs 
te Meppel en ' J Hertogenbosch en is op franco aan
vraag op gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraal
bureau der Maatschappij en door de Sectie Inge
nieurs voornoemd. 

Utrecht, den 88*«" November 1877. 

Gemeente MAASTRICHT. 

O P E N B A R E A A N B E S T E D I N G , 
bij inschrijving, ten Raadhuize, op Vrijdag 80No
vember 1877, ten 12 ure 's middags, van: 

De levering van verglaasde kannen 
buizen van diverse afmetingen. 

De inschrijvingsbiljetten moeten op voorschreven 
dag vóór 12 ure 's middags wonlen ingeleverd, als 
wanneer dezelve in openbare vergadering van Bur
gemeester en Wethouders zullen opgenomen en geo
pend worden. 

Het bestek en voorwaanlen ziju te verkrijgen ten 
kantore van den Stads-Ingenieur, op franco aan
vrage. 

Maastricht, 17 November 1877. 

Aanbesteding. 
De BURGEMEESTER der gemeente ARNHEM 

zal Dingsdag 4 December 1877, 's namiddags I uur, 
in het openbaar ten Qemeentehuize, aanbesteden: 

lo. Het -maken, leveren en stellen 
van SCHOOLMEUBELEN in twee per-
ceelen 

So. Het doen van BORINGEN VOOR 
DRINKWATER aan School No. VII. 
Hommelstraat. 

Aanwijzing vuor 1°. Woensdag 28 November e. k. 
'snamiddags 1 uur auu School No. X(Spijkerstraat); 
bestekken tegen In-taling ter Secretarie verkrijgbaar. 

AANBESTEDING' 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, VAN ZUID

LAND zijn voornemens, behoudens nadere goedkeu
ring, op Woensdag, den 12 Ttecetober 1877, des 
namiddag- te rén uur, ter Raadkamer dier Gemeente, 
in het openbaar aan te besteden: 

den bouw van eene bewaarschool met 
eene woning voor de onderwijzeres 
en een veldwachters woning, Raad
kamer enz. op het daartoe bestemde 
terrein in de Gemeente Zuidland. 

Bestek en teekening liggen ter inzage ter Raad
kamer van af den 20 dezer eu ziju liestekken op 
franco aam rang, tegen betaling MUI een gulden, 
te verkrijgen ter Secretarie van gemelde Gemeente. 

Dc locale aanwijsing op het terrein zal plaats 
hebben op den dag der aanbesteding, des voormid
dags te elf uur, door den met den houw belasten 
Architect den Heer II. E. DE BAAN te Schevenin
gen, bij wien tevens nadere inlichtingen op franco 
aanvraag zijn te liekumen. 

Zuidland, 20 November 1877. 
Rurgcmcrster en Wethouders, 

DE JONGH, Rurgrniecster. 
P. LAMMERSE, /°. Seeretais. 

O N T M A N T E L I N G J A N D E L F Z I J L . 

Openbare Aanbesteding. 
D E ONTVANGER DER REf.lSTRATIE E N DO

MEINEN TE APPINGEDAM, uil o|i Dinsdag uYn 
4 December 1877. des miitiliu.'s om 12 un!, in 
het logement »r/c Rears" te Ih'ffzijl in het openbaar 

AANBESTEDEN: 
ïHet maken van een aarden dam met 

duiker in de gracht vóór de Land-
poort, het alechten van de cour'.ine 
3—4 met wederzijdsche flanken en 
van het daarvóór liggend ravelijn, 
het leggen van een klinker bestra
ting enz." 

NB. De te verwerken lim1 veel lieden bedragen on
der anderen ongeveer: 
11000 M • grondwerk en 

900 M-. bestrating met nieuwe klinkers. 
De besteding geschiedt hij enkele inschrijving. 
Bestek en teekening liggen van af 20 November 

1877 ter inzage aan de kantoren der Registratie 
en Domeinen (G. A.) te Groningen, Leeuwarden, 
Assen en Appingedam en zijn aau laatstgenoemd 
kantoor tegen betaling van f I per exemplaar te be
komen. 

De aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
Zaterdag 1 December 1877, des middags om 12 ure. 

He Ontvanger voornoemd, 

JISCOOT. 

PRIMA QÏÏAIITEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ6.— , per 25 vaten ƒ5.70. 
per 50 vaten / 5.40, 

l'ij grootero pnrtfjen over den prys nader 

overeen te komen, 

AUGUST OSTER, 
G l a s h a v e n X'J t e R o t t e r d a m . 

TE KOOP gevraagd: 
De eerste .jaargang (1870) van het Tijdschrift 

Kunst en Industrie. Aanbiedingen franc, bij 
den Boekhandelaar C. L. BRINKMAN, te Amsterdam. 

" T a n de S T E E N H O U W E a l T 

D. W E E G E W I J S , 
Rapenburg 43 tc Amsterdam, 

bevindt ach ook een G R O O T M A 0 A 2 1.1 N van 

van nette, soliede bewerking, tegen zeer billijk., prijz.'ii. 

V K U K O O T S T K M t S A Z I J N K N V V \ 
n t B H E B K l 

N C H U U K N T K K . V . 1 I W i l : ! , - . 

bevinden zich 
ROTTERDAM, AMSTERDAM, 

Nieuwland N". 1. Bloemgracht 77. 
(Vasteland) G. Sc 1. COOL, Fabrikanten. 

IIKk IM> 
Amsterdam Parijs Arnhem Philadelphia 

1866 1867 1868 1876 
Amsterdam 1877. 

V A N R I E T S C H O T E N & H O U W E N S , 
WIJNSTRAAT, 

R O T T E R D A M . 

L O C O M O T I E V E N . 
LOCOMOBIELEN. 

HIJSCHWERKTÜI6M. 
MACHINES voor Houtbewerking. 

I I N T R I F M U - E \BW POMPEN. 
FABRIEKSWERKTUIGEN. 

E L E V A T O R S . 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

"V-A-H. D B T R A V E R S , 
geeft berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

FOLKERS & C». te Amsterdam, 
door wie ook tot liet leggen v a n Vloeren inlichtingen «orden verstrekt en orders voor geheel Neder, 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Beltweg N u . 3 , te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

J A N HENDRIK U C K E K M A N , PIETKlt LEONARDOS POSTHUMUS, CHRIST1AAN T E R L E T 
A B E L L A N G E R H U I Z E N , ADRIANUS ROLAND H O L S T , COENRAAI) WIEGANI), JOHANNES 

SMIT, HENDRIK J A N K O P E R , PIETER B A A Y . JOHANNES PIETER ADRIANUS KILS-
DONK. A L E X A N D E R HENRY H E D D E N . E V E R T J A N H E I J E R , E V E R T SCHELTEMA 

H . G Z N . , HERNARDUS ARNOLDUS OUTMANS, J O H A N N GERRIT 1'RIEDRICH SCHa-
FER, H . C. PLOOS V A N AMSTEL en JACOB JOHANNES OLIVIER, 

M a k e l a a r s , 
sollen op DINSDAG 11 DECEMBER 1877 en volgende dag-en, 

ln het lokaal B E T OUDE ZIJD8 HEEREN-LOGEMENT te Amiterdam, 
ten overstaan van den Notaris J . O. O. POLLONES presenteeren te verkoopen 

D E N E D E R L A N D S C H E 

STOOIKSIJIkER-RAFriMDERIJ, 
niet MACHINERIËN, raste en losse GEREEDSCHAPPEN, 

alsmede het ERFPACHTSRECHT der Gronden (root 1 Beotare. 67 Aren, 64 Centiaren 
a u de Schans bi) de Leidsehe Barrière te Amiterdam. 

M O m 

Een soliede PAKHUIS CH ERVE* genaamd: 
„DE MERCrjTJii", 

te Amsterdam, aan de Lauriergracht bij de Lijnbaansgracht N . 117 kadaster 
Sectie E , N . 1717, groot 1 Are 68 Centiaren. Alles breeder bij biljetten omsohreven. 

De omschrijving met voorwaarden tot verkoop en het Sitnaticplan van A , alsmede de Catalogus der 
Madiinerién, vaste en losse Gereedschappen, zijn verkrijgbaar vuor 25 Cents elk, ten kantore van voor
noemde Fabriek. 

De verkoop der Nederlandsche Stoom-Suiker Rafflnaderlj geschied! In Peroeelen cn in Com 
binatiën. tot Amotio ot' zonder verplichting tot Amotie der Opstallen. 

Ilezichtigingsdngen van A . Maandag, Woensdag en Vrijdag van 10—3 nnr. van B Maan
dag en Woensdag van 2—4 uur, op vertoon van een Toegangsbewijs, bij gemelde Makelaars ver
krijgbaar. 

De bewijzen van Eigendom en de Vcilconditien liggen voor gegadigden ter lezing van af I December 
e. k., ten Kantore van den Notaris J . O. O. POLLONES, Hecrcngmcht 308. 

S U U V E R Hk. J O N K E R &> ZOON. 
S T O O M K E T E L M A K E R S te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 
W I J N S T R A A T , 

le kwaliteit PORTLAND C E M E N T op keur uit de fabrieken van de Burham 
Brick Lime «V Cement Company Limited te London. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. Te Huur.» Te Koop. 
Eigenaars van Zuilen- en Tafelba l̂l-groeven 

in RIJNPRUISSEN, 

Handelaar, in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BRUINSTEEN, VOORVASTE STEENEN, ENZ. 
Nieuwehaven N.zijdc 55, R o t t e r d a m . 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE J0XGU £ Co, Civ. Ine. 

t e O T J D E W A T K R . 
PROJECTEN, BEREKENINGEN en BESTEKKEN 

van verschillende Bouwwerken, Stoomgemalen, Fa
brieken, Bruggen, Kujx-onstruclien, enz. 

XX. E S U Y V E R , 
S T O O M K E T E L M A K E R 

en Fabrikant van Stoom- en andere Werk
tuigen, voorheen Lid der 

firma SUYVER Hk. JONKER & Zn., 

levert in den kortst mogelijken tijd KETELS van 
alle bekende typen; belast zich met alle repara
tion en veranderingen aan bestaande Ketels. 

Hollandsche Tuin, 
B i c k e r s t r a a t 2 0 e n 2 2 . 

/l.Wsrt7ID^Af. 

tt. IIOLSIiOEIl te Arnhem. 
FABRIEK eu MAGAZIJN van Waterpan- cn 

Hoekmeet instrumenten, alle soorten vau 
Equerres, Bakens, geijkt.. Meetkettingen, 
Teekengereedschap, euz. enz. 

MODDERBAKKEN en DEKSCHUITEN van 
verschillende afmetingen. 

HEI-MACHINEN en LOCOMOBILES. 
H A N D E L in BOUWMATERIALEN en 

STEENKOLEN. 
Adres: de Firma Gebr. SCHOONENBURG, Kleine 

VYittenburgci-strant te AMSTERDAM. 

Afschriften van attesten op fr. aanvr. gratis en franco. 

DROOG HOUT. 
Niet aan werkiog onderhevig hoot. 

Adres 

FABRIEK VAN KI1IMPVRI.I HOUT 

Wittenburger dykje, 31A, AMSTERDAM. 

Afschriften van attesten op fr. aanvr. gratis en franco. 

I U A G A Z I J N M T E E K E I E H O E F T E N 

voor BOUWKUNDIGEN 

BERN". J . Z A N D V L I E T , 
Oudegracht, hoek Vinkcnburgsteeg, 

t e U T R E C H T . 
O N T V A N G E N liut L E D E R C A L Q U E E R P A 

P I E R , aan geheel uiouw soort, goed doorschijnend en 
Mar stuik; wijders .ill.• undere Teekenbehoeften. 

Osdrukt bu ü - w - VAK DER WIEL & C ° te Arnhem - Aile .lukken en advertentiën te adressen en san den Redscteur F. W. VAN OENDT J0.n. te Arnhem. — Uitgave van IX A. THIEME. 

Twaalfde jaargang. N 0. 48. Zondag 2 December 1877. 

DE OPMERKER. 
W E E K B L A D 

VOOR 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 
Vcrsdiijnt Zondag*. Prij» per 8 maanden f 1.65. Men abonneert zieh voo 

een jaargang. Aftonderlijke nommer* bij vooruitbeetelling 15 cent*. 

Al le stukken en advertentiën te adreneeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I Ë N : 
Van 1—5 regels fi.—, verder voor eiken regel plaatsruimte 20 cents en 10 centa 

voor uen nommer van het blad. Advertentiën voor het buitenland 25 cents per regel. 

OVER VLOEIïNGSWERKEN. 

(Vervolg van N°. -47.) 
Moet «lc grondbezitter liet witter kunstmatig op

voeren, zoo heeft lüj slechts twee derden der belas
ting te betalen. 

Andere inkomsten wonlen getrokken uil het water
scheppen tot het drenken van het v e e , uit het 
drijven vnn molens, uit het gebruik van het gras 
langs de oevers, het vlotten van hout, en eindelijk 
de boeten voor overtreding van cle kanaalregleinenten. 
Bij bet Ganges-kunaal ziju dan kleinere opbrengsten 
iu vergelijking met de waterlielasting oiibeteekenend. 
Het drenken van het vee kost jaarlijks voor 100 
stuks rundvee 12 shillings, voor 100 schapen of 
geiten 4 sh. D e scheepvaartrechten bedragen per 
boot e n per maand 9 th., voor vlotten ( ier honderd 
kub. voet timmerhout ' / 4 tot '/, penny, naarmate 
v n n de soorten , voor brandhout per duizend kub. 
voet l/i penny. 

De gezamenlijke inkomsten bedrocgen in het jaar 
1872—1873 £ 186,000 
de uitgaven » 98,871 

Winst £ 87,789 
Dus was do rente van £ 2 , 6 0 5 , 1 7 8 aanlegkapitaal 
± 3.4 ten honderd. 

Veel gunstiger blijkt de winst te zijn bij de twee 
Djumnn-kannlen, die slechts uitomVe werken wei-den 
opgetrokken. en waarvan de kosten , voor zooverre 
zij door de Engclsch-Indische Hcgeering gedragen 
werden, lot het jaar 1873 respectievelijk £ 3 1 1 . 0 9 3 
en '200,177 bedroegen. |)e opbrengsten stegen in 
het jaar 1S7 a/ 3 respectievelijk tot 

£ 1 3 2 , 0 1 8 en £ 6 8 , 5 6 1 
de uitgaven tot n 40.118 » 21,918 

Winst £ 92,500 e n £ 4 6 , 6 4 3 
of 31 CM 22.7 perfcm*. 

In dc rivierdelta's vindt de afleiding naar de ln> 
wateringskanaleii meestal plaats door stuwen, die 
het peil van bet water verhoogen, zoodat het overal 
in de zich boven deu stuwdam vertakkende kanalen 
kan vloeien en bet lage land van den delta bc-
heerscht. Zulke stuwen, gewoonlijk voorzien van 
doorlaalsliiizen, tot afvoer van de hooge wassen ('), 
zijn in Indie op grootsche wijze gebouwd geworden 
en hebben, ondanks de zeer hooge aanlegkosten 
(namelijk bij onveiligen ondergrond), meestal zeer 
veel rente afgeworpen. 

Deze dammen dragen den naam anikut; zij zijn 
vooral in het presidentschap Madras in grooten ge
tale uitgevoerd. 

E r bestaat een zeer rijke letterkunde over deze 
stuwen, Benevens de reeds aangehaalde werken is 
Irrigation in Sotdhern India by R. Baird Smith 
(London, 1860) voor de studie van die werkeu aan
bevelen swaard. Ook de tijdschriften The Engineer 
en Engineering hebben bij herhaling kostelijke nf-
beeldingen van zulke werken geleverd, b v . The 
Engineer, Jaargang 1874, Band 37, bl. 383, be
schrijving en fraaie afbeeldingen van den Sreera-
madavaroe-stuw, bij Maissoer {Mysore, volgens de 
Engelsche uitspraak e n schrijfwijze), en Enginee
ring, Jaargang 1870, Band 21, blad 340, be
schrijving en teekening van den stuw in den Goda-
very-delta, provincie Madras. 

Het grootste werk van dezen aard is de pas-ge
noemde Godavcry-stuw, die door drie eilanden wordt 
afgebroken, zoodnt hij uit vier op zich zeiven staande 
deelen liestaat. De vier lengten bedragen 1480, 
873, 472 e n 788 meter; de basis heeft meestal 
een breedte van 40 meter. In het laatste gedeelte 
zijn doorlaat sluizen tot afvoer van het overtollige 
water aangebracht. Het opgestuwde water wonlt 
door een groot aantal kanalen ïn den delta geleid; 
zij zullen, na voltooiing van den geheelen arbeid, 
340,000 hektaren, dat is: de geheele voor bebouwing 
geschikte op|>ervlakte in den delte, besproeien. Do 
beschikbare hoeveelheid water stijgt in het tijdvak 
der hooge standen, Juli tot October, tet 330 kub. 
meter in de seconde; tn de overige maanden van 
het jaar is zij ten minste 84 k. M . Tot bewate
ring van de rijstvelden zijn 1.75 liter, voor sui
kerriet 0.58 liter per hektaro en seconde noodig. 

De kosten van den Godavery-dam (de kanalen er
onder begrepen) beliepen tot het jaar iüT1^ 
£ 544,788, de bruto-opbrengsten in dat jaar 
£ 2 1 4 , 3 0 4 , de kosten van onderhoud en exploitatie 
£ 3 6 , 0 2 3 , zoodot de rente niet minder dan 32.7 
percent bedroeg. 

Van bet grootsche der Britsch-Indische waterwer
ken kau men zich het best een voorstelling maken 

(t) Te Mclirïp, in dc residentie Socrabaia, op Jars, zijn 
voor dit doel holle ij/i rt'ii schipdcuren aangebracht. De eer 
van het denkbeeld de achipdeuren der dukken te bezigen 
voor stuwen in rivieren komt toe un wijlen den boofdiuge-
uicur vnn het Indischs Stoomwezen, Samuel Bennett. 

(B. v. E.) 

door te letten op de ongehoorde sommen, die de 
uitvoering v a n de stuwen en van de vertakkingen 
gekost heeft. Alleen in bet presidentschap Madras 
klommen de uitgaven voor 20 stuwen niet de daarbij-
beboorende deltakanalen £ 1,220,089; bijna alle 
werken werpen een goede rente af, enkele zelfs een 
zeer buitengewone. 

De aanzienlijkste opbrengst levert de Kalcroen-
bewatering, een oude aanleg, door de Urituche Re
geering vernieuwd, die tot vloeiing van 208,000 
hektaren dient. D e herstelling van de werken v e r -
cischte een uitgaaf van £ 8 1 , 0 1 4 . de inkomsten be
droegen iu het jaar 1872/3 £ 110,243 bij slechts 
£ 5 4 5 6 onderhoudskosten, zoodat het kapitaal een 
rente gaf van 128.3 percent. 

E e n bijna gelijke beteekenis als de kanalen be
zitten de in grooten getale aanwezige, meest uit den 
Mahomedaansrben tijd afkomstige, vergaarkommen, 
die dikwijls met ongehoonle nfmetingen wenlen aan
gelegd en groote vinkten van het bewaarde water 
voorzien. Zij hebben tot taak bet water van een 
groot regengebied te verzamelen en door liesproeiings-
kanalen over de te bebouwen vlakten te leiden. 

Groote réservoir* wenlen steeds daar gebouwd, 
waar partij kon wonlen getrokken van een doelma
tig gelegen, doorsneden terrein. De spernraUT bestaat 
meestal uit eeu aarden dam met stoenbepleistering 
aan de binnenzijde , soms ook uit metselwerk. D e 
grootte dezer Indische vergaarkommen overtreft die 
der Europeesche aanmerkelijk : het réservoir v a n Sjo-
lapoer bezit een inhoud van 62 millioen kubiek meter, 
een opjiervlakte v a n 1640 hektaren en 18 meter 
waterdiepte. Het grootste Indischa réservoiry b:j . 
Sjolavarain kan 100 millioen kub. meter w a t e i be
vatten. (') Het e e r s t e , in het presidentschap Uombay, 
wonlt door de rivier Adila, een zijtak van de Bhiina, 
gevoed, wier stroom o f regengebied 36,500 hektaren 
bij een jaarlijksch minimum vau 305 millimeter !) 
regen meet. De Adila voert bij hoogste water 1036 
kub. meter iu de seconde a f , bij langdurigen hoogen 
stand 300. Het verhang van den stroom is 1.40 
m e t e r j i c r kilometer. D e dam heeft een gezamenlijke 
lengte van 2195 meter, waarvan 833 uit metsel
werk bestaan. D e hoogte v a n dim aarden dam be
draagt 22 meter en blijft 2 meter boven den hoog-
sten watci-stand. D e verdamping v a n het w a t e r is in 
8 maanden gelijk a a n een laag van 2.1 M. hoogte. 

D e afleiding v a n het w a t e r uit het réservoir ge
schiedt door middel van drie kanalen, waarvan het 
diepst ingegravenc het geheele j a a r door water aan
voert , terwijl de twee andere slechts toereikend zijn 
voor een behoefte van vier maanden. De lengten 
dezer drie kanalen bedragen respectievelijk 45, 28 
en 6 kilometer; de te besproeien vlakte meet 14,500 
hektaren. D e bouwkosten v a n het réservoir beliepen 
£ 5 4 , 3 0 0 , de inkomsten bestaan in de wnterrente, 
die v o o r eenjarige oogsten op 16 shillings ( ƒ9 .50 ) , 
voor kortere op 8 sh. per acre vastgesteld is. 

Het grootste getal vergaarkommen bevindt zich 
in het presidentschap Madras. Er moeten in de 14 
districten 53,000 te vinden zijn, welker gezamenlijke 
kosten 15 millioen pond sterling hebben bedragen. 
D e jaarlijksche inkomsten worden gerekend op 1 'fo 
millioen |>ond sterling. 

Eenige zijn v a n buitengewone grootte, bv. het 
réservoir bij Viranam, dat e c n oppervlakte van 9000 
hektaren en ecu dam van 19 kilometer lengte bezit. 

Al deze werken dagteekencn uit vroegeren tijd ; on
der de Engelsche Regeering is totheden betrekkelijk 
weinig gedaan tot het bouweu van zulke waterver* 
zamelaars. 

2) Rcwateringen in Egypte ( s ) . V a n de groot
sche waterleidingen in het oude Egypte vindt m e n 
nog hedentendage tallooze sporen, welke overal de 
hooge waards doen kennen, dio dc bewoners in vroe
geren tijd a a n goede behandeling v a n den grond 
hebben gehecht, e n verklaarbaar maken, dat het 
Kgypte der oudheid als de korenschuur v a n Europa 
wenl aangemerkt. D e bewerking v a n den Egyptischcn 
bodem is gegrond op den toevoer v a n w a t e r , want 
het Nijklal ontvangt slechts weinig regen (alleen des 
winters), terwijl bezuiden den 30en breedtegraad het 
land het geheele j a a r door zonder regen blijft. M a a r 
het heeft in zijn rivier, j a a r in j a a r uit, cenrcgel-
matig-vlietende bron van het bevruchtende w a t e r , 
dat, door dc menschelijke hand geleid, niet alleen 
het land volgens de behoefte bevochtigt, m a a r ook 

(•> Het grootste réservoir in Europa (voor het kaoaat van 
Bourgogne) heeft 8 millioen k. M. inhoud cn 150 hektitren 
oppervlakte. 

{*) Zoo mijn geheugen mijn niet bedriegt, vindt m i n ïn 
het tijdschrift der Indische NatMsrt. Fereeniging of in dat 
der Indische Maatschappij van NyvtrAtid opgaven vanden 
hoofdingenieur Kraft omtrent de mate vsn verdamping iu 
Indié en elders. (K. v. h.) 

(*) Ecn voortreffelijke schildering van het vloeüngswezeQ 
in Egypte bevat het werk: Dat Agrieuttnr-ktaickintnwete* 
in Ae'tfypten vff» Mui Kyth. Stuttgart, 1867. 

met een bij uitstek vruchtbare slib bemest, die jaar
lijks de rijkste oogsten voortbrengt. Nog heden be
hooren de bewaterde districten van Reneden-Egypte 
tot Ide vruchtbaarste landen der wereld, maar bij 
het "ontbreken van water wordt de bodem zóó hard, 
dat hij door akkerbouw-weiktuigen niet meer los te 
krijgen is en een oogst onmogelijk gemaakt wordt. 

De besproeiing van het Nijldal in Beneden-Egypte 
wordt door het jaarlijks met groole regelmatigheid 
terugkeerendc wassen van dc rivier mogelijk gemaakt. 
Tegen het eind van Mei en in het begin van Juni 
is haar stand de langste van het jaar; een nu.nul 
later begint, tengevolge van de zware regens tus-
schea de keerkringen, die allengskens tot den 17en (?) 
graad noorderbreedte voortrukken, het wassen, eerst 
onmerkbaar, dagelijks eenige centimeters, toblat in 
het begin van Augustus dc stroom snel zwelt en 
overal, waar hij niet door dijken wordt tegengehou
den, buiten zijn oevers treedt en het land zoover 
overstroomt als de hoogte toelaat. Nog altijd, of
schoon wegens het aanmerkelijk grootere profiel lang
zamer, wast het water, totdat in het begin van 
October de hoogste stand bereikt wordt. 

Op de overstroomde oppervlakte zet zich het fijne, 
vruchtbare slijk af, dat de Nijl met zich voert. Het 
verhoogt den bodem jaarlijks een weinig, maarniet 
met zulk een regelmatigheid, dat zich hieruit gevolg-
trekkingi'ii laten maken omtrent den ouderdom van 
enkels uitgegraven gedenkteekenen, gelijk soms be
proefd wenl. Men neemt aan, dat de verhooging 
in den loop eener eeuw ongeveer 0.12 meter bedraagt, 
waarbij echter menig toeval afwijkingen kan bewer
ken. De dikte i$T in den loop van duizenden jaren 
door deze aanslibbingen gevormde laag van den 
vruchtbaai-sten bodem bedraagt in den Nijl-delta 8 
meter; daaronder ligt een zandlaag van onpeilbare 
dikte. In Januari treedt dc stroom weder in zijn 
oude bedding, die nu door het hooge water vele 
veranileringen heeft ondergaan; de waterstand daalt 
gestadig tot het begin van Juni. 

Om het water van den Nijl voor de aangrenzende 
landerijen nuttig te doen zijn, moest het regelmatig 
wonion afgeleid, daar anders de grond nu eens. over
stroomd en dan weder, tengevolge der groote hitte, 
uitgedroogd en wegens zijn hardheid voor de bewer
king ongeschikt zoude wezen. Voor dit doel is het 
geheele benedendal van den Nijl met de tallooze ver
takkingen der rivier door dijken tegen overstrooniing 
beschermd, terwijl in het binnenland het water door 
kanalen, die door dijksluizen met de rivier in ver
binding staan, naar dc behoefte kan worden geleid. 
De bodem dezer kanalen, die slechts in het tijdperk 
van hoogwater kunnen wonlen gevoed, ligt op 2 
of 3 meter boven den laagsten Nijlstand, zoodat zij 
in liet tijil[>erk van laagwater allen droogliggen. 
Naar de nu nog te herkennen, voor het grootste 
deel verzande kanaalarmen te oordcclen, valt er niet 
aan te twijfelen, dat in de oudheid dc vorming van 
deze water-aderen veel oordeelkundiger was dan in 
den tijd vóór de krachtige regeering van Mehemed-
Ali en zijn opvolger Abbas-Pasja. Onder deze twee 
vorsten wenlen vele kanalen, met name in den delta, 
opnieuw opgebouwd, van dijken voorzien, c n ook 
het Jozefs-kanaal (Bahr Joezef), dat over een lengte 
van 330 kilometer van Dahroct-esj-sjerif tot Fajjoem 
evenwijdig aan de hoofdrivier loopt, weder in-orde-
gebracht. liet openstellen van de kanalen volgt op 
een lastgeving van de Regeering zoodra de waterstand 
een bepaalde hoogte bereikt heeft; gewoonlijk in de 
eerste helft van Augustus. Nu begint de geregelde 
vloeiing, waardoor de afzonderlijke perceelen, elk 
naar mate van de behoefte, langcren of korteren tijd 
onderwater wonlen gezet. Na afloop van het water 
zijn, onder de werking der zonnehitte, weinige 
dagen toereikende om het land voor de bewerking 
voldoende uit te drogen. 

Alle jaren, even vóór het wassen van den Nijl, 
wonlen de kanalen en dijken in-orde-gebracht, wat, 
bij de in het land rijkelijk voorhanden arbeidskrachten 
der fellah's, geen zwarigheden oplevert. Het ge
deelte van den grond, dat door natuurlijken toevoer 
van Nijlwater kan worden bereikt, heet rei-land, 
in tegenstelling met het sjaraki-land, dat slechts 
voor akkerbouw geschikt is, als het door werktuigen 
uit de rivier of de kanalen of uit bronnen wordt 
opgevoerd. Deze werktuigen zijn meestal nog even 
ongekunsteld in hun samenstelling als in de oudheid. 
Maar in den jongsten tijd trok men ook partij van 
stoomwerktuigen, en in den Beneden-Nijl zelfs op 
tamelijk groole schaal. Eyth geeft in ziju hierboven 
aangehaald geschrift een btdangwekkend beeld van 
de invoering vau de stoomwerktuigen voor besproeiing, 
waarbij hij een licht werpt op de vele zwarigheden; 
die in Egypte tegen de aanwending van stoom rijzen. 

Da bewerking van de velden volgt onmiddellijk na 
bet aOoopen of kunstmatig wegvoeren van het water. 

Dikwijls wonlen in één jaar drie oogsien van den 
grond gewonnen, en wel in de eerste plaats het 
winterkoren, dat men in Maart verkrijgt. Daarna 
kweekt men doerrah (sorghum, een suikerhoudende 
plant), indigo of katoen, en eindelijk gerst of maïs. 
Voor vele gewassen, zooals b. v. voor katoen, wordt 
een kunstmatige besproeiing in kleine greppels of 
voren (Eurchcn) ingericht, en binnen de tien of 
twaalf dagen worden de gezamenlijke voren ééns 
aangevuld. 

Wat de voor een geregelde besproeiing gevorderde 
hoeveelheid water betreft, zij bier vermeld, dat voor 
zomervruchten gemiddeld per dag en per hektare 
50 kub. meter water noodig zijn, voor rijst daaren
tegen 120 k. M. (') 

Bij het bespreken van de vloeiingen in Egyte mag 
een werk niet onvermeld blijven, dat wegens grootsche 
gedachte slechts zijn wederga vindt in de reeds be
schrevene Indische stuwen, maar helaas.' tengevolge 
van gebrekkige uitvoering zijn taak niet kon ver
vullen : het sluiswerk in de Rosette- cn Damiatc-armen 
van den Nijl, bekend als de barrage. (-) Het doel 
van dezen onder Mehemed-Aii ontworpen aanleg 
moest zijn: bij lagen st3iid den stroom zoo op te 
stuwen, dat van het water partij kon worden ge
trokken voor besproeiing van het land door drie ka
nalen. De stuwhoogte was aanvankelijk zóó bere
kend , dat de spiegel 5 meter boven laagwnterpeil 
lag, in welke onderstelling de kanalen een hoeveel
heid water zouden ontvangen, genoegzaam om 
420,000 hektiren land met 224 kub. meter in de 
seconde te vloeien. 

De sluizenstuw van Rosette bezit een lengte van 
465 meter, bestaande uit 61 bogen, elk van 5 
meter spanning, en twee scheepvaartslui/en van 12 
en 15 meter wijdte. De stuw van Damiate is 545 
meter lang en van bogen en sluizen van overeen
komstige afmetingen voorzien. Voor dc bogen zijn 
sluisdeuren aangebracht, die gesloten worden om het 
water op te stuwen. De fundeering van de pijlers 
geschiedde door beton op den zandgrend te storten, 
maar dit kon aan het werk niet de noodige stabi
liteit (dichtheid) geven. Zoodra het water door 
sluiting van de boogopeningen begon te drukken, 
zijpelde het zóó sterk tusschen de fundeeringswer
ken door, dat het geheele werk ernstig gevaar Hep 
en allerbedenkelijkste scheuren kreeg. Een stuwing 
van de rivier op vijf metei's gelijk in het oorspron-
klijke plan lag, kon zelfs niet van nabij bereikt 
worden; in het gunstigste geval bedroeg zij hoaa 
meter. Het gevolg hiervan was, dat de kanalen 
slechts weinig water ontvingen; instede van 2*24 
tecrling-i netel- wenlen zij soms slechts met 16 
teerling-meter in de seconde gevoed. Met hulp 
van de in het land gebruikelijke schepwerken, 
de sakïehs cn dc sjadofs, hnd dezelfde hoeveelheid 
water voor veel lager prijzen opgevoenl kunnen wor
den , en goed vervaanligde steom|)ompen zouden tegen 
de jaarlijksche kosten van ongeveer vijftien duizend 
pond sterling gelijke diensten bewezen hebben als de 
barrage, waarvan de aanlegkosten drie millioen 
pond sterling bedroegen. 

In den jongsten tijd werden wederom ontwerpen 
gemaakt om het werk op te voeren tot ecn nuttig 
elTeet, gelijk aan het oorspronkelijk bedoelde; het 
staat echter te vreezcii, dat bij de ten eenemale ge
brekkige eu reeds ontgronde fuudeering de uitkomst 
niet gunstiger zijn zal dan vroeger. 

Voor de nieuwere leer der waterbouwkunde is de 
verongelukte bouw van de harrage echtei een goede 
les geweest: de Engelsche ingenieurs namelijk hebben 
van de hierbij opgedane ondervinding zorgvuldig partij 
getrokken, en de tundeeringen vnu de nieuwste In
dische waterwerken op de degelijkste wijze uitgevoerd. 

Genève, Nov. '77. R. v. E. 
(Wordt vervolgd.) 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

A F DEE LI NO *S-0 RA VEN HAGE. 

Den 21 November jl. hield de Afdeeling 's-Gra
venhage eene vergadering, waarin lot voorzitter ge
kozen werd de heer II, P. Vogel inplauts van wijlen 
den heer W, N. Rose. 

De heer Van I.ith deelde eenige bijzonderheden 
mede omtrent de galvanisch verzinkte dakplaten, die 
door dc firma Custodis cn Co. in Dusseldorf in den 
handel zijn gebracht en waarvan een exemplaar door 
hem vertoond wenl. Deze platen onderscheiden zieh 
liepaaldelijk van die, door andere fabrikanten ge
maakt, wijl de laatste door eenvoudige indompeling 

(ij D U S »/, van do hoeveelheid iu Madras. ili. f. E.) 
(-) Zie ook tSotulen lustïtuut vau Ingenieurs eu Vittrektelt 

volgeus den Atpkabetitche* Bladieyter (jaarg. ISsOenvolg.) 
ÜH. v. E.) 
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an het ijzerblik in vloeibaar zink vervaardigd wor
den, waarvan het gevolg [g, dat zij na verloop van 
eenigen tijd bladderen en roesten. 

De tentoongestelde bladen wonlen wel eerst ook in 
dezelfde vloeistof gedompeld , maar daarna nog Inngs 
den galvnnisrhrn weg verzinkt, en hierdoor wordt da 
noodige dirhtbeid der zink bekten ling en betere ver
binding met liet ijzer verkregen. 

Deze bladen hebben volgens de fabrikanten het 
voordeel boven zink en leieiibcklreding, dat zij een 
netter uiterlijk aan het dak geven en niet als bet zink 
door de weersveranderingen wonlen aangedaan en bros 
worden. Zij verdienen de voorkeur boven het leien
dak, daar dit mettertijd vuil wordt en er bij zwa-
ren wind meestal leien losraken, wat moeilijk te 
herstellen is. 

Door de voortdurende aanraking met de damp-
kringslucht en den Invloed van regens wonlt bet zink 
geoxydcerd. Hierdoor worden allengs de platen met 
eene dichte zoogenaamde oxydehuid als met cen vernis 
bedekt, die dadelijk de verdere ozydat» belet en in 
den loop van jaren dicht er wordt. 

Op verschillende gronden wenl door eenige leden 
beweerd, dat deze wijze van dakhekleeding niet kon 
worden aanbevolen . noch uit bet oogpunt vau meer
dere soliditeit, noch uit het oogpunt van kosten, 
zoodat besloten wenl nadere inforrnatiën te nemen 
op de plaats, waar deze galvanisch verzinkte dak
platen in practijk waren gebracht. 

De heer Van Lith deelde nog mede, dat op de in 
het volgende jaar te Darijs te houden wereldtentoon
stelling, door de verschillende landen, die aldaar 
vertegenwoordigd zullen zijn. geitouwen wonlen op
gericht als typen van nationale architectuur. Dooi
de welwillendheid van den heer II. J. van den Brink, 
den bouwmeester van het Nederlandsche Gouverne
ment bij genoemde umtoonstelling, was spreker in-
staatgestcld, eene photografle ter bezichtiging te 
stellen van het gebouw, dat als type van onze na
tionale architectuur in lieiiaissance baksteenbouw zal 
worden opgericht. 

De heer De Wijs sprak over terra-eolta en be
treurde het zeer. dat deze zes» langzamerhand ver
drongen was door den cementsteen, daar de baksteen-
bouw, afgewisseld met terra-cottu, een aangenamen 
indruk maakt, waarvan vele op deze wijze gemaakte 
gebouwen in Hannover ten bewijze kunnen strekken, 

Hij deelt eenige bij /onderbeden mede omtrent de 
terra-cotta-fabriek te Hóhr bij Coblentz en stelt 
eenige platen en voorwerpen van die stof gemaakt 
ter bezichtiging, waaruit blijkt dat de terracotta 
aanbi we lings waardig is, zoowel wat betreft de afwer
king als den geringen prijs. 

De heer Van der Tas hesprak eene nieuwe wijze 
van rundeeren van ba ven wei ken, toegepast te Glasgow 
in Engeland. De uitvoering van kaaimuren leverde 
aldaar bijzondere moeilijkheden op, daar de aard van 
den bodem niet overal dezelfde was. Een der kaaimu
ren werd gelmuwd op een geheel uit zand liestaand 
terrein, langs de rivier met stcenglooüng bedekt , 
waarlangs de waterdiepte bij eb 4.20 M. en bij 
vloed 6.00 M. bedroeg. Daar de aard van den grond 
niet deed verwachten dat men oene voldoende vaste 
laag zou bereiken, besloot men de fundeering voor 
den kaaimuur op 4.20 M. onder uen geprojecteerden 
bodem der haven of 10.20 M. onder gewoon laag
water aan te leggen. Dat die belangrijke diepte 
groot beswaar opleverde om de gewone wijze van 
fundeeren op palen te volgen, is licht na te gaan, en 
men besloot te fundeeren op putten van baksteen 
en beton van Purllnndsche cement, en deze tot op 
de vereischte diepte in den bodem neer te laten. 

Spreker gaf verder eene beschrijving van die 
wijze van fundeeren, zooals zij is opgenomen iu het 
Tijdschrift vun het Koninklijk Instituut van Ingenieur» 
187G-—1877, .V Aflevering, 2 e gedeelte, en ein
digde met dc vraag te stellen, ot deze wijze van 
fundeeren vooi- kaaimuren is aau te bevelen, en de 
voorkeur verdient boven de bij ons met succes in 
uitvoering zijnde wijze van fundeeren op palen of 
uitbaggeringen tusschen duinwanden en bestorting 
met beton. 

Deze vraag lokte eenige discussién uit, waarvan 
de slotsom was, dat deze wijze van fundeeren, wegens 
hare kosten en groote zorg bij de uitvoering van 
kaaimuren, hiertelande wel niet veel navolging zal 
vinden. 

Hierna wenl de vergadering gesloten. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

§ De oud-dominé's, die helaas! bij ons in de 
dagbladpers den hoogsten toon voeren, heblien het 
altijd zoo druk met te wijzen op het clericalism.-
van de Roonucben (natuurlijk niet op hun eigen 
dweperij), dat zij ons bijna niets mededeelen vun 
de wetenschappelijke bijeenkomsten in het buitenland. 
Misschien lie wijzen wij daarom aan enkele lezei-s een 
dienst door iets te zeggen van de zitting der werk
tuigkundigen, dit jaar te Plymouth gehouden, toen 
de British Association for the advancement of 
science bijeenkwam. Het kan de belanghebbenden 
opwekken tot raadpleging van eenige aldaar ge
houden verhandelingen, o. a. te vinden in de En
gelsche bladen en ook afzonderlijk te koop. Dc 
voorzitter van de afdeeling ll'erktuigkundc koos 
tot onderwerp bel voor de ingenieurs en het publiek 
zoo gewichtige vraagstuk der remtoestellen voor 
spoorwegen. Sinds eenige jaren neemt men op alle 
banen proeven omtrent de totbeden voorgeslagen 
remstelsels, waaronder vooral melding verdienen de 
onnfgebroken remmen van Newall, van Fay, van 
Clarke en Webb, de atmosferische rem van Smith en 
Westinghouse, die van Westinghouse en Steel Mac In-
nes, en eindelijk de hydraulische remmen van Clarke 
en Barker. Men heeft bevonden, dat op een hori
zontaal vlak en met de gewone remmen, oen trein, 
die een vaan van 72 kilom. in het uur heeft, tot 
staan kau wonlen gebracht ulvorens meerdan 91 2 meter 
te heblien doorloopen, te rekenen vnn het punt, waai
de rem in werking wenl gebracht. Zoo de snelheid 
96 kilometers bedruugt , glial de doorloopen afstand 
1500 meter- niet te hoven. De onafgebroken remmen 
kunnen de kracht van tegenstand verviervoudigen. 

B I N N E N L A N D 

's Gravenhage. Voor den dienst van het stoom
wezen in Ned.-Indie wordt verlangd een ingenieur 
'ie klasse. Tut en met ultimo December n. s. be
staat gelegenheid zich aau te melden tot hut deel
nomen aan eeu vergelijkend examen. Zie verder de 
Staatscourant n". 280. 

Ann de betrekking is verbonden aan traktement 
van / 3900 's jaars. Bij bevordering wordt toege
kend: tot ingenieur der 2e klasse eeu traktement 
van ƒ 0000 's jaars; tot ingenieurdereersteklas.se, 
een traktement van ƒ 9000 's jaars; en tot hoofd
ingenieur, i-cii traktement van ƒ 12,000 's jaars, 
als minimum, tot / 14,400 als maximum. 

— De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid heeft aan de llrmu A. Maas en Co., te 
's- Bosch, tot wederopzegging vergunning verleend 
voor een stoomIKXJ)dienst tot vervoer van goederen 
en vee tusschen 's Hertogenbosch en Amsteidam, 
en tusschen 's-Hertogenbosch, Haarlem en Zaandam, 
alsmede voor een stooinsleu|xiienst op dat traject. 

— Bij ministerieelc beschikking, afdeeling nijver
heid en landbouw , is aan de weduwe C. Sonnevelt, 
te Bedel, tot wederopzegging vergunning verleend 
voor een etoombootdienst tot vervoer van personen, 
goederen en vee tusschen Bedel, Heusden, 's-Her
togenbosch en tusschen Hedcl cu Tiel, alsmede voor 
een itoomiWindionit op eenige stroomen, rivieren en 
kanalen in Noord-Brabant, Gelderland , Zuid-Holland 
en Limburg. 

— Bij ministeriëele beschikking is aan J. de Bruyne 
te Itotterdam, tot wederopzegging, vergunning ver
leend voor een stoomsIeejMlicnst op eenige stroomen , 
rivieren en kanalen in de provinciën Noord-Brabant, 
Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland. 

— Blijkens het Voorloopig Verslag der Tweede Ka
ïnerover het ontwerp tet onteigening ten behoeve van 
den spoorweg van Nijmegen naar Venloo, wenschte 
men onderzocht te zien, of het niet beter ware 
den ontworpen spoorweg langs den i-echtcroever der 
Maas te leggen tot Gennep, en aldaar dc brug te 
gebruiken van de Noord brabuutsc.li-Duitsche Spoor
wegmaatschappij. Tevens zoude men willen verne
men of de Staat, door deze richting te kiezen, 
geene mindere uitgaven zou hebben to doen en of 
daarenboven de spoorweg in dat geval niet spoediger 
totstandgebracht zou kunnen worden, dan wanneer 
eene geheel nieuwe brug moet worden gebouwd. 
Immers door tot Gennep den rechteroever van de 
Maas te volgen, wonlen ook de kostbare werken 
onnoodig, die vooi het kruisen van den ontworpen 
spoorweg met dien van Bokstel naar Wezel gemaakt 
zullen wonlen. Het voornemen is toch, dat de 
nieuwe Staatsspoorweg met een viaduct over laatst
genoemde lijn zal gaan. Het overgaan van reizigers 
en goederen van den ontworpen spoorweg op dien 
van Bokstel naar Wezel zal bij de voorgestelde rich
ting zeer bezwarend zijn, al woidt ook, zooals het 
plan is, een verbimliugsbaaiUje gemaakt. De Kamer 
van Koophandel en Fabrieken te 's-Hertogenbosch 
heeft in een adres aan Gedeputeerde Stoten van 
Noord-Brabant hierop reeds gewezen. 

De Tweede Kamer wilde over deze ingewikkelde 
quaestie niet bij de begrooting der Staatsspoorwegen 
als terloops een oordeel vellen, en nam daarom het 
amendement aan. 

Men bail na deze beslissing mogen verwachten, 
dat de Regeering de geopperde bezwaren in de Me
morie vun Toelichting zoude beantwoorden, maar 
hiervan is met geen woord sprake. Men verzocht 
daarom aan de Regeering, dut zij alsnog de gevolgen 
der gedeeltelijke afsluiting van de Beersche Maas zou 
uiteenzetten en door cijfers aantoonen, welke der 
richtingen uit een financieel oogpunt verkieslijk is 
cn in den koetsten tijd kan worden totstandge
bracht. 

Om al deze redenen wenschte men vrij algemeen, 
dat de Regeering de vraag omtrent de richting dezer 
lijn nog eens tot een onderwerp van nauwgezet on
derzoek zoude maken. 

— Uit de ter visie gelegde on teigeningsl>escheiden 
voor den Staatsspoorweg van Amersfoort naar Nij
megen blijkt, dat die spoorweg is ontworpen dooi
de gemeenten Amersfoort, Leusdon, Woudenberg, 
Amerongen, Leersum , Veeiiendual, Renen, Lienden, 
Kastoren, Dodewaard, Bommen, Valburg, Eist en 
Bemmel. Zijn geheele lengte bedraagt 52867,5 
meter. Te Amersfoort znl hij aan het bestaande sta
tion, te Eist met dat van den spoorweg Arnhem— 
Nijmegen verbonden wonlen. Stations zijn ontwor
pen in de gemeenten Woudenberg, Veenendaal, 
Renen, Kesteren, Dodowaanl, Valburg en Bemmel. 
In de gemeente Leersum, ongeveer midden tusschen 
de stations Maarsbergen en Veenendaal, zal de lijn 
mat een brug ter hoogte van 13 meter boven A. I'. 
over den Rijnspoorweg loopen, die daar eene hoogte 
van 6.9 meter Uwen A. P. beeft. Bij Renen is een 
vaste brug over den Rijn ontworpen met 3 openingen 
ter wijdte van 90, en 5 ter wijdte van 45 meter. 
In de gemeente Kesteren sluit de richting der 
lijn aan die van den ontworpen staatsspoorweg 
Dordrecht—Eist. 

— Op het verzoek van den heer J . G. POUW Jr., 
notaris te Amsterdam, is de Koninklijke bewilliging 
verleend op het ontwerp der akte van oprichting 
eener nnainlooze vennootschap, ten doel hebbende 
de vervanniigiug en exploitatie van kunstzandsteen, 
gevestigd te Velzen. 

— Dc heer P. Calami, insjiccteur van den Water
snuit, is door den Koning van Italië tot Ridder der 
Kroonorde benoemd. 

— De rekening der Nederlandsche hoofdcommissie 
voor de Philadelphia-ten toonstelling sluit met een 
eindcijfer van ƒ 2 3 4 , 3 7 5 . 2 3 in ontvangsten (waarvan 
ƒ 2 3 1 , 0 0 0 door het Rijk bijgedragen) en f 233,101.79 
in uitgaven, zoodat er een saldo vim ƒ 1273.44 bij 
den betaalmeester is gestort. Aan reis- en verblijf
kosten der hoofdcommissie en der jury is ongeveer 
ƒ 3 5 , 0 0 0 besteed; huur eener woning opSpringgar-
den ruim ƒ 1 2 , 0 0 0 ; het personeel heeft/"21,500 

gekost; porten, vracht, telegrammen enz. ƒ 8 5 0 0 ; 
elalagekosten ƒ 5 2 , 0 0 0 ; groote publieke werken bijna 
ƒ 1 4 , 0 0 0 ; onderwijs en boekhandel ƒ 7 0 0 0 ; vervoer
kosten ƒ 4 2 . 0 0 0 ; assurantie f 18,000; O.-1. tentoon
stelling ƒ 1 7 4 4 ; kunsttentoonstelliiig ƒ 2 0 0 0 ; uitge
geven werken ƒ 8000 ; schade loosstelling aan inzen
ders ƒ 5 0 8 . 

— De Minister vau Waterstaat, Handel en Nijver
heid geeft nog weinig uitzicht , dat siioedig tot ver
bouwing van het Binnenliot zul worden overgegaan. 
Thans is aan de rijksadviseurs voor de monumenten 
de vraag gesteld, welke gebouwen volgens htm mee
ning om hun geschiedkundige of architectonische 
waunle gespaard belmoren te wonlen. • Daarna 
zegt de Minister — moet aan de verschillende colleges 
gevraagd wonlen, welke behoefte zij aan lokalen 
gevoelen; eerst dan /al men de elementen bezitten, 
noodig om ontwerjien te maken, welke aan alle 
eischen beantwoorden !" 

Nijmegen, lu de vergadering van aandeel
houders der Neilerlandstdie Zuid-Ooster Spoorweg
maatschappij is besloten : 

1°. tot wijziging van art. 5 der statuten indier-
voege, dat de directie de bevoegdheid verkrijgt om 
inpluats van voor vier millioen, voor vijf millioen 
gulden obligation uit te geven, wuurvun de rente
last de som van ƒ 2 5 0 , 0 0 0 niet te boven gaat, en 
tevens voor een l>edrag van 2'/a millioen dezer obli
gation de onroerende goederen der Maatschappij 
hypothecair te verbinden; 2°. een contract te sluiten 
met den •Grand Central Beige" tot exploitatie dei-
lijn na de voltooiing, op denzelfden voet, als de 
Staatss|>oorwegen door de Exploitatiemuulscliuppij 
wonlen geëxploiteerd. 3'. een contract te sluiten 
met dezelfde Maatschappij, waarbij zij garandeert 
voor de rentebetaling ad 5 pCt. 's jaars van do boven
vermelde leening van 2'/a millioen gulden, die nog 
voor de voltooiing der lijn zullen noodig zijn; 4°. het 
bestuur te machtigen om bij de Regeering de noodige 
stap}»en te doen ter verkrijging van de Verlenging 
der concessie, die in de volgende maand is geëindigd. 

— Uit cen artikel in de Friesche Cd, blijkt, 
dat de heeren Kaptijn en Genlis tot den Minister 
van Waterstaat bet vorzi>ek heblien gericht om de 
totstandkoming van den door beu geprojecteerden 
s|KKirweg Harlingen—Salzbergen le willen verzekeren 
door aan de obligatien van het voor den bouw dier 
spoorwoglijii gevorderde kapitaal, zijnde ƒ 4,000,000 
in actiën en ƒ 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 in obligatien, rentende 
4 pet. 's jaars, een rente waarborg door het Rijk 
te verleenen, gedurende '20 jaren na de in exploi
tatie-stelling van den geheelen spoorweg van de 
haven van Harlingen tot Salzbergen toe, onder 
voorwaarde vun restitutie der c. q. voorgeschoten 
gelden met 4 pet. rente 's jaars, interest op interest, 
BDodra de netto opbrengst 5 pet. over genoemd kapi
taal tc boven gaat en wel door 75 [iet. van het 
mecnlere aan den Staat uit te koeren. 

Haarlem. De Gemeentenuid heeft de voorwaar
den vastgesteld der concessie voor den aanleg en 
do exploitatie van «ren railroute. De concessionaris
sen zullen eerlang circulaires rond/enden lot deelne
ming iu een voor dat doel aan te gane geld lei 'ii ing, 
waartoe aandeelen van ƒ 2 5 0 zullen worden uitgegeven. 

Leeuwarden. Alhier zal voor rekening van het 
Rijk een gebouw voor ijkkantoor worden opgericht. 

Delfshaven. Iu de laatste vergadering van den 
Gemeenteraad is rnet eenparige stemmen besloten : 
lo, het ten einde loopend rontnict in zake de gas
verlichting dezer gemeente met de heeren Entboven 
niet te continueeren; 2o. een nieuw contract, eenigs
zins gewijzigd , aan te gaan met den heer Kuiii|»ers , 
te Amstenlam. 

Deventer. Bij den Gemeenteraad is ingekomen 
een door den bouwmeester der gemeente ontworpen 
plan vun een verbeterd rioolstelsel. 

— Als tegenhanger van het minder gunstige 
oordeel, dat over de kunstmatige droging van het 
hout geveld weid bij gelegenheid der algemeene bij
eenkomst van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, vermelden wij, dat den heer I. van 
Wickevoort Crommelin een |«iar getuigschriften van 
bevoegde hand zijn gegeven, waaraan hieronder 
gaarne plaatsruimte wonlt verleend. 

Haarlem, 5 Juli 1877. 
Mijnheer, 

Gaarne voldoe ik aan Uwen wensch en verklaar, 
dat de proef genomen met door V kunstmatig ge
droogd hout, voor spoorweg wagons alleszins voldaan 
heeft. Het hout liet zich zeer goed bewerken en 
toont, dat het volkomen krimpvrij is en niet meer 
onderhevig aan scheuren, hetgeen gebleken is na 
een diensttijd van twee maanden in zeer afwisselend 
en voornamelijk zeer warm zomerweder. 

Met alle achting 
Uw Dw. Dienaar, 

(Get.) G. A. A. MtliDELIIERG, 
Ingenieur- Werktuigkundige. 

Aan den Heer 
I. VAN WICKEVOORT CROMMELIN, 

Fabriek van krimpvrij hout, 
Wittenbiirgeidijkje, 31a, 

te Amsterdam. 

Haarlem, 13 Juli 1877. 
Den Heer WICKEVOORT CROMMELIN, 

Amsterdam. 
Mijnheer, 

Volgaarne ann uwen wensch beantwoonlende om 
mijn gevoelen te mogen vernemen, aangaande het 
door UEd. voor mij kunstmatig gedroogd hout, knn 
ik u mededeelen dat het in de bewerking zeer goed 
voldeed, en het mij ook later niet gebleken is aan 
krimping of scheuring onderhevig te zijn: reden 
waarom het in vele gevallen zeer nuttige diensten 
kan bewijzen. 

Met alle achting 
UEd. Dienaar, 

(Get.) J. .1. BEYNRS. 

Unkondii'ingen van .Unbcstcilinsrn. 
Maandag, S lier. 

M a a M l e h t , te 10 nren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aun het geb. vau het prov. best.: liet 
ged. '78 onderhouden van- en het doen vau eenige 
herstellingen aan hel gebouw der Rijks-hoogere burger
school te Roermond. 

Helft, te 12 uren, door den directeur dor artillerie-
stapel- en coustructicinaguzijucii : de levering van 75 
dckkleedeu (kappen) vau geteerd springzcildoek, voor 
in batterij staande kanonnen van 12 oM. L, op bele
geringsaffuit V. M. en op walaffuit op raam, ten be
hoeve dier magazijnen. 

V l l a g e , te 1 uur, door burg. en woth.: de levering 
van bekapte straatkeien ; Waalstraat si- ea: liardstecnen 
trottoirbanden, voor den dienst '78. 

'•-Hage, te U ' / i uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken, aau het gob. van het prov. best.: lo. het 
doen van vernieuwingen, herstellingen en leveringen 
leu dienste van de Liugovvorken te Asporen, benevens 
liet onderhoud daarvan ged. '78, '7ü on '80. Raming 
ƒ 5500 per jaar; So. het onderhouden van- en het doen 
vnn herstellingen aan de gebouwen van dc universiteit 
to Leiden ged. '78. 

Klaheut (ca. I uur van Heusden). lo 11 uren, door 
het B. K parochiaal kerkbestuur van Oud-Heusdeu, 
Elshout en Hullen, bij C . A. Klerks i het bouwen 
eener nieuwe kerk met sacristieën en toren. 

Uinadag 4 llee. 
r t r r rh i , te 10 uren, door deu eerstaanw. ingenieur, 

in het gebouw voor Kunsten eu Wetenschappen \ het 
verbeteren vnn het fort op deu Voordorpsclion dijk. 
Bilj. iuz. 3 Dec, lc 3 ureu, op liet bureau vau deu 
lagen, voornoemd. 

Mi iieiohiik , te 11 uren, door het gemeeutebest i 
het amoveeren der bestaande en het bouwen eener 
nieuwe school voor gewoon en meer uitgebreid lager 
ouderwijs. 

«rui l ingen, lu 11','j uren, door burg. cn weth.: het 
bouwen van 2 schutsluizen in het nieiiwo kanaal be
zuiden Ter-Apcl, in 2 pere. Inl. bij den ingenieur 
der stadsvenen. Bilj. iuz. 8 Dec. op het Vocnkantoor. 

Lelden, te 12 ureu, door de hoofdadm. van het 4e 
reg. huzaren, ten bureele vau den kapt.-k warlicrm.: 
de levering van 1000 stuks blauwe paardendekens. 

I le l l t , te 12 uren, door deu directeur dor artillerie-
stapel- en constructie-magazijnen: de levering van 
4500 ledige schoklmizen cu 4500 ledige slagdoppcn 
tot kanonnen van 10 cM.. voor don dienst der marine 
in Nedorl.-ludië god. '78, iu 1 perc. Prijsopgave 
per stuk. 

I i e l l / j l . te 12 ureu, door den ontvanger dor regi
stratie en domeinen, in Dc Beurs: het maken vaneen 
aarden dam mot duiker in de graohl vóór de Land-
poort, bot slechten van de courtiue 3-4 met weder-
zijdsrhe flanken en van het daarvóór liggend ravelijn, 
hel leggen van een klhikorbestratiug onz. O. a. te 
ververen: 11.000 M J grondwork en 900 M 1 bestrating 
met nieuwe klinkers. 

Vrnhem, te 1 uur, door den burgemeester: lo. liet 
maken, lev .-ren en stellen van schooltnciibclen, in 2 
pere.: 2o het doen van boringen voor drinkwater aan 
school no. 7 (Dommelstraat). 

l l epp r l , door R de Vries: het bouwen van eene 
burgerwoning op dr Brouwersstraat, aldaar. Aanw. 
te 11 ureu. 

VVaenadag, S llee. 
Ilelft, tc 12 uren, door den directeur der artillerie-

stapel- en constructie maga/ijncti: de lovering van 
2000 buskrtiilkiston met blikken bus, ia 4 pere. elk 
vau 500 stuks, len behoeve dier magazijnen. 

l ' l r u i » , to 4 uren, bij Wed. G. H. Velt man: het 
afbreken en bouwen eeucr behuizing (logement, bovao-
zaal ou doorril). 

Vil rhaake , bij A. Propstra : hot dempen ceuer sloot 
achter den lleercuwal aldaar. Aauw. 3 Dec, te 
10 uren. 

Ilaiiderdag, S lire. 
Cerlnehem, lo 10 aren, door den comm. in het 3c 

genieeommandement, in den Doele: het verbeteren 
van de inondatiemiddclen bij Woiidriclicm. Aanw. :f 
Dcc., tusschen 12 cn 1 uur. Bilj. inz. 6 Dcc, vóór 
3 uren, op het bureau der genie. 

UrenIngen, te 19'/i uren, door burg. en weth.: de 
levering vau: Io. grenen- en vurenhout, 2o. steen, 
kalk enz., 3o. rongen on spijkers, 4o. lood en zink, 
5o. hardsteen en steenhouwersnrboidslnoncu; het ver
richten der vereischte voerwerken voor de gemeente
werken. Bilj. inz. 5 Dcc, vóór 'savonds 7 uren. op 
het r.iadhnis. 

Haarlem, te 2', uren, doorbel ministerie van bin
nenl. zake;:, aan het gebouw vau hel prov. bestuur: 
het leveren van 1405.632 M blauwon hnrdstecu op 
het lerrem voor het te Amsterdam te bouwen Rijks
museum. Inl. bij deu architect der muscumgobouwen 
te Amsterdam. 

Ntediim, te 3 ureu, door de geaiceiitebesturen van 
Uithuizermeeden, Kantens cu Stedum, ten gemeente-
huizo : het uunleggou, met bijlevering dor benoodigde 
materialen, van een kunstweg van Uithuizermeeden 
over de Paaplil, langs deu Dijkuincrweg, aansluitende 
te Garsthauten anu den daar bestaanden grintweg, 
lang 5990 M. Inschrijvingsbiljrtten bij den burge
meester van Sledum. vóór 2 ureu, Aanw. 3 Dec, te 
10 ureu, beginnende te Uithuizermeedon. 

Vrijdag, 7 llee. 
l ' lreelit , te 10 uren, door don eerstaanw. iugenieur,, 

in het gebouw voor Kiinslen on Wi-teiischnpncii: het 
verbeleren van het fort op deu Riiigenhoeksclien dijk. 
Büj. inz. fi Dec, tc 3 uron, op het bureau van dcc 
ingen. voornoemd. 

Kreulngen , te 12 uren, door hot prov. bestuur: 
het verdiepen van het Hoendiop. van de draaibrug te 
Enumatil naur do sluis te Gaarkeuken. Inl. bij den 
hoofdingenieur on den civiel-ingenieur 11. Hendriks, 
beidon te Grouiugeu. 

Haarlem, te 1 uur, tor secretarie vau don Haar-
lemmeriiiccrpolder: het verdiepen vau eenige vakken 
lioofd- cn kruisvaart iu diet: polder. (Herbest.) 

Wlnarl ie le i i , te 5 uren. door het besluur van liet 
6e Onderdeel vau hot waterschap Reiderland, in het 
Wuterschapshuis, bij J. A. Ruibing: do herbouw van 
oen der afgebrande windwatermolens le Winschoter-
Oostereind, met bijlevoring van materialen, werkloonc", 
onkosten enz. Iul. bij den gemeentearchitect J-
Bauer, te Wiuschoteu. Aauw. te 11 uren. 

Katerdag, M llee, 

Mmllde, te 12 uren, door het bestuur van het veen-
schap Molenwijk-en-Aunhoorighedcn, bij J . K. Homan: 
de aanleg van i lo. de wegen in het Halormaudcveeu | 
voorzoovcr nog niet aangelegd; 2o. den weg bijlang* 
de Zuidwestzijde der Sucrmondswijk, van den Molen-
wijksweg af tot aan dc grens der gemeente Reilen. I 

Lelden, te 12 uren, door dijkgraaf cn hoogheem raden I 
van Rijnland, in het Gomeeulandshuis: lo. dererdic- I 

ping van een gedeelte der Dobbewaterini? in de ge
meente Voorschoten, ter leugte van ongeveer 5900 M.; 
2o. idem vaa do uitmonding van de Doeswatering iu 
den Rijn, in dc gemeente Leiderdorp. 

i'treihi, te 2 uren, door het ministerie van bin
nen!, /.aken, aau hot gebouw van liet prov. best: het 
onderhouden van- en het doou von vernieuwingen uau 
de gebouwen cu verdere werken van 's Rijks veeart
senijschool, ged. '78, '79 en '80. Inl. bij den hoofd
ingenieur on den ingenieur in het Se district cn bij 
den opzichter D. van dor Werf, tc Utrecht. Aanw. 
5 Dec. Raming ƒ 3230 per jaar. 

k a l i u m , door Terpstra eu Sijperda: hot bouwen 
eener machine- en ketclkamer on verdere werken bij 
den windoliemolcn tc Kollum. Iul. bij A. Bosch, te 
Leeuwarden. Aanw. 6 Dec, to 1 uur. 

Maandag, IO Dee. 
'••Hage, te 11'/i urou, door het ministerie vau bin

nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best: het 
éénjarig onderhoud der werken behoorende tot het 
veer te 's-Gravendeol, Aanw. 5 Deo. Raming ƒ 1800. 

Wint i heten, te 12 urou, door Kuipers Miedemaen 
Co. (te Leeuwarden), bij G. de Groot: het slichten 
van cen fnbrickgrbouw, fundeoringen c a. te Win-
schoter-Zuidveen voor de aldaar op te richten turf-
briquettesfabriek. Inl. bij don architect J. J . Bauer, 
aldaar. Aauw. 6 Dec, te 11 uren. 

Utreeht, te 10 ureu, door den eerstaanw. ingen-, 
in liet gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: het 
maken van een verdedigingswerk op den Hoofddijk. 
Aanw. 4 Dec, to II1/, uren. Büj. iuz. 10 Dcc, vóór 
3 uren, op het bureau van den ingen. voornoemd. 
* /a-Haga, te 11 uron, door het miuistcrie van ma
rine: do levering vun lo. draad-, karl- en zeildoek; 
2o. grauwdoek; 3o. licht zeildoek, ten behoeve der 
directie te Willemsoord. 

iitnTxriinri. tc 12 aren, door deu commandant in 
het 9e genieeommandement, in de Sociëteit Amicitia : 
het bouwen vau 3 stallen met 2 paviljoenen ten be
hoeve der artillerie-schietschool op do Oldebrocksclie 
heide. Aanw. 6 Dec, na aankomst van den trein aan 
liet station Elhurg—Epe te 3 u. 21 min. Inl. bij 
voornoemden commandant en op het bureau van den 
kapitein-ingenieur, tc Amersfoort, dagelijks tusschen 
10 en 12 uren. Bilj. inz. 10 Doe, vóór 3 uren, op 
het bureau vau voornoemden commandaut. Raining 
ƒ 81,000. 

Leeuwarden, te 12 uron, door het gemeentebest. 
van Leeuwarderndecl: het bouwen concr nieuwe open
bare school met nn icrwijzorswouing enz. in de Schrans, 
ouder het behoor vau Huizum. Inl. bij den gemeente-
opzichter Wcsselius, tc Huizum. Aunw. 6 cn 8 Dec, 
telkens to 12 uren, samenkomst bij Wyhenga. 

Amht-Vel l r i thete , te 12 uren, door burg. cn weth.: 
liet bouwen eener uiciiwo school en ouderwijz.rrswo 
nïng lc Siiit-.lansklooster, met levering van materialen 
en meubelen. Aanw. 10 Dec, te 11 ureu. Bilj. inz. 
10 Dcc, vóór 3 uren, in het gemeentehuis. 

Varik , te 1 uur, door het R. K. kerkbestuur, iu 
het schoolgebouw: hel bouwen eener kerk mot toren 
en pastorie. Inl. bij don architect A. Tepo, te Utrocht. 
Aanw. 2 uren vóór dc besteding. 

'a-llage, te 1 uur, door hot ministerie van oorlog: 
dc levering van verschillende benoodigdheden ged. '78, 
ten dienste van 's Rijks mogaziju van geneesmiddelen. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: de le
vering vau eikcuhoulcu dwarsliggers cu vau eiken 
wisselhout, in 3 perc. 

Weenadag, IS Der. 
'••Hage, te 11 ureu, door het ministerie van bin

nenl. zaken: lo. de uitvoering van herstellingen en 
vernieuwingen aan dc Rijksrivierwerken opliet Zu artc-
wator, inct het onderhoud dier werken cn de afbake
ning van het vaurwab r ged. '78. Aanw. 7 Dcc. te 
9'/j uron, mtgaaudo vau de Kaïnperpoorteuhrug to 
Zwolle. Raming ƒ3390; 2o. idem van herstellingen 
en vernicuwingon aan de Rijksrivierwerken langs het 
Keteldiep, behoorende lot de werkeu van deu Gel-
derscho-lJsel, met dc verlichting en afbakening van 
den Ketelmond en hel onderhoud dor werken in '7S. 
Aanw. 8 Dec, te 10 uien, uitgaande van do brug te 
Kampen. Raming /'22,740. 

H e r p e n , te II uren, door het gemeentebostuur, ten 
huize vau den secretaris: het bouwen vuu een school
lokaal met bergplaatsen uu benoodigd ameublement. 
Iul. bij het gemeentebestuur cn bij deu architect 
Achtcrbergh, te Boksmeer. Aanw. 11 Dcc, te 2 uren. 

Nlekerk, to II uren: lo. door het gemeentebestuur 
van Leek, Marum on Oldekerk: het aanleggen van 
eene klinkerbestrating laugs den Hobbelwoit en Door
akker, strekkende van Sebahleburcn tot Niebert, ter 
lengte van 0380 M.; 2o. donr hotgemcentebcstuur van 
Oldekerk: het aanleggen van oene klinkerbestrating 
langs den Fancrweg, lang 2102 M. 

Won - t r i l hi te 12 ureu, door het gemeentebestuur t 
de levering van lo. 1000 str. M . hardsiecncn trot
toirbanden; 2o. 150,000 trottoirstccn ii; 3o. 150,000 
straatsteenon. 

Zuldland, tc 1 uur, door burg. on weth.: de bouw 
van cene bewaarschool mot eene woning voor de on
derwijzeres cn cene voldwachterswoning, raadkamer 
enz. op hot daartoe bestemde terrein in de gemeente 
Zuidlaud. Inl bij deu architect 11. E. de Baan, te 
Scheveningen. Aanw. te 11 urou. 

Kral ingen , tc 2 uren, door burg. en weth.: bet 
verrichten van oouige vernieuwingen, benevens de 
onderhoudswerken aan gemeente .gebouwen, beschoei
ingen, bruggen, leuningen enz. god. '80. Aauw. 3 
Dec, tc 10 uren. 

Haixviurd het amoveeren van hot bestaande cn hot 
bouwen van cen nieuw woonhuis, voor 11. G Scliou-
hoff, buiten de voormalige St.-Jan spoort. Teekeningen 
ter iuzage bij den architect J. van Reenen. Aanw. 
6 Dec, te 11 uron. 

Danderdag, 13 Hec. 

'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., ten dienste der Staatss poor wegeu: het 
voltooien vun don toegangsweg naar het slatiou bniteu 
de Delftschepoort te Rotterdam, liet verplaatsen van 
eene bergplaats voor goederen ou andere werken. 
Iul. bij don eerstaanw. ingenieur te Rotterdam. Aanw. 
6 en 8 Doe, telkens te 11 ureu. 

Vlanen, te 12 urou, door hot R. K. kerkbestuur, 
in het hotel De Vriotidschap: het bouwen eener kerk. 
Inl. bij den architect A. Tepc, to Utreeht. Aanw. 2 
uren vóór de besteding. 

H a a r l e m , te 2'/, uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken, aau bot gebouw van liet prov. best.: het 
3jarig onderhoud vau het jaagpad c a. langs het 
Zmder en Noordcr-Spaanie. Aanw. 8 Dec Raming 
ƒ1885 por jaar. 

H a a r l e m , te 2','j uren, door het gemeentebest. van 
Ransdorp, aan hel gebouw van het prov. best.; het 
bouwen vau cene school cn oudcrwijterswouiug te 
Scbellinkwoudo, gom. Ransdorp. Inl. bij den burge
meester en bij deu prov. opzichter van den waterstaat 
X. C. van der Sterr, te Hoorn- Aauw. 10 Dec. 

Vrijdag, 14 Dee. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

binnenl. zakeu , aan het gobouw van het prov. best: lo. 
het leveren en storten van steen lot voortzetting van 
de oeververdediging wederszijds de haven dammen van 
het kanaal van Teriicuzen. Aanw. 8 eu 10 Dec. Ra
ming f 14,400 ; 2o. het bouwen van cen steenen goe
derenloods met verhoogd perron ann de buitenhaven 
te Vlissingen. 

Zwelle , lc 12 uren, door hot iniuisterie van bin
nenl. zaken, aan liet gebouw van het prov bestuur: 
het éénjarig onderhoud der Willemsvaart. Aanw. 7 
Dcc. Raming ƒ 4725. 

Zaterdag, IS Der. 
Utreeht, tc 10 uren, door den eerstaanw. ingenieur, 

in het gebouw voor K. cu W.: hot maken van een 
fort bij het Hemeltje. Inl. dagelijks, van 9—12 uren, 
op het bureau dor genie op Damlust. Annw. 7 Dec, 
te l '/t nren. Bilj. inz. 14 Dec, te 3 uren, op ge
noemd buieau. 

Mtaveren, te 11 uren, door don burgemeester: het 
liouwcn van cene school voor openbaar lager ouder
wijs. Iul. bij den architect A. S. Kupcrus, aldaar. 
Aanw. 12 Dcc, te 10 uren. 

t treeht, tc 2 uren, door hot ministerie van bin
nenl. zaken, auu het gebouw vun het prov. bestuur: 
het onderhoud van- cn hot uitvoeren van eenige her* 
stellingen en vernieuwingen aan de gouvernements
gebouwen te Utrocht ged. '78, '79 en '80, in 2 perc 
Aanw. 12 Dec, lc 10 uren. 

sio<hseren , tc 3 uren, door burg. cn weth.: hel 
leveren en planten van 1575 boomen, waaronder eiken, 
iepen, beuken, populieren cn esschen, op den begrinten 
Schildwoldcrmeeiiteweg, loopende van den provincialen 
grintweg te Schildwolde tot den Grauwendijk, ter 
lengte van 3345 M. 

Maandag-, 17 Dec. 
Middelburg, te 10 uren, door het prov. bestuur: 

bet herstellen of vernieuwen van ecnigo prov, water
staatswerken eu wegen in Zeeland, met hun onderhoud 
gedurende 3 jaren, van 1 Jan. '78, iu 16 perceelen, 
tc weten i 

1 en 2, de straatweg van Zierikzee naar Zijpe, en 
do steiger aldaar; 

3 eu 4, dc grintweg door Wolfuartsdijk, en de 
steiier aldaar-, 

5, de straatweg van Goes naar 's-Gravenpolder; 
6, dc steiger enz. te Hocdekenskcrke; 
7, dc veerdam, steiger enz. tc Katsctievcor; 
8, do Straatweg wederszijds Sluis; 
9, idem van den grooten weg bij Breskens 

naar Gtoedc eu dio van Groede naar Nieuwvliet; 
10, de straatweg van Schoondijke naar IJzcndrjke; 
11, idem van Oostburg naar Zuidzandc; 
12, de straat- cn grintweg vau Terneuzon naar Akscl; 
13, idem idem van Hulst naar Wals

oorden ; 
14, de steigordam, met steiger, enz. to Walsoorden; 
15, devoerdnm, heuvel cn wachthuisje tc Camperlaud; 
16, de steiger, veerdam, enz. tc Cortgene. 

Int. bij don hoofdingenieur te Middelburg cn bij de 
betrokken ingenieurs. Aauw. 10 on 13 Dec. 

tmnlerdam, tu 12 uren, door burg. en weth.: de 
levering vau 13,000 tons zuiicnbazalt. Iul. bij deo 
directeur der publieke werken, op hot raad uis. 

Illnadag, IS llee. 
UulvendrecM, te 12 uren, door het R. K. paro

chiaal kerkbestuur, bij P. van't Klooster: hotbouwjn 
eener kerk met 2 torens en het verbouwen der pas
torie. Inl. bij den architect Th. Asseler, te Amsterdam. 
Aanw. 17 Dcc, tc 12 uren. 

Danderdag, 20 Dee. 
'••Hage, te 12 uren. door liet ministerie van water

staat enz., ten dienste dor Staatsspoorwegen: lo. hot 
maken cn iiihaugcu van houten deuren voor hot lm. 
tenhoofd aan de voormalige Marincsluis te Vlissingen. 
Inl. bij denhoofüngeaieur to Middelburg. Aanw. 18 
en 15 Dec; 2o. de levering van bureaubehoeften voor 
de onderscheidene bureau's der Staatsspoor wegen. 

Harllngen, tc 12 uren , door den burgemeester: het 
dicphoudeu der havens tc Harlingen, alternatief voor 
den tijd vau 3 of 5 jaren. Aanw. 13 en 20 Dec, 
telkens te . uren. 

Haarlem, tc aren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, uau het gobouw van het prov. best: 
het «jarig ouderhoud der Rrjkszeoweringcn op Wie
ringen. Aauw. 15 Dec Raming ƒ6000 per jaar. 

Vri jdag , SI Dee. 
Den Burg (op Tossol), te 12 uron. door liet bestuur 

van het waterschap der 29 (iemeenschnppelijkc Polders 
on Tessel, leu raadhuize: hot makeu van ecu wind-
vijzclmoleu in den polder Het Noorden op Tessel. 
Inl. bij den opzichter van den waterstaat L.Koot, te 
Helder. Bilj. iuz. vóór II uren bij dou dijkgraaf. 

Zaterdag, tl Der. 
Heegeveen, te 12 uren, door den ontvanger der 

reg. en dom,, bij J . Thomas: lo. hel slechten van de 
vestingwerken tusschen den weg uaar Dalea en de 
haven cn liet aanloggen vau twee wegen op dit deel 
der vesting. NB. De te verwerken hoeveelheid grond 
bedraagt ongeveer 61,500 M 1 ; 2o. de verdere slechting 
dor vestingwerken gelegen ten zuiden en westen van 
Koevorden tusschen de verlengden der Benthcïmor-en 
Friesche straten, heuevens het aanleggen vaa wegen 
op dut doel der vesting. NB. De te verwerken hoe
veelheid grond bedraagt ongeveer 145,400 M 3 . Aanw. 
19 cn 20 Dec, te 9 uren. 

Vrijdag, 1* Dee. 
l'trerht, te 2 uren, door dc maatschappij tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan het centraal bureau: het 
maken eener lampisterie in dc rijtuigouloods westelijk 
van het hoofdgebouw op het station Bokstel met by-
komende werken, ton behoeve van den spoorweg 
Maastricht—Breda. Inl. bij den secticingeuieur te 
's-Bosch. Aanw. 11 Dcc. 

\tloop van Aanbestedingen. 
(•leaen-Vleuwkerk, 10 Nov.: hot amoveeren en we

deropbouwen van een gedeelte van het hervormden-
kerkgebouw ; minste inschr. was J. Kooijman, te Wijn
gaarden, voor / 10,980. 

Leeuwarden, 17 Nov.: de levering van OOgegoten-
ijzeren lantaarnpalen; minsto inschr. was J. C . Kutscb 
Lojciiga, le Leeuwarden, voor ƒ 1 1 4 0 , 

Drenr i jp , 15 Nov.: hot graven en op den loswal 
brengen van 2500 stère steenbakkerski ei ten behoeve 
der steenfabriek van J . Zeper; ingekomen 4 büj., als: 
W. v. d. Veer, te Marsum, ƒ 1365 
Torpstra, „ Kingmniille, „ 998 
J. Tolsma, „ Dronrijp, „ 950 
H. J. Boet ter, „ Oudebiltzijl, „ 9M 

Medcmbllh , 22 Nov: lc perceel, hot amoveeren en 
recoustrueeren van 370 M. steenglooiing ens.; minste 
inschr. was J . Schrcuders, le KoUiorn, voor ï'&flfiQti. 

de levering van de voor dit werk benoodigde rijs. 
materialen; minste inschrijver was T. Swets Ts., te 
Ameide, voor ƒ12,651.93. 

2e perc de waterkeering binnen Medemblik; minste 
inschr. was J. Franssen, te Medemblik, voor ƒ8944. 

'a-Kairh, 23 Nov.: het 3iarig onderhoud der inun
datiesluizen in don linker Maasdijk boven Woudrichem 
en in den Altenaschec zeedijk aan de Bakkerskil; 
ingek. 2 bilj., als: 
C. Verzijl Hz., te 

Woudrichem, ƒ 3506.97 of ƒ 1168.99 per jaar 
C. Kent ie. idem, 3414. „ 1133. „ „ 

V e n l o o , 23 Nov.: de levering van ca. 100 M3eiken
hout voor de vernieuwing van het bovendek dor 
Maasbrug; ingek. 12 bilj., als: 
O. Mol, te Breda, ƒ 9390.69 
De Boer en Van der 

Groot, „ Hoogesand, „ 9125. 
Felix van Wijlick, „ Kessel, „ 7989. 
W. Giesen, „ Doesburg, „ 7933. 
Pasman, „ Ruhrort, „ 7842. 
G. J . Boelen en Co., „ Leiden, ., 7837.15 
J. Ketels, „ Lottum, „ 7760. 
L. Laudy, „ Venloo, „ 7700. 
Alb. Maasscn, „ Duisburg, „ 7600. 
G. Alberts La. en Co., „ Middelburg. „ 7400. 
F. Clercx, „ Bokstel, „ 7375. 
J. van Wescl en 

LÖbichcr, „ Korvcnheim, B 6799. 
Zwelle , 23 Nor.: bot onderhouden van de gebou

wen van het prov. bestuur cn het huis bewoond door 
den Commisiaris des Konings, ged. '78, in 2 perc; 
minste inschr. waren: le perc- G. Schutte, te Zwolle, 
voor ƒ 1 4 2 3 ; 2e perc. J. J. Hardon, te Zwolle, voor 
ƒ 567. 

(•reningen, 26 Nov.: het vernieuwen, herstellen 
en onderhouden der bestratingen binnen do gemeeute 
over 1878, '79 en '80; minste inschr. was IL J- Kroon, 
te Groningen, voor 36 ccut per M*. 

'a-llage, 27 Nov.: lo. hot afbreken der onteigende 
gebouwen in do Lange Pooten, in 5 perc; miuste 
inschr. waren : 

perc. 1, F. W. van der Net, voor ƒ 1 8 0 0 ; 
„ 2, C. vau *t Woud, voor ƒ2800; 
„ 3, A. Blok, tc 's-Gravendeel, voor ƒ5400; 
„ 4, F. VV. van der Net, voor ƒ4600; 
„ 5, De Koo, tc 's-Hagc ea De Boer, te Oost-

znan, beiden voor ƒ2300. 
P. Hazobroek, tc Dordrecht, had voor dc massa 

ingeschreveu voor /16,250. 
2o. het oprichten van ecu machinegebouw tot plaat

sing van het poinpvvorktuig voor de rioleering van 
Schflvcningcn; minste inschrijver was P. Kuypor, te 
's-Hage, voor ƒ6606. 

i r n h r n i , 27 Nov.: het, makeu van cene aiuiliech-
tingskrib cn een strekdam in don Nedcr-Riju ev< n 
beueden den havenmond; ingek. 9 biljetten, als: 
W. M. Nijeaes, te Arnhem, ƒ 4387 
J. Wegman, „ Pannerden, „ 4349 
H. A. Pauwen, „ idem „ 4200 
A. Vale. „ Arnhem, „ 4126 
H. W. Jansen, „ Huissen, „ 3980 
F. E. Terwindt, „ Pannerden, „ 3977 
J. H. Hoijiuck, „ idem „ 3950 
R. A. van den Borgh, „ idem „ 3888 
O, Muskens, „ Lobith, „ 3690 
gegund. 

Scbeeneerd, 27 Nov.: het houwen van 3 houten 
draaibruggen over de hoofdwijken A, B en C, in het 
veeiischap Odoorn: ingek. 3 bilj., als: 
R. Postma, te N.-Amsterdam, ƒ 6 9 1 9 
R. Huuse, „ Assen, „ 6794 
A. Warssen, „ Noordbarge, „ 6767 

Ketterdam, 28 Nov.: hot bouwen van eeoe ijzeren 
basculebrug op steenen landhoofden over de Wijn
haven, ter plaatse van de afgebroken Groote Wiju-
brug; ingek. 12 bilj., als: 
Wed. 8. Camesi en Co., tc Rotterdam, ƒ 71,937 
N. Dc Brey, „ idem „ 65,500 
W. D. van Mourik, „ Drumpt, „ 63,300 
E. S. Reijmer, „ Rotterdam, „ 61,000 
J. v. d. Vlugt Jr., „ l>ordrecht, „ 59,959 
J. M. Haagen, „ Rotterdam, „ 59,390 
Ph. Vorbruggen, „ Waddinksveen, „ 58,897 
S. 11. Tassctneijor Jr., „ Rotterdam, „ 58,489 
A. Heukemans, „ idem „ 56,200 
11. \\ ruiloven, „ Schiedam, „ 56,160 
G. Key, „ Rotterdam, ., 52,350 
A. G. den Boestcrd. „ Hillegersberg, „ 52,283 

'a-llage, 28 Nov.: het uitbreiden der Oranjekazerne 
aldaar; minste insehr. was Ph. Vcrbruggen, te Wad
dinksveen, voor ƒ39,478. 

'n-llage, 28 Nov.: lo. het uitvoeren van eonige 
werken tot voortzetting der steen bezetting langs de 
zeezijde vau dc leidammen van het Koteldiep ; minste 
inschr. was K. Schut, te Pannerden, voor ƒ10,700. 

2o. de levering vau ballaststeon tot het ouderhoud 
der Rijksrivierwerken op de Bovon-Maas, iu 2 perc; 
minsto inschr. was E. Janssons, tc Roermond, resp. 
voor ƒ9500 en ƒ 8690. 

3o. het maken van een iicilput, tosleidingsbuis en 
gebonwtjo voor acne peilschaal te Remmerden; minsto 
inschr. was J. Barncveld, te Vreeswijk, voor ƒ1840. 

4o. het wegruimen van oen in dc Boven-Mcrwcde b j 
Goriuchem gezonken vaartuig; minste inschr. was L. 
Noman, te Ouddorp, voor ƒ 2949. 

5o. het ged. '78 onderhouden van- cn liet doen van 
eenige herstellingen aan de Lanilsgcbouwon tc 's-lluge; 
minste inschrijver was G. Klomp, tc 's-Hage, voor 
ƒ 26,341. 

Nijmegen, 28 Nov.: het gedeeltelijk slechten van het 
fort Sterreschans cn bet verleggen van een deel van 
don weg van Nijmegen naar Kleef nabij den Uitgo-
branden molen: iugekomcu 11 hi Ij etten , als: 
H. Leeuwrik, te Hardinksveld, ƒ 15,666 
C. Sterk, „ Hcukelom, „ 12,096 
A. Helsen, „ Gent, „ 9,999 
J. F. Kerkhof, „ Nijmegen, „ 7.7S1 
Schrcuders, „ Kolhorn, „ 5,280 
W. J. v. d. Haar, „ Wilp, „ 4,900 
J. van Oijen, „ Nijmegen, „ 4,790 
O. J. Groot, „ St.-Anna, „ 4,640 
Adr. Soeters, „ Vuglit, „ 3,999 
J. Hillen, „ Grave, „ 2,790 
L. Verhoeven, „ idem nihil, 

tr i l l ion, , 30 Nov.: liet vormen eener nieuwe uit
monding tot verbetering vau het 6e pand van hot 
Apcldooinschc Kanaal; minste iuschr. was W. J. van 
der Haar, te Wilp, voor ƒ16,900. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

'9-Gravenhage. De hoofdingenieurs van den 
waterstaat zijn vanwege de Regeering uitgenoodigd 
tot het opnemen der noodmaterialen, welke zich in 
de magazijnen van de langs de hoofdrivieren gelegen 
districten bevinden; omtrent de genoegzaamheid dier 
materialen, met het oog op den aanstaanden winter, 
zal door genoemde hoofdambtenaren verslag behooren 
te wordeu uitgebiuchl. 

— Uit het 18de verslag van den staat der Aca
demie van Beeldende Kunsten alhier, overl876—77, 
blijkt dat bij den aanvang van den cursus 359 leer
lingen waren ingeschreven; de vrouwelijke cursus 
bestond uit 42 ii 45 leerlingen; de zalen waren dan 
ook alle overbezet eu de behoefte aan meenlere uit
breiding van l'i«-.i!iieii deed zich dan ook zeer ge
voelen. Zoowel het onderwijzend jiersoneel als de 
leermiddelen warden uitgebreid. Jammer, dat de 
balans der Academie nog een tekort van ƒ 3 0 6 , 6 ö ' / j 
aanwijst. 

— Door de Britsch-Indische Regeering worden 
uitgeloofd : 

een prijs van 50,000 ropijen, aan den uitvinder 
vun het beste werktuig of de doel treffendste methode, 
ter bereiding der vezelen van Rbeea, rami of Chi-
neeseh gras (Róluneria nivea); 

een prijs van 10,000 ropijen, aan den uitvinder 
van het meest nabijkomende werktuig of methode. 

De beproeving zal geschieden in Augustus en Sep
tember 1879. Dc ter mededinging in te zenden werk
tuigen moeten uiterlijk op 15 Augustus van dat jaar 
tegenwoordig |zijn te Saharanpun in de noordweste
lijke provincie van Engclsch Oost-Indie. 

Amsterdam. De aanlegsteiger, die te IJmui-
den voor rekening der Kanaalmaatschappij gebouwd 
wordt, zal een lengte verkrijgen vau 80 meter. Die 
te Velzen, nabij de Velzerbrug, bekomt een lengte 
van 40 meter. 

Sedert Zatenlag werkt in de buitenhaven te IJmui-
den , bij wijze van proefneming, een luchtdrukmachine, 
om het overtollige zand boven de Liitine weg te voeren, 

(ƒ / . Ct.) 

— De heer W. T. Schuttevaêr heeft op tachtigjari
gen leeftijd eene geschiedenis over het Zwolsche Diep 
geschreven. Het werk, dat voor rekening van den 
schrijver ter stoomsnolpersd rukker ij van Willinge Gra-
tama te Assen gedrukt werd , di-aagt tot titel: »Eenige 
lhistorische niededeelingen uit de geschiedenis van 
»het sedert 1843 zoo berucht geworden Zwolsche 
«Diep tot aan het einde van 1s7ü door W. T. 
•Schuttevaêr,'' Het doel van den schrijver is ge
weest, om deze geschiedenis voor de vergetelheid te 
bewaren; in korte trekken wonlt geschetst, wat door 
hem gedaan werd om het aller onrechtvaardigst 
toltarief te bestrijden en het vaarwater te verbeteren. 
Gedurende drieen-dertig jaren heeft schrijver de 
belangen der schipperij behartigd en daarbij geruimen 
tijd als hoofdbestuurder werkzaam geweest der Ver
eeniging, die ziju naam draagt, zoodat hij onge
twijfeld de beste bouwstoffen voor het historisch 
overzicht kon leveren. 

Wij bevelen de lezing vau het boek ten zeerste 
aan, en vertrouwen dat de geschiedkundige mededee
ling der lijdensgeschiedenis van het Zwolsche Diep 
voor het vervolg rijke vruchten kan dragen, temeer 
nu er een afzonderlijk Departement van Waterstaat 
is opgericht eu het hoofd daarvan zich met de tech
nische vraagstukken /al kunnen bezig houden. 

Den beer Schuttevaêr komt voor zijne onvermoeide 
belanglooze jwgingen om dor schepping behulpzaam 
te zijn, den dank van velen toe. 

— Aan 'a Rijkswerf is men sedert eenige dagen 
bezig de vijftien stoomkanonn eerbooten , die in 't dok 
liggen, op 't droge en onder dak to brengen. 

De loods is 113 M. lang bij 22 M. breed en is 
overdekt door twee kappen, hoog aan de goten 7.75 
en aan de nokken 12 M. boven A. P . , gedragen 
door 132 kap- en 88 middenstijlen, waanloor een 
lokaal vun 248Ü vierk. meter oppervlakte gevormd 
wordt. 

Onder de kappen zijn vier pareu slagbedden, 
ieder lang 100 M. Zij loopen buiten de kappen met 
eene helling van 34 M. lengte tot op den bodem 
van het dok (4.20 M. onder A. P.) Op deze hel
lingen wonlt ecu driehoekigen wagen geplaatst, wiens 
bovenvlak (evenwijdig liggende met de watervlakte) 
voorzien is van een slede of wieg, waarin de kanon
neerboot moet worden opgevangen. De wagen 
wonlt daartoe zoo diep mogelijk neergelaten, 
de boot er boven gebaald en dau, met kolossale 
kostbare gijns, die met twee gangspillen achter 
in de loods staande wonlen bewerkt, opgetrokken 
totdat de boot geheel boven water staat, de 
voorkant van den wagen tegen de bedding aansluit 
en dus het bovenvlak van den wagen op één lyn 
met de bedding komt le liggen; vervolgens wordt 
de wagen met zware ijzeren haken aan de bedding 
bevestigd en het vaartuig met de slede, die inmid
dels van den wagen is losgemaakt, van dezen open 
over de bedding geschoven lot op de bestemde plaats. 
Door deze inrichting wonlt de schadelijke beweging 
van het dompen voorkomen. 

Op iedere bedding kunnen vier booten geplaatst 
worden, zoodat de loods in 't geheel zestien stoom* 
kunonneerbooteii kun bergen. 

Varia. 

Iriseerend glas. Sinds eenigen tijd ziet men 
in de glaswinkels, o. a. in die van de llrmu Focke 
en Meltzer, Kalverstraat te Amstenlam, allerlei 
glazen voorwerpen uitgestald, die door de verschil
lende kleuren, welke zich aan hun oppervlakte ver
tonnen, de algemeene aandacht trekken. Om dit 
kleurenspel — het zoogenaamd iriseeren — voort 
te brengen, wonlen de voorwerpen aan verschillende 
bewerkingen onderworpen, bewerkingen, die eigen
lijk geen ander dod heblien dan kunstmatig na te 
bootsen wat de natuur ons dagelijks by het ver-
vveeren van de vensterglazen te zien geeft. Hierbij 
bedekt zich onder den invloed van zon cn regen het 
glas met een attent dun laagje, dat tot het ont
staan van die vele kleuren aanleiding geeft. Fa
briekmatig wonlt dit verkregen door de voorwerpen 
in een oven te plaatsen en hierin, zoodra de tem
peratuur hoog genoeg is, een mengsel van twee dee
len koolzuur barium, I deel strontiaan en 4 naaien 
tinzout te werpen; of ook door het onder don in
vloed van warmte en druk aan de werking van wa
ter bloot to stellen, waaraan 15% zoutzuur is toe
gevoegd. Daar men IMJ tnepseaing van de eerste 
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mot bode dikwijls gevaar loopt, dat de glazen plaat
selijk met een witten aanslag bedekt worden, ver
dient de tweede ongetwijfeld de voorkeur. 

Een nieuw bestratingsmaterieel. Hij ge
legenheid dat de slakketiwol te Amsterdam het eerst 
in deu handel kwam, is medegedeeld. dat deze 
verkregen wordt door en stroom van lucht of 
stoom te persen door de slakkeu uit de hoogovens, 
als zij nog vloeibaar zijn. Thans kan melding ge
maakt worden van een nieuwe toejiassing, die door 
Woodward is uitgedacht. De vloeibare slakken nl. 
worden in een door hem geconstrueerde machine in 
vormen gegoten en daarna in een oven gegloeid. Hij 
verkrijgt dan steenen, die voor metselwerk en voor
namelijk voor bestrating dienen kunnen. In Darlington 
en andere plaatsen wei-den ze tot dit laatste doel
einde beproefd; bet resultaat was, dat /c zelfs hij 
zware lasten duurzaam en zeer weinig aau slijting 
onderhevig waren, dat ze niet glibberig werden en 
dat de daarover rijdende voertuigen weinig gedruis 
maakten. Bij de heerschende quacsties over het in 
te voeren bestiatingsmaterieel. kan het zijn nut heb
ben hier op deze slakkensteenen te wijzen. 

Correspondentie. 

Oen Heere V. IV. C. te A. Het antwooitl op 
uw schrijven in zake Portland cement zal dezer 
dagen gegeven worden. 

Oen Heere J. G. L. te Z. De artikels zijn ont
vangen en nog deze week zal daaromtrent Inricht 
worden. 

Verschillende toegezonden stukken moeten ter zijde 
worden gelegd eu voor volgende nomiuei-s l>estemd 
worden. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor Dc Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

XX o d a c t i e 
van genoemd Weekblad. 

X o t Vi ' i )c lujz; -uvon<t n e g e n u r e n 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

A d v e r t e n t i e n . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Vuor rekening van den Staat der Nederiawlrn.) 
Op Vrijdag den 28 , t e n December 1877, des namid

dags ten 2 ine, aau het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n». 184. 
Het maken eener LAMPISTERIE in 

de rijtuigenloods westelijk van het 
hoofdgebouw op het station Boxtel 
met bijkomende werken, ten behoeve 
van den spoorweg van Maastricht 
naar Breda. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving vol
gens Ait. S3 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 28 , l e n November 1877 
ter lezing aan het Centi-aulbureau hij de Moreelse 
Laan en aau het bureau van den Sectie-Ingenieur 
tc 'e Hertogenbosch en is op franco aanvraag op 
gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-Inge
nieur te 's Hertogenbosch. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
H -I" December 1877. 

Utrecht, den 27* , eB November 1877. 

Ontmanteling van Coevorden. 

OPEXBABE AWBESTEDING. 
D E ONTVANGER DER REGISTRATIE E S DO

MEINEN TB HOOGE VEEN zal op Zaterdag den 
22 December 1877, des middags om 12 ure, bij 
J. THOMAS, Logementhouder te Hooge veen, in 
het openbaar 

AANBESTEDEN: 
a. Het slechten van de Vestingwerken 

tusschen den weg naar Dalen en de 
haven en het aanleggen van twee 
wegen op dit deel der vesting. (Be
stek n°. 5 

NB. De te verwerken hoeveelheid grond bedraagt 
ongeveer 61500 M». 

b. De verdere slechting der vestingwer
ken gelegen ten zuiden en westen 
van Coevorden tusschen de verleng
den der Bentheimer- en Friesche 
straten, benevens het aanleggen van 
wegen op dat deel der vesting. (Be
stek nu. 6;. 

NB, De te verwerken hoeveelheid grond bedraagt 
ongeveer 145400 M 1 . 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving voor 
elk der bestekken afzonderlijk en in massa. 

Bestekken en teekeningen liggen vun af 26 No
vember 1877 tei- inzage aan de kantoren der Re 
gist rat ie en Domeinen te Assen, Zwolle en Hooge* 
veen cu zijn aan laatstgenoemd kantoor togen be
taling van / I per exemplaar te bekomen. 

De aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
Woensdag cn Donderdag den 19 eu 20 December 
1877, des voormiddags om 9 ure. 

Aanbesteding. 
Do BURGEMEESTER uVr gemeente ARNHEM 

znl Dingsdag 4 December 1877, 's namiddags 1 uur, 
in het ojMiribaar ten Gemoentehiii/e, aanbesteden: 

lu. Het maken, leveren en stellen 
van SCHOOLMEUBELEN in twee per 
eeelen. 

So. Het doen van BORINGEN VOOR 
DRINKWATER aan School No VII, 
Hommelstraat 

Aanwijzing voor 1°. Woensdag 28 November e. k. 
's namiddags 1 nnr aan School No. X (Sjiijkerstraat); 
bestekken tegen betaling ter Secretarie verkrijgbaar. 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZUID-

LAS D zijn voornemens, behoudens nadere goedkeu
ring, op Woensdag, den 12 December 1877, des 
namiddags te één UUT, ter Raadkamer dier Gemeente, 
in het openbaar aan te besteden: 

den bouw van eene bewaarschool met 
eene woning voor de onderwijzeres 
en een veld wachters woning, Raad
kamer enz. op het daartoe bestemde 
terrein in de Gemeente Zuidland. 

Bestek en teekening liggen ter inzage ter Raad
kamer van af den 26 dezer en zijn bestekken op 
franco aanvraag, tegen betaling van een gulden, 
tc verkrijgen ter Secretarie van gemelde Gemeente. 

De locale aanwijzing op bet terrein zal plaats 
hebben op den dag der aanbesteding, des voormid
dags te elf uur, door den met den bouw («lasten 
Architect den Heer H. E. DE BAAN te Schevenin
gen, bij wien tevens nadere inlichtingen op [ran co 
aanvraag zijn te bekomen. 

Zuidland, 20 November 1877. 
Burgemeester en Wethouders, 

DE JONGH, Burgemeester. 
P. LAMMERSE, l'. Sccretais. 

Aanbesteding. 
H E T COLLEGIE VAN DAGELIJKSCH BESTUUR 

VAN HET WATERSCHAP DER 29 GEMEENSCHAP
PELIJKE POLDERS or TEXEL, zal op Vrijdag 
21 December 1877, 's middags 12 ure, ten Raad
huize aan den Burg op Texel, onder nadere goed
keuring van Hoofd-Ingelanden iu dat Waterschap 

AANBESTEDEN: 
Het maken vaneen WIND VIJZELMO

L E N in den polder het Noorden op 
Texel. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving vol
gens § 441 der A. V . De inschrijvingsbiljetten zul
len een uur voor ds aanbesteding bij den Heer Dijk
graaf van genoemd Waterscnnp moeten worden be
zorgd. 

Het gewijzigde bestek cn de teekening liggen ter 
inzage voor gegadigden ter Secretarie van genoemd 
Waterschap aan den Burg en te Helder bij den 
Heer L. KOOT, Opzigter van den Waterstaat, al
waar op franco aanvrage ook inlichtingen zijn te be
komen. 

Texel, 20 November 1877. 
Het Collegie van Dagelijksch Bestuur voornoemd: 

S. KEIJSER, Dijkgraaf, 
Sn. KEIJSER Pz., Secretaris. 

HAARLEMMERMEERPOLDER. 
DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN DEN HAAR-

LEMMLHStEERPOLDEB zullen op Vrydag den 
7 December 1877, des namiddags ten 1 ure, ter 
Secretarie des polders in de Jansstraat te Haarlem, 
in het openbaar bij enkele ins hiijving 

HERBESTEDEN: 
Het verdiepen van eenige vakken 

Hoofd- en Kruisvaart in genoemden 
polder. 

Bij deze herbesteding is de termijn van 
oplevering van het werk gesteld op 
1" Augustus 1878, terwijl de Aanne-
niet verpligt is dadelijk na de goed
keuring der besteding met het werk 
aan te vangen. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Hoofd-
opzigter te Haarlem en bij de betrokken Opzigters in 
den polder. 

Bestekken zijn op franco aanvragen gratis ver
krijgbaar ter Secretarie des polder» en liggen op de 
gebruikelijke plaatsen ter lezing. 

Aanwijzing in loco zal geschieden op Vrydag 30 
November 1877, des morgens ten elf ure, te beginnen 
aan den CruquiuB, 

H A A R L E M , 20 November 1877. 
Dijkgraaf cn Heemraden voornd.: 

J . W. M. VAN DE P O L L , Dijkgraaf. 
J. C. VAN DE BLOCQUERU, Secretaris. 

D E BURGEMEESTER VAN HABLISGEN zal op 
Donderdag den 20 December 1877, desmiddngs 12 
uur, bij enkele inschrijving publiek aanbesteden: 

Het diephouden der Havens te Har
lingen, alternatief voor den tijd van 
3 of 5 Jaren. 

Bestek cn voorwaarden liggen ter Secretarie der 
Gemeente ter visie en zijn tegen betaling van / 0,2."» 
aldaar verkrijgbaar. 

Aanwijzing 13" December a. s. en den dag der 
aanbesteding, telkens voormiddags uur. 

HARLINGEN, 28 November 1877. 
De Burgemeester voornoemd, 

V A N H E E M S T R A . 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge-

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 17 
December 1877 , ten 12 ure desmiddngs, op het 
Raadhuis, in het openbaar hij enkele inschrijving doen 
aanbesteden : 

de levering van 13000 ton Zuilen-
Bazalt. 

De vonrwanrden dezer aanbesteding zijn uitslui
tend te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente tegen 
betaling van ƒ 0 . 1 5 , en liggen voorts ter inzage ten 
kantore van do Publieke Werken op het Raadhuis. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan hot bu
reau van den Directeur der Publieke Werkeu, op 
het Raadhuis, des morgens van 10—12 uur. 

Burgemeester cn Wethouders voorn., 
Amsterdam, DEN TEX. 

24 November 1877. De Secretaris, 
F. H. VAN N O T T E N , l. S. 

K L I N K E R F A B R I E K . 
De ondergeteekenden zijn er in geslaagd op hunne 

Nieuw opgerigte Stoomsteenfabriek ><Petra" 
aan den Ussel bij Deventer enkel KLINKER te 
kunnen fabriceren, en bevelen zich dientengevolge 
aan bij Heeren Architecten, Aannemers cn Gemeen
tebesturen tot het leveren van groote partijen Straat-
steenen en vlakke Klinkers. 

STEGEMAN, SCHOEMAKER & BROUWER. 

Fabriek „de Hollandsche Ussel." 
DE JöNCffl & Co, Civ. Ing. 

te O U D E W A T E R . 
Handel in vcrtikale en horizontale Stoomwerk

tuigen, Ketels, Drijfwerken, Machineolie enz. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Tafelbazalt-groeven 

in RIJNPRUISSEN, 

Handelaar, in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland Cement, 

KALK, BKOISSTKES. VUURVASTE STEENES, ESZ-
Sieuwehaven S.zijde 55, I tot tcr i la in . 

B. HOLSBOER te Arnhem. 
FABRIEK en M\GAZIJN van Instrumenten 

voor wetenschappelijk gebruik. Alle soorten van 
Baro- cn Thermometers. Veld-, Marine- en 
Theaterkijkers, Brief balansen, enz. enz. 

PRIMA QUALITEIT 
levert op keur, 

per vat tot ƒ6.—, per 25 vaten f 5.70, 
per 50 vaten / 5.40, 

bij grootere partQen over den prys nader 
overeen te komen, 

AUGUST OSTER, 
G l a s h a v e n 12 te R o t t e r d a m . 

Aan de S T E E N H O U W E R I J 

D. W E E G E W I J S . 
Rapenburg 43 te Amsterdam, 

bevindt zich ook een G R O O T M A G A Z I J N van 

HIARMEKE^ SCHOORSTEENMANTELS. 
van nette, soliedo bewerking, tegen zeer billijke prijzen. 

VM RIETSCHOTEN & HOUWER 
WIJNSTRAAT, 

R O T T E R D A M . 
L O C O M O T I E V E N . 

LOCOMOBIELEN. 
HIJSCHWERKTUI&EU. 

MACHINES voor Houtbewerking. 
CENTRIFUGAAL- ü .WHERE POlli'El 

FABRIEKSWERKTUIGEN. 
E L E V A T O R S . 

Amer ikaansche 
H O U T B O O R M A C H I N E S 

(voor handenkracht), 
borende bijzonder snel en zuiver gaten van 1, 
I J , 2, 2 i , 3, 81, 4, 4Jj cn 5 cM. cn reeds bij 
een groot aantal Molen-, Wagen- en Meubel-
makers, Aannemers en Timmerlieden in ge
bruik ; voorbanden in het 

Magazijn voor Werktuigen en Gereedschappen 
voor Land- en Tuinbouw. 

LOl'IS NAGEL, Arnhem. 

Te Huur c» Te Koop. 
M O D D E R B A K K E N en D E K S C H U I T E N van 
verschillende afmetingen. 

H E I - M A C H I N E N en L O C O M O B I L E S . 
H A N D E L in B O U W M A T E R I A L E N en 

S T E E N K O L E N . 
Adres: de Firma Gebr. SCHOONF.NBURG, Kleine 

Wittenburgerstrant te AMSTERDAM. 

X X . E ï S T J Y V B R , 
S T O O M K E T E L M A K E R 

cn Fabrikant van Stoom- en andere Werk
tuigen, voorheen Lid der 

firma SUYVER Hk. JONKER & Zn., 
levert in den kortst mogelijkcn lijd K E T E L S van 
alle bekende typen; belast zich met alle repara
tion en veranderingen aan bestaande Ketels. 

Hollandsche Tuin, 
B i c k e r s t r a a t 3 0 e n 2 2 , 

AMSTERDAM. 

TER PERSE: 

De maatschappelijke waarde 
VAN 

onzen arbeid en van onze kennis, 
DOOR 

ar. et . H J G T K R I 

Prijs vijftig Cent. 
Bestellingen aan S. OCHTMAN k ZOON, Boek

handelaren tc Zicrikzcc. 

SUIJVER Hk. JONKER &. ZOON, 
S T O O M K E T E L M A K E R S te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

VAN RIETSCHOTEN &. HOUWENS, 
W I J N S T R A A T , 

le kwaliteit P O R T L A N D C E M E N T op keur uit de fabrieken van de Barham 
Brick Lime 4. Cement Company Limited te London. 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A L DE3 T R A V E R S , 
geeft berigt dat duor haar tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S St. C°. te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden nis aan de Fabriek, Heltweg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Gedrukt lm G. W. VAN Jji.lt WIEL * C° te Arnhem — Alle stukken en advertentien te adreuecren aan den Redacteur F . W. VAN GENDT JGm. te Arnhem. — Uitgave van 1). A. THIEME. 

Twaalfde jaargang. I*. 49. Zondag 9 December 18/7. 

DE OPMERKER 
W E E K B L A D 

VOOB '' 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en W W K B A Z E N . 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JOz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Verschijnt Zondig*. Prys per 3 maanden ' l.na. Men abonneert zich voo 
een jaargang. Afzonderlijke noiuiucr. bij vooruitbestelling 15 centa. 

A l l e stukken en advertent: ia te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 
Vuu 1—5 regels fl.—, vertier voor eiken régel jiUaUrtiiiiite 20 i-euts eu 10 n 
vour een Dommer van het Med. Advertentien vuor liet linitcnlaiiil Üüeeutti pern 

DE GROOTE ZUID-IIOLLANDSCHE OK DÜRUSCHE 
WAARD MKT AANHOORIGHEDEN SA DEN 

ST.-EI.ISABETH'S-VLOED IN 11*21. 
De overat rooming vnn deze waard in den St.-Eli* 

snbethsn.u-ht luul nagenoeg gelijktijdig plaats over 
de volle lengte barer ringlwdijk ingen a;m de rivier-
zoowel als aan de zeezijde. 

Toen hij Achthoven, even bezuiden vYicldm-ht,de 
sluis bezweek, stormde niet vreeselijk geweld liet 
zeewater door de gemaakte ruimte landwaarts in. 
den IJI ii ten boezem <>|>, en de metei's hooide water
massa bonsde met onwedei-slnaiiliure kracht tegen de 
keersluis, die bij Maasdam tie Maas afsloot. 

Do krachtige aandrang van deze zwniv water
golf deed ook de deuren én de sehotbalken van «leze 
waterkeering bezwijken, nntgi-onddcde sluis en wierp 
de massieve sluishooldcii voor zich uit, en de volle 
zeegolf joeg met woeste vaart de waan! in, alles 
wat baar in die vaart iu tien weg was, slechten-
de eu vernielende. 

Behalve op dit punt, braken op vele andere plaat* 
sen .t.in de zeezijde de dijken door of werden door 
den zworen druk van hel water landwaarts iu voor
uitgeschoven. 

Dooi- de schuring van de binnenstrooiuende massa 
wenlen de gaten al hi-eeder cn diejier, zoodut er 
weldra van de dijken weinig meer overbleef dan de 
plaats, waar ze hadden gelegen. 

Dat «filter aau de zeezijde de eerste en ook reeds 
beslissende doorbraak heelt plaats gehad, kan dui
delijk genoeg blijken uil de diepte, welke bezuiden 
St rijen later werd gepeild mi het water, dat zieh 
HQvend uit die oversfaĵ oomlng beeft gevormd en tlat 
ilaai-oin misschien don naam ontving van Hollandse}, 
IHep, waaronder liet thans nog bekend is. 

Ook tegenwoordig wonlt op die plaats of iu hare 
nabijheid nog eene aanmeikelijke diepte op dat rivier-
gedeelte aangetroffen. 

De dorpen Twintighoeven en Dubbelmonde, gele
gen lusscheu Lage Zwaluwo en de Maas, hadden te
gelijkertijd met de Maassluis den drang vau het bin
nen vloeiende water bet eerst, en het ergst tc ver
duren , tlat zieh over en door den Icidijk aan het 
1 inkerboonl van tien huitenboczem een weg baande. 
L'it het gedeelte van de waard, onmiddellijk gelegen 
beiioonlen Zwaluw eu Drijmele (thans Driinmeleii, 
terwijl het destijds meer zuidwaarts van Drijmele 
gelegen dorp Drim melen, thans een gehucht is met 
slechts een tiental huizon en Oud-Drimmelen heet) 
en Geertriiideiihorg, stortte hel vloedwator, verce-
liïgd met dat, hetwelk van Maasdam da Maas en 
verder de Alm was opgedrongen, zich in die lage 
landerijen van de waard, welke begrensd waren. 
noordelijk door de Mei-wede, zuidelijk door de Maas, 
oostelijk door de Weirke en de Voorn cn westelijk 
door de Dubbelt bij Dordrecht. 

Deze grenzen omvatten sJsoo de geheele streek iu 
«len driehoek Donlnndii-Uorkum en Geeriruidenlierg 
gelegen. 

Bij Diessen liep het binnenwater ide Wercke" als 
voortzetting der West <-n Oost loo|»ende Alm, in 
noordelijke richting langs de westzijde van Werken
dam naar de Merwede; oostelijk van de vereeniging 
der Alm en de Wercke liep ook langs het slot.Mm-
stein eerstgenoemd hinneiu-i viert je met een zijtak 
nooithvaarts naar de Merwede, tegenover Gicsendam; 
op deze belde ontmoetingen der Wercke eu der Alm 
aan de Merwede, vooral op het laatstgenoemde 
punt, waren al du ongunstige werkingen van hel 
water vereenigd cn wel van het vloed water, dal door 
de waard uil de doorbraken nau de zeezijde, cn 
van het vloedwator door hel Itrielsohe zeegat langs 
de Merwede wenl opgevoenl, terwijl het afkomend 
rivierwater- ook «laar tloor het vloeilwater wenl l>e-
lemmerd iu zijn ufvoerloop benedenwaarts. 

Door deze van drie zijden aandringende watennas-
sa's en de zwaiv deining muesten de dijken lum den 
linkeroever der Mei wede het spoedig begeven en ont
stonden er dan ook tegenover Giesendnni do door
braken, tloor welke de opgehoopte waterberg der 
Merwetle, zich met donderend geweld in tie velden 
van bét ln>vengedeolte der waanl stortten. 

Het bezwijken der luwen Indijkingen laat zich ook 
gemakkelijk verklaivn uit de totale verwoestingen , 
die in dc liovcngedeelteti dar waard plants gre|ien. 

Het aan den westelijken oever van de Alm tegenover 
Dussen gelegen slot Atmstein met al de undere in 
de nabijheid gelegen kasteden en kerken verdwenen 
geheel en nl in don watervloed. Met vloedwatei', dat 
van beneden uf deze streken bedektei zou op zich 
zelf de vernieling van dergelijke gi-oote gebouwen 
niet hebben kunnen vemor/iikeii. wanneer men be
denkt, dat tie muren waren gemetseld van het beste 
materieel, eu over den meter dikte hadden en alles 
vciiler op de heebtste wijze was geconstrueerd. 

Van tien solieden en zworen kasteel- en burchtbouw 

to flier tijde in de waanl, kun OOg als overtuigend 
bewijsstuk dienen, bet nog aanwezig overblijfsel met
selwerk van bet aan den linker oever der Merwede 
tegenover Rnanhoek (Beneden veer van Slietlreeht) 
gestaan hchlientl kasteel 't [luis Te Merwede, oos
telijk van de stail Doiilrecht. 

Behalve deze ruïne, is er van de vooruauiii-te 
gehouwen als: het slot Aliilstein, Neder-Blokland. 
Diiijvensteijii, Craijeristeijn, Te Merwede, Rhlatle, 
Aerlsbergeti, de kloostei-s Ecmsteijn en Heijsterbaeh. 
Ijepaaldelijk uiels overgebleven dun tie donken- ge
schiedenis van hun bestaan. 

Evenals van tie doorbraak aan de zeezijde ziju 
ook van de doorbraken aan tic Merwede bij Wer-
kentlnm het Steurgat cu tic Bakkrrskil door hunne 
opmerkelijke diepten Ie herkei als de vroegere 
riviertjes van de waanl de Alm en de Wercke, 
door welke de eerste golf water van de doorbraken 
aau den Merwitledijk het lund overstelpte. 

Aan tie hooge ligging boven het maaiveld vnn tb-
waard, en de hooge en sterkt' muurwerken, welke 
Dordrechl omringden, heelt deze bloeiende koopstad 
het te danken, van dc groote schade der overstroo
ming vrij te blijven, zoodat hij het verminderen van 
tien storm van hier uit zooveel doenlijk in de 
waanl oog wenl gered, vnn wat er te redden over
gebleven was. 

Bij den constanten hoogen stand der opper wateren, 
toen de zee reeds tot haar normale hoogte was te-
rnggekoonl, bleef nog steeds het Merwedewnter 
tloor de waard hccnstiijomen, uls zijnde de kortste 
weg uaar zee, zootlat door de schuring over de 
zachte gronden van tic waard, dc afstroomende 
watermassa vele geulen en diepten vormde, tlie naar 
de geaardheid «Ier gronden iu verschillende richtingen 
zich uitstrekten. Van half December tot in het 
begin van Januari iA)i'l bleven de rivieren nog zoo
veel bovenwater aanvoeren, dat dc dijken dien gtdieelen 
tijd tot aan tie kruin onder water bleven. 

Bij het dalen van den waterspiegel kwamen achter 
reeds vele der ouilergevloeiile hooggelegen streken 
vun da Waard droog tc liggen; 

De aun tic oost- en zuidzijde der waard gelegen 
dorpen, ten getale van zestien , wenlen met hunne 
aangelegen hooge velden weldra van den last tics 
waters bevrijd, terwijl die iu de lage streken mieer 
en meer taspoelftn en geheel wenlen geslecht, 

De natuur, tlie de geheele waard dein verschrik 
kclijke wonde van totale overst rooming hail toege
bracht, bewerkte nok langzamerhand hai-e gedeeltelijke 
herrijzirig uit den vloed. 

De blijvend in zee vemndenle oppervlakte van 
ongeveer 19000 hek laren, meer bijzonder bekend onder 
den naam van Bergscheveld of lüesbosch (nuar de 
massa riet, waterwilg eu biezen, die op de slikken 
gloeiden) verkreeg met den tijd en tloor 's menschen 
arbeid, door aanspoelingen en opslibhingeu een hoogere 
ligging lieti-ekkelijk den normalen stand der aas. 

Wanneer de n-gen en sneeuwwateren van de hooge 
gebergten, aau den oorsprong der rivieren, zich den 
weg bonen naar de bron hunner afkomst, de einde
looss wereldoceaan, voeren zij, naarmate de stroom
snelheid eu tic afkomende massa meer of minder 
belangrijk is, een groot of kleiner deel der vaste 
stollen mede, die zij m hun slroomgebied ontmoeten. 

De StonVn. welkt; het miusi iu specifieke zwaarte 
het water overtreffen nf wier onderlinge samenhang 
(eohacsie) uls vaste massa, door tie warmte der zon 
of andere out landings-factor geheel of gedeeltelijk is 
verbi-okcn, wonien het gemakkelijkst door de stroom-
schuring losgemaakt cu meegevoerd. 

Zootlra de wateren zich in hun Iwuiedoiiloop op 
ruimen bodem kunnen verspreiden, wonlt Me sti-oom-
snelheitl van het water ook eveni-edig minder en 
bèboen daardoor tie ufgevi>crde ingrediënten gelegen
heid , door hunne meerdere zwaarte tlan die van bet 
water, op het stroombed neer te slaan. Zoeken hij 
zwai-e stortivgrns of schielijke ontdooiing der sneeuw 
groote volumen water den uitweg naar lager gelegen 
velden, dmi wonien dOOT tien sterken aandrang dier 
watermassa's, opmerkelijk gTOOtS en zware klimaten 
vnn de mtsen losgerukt , gebmken, nogmaals tot 
kleinen' stukken verbrijzeld, om iu dc ruime velden 
vau het stroomgebied, waar de stroom de vereisehte 
kracht mist tot verderen afvoer, neer te vallen op 
den bodem. 

Door deze voortdurende vet7ameling van raste 
stoffen wonien dc beddingen der rivieren aanmerke
lijk verhoogt! cn vormen er zich Inngznmethaiiil de 
hoogten en ondiepten in bet l-enedengebied der 
stroomon, die zich hoven den liuigiUen waterspiegel 
verheffen en nis zand- of slikplaten (delta's) de uit
gebreidheid van het vasteland vermeerderen. 

Op deze vnichtbare platen ot banken zetten zich ook 
de vegetnle stoffen vast, van eldei-s met hei water al-
gevoerd, komen door de zomerwarmte totontwikke-

hij massa's zich tot pluut- en hoiit-ling en 
gewas. 

Deze werpen wederom hunne iaden af, tlie op 
even natuurlijke eu eenvoudige wijze worden ver
menigvuldigd eu de Ijogrueiingcii uitbreiden. 

Door tic saineiigroeiing dezer vruchten wonien, 
eerder dan antlers hel geval ziju zou, de in het 
water aanwezige stollen opgevangen en vastgehouden, 
welke nu weder op hare beurt medowerken tot 
vci'lioogiug vaa den bodem cn meteen vei~sc.be groei
kracht aanbrengen tot ruimer ontwikkeling. 

Hij eiken hoogen-n waterstand dan de gewone wor
den deze hoogten door de golven overdekt, doch 
laten wederom nieuwen vYjorraad achter, en zoo vor
men zich langzamerhand heuvels, welker bovenvlak
ten voor gewone watei-stumlen reeds onbereikbaar 
wonien, cu voortdurend en auu alle zijden in opper-
vlakte wonien uitgcbieid. 

Voor dc lielangen der scheepvaart moge deze 
werking der natuur minder wenschelijk zijn, de 
oorspronkelijke Biesltosch heeft beraidj echter daar
door zijne wateren steeds tot binnen engere gren
zen mpétén terugtrekken. 

In Ii2."l reeds gelastte tic Graai van Beieren een 
gedeeltelijke nieuwe bedijking van bet overstroomt ie 
land. doch de natte zomer en veel aarde winti 
hielden dat werk terug of vernielden hetgeen was 
uungclegd, terwijl men het volgend jaar voor storm 
cn hooge zee den arbeid geheel moest stuken. 

Iu 113*2 wenlen Dutten en Strijen, vroeger aan 
Zevenbergen vast geweest, bij de Hoeksche waard 
aangetloten. 

Een nieuw gedeelte van Strijen werd met Mijus-
heereuland van Moerkerken en Monnikenland cn nog 
andere gedeelten aau tic Zuid- eu Oostzijde der 
vroegen waard op nieuw door liksche bedijk ingen 
van tie zeewateren in 1438 afgesloten. 

In bet begin tier zestiende eeuw wenlen dc gorseu 
en slikplaten bewesten Heineiioonl, als de Group, 
Strijoiimondergoi-s, de Ruigte, Tollegors, l'iershil en 
tic Koorndijk bij tie Hoeksche Waanl gelrokken. 

Door de uitvinding van dc windwatermolens vor
derden de bedijkingen in het midden der zestiende 
eeuw opmerkelijk snel; evenwel lagen er in 1560 
tusschen Dordrecht eu Werkendam nog vele onbe-
dijkte schorren, begnresd met allerlei ruigte, biezen 
cu hoiitopslag. Aan tie zuidzijde van den Biesbosch 
was men iu dien tijd echter druk bezig mei het 
Inponeren der hoogst gelegen slikken, onder andere 
de Prinscnpoltler enz. 

lu de jaren van 1589 toi h ï l " wenlen morel-de 
bedijkingen aan «lc zijden der rivier tic Merwede 
druk doorgezet en wel Dubbeldam, Alloysen of Boven-
•lolder, de Mvle, Wicldroeht, Twint'igl»N-vcn. de 
Krabbe enz. 

Vink bij Dordreohl wenlen dejndyMngen krachtig 
vcortgesel iu lt>47 an 1056 en volgende jaren. In 
16(10 wns bel geheele eiland van Dordnviil bedijkt 
en werden telken j.uv nieuwen hooge oonsfiUringen 
binnen dc bedijkingen besloleii. 

Ook dc slikken Uf Mist en de stad Dordrecht en die 
aan de Noord-Brabantscbe zijde wenlen steeds in 
meerdere uitgebreidheid van het vlocdwater door om-
küilingcu afgesloten . zoodat bijna de gotische Bies
bosch voor tie tweede maal. en wij willen hopen blij
vend, uls gras- cn bouwland, griend, riet en bies-
velden zijne buitengewone vruchten afwerpt. 

Verscheidene der bij tien St. Elisabeths vloed gevormds 
geulen en rivierspmuken ziju door de opslibbingen 
in land berst-lin-i-n ol binnen de polders ingedijkt. 

Door de uilviM-riug vau het ontwerp tol vorming 
cencr eenige rivier hiplauls vnn de tallooze kleine 
killen, wenl door de daartoe noodige afsluiting dier 
killende aanslibbing cu ophoogiug der achter dcaf-
sluitdummen rallende platen of kieken opmerkelijk 
bespoedigd, zoodat tegenwoordig de wateren van den 
Bicsbusch zich geheel en al hebben verzameld iu 
de Zuidwestelijk met een jütar flauwe bochten af-
sli-ooinende Nieuwe Merwetle. 

Deze zoogoed als geheel kunstmatig gevormde 
lielaugrijke nieuwe waterweg begint uit tie Oude 
Merwetle even beueden Werkendam, loopt langs de 
powers Amia-Poiilowna, Hardenhoek, lang" den kop 
van het eliaud Dunlrechi, cn stort zich tloor eene 
daartoe gemaakte dtMTgnvhlg in dc Di*encplaat, 
bcoogsten tien poltler-Tougplaat, tegenover het dorp 
Lagezwaluwe, in tie richting van het nood veer, geza
menlijk met de wateren van Amcr en Oude Haasje, 
in hel Hollaudsch diep. 

Bij middelbaren rivierstand of laagwater heeft dese 
reeds vrij diejie rivier eene breedte op den water
spiegel vnu 400 meter, terwijl bij 2 meter hoogen 
waterstand «Ie stm>mbreedte dc aanzienlijke afmeting 
vun looo meter beait. 

Door <!e Werkcndumscbt! sluis, dc Ottersluis, de 
Spieringsluis cn de Hclsluis, allen tot schutting vau 
vaartuigen ingericht, is dc toegang van tie Nieuwe 
Merwede naar de verschillende polders mogelijk ge
maakt, voor het aanzienlijk vervoer tier veldproducten. 

Zierikzee, Nov. 1877. J. o. U'IJTKN. 

OVER TLOEÜNOSWERKEN. 
(Vervolg van S". 48). 

De chemkche ontbindingen van het Nijlwater bij verschil lende peilen, iiaiindijk bij laagsten stand in Juni 
cn vei-schillende hooge standen, zijn volgens Dr. Lctheby. 

rabj Dc samensttdling van het Nijl-slijk was 
de luiiigeliaaltte proeve: 

Orgunische lolfstandighoden . . . . 
I'htjsphoi-zuiir 
Zwavelzuur 
Chlor 
Kalk 
Magnesia 
Kali 
Natron 
Kleiaarde 
Uzeroxyde , 
Kiezclzuur 
Koolzuur eu verlies 

Tc zaïne 
Bewateringen tn Atgerié. 

Uitvoerige mededeelingen over de nieuwste vlociings-
wecken in Algerie vindt men in een opstel (van 
Avmanl) der Annates des ponts et chausséet, 1S70, 
MI een overzicht iu het werk van A. Debauwe: Ma-

Inhoud op 100,000 deelen. 8 Juni. III Juli. 12 Aug. 20 Sept. 12 Oct. 

Ammonia iu organiselie verbinding . 
0,0057 
0,0114 

0,tH2!l 
0,0100 

0,0043 
0,0071 

0,1111)0 
0,0171 

0,0171 
0,0143 

Kalk 
Magnesia 

. I Natron of soda 
^ iKftli of pofasu 
3 lChloor 

JZwavelzinir 

4,167 
1,823 
1,201 
2,475 
l,64.'l 
2,808 

3,002 
5,113 
0,744 
1,062 
0,851 
2,838 

4,422 
1,030 
0,587 
1,501 
0,628 
1,837 

4,260 
0,617 
0,301 
4,120 
0,209 
1,996 

2,309 
0,483 
0,504 
2,348 
0,491 
1,908 

* Spiiospliorzuur 
-r JSnl|s'terziiur 
ï |KI>'i;iarile en ijzeroxyde . . . 

1 Organische zelfstandighenl. . . 
1 Koolzuur en verlies 

Sporen 
Sporen 
0,701 
1,500 
4,182 

tl.713 
1,057 
3,616 

1.129 
1,186 
4,281 

1,257 
1,929 
4,754 

Sporen 
Sporen 
1,843 
2,414 
3,557 

\ Totaal, dat achterblijft. . 20.300 ' 16,386 Iti.lidl 19,443 15,857 

^ -; (Orgunisehe 

1 | 1 'nelfsloltelijke 

II.82Ü 
0,086 

0.114 
8.729 

18,414 
130.743 

5,914 
48,343 

4,586 
33,214 

Z g f | Totaal. . . 6,915 I7.8i.-i 1 19.157 54,257 37,800 

. 14,01 

. 1,78 
. Sboreu 
. Dito 
. 2,06 
. 1,12 
. 1,82 
. 0,91 
. 6,18 
. 15,15 
. 55,00 
. 1,28 

l O O . O I I 

nuel de t'Ingénieur des pauli et ehaussées. dix-
huitiétae fascicule {Des eaa.c eu agriculture), pag. 
170 et suic. (Paris, 1876) 

Ds hoeveelheid jaarlijks vallenden regen iu Algerie 
bedraagt 891 millimeter. eu .1.' riieeliug daarvan 

als volgt: 
Winter (Dec, Jan., Febr.) . . . 429,0 m. M. 
Lente (Maart, April, Mei) . . . 191,4 • > 
Zomer (Juni, Juli, Aug.). . . 19,8 » » 
Hcrist (Sept., Oct., Nov.) . . . 250,8 » » 

"lioTo ui. M . 
Dus is «le venleeling van hel regenwater een in 

den hoogstel! gnunl ongunstige ('); iu dP vier maan-

('/ Neen, niet iu deu trnn.i.tru craml. want op J a i . ;* 
de \erdeelin(t Sd, onit'in.liger. lïaar iiiiinent heeft men ze, 
laiuiudeii re^en eu ze, maanden droogte, lu ltt^5 viel iu 
vele re,iilentien men droppel «liter >uu het laiit.t van Apii! 
tot het laatst MS V-oveiuh> r. Ku 1 ilmirop voleende kwade 
luiH.oii zeer hevig. It. v. 1 
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den Nov.-Fcbr. is de liocvcellieid regen zeer groot, 
terwijl in den zomer een verschroeiende dorheid 
heerscht. De van dc hooge streken naar de Middel-
landsche Zee afdalende rivieren liehlien doorgaans lift 
karakter van bergstroomen; in het tijdperk van de 
grootste wassen zwellen zij tot een zeer aanzien lijke 
hoogte, terwijl zij in den zomer bijna geheel uit
drogen. Voor ecn geregelde vloeiing volgt dus 
hieruit het beginsel, dat de hij hoogen stand 
overvloedig voorhanden hoeveelheid water worde be
waard tot het tijdperk der droogte. Dit is met 
bijzondere zwarigheden verbonden, daar de rivier
dalen weinig gelegenheid aanbieden tol het bouwen 
van groote vergaarkommen. Toch gelukte het iu 
den jongsten tijd eenige van dia werken iu de pro
vincie Oran totstnnd tc brengen. Hiertoe behoort 
de kom van Sjeliff, met een sperinuur van 1 i ,75 
meter hoogte, die het water tot vloeiing van 12,000 
hektaren bewaart. De inhoud der kom bedraagt 
vijf millioen leerling-meter. Op grooter schaal heeft 
men het water van de Habra (') dooreen sponnuur 
opgehouden, om door kanalen de Iwnedenwaarts ge
legen vruchtbare vlakte Teil te lx-sproeien. 

De inhoud van den réservoir bedraagt 30,000,000 
k. M . , waarvan ongeveer 25j milliocri tot bewate
ring kunnen warden aangewend, daar liet overige 
verloren gaat door verdamping, zijpeling in deu 
grond cn door den muur, zoowel als door de nood
wendige ruimte tot het bezinken van de vaste mede
gevoerde stoffen. De afgeleide kanalen van den wi
sten rang bezitten een gezamenlijke lengte van 70 
kilometer; deze vertakken zich tot kanalen van den 
tweeden rang, wier onderlinge afstand 400 meter 
bedraagt. 

Wat de Algeiijusrhe teelt van gewassen door 
vloeiing betreft, zij opgemerkt, dat weiden, gelijk de 
onze, in Algerié niet bestaan; daarentegen wer
pen andere velden tot voedering, bij ruime be
watering, voortreüolijke oogsten af. 

Lucerne of zaairupsklaver (altijddurende klaver, 
Mcdicago sativa) wonlt zeer veel aangekweekt en 
geeft van het einde van April tet het einde van 
September zes sneden, maandelijks ééne. Elke snede 
levert per hektare 2000 tot 2500 kilogram, zoo-
dat de opbrengst van eiken bunder 13,500 |tond 
bedraagt. Tegen den prijs van zes francs de 100 
pond geeft dit een jaarlijksche bruto-inkomst van 
800 francs (in ronde cijfers) |«er bunder (a). De 
jaarlijksche kosten der besproeiing (de handenarbeid 
eronder begrepen) stijgen tot 400 francs. Na elke 
snede wordt ééns of tweemalen gevloeid; in bet 
geheel zijn, om de vermelde opbrengst te bereiken, 
tien vloeiingen van 400 tecrling-meter, dus in 't 
geheel 4000 tecrling-meter water jier bunder, 
noodig. Hiernaar laat zieh een aanhoudend verbruik 
van 0,3 liter per hektare en per seconde berekenen. 

Het best leencn zich tot fourage-velden flauwe 
glooiingen, die aan de benedenzijde door kleine 
dammen worden afgejierkt. 

Ontwaterings-kanalcn zijn nooit noodig. De na
tuurlijke afloop en de verdamping zijn voldoende. 

Groenten, waaraan in Algerié ongemeen veel 
vlijt wordt besteed, behoeven een aanmerkelijk 
grootere hoeveelheid water. 

D c aanbouw geschiedt in rijen, tusschen welke 
met den richelplocg (? Haufelpflug) voren worden 
aangelegd. In dezen wordt het water geleid , maar 
nooit tot zulk e e n hoogte, dat het de voren gebeid 
vult. Kleinere groentesoorten worden wekelijks (wee
malen bcwatenl, grootere slechts ééns; gemiddeld 
rekent m e u op zes bewateringen 'smaands. Dit 
geldt voor de zes maanden van het droge tijdperk. 
terwijl men in het natte jaargetijde dikwijls nog 
drie vloeiingen in de maand noodig acht. 

De zes en dertig bewateringen in den zomer vor
deren elk 400 kub. meter, te zamen 14,400 per 
bunder, wat a a n een onafgchii>ken verbruik van 0,03 
liter [ier hektare en per seconde beantwoordt, 

Debauve voert ter aangehaalde plaatse (bi. 174) 
een voorbeeld aan, dat door warnioezerij een zuivere 
winst van 800 francs per bunder werd betaald. 

Dc zomergewassen, gelijk katoen, lijnzaad, se

sam, enz. worden van Mei tot Sept. tweemalen 
bewaterd, telkens met G40 kub. M . ; dit geeft een 
aanhoudend verbruik vau 0,5 liter per hektare en 
per seconde. 

Slais wonlt iu April gezaaid en het water in de 
voren viermalen, in den regel op den 5'n en 25'n 

Mei, den 15'" e n 30" Juni, opgestuwd. Dc oogst 
valt half Juli in. D e vier bewateringen solderen 
1000 k. M . water per hektare in twin- maanden, 
wat gelijkstaat niet een voortdurenden toevoer van 
0,3 liter per seconde (en per bunder). Dc bruto-
opbrengst is 520 f r , , de kosten bedragen 130 fr. 
per hektare. 

Winterkoren wonlt ïn een gemiddeld jaar drie
malen gevloeid, en wel tot een stuwhoogte van 0,10 
meter, dus [ier vloeiing en hektare niet 1000 kub. 
meter. De noodige gestadige toevoer laat zich daar
naar berekenen op 0,10 liter per hektare en seconde. 

Sinaasappelen f ) , die een belangrijk uitvoer
artikel van Algeric vormen, wonlen in de zes droge 
maanden twaalf malen, telkens met 400 k. M. per 
hektare, gevloeid. 

Aan den voet van eiken boom wordt een trechter
vormige uitholling van 1,50 tot 2 meter gemaakt, 
die tot opneming van den jaarlijks gevonnden mest 
dient (*; Goede aanplantingen leveren per hektare 
60,000 oranje-ap|Kden en mandarijnen (een kleinere, 
zoetere soort) tot aan waarde van 2500 f r . ; de 
kosten beloopen 800 I r . , zoodat er een winst van 
1700 fr. overblijft. 

Tabak wordt medio April aangekweekt (r*), wnar-

(i) Zie üiitrtkielt InaL v. Ing., 188"/,, bl. 84. R.V.JB. 
{*) Zonder U p-preken ven «et men oOfSCSB kan sSSBeaea 

Sent. en April. R. v. E. 
\3) Het i* bijna OvettoJJJg tc herinncreii, dat dm- vrucht 

haren naam ontleent aan Mcaaini, niet nan Nina uf China. 
H. v. E. 

(*) Het schijnt mij tor>, dat ook voor ooftteelt in Indie 
te weinig gebruik -' n. I wordt van liet water, Nooit heb 
ik grooter cn lekkerder bliiiibingH gegeten dnu die. vuu eeu 
Javaan te Tocban, die zijn boomen trouw besproeide cn 
bijna het geheele jaar daarvan oogstte. 

(*) Wil dit zrggen, dat de plantjes der xaadbcddingeu wor
den overgeplant? M> tijd vau Mei tot Aug. it toch nl vrij 
kort. K. v. K. 

op terstond gevloeid wordt (•); half Mei wordt ge
topt (7 gehackt) en bewaterd, half Juni cn Juli 
bewaterd. De oogst vindt plaats in Augustus. De 
vier bewateringen vonleren in drie maanden 1600 
kub. meter water per hektare of aan aanhoudenden 
toevoer van 0.2 liter per hektan? en seconde. 

Dc wijnstok, die in Algerié, gelijk in Spinje, 
moet wonlen gevloeid, vordert in den regel gedurende 
het driemaandelijkschc droge tijdperk viermalen om 
bewatering van 1200 k. M. of een aanhoudenden 
toevoer van 1,15 liter per hektare en seconde. 

ln AlgeriS behoort het water hij den grondeigen

dom; een verkoop van den eenen zonder het andere 
i* verboden. De prijs van het water bedraagt ge
middeld 8 francs voor elke bewatering met 400 
kub. mater, zoodat de kub. meter twee centimes 
kost of bijna één cent van onze munt. 

G., 4 Dcc.. '77. R. v. E . 
(Wordt vervolgd.) 

(') ? begoten; op Java, waar het nog warnier is dan in 
Al.'L-rie, zou een vloeiing als doodelijk voor de tat-ak bc-
tchuuwd worden. R, r. E. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage Bij het korps van den Water
staat en 's Lands burgerlijke openbare werken in 
Nederlandseh Oost*Indié is een tweejarig verlof naar 
Europa, wegens ziekte, verleend aan deu ingenieur 
der 1** klasse J. W. Grocncmeijer, den architect der 
2 d r klasse II. ,1. van Beek en de opzichter der S* 
klasse G. Leemhuis. 

Benoemd bij den Waterstaat tot architect 2' 
klasse, de opzichter l e klasse ,1. .1. Beek veld. 

Eervol ontslagen, met behoud van recht op j»en-
sioen, de architect 2* klasse bij den Waterstaat A. 
V. de Calonne. 

Ter lieschikking van dim militairen tevens civielen 
bevelhebber te Atjeh gesteld de opzichter 1* klasse 
L. P. Luyks. 

Bij deu dienst der havenwerken te Batavia is be
noemd tot hoofdopzichter, de opzichter W. ,1. van 
Bakcl, cn uit 's lands dienst ontslagen de geschorste 
hoofdopzichter .1. van der Straetcn. 

— Bij beschikking van den Minister van Koloniën 
zijn de heeren: L. F. II. ten Hones, adjunct-inspce-
teur bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen ; G. I. van Vassen, h-cite inspecteur bij 
de Hollandsche IJzoren-SpiHirweguiaatschappij ; K. H. 
Schüssler, stationschef bij de Maatschappij tot Kx
ploitatie van Staatss)wiirwegen; M. E. .1. Kohier, 
ambtenaar bij de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen; W. Franken, onder-stationschef bij 
de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwe
gen, cn C. G. J . Bekkers, machinist, gesteld ter 
Iwsehikking van den Gouverneur-Oeneraal van Neiler-
landscb-Indië, om bij den dienst der exploittüe van 
Staatsspoorwegen op Java te wonlen benoemd: de 
eerstgenoemde tot chef der vienle afdeeling (vervoer); 
dc tweede genoemde tot chef der controle; de derde 
genoemde tet stationschef der eerste klasse; de vienle 
en vijfde genoemde tot stationschef der denle klasse; 
en de laatstgenoemde tot machinist der tweede klasse. 

— Bij beschikking van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van den G*"1 dezer, is 
de ins|>ecteur van den Waterstaat 'ui algemeenen dienst 
I1. Calami, ingevolge het daartoe door hem gedaan 
verzoek , eervol ontheven van het onmiddellijk Iwheer 
der werken voor de verbetering vau den waterweg 
van Rotterdam naar zee. 

— Bij beschikking van 5 December 1877, no. 27, 
afdeeling Nijverheid en Landbouw, is de aan J. E . 
Kroes te Harlingen verleende vergunning voor een 
slooms lee[>dienst tot vervoer van goederen eu vee 
tusschen Harlingen en Zuidbroek, overgeschreven op 
de Frieschc Groninger Stoomlxxitreederij , gevestigd 
te Leeuwarden. 

— Aan M. van der Graaf, te Lekkcrkerk, is tot 
wederopzegging vergunning verleend voor een stoom
sleepdienst op eenige stroomen, rivieren en kanalen 
in dc provinciën Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-
Holland, Zeeland cn Utrecht. 

— Het heeft op velen geen zeer gunstigen indruk 
gemaakt, dat de Minister van Marine dezer dagen 
moest tc kennen geven, dat eerst door de wereld-
bememde firma John Elder and Co. te Glasgow een 
schip voor onze marine moest wonlen gelxmwd, al
vorens de Nederlandse he industrie kon mededingen 
naar de levering van ineenlerc Ixxlems van dat char
ter en model. Niet ten onrechte verklaarde de lieer 
Fransen van de Putte, dat zulk een brevet aan onze 
scheepsbouwmeestei-s niet vleiend kon heeten, en dat 
't dus hoog tijd wenl dat onze industrie de handen 
uit de mouwen stuk om zich te doen gelden. 

Met genoegen vernemen wij thans, dat tusschen 
dezelfde firma John Elder and Co. tc Glasgow en de 
nog jeugdige «Koninklijke Maatschappij de Schelde" 
te Vlissingen een vereeniging is totstandgekomen, 
waanloor al het werk, aan de Nederlandsche Maat
schappij opgedragen, onder het technisch toezicht cn 
niet medewerking der Engelsche firma zal worden 
uitgevoerd. Deze vereeniging is zeker van het grootste 
belang, omdat nu voortaan de werf te Vlissingen en 
de Clyde op één lijn zullen staan in vermogen, om 
•Chenen van elke klasse voor oorlogs- en handels
doeleinden te bouwen. 

De/er dagen zal te Vlissingen een vergadering van 
aandeelhouders in de Koninklijke Maatschappij ode 
Schelde" plaats vinden, waarin, als gevolg van de 
door de directie gesloten overeenkomst, de benoeming 
van den beer William Pearee, lid der firma John 
Elder and Co., als commissaris der Nederlandsche 
Maatschappij, moet worden liekrachtigd. 

s-Gravenhage. De heeren Verhucll en Riet
stap zijn uitgenoodigd om als leden van deu Raad 
zitting te nemen in de commissie vour de in 1878 
alhier te houden tentoonstelling van schilderijen cn 
andere kunstwerken vau levende meesters. 

— Wij ontleenen het ondei-staande bericht aan 
het Vaderland, 

»Dczer dagen bracht een onzer eorrespondenten een 
bezoek aan het belangrijke etablissement voor scheeps-
en werktuigenbouw van de firma Christie, Noleten 

De Kuypcr, te Delfshaven, aan wie dezer dagen 
door het Departement van Koloniën de vervaardiging 
en levering is opgedragen van een stoombaggermuleii 
met bijbehoorende ruimte, om de uitgebaggerde sjiecie 
te kunnen innemen en vervoeren (Steauihop|xu'd ledger) 
bestemd voor de verlietering van de haven te Soerabuia. 

»Op welwillende wijze werden hem betreffende 
dezen steamhopjterdredger de volgende inlichtingen 
verstrekt. Het zal de grootste zijn , welke totnogtoe 
ergens vervaardigd is c n wonlt: lang 180, breed 
38 en diep 15 Engelsche voet, en verkrijgt c c n 
schnielvoortstuwer aan het vóór- en dito aau het 
achterschip De inhoud wordt 1200 gemeten ten, 
waarvan 600 ton voor den hopper. Het liaggeren 
geschiedt door 2 stel stelen emmers, bewegende in 
ijzeren ladders, welke te gelijk moeten kunnen wer
ken tot op 30 voet diepte, opbrengende 400 ton 
specie j • i -1 - uur. 

»De stoomwerktuigen, comjiounil systeem, van 
500 Utdlcateur P K . moeten dienen, behalve ter 
voortstuwing van het vaartuig, om al de bflgger-
toestcllen te bewegen. de emmerladders cn kiepen 
van den hopper te lichten en te strijken, het water 
uit te pompen, de spillen te bewegen, de ankei's te 
lichten en het zand iu de. laadruimte te verdeelen. 

D Eene afzonderlijke kleine stoommachine dient tot 
vulling der 2 zware stoomketels, tot brandspuit cn 
tot beweging der lieren. Behalve telegraaf, naren cn 
compleet raderwerk , wonlt volledige uitnisting en 
schocnertiiig aangebnu-ht. Het schip zal via Suez 
nam Soerahaia stoomen. 

«Voor Gouvernementstoezicht zijn gedurende den 
bouw belast de heeren Johs. de Hoog, ingenieur 
voor scheepsbouw te Amsterdam, en F. W. Hudig, 
luitenant ter zee iUr klasse te 's-Gravenhage. 

i Behalve dezen baggermolen zijn aan dezelfde inrich
ting voor de haven van Batavia nog twee groote 
stoombaggervaartuigen e n twee groote stoomhop|ier-
barges in aanbouw, alsmede drie gniote stoomka-
iioiineerbooten voor het Departement van Marine, 
terwijl reeds drie dergelijke schepen ter aflevering ge
reedliggen. Vanzelf hebben deze opdrachten door onze 
Regeering tot een hoogst belangrijke uitbreiding dezer 
fabriek aanleiding gegeven, waanloor zij thans be
hoort onder de grootsten van dien aanl in ons land, 
en waaraan thans reeds ongeveer duizend werklieden 
zijn verlxinden." 

— Het koninklijk besluit van 4 Decemlier, waarbij 
eene Staatscommissie wordt benoemd voor het onder
zoek naar den toestand van den Rottenlamschen wa
terweg, is van den volgenden inhoud: 

•Wy Willem III, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van Water

staat , Handel en Nijverheid van 1 December 1877, 
ii". 208, Kabinet; 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben dut bij 
art. 2 der wet van 24 Januari 1863 (Staatsblad 
n°. 4) de verbetering van deu waterweg langs Rot
terdam naar Zee is voorgeschreven volgens dc bij 
dat wetsartikel omschreven grondtrekken : 

dat echter sedert dien tijd tot verbetering van den 
wnterweg hoofdzakelijk alleen in den Hoek van Holland 
en in den nieuwgevormdeu riviermond werken zijn 
uitgevoenl, en de verlietering der rivier van Kriiii|»en 
af tot dusverre genoegzaam achterwege is gebleven; 

dat het, alvorens de hand te slaan aan eene vol
ledige uitvoering van het wettelijk voorschrift omtrent 
de verbetering van den waterweg langs Rotterdam 
naar Zee, noodzakelijk is de daarin voorgeschreven 
algemeene grondtrekken opnieuw iu overweging te 
nemen, en aan de gedurende een tijdsverloop van 
bijna 15 jaren sedert dc afkondiging der wet van 24 
Januari 1803 opgedane ondervinding te toetsen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1". te bepalen, dat door eene Staatscommissie een 

onderzoek zal wonlen ingesteld omtrent de volgende 
vraagpunten: 

a. Kunnen de algemeene grondtrekken , aange
geven in art. 2 der wet van 24 Januari 1863, 
alsnog onverandenl gelden voor de verbetering van 
den waterweg langs Rotterdam naar Zee? 

b. Zoo ja, — op welke wijze, kan met de meest 
mogelijke zekerheid en siwed dit werk volgens die 
grondtrekken wonlen voortgezet en voltooid/ 

Zoo neen — welke wijzigingen indie grondtrekken 
zijn noodzakelijk gebleken, en op welke wijze kau 
de verlietering van den waterweg thans spoedig en 
zeker wonlen totstandgebracht ? 

2°. te benoemen lot leden dezer Staatscommissie 
de heeren: I. D. Fransen van de Putte, lid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, voorzitter; Jhr. 
G. F. van Tets lid der Gedeputeerde Staten van 
N.xinl-Holland; Mr. P. L. F. Blussé, lid .Ier Ge-
deputeerde Staten van Zuid-Holland; II. S. .1. Rose, 
hoofdingenieur vau deu Waterstaat, belast met het 
rivierbeheer; J. A. A. Waldorp, hoofdingenieur van 
den Waterstaat, met oube|iaald verlof; J . F. W. 
Conrad, hoofdingenieur van den Waterstaat in het 
I)'1 district; D r. E. F. van Dissel, ingenieur van het 
hoogheemraadschap vau Rijnland: P. J. Buijskes, 
knpitein-ter-zee, chef der afdeeling Hvdrograplue bij 
het Departement van Marine; P. Itoodzant, kupitein-
luitenaut-ter-zee, iiis(>ecteur van het loodswezen in 
het 4« en 5* district; W. van der Hoeven, president-
directeur der Nederlandsch-Amer&aaiktcne Stoomvaart
maatschappij; — tet secreluris, M'. W. F. C. van 
Doorn, adjunct-commies bij het Departement van 
Binnen landsche Zuken. 

8*. aan den met dc uitvoering der werken van 
den Rottenlamschen waterweg belasten inspecteur 
van den Waterstaat cn het onder zijne bevelen werk
zaam personeel op te dflgen, om aan de Staats
commissie alle door haar verlangde inlichtingen om
trent de uitvoering en den stand der werken cn de 
daarbij opgedane ondervinding te verschaffen; 

4°. dc Staatscommissie uit te noodigen haar verslag 
in te zenden aan Onzen Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid." 

Amsterdam. Den darden dezer maand overleed 
dc heer J . II. Rennefeld, secretaris van Arti et Ami
citiae, directeur van de Tooneelschool en graveur. 
Na een hjden, dat voonil in den laatsten tijd hoog 
geklommen was, werd hij aan zijne verwanten en 
vrienden aan een nuttigen werkkring in de kracht 
van het leven ontrukt. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maand**, 10 Dec. 
's-Hairh. lc 11 uren, door don comm. in liet 7e 

genio-commandement, iu het lokaal terzijde van de 
V ii eb ter poort: hot maken van rniuigiiigsiiirichtingcn 
eu het wijtigen en bouwen vnn ecu privaat bij ka-
ze ruegebouwen te 's Bosch. 

a-Hage, te l l 1 / , urou, door bet ministerie van wa
terstaat enz., luui hel gebouw van bet prov. best: het 
éénjarig onderhoud der werken helioorcndc lot liet 
veer te 's-üravendeel. Raming ƒ1800 . 

w i n -e i io ie i i , tc 12 uron, door Kuipers Miodemacn 
Co. (te Leeuwarden), bij (J. de Groot: het stichten 
van een fabriekgchouw, fundeeringen c. a. tc Win-
scholer-Zuidvcen voor de aldaar op tc richten turf-
briquuttcsrabriek. Inl. bij don architect J . J . Bauur, 
aldaar. 

Dardreeht, te 12 uren, door bet gemcentcbest.: 
het oudcr-profieI-brengen, riolcercu eu bestraten der 
Vischstrnat. 

Amaterdam, te 12 uren, door burg. ca wetli.: het 
leveren vau privaaltonncu en trechters. 

'a-Hage, lc 1 uur, door het gemcriitebrst.: het. leve
ren van 4 nieuwe badkoetsen, benevens het herstellen 
der beslaande, Icii dienste van het gemeeiitchudhiiis, 

Haarlem, te 2 ureu, ter secretarie van den Haar-
lemmermcerpnldcr: het lichten van een in dc Ring
vaart des polders, tusschen de mijlpalmi 47 un 48, ge
zonken vaartuig. 

Ralterdam , ten kantore van Van den Berg cu 
Willcbrand: liet bestraten van een gedeelte der Piet-
lleiiisira.it, groot p. in 105(5 M-, hij Rotterdam, gom. 
Delfshaven, met btjloveriag van materialen. 

Dinsdag, II Dec. 
Utrecht, te ID uren, door den eerstaanw. ingen., 

in liet gobouw voor Kunsten en Wetenschappen: het 
maken van een verdedigingswerk np den Hoofdelijk. 
Bilj. inz. 10 Dcc., vóór 3 uren, op het bureau vau den 
ingen. voornoemd. 

Vlluge, tc 11 uren, door het ministerie van ma
rine: do levering van lo. draad-, karl- eu zeildoek; 
2o. grauwdoek; 3o. licht zeildoek, ten behoeve der 
directie te Willemsoord. 

t n i i - r i f o o r t . te 12 ureu, door den commandant in 
liet '.te geniccommandement. in de Sociëteit Amicitia: 
het bouwen van 3 stallen met 2 paviljoenen ten be
hoeve der artillerie-schietschool op de Oldebrocksrhc 
heide. Bilj. inz. 10 Dec, voor 3 ureu. op bet bureau 
van voornoemden commandant, Raming f 81.000. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het gemeen lebcst. 
van Leeuwardcrndecl: liet bouwen eeuer nieuwe open
bare school met on Icrwijzorswoning enz. in dc Schrans, 
ouder het behoor van Huizum. Iul. bij dru gemoente-
opzicliter Wcsselius, te Huizum. 

tml i i Vsllenhove, te 12 uren, door burg. en weth.: 
het bouwen cener nieuwe school eu ondcrwijzerswo 
uing Ir Sint-Jansklooster, met levering vnu materiiilen 
cn meubelen. Aanw. 11» Dcc., tc 11 uren. Bilj. inz. 
10 Dcc., vóór 3 uren, iu liet gcm een tehuis. 

Varia , te 1 uur, door het R. K. kerkbestuur, in 
liet schoolgebouw: het bouwen eener kerk met toren 
cu pastorie. Inl. bij den architect A. Tepc, tc Utrecht. 
Aanw. 2 uren vóór de besteding. 

' « -Hage, te 1 uur, door liet ministerie van oorlog, 
de levering van verschillende beuoodigdheden ged. '78, 
ten dienste van 's Rijks magazijn van geneesmiddelen. 

t ' i rer l i t . tc 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau : «le le
vering van eikenhouten dwarsliggers cn vau eiken 
wisselhoul, in Ü perc. 

Woensdag, \% Der. 
'a-llage, te II ureu, door bet miuisterie vnn bin

nenl. zaken: lo. de uitvoering vnu herstellingen en 
veruieuwingen aan dc ltijksriviorwcrkcn opbel Zvtarte-
water, met bet ouderhoud dier werken eu de afbake
ning vau het vaarwater ged. '78. Raming /":t:|90; 
2o. idem van herstellingen en vernieuwingen aan dc 
Rijksrivierwerken langs hel Keteldiep, behoorende tot 
de werken van dea üeldersche-l.lsel, met de ver
lichting en afbakening van den Kctelmond en het on
derhoud der werken in '78. Raming / 22,740. 

Herpen, te 11 uren, door bet gemeentebestuur, ten 
huize van den secretaris: bel bouweu vau een school
lokaal niet bergplaatsen on benoodigd ameiibleinent. 
Inl. bij het gemeentebestuur en bij den architect 
Aehtcrbergh, te Boksmeer, Annw. II Dec, te 2 uren. 

V r k e - k , tc 11 uren: lo. door bet gemeentebestuur 
van Leek, Marum on Oldekcrk: het aanleggeii vau 
eene klinkerbesirating langs den Hobbel wei; en Boer
akker, strekkonde vau Bebaldebaren tot Niebert, ter 
lenutc van fi3S0 M.; 2o. door het geineenlehestuur vnn 
Oldekcrk: Int imiiieggen van eene klinkerbcstrnting 
langs den Fanerwcg, lang 2102 M. 

Maastricht . Ie lSurcu, door let gemeentebestuur: 
de levering van lo. 1000 str. M. hardsieencn trot
toirbanden; 2o. 150,000 trottoirstecn n; Bo, 150,000 
strnatst oenen. 

Zuid land , te 1 uur, door buri;. en wel h.: de houw 
van eene bewaarschool met eene woning voor de on
derwijzeres en eene veldwachterswoaing, raadkamer 
onz. op het daartoe hestcmile terrein iu de gemeente 
Zuidlnml. Inl. bij deu architect II- K. de iiiuui, tc 
Scheveningen. Aanw. te 11 uren. 

Kra l ingen , tc 2 uren, door burg. cn weth.: het 
verrichten van «enige veruieuwingen, benevens de 
onderhoudswerken aau gcmeeiile-̂ ehouwen. beschoei
ingen, bruggen, leuningen enz. ged. '80. 

••(award i het amoveeren van het bestaande en bet 
bouwen van ecn nieuw woonhuis, voor II. G Schon-
hoir, buiten dc voormalige St.-Janspoort. Teekeningen 
ter inzage bij den architect J. van Kernen. 

Denderdag, 13 Der. 
'a-Baaeh, te 10".j uren, door Godep. Staten vau 

Noord*Brabant, aan het gobouw van het prov. best.: 
het onderhouden van de gebouwen ton dienste van het 
prov. bostuur van Noord-Brabant te 's-Bosch, van 1 
Jan.—31 Dcc. '7S. lui. bij den opzichter T. J . Crcf-
eoeur, te 's-Bosch. Aanw. 10 Dcc. 

'a-llage, te 11 ureu, door het ministerie van ma
rine: dc levering vnu: bestek DO. 1, 300 M. goud 
chevron-galon (halO: 800 M. geel idem; 1500 M. rood 
idem; 800 M. rood gnlou voor lartgdurigen dienst; 
25 M. breed goud hsscn-gnlou (half); 250 M. breed 

Seel idem; 100 M. smal geel idem; SO stuks sabol-
wasten voor onderofficieren; 100 idem voor korpo

raals : 25 st. groene hoorn snoeren; 1000 paar roode 
bchouderpassanten; 500 st. roode kroontjes op laken: 
300 idem op linnen 

Bestek uo. 2, 300 st. patruontasschen (compleet); 
200 st. bandeliers; 150 st. koppels met slot; 300 st. 
dragers voor sabelbajonnct; 5 st. tronislagbauden. 

Bestok no. 3, 100 st. schnkot-kokardeu vooronder-
officieren; 400 idem voor minderen; 400 st. schakot
lissen met knoop; 400 st. gekroonde kruisankrrs: 400 
st. pompons; 600 st. koperen petaukers; 800 st. klop
pen voor pet, 

Bestek uo. 4, 1500 dozijn groote koperon anker-
knoopeu: 1200 dozijn kleine idem; 50O dozijn kleine 
dubbele idem. 

Bestek no. 5, 250 stuks bramvallen; 50 st. trom-
anaren; 200 st. tromstokken; 0 st. signaalhoorns. 

Bestek no. 6, 1200 stuks stropdassen van zwart 
everlsst; 300 paar broekdraagbauden. 

J Bestek no. 7. 800 stuks haarkammen; 600 st. kleo-
Lrborstcls: 600 st. schoenborstels; 200 st. slotborstels; 
I n st. knoopscbarcu; 200 st blikken smeerdoozca; 
T rn st. idem wasdoozen. 
JBostok no. 8, 400 stuks eenmans stroozakken; 400 
L . eenmans bovonlakcns; 400 st, ceumans ondcrla-
Icns; 50 st. tweemans bedlakens. 

| Bestek no. 9, 300 st. conmans wollen dekens. 
J 's-Hage, te 12 uren, door Int ministerie van wa-
Lrstaat enz, len dienste der Staatsspoorwegen: hel 
Ijltooieu vau don toegangsweg uuar liet station buiten 
le Delftschepoort te Rotterdam, het verplaatsen van 
Liio bergplaats voor goederen on andere werken. 

.. bij den eerstaanw. ingenieur te Kolterdam. 
[ Vlanen, tc 12 urou, door het K. K. kerkbestuur, 

Ji het hotel Dc Vriendschap: het bauwen eeuer kerk. 
Inl. bij den architect A. Tepe. te Utrecht. Aanw. 2 
In-u vóór de besteding. 
f Haarlem, tc 21/. uren, door hot ministerie, van bin-
Icnl. zaken, aau hot gebouw van liet prov. best.: het 
•jarig onderhoud van het jaagpad c. a. langs hot 
luider- en Noordcr-Spaarno. Raming ƒ1885 |x>r jaar. 
T Haarlem, te 2'/, uren, door het gomeentehest. van 
[lansdorp, aan het gebouw van bet prov. best.: het 
bouwen van cene school cn oiidcrwijzcrswoning te 
icticlliiikwoudo, gem. Kansdorp. Inl. hij den burge-
lieestor cn bij den prov. opzichter van den wnterstnat 
T. C. vun der Sterr, tc Hoorn. Aanw. 10 Dee. 

Ilanaweerl, te 3 uren, door F. Belpaire (te Ant-
Irerpcn), bij Jnc. vau Ackeren: lo. bet I x u i w c n van 
| :ic nieuwe graanschuur; 2o. het doeu van eene he-
Ijngrijkc herstelling aau hel woonhuis, en bouwen van 
•ten varkenshok, op diens hofstede tc Yersekc. Inl. 
1 ; A. le Clercnj, to Kruiningen. Aanw. te 11 uren. 

Vrijdag, 14 Der. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

Ifaterslaat enz., aau het gobouw van het prov. hest.: lo. 
liet leveren en storten van steen tot voortzetting vun 
lie oeververdediging wederszijds de Imvendaninieii van 
•jet kanaal van Terneuzcu. Aanw. 10 D e c . Ra
ining f 14,400 ; 2o. het bouwen van ccn steenen goe-
Ijerenloods met verhoogd perron aan dc buitenhaven 
I Vlissingen. Raming f 40,250. 
I Kwade, te 12 uren, door het ministerie van bin-
lieol. zaken, aan liet gebouw van het prov bestuur: 
liet éénjarig onderhond der Willemsvaart. Ramiug 
1' 4725. 

Zaterdag, IS l i re . 
| l ' l re rh t , tc 10 uren, door den eerstaanw. ingenieur, 
,i het gebouw voor K. eu W.: het maken vuu een 

Jl-t bij het Hemeltje. Inl. dagelijks, van ''—12 uren, 
\n het buro.iu Ier genie op Danilust. Bilj. inz. lt 
l ö e c , te 3 uren, op genoemd buienu. K* ming f 340,000. 
I staveren, te I I uren, door deu burgemeester: het 
J ui'.vi ii van cene school voor openbaar lager ondor-
Ivijs. Inl. bij den architect A. S. Kupcrtis, aldaar, 
•aanw. 12 Dee., tc 10 uren. 
I l 'treeht, t3 1 uur, door hurg. en weth.: lo. bet 
I njarL' onderhoud van do sluis rn dc daarbij bi hoo
iende werken te Vreeswijk: 2o. idem idem van den 
liraatweg, in het jaagpad met bijbehoorende werken 
I ID Utrecht naar Vreeswijk: Ho. idem idem v a n de 
I s te Nieuwcrsluis cn hel jnagpad vandaar tot 
iHinderdam: -lo. idem idem van bet jimgpud met bij 
Ibthooreu.lc werken van Utrecht rinur \\ocrden; bo. 
Ihet leveren vnn verschillende materialen ten dienste 
I der openbare gemeentewerken voor den dienst van'78, 
Itls: le [icrccel ÏJircchtsclic straatklinkers; 2c perc. 
llJsclstiaul klinkers; 3e perc. Waalstraat klinkers; 4c nerc. 

...Ir vlakke Utr. klinkordrioling; 5e perc. Engelsche 
I :ieraardcii jiothuizen; 0e perc. Utr. mctsclsleencn ; 7e 
I M. schelpkalk, tras en Porllaudceincnt; 8e pcre. 
I Lekzand; '.to perc. heidezand; 10c perc. hardsteenen 
Itrottoirbanden; l ie perc. idem rooslerramen ; 12c perc. 
lerencn, dennen en vurenhout; 13e perc. eikenhout; 
I l i e perc. verfwaren en carbolzuur; 15e pere. pelro-
lleum en olie; 10e perc. borstelwerk; 17e perc. glas 
len glazen dakpannen; ] S e perc. gegoteu-ijzereu dak-
I ramen; 19a perc. ijzer, ijzerkramorijen cn gereedschap; 
1:0e porc. smoc- en mncluuckolen; 2Io perc. touwwerk: 
I Ha perc. boouion, heesters, bloemstruiken eu bloemen. 
I l ' l rerht , te 2 uren, door bet ministerie vau biu-
I neul. zaken, a im liet gebouw van het prov. best.: l o . 
I bel ouderhoud van- en het uitvoeren van eenige her-
I stellingen en vernieuwingen nau de gouvernemenls-
I ptbouwen te Utrecht ged. '78, '70 ou '80, in 2 pcre. 
I Aanw. 12 Dec, le 10 uren; 2o. het onderhouden v i m -
I en liet doen van eenige herstellingen en vernieuwingen 
I san du gebouwen der Rijksuniversiteit aldaar, ged. 78. 
[Aanw. 11 Dcc. Raming ƒ 7020. 
1 Nlvrhteren, te li uren, door burg. cn weth.: het 
I Weren e n planten van 1575 hoomeu, wuarondcr eiken, 
liepen, beuken, populieren cn esschcu, op deu begrinten 
I Schildwoldermeenteweg, loopcnde van deu provincialen 
I .-; int wig tc Schild wolde tol deu Grnu wond ijk, ter 
1 lengte vsn 3345 M. 
1 Maandag, 13 Der. 

Middelburg, te 10 uren, door bot prov. bestuur: 
I het herstellen of vernieuwen van eenige prov. water
staatswerken en wegcu iu Zeeland, met bun onderhoud 
[gedurende 3 jaren, van 1 Jan. 'ÏS, in Ifi perceelen. 
I Inl. bij den hoofdingenieur te Middelburg en hij de 
I betrokken ingenieurs. Aanw. 10 en 18 Dcc. 
I Elahaut (ca. 1 uur vau Heusden), te 11 uren, door 
I bet R. K. parochiaal kerkbestuur van Oad-lleusden, 
I Elshout en Huiten, bij C. A. Klerks: het bouwen 
| eener nieuwe kerk met sneristieén en toren. 

Amaterdam, te 12 uren, door burg. cn weth.: dc 
levering van 13,000 tons zuilen bazalt. Inl. bij den 
directeur der publieke werken, op het raad nis. 

'a-Hage, te 1 uur. door burg. eu weth.: bet onder-
I houden der schoolgebouwen. 

Dlnadag, IN Der. 
'••Deach, to lO'/i uren, door bet ministerie vnu 

binnenl. zaken, aan bet gebouw van het prov. bestuur: 
hot doen vnn eeuige herstellingen en vernieuwingen 
aan dc gebouwen der Rijks-hoogere burgerschool tc 
Helmond, met het 2jarig onderhoud van die gehouwen 
Aanw. 11 Dcc. _ 

'g e j fe . te 11 uren, door het ministerie van 
marine: het maken cn lovercn van het ijzer- en hout
werk, benoodigd voor het etablissement bestemd voor 
de verlichting on den Vlnkkenhoek, /„W.puat van 
Soimatra. Inl. bij dea bouwkundige van den dienst 
van het loodswezen. 

Amaterdam, te II uren. door den directeur der 
marine, op 's Kijks werf: het leveren en stellen van 
eene ijzeren kap op gemelde werf. Aanw. 11 eu 13 
Dcc., telkens van 10—12 ureu. 

Naarden, tc 11 uren , duor den eerstaanw. ingenieur, 
in het gemeentehuis: het doen van voorzieningen I nn 
de vesting Naanlen. Bilj. inz. 17 Doe., vóór 3 uren, 
op het bureau van den ingenieur voornoemd. 

Dnlvendreeht, te 12 uren, door bet R. K. paro
chiaal kerkbestuur, bij P. van 't Klooster: hotbouw.m 
cener kerk met 2 torens en bet verbouwen der pas
torie. Inl. bij den architect Th Asseler, te Amstenlam. 
Aanw. 17 Doe, te 12 uren. 

Waenadag, IS Dee. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie vsn water

staat enz.: de uitvoering ven eenige werken tot voort-
zettin-ï van do normaliseering der rivier do Waal lc 
Rossum, tusschen de kilometerraaien 67 cn 6'J der 
herziene rivierkaart. Aanw. 14 en 15 Dec. 

A in-ter d u i n , te U ureu, door bet departement 

van Koloniën, aan het koloniaal etablissement: de le
vering, in 20 perc, van: Newcastle steenkolen ; smcod-
kolen; cokes; dommekrachten,aainbeeldun, bankschroe
ven cn koevoeten; gezuiverd en gecilindreerd katoen; 
blauw idem; naaizakjes; zwart zijden halsdassen; mes
sen met ledoren scliecdcn cn ceintuur; losse bals-
dassen; wollen dokcus; laken mutsen; overtrekken 
voor laken inutson; zijden lint voor ondersrlieidings-
teckenen cu hoedenlinten. 

Aimle rdam, tc \2 uren, door dc Ncderlaiulsche 
Handelmaatschappij: dc ieveriug van 115,000 stuks 
koffiezakken. 

l inmerata l , tc 12'/i uren, door hot gemeontebest : 
Itet nfbreken der beslaande- eu bet bouwen eener 
nieuwe school voor 240 leerlingen, alsmede bat doen 
van eenige reparatién aan de onderwijzerswoning al
daar. Inl. bij P. J. Hofman, fabriek-landmeter van de 
Krimpcnerwaanl, tc Gouderak. Aanw. 12 Dcc, lo 
12 uren. 

'a-llage, te 1 uur, door hurg. cn woth.: de levering 
van materialen cu houtwaren. 

Denderdag, 10 Dec 
'a-llage, te 12 uron. door liet ministerie vau water

staat euz., ten dienste der Staatsspoorwegen: lo. het 
maken ou UUMUigen van houten deuren voor hot bui-
tenboofd anu de voormalige Marinesluis to Vlissingen. 
Inl. bij dcnhoofdingeiiieiir lo Middelburg. Aauw. \'i 
en 15 Dcc; 2o. dc lovcring van bureaubehoeften voor 
dc onderschcideue bureaus der Staatsspoorwegen. 

i i n - i r i r i . i i i . te 12 area, door burgom. ea weth.: hot 
bouwen van cene openbare burgerschool 1' klasse voor 
meisjes, bij dc Willemsjioort. Inl. ten kantore van den 
stadsarchitect op het raadhuis van 10—12 uren. 

Harl ingen, te 12 uren , door den burgem eest er: het 
dicphoudeii dor havens te Harlingen, alternatief voor 
den tijd van S of 5 jaren. Aanw. 13 en 20 Dec. 
telkens tc 01/, uren. 

Paartugaal, door burg. en weth.: lo. le 12 uren: 
het bouwen eeuer school voor 224 kinderen cu cene 
onderwijzerswoning te Poortegaal, met bijlevering wn 
alle materinlcu, hot schoolmcubilair enz. Aauw. 15 
Dec, te 10 uren; So. te 121,, uren: liet herstellen vnn 
de sptlisluis, en het vernieuwen van beschoeiingen, in 
de havenkom te Poortugaal. Aanw. 15 Dec, te 11 
uren. Inl. voor beiden bij den architect .1. I. van Wa
ning, te Rotterdam. 

Paartugaal, te I uur, door den architect J. L van 
Waning, bij W. van der Schee: het bouwen vau ecn 
boerenhuis tc Poort uganl, met bij levering van alle 
materialen, het graven van slooten, enz. Annw. 15 
Dec, te lO ' /i uren. 

Haarlem, te 2' t uren, doorliet ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van bet prov. best.: 
het 3jarig onderhoud der Rijkszeoweringen op Win-
ringen. Aanw. 15 Dcc Raming ƒ6000 per jaar. 

Haarlem, te 2' ; uren, door liet gomeentehest uur 
van (iraft, aan bet ebouw van het prov. bestuur: bot 
bouwen van cene school en onder wijzers woning te 
Westgrafldijk. Inl. bij den burgemeester van Graft 
cn bij den prov. opzichter van den waterstaat T. C. 
van dor Slerr, te Hoorn. Aanw. 17 Dcc. 

Leeuwarden, bij H. A. Nijlaiid Hz.: het afbreken 
van eene huizing en schuur, onder Tornaard, bewoond 
door J. J . do Vries, cn te dier plaatse wederopbouwen 
van eene huizing en schuur. Inl. bij den architect 
G. Keuaingi tc Tornaard. Aanw. IS Dec le 1 uur. 

Huiiorbetru , door bet kerkbestuur der Chr Gcrof. 
gemeente: bet bouweu eeuer kerk met toren. 

Vr i jdag , SI Dec. 
Middelburg, tn lt) urm, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het mnken on stellen van den ijzeren bovenbouw eeuer 
dubhele diaaibrug over de Marinesluis te Vlissingen. 
Aauw. 15 cu 17 Dcc Raming / 18,500. 

Den Hurg (op Tussol), tc 12 ureu. door het bestuur 
van hel waterschap der 20 Gemeenschappelijke Polders 
op Tessel, teu raadhuize: het maken van eeu wind-
vijzel molen iu den polder Het Noorden OO Tessol. 
Iul. bij den opzichter van den waterstaat L. Koot, te 
Helder. Bilj. iuz. vóór II uren bij den dijkgraaf. 

Zaterdag, Ti Dcc. 
Ilaegevrcn, te 12 uren, door den ontvanger dor 

reg. en dom., bij J . Thomas: lo. het slechten van de 
vestingwerken tusschen den weg naar Dalen cn de 
haven cu het amleggen vnu twee wegen op dit deel 
der vesting. NB. De le verwerken hoeveollu-id grond 
bedraagt ongeveer 61,60011'; 2o. de vcnlore slechting 
der vestingwerken gelegen len zuiden en westen van 
Koeverdou tusschrn de verlengden der Bciitheiuior-cn 
Friesehe strnteu, beuevens bet aanleggen van wegen 
op dat deel der vesting. NB. De tc verwerken hoe
veelheid grond bedraagt ongeveer 145,1-00 M \ Aanw. 
PJ en 20 Dec, to '.) uren. 

l ' t reehl, 1c 1 uur, door burg. en weth.: dc levering 
der benoodigde materialen teu dieuste der stedelijke 
gasfabriek in '7S, als: getrokken-ijzeren pijpen, fittings 
enz., smeedijzer, plaatijzer, spijkers, scbroevon, blik, 
tin, vijlen, gietijzer, glaswerk, kalk, tras, verfwaren, 
borstelwerk, Ieder, poetskatocn, touwwerk, saveraard, 
steenen ou hout, in II pcre. 

Maandag, 14 Der. 
Amaterdam, to J 1 , ureu, door de directie der 

Holl. Uzereu-spourwegmnatschappij, in het stations
gebouw: het maken van eeue goederenloods aan dc 
Nieuwe Vaart, tc Amsterdam. Aanw. 11 cn 12 Dcc., 
telkens te 11 uren. 

Uanderdag, 17 D o . 
P u l l i j n , tc 11 uren, door het polderbestuur, bij 

J. van (ieldor: bet maken van ccn grintweg, vnn de 
Blauwohiis onder Appeltcru af tot aan den Linde
boom te Puiflijk. Inl. bh hot polderbestuur vnn Puif-
lijk, dat van Altforst eu het gemeentebestuur vau Ap
peltcru. Aauw. tc 0 uren. 

Iirdemtvaarl . te 12 uren, door burg. cn weth. van 
Averoest, bij L. Steenbergen: het opruimen der draai
brug over de Lange Wijk, alsmede der ophaalbrug 
over liet Lange .lacht. Ijciclen tc Dedemsvaart, eu bot 
op dezelfde plaatsen bouwen van 2 ijzeren draaibrug
gen. Inl. ter secretarie van Avereest. Aanw. tc 
10 uren. 

Vri jdag , 3* Dcc. 
V H a a r h , to 10'/, uren, door het ministerie vnn 

binnenl. zaken, aau het geb. van het prov, best.: het 
3jarig onderhond der werken van de Zuid-Willems
vaart voor het gedeelte van Noord-Brabant, van 1 
Jan. '78—31 Dcc. '80. Annw. 22 en 24 Dcc. Raming 
/ 42,000 per jaar. 

I treedt, tc 2 uren, door dc maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, nau hel cent rail bureau : het 
maken eener Inmpïsterie in de rijtuigeuloods westelijk 
vnn hot hoofdgebouw op bet station Bokstel met bij
komende verken. Ion behoeve van dou spoorweg 
Maastricht—Breda. Inl. bij den sectieingenieur te 
's-Bosch. Aanw. 11 Deo. Raming f 1070. 

Utrecht, tc 2 uron, door de maatschnpiiij tot ejpl. 
van Staatsspoorwegen, aan het Centraalbureau: het 
leveren van geschilde inastcuafrasteringpalen, benevens 
eiken- on deunen stationsa truster ing palen, in 7 perc 

Zaterdag, 1 9 Dec. 
Aaaen, te 12 uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken, auu het gebouw vnn bet. prov. bestuur: 
het maken van BSD kauanl ca de verder noodige wer
ken tot verbinding van de Kolonicvaart in Drente met 
de Haulerwijkstcrvnart in Friesland, in 2 perc. Aauw. 
21 Dec. Raming: perc. 1/186,317, perc. 2 /8055. 

Dlnadag, 9 Jan. tmn. 
Amsterdam, le 11 uron, door het bestuur der Am-

stcrdiimsclie Droogdokiiiaatscliajipij, iu Het Vosje; 
het maken cu lovercn van oon ijzeren drijvend droog
dok, met de levoriug der benoodigde bouwstenen. Inl. 
bij Joh. dc Hoog, expert eu scheepsbouwkundig in
genieur te Amsterdam. Bdj. inz. 7 Jan., vóór 5 uren, 
aau bet kantoor der Maatschappij Keizersgracht 164. 

Haaren, te 12 uren, door burg. en weth. van Oos-
terwijk cn van Escb, bij Wed. van Haaren: het ma
ken der aardebaan, vau de gemeente Esch door dc 
gemeente Haaren tot de gemeente Oostorwijk, tor ge
zamenlijke I •••.'ti' van 8330 \1. met bet bestraten 
daarvan met Waal klinkers, ter breedte van 3 M., het 
maken eener brug wijd IU M. met steenen landhoufden 
en geslagen-ijzeren liggers, 3 steenen duikers cn 22 
pothuizen duikers. Aanw. deu Oen en len dag vóór 
de besteding, te 0 uren, te beginnen te Esch aau dc 
Gas U i ii isbrug, 

Vri jdag , ff l Jan. 
Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van bin-, 

ncnl. zaken, aan het geb. vau het prov. best-: de uit
voering van werken tet noruialisecring van do Waal 
te Haaftcn, tusschen dc kilometerraaien 78 cn 80 der 
herziene rivierkaart. Aanw. 12 on 14 Jan. Burning 

ƒ 10,500. 

Alloop van Aanbestedingen. 

Miii inrhel turrn, 10 Nov.: hel afbreken cn weder
opbouwen van ccn gebouw met schuur; ingekomen 7 
hilj., als : 
.1. Hoogkamp, le Follcgn, / 12,200 
F. do Boer, ., Mnuiiekebiiren, „ 11,550 
.1. Vi-ser, „ Oudeschoot, „ 11,041 
II. Hoogkamp, „ Oldelamer, „ 10,729 
L. Visser, „ idem „ 11,011 
A. Hoogkamp, „ Schcrpenzeel, „ 10.3S4 
T. Nooij, „ Munnekeburcii. „ 9,730 
gegund. 

Ultl iulzrrnii-rdcn, 24 Nov.: het. aanleggen van ecn 
zandweg lang 5344 M., benevens eenige kuustwerken; 
ingek. 7 bilj.. als: 
P. Langcvcld, tc Hardinksveld, / 24,100 
F. -Molaeh, „ Uithuizormceden, „ 21,204 
O. Kaspers. „ Finslcrwolde, „ 2O,'J00 
P. Westerhof. „ Zuidwolde, „ 10,560 
J. Veldkamp, „ Bedum, „ 18,840 
W. Harkeina, „ Warfhuizon, „ 18,432 
A. J. Bonninga, .. Itcdum, „ 17,975 
gegund. 

i ' r a n c h e r . 24 Nov.: bet maken van cene bevloering 
op bot West aldaar; ingek. 7 bilj., als: 
D. v. d. Baren, tc Franeker, f 3414 
Job. Pol, „ Harlingen, „ 3190 
P. Piukkol, „ Lücuwardcn, „ 2983 
F. G. Fekkcs, „ Tjummarum, „ 29S0 
S. A. Bergsma, „ Franeker, „ 2958 
J. G. Dijkstra, „ Tjum, „ 2397 
G. Brouwer, „ Breda, „ 2800 
niet gegund. 

Haarlem, 27 Nov.: het verbouwen tot winkel met 
afzonderlijk opgaand bovenhuis van het perceel no. 40 
Anegang, voor rekening van J. Slager, onder beheer 
vau deu architect Van den Arend: ingekomen 14 
bilj.. als: 
.1. A. Raasvcld, te Hnarlcm, f 3970. 
II. van Es, „ idem „ 3840. 
.1. Visscker, „ idem „ 3790. 
D. Kok, „ idem „ 3475. 
B. Hagen, „ idem „ 3345. 
S. B. Peiira, „ idem „ 312 k 
.1. P. A. Nelissen, „ idem „ 2998. 
D. A. Braakenburg, „ idem „ 29S0.8S 
C. Elffcrs, „ idem „ 2900. 
.1. B. Laschuit, „ idem „ 2958, 
J. .1. Burgers, „ idem „ 2745. 
J. B. Fibbe, „ idem „ 2679. 
II. van Niel, „ idem „ 2500. 
T. Verhagen en 

H . van *t Woud, „ idem „ 2480. 
Oldenzaal , 27 Nov.: het. bouwen van een zieken

huis met woning; ingek 2 bilj., als: 
B. II Ovink, tc Enschedé, • 2515 
.1. ter Ellen, „ Oldenzaal, „ 2492 

'n-Hage, 2S Nov.; lo. bet uitvoeren van eenige wer
ken tot voortzetting der stoenbestorling langs de zee
zijde vnn de Icidammen langs het Keteldiep; ingek. 
3 bilj., als : 
F. E. Terwiudt, te Pannerdcn, f 11,900 
J. v. d. Velde, „ Papendrecht, „ 10,800 
K. Schut, „ Kampen, „ 10,700 

2o. de levering van ballastsleon tot het onderhoud 
der Rijksrivierwerken op do Boron Maas, in 2 perc: 

lc perc 2e perc 
G. Straalman, tc Linne, / 10,994 
Th. C. Pocters, te Luik, 11,945 / 10,506 
.1. Corteiirnad, te Meersen, 12.200 12,500 
K. Smeets, le Grevotibicht, 10,908 
J. II. Hoijink, te Pannerdcn, 11,777 
.1. Hillen. te Grave, 10,950 . 9,400 
J. Rouleau, te Wessem, 10,200 
A. Koijens, te Nederhemert, 10,600 
R A. v. d. Bergb, te 

Pannerden, 10,600 
H. van Wjlick HalTmatis, 

tc Kessel, l l . v . i . 
E. Janssen, te Roermond, 9,500 8,690 

'ullage, 2S Nov.: het uitbreiden van de Oranje-
kaseme; ingek. 8 bilj., als: 
E. Colson, tc 's-Hage, / 41,000 
J. C. Tom, ., idem „ 40,953 
.1. v. d. Vlugt Jr.. „ Dordrecht, „ 40,775 
II. J . N'odcrhorst, „ Gouda, „ 40,500 
W. A. G Janssen. „ Utrecht, „ 39,713 
G. Toornvliet, „ Gouda, „ 39,570 
W. P. Teeuwisse Jr. „ 's-Hage, „ 39.500 
Ph. Vcrbrugrcn, „ Wadclinksveen, „ 39,478 

'N-IIIICC, 2S NOV.: lint onderhouden van-en doen vnu 
horstellingen anu eenige l̂ audsgcbouwen tc 's-IIage; 
ingekomen 4 bilj., als: 
J. C. Piotersiin, te 's-Hage, ƒ 28,729 
.1. van Lith Jr. on 

A. I'. van Dam. „ idem „ 27,900 
W. P. Teeuwisse Jr., „ idem „ 2H.450 
G. Klomp, „ idem „ 26,341 

Hekelingen, 28 Nov.: lo liet lovercn eu stellen 
van eeu stoomwerktuig cn aanhooren, ten behoeve der 
Putlcnsclie polders; iugek. 10 bilj., als: 
Gebr. Lcdeboer, tc Borne, / 19,900 
De Atlas, „ Amsterdam, „ 18,500 
Ijzergieterij De Prins 

van Oranie, „ 's-llage, „ 18,500 
Van Rietschoten eu 

Houwen», „ Rotterdam, „ 16.4S7 
Geb. Stork en Co., „ Hengeloo, „ 15,810 
G. Knol, „ Middolburg, „ 15,125 
II. Oostcrbcck, „ Gorinchem, „ 15,090 
A. F. Smulder», „ Utrecht, „ 13,S20 
IL Cozijn eu Co., „ Gouda, „ 13,520 
Donkors, „ 's-Bosch, „ 11,451 

2o. liet maken der gebonwon enz.: ingekomen 9 
bilj., als: 

M . Naaktgeboren, te VGravendecl, f 27,999. 
A. Bijl, „ idem „ 27,777. 
W. Laintners, „ St rijen, „ 27,354. 
C. v. d. Wiel. „ Dubbeldnm, „ 25,499. 
Joh. van B'ikkeni „ Spijkcnisse, „ 25,250. 
P. Wilms, A-Paulowna, „ 24,522 21 
C. P. W. Dcssiag, „ Gouda, » 24,222. 
C. Oostdiik, „ Hecnvliot, „ 21,999. 
H. v. d. Houwen. „ idom „ 21,333. 

•"t ileren, 23 Nov.-. lo. het ui î•• :i ooncr steen* 
glooiing ter lengte vau 129 M. aau de Iluïsdijkon, tus-
sehen Stavereu en het Klif; minste iuschr. was H. I.. 
Cusvcllor, te Staveren, voor /4S34; 

hot leveren daarvoor v a n 370 last brik: J . J . Post-
ma, te Veenwoudeu cn verschillende anderen gemid
deld voor ƒ 6.88"/4f p. I. tot r*S646.e0; 

het leveren daarvoor vau 650 last zuilonbazalt: 
Ervcu H. Tri|>. tel.trecht. per las t \ f 11.73, /'7624..Ï0. 

So. hot maken cener steenglooii g, lang 131 \ l . , aan 
deu Zonnewielsdijk bij Molkwerumnrzijl; mnisteinschr. 
was C. P. Bakker, te Slaveren, voor ƒ 4 8 3 4 ; 

het leveren daartoe vaa 630 last brik: II Elzinga 
cn anderen, te Workuin, gomiddeld voor /7.05 (/n per 
last, lot /4441.65; 

het leveren daartoe van 750 last bazalt: Ervon H . 
Trip, te Utrecht, per last a/11.77, ƒ 8S27.50. 

Huren, 29 Nov.: bet onderhoud ged. 1 jaar van den 
gccoiuhineerden grintweg van Tiel door Buren naar 
Kuilenburg; ingekomen 3 :>'.;.. als: 
J. Nicsscn, tc Drumpt, / 4070 
W. 1). van Mourik, „ idem „ 4596 
J. Bnars, „ Tiel, „ 4400 
geguud. 

l l aa r l rm, 29 Nov.: lo. het -'tiarig onderhoud van dc 
Pettemer zeewering, behoorendc tot dc zecwerken in 
Noord-Holland; minste inschrijver was S. Blom, te 
SchoorI, voor /S39S. 

2o. idem van de Heldorschc zeewering, behoorende 
tot idem; minste inschrijvers wareu Gobr. Janzen, te 
Nieuwediep, roor /5S78. 

3o. idem der duinen op Vlieland; minste inschr. was 
K- II. Piasier, te Tessel, voor ƒ 5847 ; allen per jaar. 

Ilengclee, 20 Nov.: bet bo iwcn van 29 woningen, 
in 3 perc. en mnssa. 

lo perc. 2c perc. 3c perc. Massa 
B. H. Onink, 

te Enschedé, ƒ 15,500 f 14,500 / 14,650 ƒ 45,000 
G. Meijer, to 

idem, 41,700 
L. P. Groolhuis, 

lc Hongeloo, 14,200 12,700 14,000 41,000 
E. Gierveld, te 

Wierden, 36,400 
G. J . ten Holt, 

te Hengeloo, 36,200 
M . Geerling, tc 

Enschede, 12,000 10,900 12,100 35,000 
J. Fijlstra, te 

i.lcm, 11.979 10,845 12,079 34,900 
Het eerste cu tweede perc gegund aan J . Fijlstra, 

te Enschedé. 
VltoNi-h, 30 Nov.: het uitvoeren van vernieuwingen 

en herstellingen nau bet 30e perceel van do prov. 
wegen in Noord-Brabant, met dc daartoe behoorende 
kunstwerken, beplantingen euz., benevens het onder
bond daarvan van l Jan. '78 — 31 Dcc '79. als: weg 
Seppo—Rucphen— Zundert; minste inschrijver was M. 
A. van Loon, te Bcrgen-op-ZiOom, voor ƒ 2 1 4 5 per jaar 

Middelburg, ISO Nov.: lo. het onderhoud en de 
verbetering ged. '78 van de havenwerken tc Breskens; 
minste inscbr. was 1. van Male Dz., te Breskous, 
voor /8094. 

2o. hot herstellen cn vernieuwen vnn conigc werkeu 
aan de Rijks contrescarpe te Tholcn met hun onder
houd ; miusic inschr. w a s G. Bolior, te Scherpenisso, 
voor / 033. 

Zwal l r , 30 Nor.: lo. de uitvoering vnn vernieu
wingen on herstellingen, alsmede eomg verf- en leer
werk aan de kunslwerken cn gebouwen van dc De
demsvaart ou hare zijtakken ged.'73, iu 5 perc: 

perc. 1 perc. 2 perc 3 perc. 4 perc. 5 
J. Beuker Sr., 
tc Zwartsluis, ƒ 9 5 7 0 

.1. Weeaer, te 
Hasselt, 9400 

K.A.Hakkert, 
te Avereest, 9271 / 1881 ƒ 2690 ƒ 2S90 ƒ 2928 

J. Ka torberg, 
idem, 1790 2055 
2o. het onderhouden der aanlo- en verdiepingswer-

kea aau de Dedemsvaart en hare zijtakken over '78, 
in 3 perc; minste! nschr. voordo massa was A. Appolkoo, 
te Avereest, 2e perc. /" 131)5. 

l ' treeht, 30 Nov.: het verbetereu van het fort aan 
de Gagel; iugek. 3 bilj., a ls 
A. S. Scbaafsina, tc Harliilgon, ƒ 1 7 5 , 0 0 0 
A. C. Vink, „ Utrecht, „ 173,793 
W. A. G. Janssen, „ idem n 172,900 

't Zandt, 30 Nov.: hot houwen van een nieuw 
schoollokaal te Oosterwijlwerd; ingek. 15 bilj, als: 
J. Hemmcl, to Zeerijp, f 5510 
II. Bos, „ Uithuizermeeden, „ 5500 
.1. Broos, „ 't Zandt, „ 4853 
P. Mulder, „ Groningen, „ 4705 
J. Wieringa, „ Zjldijk, „ 4600 
M. Wiers, „ Oosterwijtword, „ 4393 
H Ridder, „ Stedum, „ 43S9 
A. Forstcu. „ Tbesingc, „ 4305 
J. Pot, „ Stedum, „ 4333 
A. Mcdcndorp, „ 't Zandt, „ 42S0 
F. Veldman, „ Zeerijp, „ 4265 
P. Nieland, „ Wirdum, „ 4200 
J. Fokkcns, „ Loppersum, „ 4079 
0. Hnngelbrock, „ 't Zandt, „ 3925 
II. II nn, „ Leermens, „ 3S83 

Gerlneliem , 1 l>cc: bet maken van oen verdedi
gingswerk bij de Nieuwe Steeg, tc Asporeu; ingek. 
3 bilj., als: 
I. v i m de Volde, te Papendrecht, ƒ 51fi,700 
L. J . v. d. Slcriiliovcii, „ Dordrecht, - 454,900 
J. N. Danlderop, „ Voghel, „ 441,500 
Raming „ 434,000 

Raflaa, 1 Dee.: het maken vnn nieuwe banken in 
do Horv. kerk met bijleveriug der materialen; ingek. 
8 bilj., als: 
B. Schuur, te Bafloo, „ 2997 
Rijzenga, „ idem „ 2100 
II. Weering, „ idem „ 2018 
II. do Vries, „ idem „ 1827 
Wolthuis, „ idem „ 1759 
J Dam, „ idem „ 1791 
Weerenga, „ idem „ 1598 
K. Danbof, „ idem „ 1589 

'a-llage, 3 Dec.: lo. het onderhouden van- eu bet 
doen van herstellingen anu de gebouwen van dc uni
versiteit tc Ijoideii, ged. '78; miuste inschr. was W. 
L. Legot, te Leiden, voor ƒ 24.S95. 

2o. het doen van vernieuwingen, herstellingen cn 
leveringen ten dienste van de Lingewerken te Asporon, 
bonevens het onderhoud daarvan ged. '78, '79 on '80; 
minste inschrijver was J . de Jong, tc Ameide, voor 
r"0146 per janr. 

'a-llage, 3 Dcc: de levering ten behoeve der ge
meente van: 

i 
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i f 61.66 eu f 101.16 
96.80 

7li. 80. 

lo. W ;r-, i f ml • 11-. II ; 11 igeki u. n'n 4 bi Ij.. VOOf rli 
vi-rHoliilleuilc soorten, als: 
A. P. Schotel Ga., te 

Dordrecht, 
'I'. 7, Smits, idem, 
VV. Hoven eu ZoOO, te 

VHitge, 
Kloos nn Vau Limburgh, 

te Rotter.hiin, 66. 
all's per 100*1 stuks. 

2o. trot'oirbandiMi; minste insphr. waren \V. (loven 
en Zn., voor ƒ 2.S.J per M. 

.'io. het leg(ien en hcrleggeu daarvan; minste innchr. 
was L. Philips, ie 's-Hage, reap, a /0.7!» en /0.46 
per M. 

to, dc levering van getrokken klinkers: minste in
schrijver was Wed. Post, tc Bato'serf, a ƒ19 .84 . 

So. idem van vlakke klinkers; minste inschr. was 
B. vau Wij!., te Heteren, ü ƒ 19.87 per 1000 stuks. 

Dein, 3 Dec: do levering aan de artillerie-stapel
en constructïeioagitEijiieu van 75 dekklecdeii van ge
leerd springzeildock, voor in battorij staande kanonnen 
van li! cM. L, op belegeringsalTuit V. II. en op wnl-
affuit op ream; miuste inschr, waren Maokeno en Co., 
te Amsterdam, voor ƒ47.99 per stuk. 

Arnhem, 4 Dcc. lo. hel maken, lev.-rcn en slellcn 
van schoolineubelen, in 2 perc.; ingek. 15 bilj., als: 

A. A. Flipsi-, te Arnhem. 
B. Unstein, idem, 
H. Klcinliont, idem, 
H . v. d. Sand, idem, 
I). W. Magendans, idem. 

J. P. Welsing, idem, 
P. vau Vliet, idem, 
li. Lietting, idem. 
M . Jansen, idem. 
G. J . Iloogers, idem, 
ii. vau Berkum, idem. 
H. Heuvels, idem, 
M. F. I'ruija idem, 
H. M. Berendie, idem, 
II. G. Liinkhorst, idem, 

le pere. 

2+87 

2185 
I00S 
8889 
8880 
2119 
Mlfl 
1995 
2060 
1990 
1996 
1989 
1900 

2e perc, 
3285 
WW 
3800 
3173 
3II9S 
3071 
3060 
2989 
8980 
•".isll 

39611 
2894 
os ss 
2884 

2o. liet óoen van bnriugcn voor drinkwater aan de 
school in de Hommelstrnat nn. 7; ingekomen I bil* 

i'ettert, als : 
. G. Primus, tc Arnhem, ƒ 975 

C. F. X. Kleincloldt. „ idem „ 848 
J. H. Bruns, „ idem „ 823 
J. II. Pothiuann, „ idem „ 675 

l ' trerht , 1 Dec: het vcrbeterei van het lort op den 
Voordorpschen dijk: ingek. 5 biljetten, ala: 
A. S. Schaafsma, tc Harlingen, f 181,000 
J A. van Siratcn, „ iltrcchl, „ 179,000 
A. O. Vink, „ idem „ 178,400 
W. A. G. Janssen, „ idem „ 168,800 
M. A. .). Taverne, „ idem „ 165,500 

tiraiihiari.. i Dec.: het bouwen van 2 schutsluizen 
iu liet nieuwe kanaal bezuiden Ter-Apel, in 2 perc; 
voor elk pere. ingek. 2 bilj., als : 

perc. 1, ƒ86 ,440 en, van W. Timmerman, te Ter-
Apel, ƒ34,^).j9; 

perc 2, ƒ61,M)0 en, van b. H. Kaspers, te Keider-
worderpoider, roor f 55.900. 

Ileiraijl, 4 Doe.: het maken van een aarden dam 
met duiker in de gracht vóór de Landpourt, liet 
slechten vau de coiirtine 3 — 4 met wedrrzijdsehr 
flanken en van het daarvóór liggend ravelijn, het leg
gen van eene kliiikorbestrating enz.: ingekomen 12 
bilj., als: 
G. C. M. Bottingliu 
D. Kreiter, 
f. H. Uffelaar, 
H. N. Piel. 
11. K. van Hiiuren. 
W. B. Harkema, 
I. . de Jong, 

J. Schrenders, 
J. .1. Sijdzes, 
.1. Hemmes. 
J. van Buuren, 
J. Roskam, 

hein 5 D 

Delfzijl, 
Midwolda. 
Farms um, 
Delfzijl, 
idem 

Warfhuizen, 
N ie u wo Ida, 
Kolhorn, 
Parmsom, 
idem 

Delfzijl, 
., Sliedrecht. 

dc lovering aan de artillerie 

11,191» 
11,007 
10,990 
10.919 
9.!)ii(l 
9,679 
9,658 
9.500 
s liTfi 
S,2\M 
1,965 
7,940 

.tapet
en construciietimgazijnen van 2000 hnskruiikisicii met 
blikken bus, in 4 perc. elk van 500 stuks: minst 
inschr. was Th. .1. Scholte, te Amsterdam, perc 1 
a ƒ 6 . 0 1 , pere 2 ii ƒ6.08, perc. 3 ii 
S J 6.09 per stuk. 

Hepael, 5 Dcc: bet bouwen vau 
croud aan de Brouwerstraat; ingek. 
A. Hazelaar, to Meppei, 
II. Zwikker. „ idem 

J. H itbaar Jz., „ idem 
J. Hesselingen, „ idem 
J. Withaar, „ idem 
gegund. 

l'lruin, ."i Dcc: het bouwen van een logement voor 
Wed. G. H. Vcltmnn; ingek. 6 bilj., als: 
J. Zcldenrust, te Warflum, 
J. Smit, „ Ulrmn, 
A. Achttien, idem 
R. Wieringa. „ idem 
P. Timmer, „ idem 
R, Jt-ltcs, „ Houwerzijl, 

pere 
f 6.03 en pere. I 

-en huis op open 
5 bilj., als: 

f 36111. 
., 3390. 
„ 3360. 
„ 334S. 
„ 313333 

ƒ Ll,880. 
„ 10,444. 
„ 10.193.7.' 
„ 9,870. 
., 9,500. 
M 9,149. 

Advertentien. 

Openbare Aanbesteding. 
BfJBOEHEESTEB et 

meente AMSTERDAM 
December 1877, ten 
Raadhuis, in hei u|>cnha, 
iUlliIjt--leden : 

STHOUDBBS der ge-
II op Donderdag 20 
ire des middags, opliet 
enkel. nschi ing do. 

het bouwen van een openbare Burger
school 1-" klasse voor meisjes. bij de 
Willemspoort. 

De voorwaarden de/er aanbesteding met hijMioo-
rende teekeningen /ijn uitsluitend te verkrijgen lei-
Drukkerij dei (ieineente tegen In-taling Villi ƒ 1 . 5 0 , 
en liggen voorts ter inzage ten kantore vun de Pubbekc 
Werken op bet Raadhuis. 

Inlichtingen worden gegeven teu kantore van den 
Stads-Architecl, op het Raadhuis, des morgen- van 
10 12 uur. 

Rurgemeester en Wethouders voorn., 
Aynsterdam, DEN TEX. 

7 December |877. üe Secretaris, 
DK NKI'KVII.LK. 

L I T S T K L \ \ \ 
Ile aiililii-sli-ilinj.' 

meente 0ud>H«iida 
tie|iiiiil<l was u|> Mm 
stfltl ii.i <.|» liaan 
ernmli'riiif.'en in .li.* aaiil.-'ti-iliiiir. 

dar Kerk roer de II. K. <«•-
i , Ekhoul Hull,II, ivolk.-
»(/«.; a December, is „Har-
tag 17 asesmbei1 zonder anonre 

Dt: 1IURGEHEESTER VAN HAHL1XC.EX ml ii|i 
lluiiilt'tilinr den '20 Iteci-inlier IM77, de. iniilila».. I'2 
uur, i i'iiki'li' insrlirijvitn: |>ul)lii'k luiiil.'wteili'ii: 

Hst diephouden der Havens te Har 
lingen. alternatief voor den tijd van 
3 of 5 jaren. 

Hiisti'k i'ii voorwnnnlen lî jri-n lur Secretarie ili-r 

<i|i, lielnlhii.' um / 0,95 

l.-ii du lei 

flanioniilii ter rak 
aldaar vorkrijtrbiiar 

Aiuiwijzinc 13 hecenilier a. .... 
iMlhmlnnlng, telken* voonnlddan 9V. uur. 

llAiu.iNnKv, 28 November 1877. 

Dc Rurqcuieester roornoemil, 
VAN HEEMSTRA. 

Maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
December 1877 

ntraalbun 
,1,-

u bij de 
Op Vrijdag den 28' 

middags len 2 ure, aan het Ce 
Moieelse Laan te Utrecht wonlen aanbest I 

het leveren van geschilde Mas ten af-
rasteringpalen, benevens eiken- en 
dennen Stationaafraateringpalen, in 
zeven perceelen. 

De Irest.diug iresrhiedl bij enkele inschrijving vol
gens Art. 7 van het Imstek. 

Het bestek ligt vau den 6*" December 1877 
lor lezing aan het Centr«a(bureau bij de Mon-elsc 
I..I.IM te Utrecht, eu ann de bnraau*s van de Sec
tio-Ingenieurs te Grouingen. Meppel, Zutphen, 
's Hert ogen hose h, Rotterdam, liergen-op-Zoom en 
Venlo. en is op franco aanvrage op gemelde plaat
sen Ie bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door de Sectio-Inge
nieurs voornoemd. 

Utrecht, den 3*" December I.N77. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER m WETHOUDERS VAN POOll-

TVGAAL zullen o|. Uiii.A-.-A,,; ,;,•„ 2tl./,-,t llccem-
bcr c.k., ili-s namiddag* |,'n l ' H ^ , „ V i t„n Raml-
hui/i- der Gemeente, |miili.-K aanbesteden: 

Het herstellen van de Spuisluis, en 
het vernieuwen van beschoeiingen, 
in de havenkom te Poortugaal. 

,|..i 
Hm bestak ligl 

ilHlili- Inn Itaadli 
lll'll l.'llll'M I)--.,-.,i!..>• 
.1. I. V A N WANING I, 
ili-n gegeven ten H un 

Uur,;, 
Ue Secret, 

.1. D E N H O E R . L.-S. 

l'oortminnl, 5 DeMmba 

neester 

k. zal ili 

Rotterdu 

Wethcmds 
De 

mmjtr i-ii im','-
-. Zntimlni! 
ir ili-ii AiThitert 
, aanwüsing wor-

<-« cuirnnrnul, 
Rnn/enn-cster, 
I. NOI.EN. 

AANBESTEDING. 
IIUROEMEESTKR KN WETIIOI'DERS VAN l'OOR-

TUGAAI. /ulli'ii, iiehiwiili'us naders goetMbmliig vau 
Heeren Gedeputeerde Staten dezer PraVtnele, u|i 
Onndrrdm, den 20stcn DrrrmlH'r >\l;., ,|CK mid
dags ten 12 Ilie, in hel Raadhuis di-l- Uewieellte, 
l'iililluk aanbesteden: 

Het bouwen eener SCHOOL voor 224 
kinderen, en eene ONDERWIJZERS 
WONINO te Poortugaal, met Wjle-
vering van alle materialen, het 
Sehoolmeubilair enz. 

Het In-stek en dt' ti'i'k.'iiiii^i'ii li^p'u MHI al lii>-
den ter inziujc en iiveiniiiiii' len linadlnuze dei- tle-
meenle, un zijn aldaar Redi-ukte hestekkew iul / 1 
per exeuijilniir verkrijgbaar. 

Aanwijzin): «|i hui terrein zal geSAieaepi ,i|i Za-
terdag den lilden December ejk., teu IO ure des 
v.m., door den ArchiU'el J. I. VAN WANING le 
Rotterdam, liij wien intussihe uleiv iiilirlitinuen 
zijn le bekomen. 

Burgemeester en WeihcAtdeny ec^rrnaemd, 
De Seerétais, Ile Rurgemeester, 

•I. DEN BOER, L.-S. J. NOLEN. 
Pocrtugaal, 5 December 1877. 

AANBESTEDING. 
Dc Architect J. I. VAN WANING le Rotterdam 

zal, nanMns zijnen lastgever, o|i Donderdag dm 
iOslen Deeemln-r c.k., len licrlierire van W. VAN 
DER S C H E E , Ie Poortugaal. dies namiildiuts len 
éét, un,, jiuhliek aanbesteden: 

Het bouwen van een HEERENHUIS 
te Poortugaal, met bijlevering van 
alle benoodigde materialen. het O-ra
ven van Slooten enz., enz. 

Het l.'sU'k en du teekenimren lijden vtin nl' hu-
den ter inzaai! eu ovurnaiue ter boversrenoemde her
berg, en zijn aldaar gadrultte bestekken a / I per 
CKemplaiu- vi-ikrijyliaar. 

Aanwijzing op In-I l 
D i - i e i n U - r e. k . , ten 10 

Zaterdag den lodsi 
• dus vm,rinidilatfs. 

Bouwkundigen wordt zeer aanbevolen: 
H r l O , inin,II,t i , | de i , . , . , . d r r v , - , « l , - r l , . c 

iu de llniiri I,. pniklijk vau du kltllstnijverheiil. 
door H.L.BOERSMA, m.-l i l |ilalen. / 9 . ' Ilittmat 
van AKKERINGA, le .l,us/,-i-,/i,iw. 

D K « H o n m i : n i « % z i . r \ R \ » %\ 
M W H E R K I 

K l ' l l ( I O H . « i T K K . t H l X T K I , N 
hevinden zich 

ROTTERDAM, AMSTERDAM, 
Nieuwland N . 1. Bloemgracht 77. 

(Va»(e/mirf) O. dt J. COOL, Fabrikanten 
I I K h l t » » V I I 

Amsterdam Parijs Arnhem Philadelphia 
1866 1867 1868 1876 

Amsterdam 1877. 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS! 
W I J N S T R A A T , 

R O T T E R D A M . 
le kwaliteit PORTLAND C E M E N T op keur uit de fabrieken van de Burba 

Brick Lime A. Cement Company Limited te London. 

Neuchatel^Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A L ID Ei T R A V B H 8 , 
li berigt dat deer haar tnt senJge A c; 

verkoop van ASPHALT in brooden 

FOLK.ERS & C". te Amsterdam, 

E N T E N voor \, 

zijn niuî esteld 

duur wie ook un hut leggen van vloeren inlii-.litilî uu wiirdui. ., 
land annpeniilneii np j,i>lijku viKirvvaardt'ii als aan de Fabriek. Reltvvei 

•strekt uu Orders voor geheel Note 
N " . 3, le /liitiileerlam. 
D E D I R E C T I E . 

SUIJVER Hk. J O N K E R &> ZOON, 
S Ï O O M K E T E T J M A K E R S te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

Aanbesteding. 
H E T COLLEGIE VAN DAGELIJKSCH HESTUUR 

VAN HET WATERSCHAP UEU 21) GEMEENSCHAP
PELIJKE POLDERS ui' TEXEL, zal u|. Vrijdag 
21 December 1877, 's iniddngs 12 me, len Raad
huize aan den Uur» np Te.ee! I,.|- nadere t-i.'d-
keiirinK van Huulil-iiici-lamli-n in dal Waters-hap 

A A N B E S T E D E N : 
Het maken van een WINDVIJZELMO-

LEN in den polder het Noorden op 
Texel 

De In-stilling gi-sihii-ili hij ,-nki'l.' insuhrijviug vol-
irens J 441 dur A. V. Du insihrijvingsliilji-ln-n zul
len een um- voor ill- aaiihi-sl.-.liiig hij dun 11,-er Dijk-
Ki-aal' van genoemd Watersi-hup mm'ten wonlen 1.'-
zorgd. 

Hul gewijzigde lieslek lu teuki'llillg liggi • 
inzage v..ir gegadigden h'i- Secrularie vau guliuelnil 
Waterschap nan den Rurg en le Helder hij duu 
Heer L. KOOT, Opzigter van den Waterstaat, al
waar op franco aanvnigu uok inlii-htiiigen zijn iu hu-
komen. 

Texel, 2li November 1877. 

Hel Collegie eun Da.telijkseh Restaur cuomoemd: 
S. KEIJSER. Dijkgraaf, 
Sn. KEIJSER pz., SWrefort». 

B. H0LSH0ËR Ie Ariilieiii. 
FABRIEK un MAGAZIJN inn Waterpas- un 

Hoekmeet instrumenten. alle soorten van 
Eqnerres, Bakens. gef)kte Meetkettingen, 
Teekengereedschap, ens, ens. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel 
DE JOXiiH & Co. liv. Ing. 

te O U U E W A T E R , 
Vervnaidigun STOOM- un HAND-BAGGERMOLRNS 
viilguiis uigen syslivm. 

Al'sehi-il'tun van attesten up Ir. aanvr. gnttis en franr. 

DROOG HOUT. 
Niet aan werking onderhevig hout 

Adres 

FABRIEK VAN KRIMI'VRIJ HOUT 

MÏH.'w'iui'nei' dijkje, :11A . AMSTERDAM, 

Al'si-hritti-u van attesten op fr. aanvr. gralis en Iraiiiji 

Te Huur e n Te Koop. 
i DEKSCHUITEN i MODDERBAKKEN 

vi'rst-liillenili- almetingen. 
HEI-MACHINEN ea LOCOMOBILES. 
II A N I) K L in BOUWMATERIALEN 

STEENKOLEN. 
Adres: de Firma Gebr. SCIIOONENBURG, Klei 

Witten burgerstraat tu AMSTERDAM. 

PRIMA QUALITEIT 
lettert op keur, 

per vat tot ƒ6.—. per 26 vaten ƒ5.70, 
per 50 vaten ƒ5 .40, 

bjj grootere partijen over den prijs nader 

overeen te komen, 

AUGINT ÖSTER, 
H l a s h a v e n l a tu R o t t e f d a m . 

YLINKERFABRIEK. 
Du ondergeteekenden ziju ui- in geslaagd op hunne 

Nieuw opgerigte Stoomsteenfabriek -Petra" 
aau den IJssel bij Deventer enkel KL INKER tu 
kimnuii fabrireren, en lievelen zich ilientengevolgu 
aan hij Heeren Architecten, Aaimeiuci-s un Gemeen-
tubusliu-uu tot hut leveren van groote partijuu Straat 
steenen un vlakke Klinkers. 

STEGEMAN. SC HOEMAKER lt BROUWER. 

Aan de S T E E N H O U W E R I J 

n . W E E G E W I J S . 
Rapenburg 43 tc Amstenlam. 

bevindt zich ook uen G H O O T M A G A 7. IJ N van 

I I \ I I I I E I { I ; \ M ; I I I I I I H I V I O : V I H \ T [ | . S . 
van nette, solierii' bewerking, tegen wv liillijki' juijzeu. 

KLOOS & VAN LIWBURGH. 
Kinrnaars van Zuilen- m tiBSwill Hllllillll 

in RUNPRUISSEN, 

Handelaar, in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, IIIIDISSTKKN, VOUKV.ISIK STEKSKS, EUZ-
iViemer/iaeen N.tijde ó">, l l u t l e r r i a i i i . 

H. E!, S U Y V B R . 
S T O O M K E T E L M A K E R 

un Fabrikant van Stoom- en andere Werk 
tuigen, vuorheen Lid der 

firma SUYVER Hk. JONKER & Zn.. 
levert iu dun kortst mogelijkcn tijd K E T E L S van 
alle bekende typen: belast zich met alle répara 
tlën en veranderingen aau bestaande Ratels 

Hollandsche Tuin, 
Hiok«i'3traat '20 e n 23 

AMSTERDAM. 

VAN KlETSCHOTE\&HOU\VE%S. 
WIJNSTRAAT, 

R O T T E R D A M . 

L O C O M O T I E V E N . 
LOCOMOBIELEN. 

HUS0HWEMTUI6M. 
MACHINES voor Houtbewerking. 

FABRIEKSWERKTUIGEN. 

E L E V A T O R S . 
Gedrukt bij G. W. VAti DEB WIEL « & te Arnliem — Alle staUaa en «d.er lent ien te »dres«e a i - 'n aan den Redacteur F. W. VAN GENDT JGm. te Arnhem. — Uitgave ran IX A. THIEME. 

Twaalfde jaargang. K°. 50. Zondag 16 December 1877. 

DE OPMERKER. 
W E E K B L A D 

VOOR 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Verschijnt Zondau-a. P r y . per S uwaiiUci. f XM. Men .bonnMrt zich TI» 
een jaarjr.ns. Abonderlijk. nummer, bij viMiruitbcUllinu IS cenU. 

Alle stekken en advertentien te adreueeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 
Van l—5 regelt /' I.—, verder roor eiken regel jdaatiruimte gO cents en 10 ceiiti 

voor M B nominer n n betblul. Advertentien voor het buitenland 26 cents per regel. 

OVER VLOEI IN GS WERK EN. 
{Vervolg van S". 49.1 

Bewateringen in Spanje. UHweriga roodedoeHn-
Ken over de vloeüiif; van Zuid-S(Kiiijc bflbebf lift 
werk: Irrigations du midi de 1'sEspagne por M a u 
rice Aviuanl. Paris, 18u'4; verder hef hierboven 
rui*ls uaiik'tduialde gesidiiil'l van DebttUVe, bl. Ilili, 
waarin van Ayiuanl's biek partij wordl getrokken, 
en een optel getiteld: Rerichte uher Zuslandc der 
Liindwirthschaft und l'ichzucht io Spanien vau 
Cinistantin von Briesen, iu de Annalen der l.and-
u-irthsehaft in den Königl. Prcuss. Stouten, Mo-
nulshlatt. Deel 47, bladz. 211. Berlijn, ISlili. 

Het warme lurbtgestel dei' pruvinrit-n Valeucin en 
Mnrcia en bet jrebrek aan regen, 'lat in den zomer 
jret-n plant laat opkomen /ouder kiinsiniaii^i'bewate
ring, waren aanleiding, dal men zii-b in deze dis-
trieten van oudsbei- tot de waterbouwkunde wendde, 
wuardooi- indeiilaad woeste landstreken in rijke, 
weelderig bloeiende tuinen werden herwhtpen. Von 
Hrii-seu wijst er op iu zijn hierboven aangevoelden 
arbeid, dat de bevolking iu de besproeide dinirieten 
tot 40,000 zielen op de vierkante mijl sterk is (») 
<* dal illt (bijna 70 vierkauie mij Ion omvattende) 

f rrciu bet meest tot de voortbrenging van Spanje 
jdraagt, en niet alleen in de iKdioel'i.-n van bet land 

zeil' voorziet door vrucliten vun allerlei S.MII-1, groen
ten, vlas, enz,, maar ook nog inslaat 'is jaarlijks 
roor ruim 31 miUioeii gulden uit tc voeren. 

Gelijk bij de vli*iïiigswerken dei- tot dusverre l»e-
sprokeu landen is het ook in Zuiil-Spanje uiet te 
doeu o m bet vloeien van weiden naar de bij ons 
gebruikelijke wijs, dewijl eigenlijke weiden daar niet 
beslaan — , maur stelt men zieh veeteer ten doel 
aan boomgaarden, moestuinen en ukkers bet noodige 
viielit toe te voeren, o|>dat de planten ook zonder 
regen gedijen cu de bodem in dat beete klimaat 
jaurlijks twee tot drie oogsten, de voederplanten, 
b. v. lucerne, jaarlijks tien tot twaalf sneden kunnen 
al'wer|M!ii. 

De besproeiing* werk en btwlaun deels in vergaar-
koniiuen vau verschillenden Inbond, verbonden met 
vloeiïiigskanalen, deels in de laatsten alleen, die het 
water dooi' middel van stuwen over de te liesproeien 
vinkten leiden, deels in schepraderen (noria**), die 
meestal tloor trekdieren iu Iwweging wonlen gebracht 
en het water uit bronnen of uit beken en kanalen 
opvoeren. Een goed beeld vau bet waterbeheer in 
Znid-Spanje levert de schildering van het vloeiïngs-
stelsel der Turia iu de provincie Valencia door Von 
Rriescu, die wij bier in de hoofdzaak zullen volgen. 

De Turia is een onstuimige bergstroom met ver
anderlijken bodem van ongeveer 220 kilom. lengte 
en 50 tot 100 meter bi-eodte. Hoven Valencia, 
ongeveer 14 kilometer van tie zee, liegint het zich 
over 10,500 hektureu uitstrekkende gebied, dat de 
beroemde lluerta van Valencia vormt. Door acht 
in «Ie rivier gebouwde stuwen wordl het water aau 
wee.-szijden in acht groote, naar de naburige dorpen 
genaamde kanalen geleid, die het verder verdcclt-n 
tot besproeiing van de velden. De liuilsten zyn effen 
en van grep|>el:; of voivn dooi-sneden. Op den rug 
tussehen de voren worden de aan te k\vt«ken vruch
ten in rijen gezaaid. Gedurende het vliieiingstijdperk 
zorgen arbeiders dag en nacht voor de gelijkmatige 
verdeeling van het water in tie velden en zuiveren 
ze vau onkruid. 

De stuwen bestaan uit terrasvormige metselwerken, 
bekleed met gehouwen steen. De breedte der stuwen 
bedraagt 38 meter, limine dikte H tot 9 meter; 
over 3,5 meter breedte blijft de rivier 0 | « n om bet 
iiaastvolgcndc kanaal te voeden. Het hoogste water, 
dat niet in de kanalen wordt opgenomen, stort over 
het terras van den stuw been. De breedte der he-
sproeiïngskanalen bedraagt 5,7 meter, hun lengte 
5,5 tot 20 kilom. De kanalen ontvangen, elk naar 
hun lengte en de grootte van hun vloeiïngsgebied, 
10 tot 48 (gezamenlijk 138) fda's water, dat is 
een hoeveelheid, -«antwoordende aan een o|ieiiHig, 
die, by gewonen stand, volgens verschillende be
rekeningen , iu dc seconde 40 of 69 liter water 
levert. De hoeveelheid water, die op eiken bunder 
land komt, moest eigenlijk gelijk zijn, maar wisselt 
in de zones der kanalen af tussehen 0,73 cn 1,45 
liter iu de seconde. 

De regelmatige, sedert jaren onveranderlijk bijbe-
houden wisselbouw is de volgende: 

1) vlas bemest, in Muurt gezaaid, half Juli ge* 
oogst; 

2) hoonen in Juli gepoot, einde Oct. geoogst; 
3) tarwe in Nov. gezaaid, in Juui geoogst; 
4) maïs gemest, in Juni gezaaid, in Oct. geoogst; 
5) vim Oct. tot Maart braakliggen cn bewerking 

vau het veld. 

{>) HIJ zulk ecu bevolkingKUehtheid xou Nederland ruim 
eu Javft liijmi % inillioen neleu telleu. U. v. £. 

Dit is de gewone bebouwing vau het veld, die 
alzoo twee regelmatige oogsten in het jaar levert. 
Hij den eigenlijken tuinbouw verkrijgt men met !«•-
hulp van bewatering en bemesting drie en meer oog
sten aan erwten, artisjokken, tomaten, meloenen, 
enz. Tot Ijeniesiing wordl gewoonlijk guano aange
wend , daar de stalmest weinig voorbanden is. Dc 
waarde van den bunder land liedraagt in de naliij-
Iu-ui van Valencia 1)000 tot 11.000 fr.; venlerop, 
maar nog in de lluerta, 5000 tot 6000 fi*.; daaren
tegen worden droge landerijen in den regel onder 
de 1000 francs betaald. 

De bewateriugskaiuilen van de Turia dienen bo
vendien gelijktijdig voor het drijven van 112 molens. 

Ret water hchoort hij den grondeigendom. Nie
mand mag den grond zonder het op dezen rusten
de be water ingsriT lit verkoopen. Eveneens mag nie
mand het water alleen verkoopen en het onttrekken 
aan den grond, die het tot dusverre heeft genoten. 
Dit g e l l l niet alleen voor uitdriikkelijken verkoop of 
afstand voor altijd, maar ook voor den verkoop van 
enkele liewateriiigsbeiirlen. 

De gezamenlijke eigenaren vormen eeu genootschap, 
rial iu een algemeene vergadering bet comité van 
beheer kiest, de noodige bijdragen van de nwdatodon 
vaststelt, eu ouitrenl gewichtige aangelegenheden, 
namelijk it'glement-s-lieginseleii, beslisl. leder eige
naar beeft slechts ééne stem; in eenigo genoot sclni( t-
pen zijn de kleine grondbezitters (van minder dan 
zestien ares of vierkante roeden) van bet stemrecht 
uitgesloten. Het comité liesuiat uit den burgemeester 
{syndicus) en vijf tot acht medeleden; de eerste 
moet niet alleen grondbezitter zijn, maar ook met 
eigen hand zijn veld Inwerken en mag geen molen 
bezitten. 

De acht burgemeesters der genootschappen vormen 
te zamen de vierschaar dezer gemeenten : het water-
gerecht. Een hooger beroep van hunne uibspiaak 
wonlt niet toegelaten. 

Het watergei-echt komt, onder een grooten toeloop 
van volk, eiken Dondenlagmorgcn om elf uur bijeen 
voor het portaal der hoofdkerk van Valencia, gelijk 
dat sinds den Mixirscheii tijd gebruikelijk Ls. Er wonlt 
••en halfcirkelvormige divan opgesteld, wuai-op de 
burgeineesters plaats nemen. De syndicus, in wiens 
genootschap of genieante «nsne overtreding heeft plaats 
gehad, vervult de rol van aanklager en neemt geen 
deel uau de stemming. Deze volgt na korte beraad
slaging, waarbij zacht gesproken wordt, endadclijk 
wordt het vonnis in den Valencioauscheii volkstongval 
ojienhaar gemaakt. De boeten wonlen in den regel 
terstond lietaald. Een schriftelijk vonnis vindt slecht* 
op verlangen van den overtreder door den nolaris 
legen betaling plaats, terwijl buiten dit geval geen 
onkosten wegens het geding in rekening worden ge
bracht. 

Niemand is verplicht voor het watergerecht te ver
schijnen ; na tweemalen gedane vruchteluoze oproeping 
wordt de klacht aan de gewone rechtbank overgege
ven. Daar echter door oen proces voor deze vierschaar 
de kosten meestal tot het zes- of zevenvoud tier be
paalde boeten aangroeien, onttrekt zich zelden iemand 
aan dc bevoegdheid van het reeds tloor zijn aartsva
derlijke, eeuwenoude vormen zeer in tic volksgunst 
doelende vratergerecht. 

De bijdregen van de genootschapsleden wisselen 
al' tussehen 1.75 en 3,70 Ir. per hektare. Voor 
buitengewone herstel lingen uau de waterwerken wor
den afzonderlijke bijdragen uitgeschreven. Voor het 
onderhond van de kleinere kanalen hebben de bezit
ters langs de oevers, op aanwijzing van den burge
meester, zelven te zorgen. 

Het Ijewnteringstelsel van den Juear sluit zich 
onmiddellijk aau bij dat van dc Turia cn omvat 12,500 
hektaren. De stuw, die het water voor het vloehngs-
kaniuil ophield, was geheel massief en bezat een 
lengte van 242 meter: hij vormde ongeveer iu het 
midden een scherp uibspringenden hoek. 

In het jaar 1804 wenl de stuw tengevolge van 
een zeer sterken was beschadigd en sedert met fascines 
voorloopig hersteld. Het liewateringskananl, dat bijna 
doorgaande 2 bit 3 meter boven het terrein geleid 
wordl, is 11 tot 12 meter breed en 40 kilometer 
lang. De kunstwerken bij het kruisen van bergstroomen 
bestaan iu brugkannlen en tunnels in rotsen; een der 
hevels bezit eene lengte van 140 meter. 

De aan het terrein door dit kanaal toegevoerde 
watcrhocveelheid bedraagt 2,48 liter per hektare in 
dc seconde; tloor doze voor Zuid-Spanje zeer aanzien
lijke hoeveelheid wonlt tie rijstteelt op uitgebreide 
schaal mogelijk gemaakt. De jaarlijksche bijdnigeu 
der iu het water aundeel hebbende grondbezitters 
bediiigen 6 tot 7 Ir. per hektare. 

De sproeitngcti in tie omstreken van Alicante wijken 
ten eenemale af vau de tot dusverre besproken Zuid* 
Spaansche werken, daar hier het verzamelen van 

bet water in vergaarkommen noodig weid. Het ter
rein lijdt zoo aan droogte, dat zelfs de wijnstokken 
gevloeid moeten worden , zoodat men van oudsher ge
noodzaakt was hei water in den regentijd zorgvuldig 
te liewaren, om bet in het warmste vau den zomer 
te kunnen aanwenden tot liesproeiing. 

De réservoir van Tibi in den Rio Monegni wordt 
gevormd door een massieven spermuiir van 42 meter 
hoogtej 107 meter breedte, 33,70 meter beneden-
dikte en 29 meter l>ovend.kte in cen rotsachtig ra
vijn, tint e n inhoud heeft van 3,700,000 kubieke 
meter. Het werk wenl reeds gebouwd tegen het 
einde der 16e eeuw door den architect Herraru, den 
biuwineestiT van het Eseuriaal; bat dient tot vloeiing 
van 3700 hektaren, zoodat op elke hektare des zo
mers 1000 kub. meter komen, die genoegzaam ziju 
TOOT twee bewateringen. Aan den voet van den sper
muiir bevinden zich twee kanalen: het eene dient 
tot opruiming van de slib, die zich in den reservoir 
heeft neergezet en alle vier jaren verwijden! wonlt. 
Iu dien lijd wordt zij eene laag van 1 2 tot 16 meter 
dikte. Het andere kanaal dient tot afleiding vau het 
v looi tugskii muil. 

Debauve geeft op plaat XIV van zijn hierboven 
aangehaald deel een nauwkeurige, naar opmeting 
vervaanligde teekening van dit grootsehe werk. 

Ovenviikouistiye afmetingen heeft de réservoir bij 
de kleine stad Elche, ilie echter voor 12,000 hektaren 
dienen moet. Het water der rivier Vinolago, dat in 
deu reservoir wonlt bewaard, is salpeterhoudeiid , 
zoodat het niet als drinkwater kan worden gebruikt; 
ook vete planten kunnen het niet verdragen. Voor
treffelijk daarentegen gedijen de granaatappel, de 
JohanneBbroodboom, tie olijf en vooral de dadelpalm. 
De laatsten behoeven maandelijks tenminste twee 
bespiYh'iïngen. 

Ook in noordelijk Spanje lievinden zich vele vloei-
ingsweiken met uitgestrekte kanalen, waarvan de 
voornaamste ziju: het Keizerskanual in Arragon, 
de kanalen vau Castanos, Manresa, Urgel en 
Taragona in Kataloniè en het Henares-kanaal iu 
Kustilië. De uitgestrektheid der vloei.ngswerken in 
Noord- en Middel-Spanje is echter op verre na zoo 
greot niet als in de zuidelijke pnivincien Valencia, 
Mureia en Granada. 

Ten slotte mogen hier nog dc gemiddelde iu de 
zuidelijke districten verbruikte waterhoeveelheden en 
«li- vloeiïngstijd|>erken vermeld wonlen: 

per hekt. en sec. 
2,00 liter 

0,86 o 

0,80 i> 

0,74 » 
0,29 » 

In Valencia, bcwateringstel-
sel van deu Juear, rijstteelt . 

In Valencia, bewateringste!-
sel van deu Turia . . . . 

Iu fiandia (grensstad tussehen 
Valencia en Mureia) . . . . 

In Mureia 
In Granatin 
In Valencia wordt lucerne ééns gevloeid iu 8 tot 

10 dagen, maïs, luxuien en vlas ééns in 15 dagen, 
aardappelen ééns in 21 dagen, granen ééns in 30 
dagen; de gemiddelde hoeveelheid van elke vloeiing be
draagt 500 kub. meter per hektare, het maximum 700. 

Bcivateringi n in Italië. De litteratuur omtrent 
de Italiaanscbe vloeiingswerken Ls zeer lijk; vau de 
uitstekende ge-schriften, waarvan de studie ieder 
belanghebbende kan wonlen aanbevolen, noemen wij 
slechts: 

Hess, Die Bewasserungsanlagen Ol»eritaliens 
(Hannover, 1873); Giuseppe Bruschetle, Storia dei 
Progvetti et dei Lavori per Tirrigazione del Mi
lanese (Lugano); Nadault de HulTbn, Des canaux 
d'areosage de CRulic Septentrionale dansles rap-
porls avee ceux du midi de la France (Paris, 
1843—44); Manny de Mornay, Pratique et Legis
lation des Irrigations dans VRalie Supérieure 
(Paris, 1844); R. Baird Smith, Italian Irrigation, 
being a report on the Agricultural Canals of 
Piedmont and Lombardy, Second Edition (Edin
burgh en London, 1855). (•) 

lu Lombanlije bedraagt de oppervlakte der Iwwa-
lenle landen nagenoeg 500,000 hektaren, de lengte 
der liewateriugskanalen 7000 kilometer; in Piemont 
levert alleen het Ca vour-kanaal water voor 120,000 
hektaren, terwijl de andere kanalen gezamenlijk een 
nog iets grootere oppervlakte besproeien. In Hoven* 
Italië is de landbouw, tengevolge van de eigen
aardige lucht- en gmndgesteldheid, rechtstreeks ver
wezen tot de waterbouwkunde (l), en staat het water 
ook rijkelijk eu zonder te aanmerkelijke technische 

(I) Zie ook iu de Verhandelingen vnn ou» limtitniit vim 
liigrnicuri, 1861 18fl:t. hut Vtrdag ran een reis nnnr 
Prtinktijt en Noord-Italir, i-uï. Welke voonlifleu liueft U 
rei» voor dt Javanen af̂ worpenV Welku vloeiiujtnwerken 
ziju ledert iu ons ludiv toUUndgckunicn? Het antwoord 
op die vraag U voldoende om te bewijzeu, dat tothi-duti 
geheel ome koloniale staatkuudu een hardvochtige eontedk-
wa* I-u nieb andnra. K. v. K. 

(•) (itlijk iu Indie. K. V. V-

bezwaren ter liescliikking, zoodat reeds sedert on
heuglijke tijtien, iu allen gevalle reeds sedert tie 
Romeinsche heerschappij, de vloeiing daar als in-
heeinsch is. 

De bodem der Lombardische vlakte is een liuiiius-
rijke kleigrond vau zeer verschillende dikte, die stettls 
op eeu doordringbaren ondergrond rust, zoodat het 
ter bespi-oeiiiig gebezigde water uiet iu dien onder
grond kan blijven stilstaan en aanleiding geven tot 
toenemende vochtigheid. (') De van de zuidelijkt-
helling der A Ipon afdalende zijtakken der Po-rivier en 
deze zelve leveren in ruimen overvloed bet water tot 
vloeiing van de velden. 

In het warmste van den zomer is htm inhoud (eu-
gevolge van het lab! smelten van het gletscher-ijs 
nog altijd zoo rijk, «lat ook iu dezen tijd van het 
jaar, waarin de bodem er de meeste behoefte aan 
heeft, de vloeiing onat'gebniken kan wonlen voort
gezet. Ook de helling dei- Po-vlakte is in hoogen 
graad gunstig voor tie bewatering. Gelijk tie loop 
der rivier en barer zijtakken daalt het terrein van 
bet noordoosten nuar het zuidwesten, en in deze 
richting is de glooiing gemiddeld 1,3 meter op 1 ki
lometer. 

Het klimaat wijst de noodzakelijkheid aan ruim 
gebruik te maken van besproeiing. De warmtegraad 
stijgt des zomei-s tot 33* Celsius ('-); de gemiddelde 
warmtegraad van Milaan bedraagt in de drie maanden 
Juli, Augustus en September 23'. De hoeveelheid 
regen Ls in den zomer zeer gering. De verdeeling 
daarvan over het jaar is als volgt: winter 130,2 m.M.; 
lente 219,0; zomer 182,7; herfst 206,7. In den 
zomer gelijken de i-egeubuieit op wolkbreuken, waarbij 
de plantengroei slechts weinig baatvindt. Men is 
dus verplicht op groote schaal kunstmatig te bewa
teren , zoo de wasdom in het tijdjierk der dorheid 
niet aanmerkelijke schade lijden zal. 

Dc leidingen, die het water naar de velden voeren, 
banaan in kanalen, die zich als takken van de 
rivieren afscheiden en zoo aangelegd zijn geworden, 
tlat zij het grootst mogelijke terrein beheerscheu; 
iu beperkte mate, namelijk bij de in Opjier-lbdië 
zoo karakteristieke winlerweiden (marcite), wordt 
ook van bronwater partij getnikken tot Uwproeimg. 
Een gedeelte der kanalen, b. v. de Naviglio Grande 
en het Pavia-hanaal, dient gelijktijdig voor de 
scheepvaart; andere nemen het rioolwater uit de 
steden op en zijn hierdoor een voortreffelijke be
mesting voor den bodem. 

De belangrijkste kanalen van Lombanlije zijn de 
volgende: 

De ytaviglio Grande, een scheepvaart- en vloeiïngs-
kanaal, afgeleid uit de Ticiuo hij Tomaveuto, volgt 
eerst tot Abbiategrusso de dullielling eu wendt zich 
dun met eeu stompen hoek naar Milaan. De aanleg 
vau dit kanaal valt in de twaalfde eu dertiende eeuw; 
in Interen tijd wenl het telkens uitgebreid. De 
lengte bedraagt vijftig kilom,, de breedte is zeer 
afwisselend en gaat over den geheelen loop van 48 
tot 18 M. De diepte verschilt van I M. tot 4,00. 
Het verhang bedraagt in 't geheel 33 M . , maar is 
zeer ongelijkmatig verdeeld, zoodat men in enkele 
vakken tengevolge van te sterke helling een zeer 
aanzienlijke snelheid heeft. 

Daar tie Ticino dikwijls snel wast, moest het in-
laatweik van het kanaal met bijzondere zorg wonlen 
uitgevoerd. Het bestaat uit een ufscheiiliiigsdam van 
280 M. lengte, die tien Ijeiiedenloop der rivier tot 
05 M. vernauwt en het water iu het kauaal leidt; 
voorts ziju tot het verkrijgen van hel voorgeschreven 
peil in liet kanaal eenige stuwen en ontlasting- of 
uitwateriiigslitixen aangelegd, die het bij hoogen 
stand te veel iu hel kanaal vloeiende water weder 
naar de rivier terugvoeren. 

De door den Naviglio Grande gevloeide vlakte is 
groot 38,000 hektaren iu deu zomer, 700 in deu 
winter. De wuterhoeveelheid bedraagt per seconde 
42 kub. met.. waarvan echter 4,5 door wcgzij|>eling 
en verdamping verloren gaan; dit geeft in een rond 
cijfer één liter par bunder in de seconde. 

Hij Abbiategrusso vertakt zich uit den Naviglio 
Grande het kanaal naar Rereguardo van 18 kilom. 
lengte, dut met 4,5 kub. H. in tie seconde 4200 
hektaren zomer- en 80 hektaren winterwrido vloeit; 
het tot tie vlakte eu tijdseenheid herleide verbruik 
bedraagt 'dzt*» 1.1 li'**'"-

Het kanaal van Pavia is, gelijk reeds gezegd 
werd, gelijktijdig scheepvaart- en vliieiingskaiiual; 
het loopt, met een knik bij Binasco, iu twee bijna 
rechte lijnen van Milaan uaar Pavia, waar het in 
de Ticino zijn monding heeft. Hat kanaal werd reeda 
iu de middeleeuwen gebouwd, maar iu den aanvang 
omar eeuw volkomen hersteld, zoodat het eeiiigei-

(i) Ou Java viudt meu up velt- plaatsen als undrrgruud U« 
uHdoordringbare padat. It. v. K. 

(•) Op Java souu tut 40" \,,\ de .chadiin.j li. v. L, 
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mate als li-u aanleg van omen tijd kan wurden be
schouwd, lïe geznmetdijke lengie bedraagt .13.7 
kilometer, hei verhang 50,70 nieter, waardoor de 
bouw van twaalf schutsluizen noodig wenl. 

Détails vindt men uitvoeriger iu de aangehaalde 
werken van Hess (hl. 22) en Baird Smith (Deel I, 
bl. 233j. 

De bodemhn-edte van liet kanaal iiedraagl 1 n.7" 
lot 10,80 meter, de waterdiepte 1,20 tot 1,60; de 
glooiingen zijn meestal vervangen geworden door 
metselwerk , daar zij te veel herstellingen vereischten 
Buiten dc schutsluizen vnrdenle het kanaal vele hevels 
om oudere graafwerken lot vloeiing en droogmaking 
te kruisen. 

De tot bewatering beschikbare I veelheid bedraagt 
•i kub. SI. (iet verende, de te vloeien vlakte is 4000 
hekt., zoodat VOOT eiken bunder 1 liter kan worden 
gegeven. 

De kosten van den nieuwen bouw hebben in 'i 
geheel bedragen ongeveer 7|- millioen lire nf francs 
(volgens Hess 0J millioen rijksmarken); de jnarlijk-
sche inkomst aan scheepvaart- en wat ei-rechten stijgt 
slechts tot 75,000 lire. De onderhoudskosten laten 
zich jaarlijks becijferen op 30,000 lire. 

Genève, 12 Dec. '77. R. E. 
f Wordt vervolgd.J 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DElt 
HOUWKUNST. 

AKHKEI.IMÏ ZWOLLE. 

Verijaiiering van 9 November 1877. 

Aan de orde is het mizi Ier rekening en veiaut • 
woording van den Penningmeester over het dienstjaar 
1876. Door den Voorzitter wonlen de leden S. J. 
H. Trooster en P. Hel uitgenoodigd de liedoelde ad
ministratie te controleeren, en na behoorlijke inzage 
wordt bij monde van een der genoemde heeren ver
slag uitgebracht, dat de kas sluit met een buiig saldo 
groot f 19.85 s. De Penningmeester wonlt hierna 
behoorlijk gedechargeerd en dankgezegd voor zijn 
gehouden administratie. Tul dit gunstig saldo heeft 
mede hoofdzakelijk bijgedragen de verklaring van 
het lid S. J. II. Trooster, ten vorigen jare mede be
noemd algevaardigde ter Algemeene Vergadering te 
Amsterdam, om namelijk de kas der Afdeeling niet 
te bezwaren niet de toegestane geldelijke vergoeding, 
voor welke royale handelwijze de Voorzitter namens 
de Afdeling hartelijk dankzegt. 

Door de Vergadering wordt na onderlinge liespre-
king boloten, dal door den Secretaris pri missive 
onderzoek bij het Hoofdbestuur zul worden gedaan 
naar de wijze vau uitgaaf van bet Hijblad lot. de 
Bouwkundige Bijdragen, terwijl tevens be|>aald wordt 
voorloopig ile medewerking en inteekening te ont
houden uan bet door de afdeeling Utrecht uit te 
geven Album. 

Wijders wordt dooi den Secretaris voorgelezen eene 
missive van bel Hoofdbestuur, inhoudende verzoek tot 
liet inzenden van vragen geschikt ter behandeling 
op de Algemeene Bijeenkomst iu 1878. Door het 
Bestuurslid M. Mesdag wordt de volgende vniag aan 
de leden ter inzending voorgesteld: 

»Wrelko resultaten heeft men vorkregen bij het ge
bruik der kunstmatige keien en trottoirsteenen uit 
de fabriek van den heer II. F. Onderwater le 
Dordrecht? In hoeverre is dit fabrikaat aan te bevelen 
vooral voor de bevloering van trottoirs, binnenplaatsen, 
stallen, remises, keukens enz., zoowel uit bel oog
punt van soliditeit als van ininkostbaarheid?" 

Algemeen wordt die vraag als zeer geschikt aan
genomen, en zal namens de afdeeling Zwolle dooi
den Secretaris worden ingezonden. Verdei wonlt 
nog bepaald, dat dc bijeenkomsten met de leden v • 
het vervolg om de maand zullen plaatshebben, tei -
wijl het lid Mesdag op zich neemt in de eerstvol
gende bijeenkomst. ie houden op Vrijdag den 7 De
cember , voor de leden op te treden en alsdan te 
spreken over de kunstmatige keien, zoomede over 
nieuwuitgevonden of verbetenle gereedschap)«ou eu 
machines. 

Vergadering van 7 December 1877. 

De heer M. Mesdag, die voor dezen avond de spreek
beurt op zich heeft genomen, geeft aan de Vergade
ring ter bezichtiging eenige geivedscb;ip|>eii van nieuwe 
vinding, ondemnderc eene beweegbare boormachine. 
Amerikaan sell lahrikaat. De proeven met deze machine 
genomen voldeden bij uitstek , zoowel in verticalen als 
hellenden stand, de gaten waren zuiver en glad. en 
het toestel werkte accuraat, snel eu gemakkelijk. De 
prijs van een zoodanige machine komt op / 21 . 
terwijl 7 stuks boren vnn diverse afmeting op ƒ 1 5 
komen te staan. Na nog eenige andere machines ter 
bezichtiging te hebben ge-teld. spreekt hij verder 
over een nieuw fabrikaat straatkeien, vervaardigd 
in de in 1875 nieuw opgerichte raachinale-keien-
fabrick van den heer II F. Onderwater te Dordrecht. 
De monsters vnn dit fabrikaat, bestaande uil asphaP, 
kiezel en hardsteen, die, na machinaal verinnrseld 
te zijn, door smeliliitte le zamen wordenvereenigd, 
leveren een vast , innig samengevoegd geheel, zoo
dat bij eene doorbreking, tot zelfs de gladste kiezel-
Steen mede ter helft doorgebroken iu de beide stuk
ken aanwezig bleef. 

Deze monsters waren aan alle kanten zuiver afge
werkt, en ook om den billijken pr\js aanbeveUngswaar-
dig; ze kosten bij eene lengte en breedte van 0.14 
M. hij 0.10 M. en eene hoogte van 0.10 M, ƒ 0 . 1 2 
per stuk of ƒ 5 .40 per vierk. meter, cn hoewel ze 
misschien voor sl mat bedekking, w a a i over veel gereden 
wordt, nog geen voldoende soliditeit waarborgen, zoo 
meende men toch algemeen dat ze v • Irottoiibe. 
dekking, -lullen . I nplaalseii en dergolijken roei 
succes zijn te Dengen. 

De vloerstoenon, waarvan mede monsters van ver
schillenden vorm ter bezichtiging wenlen gesteld, zijn 
speciaal vn.ir keukens, vestibules, kelders, gangen enz. 
mede zeer ann te bevelen, zoowel wat nuditeit, net
heid vau bewerkingen uaiigetiumen vorm betreft al>-
ook om minkoslbaarbeid. Ze kosten ter grootte van 

„0.25 af. bij 0.25 M. ƒ 0.17 per stuk of/2.72per 
"vierkanten meter; de zeskanten zijn tegen donzolf-
den pi-ys verkrijgbaar. En indien (wat men nnar 
alle verzekering en verklaring wel mag aannemen; 

dil artikel hij ondervinding de noodige vvntenlir.it-
beiil bedt, dun gelooven wij dal de fabriek eene schoone 
toekomst tegemoet gaat. Want VOOT w a t e r d i c h t e j 
kelders, trasramen voor buitan- eu binnenmuren en ! 
wat daar meer uoodig is om droge woningen in • 
ons uitermate vochtig klimaat le bezitten, hehhen 
wij hieraan hoe langer zoo meer behoefte, js wordt 
deze zaak voor Nederland een levensquaestie 

De heer .Mesdag, tlie persoonlijk den bouw der fa
briek, zoomede alle machines eu verdere toestel len 
heeft geprojecteerd en tevens uitgevoerd, toolnh in 
deze zaak geheel op de boogie van zijn vak te >ijn. 

Tal van teekeningen, zoowel van het fabriekgebouw 
zelf als van de verschillende machines luisterden deze 
lezing up, die mei algemeene belangstelling en groot 
genoegen werd aangeboord. 

Berichten en mededeelingeD. 

B I N N E N L A N D . 
's-Qravenhage. Door Z. M. is benoemd tot 

administrateur der afdeeling Waterstaat, van het 
Departement van Watei-staat, Handel en Nijverheid, 
J. (J. W. Fijnje, onder toekenning, op gelijke dag-
teekening, van 1*011 eervol ontslag :i|s president vun 
den Itaad van Toezicht op de s|morwegdiensti-n 

- De Minister van Waterstaat beeft bepaald dal 
mei ingang van 15 December 0. k. de ingenieur vau 
den Waterstaat de heer II. A. Van derSlaaten, zal 
zijn toegevoegd aau den hoofdingenieur van den 
Waterstaai in Qebterland, 

—• D i ' .Minister vau llinneiilatidscbe Zaken luseft vnn 
de jury, belust met het beoordeelen der ingekomen 
ontwei pen voor cen nieuw univoi-siteitsgeliouw te Leiden, 
liet verslag mei bijlage ontvangen, hetwelk iu zijn 
gehii'l in de Sfaats-Courant is opgenomen. 

De 0111.werpen zullen door hel publiek kosteloos 
kunnen bezichtigd worden iu de kujiol op het Bin
nenhof, van Zondag 0 Dnemlier tot eu met Zondag 
•23 December, dagelijks van 10 Uit 3 ure. 

Ingekomen zijn 30 ontwerjien, terwijl een 37''. 
hetwelk iu strijd met du bepalingen vnu het pro
gramma eerst op l ö (Violier uil Koine verzonden 
werd, niet aau de lieoordeoling van de jury onder
worpen mocht, worden. 

De jury. bestaande uit de heeren Enschedé, lluse. 
Boes will wuhl, Cuypers, he*jaert, Von Ferstal, Qos-
schalk, Validen Hergh, komt iu haar rapjiort lot 
de conclusie, dat voor de toekenning der uitgeloofde 
premien, na zorgvuldig en nauwgezet onderzoek, de 
keuze beperkt Mee! tusschen de N • . : 

3 met de zinspreuk; Weal Academic,. 
12 1 1 „ Qut». 
15 » » I Eigen kunsl is eigen b-ren. 
17 » » » 'Jai htisarde gagne. 
35 n 11 J> Art et Science. 

Echter heeft, de jury de vraag, of de absolute 
wnarde dezer ontwerpen aanspraak gaf o|> bekroning 
van een of m e e r dezer oiilvverpeii, ontkennend moeten 
beaut woorden, duur geen enkele auu alle eischen 
beantwoordt, welke in art. 10 vau het programma 
gesteld zijn, om de toekenning vau eene der premien 
waardig gekeurd te wonlen. Echter besloot de jury 
eenstemmig het voorstel te doen om. daar eene 
rangschikking de/er ontwerpen naar limine waarde 
nagenoeg cnmogelijk is, een vijfde gedeelte der voor 
de premien vastgestelde sommen aau de inzenders 
van elk dezer 5 ontwerpen boe te kennen als hono
rarium voor bun werk. doch op voorwaarde dut zij 
hunne ontwerpen afslaan. 

liet rapport is gedagtekend 22 Noveiulier 1877. 
De uitgebreidheid vau hel hoofdartikel is oor

zaak, dal verschillende stukken voor ditmaal moeien 
wordeu terzijde gelegd; daaronder behooren ook be
schouwingen over ile discussién. die iu de Tweede 
Kamer der Stateu-tieneraal den 7 December jl. gevoerd 
werden bij gelegenheid der In-handeling van hel ar
tikel Kunsten eu Weleiisehap|ieii en eene li uileeling 
van het artikel, door den heer Mr. Jhr. de Stuers 
in Dc Gids geplaatst. E e n en ander zal in het 
volgende nommer geplaatst worden. 

Amsterdam. In eene Maandag jl. alhier gehou
den vergadering der regeliugsrnnimissio voor i'e ten
toonstelling in 1878 van voorwerpen , door den werk
man ln zijn vrijen tijd vervaardigd , is besloten dat 
deze zal worden gehouden, daar de deelneming vol
doende bleek te ziju. Kr weid bepaald, dal de 
termijn van inlevering verlengd zou worden tol I* 'br. 
il. s., en dat den inzenders geen betaling voor plaats
ruimte zou wonlen ben-kond. 

Groningen. Op de aan den Raad der gemeente 
aan tc bieden voord nicht voor de benoeming vnu 
een deskundige, die belust znl worden niet het ont
werpen van ecu plan van aanleg der stad, namelijk 
van de uu de slechting der vestingwerken vrijkomende 
terreinen, zijn geplaatst de heeren | | . SI. Naclieuius 
te Haarlem, E. II. Stieltjes Ie Winterswijk, eu C. 
P. J. Ijouis Riilien te 's Gravenhage. 

Bolsward. De Minister van Waterstaat enz. 
heeft ook op het laatste voorstel der heeren Gentis 
en Kaptijn. waarbij zij ronle-gnranlio viiigen voor 
de lijn Harlingen—Sulzliergoii, nadat deze iu exploi
tatie zal zijn, een weigerend antwoord gegeven. 
Nog echter zijn deze heeren niel ontmoedigd. Zij 
/enden 1111 inschrijvings Inljelten rond in Friesland en 
Drente, eu vragen aan de ingezetenen kapitaal 
<:r..,,t / 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . en wel / I O . 0 0 0 , 0 0 0 preferent-
auudeeleii ad 4 |wt. eu f 0 , 0 0 0 , 0 0 0 gewone aan
deelen. 'I Is niet te ontkennen, dut deze heeren 
met stalen volharding hun duel trachten te bereiken 
en voor geen moeite en kosten terugdeinzen. Ieder, 
die weet hoe noodzakelijk een spoorweg-verbinding 
is voor deze streek, zal liegrijpen. dat ulle middelen 
wonlen in hel werk gesteld, o m dit doel te hereiken. 

In deze stad is nu wei ler de hoop gevestigd op de 
ombuiging der lijn vau Stavoren tot Sneek, langs 
deze stad. Dit is teu minste in het behing èn van 
de schatkist èn van eenige duizenden inwoners dezer 
provincie. 

— De commissie uit de houders van obligation dor 
Nederl. teutraalsjUMirwegiuaiilscliappij heeft In-sloten 
tegen 7 Februari 1877 een buitengewone algemeene 
vergadering van obligatie houders le Amaterdam bijeen 
te roepen. 

Uiikoudisinsen van tutatedih^M. 

Maandag . 13 R r r 
11 iililelimi - tc 10 uren, door hot |irov. hestuur: 

Iul herstellen of vernieuwen van eonigc prov. water
staatswerken eu wegen in Zeehnd, met bun onderhoud 
gedurende 3 jaren, vun 1 Jan. '76, in 10 perceelen. 

Saseneaert, le 11 nren, door burg. cn weth.: de 
levering van timmerhout, metselsteeaen, •sraatkl inkers, 
dakpannen, baantegels, kulk, cement, spijkers euz. 

l i i i i ' l m hl . le 12 ureu, door het gemeentebest uur: 
lo. de levering ged. '78 van ongeveer 34 SI:i dennen-, 
5 M 3 grenen-, f ' M 1 eiken- en 3 af' gecreosoteerd 
dennenhout, hardsteenen trottoirbanden en kunt Iconen, 
kalk, 1 rus, teer, touwwerk, smid* werk cn 240,000 
stuks vlakke Waalklinkers cn 15 sl UKS gegoten-ijzeren 
itraatsyphoaa enz.: 2o. het onderhouden dor openbare 
pompen. 

K U h a u t tcu. 1 uur vun Heusden). to 11 uron, door 
liet H. K parochiaal kerkbestuur van Oud-Heusden. 
Elshoul BB Hulton, bij C. A. Klerks 1 het bouwen 
oener nieuwe kerk met sacristieën en toren. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. cn weth.: de 
levering van 13,000 tons ziiileuhazall. Inl. bij don 
directeur der publieke werken, op hot raad nis. 

's-Hage, te I uur, door hurg. eu weth.: het onder
honden der schoolgebouwen. 

I l o n l r e i h l , te 0 uren, door deu architect H. W. 
Velh. in Koophandel en Zeevaart: het makon eener 
beheide fundeering, ton dienste eener later tc bouwen 
villa op eeu onlangs aan bet buitenverblijf „Bellevne** 
getrokken terrein, aan den Spui weg. 

Illnada*-. i a Der. 
V l t u M ' l i , te lO'/i uren, door het ministerie van 

binnenl. zaker, aan het gebouw van hot prov. bestuur: 
het. doeu van eenige herstellingen en vernieuwingen 
11.111 dc gebouwen der Rijks-hoogere burgerschool te 
Helmond, met het 2jarig onderhoud van die gebouwen. 

V H u g e , tc II uren, door h't ministerie van 
marine: het muken en leveren vun het ijzer- cn hout
werk, heuoodigd voor het etablis-ement bestemd voor 
de verlichting op den Vlakkenhoek, Z.W.punt van 
Soeiuutra. 

Imsterdam, te 11 uren. door den directeur der 
marine, op 's Rijks werf: het leveren eu stellen vun 
eene ijzeren kap np gemelde werf. 

Vuurden , tc 1 1 uren . door deu eersta.iuv. ingenieur, 
in het gemeentehuis hel doen van voorzieningen r.an 
dc vesting Naarden. Bilj. inz. 17 Dec, vóór 3 uren, 
op het bureau van den ingenieur voornoemd. 

HUMI-IKIIvclit . te \-f uren, door het It. K. paro
chiaal kerkbestuur, hij P. vaa *t Klooster: hot bouw m 
eener kerk met 2 torens on het verbouwen der pas
torie. Inl. bij deu architect Th Assclcr, tc Amsterdam. 
Aanw. 17 Dcc, tc 12 uren. 

Haatten, le 7 uren, door bet burgerlijk arm best.: 
O. n. de levering van S sïnks wit wollen dekens; 8 
st. groen idem; 50 SI. bedusubont; 60 M. grauw 
linnen; 200 SI. heiiideuknloeii; 30 SI. wit katoen; 30 
M. gestreept molton; 50 SI. blauw haai; 75 SI. vrics-
bont; 50 SI. rood boeselboot; 20 SI. wolleu boezel-
stof: 75 M. kielestreep; 75 SI. asohgraow diemet; 25 
M. wit bombazijn; 75 M. bruin pilo; 100 SI. /wart 
linnen; 150 M. changeant; 50 SI. bout katoen; 75 M. 
voeringkatoen; 50 SI. tafel- en huuddoektmgoed; 30 
K(i. grijst saaiet; 25 KG SWarle saaiet, alsmede vuu 
lijkkisten (ongeveer 30 per jaar), alles ged. '78. 

CrowlMgan, te 7 ureu, doorliet bestuurder Volks-
gaarkeuken, hij Wed. TCekhoff: eene aanzienlijke ver
grooting nau dc Volksgaarkeuken. 

vvncii-dut, i a awe. 
i:.e i,; II uren. oor het ministerie van water

staat enz.: do uitvoering ven eenige werken tot voort-
zrltiiir van do normaliseering der rivier do Waal te 
Ros-11111, tusschen de kiloineterniaieii 07 cn (J'.l der 
herziene rivierkaart. Raming '"100,500 

\ io»i i-ril nn , te 11 uren, door het departement 
van Koloniën, nau het koloniaal etablissement: de le
vering vun verschillende materialen, iu 20 perc. (Zie 
no. 49.) 

T w r l l a a , tc 11 uren, door het gemeentebestuur: 
hot éénjarig onderhoud van ecnigo grintwegen onder 
Terwolue, Twelloo en Wilp. 

v . o . i i i i i . o n te 12 uren, door de Nederlandsche 
Handelmaatschappij; de Severing van 115.000 stuks 
knluVzakkcn. 

t m i n r r i t o l , te 12'/, uren, door het gemeontebest : 
het afbreken der bcslamdc eu het boa wen ceuer 
nieuwe school voor 240 leerlingen, alsmede het doen 
van eeuige reparation aan de onderwijzerswoning al
daar. 

V l l n * - * , te 1 uur, door hurg. en weth.: delevering 
vnn mnlerialcn en houtwaren. 

U o n d a , te 1 uur, door burg. ou weth.: lo de leve
riug van het ten dienste der gemeeute ged. '78 he-
noodigde plantsoen eu boomgewas; go. bel Sjarig on
derlioud der plantsoenen: 3D. hel onderhoud der 
straten ged. '73: 4o. de levering der ged. '7S voordo 
gemeente benoodigde materialen , als : hout waren: 
ijzerwerk; spijkers en lichte ijzerwaren; lood. zink en 
s'oldcer; verfwaren eu glas; teer; kalk: grint; zand; 
30,000 IJselmetselplavci; 100,000 blauwe l.lselslraat-
klinkers; 50,000 Veehteohe straatklinkers. Waal-
vorm; 55,000 idem, gewone vorm; 20,(111(1 vlakke grijze 
Veebtsohe klinkers, gewo&e vorm; 15.000 Luiksche 
straulkeien: 1000 M ' fijne puin. Bilj. inz. IS Dec, 
te 5 uron. 

wyeauMuVt, te 8 uren, bij H. S. van der Laan; bet 
sluiten eener wijk aau de < (verspil ting len oost er. vim 
Klziuga's polder, lang ongev. I0U M. Aanw. 17 Dcc, 
to 10 ureu. 

•••nrif-rdas, SO lire 
V i l » » ! - , Ie 12 uren. door liet ministerie van water

staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: lo. hot 
maken en iuhangeii van houten deuren voor hel hui-
letihojfd anu de voormalige Marincsluis to Vlissingen. 
Iul. hij den hoofdingenieur le Middelburg. Raming 
ƒ 50,500; 2o. de levering van bureau behoeften voor 
de onderscheidene bureau's der Staatsspoorwegen, 

v i u - i ' i i i . o n , te 12 uren. door hurgcni. euwelh.: hot 
houwen van ene openbars burgerschool l* klasse voor 
meisjes, hij de Willemspoort. Inl. tv 11 kantore van den 
sindsarohilret op bet raadhuis van 10—12 uren. 

Harllngen, te 12 uren , door den burgemeester : het 
dicphoiuleii der havens le Harlingen, alternatief voor 
den tijd van 8 of 5 jaren, Annw. 20 Dep.. to 9% 
uron. 

s m e k te 12 ureu, bij Sj. Bokseat lied éénjarig 
onderhoud van de kerk en pastorieën der Herv. ge
meente. Inl. bij den architect A. Breunissen Troost. 

l i r i n i i i i ï i ' i i , in 12'j uron, door burg. eu weth.: het 
verrichten dor gewone jaarlijksche verfwerken euz. 

P « a r t u g * a l , door burg. cn we'h.: lo. lo 12 uren: 
het bouwen ceuer school voor 224 kinderen en eene 
oiiderwijzorswoumg te Poorlugaal, met bijlevering van 
allo materialen, hei sclioolmoubilair euz; 2o. tc I- 1 

uren: het herstellen vun do spuisluis, on het vernieu
wen van beschoeiingen, iu de havenkom to Poorlugaal. 
Inl. voor beiden bij don architect J. I. van Waning, 
te Rotterdam. 

Paartug > il , te 1 uur, door deu architect .1 1- van 
Waning, bij W. vau der Schee: het bouwen vau BOB 
heeren huis te l'oortugaul, met. bijlevering fan alle 
materialen, het graven vun slooten, enz. 

Middelburg-, te 1 uur, door het polderbestuur van 

Walcheren, in dc Abdij: lo. het zeewaarts verlengen 
der hoofden OO. 2'i en 27 en hel nieuw aanleggen der 
hoofden 110. 31 ca 35 op het Noorderslraud der Noord-
watering; hot maken van 1075 S \ - glooiing van Door-
aiksehea steen aun de West watering. Aunw. 17, 18 
ea 19 Doe; 2n. het leveren van : rond- en beslagen 
eikenhout, staaf- eu plaatijzer; 8 0 . het leveren van: 
2 0 0 , 0 0 0 sluks straatklinkers. 

Haarlem , tc 8'/, uren, door het iniuisterie van 
waterstaat, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het 3jarig onderhoud der Rijkszee weringen op Wie
ringen. Raining /"liOOO per juar. 

11...0I110 te 2 '/ . ureu, door hel gemeentebestuur 
van Graft, uun hot cbonw van het prov. bestuur: liet 
bouweu van eene school en onderwijzerswouing te 
Westgraftdijk. Aauw. 17 Dcc. 

s e k » loer om , te 5 ureu, door kerkvoogd» ii der 
Herv, gemeente: het amovoereu der oude- cn het 
bouwen eenoi nieuwe kosterie. Aauw. 18 Dec, te 
11 uren. 

Leeoii i irrfei i . bij II. A. NJjIaud i I,' het afbreken 
vau cene huizing eu schuur, ouder Tornaard, bewoond 
door .1. do Vries, cn tc dier pisstee wederopbouwen 
van eene huizing en uhnur. Aanw. 18 Dcc tc 1 uur. 

Uini - i Lu ien , duor het kerkbestuur der Chr Geref. 
gemeente: het bouwen ceuer kerk met toren. 

Vri jdag , 11 Hei . 
Middelburg-, te 10 urou, door bet ministerie vuu 

binnenl. z.akeu, aau het gebouw vun het prov. best.: 
het maken eu stellen van deu ijzeren bovenbouw eener 
dubbele, draaibrug over de Marincsluis tc Vlissingen. 
Aanw. 17 Dee. Rnming ƒ 18,500. 

l ' i i u i i i i i i ' . te 11 uron, door het gemeentebest.: 
lo. het maken van eene ijzeren basculebrug bij de 
Hoornscho Huurt, iu 2 perc; 2o. het onderhouden der 
stedelijke werken, in 4 perc. Aanw. 19 Itec. 

•walla, le 18 ureu, donr het prov. bestuur: lo. 
het onderhouden van de aarde- en rerdiepingswerken 
vau de Dedemsvaart en hare zijtakken over '78, in 3 
perc; 2o. het doen vau vernieuwingen en herstellin
gen cn vau eenig verf- cn leerwerk mui de kunst
werken, gebouwen enz. van de Dedemsvaart cn hare 
zijtakken in '78, in 5 perc. (Herbesl.) 

Uen HUIL; (op Tessel), tC 12lirCil . door liet bcstuUT 
van het waterschap der 89 Gemeenschappelijke Polders 
Op Tessel, teu raadhuize: het maken vau een wind-
vijzel molen in den polder Het Noorden op Tessel. 

i i i i .t .r, te 7 uren, ten rasdhuisi : lo. bet onder
houd der straatwegen, die aan dc gemeente toebe
hooren, ged. '78, '7'J cn 'SO; So. idem der gemeunle-
gebouwen, bruggen euz. in '78. Inl. bij den gemeente-
bouwmeester, Aanw. 19 Dee., te 10 uren. 

S a t e r d a g , LI Bea 
iionci-wcn, to 12 uron, door deu ontvanger dur 

reg. cn dom., bij .1. Thomas: lo. het slechten van de 
vestingwerken tusschen den weg naar Dalen on de 
haven cu hel. aauleggcn van twee wegen op dit deel 
der vesting; 2o. de vordore slechting der vestingwer
ken gelegen len zuiden en westen van Koevorden tns-
"chen dc verlengden dor Bentheimor-en Friesche stra
len, benevens net aanleggen van wegen op dat. doel 
der vesting. Aauw. 19 en 20 Dec. lo 9 uren. 

I.eeitti IIili-n, te 12 uren, ten jemeeiiiehuize \ de 
levering over '78 van houtwaren, ijzerwaren staaf- en 
plsatijser, glas- en verfwaren, gebakken steen en zand. 

t'trecht, le 1 uur, door burg. ea wetb,: de levering 
der benoodigde materialen, len dieuse der stedelijke 
•rssfabriek m '78. 

ili<o>lnsrii, te 2 uren, door huig. en weth.: het 
onderlioud der gemeentegebouwon euz. ged. 7S. 

« u i i o k i i n i i i i i , te 7 uren, bij Rebensobeidt: het 
bouwen van cene heereiibehuizing met de levering 
van de materialen, voor II. Bosscher aldaar. 

Winkel, door t). Schaap \ hel bouwen eener boe
renschuur met woning iu deu Noord-Spaarndummer-
poldor I) Velzen. Inl. bij den architect Uuhvorda, 
tc Winkel. Annw. 21 Dcc, lo 12 uren. 

ItijiHu k e r k . bij W\ A. van den Berg: hel bouweu 
Oener burgerhuizing aldaar. Aauw 17 Doe. 

• i . t . i i i ' l . i - . 24 Iter. 
- ii.me, te 11". uren, door hot ministerie van bin

nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: het 
onderhouden van- en het Joon vnn herstellingen aan 
de gebouv.en van de universiteit te looiden ged. '78. 
Aauw. 19 Dcc (Herbist.) 

haaam, te 12 uren, door het ministerie vaa justitie, 
aau Iul gebouw van het prov. besluur: het verbroeden 
eu verdiepen van de Tweede Wijk bij de Rijkste
st ichten Veeulinizen, met eenige daarmee iu verband 
staande werkeu. Aanw. den 7dcu dag vóór dc be
steding. 

I maters am, in 2'/j uren, door dc directie der 
Holl. IJ/eren spoorwegmaatschappij, uj het stations
gebouw: het inaken vau eeue goederenloods uan de 
Nieuwe Vaart, te Amsterdam. 

R a t t e r a a m , in hel Timmerhuis: de levering van 
eene ijzeren heisohouw. 

Iliuiilerititi;, 27 l ier. 
•aaaautaal. io 10 uren, door P. H. Trimbos, bijl'. 

Dekkers aan den Haveiidijn: het bouwen van oen 
labriekje en dubbel woonhuis uldaur. Aanw. 24 Dec, 
van 9— 10 urou. 

i ' i u n j a , te 11 uren, door het polderbestuur, bij 
J. van Gelder: bel maken vun een grintweg, van de 
Biuiiwesluis onder Appeltern af lol uan den Linde 
boom te Puiflijk. Aanw. lc 9 uren. 

i 'r . i iTu»* I..I i to 12 uren, door burg. cn welh. vnn 
Avcreost. bij L . Steenbergen: hei opruimen der draai
brug uur de Lange Wijk, alsmede der ophaalbrug 
over het Lange .lacht, beiden Ie Dedemsvaart, eu hot, 
op deselfde plaatsen bouwen vau 2 ijzeren draaibrug
gen. Annw. te 10 uren. 

I l»r l l i i jr i>n, te 12 uren, door het gemeentebest.: het 
maken cu leveren van eene ijzeren draaibrug met 
onderbouw over de Noordcrliaven nldaar. Aanw. 21» 
on 22 Koe, telkens te 10 uren. 

Ilwlk, te 12 uren, ten gemeente huize: hel verfwerk 
uan het te Bulk gestichte post- eu telegraaf kunt oor. 
Annw. 24 Dcc, tc 11 uren. 

l l a » - l r m . tc 2 uren, door burg. en weth.: lo. het 
dagelijksch onderbond vau. en verrichten van eenige 
vernieuwing*0 nau de Stedelijke werken, in 11 perc; 
2o. bat verrichten van builen- cu biuneiiverfwcrk en 
vernieuwen van gebroken glasruiten, met de school-
ineulieli-n. in 3 pore.; 3o. het onderhoud dor stukadoor
werken enz. nau geniccnlegeboiiweii, in 2 pere. 

VrJJéSg, 2*i llee, 
. - H o * r h • te 10'/, uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het geb. van het prov. best.: bet 
Sjarig onderhoud der werken van de Zuid-Willems
vaar! vour het gedeelte van Noord-Brabant. Aanw. 
22 en 24 Dcc. Rnming / 42.000 per jaar, 

'n-Hage, te ]] uren, door het ministerie van wa
terstaat enz.: hot verhoogen van den strekdam cn de 
aanbeeldingskrib langs do Vondelingoplaat, langs den 
linkeroever van do Nieuwe Mans, tusschen de kil"-
meterraaiea 145 en 140. behoorende tot de worken 
Van dc Maas in Zuid-Holland. Aauw. 2 2 on 24 Dcc 
Raming ƒ 0 9 0 0 . 

%rnhem. te 12 uren, door hot ministerie van wa
terstaat enz., aan hot gebouw van het prov. best.: 
het bouwer, eener schutsluis iu hel Apcldoornschc 
Kanaul. Aanw. den Sen eu (ion dag vóór de besteding-
Raming r*88,700. 

(.IOHIIIB«'II , te 12 uron, door het ministerie vau 

binnenl. zaken, aan het gebouw vau het prov. best: 
bet doen van eenige werkzaamheden aun- en hot drie
jarig onderhoud van de gebouwen der Itijks-hoogere 
burgerscholen te Groniiigou, Sappemeer eu WarlTum, 
iu 3 perc. Aauw. den 7en dag vóór de besteding. 

A r n l i e m , le I uur, door den burgemeester! (o, hol 
onderhoud der openbare pompon over '78 ' S U ; 2o. idom 
van geuuvnt(gehouwen en/.., in 4 perc, over '78. 
Aanw. 24 Dec, tc 10 uren; 3o het ouderhoud van 
do schoolgebouwen enz., in 4 perc, over *78. Aauw. 
22 Dcc, tc I uur; 4o. het vernieuwen on onderhou
den vun dc bestralingen ovor *78. Aanw. 22 Deft, 
tc 10 uren; fio, hel leveren on planten van 701 stuks 
boomen langs de buitenwegen, singels, pleinen en op 
do nieuwe begraafplaats bij Moskowu. 

I t r e i l n . te 2 uren, door de maatschappij tot, expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het eentncilhurcau : het. 
maken eener lumpistoiic in dc rijtuigeiiloods westelijk 
vuu het hoofdgebouw op het station Bokstel met bij
komende werken. Ion behoeve van deu spoorweg 
Maastricht—Breda. Raming f 1070. 

I t r r r h t , tc 2 uron, door de maatschappij tot elpl, 
van St.'iatsspnorwegcu, aan hot Centraal bureau: het 
leveren vau geschilde iiiusleualraslcringpalcn. benevens 
eiken- ou deunen stalionsalrasle-ingpalen, in 7 perc. 

Zaterdue , 2ff l ier . 
Vanen, te 12 urm, door het ministerie van bin

nonl. zaken, aau het gebouw vun bet prov. bestuur: 
het makeu vun een kanaal eu de verder noodige «er
ken tot verbinding vnn do Kolonicvaart in Dreule met 
dc Haulerwijkstcrvaart in Friesland, ju 2 perc. Aanw. 
21 Dcc. Raming: perc. 1/186,817, perc. 2 ƒ 8055. 

*oi-e'i-ii .nn. door de directie der Holl. 1-lzcnu-
epoorwegmaatscliappij: de levering vnu 220,000 stuks 
Quenast-koicn. 

T r l M a a ; , 4 J a n . i s : . 
A l k m a a r , te 12 uur, duor het gemeentebest.: lo. 

het onderhouden van alle gemeen'ogebottwen, scholen, 
bruggen, riolen en verdere gemeentewerken, benevens 
het uitvoeren vnu vernieuw ingen aan die gebouwen; 2o. 
bot. doeu van vernieuwingen nau de bruggen; 3o. het 
lovcron eu vervoeren der benoodigde materialen vonr 
buitenwegen SU voetpaden enz.; to. het vernieuwen 
vau eenige gedeelten walmnur; eo. hel onderhouden 
van den Hoeversehelpweg, met. de (iaarbijbehooreude 
worken; Oo. hel bestralen der Breelaan onder do nv 
mt-ente (hidorp. Samen geraamd op ƒ 28,790. Bilj. 
inz. 3 .Intl., vóór 12 uren. 

IliiiNdHK, s Jan. 
t m - l e r r i n n i , lo II u r o u , door het besluur der.\m-

stcrdnmscho Droogdok maal sehuppij , in Het S'osje: 
liet maken cn leveren vau een ijzeren drijven I droog
dok, met de levering der benoodigde bouwstoffen. lui. 
bij Joh. de Hoog, expert en scheepsbouwkundig iu
genieur te Amsterdam. B Ij. ins. 7 Jan., vóór 5 uren, 
aan het kantoor der Maatschappij Keizersgracht Hik 

llnnrci», le 12 uren, duor burg. eu weth. vanOos-
terwijk eu van Esch, hij Wed. vau Hitaron: bet, ma
ken der nnrdflman, vun de gemeente Esch donr de 
gemeente Haaren tol de gemeente Oostorwiik. lor ge-
Bamealyke lengte van 3330 SI. met bijkomende werken. 
Aanw. den (len en 4en dag vóór dr bestcdim:. te 9 
uren, le beginnen te Esch uan de Ga tbuisbrug. 

0 « « l e r » ' i a , lo 5 uren. door Let geineriiti bestuur: 
het aanleggen van ongeveer 113 SI. uurdebaau en be
strating met klinkers cn gedeeltelijk keien en het 
inaken vnn 2 bruggen. Aaaw. 2 en 4 .Tan , uu afloop 
der ann wijzing voor den weg Esch—Haareti- -Oos
terwij k. 

V r U d H K . i s J a n . 
A r n h r m , te 12 uren, donr het ministerie van bin-, 

neiil. zaken, aan het geb. van hot prov. best.: de uit
voering van werkeu lol normaliseering vau de Waal 
le Iliiaflen, lusselieii dc kilumeterraaici: 7S cn 80 der 
herziene rivierkaart. Aanw. 12 ou 14 Jan. Raming 
/' 10,5110 

Alloop van Aanbestedinven. 
ssaatefAam, 21 Novj dn levering aan bel departe

ment van koloniën van: 
Perc. 1. divers staal: Wed. J. C. Slassee cn Zn., 

/•2190; II. .1. Klijn de Jongh, /*20Di.57s : C. Kouing 
Jr., ƒ 1734.50: i l S. Stokvis on Zu ,/142I.S5: W. 
Bernel en 1 ' i . '' t II'1.12: (<. Wiitson en Zoo 
f 1205.42*. 

Perc. 2. zeildoek: Knars Sypcstevn Jr., A22;'0; P. 
II. Kaars Sypesteyn, f8178; S. Planleijdt, /2I31; 
E. eu S. Martin en Co., / 1899.33: F. Zeil inga. 
ƒ 1710; G. J . Ilcsselfeldl cu Co., f 1000; J. van 
Dooren cn Co.. ƒ1584: .1. A. dc Booij Jr., / 1584. 

Pere. 3, brandspuit slangen, bram lemmers en zuig-
buizen: A. Bikkers on Zn., f 4592.80 W. C. Pasteur 
en Co., ƒ 3 8 3 2 ; R. S. Stokvis en Zn., /"3738.82; A. 
.1. Schouten, f 359»; C. Koning Jr.. ƒ3530: W. Ho
ven en Zn., ƒ3340. 

Perc 4a. ongebl gez. cn gec. katoen: Cr.nis en Co., 
7*92*0.311; Al ioosrbe stoomspinnerij, /'Mil 1.50; J 
F- Schollen eu Zn., ƒ8427.30: Gebr. Boaolten en Co.. 
/•S3S0.92: Arntzctiiiis JanniuL en Co.. ƒ8318 70; II. 
P. Geldermnn cn Zn., f 8207.04; Aiikersmit.cn Co., 
ƒ 8231.88; Stroinck en Blijdensteïn, /"8881.88; S. .1. 
Spanjaard, ^8231.88. 

Porc 4b, ongebl. katoen: Crans on Co., / 7378.50; 
Arutzenius Jamiink on Co., '"0031.BS; H. P. Gelder
man en Zn„ ƒ0012.10; (ichr. Visser, ƒ 5330.48; Gebr. 
Schollen en Co., ' 5494 88; Almcloosche Sloomspinuerü, 
ƒ5446.18; Stroinck en Bliidrnstein, /•«I10.I8: .1. F. 
Scholten eu Zn., ƒ5318.85; S. J . Spanjaard, ƒ5172.80. 

Pere. 5, ongebl. gez en gee ka'oen: ('ranson Co., 
ƒ28 ,000; Vsn* Heek ea Co., ƒ 2 4 , 3 5 0 ; Stroinck en 
'Binden-tein. r*2-l.2.V); (iebr. Scholten eu Co.. f 23,900; 
J. F. Schollen en Zn., / 22,943.50: Blijdiuistein en Co., 
f 21 200. 

Perc 6, idem: Crans cn Co., ƒ28 ,000; Van Heek 
cn Co., /*24.350; Slroiitck en Blijdeustein, f 23,375: 
Gebr. Schollen en Co.. ƒ85,900: Blijdcnstein en Co., 
ƒ81 ,200; Ankersmit en Co., ƒ20.900. 

Perc. 7, idem: Crans cn Co.. ƒ17,100; Ahneloosche 
stoomspinnerij. / 15,920; J. F. Schuiten en Zoon, 
ƒ 15,6X0; Gebr. Schollen eu Co., r*lo,440; Arntzcnius 
Jamiink ou Co., f 15,320; II. P. Gelderman en Zn.. 
f l5 ,2Ml ; J. 11. Klderiiik. /'15.100: Bliidenslein en 
Co., f 14,300. 

Perc. 8, idem: Arntzcnius Jannink en Co.. ƒ 10,SfH); 
Almeloosobo sioomsunnerjj, ƒ10,760; II. I'. Gelder-
man eu Zn., ƒ10,700: .1. F. Schollen en Zn., ƒ10.010: 
Gebr. Schuiten eu Co., ƒ 10,472; Stroinck eu Blijden-
strin, ƒ 9 9 2 0 ; Elderink cu Co, ƒ9000 ; Hlijdeusteiu 
en Co., ƒ 8 9 0 0 

Pere. 9, idem: Arntzcnius .'aiinink cn Co., f9450; 
Alnieliiosche stoomspinnerij, '"9415; H. P. (ieldennau 
eu Zn., ƒ 9 1 1 5 ; (iebr. Seliolten on Co., ƒ 9 3 3 8 ; .1. H. 
Elderink, ƒ8.1(15; Blijdcnstein eu Co., /"7S40. 

Perc. 10, idem: Arnlzenius Jannink en Co., ƒ9280. 
P. IL Golderiiiati eu Co., A9277; Elderink en Co, 
r*S0l2; Gebr. Soholtcn en Co., fSlCl; J. F. Schollen 
cn Zn., ƒ7937. 

Pore. 11 — 17, blauw doorverft! katoen: .1. F. Schol-
ten on Zn., ƒ250,997.70; Gebr. Seliolten en Co., 
ƒ 240,754.12: II. P. Geldermnn en Zn.. /'228.871.50; 
Arnlzniius Jamiink en Co,, /22S.472 32: Almelouscho 
stoomspinnerij, ƒ227.004.43; W. Hoven cn Zoon, 
ƒ 222,237.00; Ankcrsmit en Co., ƒ209,708.10. 

Pere. 18, singelband: P. Mansvell oti Zn-, ƒ 4048; 

L. D. Simons, ƒ 4 0 0 4 ; Verwcegon en Kok, ƒ 3 7 9 9 : 
W. Hoven en Zn., ƒ 3 7 5 2 ; Buttloger en Ru ijs ƒ 3 0 1 0 . 

Perc. 19. witlmnd: L. D. Simons, ƒ2250 ; C. W. 
Anton eu Co., ƒ 2 1 1 5 : J. Smulders on Co., ƒ 2 0 1 3 ; J . 
Vuliiugs, ƒ 1972. 

Perc. 20, spinaal- eu sehoeumakersgaron: .1. B. van 
Catz en Zn., ƒ9386.96; Q. Prince en Zn., ƒ2816; 
(inudsebe machinale ga re 11 spinnerij, ƒ2250. 

Perc. 22 23, vcldtle>.->clieu geeombinoeril: D. S. M. 
Kalkcr, '17,500; R. S. Stokvis cu Zn., / 13,125: .1. 
A. do Booij Jr., '12,375; .1. van Oesferen, / 11,081.75; 
Verweegea en Kok. ƒ 1 1 , 1 9 7 ; W. Hoven en Zoon, 
ƒ 11,250. 

Porc 20, ijzeren ledekanlen: .1. H. Arbeiter, ƒ17,050; 
R. S. Stokvis en Zn., '15,800; W. Hoven eu Z n , 
/"13.30O; Wed. J. C. Massce cn Zn., /"12,9S0; L. 
Vineout. /*12,9(K); T. J. Seholte, ƒ 12,050: II. Beta, 
f 11,750. 

P i - r e . 27, idem: R. S Stokvis on Zu., ƒ 13,360; W. 
Hoven en Zn„ ƒ12,700; T. J. Seholte, ƒ10,570: L. 
Vineent, ƒ 10,390; Wed. J . C. Slasseo ou Zn., ƒ9850; 
II. Ilotz, ƒ9320. 

Perc 28, idem en tuinbanken: Gebr. J . A. en H. 
Donker, ƒ7291.80; I). Wolbors, ƒ 6 0 1 3 ; J. II. Arbei-
ler, f\W\\:.Vl; R. S. Slokvis on Zn., ƒ 4553.20; B. H. 
Kleun en Co., ƒ3905.15; Wed. J . C. Massce en Zn., 

ƒ3900 ; T. ... Seholte, ƒ 3 3 2 7 . 3 0 ; H . Hotz, ƒ3512.00. 
Porc 29, bascules: G. H. .L v. d. Meulen, ƒ 20,973.50; 

C. Houweling, ƒ80.575; R. S . Stokvis en Zn., ƒ19.355; 
Becker cn Buddiligh, ƒ10 ,500: Becker and Sons, 
ƒ11.749.50; Wed. J . C. Massec en Zu., ƒ 11,350; S. 
Engers, ƒ10,735. 

Perc. 30, roskammen, scharen, stijgbeugels cn spo
ren: D. S. kt Kalker. ƒ2915 ; F. Pauwels, ƒ2511; 
C. U illenisz, ƒ2190; J. A. dc Booij Jr.. ' 2437.50; 
Verweegen cu Kok, ƒ 2 3 1 9 ; W. Hoven cn Zn., ƒ 22 20; 
R. S. Stokvis eu Zn., ƒ2177.50; Meijjes en Höweler, 
ƒ2135; P. Mansvelt en Zu.. ƒ 2 0 7 0 ; G. II. J . v. d. 
Meulen, ƒ 1995; II. F. Diopcnbroek, ƒ 19 10. 

1'erc 32, hangsloten: A. Gunoke] ou Zu., ƒ 1285.01; 
Velh on Co., ƒ 1225.80; Wed. J, C. Massee en Zn., 
''120n; S. Engers. ƒ11811: W. Hoven cu Zn., /"II80; 
C. Willemss, ƒ 1 1 2 1 : II. .1. Klijn dc Jongh, ƒ1097.50; 
II. F. Diepe-ibroek, ƒ10811; Ü IL J . v. d. Menlea, 
ƒ 1087 50; Meijjes en Höweler, ƒ 1085; .1. van Zanten 
en Co,, ƒ 1049.32; R. 8. Stokvis en Zn-, ƒ1045.75; 
l>. S SI Kalker, MOIS 

Perc 33, brandijzers, merken en nommers: G. II. J . 
v. d. Meulen, ƒ 18,190; Becht en Dyserinck, r*10,208; 
Mciijos eu Höweler, ƒ10,100; W. Hoven cn Zo-ui, 
ƒ 9 0 2 5 ; I). S. SI. Kalker, ƒ7100; A. Gnnckcl en Zn., 
/ 0fis3; B H. Kiene en Co., ƒ6790.85: A. .1. de Vries, 
ƒ0102.50; H. .1. Klijn de Jongh, ƒ4250; P. Mansvelt 
nn Zn., ƒ 1 0 1 0 ; H. Hotz, ƒ3897 . 

Perc. 31, knoopen, souspied plaatjes: ('• 11. .1. v. d. 
Meulen, ƒ9246.50; F. Pauwels, ƒ 7921.75; Porree en 
Zn., ƒ 7-13.90; P. Slansv.lt cn Zn., ƒ7794 .25: Broek
man en Co.. ƒ0020.05; W. Hoven on Zn., ƒ11339. 

Perc. 30, sabelkwasten: W. Hoven cn Zn., ƒ 5 9 4 0 ; 
A. van Dongen en Zn., ƒ5410; W, .1. van lleüns-
borgen, ƒ4990; J. A. dc Booij J r . , ƒ 4 7 0 0 : J . \V. A. 
L'elman, ƒ3630; J. v. d. Laat, ƒ3390. 

Pere. 3 7 , idem: W. Hoven en Zn., ƒ7440; .1. A. 
de Hooi- J r . , ƒ5700: A. M. Mol. ƒ57.10; dezelfde. 
ƒ 5 4 3 0 ; C -loosen, ƒ 5 5 8 0 : .1. v. d. Laat, ƒ4110. 

Perc. 38, halssnoeren: A. van 1 longen eu Zoon. 
f12,765.50; J. A. dc Booij J r . , ƒ 11,050; W. J . van 
Heüii-borgcn, ƒ9808.50; W. Hoven en Zn., ƒ 9009.50; 
W. I. A. Hulman, ƒ8800.'•(); SI. Kluijlmaua en C. N. 
v. d. Veer, ƒ7922: .1. r. d. Laat, ƒ7450 

Pere. 39, sehouderpa-̂ sunlrtii : A. van Dongen eu Zu., 
ƒ 4 0 0 0 : \V. .1. van lleijnsbergeii, ƒ1030: .1. \ . dc 
Booij . I r . . ƒ4(Hl0; W. Hoven eu Zn., ƒ4000 ; A. M. 
Slol. ƒ3500 ; deselfde, ƒ 3 2 0 0 ; G. Jonsen, ƒ2300: A. 
dc Block, ƒ 2 7 0 0 , M. Kluijtmans eu C. N. v. d. Veer, 
ƒ 2300. 

Pere. 10. i;eel en rond galon: A. van Dongen en 
Zo., ƒ3900 ; W. Hoven en Zn., ƒ3430; A. d; Block, 
ƒ2295; M. Kluijtmans en C. N. v. d. Veer, ƒ2100 ; 
Broekman en Cu,, ƒ2007; .1. A. de Booij Jr., ƒ2025; 
P. .1. van Kuijk, ƒ1902.50; L. D. Simons, ƒ 1890. 

Perc 41, goudgalon: L. D. Simons, ƒ5947.60; J . 
A. de BonijJr., ''5850; A. Tack, ƒ5557.50; W. Hoven 
en Zn , ƒ 5 3 1 3 ; SI. Kluijtinons, ƒ5220; J . v. d. Laat, 
ƒ 4953. 

Perc. 42, idem: (1. Jooscn. ƒ 7 7 5 0 ; L. D. Simons, 
ƒ 7550; A. van Dongen eu Zu., ƒ7500 ; J . W. A. 
Polman, ƒ7225; \V. .1. van ileijnsbergen, ƒ11875; W. 
Hoven <•„ Zn., ƒ0850: .1. A. de Booij ,Ir..' ƒ0750: M. 
Kliiijtma> s. ƒ6700; A. de Block, ƒ11700; .1. van der 
Laai, ƒ 0 3 5 0 . 

Pere. 43, idem: L. D. Simons, f7150; W. Hoven 
en Zn., ƒ0850 ; J . A. de Booij Jr., ƒ0750 ; SI. Kluijt
mans, ƒ 6 7 0 0 ; A. de Block, ƒ 6 6 5 0 . 

Perc 44. idem: L. I). Simons, ƒ7375; .f. A. de Booij 
Jr., ƒ 7 0 0 0 ; W. Hoven en Zu., Oi8;.0: W. .1. van 
Hmjnsbergen, ƒ0750; SI. Kluijtmans, ƒ11700; A. dc 
Block, ƒ11075. 

Perc. 52, kwarticrmulsen; J . F. Sogers en Zoon, 
ƒ 10,400: .1. A. de Booij Jr.. ƒ10,350; Z. v. d. Vegte, 

, l , |MI. 
Pere. 52. idem: J . A. do Booij Jr.,/6760; J . F. 

Segers en Zn., ƒ0727.50. 
Perc 54, idem: .1. F. Segers en Zn. ƒ 0240; J . A. 

de Booij J r . , ƒ0210. 
Perc. 55, idem: J. F. Segers cn Zn., ƒ0210; .1. A. 

de Booij J r . . ƒ11210. 
Perc. 50, idem \ J . A. de Boog Jr., ƒ 0 2 4 0 : J. F. 

Segers en Zn., ƒ11210. 
Pure. 57. idem; J . V. Sogers cu Zn., ƒ 5 2 0 0 : J . A. 

de Booij Jr., ƒ5175. 
Perc. 58, idom: J. A. do Booij J r . , ƒ 5 2 0 0 ; J . F. 

Segers cn Zn., ƒ 5175. 
Porc. 59, idem: J. A. do Booij J r . , ƒ 5 2 0 0 ; J . F. 

Segers en Zn., ƒ5175. 
Perc. 00, idem: J. A. de Booij Jr., ƒ5200 ; .1. F. 

Sogers en Zn., ƒ5175. 
Perc 01, idem: .1. F. Segers eu Zn., ƒ0240; J. A. 

de Booij Jr., ƒ0210. 
. Perc 02, idem: J . A. dc Booij Jr., ƒ0240; J . F. 

Sogers en Zn., ƒ0210. 
a t r a a S a a , 19 Nov.: het stichten van ecu windwa

termolen : geguml do bovenbouw uan J . Wind, te 
Sappemeer, voor ƒ 9-58; ,](. onderbouw uan S. v. d. 
.Mculen. t e Siirhnislerveen. voor ƒ9111. 

I»i- Wuarrfei i , 29 Nov.: het bouwcu van een hoeron-
hchnizing en schuur aldaar; iugek. 13 biljelteu , als: 
C. Kliphuis, le Borgcrcompagnie, ƒ 23,334 
B dc Jong, „ Groningen, „ 23,200 
•I- Pijkstra, „ Bcrgum, „ 21,222 
E. W. Wictzetiui, ., Groningen, „ 20,159 
\ . II. Tc n in ITO, ., (irootegast, „ 20,370 
11. Vogelzang, „ Oldehove, „ 20,237 
J . Pijnakker/ „ Kollum. „ 19,025 
S. Wol.iringh. „ ZnUkamp, „ 19,53(1 
J. Huizinge, „ Oldehove, „ 19,573 
M. v. d. Molen. ., Buitenpost. „ 18,949 
II. Formsma, ., Grijpskerk, „ 1S.SS0 
C. Sictema, „ Picterzijl, „ Is.SBO 
P. Timmer, „ Ulruin, „ 17,500 

t It l iui / .rrnieeden, 29 Nov.: het amoveeren van ge
bouwen rn ter plaatse bouwen van ceno school en 
oiiderwijzcrswoiiing in het dorp; ingok. 12 bilj., als: 
J. Hsvinga, to Uequert, ƒ 17,700 
J . II. Siepelingii. „ Uithuizen. „ 10,978 

K. Nieland, 
T. K. Westerdiik, 
.1. Pot, 
.1. Wieringa, 
II. Nieland, 
A . Pastoor, 
F. Veldman, 
II Bos, 
.1. Hommel, 
II. li' •• •. • I, 

te Wirduni, ƒ lfi,033 
„ Uithuizen, „ 15,854 
„ Sledum, „ 15,000 
n Ztildijk, „ 15,555 
„ VVariTum, „ 15,500 
„ Stedum, „ 15,280 
.. Zeerijp, „ 15,200 
.. (jithuizcrmecdon, „ 15,191 
„ Zeerijp, „ 15.173 
„ WarlTum. „ 15,100 

gegund aau .1. Hommel. 
t t r n k u i i i , 30 Nov.: het bouwen vau een huis met 

2 arbeiderswoningen voor W. Sanders; ingekomen 9 
hilj., als : 
N. Klaassen, tc Wagcningeu. ƒ 2598 
H Klanssen, „ idem „ 2579 
(ïclir. Driever, „ idem „ 2477 
Joh. Mekkink, „ Bcnnekom, „ 2320 
K. van den Helm, „ Renkum, „ 2232 
(i. Klein Rensiuk, „ idem „ 2103 
W. Bloem, „ idem „ 1999 
11. van Scharrcuburg, „ idem „ 1390 
N. R. Mcntink, „ idem „ 1S50 

Miii i i iMii i . 30 Nov.: het vergrooten van- en het uit
voeren van vernieuwingen eu herstellingen aan en in 
de onderwijzerswoning met raadhuis aldaar; iugek. 
7 bilj , uls: 
J. X. Vlaming, te Hoogwoud, ƒ 9594-
I) Schouten, „ Nibbikswoud, „ 7200. 
J. Leeuw, „ Ooslwoud, „ 7083. 
D. N'ieuwebocr, „ idem „ 0772. 
A. Lak, „ Midwoud, „ OGfifi.fiG 
W. de Jong, „ Helder, „ 0340. 
SI. Daalder, „ idem „ 5S80. 
gegund. 

I ' t r i -e l i t , 1 Dcc: het 3jarig onderhoud van- en liet 
uil voeren van ceuige vernieuwingen aau de Rijkshulp-
scliutsluis tc Vreeswijk; ingek 4 hilj., als: 
.1. Schontcu en 

M- Koninian, te Vianen, ƒ 9777 
P. Leendera, „ Utrocht, „ 7723 
.1. Barnevcld, „ Vreeswijk, „ 7490 
H. R. Benuiuk, „ idem „ 7290 

II u . i n - c i - h o r n , 1 Deo.: het vergrooten der ge-
nieeiitescliool te Kolhorn, met bijbehoorende werken; 
ingek. 9 bilj., als: 
.1. Bakker, te Valkoog, ƒ 7777 
Ed. Krans, „ Schagen, „ 6328 
I'. Kooincn, „ Winkel, „ 0120 
G. Digiiuni, „ Schagen, „ 500S 
F. Korver, „ Winkel, „ 5350 
W. dc Jong. „ Helder, „ 4390 
M. Daalder, „ idem „ 472S 
S. Rempt, „ Winkel, „ 40R0 
.1. Muller, „ Barsinger! orn, „ 4395 
gegund-

hiuiiiirii, 3 Dcc: hot verbouwen van do onderwij
zerswoning op hel Kanipor-mland; ingekomen 5 bil
jetten . als : 
'('. Rietberg, te Kampen, ƒ 2349 
II. v a n W e r d e n , „ idem „ 2235 
J. S. v. d. Worf, „ idem „ 2197 
J. A. van Engbrink, .. idem „ 2197 
11. van Dijk Wz., „ idom „ 204S 
gegund. 

Iirin , 4 Dec: dc levering aan de artillerie-stapel
en coiisiructicniagazijuen vim ledige schokbuizon cn 
idem slu.'doppcn: 

ledige ledige 
schok- slag- Massa 
buizen doppen 

Fr. Pau Wals, tc 
Vllage, ƒ 0.89 ƒ 0.1175 ƒ 4,533.75 

J. L. Nering Bögcl 
en Co., tc Deventer, 3. 0.10 13,950. 

J. F. J. Bar, te 
Delft . 1.18 0 15 5,700. 
M i ' d n i i h l l h . 1 Dcc.: het. ninovcoren der bestaande 

en het bouwen vau eene nieuwe school voor gewoon 
en meer uitgebreid lager onderwijs met bijbehoorende 
werken: iugek. 13 bilj., als: 
"'. K• MI. ie Wieringen, f 13,219 
A. Lak, „ Midwoud, „ 11,846 
D. Schouten, ,, Nibbikswoud, „ 11.035 

J. Smit, „ Medemblik, „ 11,495 
K. F. Oortgijzcr, „ idom „ 11,464 
.1. Gijzelaar, „ idem „ 11,394 
A. van Asselt, -. Opperdoes, ,. 11.291 
W. C. Vlaming, „ Medemblik, „ 11,243 
.1. Kofmun, „ Enkhuizen, „ 18,t)97 
M. Ibalder, „ Holder. „ 10.700 
J . Boogeadijk, „ Medemblik, „ 10,f,95 
C. Wit, „ idem „ 10,593 
VV. Kienderhoff, „ Enkhuizen. „ 10,400 
geguu i. 

Breda, 0 Dcc: het verbouwen van een huis in de 
St.-.1 mis straat : gegund a-in T. H. Kessel, voor /4037. 

n a a r l o a s , 0 Dec: hot leveren van 1405.032 M ' 
hlftiiwe hardsteen op het terrein voor het te Amster
dam te houwen Rijksmuseum ; minste insehr. waren 
Louis (infliu ou Co." te Luik, voor ƒ127,698. 

li ii rl ue hem , (1 D i p . : het verbeteren van de inon-
datiemiddelen hij Woudrichem; ingokomeu 6 bil
jetteu . als: 
C. Verzijl, lc Woiulrichcm, ƒ 02,899 
(i. de Hoog, „ Gorinchem, „ 58,097 
1). Broekman, „ Hardinksvold, .. 50,900 
1). Volker, „ Hordrccht, „ 55.300 
O. Schermers, „ Bethen, „ 61,740 
C. Ktiilir, „ Woudrichem. „ 61,219 

t trrrht, 7 Dcc; het verbeteren van het fort op 
den Kuigenhoeksclien dijk: iugek. 4 bilj-, als: 
J. P. Cornclissen, tc Amsterdam, f 114,91X1 
M. A. J . Taverne, „ Ctrecht, „ 111,890 
A. C. Vink. „ idc n „ 100,900 
J. A. van Strnten. „ idem „ 10i;,3f,0 

Grenlngen, 7 Dec.: het verdiepen van hot llncu-
dicp, vun de drnaibrug te Eimmalil naar do sluis te 
Gaarkeuken; ingek. 5 hilj., als: 
(i. 'I'. Praamstru, te Vecuwoiidcn, ƒ 95.000 
11. Ho* Az„ „ Sliedrcchl, „ 74,856 
A. J. vlinder Werf, „ Dokkum, „ 70,298 
1). Krsiter, „ Midwoldn, „ 50.900 
.1. Rosknm, „ Sliedroetit, „ 52,989 

\ i innrhalen , 7 Dcc.: do herbouw van een der af-
gebrande watermolens voor het tic onderdeel van het 
waterschap Heiderluud : 

oplevering oplevering 
15 Febr. 1878. 1 Maart 1878. 

.1. Wind, te Sap. 
perneer, ƒ 12,000 ƒ 11,400 

II. W. Wietsemn, 
te Eeksta, 11,300 10,999 

J. Rijnbergen, lc 
Beerta, 10,833 

L. C. Wietsema. 
te idem. 10,376 

G. L. Wietsemn, te 
Groningen, • 9,999 

R. J. Eosschor, lo 
Oude Pekela, 9,700 9,500 

H. Vroom, tc Veendam, 9,700 9,100 
gegund aau R. .1. Bosscher. 

Cor t f ene , 8 Dec: lo. het naar binnen overwerken 
en voorloopig voorzien van den afgeschoven dijk in 

don Thoornpolder; minste inschr. was D. Bolier, te 
Scliorpeuisse, voor ƒ44,800. 

So. hot maken van oen inlaagdijk; minste inschr. 
was dezelfde, voor ƒ42,800. 

i i u i io 8 Dcc.: het doen van vernieuwingen en 
verdere werken uau 's Rijks veearl sen ij school o. s.; 
ingekomen 5 biljetten, als: 
II. SI. dc Koff, te Utrecht. ƒ 11,100 
B. van Zutphen, „ idem „ 10,950 
Van Baarn, „ idem „ 10,050 
B. Lorcttc, „ idem „ 9,950 
Nahuizen, „ idom „ 9,261 
voor 3 jaren. 

v Ni-i i rrhiiu , 10 Deo.: hot leveren van privaattonnen 
cn trechters; aangenomen: do tonnen door J . Hoijne, 
voor ƒ874, do trechters door L . Dakc, voor f 996. 

s-llase, 10 Dcc: het éénjarig ouderhoud der werken 
behoorende lot het veer te 's-Oravendcel; minste in-
Nobrijver was G. Woudenborg, te Dubbeldam, voor 

'«-Hage, 10 Dec: lo. de levering vau 4 badkoetsen; 
minste inschrijver was Hcrgrijn, tc Bergambacht, 
vour ƒ 950. 

So. het herstellen der bestaande hadkoctsen; minste 
insehr. was J . Alkcmado, tc Noordwijk, voor ƒ2997.50. 

Hardrei -h l , 10 | >ec.: hot onder-proGol-brengen, 
rioleeren on bestratco van dc Vischstraat, ingek. 4 
bilj., als: 
J . Rijkhock, te Dordrecht, ƒ 1 7 5 5 
IL de Borst, „ Papendrecht, „ 1263 
C, dc Groot, „ Sliedrecht, „ 1134 
C. de Borst, „ Papendrecht, „ 939 
geguud. 

vt i imehnien , 10 Dcc.: het maken van een fabriek-
gehouw to Winscholer-Zuidervccu voor de aldaar op 
te richten turfbriquettesfabriek; ingek. 8 bilj-, als: 
P. Rnveiisburg, te VVinschoien, ƒ 17,670 
.1. L. Kiuiziuga. „ Blijham, „ 17,240 
E. v. d. Voort, „ Winschoten, „ 16.820 
H- Vos, „ Sappemeer, „ 15.850 
H. Dik, „ Winschoten, „ 15,073 
K. de Grooth, „ idem „ 14,500 
S. Stniting, „ Oude-Pekela, „ 13,990 
(i. Ilazelhoff, „ idem „ 18,969 
gegund uau K. de Grootli. 

Utrecht, 11 Dcc.: het maken vau een verdedigings
werk op den Hoofddijk; ingek. 2 bilj., als: 
A. S. Sehaafana, te Harlingen, ƒ 192,400 
W. A. G. Janssen, „ Ulrecht, „ 190,832 

vim rsToort, |] Dee.: het bouwcu van 3 stallen en 
2 paviljoenen, ten behoeve der artillerie-schietschool 
op do Oldebroeksche heido; ingek. 22 bilj., als: 
J. W. Corneliseea, te Amsu-rdam, ƒ 88,888 
J. C. Tom, „ ' s Hage, „ 86,975 
II. .1. Buitenhuis, „ Ëlspeet, „ 80,700 
.1. v. d. Vln^t, m Dordrecht, , 86,670 
I). Limper, „ Raam, „ 86,500 
0. Schut, „ Kampen, „ 80,500 
J. II. Braskamp. „ Amsterdam, „ 86,200 
L. Kiook. „ Zwolle, „ 85,760 
Cruvll' on Schouten, „ Amsterdam, „ 84,988 
T. van Daal, „ Amersfoort, „ 84,000 
G Prins, u idem „ 83,000 
P. Andriesscn, „ Hilversum, „ 82,770 
B. v. d. Wcerd. „ Utrecht, „ 82,600 
A. Keers, „ Hilversum, „ 82,444 
G. II. v. d. Heydon, „ Arnhem, „ 81,000 
J. Smit. „ Lekkerkerk, „ 80,974 
Dc Vos, „ Utrecht, „ 80,770 
A. Bloks, „ Zwolle, „ 80.400 
J . A. van Straten, „ Utrecht, „ 78,900 
W. Lensink en Zn., „ Arnhem, „ 78,480 
A. C. Vink, .. Utrecht, „ 77,392 
G. Schuring, Zutfen. „ 70,800 

Amhi-Val l rnhave, II |>ec.: het bouwen eener 
nieuwe school en onderwijzerswoning te Sint Jans-
klooster, met levering van materialen en meubelen; 
ingek. 0 bilj , als: 

Brugge, te Kuinre, ƒ 1 9 , 4 2 2 
liebr. Weijs, „ Ambt-\rollenhovc, „ 18,696 
.1. Fransen, „ Zwartsluis, „ 17,494 
J. Hosselingcii, „ Meppel, „ 17,443 
.1. dc Boor, „ Steenwijk, „ 17,420 
C. T. Seidel, „ Vollcnhovo, „ 10,639 
geguud. 

V a r i k , 11 Dcc: het houwen van eene R. K. kerk 
met toren cn pastorie: ingek. 8 bilj, als: 
Vun Slonrik, to Drumpt. ƒ 84,400 
Marsman, „ Tiel, „ 78,800 
Van Zeeland, „ 75.300 
Wolf. „ 75000 
Ticbei, „ 74,950 
Poters, „ 69,900 
Dommel, „ 69,800 
.1. Italfort, „ Pannerden, n 67,380 

L e e u w a r d e n , 11 Dcc.: het bouwen van eoue 
school cn onderwijzerswoning in dc Schrans onder 
Huizum ; minste insehrijvpr was K. R. Sybrandy, to 
Wirdiiir., voor ƒ15,735. 

'ft-Mage, 12 Dcc: lo. dc uitvoering van herstellin
gen cn vernieuwingen aan de Rijksrivierwerken opliet 
Zvartewater, met het onderhoud dier werken cu de 
afbakening van het vaarwater ged. '78; minsto in
schrijver was G. .1. Herfkons, tc Slilligen, voor ƒ 3 2 2 3 . 

2o. idem van herstellingen cn vernieuwingen nau de 
Riiksrivierwerkcu langs het Kctoldiep, met de ver-
licliting cn afbiikcuing van don Kelelmond cn het on
derhoud dor werken in '73; minste inschr. was F. E. 
Terwindt, te Pannerden, voor ƒ21 ,253 . 

Utreeht, 12 Dcc: dc levering van eikenhouten 
dwarsliggers cn van eiken wisselhout, in 2 perc. 
(Bestik no. 20), ingok. 8 bilj., als: 

perc. 1 pere. 2 
J. II. van Hoogerwou, te 

Bokstel ƒ 29,980. ƒ 77,770. 
J. B. Groothuis, tc 

Denekamp, 2G.0S9. 
J. N. de Haas en Söhnc, 

te Wesel, 33,579.20 91,767.25 
Ferd. Clcrcx, tc Bokstel, 33,950. 99,975. 
J. A. van der Eerden, 

te idem, 29,390. 80,530. 
B. IL Clerex, te idem, 29,915. 80,000. 
J, J , v. d. Eerdon Pz, 

te idem, 30,900. 81,800. 
W. Gissen, tc Doesburg, 20,782. 

' ü - l l a g e , 13 Dec: het voltooien van duu toegangs
weg naar het stalion buiten du Delftscbcpoort te Rot
terdam, het verplaatsen van oeno bergplaats voer goe
deren en andere werken; iugek. 10 bilj., als; 
.1. Sehreiiders, tc Kolhorn, ƒ 79,470 
M. Zaaijor, „ Rotterdam, „ 73.356 
S. II. 'lassomcijcr Jr„ „ idem „ 75,400 
Pb. Vrrbruggen, „ Waddiuksvcen, „ 75,000 
P. Duinker, . Heldor, „ 71,000 
.1. F. Engel cn Zn-, „ Rotterdam, „ 71,000 
Wed. G. Camesi cn Co., „ idem „ 09,737 
N. dc Rrey, „ idem „ 69,500 
J. C. Tom, „ 's-Hage, „ 60,374 
G. Key, „ Rotlerdnm, „ 66,000 

Correspondentie. 
Verschillende stukken kunnen eerst in een volgend 

nommer worden opgenomen. 
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D E . O P M E R K E R — Zondat 18 December 1877 

Adver ten t i en . 
HH. BOUWKUNDIGEN. 

Een fatsoenlijk (.-oral ontwikkeld JONG MENSCH, 
zoekt onder nader overeentekomen voonviiunlen, 
|.lantsing bij een Architect, om onder dien» lieheer 
werkzaam le zijn in de Theoretische . maar vocaal 
in de Practische Bouwkunde. 

Men ndresseej-e zieh met franco brieven onder letter 
7. aan bet Itnreau van De Opmerker. 

Aanbesteding. 
HET COU.KIilK VAN DAGELIJKSCH HESTUl'R 

VAM HET WATERSCHAP nt:n '20 GEMEENSCHAP
PELIJKE POLDERS on TEXEL, zal op Vrydag 
21 üeeemfter 1877 , 's middags 12 ure, ten Raad-
hnizc aan den Burg op Texel, onder nadere goed
keuring van Ilool'd-Ingelalidcn in dat \Viitrrsr.liii|i 

AANBESTEDEN: 
Het maken van een WINDVIJZELMO-

LEN in den polder het Noorden op 
Texel. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving vol
gens § 441 dei- A. V. De inschrijvingsbiljetloii zul
len een uur voor de uunliesteding hij den Heer Ibjk-
glïiaf van gelioclnd Watern-hap moeten wurden be
zorgd. 

liet gewijzigde liestek eu de tookenillg liggen ter 
inzage voor gegadigden tei' Seci-elarie van genoemd 
Watel'schaji aan elf tl Hurg en te Helder bij den 
Heer I.. KOOT. 0|izigter vau ileu Wnti-rsliuit, al
waar iiji liane, aanvrage ook inlichtingen zijn le be
komen. 

Texel, 20 Noveinlier 1877. 
Hei CoUegie uan Dagelyksch Be4tuur voornoemd: 

S.' KEIJSER, Dijkgraaf, 
Sn. KEIJSER Pz., Secretaris. 

Ontmanteling van Coevorden. 

Ds ONTVANGER DER REGISTRATIE E S DO
MEINEN T E HOOGE VEEN zal ou Zaterdag den 
22 December 1877 , des middags 12 ure, hij 
.1. THOMAS, Logementhouder te Hoogetxtn, in 

'AANBESTEDEN: 
... Het slechten van de Vestingwerken 

tusschen den weg naar Dalen en de 
haven en het aanleggen van twee 
wegen op dit deel der vesting. (Be
stek n°. 5). 

NB. De t« verwerken hoeveelheid grond bedraagt 
ongeveer 61500 SP. 

b. De verdere slechting der vestingwer
ken gelegen ten zuiden en westen 
van Coevorden tusschen de verleng
den der Bentheimer- en Friesche 
straten, benevens het aanleggen van 
wegen op dat deel der vesting. Be
stek n°. 6). 

NU. He te verwerken hoeveelheid grond liedmagt 
ongeveer 145400 l l 1 . 

De hesteding geschiedt hij enkele inschrijving voor 
elk der bestakken afzonderlijk en iu massa. 

Bestekken en teekeningen liggen van al' 20 No
vember 1877 ter inzage aan de kantoren der Be-
gistnitie en Domeinen le Assen, Zwolle en Hooge 
reen en zijn aan laatstgenoemd kantoor tegen be
taling van f 1 nor sxemptaar te bekomen. 

De aanwijzing in loeo zal gegeven wonien o|> 
Woensdag en Donderdag den 10 en 20 Itiveinlier 
1877 . des voormiddags om 9 un-. 

Aanbesteding. 
Dc BIBOEMEESTEB der gemeente ARNHEM zal 

,i|. Vrijdag 28 December 1877 , 's namiddags | „III, 
iu het ojM'nbaar ten tioineontohuizo, aanbesteden 

1°. Het onderhoud der OPENBARE 
POMPEN over 1878—1880 

2". Het onderhoud van de SCHOOLGE
BOUWEN enz. in vier perceelen over 
1878. 

Aanwijzing 24 December voorin. 10 uur, 
beginnende achter het (ieineentelliiis. 

8°. Het onderhoud van GEMEENTEGE
BOUWEN enz. in vier perceelen over 
1878. 

Aanwijzing 22 Decemlier 'snam. 1 uur, 
beginnende aan de Hoogere Burgerschool. 

4" Het vernieuwen en onderhouden van 
de BESTRATINGEN over 1878. 

Aanwijzing 22 December 's voorin. 10 uur. 
.-,. Het L É V E R E N EN PLANTEN van 

761 stuks Boomen langs de Buiten
wegen, Singels Pleinen en op de 
Nieuwe Begraafplaats bij Moscowa. 

Teekeningen ter inzage o|. bet Bureau van den 
üeiuoenK'-Ai rhilert: bestekken tegen betaling ter 
Secretarie tnsrkrijgkear. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
DE JONGH & Co, Civ. Ing. 

te O U D K W A T l ' . K . 
Ijveren of vervaurdigell en bentallen nlle soor

ten van STOOM- eu andere WERKTUIGEN. 
MACHINEOLIE in vijf kwaliteiten. 

KLOOS & VAN LINBURGH. 
Eigenaars van Zullen- en ialrlbazalt-ifruevra 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, HKG1SSTKES, VOORTASTE STEENES, ENZ 
Nieuwehaven N.lijdc 55, I t t i l t l ' r i t i i m . 

ƒ 1 5 0 . PRIJSVRAAG. f M . 
COMMISSARISSEN DEB SOCIËTEIT floWen eau 

honing Willem Ulle APELDOORN, hebben iHjsloleli 
een Prijsvraag uit te schrijven vooi' het bSSts ont
wei |> van en een nieuw Sociëteitsgebouw, de 
som van f 15000 niet te boven gaande. 

Inlichtingen zijn oji franco aanvrage te verkrijgen 
bij den ondergeteekende 

.1. C. S. VAN WOUDENBERG, 
.Secretaris. 

AANBESTEDING^ 
De Architect J. I. VAX WANING te Rotterdam 

/al, namens zijnen lastgever, op Donderdag den 
•Maten December e.k., ten herlierge van W. VAN 
DER S C H E E , te Poortugaal, des namiddags ten 
ien ure, publiek aanbesteden: 

Het bouwen van een HEERENHUIS 
te Poortugaal, met bijlevering van 
alle benoodigde materialen. het Gra
ven van Slooten enz , enz. 

Het Iwstek en de teekeiiiiigen liggen van ai' hé-
tien ter inzage en overname ter I-ovengenoemde her
berg, en zijn aldaar gedrukte liestokken ii f I per 
exemplaar veikrijgliaar. 

Aanwijzing op het terrein Zaterdag tien I "uien 
December e. k., ten IO*/, lire des voormiddags. 

Aanbesteding. 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN POOR-

TUGAAl zullen o[i Donderdag den SOsferl Decem
ber e.A'., des nainiililags ten 12% ure, tcu Raad
huis, der Gemeente, publiek aanbesteden: 

Het herstellen van de Spuisluis en 
het vernieuwen van beschoeiingen, 
in de havenkom te Poortugaal 

Het U'siek ligt van al' beden ter inzage en over
name ten Raadhuize der Gemeente. Op Zaterdag 
den lSden December e.k. zal door den Architect 
.1. I. VAN WANING te Rotterdam aanwijzing wor
den gegeven ten 11 ure des v.in. 

Rurgcmeester en Wethouders voornoemd, 
Dc Secretaris, Dr Burgemeester, 

.1. DEN BOER, L.-S. .1. NOLEN. 
Poortugaal, 5 December 1877. 

AANBESTEDING. 
lfURGEMEKSTKlï ra WETHOUDERS VAN POOR

TUGAAL zullen, behoudens nnden* goedkeuring van 
Heeren Gedeputeerde Staten dezer ProvWde, op 
Donderdag den HOsten December e.k., des mid
dags ten .2 ure, in liet Raadhuis der Gemeente, 
publiek aanbesteden: 

Het bouwen eener SCHOOL voor 224 
kinderen, en eene ONDERWIJZERS
WONING te Poortugaal, met bijle 
vering van alle materialen, het 
Schoolmeubilair enz. 

Met liestek en tie tekeningen liggen van af he
llen ter inzage en overname ten Itaailhuizc der Ge
meente , en zijn aldaar gedrukte bestekken ad f 1 
per exemplaar verkrijgbaar. 

Aanwijzing op bet terrein zal geschieden op Zn-
terdag den lSdën Decemlier e.k., ten 10 ure des 
v.m., door den Architect .1. I. VAN WANING te 
Rotterdam, bij wien Intunchetl nadere inlichtingen 
zijn te bekomen. 

Burgemeester en Wethouder* voornoemd, 
De Secretais, De Burgemeester, 

.1. DEN BOEK, L.-S. J. NOLEN» 
Poortugaal, 5 December 1877. 

De BURGEMEESTER van UABLlSGEX\*\oo\-
iieitiens om op Donderdag den 97 Di-cemher 1877, 
ties middags 12 uur, teu Raadhuize bij enkele inschrij
ving puhliek aan te besteden: 

Het maken en leveren van eene IJZE
R E N DRAAIBRUG met ONDER-
BOTJ W over de Noorderhaven te Har
lingen. 

De aanbesteding geschiedt zoowel voor het geheele 
werk als voor den onder- en bovenbouw ieder afzon-
dei lijk, zoodnt ook inschrijvingen voor deze onder-
dealen af/onderlijk wonien aangenomen. 

Inliniuatieii te bekomen bij den Gemeen te-Archi
tect den Heer C. C. VAN R LISBERG EN. Bestekken 
zijn voor ƒ 1.00 ter Secretarie verkrijgbaar. 

Aanwijzing den 20 en 22 December 1877, telkens 
ties voormiddags 10 uur. 

HAiaiNOKN, 0 December 1877. 
De Buroemeesler voornoemd, 

VAN HEEMSTRA. 

I x x s o l a j r i j v i n g 

op Maandag 24 December 1877, in hel Timmer
huis tu Rotterdam, naar 

de Levering van eene IJZEREN HEI-
SCHOUW. 

ld* voorwaarden liggen, op de gewone dagen en 
uren, ter lezing op het Bureau voor de Plaatselijke 
Werken en/., iu bet Timmerhuis ea zijn, voorden 
prijs van 10 Cent, verkrijgbaar bij Wed. P. V A N 
WAESBERGE EN ZOON, Boekdrukkers in den Hout
tuin No. 73. 

Bouwkundigen wordt zeer aanbevolen: 
lirt Ornament of de leer der veralerlng 

in de theorie en tie praktijk vun de kunstnijverheid, 
door ll. L . BOERSMA, met 41 platen, f9. Uitgaaf 
van AKKERINGA, te Amsterdam. 

Wordt gevraagd. 
Ben S T O O M M A C H I N E van een «f twee paar

denkracht, nieuw of gebruikt, ttoch in volkomen 
goeden staat. 

Aanbiedingen franco aan den Boekhandelaar J. 0. 
SOHRoDER, Kalverstraat 174, Amsterdam. 

GEBROEDERS DIJKERMAN te Breda, 
door uitbreiding tier zaken en de toepassing van 
stoom tol spoedige aflevering in staat gesteld, 

bevelen zich bierbij aan voor hel maken van 

VERPLAATSBARE IIOL'TE^ GEBOIWTJES. 
Prijscouranten wonien ou franco aanvrage gratis 

verstrekt, terwijl hel modelboek na ontvangst van 
40 cents iu |n>stzegels kan worden toegezonden. 

PORCELBIN-CEMENT, 
tegen vochtige, salpeterachtige en met roet-
plekken besmette muren, goetlgek <l tloor 
de Société centrale ties architectes de Paris, bekroond 
op de werelilteulooiislelliiurii vau 1855, 1862 en 
1807, te Parijs eu Londen, uitvinder CANDE-
LOT pére , officier tf Académie de Paris. 

Verkrijgbaar in bussen van 5, 12 en 25 kil»*. 
Depothouder D. %. V K B Z K T T , Mr. 

Schilder ea Décorateur, Nieuwe Haven 76, 
Rotterdam. 

Door het groote debiet dat deze CE
MENT in kollen tijd in ons land ge

kregen heeft, is tie prijs aanmerkelijk lager gesteld. 
Op aanvrage wordt eene ciiv.ulaire met gebruiksaan
wijzing aan belang he hbem len franco verzonden. 

Aan de S T E E N H O U W E R I J 

D. W E E G E W I J S , 
Rapenburg 43 te Amsterdam, 

bevindt zich ook een G R O O T M A G A Z I J N van 

i i i i i i i i : i i i :\Ni : i i i i i i i i M H \ i n M H s . 
van nette, solietle bewerking, tegen zeer billijke prijzen. 

M R I E T M I O T E U BOÜWBNS, 
WIJNSTRAAT, 

R O T T E R D A M . 

L O C O M O T I E V E N . 
LOCOMOBIELEN. 

HIJSCHWERKTUIGEir, 
MACHINES voor Houtbewerking. 

i i : \ i . i i n i , \ y - \.\ W H E R E mm. 
FABRIEKSWERKTUIGEN. 

E L E V A T O R S . 
H . B L 8 T J Y V E 3 R , 

S T O O M K E T E L M A K E R 
eu Fabrikant van Stoom- en andere Werk
tuigen, voorbeen Lid der 

firma SUYVER Hk. JONKER & Zn.. 

levert in den kortst, mogelijkcn tijd K E T E L S van 
alle bekende typen; belast zieh niet alle répara 
tien en veranderingen aan liestnulide Ketels. 

Hollandsche Tuin, 
B i c k e r s t r a a t SO e n 2 3 , 

/UfS7'ffiDzlAf. 

PRIMA QUALITEIT 
fcoci-t 0|) keur, 

per vat tot ƒ 6.—, per 25 vaten ./' 5.70, 
per 50 vaten / 5.40, 

bij grootere part i jen o v e r den prijs nader 

overeen te komen, 

AUGUST OSTER, 
< l i a s h a v e n 1:2 te R o t t e r d a m . 

De ontwerpen tot verbetering der Vaart 
van Amsterdam naar Rotterdam, 
door E. H. STIELTJES, Civiel-in
genieur, Prijs 80 Cents. 

Deze BROCHURE wonlt niet algemeen iu 
Commissie gezonden. 

Te Huur e n Te Koop. 
MODDERBAKKEN en DEKSCHUITEN van 
verschillende afmetingen. 

HEI-MACHINEN eu LOCOMOBILES. 
II A N li E I. u i BOUWMATERIALEN en 

STEENKOLEN. 
Adres: de Firma Gebr. SCH0ONENIIUI1G. Kleine 

Witlenburgeretnuit te AMSTERDAM. 

TE1NTES CONVENTIONNELLES 
II l'usage del Ingenieurs, Oftieiers du Génie, Architecies, Mecaniciens, Arpenteiirs géomèl ius , Elèves ties 
différente* K. oles etc. 

Kabriqiiées d'après les iviiseigneitionts puisés aux ineilleun*s sources, ('es couleurs Conventionnelles 
donnent a la minute une teinte ton jours lu menie et qu'il s'agit siuipleiuent demettre a son degré d'inleusité 
en la mêlaiit a une plus ou moiiis grantle ipiaulité il'eau. 

Nomenclature des Teintes 
Prairies, Vergers, Forêts et Bois, Terres labonrées. Vignobles, Vases. Etangs, Fleuves 
et Rivieres, Mere, Sables, Brique rouge. Brique refract aire, Fonte, Acier. Fer, Cuivre 
rouge, Bronze, Cuivrejaune, Maconnerie, Bois, Pierre de taille, Verre, Plomb, Zinc, Stein 

Les dix premières teintes sont enijiluyëes nuur les .Minutes Toj>ograp!iii|iies et les treize dernières pour 
les Dessins de Machines et Conslructiiilis. 

Th. J. DOBBE - Utrecht. 
SÜIXVER Hk. J O N K E R & ZOON, 

S T O O M K E T E L M A K E R S te A M S T E R D A M , 
hebben nienwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 
W I J N S T R A A T , 

le kwaliteit P O R T L A N D C E M E N T op k e u uit de fabrieken van de Barham 
Brick Lime tv Cement Company Limited te London. 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

DEI T R A V E R S , 
geeft borigl "lat door haur tot eenige A G E N T E N voor den 
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FOLKERS St. C". te A m s t e r d a m , 
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O V K R CKMEN'T. 
Dc mensch maakt de voorwerpen, die hij om /ich 

heen ziet, dienstbaar aan zijn gebruik. Zoolang zij 
nog in genoegzame hoeveelheid te vinden zijn. l>e-
koiuuierl hij er zich niet over of zij nog op een andere 
wijze te verkrijgen zijn. dan door ze als zoodanig uit 
de natuur te nemen. Kers! wanneer de voorraad van 
oen of andere stof dreig! uitgeput ie geraken, of 
wanneer andere omstandigheden er hein toe dwingen . 
• nicht hij zich langs kunst matigen weg le \ ei-schallen, 
wat totmitoe tie natuur hem aatilmod. Uil vinden 
we door vele vnorlmcldoil gestaald. Vroeger, voor 
dat Leblanc zijn methode lor bereiding MUI kunst
matige Mida uitgedacht had, bediende men zich 
alleen van de natuurlijke, die onder tie meest ver
schillende namen, al naar tie ('laats van herkomst, 
in tien handel gebracht werd. Het geringe gehalte 
aan koolzuren natron fier Pruuschc sodasoorten was 
oorzaak , dat verreweg de grootste hoeveelheid soda. 
tlie in Kraukrijk gebruikt werd, uit Spanje kwam; 
vandaar •mlslt.uil hij het uitbreken van .len oorlog 
tusseheii U-iile landen' in l'Vankrijk een groot gebrek 
aan dit handelsartikel. IJSMJI deu nood gedrongen 
toog men aan hel werk: Loblane vond zijne ine-
tbode, en sinds maakt de natuurlijke soda slechts ..en 
zeer gering gedeelte uit tier gebruikte hoeveelheid. Zoo 
ging bet niet vele andere stollen — zoo ging het 
ook met de cementen. Moor het zeldzaam voorkomen 
cn tien hoogen prijs van de natuurlijke cement 
zocht men ernaar, op kunstmatige wijze een goed-
kooper pi-oduct te verkrijgen. De eerste, die dit deed. 
was Parker, dio zich met Wyutt vereenigde en 
in 1790 ep fabriek ter boi-eidiiig van kunstmatige 
cement oprichtte, welke nog hedentenilage bestaat: 
zij fabiiceeren bat r«.-K''""-"Oiie Konum-s.. \mmtU u it 
mervormige steenen, die langs tie oevei"s van de 
Theems, op de eilanden Wight, Sheppey enz. voor
komen en zich in een leeuilaag bevinden. wt-lke 
iHiiiiidtlellijk Ixiveu de krijt lagen gelegen i<. 

Iu 1S'2r nam Jozeph Asplin patent op de berei
ding van Portland-cement. Hij gebruikte tien kalksteen 
die bij Leeds veelvuldig voorkomt en voor lieslniting 
dient, of nam het stof van de wegen , the met dezen 
steen geplaveid waren, droogde, brandde en ver
mengde bet tlan met leem en water tot een kneedbare 
massa, die na gedroogd ie ziju. in een oven gebrand 
en daarop tot poeder gemalen wenl. Naar ile grauw-
groeue kleur, die deze ceineiH I den P.ittlaiulsteen 
gemeen heeft, noemde Asplin haai IWtlaiiil-cemcnt. 

Pnslev, tie vooruaamsle der Kngelsche Portland-
ccmeutfabrikauten, beividl zijn fabrikaat uit een ineng-
sel van leem uit tie Medwuy-rivier met kalksteen of 
krijt. Doordat bij vloed het zeewater zich met het 
rivierwater vermengt, bent dit leem nat roiizouten. 
waaraan waai-schijnlijk Pa-lev's eeuient bare voor-
trelTelijkbeiil te ilankeu heeft. 

Dit weinige moge voldoende ziju, wat lumgaat tie 
gt?schiî leiiis van tie Ijeivithug der vei-si:hilleutle ce* 
mentsooiteii: het zou ons toch veel te ver voeren , 
wanneer we hiervan eene Inschrijving wilden geven, 
die eenigszins op volledigheid kon bogen. Van grooter 
nut schijnt het ons toe meer bijzonder na tc gaan. 
waar men hij het gebruiken van dit bouwmateriaal 
op te letten heeft en hoe men iir.li van ziju deugde
lijkheid kan overtuigen. Want welk een vcrbifiding 
heeft de cement reeds niet ondergaan, cn hoe weini
gen onder hen, die zich met burgerlijke- of met wa-
terbouwkuude bezighouden, zullen er gevonden wonien, 
die de Portland nog niet aangewend hebben! Voor 
hen dus , en niet minder voor dc fabrikanten vnn de 
zoogenaamde cemeiitwaren is het van gi-oot belang, 
nauwkeurig bekend te zijn met tie qualiteit der hun 
door de cement fabrieken toegezonden producten . en 
moet een pnictisch en doeltivuend middel, om hate 
waarde te bepalen , hoogst welkom zijn. 

Wanneer men een monster cement uit den handel 
aan een onderzoek onderwerpt en het fijnere en het 
groveiv gedeelte van elkaar scheidt, door hel een 
zeef met negenhonderd mazen per vierkanten centi
meter te laten |>asseeren, dan blijft twintig a veertig 
percent op de zeef liggen, een hoeveelheid die kleiner 
of grooter is, al naardat men de cement met meer of 
minder zorg gemalen heeft. Mengt men nu beide 
gedeelten afzonderlijk aan, tlan blijkt, dat het grovere 
deel bijna geeu binilkrneht heeft) wonlt dit evenwel 
even fijn gemankt als hetgeen door tie mazen gevallen 
is, dan verkrijgt het een even groote bindkracht als 
dit laatste. 

Vertier: mankt men twee mortels, een van 100 dee
len haiitlelsceiiieiit met 500 a 1000 deelen zand ; de an
der eveuzoo vnn honderd deelen cement, waaruit op 
de boven lioschreven wijze de grovere deelen verwijderd 
zijn, met fiOO lï 1000 deelen zand, en onderwerpt 
men beide na buiding aan etn onderzoek op hare 
vastheid . dan l>es]jeui"t men, dut ofschoon het eene 
monster 90 a 40 deelen cement minder bevat dan 
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het andere, beider vastheid zeer weinig van elkaar 
verschilt. Het grovere gedeelte neemt dus maar een 
zeer gering werkzaam aandeel hij het vaat Worden, 
wat zijn oorzaak zal hebben in de mindere punten 
van aanraking, die tie korrels underling hebben. De 
kornds spelen dus vrijwel de rol van bet zand en 
tiaar in de mivsto purtlanuVemenieii, de hoeveelheid 

jf eu twintig |iercent bedraagt , kan men 
ligszins een denkbeeld van vormen, hoeveel 
i deze wijze nutteloos wonlt verspild. Mei 

roor de consumenten steeds zaak zijn, eement 
lijne tjiialiteii te gebruiken. Hierbij moet 

niet nadruk gewezen worden op een gevaar, 
dat den kt KIJKT bedreigt, die alleen op de ftjn< hoe
danigheid van het product let. 

Er komen namelijk vele soorten voor, die wel zeer 
fijn zijn. maar levens een hoogst geringe bindkracht 
hebben ; zij zijn onder het afkoelen uit eigen beweging 
verbrokkeld en verpoeierd, hetgeen volgens Michaelis 
tloor verkeerde ntengingemhoodk^en (b.v. te veel kie-
zelzuur eu aluinaarde eu te weinig kalk) en jiiet be
hoorlijk geleid branden veroonaakt wonlt. Zij zijn 
evenwel in tien regel berkenliaar aan een bruingele 
inplaats vau een grauwachtige kleur. Het geringe 
kalkgehalle zou volgens genoemden onderaieker het 
ontstaan van verbindingen van ijzeroxvde en aluin-
aarde met kiezelzuur ten gevolge hebben, en daar de 
hittegraad bij bet branden niet hoog genoeg is om 
dezen verbindingen een voldoende vastheid tv. geven, 
vallen de moleculen der ln*staiuldeeleii bij het afkoelen 
uit elkaar. Misschien zullen latere onderzoekingen deze 
viHironderstelling bevestigen. Om dus dit gevaar te 
ontkomen, moet men bij het onderzoek naar de 
deugdelijkheid van een ccnieiitsoort niet alleen op de 
lijne (,u;iliieii. m;i;ir eveiizeui on den wewstand letten 
dien lui tegen troaatiu oi u-gen ui un uictn. in: .II<A.,LC 
en kosten aan deze onderzoekingen verbonden, kan 
uien zich licht getroosten, tiaar zij hoogst belangrijke 
voordeelen opleveren. Keu vat toch met een netto 
inhoud van 180 kilogram bevat gewoonlijk omstreeks 
"ii kilogram mm het zoo eens te noemen) i>doode 
cement", tlie als goede waar betaald wordt en toch 
eigenlijk maar weinig meer waarde heeft dan het 
zand, dat bij het gebruik onder de cement gemengd 
wonlt. 

Op welke wijze kan men uu een cement het best 
onderzoeken? Ter beant woonl ing van deze vraag, 
willen we nagaan wat dienaangaande de voorstellen 
ziju van de commissie, bestaande uit cement fabri
kanten en gedelegeerden van tie Berlijiisrhc Arclti-
lerteuveroeiiiging — voorstellen, welke wanneer er 
gevolg aan gegeven zal wonien . belangrijke verbete
ringen , zoowel voor consumenten als jirodureiiteii, op 
het puni van cementonderzoekingen aanbrengen zullen. 

Keu normaal gewicht, van «Ie in deu handel voor
komende tonnen en zakken bestaat totnogtoe niet; 
de invoering daarvan KMI evenwel in het belang 
van velen zijn. daar de cement per ton of per zak 
verkocht wonlt. Daarom stelt de genoemde cotnnüeeie 
voor, bel gewicht van de normaaltoii op 180 kilo
gram bruto en 170 kilogram netto en dat der zakken 
op 60 kilogram bruto te stellen met een speling 
van twee percent De tonnen en zakken moeten den 
naam van den fabrikant en tie opgave van het bruto
gewicht dragen. Het gewicht van 60 kilogram voor 
een zak wenl aangenomen, als zijnde het best geschikt 
voor het tnins|K»rt. Tevens bestaat dan een eenvoudige 
verhouding tusschen de gewichten van tonnen en zakken. 

Al tiaar liet doel, waarvoor dc Portland-cement 
gebruikt moet worden, moet men langzaam of snel 
bindende kiezen. Ijingzaam bintlende is in de meeste 
gevallen te gebruiken en dan boven de andere te 
verkiezen, daar zij zich gemakkelijker laat verwerken 
en grooteie bindkracht heeft. Om le onderzoeken of 
men een langzaam of een snel bindende soort heeft, 
roert men de zuivere cement met water tot een 
stijven brij en vormt daarmede op een glazen of 
metalen (ilaat een koek , tlie naar de randen dun 
uitloopt. Zoottra tie koek zoo hard is, dat hij een 
lichten druk met tien nagel of met een sfiatel weer
staat, is de proef volbracht en heeft men slechts na 
te gaan hoeveel tijd er sedert het begin verloopen 
is, om een besluit aangaande de soort van de cement 
te nemen. Daar nu tie teiii|>eratuur van de luchten 
van het gebruikte water invloed heeft op deu bin-
dingstijd, moet men bij een gemiddelde teinjwnituur 
experimenteeren, of zoo dit niet mogelijk is, het 
verschil in i'ukening brengen. De langzaam bindende 
cement mag zich bij de pmcf niet verhitten, terwijl 
de snel bindende gewoonlijk een merklmn> tem IK'ra-
tinirsverhooging ondergaat. 

Sommigen zijn de meening toegedaan, dat Port
land-cement door liggen aan Intidkracht verliest. Uit 
genomen proeven blijkt evenwel, dat zij door liggen 
langzamer bindend wonlt en iu bindkracht toeneemt. 

Goede Portland-cement moet onveranderlijk blijven 

il volume nadat zij verhard is. Om zich biervan te 
vegevvissen wordt de koek, die voor <le bepaling 
vn de biiulki-jchl gediend heeft, met de glazen plaat 
oiler water gebracht. Dit kan bij langzaam bindende 
inviel' en twintig uur, nadat de brij gemaakt is, 
gechicilcn ; bij snel bindende soms reeds na eeu kwar-
tif, in elk geval na een u u r . Wanneer men nu 
na eenigen tijd (gewoonlijk is een tijdsverloop van 
vir dagen voldoende) •cheuran aan de randen ge-
wy wordt, of bemerkt, dat de koek krom trekt, 
dat wijst tlit heen op ccn volumenveraudering, waar-
dor de vroegen samenhang verbroken wordt, die 
hei verbrokkelen van het geheele stuk ten gevolge kan 
heiben. Dit kromtrekken of ozetten" van de cement 
onstaat volgens Michaelis door een volumenvergroo-
titg, welke van drie oorzaken het gevolg kan zijn: 
ten eerste en vooral door te hoog kalkgehalte, daar 
dai het kalkbydraat den samenhang door kristalli-
sate rermindertj ten tweede, doordat de cement niet 
fijn genoeg is gemalen, waardoor de korrels te laat 
water opnemen, op een tijdstip dut, dat er geen 
gelegenheid of liever gezegd geen plaats meer is, 
voor de hieraan gepaai-d gaande volumen vergrooting. 
Of deze onderstelling juist is, valt te betwijfelen, 
daar de ondervinding leert, tlat het water maar hoogst 
weinig op de korrels inwerkt; ten terde door tegen
woordigheid van zwavelzuie kalk, die om dezelfde 
reden als de grove korrels aanleiding tot bet i>zetten" 
geeft. 

Een andere proef om zich van het al of niet on
veranderlijk blijven iu volume van de cement te 
overtuigen is de volgende. D e cement wordt weer met 
water tot een stijven brij gemengd en als e e n 
naar de randen dun uitloopende koek gelegd op een 

al naar den bindtijd van de cement, wordt de pan 
na korter of langer tijd ondor water gebracht; als 
dc koek, noch in het begin, noch later de pan los
laat, krom wordt of barst, is tie cement goed. 

Hij ••••ii onderzoek naar de fijnheid van de cement 
zal er hoogstens een rest van 25 percent achter 
mogen blijven, wanneer men haar door een zeef van 
negen honderd mazen |ier vierkanten centimeter laat 
gaan. D e redenen, waarom deze manipulatie noodig 

hebben wij boven uiteengezet. De bindingskraeht 
ui Portland-cement wordt niet bepaald door een mon
ter , uit zuiveiv cement Iwstaaiide, aan een proef 
I onderwerpen, maar met mengsels van cementen 

zand, daar men bij ondervinding geleerd heeft, dat 
de verkregen resultaten aangaande de vastheid 

van zuivere cement (namelijk hij vergelijking van 
monstei-s van vei-srhillende fabrieken) nog geen besluit 
kan getrokken wonien voorzooveel het de mengsels 
met zand betreft. De beproeving geschiedt het best, 
tloor tie verschillende monsters van gelijken vormen 
van een doorsnede vau vijf vierkante centimeters op 
hun weerstand tegen ti-ekken te onderzoeken. Hoe
wel cement in de nractijk bijna uitsluitend drukking 
te weerstaan beeft, meent de commissie, hij de be
oordeeling een onderzoek op tien weerstand tegen 
trekken te moeten aanbevelen, daar deze methode 
met grooter gemak eu met eenvoudiger hulpmiddelen 
kan geschieden, dan bij het onderzoek op den weer
stand tegen drukken mogelijk is. 

Het is niet van belang ontbloot er op te wijzen, 
hoe zulk een beproeving bet best kan geschieden. 
Wil men toch tot een n'sultaat komen, tlan dient 
men bij het vergelijken van eenige stollen , deze ouder 
dezelfde omstandigheden te brengen eu aan gelijke 
behandeling te onderwer[ien. Daar nu in Duitschland 
de hieronder te beschrijven methode hoe langer boe 
meer gevolgd wonlt, zal zij ook inet veel nut in 
ons land kunnen toegepast worden. Zij komt hierop 
neder : 

Op een metalen of marmeren plaat legt men vijf 
met water gedrenkte stukken vloeipapier, en plaatst 
daarop de vijf vooraf goed gereinigde en met water 
bevochtigde, vormen. I n een schaal wordt e e n hoe
veelheid vau 750 gram normaal zand met 250 gram 
van de te onderzoeken cement flink dooramgeroerd. 
Dit zoogenaamd normale zand moet een korrel van 
hepialdi* gnwtte hebben. Men neemt daartoe het 
gewoon voorkomende, en laat het eerst een zeef van 
zesüg mazen per vierkanten centimeter — waardoor 
de grofste kornds verwijderd worden — en daarna 
eeu van honderd twintig mazen per vierkant*yi cen
timeter passeeren, die alleen liet fijnste gedeelte 
doorlaai. zoodat men een zandsoort krijgt , die uit 
kornds van middelbare grootte bestaat. Is het zand 
voldoende met de eement vermengd, dan overgiet 
uien de massa met honderd gram water en roert 
zoolang om, totdat een gelijksoortige mortel ver
kregen is, tlie zeer stijf is en het aanzien vau |HIS 
opgegraven vochtige larde heeft. Hiermede wonien 
de vormen, en wel niet een overmaat gevuld. Men 

drukt uu door middel vun een spatel tie mortel in 
den vorm, totdat tlie stevig aangevuld is. Aangezien 
het erop aankomt, proefstukken van gelijke dicht
heid te verkrijgen, zorgt men bij het vullen der 
vormen, dal de overmaat aanzienlijk genoeg is, 
opdat men niet genoodzaakt zij, later meer mortel 
in tien vorm te brengen. Daarop wonlt de liovenrand 
vau tien vorm met een mes glad afgestreken en laat 
men de mortels bard wonien. Zoodra hare hardheid 
voldoende is, lievrijdt luon tie proefstukken van hun 
vormen en van bet vloeipapier. Voor ieder onderzoek 
zijn minstens nen proe&tukken noodig, daar men dan 
alleen voldoend zuivere gemiddelde getallen kan ver
krijgen. 

Hel meest geschikte ap|>araat om de stukken op 
hun weerstand tegen trekken tc beproeven is dat 
vau Kruiding-.Michaelis, tlat iu hoofdzaak Ijestaat uit 
een stel van twee hef booinsaruien , die door een trek-
stang verbonden ziju. Aan het uiteinde van een 
hunner hangt een bak ter opoeming van het gewricht; 
de ander draagt een van tie twee klauwen, «lie dienen 
moeten om bet proefstuk te omvatten; tie tweede 
klauw is aau het gestel beveatigd, doch zoo, dat hij 
door een stctsclirocf in verticalen zin bewogen kan 
worden. Gewoonlijk drukt bij deze apparaten het 
tienvoudige gewicht van tien emmer en zijn inhoud 
in kilogrammen het gewicht uit. noodig om een stuk 
van een vierkanten centimeter doorsnede te doen breken. 

De proefstukken laat men eerst vier en twintig 
uur aan de lucht liggen, waarna ze onder water ge
bracht werden; hierin blijven zij, tot het oogenblik 
van dc beproeving. Zoodra zij uit het water geno
men wonien, wonlt het stuk onmiddellijk tusschen 
de klemmen gebracht. Voor dc belasting, die de 
hrwiik vpennt-rnifam moet. k»n men zantf. water ot 
hagel gebruiken: men zorge echter , dat de toevoer 
hiervan zeer gelijkmatig geschiedt en onmiddellijk af
gebroken wonlt, zoodra het stuk breekt. Het ge
middelde cijfer van de tien beproevingen geeft de 
vastheid van de tc onderzoeken mortel aan. 

Bij een menging van drie gewichtsdeelon zuiver 
en scherp zand op een gewichtsdeel cement, moet 
na een harding van één dag aan de lucht en van 
zeven en twintig dagen onder water tie mortel een 
minimum weerstand van acht kilogram per vierkan
ten centimeter hebben. 

De toevoeging van een tamelijk groote hoeveelheid 
zand aau de cement hij het beproeven is zeer aan 
te hevelen en vooral tiaar, waar het geldt verschillende 
cementen naar bare hindiugskiacht onderling tc ver
gelijken, en wel vooreerst, omdat in de practijk ge
woonlijk veel zand door de cement gemengd wordt , 
en ten tweede, omdat vele cementen, en daaronder 
teer goede soorten, zich ten opzichte van bare bin-
dingsknicht met zand zeer verschillend gedragen. 
Vandaar dat men de verhouding van een deel ce
ment op drie deelen zand aangenomen heeft. 

Misschien zullen zij, die totnogtoe de cement, 
alvorens haar le gebruiken, aau geen of hoogstens 
aau een op|iervlakkig onderzoek onderwierpen, terug
deinzen voor tie in hun oog omslachtige methode 
vau keuring. Toch meenden wij geen onnut werk 
te verrichten door baar hier mede te deelen, daar 
zij letheden tie eenige is, die zeer vertrouwbare uit
komsten geeft. Met etui weinig handigheid en na 
eenige oefening zal men er trouwens spoedig mede 
vertrouwd geraken. 

Wij hopen, dat zij ook iu ons land algemeene 
loepasing vinde! 

Berichten en mededeelingen. 

H U I T E N L A N D , 

§ Te Genève woi-dtopden tramway sinds eenigen 
lijd gebruikgemaakt van een locomotief, vervaanligd 
door H. Drown, te Wintertbur, in het kanton Zurich. 
Sinds den 25sten Nov. jl. wonlt een dergelijke loco
motief gebezigd iu het noorden van Parijs, van het 
station de l'Etoile tot Courbevoie. Zij heeft een 
zacht en gang, vrij van schommelingen , zelfs bij zestien 
kilometer snelheid in het uur, doordien zij op drie 
spiraal voeren rust. Zij blijft ook op een hellenden 
weg een lietrekkelijk horizontale ligging Miouden, 
waardoor de verschillende deelen zonder stoornis blij
ven werken. De dimden en stoomvenleeling zijn 
geplaatst boven de plate-forme, beveiligd tegen hel 
stof van tien weg en steeds ouder bet oog en de 
hand van tien machinist. 

De stalen ketel, vervaanligd voor een druk van 
vijftien dampkringen, beeft de gedaante % an een elle
boog, gedeeltelijk horizontaal, gedeeltelijk verticaal. 
Hij is merkwaardig door de groote ruimte, die hij 
gunt uau den stoom en aan hel water, zoowel als 
d tor de mogelijkheid een groote afwisseling van water
peil toe te laten zonder eenig bezwaar, wat de nood-
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znkelijkhoid van tn veelvuldige voeding doet ontgaan. 
Deze vulling kun slechts «'in de twee uren plaat! hebben. 

De betrekkelijk /eer groote haard heeft wn hel
lenden rooster, wat instuutstclt hem spoedig schoon 
te maken. 

De rijtuigen zijn zoodanig bevestigd aan den stoom-
wagen, dat zij zelfs niet schokken, al houden zij 
plotseling stil. 

De locomotief voldoet zeer np steile hellingen en 
acberpe bochten, gelijk te Geneve tusschen de Hue 
des Allemands of Hue Basse on de Corral eric. Zij 
weegt slechts eijf tonnen en stelt veertien paarde-
krachten voor. Bij een eerste proef te Parijs trok zij 
twee zware rijtuigen , elk van 2800 kilogr. en be
laden met een honderd reizigers, die te zamen onge
veer 7500 k.g. wogen. Zij sleepte dus drie malen 
haar gewicht voort. 

Men roemt bet stelsel als zeer goedkoop en schat, 
dat het voor elk rijtuig ivn liespariiig geeft van 15 
tot 20 francs daags, Neemt men slechts 15, zoo 
geeft dit voor twaalt rijtuigen 18(1 fr., of in het 
jaar 65,000 fr. 

Misschien zou uien o. a. te Batavia er een proef 
mede kunnen nemen, waar men reeds spreekt over 
staking van den tramway-dieaBt. 

— ij Als vervolg op hetgeen wij onlangs hebben 
medegedeeld omI reut bel middel lot voorkoming van 
ketelsteen-vorming, moge dienen: De leer van den 
Franschen ajiothekcr llétol is niet nieuw. In 1865 
bevatte hel .laniiari-nninmer van Lr Technologists 
eene nota van den heer Octave Allaire, ingénieur 
des arts et manufactuies, die de oorzaak van deu 
ketelsteen zeer duidelijk bepaalde. 

Hij gelooft echter niet aau de ontbinding van de 
vette lichamen in de stoomtuigen; bij schrijft de wer
king niet toe aan vette /uren, die afgezonderd wor
den door ontbinding, maar aau erije vette zuren, 
die vooraf bestonden iu de vette zelfstandigheden in 
een verhouding, die tot 15 of 20 *,'0 kan gaan. Hij 
heeft dit opnieuw dezer dagen in hel licht gesteld 
in een nota aan de Académie des Sciences. Het 
zou dus voldoende zijn zich te liedieucn van volkomen 
geraffineerde of gezuiverde ol iën, beroofd van haar 
vrije zuren, in één woord: ten eenemale onzijdig. 
teneinde de kansen van de te vreezen ntitpluffingei, 
met den zeeparbtigen nrdershig der stoomketels aan
merkelijk te verminderen. Proeven, m 1876 bij de 
zeemacht genomen op last van den admiraal Fourichon 
en op aanwijzingen van deu heer Allaire, hebben het 
onschadelijke der onzijdige oliën afdoende liewezen. 

Het gewicht van deu nedei-slag, dat gewoonlijk 
51% der gebezigde vette zelfstandigheid bedraagt, 
als deze niet ontdaan is geworden van haar vrije 
zuren, daalt bij onzijdige vette lichamen tot slechts 
19%. Men heeft dan dubbele liesparing: van men-
schenlevens en van materieel. 

B I N N E N L A N D. 

'S-Qravenhage. Bij het korps van den Waterstaat 
en 's Lands burgerlijke openbare werken in Neder
landsch Oost-lndië is : 

<n*iMnaen: eerral met pssadfisn. dc''---.hiter.t 2de 
klasse bij beu w.iierstaui. A. V. de Colonne. 

Verleend: een tweejarig verlof naar Nederland, 
wegens ziekte, aan den ingenieur 2 d p klasse A. Walland. 

Benoemd: tot ingenieur 2 1 , c klasse do ambtenaar 
op non-activiteit F. P. Schlosser, laatstelijk die be
trekkin;.' bekleed hebbende, thans bi-last met de waar
neming der betrekking van ingenieur 3J'' klasse; tot 
ingenieur 3' le kla-se, de ambtenaar opnon-activiteil 
D. Dikkers, laatstelijk dien rang bekleed hebbende, 
thans IHIUSI met de waarneming tier betrekking van 
adspii-.int ingenieur; tol arebitect 2de klasse de op
zichten 1ste klasse J. J. Beek veld en C. A. A. Th. 
Qatsent opzichter Iste klasse de opzichters 2de 
klasse R. Tb. Nijlaud eu P. Rommel: tol opzichter 
2de klasse de oplichters 3de klasse |{. S. Metzelaar. 
A. W. Hasselbaeb eu M. Prakken; tol opzichter 
3de klasse J. F. C. Struijk en J . II. W. Freijtag. 

— Door den hooldingenieur, chef van den dienst 
der Staatsspoorwegen op Java, is bij dien dienst 
toegevoegd: Ann den waarnemeiiden hoofdingenieur 
van de lijn Soenilwia—Malang de adjunct-ingenieur 
J. \ \ . Th. van Schaik. Overgeplaatst: Van de l , t e 

sectie van de lijn Soerabaiu -Pasneiw-an —Malang 
naar de s[nHH-wegopnauie Batavia—Bandong -Tj i la-
tjap de opzichter 3 J ' klasse I. Mimboven. 

— Z. M. heeft, nnn den gewezen rijksopziener 1ste 
klasse op de spoorwegdiensten J. 0. VVencker, ei-u 
wnchtgeld verleend van '550 'sjnnrs. 

— Door de directie der Nederlandsche Rijn*] r-
wegmnat schappij is een hezwaai-schrift ingediend, 
naar aanleiding van het ter visie gelegde ontwerp 
voor den Sta:itss|i.M>rweg Aüicr-d'oort - -Nijmegen. De 
Maatschappij betoogt de wenschelijkheid, dat die lijn 
inplaats van volgens bet ontwerp den Rijnspoorweg 
te kruisen, d • middel van een brug oiover tussrhon 
Maarstiergcii en W-neiulnal, te Mnarsljergen aaiislnite; 
dat venler gemei'iiscbappelijk woiile gebruikt de Rijn
spoorweg lot nabij het aansluit ingsnunt der lijn 
Arnhem- Nijmegen en laatstgenoemde lijn. Op deze 
wijze meent zij dat, bij minsten* evenveel gerief voor 
het publiek, let Kijk eenige niilliocncn gulden kan 
besparen. 

I N ti E Z 0 N D E N. 

Ann de lezers van Tie Opmerker 
en We Dietssh e Wa »'o n de. 

Het zal uwe aandacht niet ontgaan zijn, dal de 
letterkundige I • J. A. Alherdingk Thijm zich in 
zijn tijdschrift, nieuwe reeks Deel 11 1H77, n*. SI, 
op hl. 221 , 222 en 223 met zijne gewone piëteit 
eenige uitvallen over den redacteur eu de heeren van 
Be Opmerker veroorloofd beeft, die een man van 
/ijn leeftijd ewnweinig eev aandoen als zijn II nrande, 
waarvan een paarmalen \»r jaai eeu nommer vei-H-liijiit. 

Die uitdrukkingen, dilmaal meer scbuebter dan 
hij ze pleegt te rloen, liehooren, al ware het enkel 
ter herinnering aan rle spreekwijze: een ros verliest 
wel zijn haren maar nooit zijn nukken, te wor
den beantwounl. Het heet in het Thijm's-ui tikol, 
voorzichiigheid-huho M. onderleekend, o. a. als zou bet 

schoone, bij de nheeren van De Opmerker'* sy-
niem zijn met bet vlakke, en hel gothieke zoov, 
het/elfde beteokeiien als Uv.t Jezuïtisme. De profes-
in de schoonheidsleer geeft den scherpzinnigen run 
als liewijs zijner stelling, dat het antwoord le hal 
is bij lord Pahuerston, en als wordt die Framt 
er met de haren bijgesleept, het schoone en l 
vlakke, het gothieke en de Jettiietenleer heeft Ir 
geen betrekking op de bouwkunst, maar op den ai-
leg van straten. 

Over dien aanleg schreef de architect des Konih 
van België een vlot woord, dat He Opmerker ov-
nam. Is hel jalousie de métier van den redacts* 
der Warande, dat hem dat genot niet het eet 
kon tebeurtvallon , of moet de lof, dien hij De (.-
merker brengt, geweten worden ann zijn vreoselie 
inconsequentien, waarmee de Dielsche haar tegi-
standers vervolgt? 't Is om bet even, maar de hr 
Thijm levert in date ecu bewijs te meer. dat hije 
heeren van De Opmerker (zijn hêtennir) niet 
of ben in een verkeerd daglicht stelt. Of is bet hn 
niet liekend dat De Opmerker het goede optne.1 
waar het blad dat vindt, en tegelijk het drijven ui 
zekere zich zelf verheffende partij l-estrijdt met ale 
middelen, die hem ten dienste staan? 

De hw-ren Thijm, de Stuers, Peters, Cuyp*s 
en een leger bivetl-gesalarieerde teekenaars uit iel) 
vreemde, die tot die partij behooren, zullen iet 
Beyaerts-nrtikel niet genoegen gelezen hebben, en 
daai-aau zal die l-ouwuieester bet moeten dankwij'ii. 
dat hij zitting mocht nemen iu de meest zonderng 
suamgestelde Jury, Ier I ordi-eling van den wedsijd 
oiitw.u-pen voor een nieuw Universiteitsgebouw te 
Leiden. 

De opname van Bovaert's stuk is dus geen lis
daad in de oogen van de handvol geestverwamn , 
die de bouwkunst des Hijks trachten te drijven aai
de duistere eeuwen, toen de Kerk over de Kuist 
heerschappij voerde, de spitsboog heilig was en neii 
van niets anders weten wilde, dnu van de dinget die 
nu mooi oudbakken zijn geworden, en het zilh-n 
blijven, wat inen ook moge doen ! En zulk een hofd-
drijver of redacteur M. durft ieder oogenblik s're
ken van «exclusief, eu daarvan zoo vele and-ren 
en bijna allen, die niet van zijn partij zijn, besduil-
digen! 

Meent M. of dc redacteur Thijm in ernst wa. hij 
schrijft over De Opmerker en zijn v heeren", dan 
is de critiek over zijn stukje geveld en beweren wij, 
dat hij onzin op onrin stapelt, en met dezen zijn 
lezers wil bedotten. De gewraakte Opmerker doet 
niemand in den ban eu sluit niets of niemand .n de 
kunst uit, zooals dat de Dietsehe Warande met 
eene grenzenlooze partijdigheid pleegt te doen, en 
steeds doet. Schrijvende in een opgeschroefden stijl 
wonlt M. duizelig, raakt aan het doorslaan, verlek 
allerlei dwaasheden en meent, dat bij zicb kan schuil
houden. Bij informatie is ons gebleken dat die 
penkiinsteiiaar M. niemand anders is dan de hoog-
leeraar in de schoonheidsleer Jos. A. Albenlingk Thijm, 
Pjypenmarkt te Amsterdam, des zomers te Hilversum 
verblijf houdend. 

IdJK 2 ü U e c n w a n ' l 0 0 I M n < ! zijn de kunstetel-
geen der heeren van De Opmerker zal zich die 
moeite willen getroosten. Maar wat bij hen pal staat 
is, dat de theorieën Thijm, Peters, de Stuers, Cuy-ws 
c. s. een gevaarlijken stoot staan te wachten van 
bet niéuw-opgetreden Nederlandsch liberaal ministerie, 
vooral van dien èënen wakkeren Minister, die zich 
de belangen van den Handel, den Waterstaat en der 
Nijverheid zal hebben aan te trekken, en te waken 
tegen de vele thvualbegrippen, die zich tot zelfs bij 
referendarissen en bun leidei-s over de bouwkunst 
een zekere baan hebben weien te bereiden, liet 
zal bcHignoiidig zijn dat de nieuwe Minister eenigen 
zijner ambtenaren tot l-ednren brenge ol' bij volhar
ding beu ontsla, pensioneere ot' wegjage, want 
de Knust een keurslijf aan te doen is strafschuldig, 
eene zekere coterie alles over te laten en in handen 
te s-ielen is als lijksbandeling en kunstplicht zeer 
laakbaar en wat al te vriendelijk voor hen, die 
vrijheid eischen en daarop alle recht hebben , zich 
bevlijtigend voor elk gebouw een bouwstijl te schep|»eii, 
die dat gebouw bij uitsluiting waard is. Onder 
zulke bouwiueestei*s zullen er zijn , die professor Thijm 
kunnen beduiden dat tvlakten" in de bouwkunst 
zeer noodig zijn, hem loerende waar ze de schoon
heid bevorderen. 

Anderen zullen den professor eenige lessen in de prae
tijk der kunst willen geven, opdat hij voortaan met 
wat i neer kennis van zaken spreke, waar het de the
orie en eenige stichting van kunstgewrochten betreft. 
Eu op die wijze zal de hoofdredacteur der Warande 
zijn boek minder exclusief kunnen maken, cn het 
beschik baai- stellen voor allen, al vei-scbillen ze met 
hem in denkwijze, zooals dat De Opmerker sedert 
een twaalftal jaren doet en zal blijven betrachten. 
Want De Opmerker sluit alle soorten vau dwang, 
heerschappij en eenzijdigheid uit cn dat doen de 
heeren van de Warande niet en nooit. 

Ze staan onder appèl. Hun generaal beveelt over 
hun geest en kunst! afgrijselijk of liever beklagens
waardig feit!! 

Hopen wij, leien van De Opmerker, dat ons 
streven wat goeds zal uitrichten en wat oogen wakker 
schudden, in de allereerste plaats vau de mannen 
die gezag, invloed en iels te gebieden hebben. Wij 
wijzen op het in de zitting der Tweede Kamer ge
sprokene door den wakkeren deskundige Jhr. Storm 
van 's Grnvesunde bij de liehandcling der Rijksbe-
grootiug voor 1877 en op rle discussien, die U de 
zitting van 7 Deceml-er jl. gehouden weiden. De 
kiinsiballeiïj: De Stuers en Coinp., moet bres wor
den geschoten; cn dat dit niet lang meer zal uit
blijven is de oprechte wensch van hem, die zich 
ondei-si'brijft 

HEIN sTUIJIiKR. 
NB. Wij hebben tijd noch lust de incriminatien 

van (Thij)M stuk voor stuk Ie bestrijden, want ze 
zijn hot niet waanl. Taal als rle door hem gelie-
zigile veroordeelt zich zelf en schrijft des stellers naam 
niet aan pikzwarte kool aan een dik middeleeuwsch 
iiioergebalkte — tot waarschuwing!! 

\aiikoinliLnnirt'ii van Aunhestodinsen. 

Maandag, 14 Her. 
'«•Hage, te uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken, aau het gebouw vau het prov. hest.: het 
onderhouden van- en het iloeu vau herstellingen aan 
dc gehouwen van de universiteit te Ijoiden ged. '78. 
Raming r"85,400. (Herbcst.) 

l i i ••«lu . te 12 uren, iu het Haagsche Kofuehuis : 
de nitbreiding van 2 panovens met loodsen nin dc 
Kenlsclie Vaart, gcm. .Inlfnns. 

Ileirxi|l. te 12 uren, door het gemeentebestuur: 
hel. vervangen vau hel booiushoofd in :1c haven te 
Delfzijl door co i hoofd van zinlonbazalt. 

Iwesi, le IJ unn, dooi- bet ministerie van justitie, 
aan het gebouw van het prov. bestuur; het verbreeden 
cu verdiepen van de Tweede Wijk hij de Rijks,'e-
stichten Vocnhuizcn, met eeuige daarmee in verband 
slaande werken. 

'«-Haar, te I uur, door het gemeentebestuur: hel. 
onderbond vnu eenige gebouwen, wacht- en brand-
spuithuizen cn dat der openbare pompen eed. '7S. 

iiMir-Hnm, te 2'/ 1urcn, door de directie der 
Holl. IJzeren-spoorwegmaatschappij. iu het stations
gebouw: het maken van eene goederenloods aan do 
Nieuwe Vaart, te Amsterdam, 

Kelli-rdam. iu het Timmerhuis: de levering van 
eenn ijzeren heischouw. 

Hiu-dag, M lier . 
I l ra r l i l ru , door hit gemeentebest. van Smaüin^rr-

Innd : lo. bet rloen van timinermiiiiiwcrk aan de eigen
dommen MUI het dorp Drachten en nnn het gemeente
huis van Smaliingerland; 2o. het koperslagers- en 
kuohclmnkcrswcrk. 

Hondcrdai;, 23 lier. 
H.i.roiri.i.ti te 10 uren, door P. H . Trimbos, bij P. 

Dekkers aau den HavendiJK : het bouwen vaneen 
fabriekje en dubbel woonhuis aldaar. Aanw. 24 Dee., 
van 9—10 uron. 

Katwijk, te II uron, door burg. en weth.: het 
vermaken en repareeren van bet gemeentehuis te Kat
wijk a/d Rijn. Aanw. 24 Dec, te 12 uren. 

Hekelingen, le 11 uren, door het kerkbestuur der 
Herv. gemeente, bj Engelhakker: het houwen van 
eeue bewaarschool, waarboven woning voorde onder
wijzeres en annexe speelkamer. Inl. bij den timmer
man Van der Griend, le Puttershoek. Aanw. te 10 uren. 

P u l f l ' f k , te II uren. door het polderbestuur, bij 
J . yan Gelder: bet maken van een grintweg, van dc 
Bliitiweslui* onder Appcllern af tot aan den Linde
boom te l'uiflijk. Annw. te 9 uren. 

l l rdrmnvaarl . te 12 uren, door burg. cn weth. vnn 
Avereest, bij L. Steenbergen: hel opruimen der draai
brug over de Lange Wijk, alsmede der ophaalbrug 
over het Lange Jaöht. beiden te Dedemsvaart, en het 
op dezelfde plaatsen bouwen van 2 ijzeren draaibrug
gen. Aanw. tc 10 uren. 

i i . trl i i tgi-ii . te 12 ureu, rloor het gemeentebest: het 
maken cn leveren van eene ijzeren draaibrug met 
onderhouw over de Noorderburen aldaar. 

Hulk. te 12 uren. len goineent.ehiiiei-! het verfwerk 
aan het te Bulk gestichte --ost- en telegraafkantoor. 
Aanw. 24 Dee., le 11 aren. 

HuaHt'lkanaal, te 1 uur, door kerkvoogden der 
Herv. gemeente, bij 11. Koster: het afbreken en we 
deropbouwen van een kerkgebouw te Musselkatiaal. 
Inl. bij den aicbitect H. Kleve, te Nieuwe-lVkehi. 

Wreap, te 1 uur, door bet geiucentcbest: het on
derhoud en de herstellingen van de gebouwen, brug
gen, stralen en verdere werken der gemeente Mccsp. 
ged. '78, '70 cn 'SO, in 8 perc. 

Haarlem, te 2 uren, door burg. en weth.: lo. het 
dagelijksch onderhoud van- cu verrichten vau ceuïgc 

2o. ht verrichten van builen- en binnenverfwerk en 
vernieuwen vnn gebroken glasruiten, met de scliool-
meubelcu. in 3 pare.] 3o. het onderhoud der stukadoor
werken enz. aau gemeentegebonwe•, in 2 perc. 

Vri jdag, 2* lier. 
i n i - r i i i , te 10 uren, door den cerstannw. ingenieur, 

in hel gebouw voor Kunsten en Wetenschappen: lo. 
bet verbeteren van bet fort ann dc Gagel] 2o. idem 
van bet fori op rlen Voordorpscbedijk. Bilj. inz. 27 
Doe., tc 3 uren, op liet bureau van den ingenieur 
voornoemd. 

i i e i i e t i i i - i - i i i i a . te 10 uren, door rlen eerstaanw. 
ingen., in kamer AIO van kazerne no. 1 : bet verbe
teren en uitbreiden der kazerne Den Docle ""nz. te 
Brielle. Bilj. inz. 27 Dec, te 3 uren, op hel bureau 
der genie te Hellevoctsluis. 

H-Hoarli, te lO'/j uron.door hel. ministerie van 
waterstaat enz., aau het geb. van hit prov. best: het 
3jnrig onderhoud der werken van de Zuid-Willems
vaart voor het gedeelte van Noord-Brabant. Aanw. 
24 Dec. Raming / 42,000 per jaar. 

V l l a g e , to 11 uren, rloor het ministerie van wa
terstaat enz.: hot verhoogen vau den strekdam en dc 
aanhecht ingsknb langs rle Vondelinge plaat, langs rlen 
linkeroever vau rle Nieuwe Maas, tusschen de kilo
meterraaien 145 en 140, behoorende tot de werken 
van dc Maas in Zuid-Holland. Aanwijzing 24 Dec. 
Raining /W00. 

I lenibrerk , le II uren, door het gemeenti best.: 
het amoveeren van bet bestaande- en het bouwen van 
ecu nieuw raadhuis. 

Arnhem, le 12 uren, door liet ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van liet prov. best.: 
het houwen eener schutsluis in het Apchloomschc 
Kanaal. Raming /s2,~00. 

<;railing*II , te 12 uron, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov hest : 
het doen vau eenige werkzaamheden uan- en het drie
jarig onderhoud van de gebouwen der Rijks-hoogere 
burgerscholen to Groningen, Sappemeer en WarfcTum 
in 3 porc; 2o. het onderhoud ged. '78 van bet gebouw 
bewoond door den Commissaris des Kouiugs en van 
het gouvernementsgebouw te Oroningen. 

Aaaen, to 12 uren, door het ministeriu van water
staat enz., aan bet gebouw van hel prov. brstuur: 
het maken van eou kanaal en rle verder noodige wer
ken tot verbinding van de Kolonievaurt iu Drente met 
de Haulerwijkstcrvanrt in Friesland, in 2 pere. Ra
ming: perc. 1 '186,817, perc. 2 ƒ «055. 

Nijmegen, te 12% ureu, rloor burg. en welh,: lo. 
dc onderhoudswerken aan de kaden, havens, straten. 
pompen, gebouwen eu verdere aangelegenheden van de 
gemeente Nijmegen, geil. '7S; 2o. de levering van 250 
str. M. boord- of bandsteeiien voor Irolloir*, vnu Nie-
dermendtger steen, 50n0 idem keien. 53,000 Luiksche 
keien; 3o. de levering van $0,000 bovenvoetschc grijze 
machinaal gevormde vlakke slraalklinkiTsteeneii; 4o. 
het verrichten der benoodigde karvrachten en vervoe
ren vau baiidsleeuen. keien en klinkers: 5o. do leve
ring van het benoodigde hout, voor bet veer over dc 
Waal, voor den dienst van '7S. lui. bij deu gemeente-
architect P. van der Kemp. 

l M . - r s i . i l . tc 1 nar. door burg. cn weth.: het bon
wen van oen scboolloknal voor loO kinderen, met 
onderwijzerswoning enz. Aauw. door den architect 
Fop Smit (Oud-Beierland), 2 uren voor de bcstcdiug. 

Arnhem, tc 1 uur, door deu bu rge moest or: lo. het 
onderhoud der openbare pom|>cii over '7S 'SO; 2o. idem 
van gomeenlegebouwen enz., in 4 perc, over '7S. 
Aanw. 24 Dec, tc 10 uren ; 3o. bet onderhoud van 
de schoolgebouwen enz., in 4 perc, over '78. 4o. het 

vernieuwen en onderhouden van dc beslratingen 
over '78; Bo, het leveren eu planten van "fil stuks 
hoornen langs de buitenwegen, singels, pleinen cn op 
do nieuwe begraafplaats bij Moskowa. 

Hlddelburg, le 1' . urm, rloor burg. en weth.: lo. 
het ttjarig onderhoud en schoonhouden van rle binnen 
de gemeente gelegen wandelplaatsen, wegen enz.; SO, 
de levering van de ged. '78 voor de gemeentefnhrikage 
benoodigde bouwstoffen , als : plaat zand, houtwaren, 
vorfsloireii, kalk. tras cn cement. 

'a-Haarh, te 2 ureu, door de comm. van admi
nistratie over de gevangenissen: de levering van ruim 
8600 KO. verschillende wollen en katoenen breigarens; 
voorts wollen stolf n, naaigarens, knoopen, naalden, 
baud, veters enz. 

l'lrerht, Ie 2 uren, rloor de maatschappij lot expl. 
van Staatsspoorwegen , aau het centraal bureau : het 
maken cener lampistcrie iu dc rijtuigenloods westelijk 
van bet hoofdgebouw op het station Bokstel met bij
komende werken, ten behoeve van den spoorweg 
Maastricht—Breda. Raming f 1070. 

I l r e i l i t , te 2 urnii, door de maatschappij tot espl, 
van Staatsspoorwegen, aan hel Oentraalnureau: het 
leveren van geschilde mastenafrastr-ringpalen, benevens 
eiken- on dennen • tationsafrasteringpalen, in 7 perc. 

Zaterdag, 2 9 II, . 
netenter, tc 10 uren, door het gemeenlobest.: het 

3jarig onderhoud van de openbare pompen. 
'a-llage, tc 11', uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken, aan het gebouw van het prov bestuur,': 
het maken van een gebouw voor een holiometcr, be
nevens bet verrichten van eenige daarbijbuhoorende 
werkzaamheden op hot terrein van dc Sterrenwacht te 
Leiden. Aanw. 27 Dcc. 

Aasesi, te l uur, ten gemeentehuizo: do onderhouds-
cn vernicuwingswerken der genieentegebouwcn, t. w.j 
gemeentehuis, gymnnsium, lagere scholen; voorts draai-
vonders, riohelwcrken enz. ged. *7S. 

Amaterdam. door dc directie der Holl. IJzeren-
spoorwegmaatschappij: dc levering vau 220,000 stuks. 
Queuast-koicu. 

Maandag, 31 lier. 
« ru i l ingen , lo 121/, uren, door burg. rn weth.: lo 

het vernieuwen van de nog onvernir uwde gedeelten 
der sloep ten oosten langs het raadhuis ; 2o. het aan
legden en bestralen van de Duiker-, Nieuw- en 
OrilTcstraten cn dc Winschoterkade; 3a de levering 
van p. m. 400 M. lengte ruwe of onbewerkte Nanm-
scbe vloeren. 

Waieningeu, tc l 1 , , uur. door burg. cn wetli.: het 
onderhoud der openbare stadspnmpeu, ged. 'I jaren. 

Ketterdam, te 3 uren. rloor den architect J. C. van 
Wijk, in het huis hoek Binnenwegen Eendracbtslraat 
no. 110: hel bouwen van eeu gebouw voor vrijmetse
laarsloge. Aanw. 25 Dec, van 10—12 uren. 

ÜDtirrdam, iu het Timmerhuis: de levering van 
getrokken en vlakke Wnalklinkers, Wnalboerengrauw, 
Waalhardgrauw. I.lselstraat- cn ondersteen, Escaus-
sijnseh sternen trottoirbanden, Luikschen kluitkalk, 
Quenast- cn hazaltkeicu, eiken-, grenen-, denken- en 
vuren timmorboul, gegoten-ijzeren straatsyphoiis eu 
straatberrieranden, tegels, dakpannen, kunnenbuizon. 
hennep, snuit vnn vlas, tras, Portland-eemeut, pleister, 
touwwerk, teer. riet, strookdweilen, brtiinwcrk, mos, 
hlokiuakerswerk, borslelmakerswcrk, sponsen, groen 
laken, tochlvries, grijs linnen, hehnngsellinncn, wollen
en linnet) dweilen, afnecuidoekeu, grondpapier, singel, 
meiil.clkoord. band, gasbranders, glazen ballons, lam-
prglazen, zeemvellen, leder, patentolie, groene zeep, 
kaarsen, Amorikannsche reuzel, vel (roet), poetskatocn, 
lampekatoen, turf, houtskolen, bezems, boenders, man
den, ijzer, staal, zink, lood, noden- en Compositie-
buizeu, spijkers, ijzerwaren, kolenbakken, brugorua-

llenderdag, 3 Jwu. IMM. 
Aniolerdain , le 12 uren, door burg. en weth.: lo. 

het leveren van keien in '7S, in '•. perc; 2o. de voort
zetting vau bet pneumatische buizennet volgens het 
Liernurstelsel. iu rle Marnixstraat. op rle Marnixkade 
cn Wcstorkndc. 

Ni.-jaralil-paraili le, ter pla'tsc in bet bestek ver
meld: bet afbreken der bestaande boerenhuizing al
daar, in gebruik bij .1. van] der Meij, en terzelfde 
plaat-, opbouwen van cene nieuwe boerenbuizji.g met 
lijtshuis. Inl. bij F. Brouwer, te ('oriijutn. Aauw. 
31 Doe., te 11 ureu. 

Vrijdag, 4 Jan. 
Alkmaar , tc 12 uur, rloor het gi-nceiilcbest.: lo. 

het onderhonden vnn alle gcinceiitegeboinvr'n, schoten, 
bruggen, riolen eu verdere gcmccutewcrken, benevens 
bet uitvoeren van vernieuw ingen aan die gehouwen; 2o. 
hel doen van vernieuwingen am do bruggen; 3o. het 
leveren eu vervoeren der benoorligrlo materialen voor 
buitenwegen en voetpaden enz.; 4o. het vernieuwen 
var. eeui'je gedeelten wahnuur; 5o. het onderhouden 
van den Hoeverschclpwrg, met de daarbijbeboorende 
werken: 8o. het bestralen der Brecluaii ouder do ge
meente Oudorp. Samen gcranmd op / 2 ,̂790. Bilj. 
iuz. 3 Jan., vóór 12 uren. 

kve ie rden . lc 12 uren. door de commissie voor 
den straatweg Koeverden - Ellenheek, bij Joh. Abels: 
het maken van een straatweg van klinkennonpen van 
de Buitengracht tc Koeverden af tot aan de Ellenbeek, 
gein. Dalen, ter lengte van Di.SOli M., benevens het 
bouwen van 2 tolhuizen en onderscheidene gemetselde 
duikers. Aauw. '.i Jan., tc 10 ureu. 

Hinadag, N Jan. 
Am«t*rdam. to* 11 uren. door het bestuur derAm-

sterdamsebe Droogdokmu-Uschappij, in Het Vosje 
het maken en leveren van een ijzeren drijvend droog
dok, met rle levering der benoodigde bouwstenen, lub 
bij Job. rle Hoog, expert cu scheepsbouw kundig in
genieur ie Amsterdam. Bilj. inz. 7 Jan., vóór 5 uren, | 
aan het kantoor der Maatschappij Keizersgracht 164. 

Haaren. te 12 uren, door burg. eu weth. van Oos-
terwijk en van Esch, bij Wed. van Haaren: het nuV I 
ken dor aardebaan, van do gemeente Kseb door rif j 
l/eineculr: Haaren tot de gemeente Oostorwijk, tor ge
zamenlijke lengte van BSWJsT., met bijkomende werken. 
Aanw. deu Oen en 4eu dag vóór dr- besteding, te '.' 
uren, te beginnen te Esch nau de (ia^thuisbrug. 

l ' l r e c h l , te 2 uren, door rle maatschappij tot oxpl-
vnn Staatsspoorwegen, aan bet centraalbureau: de Ie-1 
vering van haak- eu schroef houten. 

rtu.ier»i i, k to 5 uren, rloor het gemeentebestuur •' 
bet aanliggen van ongeveer 413 M. aardebaau en be
strating met klinkers eu gedeeltelijk keien en het I 
maken van 2 bruggen. Aaaw. 2 en 4 Jan, na afloop j 
der aanwijzing voor ilea weg Kseh-Haaren— Oos-1 
terwijk. 

Waenidag, II Jan. 
(•r'dermalaeii. te 10 uren, door burg. en weth.: betl 

afbreken der school te Moteron en het wederopbouwen I 
daarvan, het doen van eenige reparatiëu aau de on- r 
derwijzerswoning, het leveren en stellen van school-1 
meubelen enz. Aanw. rloor rlen architect (iiildcn (va" | 
Ziilt-Bommol), te 10 uren. 

iMriii-lfinrii. te 11 uren, iu De üoiiden Leeuw: hel I 
bouwen van een nieuwe schuur en eeu nieuw karhuis I 
mei varkenshok en het doen van herstellingen aau I 
het WOOabuis, op de bouwhoeve iu den Mariapohler, f 
in pacht hij ('ornolis Willem Rierena. Aanw. 3 Jan-
te t1 uren. 

'a-llage, te 11 uron, oor het ministerie van water- I 
staat euz.: het wegruimen van een iu dc Boven-Mer-I 

wede, boven Werkendam, gezonken vaartuig. Aanw. 
4 cn 6 Jan. 

l i a s , r l i , ie II uren, door het gemeentebestuur: bet 
bouwen van ecu post- cn telegraafkantoor. Aanw. tc 
'J uren. 

Manndag, 11 Jan. 
Veenrlam. te 4 uren . door het gemeentebest.: bet 

loggen van een grintweg: lo. aan bet Beuedcn-dwurs-
diop tc Vcendam, lang p. in. 1130 M.; 2o. door do 
Nieuwo Laan, lang p. tn. M. 

Uanderdag, 1" Jan. 
Maaoalufa, te 12 uren, ten gemeen'ebuize : debouw 

van ccn havemnuur langs de oostzijde der haven al
daar, met bestraling ou schermwcrkeii, cn van eene 
eikenhouten beschoeiing langs dc westzijde vnn die hn-
ven, het opruimen van eeuige oude werken, het ver
ruimen der kolk en haven enz. Aanw 10 Jan. 

Vrijdag, l « Jan. 
Arnhem, tc 12 uren, door het ministerie vnn wa

terstaat enz., aan het goh. vau het prov. best.: dc uit
voering vnn werken tot nonnaliseering vnu do Waal 
te Haaften, tusschen de kiloiueterrnaien 7S eu 80 der 
herziene rivierkaart. Aanw. 12 en 14 Jan. Raming 

ƒ 1 0 , 5 6 0 ; 2o. de opruiming van :Ï kribben in de Waal 
onder liaaflen. 

Alloop van AanlieslPilin^n. 

Hnnilrllht, SO Nov.: de levering van 750 M. kan-
nenbuisen en 100 stuks ellebogen; gegund aan de 
Frankfurter Banhank le Frankfort a M.: buizen van 
0.10, 0.13 cn 0.15 M„ resp. ii Mark 0'.Hl, 1.10, 1.35; 
ellebogen van 0.10, 0.18 en 0.15 M. resp. a Mark 
0.50, 0.75, 1.-. 

M a a H i r l r h l . 3 Dcc.: bel éénjarig onderhoud drr 
Rijks-hoogere burgerschool tc Roermond; minste 
inschr. was J o s . Lennarls, te Roermond, voor /"1250. 

.•"ledum, 6 Dee.: hel maken van een grintweg, lang 
.Vi'"' M . van de burg. begraafplaats te Uilliuizer-
iii. r I. II. aan den Paaptol, langs den Dijkumerweg, 
aansluitende aan deu grintweg te Garathuisen; iugek. 
11 bilj., als:-
K. Wassing. te Uithuizcrmcedeii. f 29,000 
II. H. Wieringa. „ idem „ 2S.6U0 
J. Offringa, „ _ idem „ 28,500 
J. Schaalsma, „ Oroningon, „ 27,7(NI 
W. B. ilarkema. ,. Warfbnizcn, „ 20,000 
J , J . Sijtsen. „ Lopporsura, „ 26,SS7 
A. J . Benninga, ,. idem „ 86,990 
P. II Dopheide. „ Groningen, „ 25,'.IS0 

J . Lupseu, „ Bedum „ 25,073 
J. II. Pol. Stedum, „ 25,:i33 
J . Veldkamp, „ Bedum, „ 83,765 

H a l l u m , S Dec. hot maken van cene machine- en 
ketelkamer enz. voor Tgmstra ou Sjpcrdaj minste 
inschr. was J, Pijuneker, te Kollum, v o o r /S995. 

Maastricht, 10 Dcc.: de levering van: lo. DiO 
strekk. M. kanlsleenen voor trottoirs (boniure-, en 

Ïierre de taille): ingek. y bilj., als: 
j. Öuaadvlieg, te VW, ïi ƒ 3.31 

E. Glllard, • Luik, „ „ 3.16» 
M. Franck, „ idem „ „ 6.07 
Bonmariai'i- Burliou 

en Co., „ Comblaiu-au-
Pont, „ „ 2.S8 

A. Gérard, „ Hasselt, „ ,. 8.88" 
A. le Roy on Co, „ Brussel, „ „ 2.72 
L. Goffui cu Co., „ Luik, „ „ 2.72 
<\ Borman. „ Hotterdam, „ „ 8.69 
Belleville et Colson, „ Vvlu-Thorout-

les-Hoy, „ „ 2.47 
2o. l50.(HH) strantsleenen 3e staal; minste inschr. 

was E. Glllard, le Luik, straalsteouen per 1000 ii 
Irs. 240: borduursteinen por 1000 fr. 360. 

3o. 150,000 trolloirsteencn; ingek. 3 bilj., als: 
trot toii steen, hoeksteen, 

E. Gillard, te Luik, a fr. 120. 60. 
A. Ie Roy en Co., te 

Brussel, „ „ 109.90 54.76 
Bouinariage Burliou en Co.. 

Comhlain-au-Pont, „ „ 49.48 4lt. 
V l l a g r , II Dec: rle levering aau hel departement 

van Marine van : 
lo. draad-, karl en zeildoek: J , vnn Beden J r . en 

Zn., / 14.7S7; K a a r s Svpestovn J r . , / 14,687.90; P. II. 
KnnrsSvpeslevn, / 14,6*23.63; S. Plauteijdt. / 11,521.113. 

2o. grauw doek: S Plauteijdt, T.12; P. 11. K a a r s 
Sypestcyn. ƒ 5 9 7 ; K a a r s Sypesteyn J r . , f 5SS. 

3o. licht zeildoek: Knars Sypestcyn J r . , /"1D20: S. 
Plauteijdt, /100U.MI : P. II. Kaars Sypesteyn, ƒ 9 9 5 ; 
allen to Krommenie. 

LeeiiwurdPii , II DeO.: bet bouwen van eene nieuwe 
school mei onderwijzerswoning in rle Schrans onder 
Huizum: ingek. 10 hilj., als: 
E. do Graad; to Berguin. / 21.595 
L. Pijksirn, .. Kuikhornc, „ 8L0O0 
L. v . rl. Zaag, M Leeuwarden, - 19,782 
P, S. Reiama, » Mcualdnm, „ 18,583 
B. Tichelaar, ., Leeuwarden. „ ÏS.IKKI 
S. J i u i s m a , „ idem „ 17,967 
M. A. Holwenla „ Hijum, „ 17,820 
E. L . Hicrnstra, „ Hallum, „ 16,972 
II. G. Brouwer, „ Stiens, „ I6.M9 
K. R. Sybrnndy, „ Wirdum, „ 15,735 
gegund. 

V H « « c h , 13 Deo.! het onderhouden der gebouwen 
ten dienste van het prov. bestuur to 's-Bosch, god. '78: 
iugek. 3 biljetten, als: 
L . Hurkens, te 's-Bosoh, ƒ 177't 
P. J. Somcrs, „ idem „ 1752 
J. M. Steeubcrgon, „ idem „ 1689 

Zuidland, 12 Dcc: het bouwen cener bewaarschool, 
woning voor dc onderwijzeres, veld wachters woning, 
raiidkamcr, secretarie en aaiihoorighcrlen : ingekomen 
12 biljetten, als: 
J . Moerman, to Oudenhoorn, / 88,800 
1). van Hees, Rotterdam, m 87,586 
A. Brouwer, „ Hccnvliet, w 88,800 
t'. Oosldijk, M Nieuwesluis, » 88,1(0 
J . Pijl, „ N.-Bcierland, „ 22,100 
H. v. d. Houwen. „ Hccnvliet, „ 88,000 
F. W. v. d. Houwen, ,. Rozenburg, „ 21,500 
J . Uleman Jz.. „ Maassluis, „ 21,460 
H . Dijkers, „ Zuidlan.l, „ 20,865 
.1. Oprei J z - , » idem „ 20,845 
K. Oostcrlee, „ Rozenburg, * 20,600 
G. v. d. Vluut, „ idem ,, 18,999 

Herpen. 12 Dec.: bet bouwen van een nieuw school
lokaal met bijbouwen; Ingekomen 14 bilj-, nis: 
L. Paps, tc Vcghol, f 13,833 
W. Hoos, „ Horsen, „ 12,476 
M . Linden, Kscharen, „ 18,800 
J. Niesten, „ Bergen, „ 12,128 
J. Lunmera, „ öravo, „ 18,000 
A. Vctvoort, - Veghel, „ 11,898 
C. van Eijkclen, „ Ravenstcin, „ 11,449 
II, Kroonen, „ lluisiling. „ 11,419 
G. Spec, - Vcnrnij, „ 11,054 
F. v. d. Heijden. „ Schaijk, „ 11,025 
H . Verstocgcn. „ Herpen, „ 10,580 
ï . Oliviors, „ Gcmert, „ 10,417 
J . Groot, „ St.-Anns, . 10,378 
L . van Hcezewijk, „ Noder-Asselt, „ 9,800 

Hrallngen, 12 Dec: hot doen van vernieuwingen 
en herstellingen nan dc gemeento-gobouwen, enz. ged. 
'78; ingek. 4 bilj., als: 
W. J . van Nooijen, te Kraiingeu, ƒ 4952. 
I. Lokhorst, „ idem „ 4195. 
M. Tielemaii, „ idem „ 3838.38 
H. v. d. Loo, „ idem „ 3087 

i . i i i ' s , 12 Dec: het doen van eenige vernieuwingen 
en herstellingen san de oude gebouwen van het gast
huis; ingekomen 5 bilj., als' 
W. de Jonge, te Goes, ƒ 28SO 
J. Snoep, „ idem „ 2876 
A. de Beste, „ idem „ 2S12 
W. de Beste, „ idem „ 2280 
P. Buitendijk, „ idem „ 1920 
gegund. 

Hage, 18 Dcc: do levering van verschillende be-
noodigdheden voor het korps mariniers, ged. 78: 

Bestek 1, galons enz.: 
W. Hoven eu Zn., te VHage, f 2317.95 
M. Kluitmans, „ VBosch, 1773.35 
J. M. van Kuijk, „ Dordrecht, „ 1626.50 
J. v. d. Laat. m Amslerdani, „ 1554.90 
A. Tak, „ Breda, „ 1439.56 
A. Mol, „ idem 1321.50 

Bestek 2, ledergoed : 
L. Klemeiitaski. te llolterdaiu, / 907.90 
F. Pauwcis, „ VHage, „ 868. 
.1. A. de Booij Jr.. „ 's-Bosch, „ 815.50 
T. M. van Gnnsven, „ idem „ CS 1.25 

Bestek 3, schakotfournituren: 
K. Pauwols, tc 's-Hagc, / 586 
J. F. Segers en Zu., „ Brcdn, „ 501 
Z. van der Vegte, „ Amsterdam, „ 443 

Besti'k 4, knoopen: 
Z. van der Vegte. to Amsterdam, / 774. 
W. Hoven cn Zu., „ 's-Hagc, „ 395. 
Parree en Zn., „ Utrecht, „ 261.68 

Bestek 5, troiubehoeftcn: 
F. Pauwets, te 's-Hage, ƒ 475. 
.1. Smulders en Co., „ idem „ 472. 
T. M. van Grinsven, „ 's-Bosch, „ 432.80 
J. A. de Booij Jr., „ idem „ 420. 

Bestek 6, stropdassen cn broekdraagbanden: 
J . A. de Booij Jr., te 's-Bosch, f 570. 
J. F. Segers en Zn., „ Breda, „ 501. 
Z. van der Vegte, •• Amslerdani, „ 484. 
F, Pauweis, „ Vflage, ,, 483. 

Bestek 7, borstels enz.: 
'/,. van rler Vegte, te Amsterdam, ƒ 346 
L. vau der Winkel, „ 's-Bosch, „ 31S 
II. Nijninn, „ idem „ 304 

Bestek 8, stroozakken en bedlakens: 
'/,. van der Vegte, te Amsterdam, ƒ 2613. 
.1. van Dooren en Ca., „ Bokstel, „ 1819.50 
Van Zeeland en Co., „ Stratum, „ 1771. 
J. A. de Booij Jr., „ 's-Bosch, „ 1741. 
Vissers en Eijckcn, „ Geldrup, „ 1719. 

Bestek 9, wollen dekens : 
Rcgout en Wcustonraodt, te Maastricht, / 1650 
.1. Bebeltema Jz., „ Leiden, „ 1590 
(ieb. Van Wijk cn Co., „ idem „ 1647 
II. .1. van Wensen, „ idem „ 1581 
J. Zuurdeeg en Zn., „ idem - 1521 

VBeadi, 13 Dec: liet onderhouden van rle gehou
wen ten dienste van het prov. bestuur ged. '78; in
gekomen 3 bilj., als: 
L. Hurkens, te VBosch. / 1770 
P. J. Somcrs, „ idom * 1752 
J. M. Steenbergen, „ idem » 1689 

llnarlent , 13 Dec.: het bouwen cener schooien 
onderwijzerswoning 'e Schellinkwoude, gcm. Rausdorp. 
minste iuschr. was W. Greve, te Buiksloot, voor 
ƒ14,532. 

Ylanen, 13 Dee.: het bouweu eeuer R. K. kerk; 
minste inschr. was J. Dunioulin, tc Vinnen, voor 
ƒ 71.624. 

HniiNuecrl , 13 Dcc: hut bouwen van cene nieuwe 
graanschuur en het rloen eeuer belangrijke herstelling 
aau het woonhuis ran T Belpnirc eu nieuw varkens
hok, in 2 perc: le perc. ingek. 12 hilj-. als: 
L. Laban, te Yersekc, ƒ 7124 
P. Sendee, „ Idem 7026 
M. rle Vos, „ Kloelinge, ., 6450 
.1. van Boven, „ Rilland, 62̂ 0 
M. Bavekoo, ,, Kruiningen, 6100 
J. Ocker, „ idem „ 6000 
B. den Exter v. d. Brink, „ Krabbeudijke, „ 5950 
.1. van DalfiOIA, „ Scherpenisse, „ 5M0 
C. Liodenbergb. „ Wemr-ldinge, „ 5690 
Wed. W. Philipse. „ Hansweert, „ 5580 
A. Solberts, „ St.-Maartensdijk, „ 5345 
A van Besooijen. „ idem „ 5279 

2e pere. ingek. 6 bilj., als: 
M. de Vos. tc Kloelinge, f 2350 
M. Bavekoo, „ Kruiningen, „ 1410 
J. Ocker, „ idom „ 1400 
1'. Sandi-e, „ Yerscke, „ 1365 
L. Laban, „ i'lem „ 1355 
J. van Boven, „ Rilland, „ 1100 
gcg'"1(l-

Zui'llc. 14 Dcc: bet éénjarig onderhoud der Wil
lemsvaart (waterweg Zwolle uaar Zee}] minste inschr. 
was L. Krook, te Zwolle, voor ƒ4540. 

Hiddellmrg , 14 Dcc. lo. het. houwen van ecu stee
nen goederenloods met verhoogd perron aan de bui
tenhaven ie Vlissingen; minstr- inschr. was .1. Vcrkuijl 
Quakkrlnar, te Vlissingen, voor /37,779. 

2o. het leveren en storten van steen lot voortzetting 
van do oevervorded;ging wederszijds dc haveuilammeu 
vau het kanaal vnn Neuzen; minste inschr. was V. 
do Clero, te Selzaete, voor ƒ 11,983. 

r i r e c l i l , 15 Dec: bet maken van ecn fort bij bet 
Hemeltje; ingek 5 bilj., als: 
L. J. v. rl. Steenhoven, te Utrecht. f 308,000 
J. J . Rekker, „ Leut, „ 394,01)1» 
I. van de Velile. „ Papendrecht, „ 3SS, 
A. S. Schaafsina. „ Harlingen, „ 866,600 
W. A. G. Janssen, „ Utrecht, „ 358,470 

DsreeM, 15 Doe: lo. riet eenjarig onderhoud en 
het doen van herstellingen aau de gehouwen der Rijks; 
universiteit; minste inschr. was A. H. vau Baaien, te 
Utrecht, voor ƒ8988. 

2o. het 3jarig vun het gouvernementsgebouw ; minstr1 

inscbr. was A. H. Dawson, te Utrecht, voor / 2100. 
3o. idem van het woonhuis enz. van den Commis

saris rles Konings; minste insein- was B. Lorettc, 
voor ƒ2200. 

I ' l rrrht . 15 Dcc.: lo. het éénjarig onderhoud van 
dosluisinet bybshoorende werken ie Vreeswijk: minste 
inscbr. was J. Barueveld, te Vreeswijk, voor I 2441. 

2o. idem van den straat weg, en het jaagpad mei 
bijbehoorende werken van Ulrechl nnar Vreeswijk: 
minste iuschr. was dozeifde, voor/5'.I48. 

8b, idem vnn de sluis te Nirnwcrsluis cn het jaag
pad vandaar tot Hinderdam; minste inschr. was W. 
van Sclinik, te Nieuwcrsluis, voor /1183. 

Haarlem, 15 Dec.: brt verdiepen van ennige vakken 
hoofd- eu kruisvaart tc Haarlemmermeer, in 3 perc.; 
miuste inschr, waren: perc. I, A. van Straaten, te 
Brrgnmbachl, voor /"31.443; perc 2, K. Jansen, te 
Haarlemmermeer, voor ƒ8800; perc 3, Gebr. Bos, te 
idem, voor ƒ4910. 

slaveren, 15 Dec: bet bouwen cener school voor 
openbaar lager onderwijs; ingek. 12 bilj.; du hoogste 

inschrijver was T. A. Faber, to Koiidatn, voor ƒ16,200, 
de minste J. U. van der Moulen, te Heme'um, voor 
ƒ13.216. De verdere inschrijvingen bedroegen resp. 
ƒ15,816, /" 15,592, ƒ14,990, f 14.534, /14,457, ƒ 14,229, 
ƒ13,632, ƒ 13,543, ƒ13 ,418 cn ƒ13,333.33. 

'a-llage, 17 Dcc: hot oiidurhoudcn der schoolge
bouwen, lo. tc 's-Hage, minstr: inschrijver was W. P. 
Teeuwisse, tc 's-Hagc, voor ƒ13,750. 

2o. die te Boh even ingen; minste inschr. waren J. 
van Lith en A. P. van Dam. te's-llage, voor /"3000. 

Hlddelburg, 17 Dec: het herstellen of vernieuwen 
van eenige prov. waterstaatswerken in Zeeland, ged. 
3 jaren, iu 16 perceelen; minste inschr. wareu: 

perc. 1 cn 2, C. Bolier Cz,., te Bruinisse, voor/6175; 
porc. 3, 4, 5, fi cn 7, O dc Wilde Az., te Kallen-

dijke, samen voor /6870; 
perc. 8, 9, 10 cn 11, P. Monjé, te Breskens, samen 

voor/10,300; 
iwrc. 12, 13 on 14, C. van der Hooft, tc Neuzen, 

samon voor ƒ14 ,500; 
perc. 15 en 16, P. van deu Berge, te Colijnsplaat, 

samen voor ƒ1590. 
V l l a g e . |8 Dcc: het makeu en leveren vun het 

ijzer- en houtwerk, benoodigd voor het etablissement 
bestemd voor de verlichting op den V lak ken hoek, 
Z.\V.puut van Soematra; minste inscbr. wns de Kon, 
Grofsmederij, te Leiden, voor / 11,450. 

nuhendr r rh t , 18 Dcc: bet boawen cener R- K. 
kerk met 2 torens eu bet verbouwen der pastorie, 
onder hel beheer van den architect Th Asseler: minste 
iuschr. was .1. Hendriks, te Oss. voor /04,999.99. 

iBaatardam, IS Dcc; het leveren eu stellen van 
cone ijzcreu kap op 's Rijks werf; minste inschr. was 
Th. J, Scholte, te Amsterdam, voor ƒ4929. 

Amaterdam, 18 Dee.: rle levering nan rle gemeente 
van 13,000 last zuilenbnzalt; minste inschr. was W. 
Goedkoop Dz., le Amsterdam, voor /69.S47. 

Kroning") , IS Dec: eene anuzii-iilijko vergrooling 
san dc Volksgaarkeuken; ingek. 11 bilj., als: 
L. Dussel, te Groningen. ƒ 11,880 
E. Bcrkeubosch, „ idem „ 11,683 
\\. rle Jongh. „ idem „ 11,610 
M. Mammen, „ idem „ 11,532 
H. Jnnsen, „ idem „ 11,138 
E. VV. Wietsema, „ idem „ 10.996 
(i. Mculink, „ idem „ 10,945 
F. Roden. „ idem „ 10,550 
G. Hcnrichs, „ idem „ 10,528 
P. Mulder, „ idem „ 10,160 
,1. Haupt, „ idem „ 9,843 
gegund. 

V l l a g r , 19 Dec: dc Uitvoering van eenige werken 
tot voortzetting van dc nonnaliseering van do Waal 
te Rossum, tusschni de kilometerraaien 67 cn 69 der 
herziene rivierkaart: minste inschrijver was W. P. dc 
Vries, tc Rossum, voor ƒ 127,651. 

VHage , 19 Dec: de levering aan de gemeente van 
materialen en houtwaren; minsle inschr. waren: 

H. H van Gogh, tc Vllasrc: Stokliolmcr teer a 
ƒ14.50 per vat; houtwaren r*6439. 

J. van Zanten en Co., te 's-Hagc: ijzerwaren 
ƒ 466.91». 

lt. Mijnlieff, te Nicuwcrkerkad Usel: lOO.OOOharde 
IJsclsletn, i / 77S. 

J. 11. (Ie Zwart, te 's-Hage: rivierznud ii ƒ 2.29 
per M 3 . 

J. M. vau Zanten, idem: Portland cement, ii ƒ7.25 
per vat. 

Van Noorden en Sehwerzel, tc Rotterdam: schelp
kalk ii / 0.825, tras a ƒ 1 . 0 8 , beiden per HL. 

Amaterdam, 19 DeC: voor rle levering vau verschil
lende artikelen aan hei departement vau Koloniën 
warou minste inschrijvers : 

12,000 Eng. tons Newcastle steenkolen, J . K. Veder 
en Zn., te Rotterdam, / 69,570. 

2200 tons smeedkoleu. Van Vlissingen on Stuart, te 
Amsterdam, / 7502; 

425 Eng. tons cokes, J . van Volleuhoven en Co., tc 
Rotterdam, /336C ; 

dommekrachten, aambeelden, enz., R. S. Stokvis en 
Zn., idem, /3263.40; 

gezuiverd en gecilhidreerd katoen, iiÜjdeustein & Co., 
Ie Enschedé, ƒ 1274.15: blauw doorvcrld katoen, W. 
Hoven en Zn., te 's Hage, ƒ4059.90; 

idem. Aiikersmit cn C«»., tc Deventer, f 8465.60; 
uiiaiznkjcs, .1. A. de Booij Jr., te VBosch, /"30S0. 
zwart zijden hnlsdusseii, S. T. Vlierboom, to Hilver

sum, ƒ7896) 
hal'dassen. J. A. de Booij Jr., /4S10, ƒ4875, 

ƒ4687.50, ƒ4687.50, ƒ 5 4 4 5 ; 
wollen dekens, II. J . van Wensen, te Leiden, ƒ615; 
laken mutsen, .1. A. do Booij Jr., ƒ 3 5 6 4 ; 
overtrekken voor idem, Van Zeeland cn Co., to 

Stratum, ƒ2097.60: 
zijden lint voor omliTsrheidingstrekenen, J. A. 

Travaglino cn Co., te Haarlem, ƒ 1417.935 ; 
hoedenlinten, Fuclis on Co.. te Amsterdam, /2254. 
V l l a g r , 20 Dec: bet maken cn iuhangen van bou

ten deurrui voor het buileulioofd aan do voormalige 
marinosluis ts Vlissingen; ingek. 9 bilj., als: 
.1. Smit Az., tc N.-Lekkerlnnd, t 65.120 
.1. Vcrkuijl Quakkelnar, „ Vlissingen, „ 63,789 
E. Sanson, „ Amsterdam. „ 60,800 
(J. Dekker, „ Sliedrecht, „ 59,600 
W. D. van Mourik Dz.. „ Drumpt, „ 56,361 
K. v. WijngaardenUa, „ Sliedrecht, „ 55.9S0 
J. I'. CorueJisscn, „ Amsterdam, „ 54,8fi0 
.1. Galmen, „ idem „ 54,700 
B. .lunse, „ idem „ 53,860 

Auiolcrdiini , 20 Dcc.: hel bouwen van eene open
bare burgerschool lc kl. voor meisjes bij dc Willcms-
poort; minste inschr. wnrcu Timmor en Furstner, te 
Amsterdam, voor ƒ34,489. 

\cpvoli: iler llericlilcn en MfiuVdMÜBgM. 

B I N N E N L A N D 

's-Qravenhage. Door den Minister vnn Oorlog 
zijn bevoi-derd tot forti lira tie opzichters van de Iste 
klasse, de fortificatie-oplichters 2de klasse .1. A. de 
Rouij, P. Visser, T. Werner .-u ,1. M. .Ie Booij en 
lot opzichter van fortificatiën 2de klasse, de t'orlifi-
catie-opzichters :hb- klass.- .1. \ \ , Kleian, T. II. Ber-
teb SO .1. van Rel. 

Amsterdam. Dr! jaarlijksche toelage aan de 
ambachtsschool der Maal-rhapjiij voorden Werkenden 
stand is door liet Gemeentebestuur lot ƒ 10,000 
verhoogd. 

— Het hooitIbestiiur rler Friesche Maatschappij 
van Laiirlbouw luvft Insloten, ven eominissie van 
drie personen, waaronder twee landboiiwei-s, naar 
Deiieinarkeu tr> zenrlen, teneinde alilaar de zuivel-
bereuling in haar geheelen omvang na te gaan rui 
daaromtrent te rapportccren. 

— Uit Velseu meldt meu , dal door het Ministerie 
van Waterstaat reeds maati-egeleu genomen worden 
ju verband met den aanleg vau spoorweghjn 

Amstenlam—Uitluiden , en zou daartoe de heer Van 
Prehn, hoofdingenieur bij de Staatsspoonrsgett, met 
hel maken van rle noodige plans belast zijn. 

Delft. In de laatst gehouden zitting van rlen Ge
meenteraad werd ter tafel gebracht het rapport van 
den gemoonte-urohiteet, rlen heer J. rle Bruyn Kops, 
omtrent de voltooiing van rle afgebrande spits van den 
nieuwen kerktoren rui namens burgemeester en wet
houders voorgesteld den luwen (' J. de Bruyn Kops 
nn .1. den Braanker een blijvend aandenken aan te 
hieden in een geschenk in zilver, welk voorstel met 
tor-juiching werd aangenomen. 

Elburg . Door den Raad der gemeente is tot 
architect aldaar benoemd rle heer J. Welters, van 
Rotterdam. 

Kral ingen. In de raadszitl ing van 13 dezer 
wenl rloor een viertal leden voorgesteld eene wijziging 
li' makeu in rle verordening op rlen afvoer en ver
zameling van fecale stollen, en wel door daaraan 
een nieuw artikel toe te voegen. Dit artikel behelst 
dat voor elk, op een beplant tetn-in van minstens 
1000 vierk. meter oppervlakte, op zich zelf staand 
woonhuis het honden ol maken van één, hoogstens 
twee afgesloten beerputten, buitenshuis, zonder uit
loozing in slooten of wateringen, en volgens bepaald 
voorschrift ingericht, zal worden toegestaan. De 
ruiming dier putten moet minsten* twee malen 'sjaars, 
vanwege rle gemeente, op kosten van den eigenaar 
en legen afgifte der meststof geschieden. Voor ter
reinen van minstens 2500 vierk. meter zal vrijheid 
gegeven wonlen de vergaarde fecaliën als mest op 
• lien - I te gebruiken. 

De voorstellers zeggen tol toelichting, dat zij op 
den voorgrond hebben gezet bet doel, waartoe het 
kool-fliisetsielsol ingevoerd. |i,,i \-in waterveront
reiniging hier geen sprake kan zijn, daar elke uit
loozing vermeden wordt en bij goei) geconstrueerde 
putten en riolen ook geen bodemverontreiniging te 
vreezen valt. Dat door deze wijziging rle onbillijk
heid vvonlt weggenomen in rle verplichte toepassing 
van het kool-closetstelsel, door geen oog te slaan op 
rle zoo sterk verschillende tor-standen, en dat juist de 
billijkheid wonlt in hei oog gehouden dooi-allen ge
lijk te stellen rlie, door rle ligging hunner huizen en 
gronden, geacht moeten wonlen, aau anderen na
deel noch hinder te kunnen veroorzaken, 

Er wenl door den Raail besloten in de volgende 
vergadering het voorstel te behandelen. 

Advertentiën. 

Een ARCHITECT vraagt een bekwaam 

T E E K E N A A R en O P Z I C H T E R . 
Brieven franco onder N*. I486, aan den Kon. Ned. 

Boekhandel van M. kl. COUVÉE, Lange Poten, 41. 

De BURGEMEESTER van HABLINGENiBvoor
nemens om op Donderdag den 27 lleennher 1877, 
des middags 12 uur, ten Raadhuize bij enkele inschrij
ving publiek aau te besteden; 

Het maken en leveren van eene I J Z E 
R E N D R A A I B R U G met O N D E R -
B O U W over de Noorderhaven te Har 
lingen. 

De aanbesteding geschiedt zoowel voor het geheele 
werk als voor den onder- en bovenbouw ieder afzon-
dei lijk, i lal ook inschrijvingen vuor deze onder
deden afzonderlijk worden aangenomen, 

Informatiën te liekoiiioii bij den Gemeente-Archi
tect den Heer C. C. VAN RUS BERG EN. Bestekken 
zijn voor ƒ 1.00 ter Secretarie verkrijgbaar. 

Aanwijzing den 20 en 22 December 1877, telkens 
des voormiddags 10 uur. 

H A B U N Q E N , 0 December 1877. 

De Burgrmcrttrr voornoemd , 
VAN HEEMSTRA. 

Ministerie van Itiniitiilaiidst-tit'/akrii. 

ACADEMISCHE GEHOUWEN. 
Provincie Zuidholland, 

AANBESTEDING. 
Op Zaturdag 29 December 1S77, des voormid

dags ten 11% ure, zal, onder nader.' goedkeuring 
door den Commissaris des Konings in rle provincie 
Ziiirtbollaurl. uf, bij zijne afwezigheid, door eender 
leden van de Gedeputeerde Stalen, en in bijzijn van 
den Hoofdingenieur van den Waterstaat in het 10e 
district, aan bet gebouw van het Provinciaal Bestuur 
te 's Gravenhage, wonlen aanbesteed : 

Het maken v a n een G E B O U W voor 
een Hel iometer , benevens het ver-
rigten van eenige daarbij behoorende 
werkzaamheden op het terrein v a n 
de Sterrewacht te Le iden . 

Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrij
ving, volgens ji 411 der Algemeene Voorschriften. 

Het bestek ligt ter lering aan bel gebouw van 
het Ministerie van Riiinenlnndsche Zaken, aan dat 
vau hel Provinciaal Bestuur van Ziiirlholland te 
^Gravenhage, en is voorts op franco aanvrage, 
tegen Maling der kosten, te liekoinen hij deu Boek
handelaar M, NHlItiFF, Nobelstraat V . 18 te 
's Gravenhage, en door zijne tusschenkomst in de 
voornaamste gemeenten des Hijks. 

Donderdag vóór de besteding, 27 December 1877, 
wonll rle noodige aanwijzing op de plaats gedaan: 
voorts zijn nadere inlichtingen le bekomen bij den 
Hoofdingenieur van rlen Waterstaat in het 10e dis
trict en den Ingenieur van rlen Waterstaat in het 
noordelijk urnnulissenient van bei 10,. district, beiden 
te 'sGravenhage, eu deu Opzigter K. DE MOER llz., 
te Leiden, 

'sGravenhage, 18 December 1877. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

CL A NT. 
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D J \ 0 P M E R K E K — Zondag 28 December 1877 

..11,11111.1.11.1 I.!. IHFllini llillll 
OPZICHTER i'ii TEEKENAAR. 

dc i i i tVMTii iK vnn ver* billende "i ikin lielusl |IIHV,»-»I 
zijnde, .'li than* d.*u il'' veltooiini; buiten lietrrkkhif: 
kutneude, zorki w«d«r plutaing; goede referentiën 
.i.1.11 hem ten dienste. Adres mei franco brieven 
onder letter» A B bij deu lloekverkiH>|«'r « WENK. 
Nuordblaali, Rotterdam. 

Aanbesteding. 
op 

Dr Hl'Rl'.KMKESTKH der iremernle AHSUKM . 
Vrij.hu.' SH Dm.mliei 1877, 'a iiiimiiMajrs 1 nu 

in b. 
1*. 

3". 

o|K'nlMiiir ten Gemeentehui*.-. aanbesteden 
Het onderhoud der OPENBARE 
POMPEN over 1878 1880 
Het onderhoud van de SCHOOLQE-
BOUWEN enz. in vier perceelen over 
1878. 

Aanwijzing '24 December vourm. 10 uur, 
beginnend. liter bet Gemeentehui» 

Het onderhoud van GEMEENTEGE
BOUWEN enz. in vier perceelen over 
1878. 

Aauwijziiiy. '22 December 'soam. I uur, 
beginnende aau de Hoogere Burgencbool. 

Het vernieuwen en onderhouden van 
de BESTRATINGEN over 1878 

Aaiiwij/iiij.' '2- December '» voorm. 10 uur 
.V. Het L E V E R E N E N PLANTEN van 

761 stuks Boomen langs de Buiten
wegen. Singels. Pleinen en op de 
Nieuwe Begraafplaats bij Moscowa. 

Teekeningen ter inzage op tiet Bureau .au den 

Geineente-Arrhilret; liestekken tegen lieialinjj Ier 
Secretarie rerkrygbaar. 

4». 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen <>p Donderdag 3 
Januarij 1878, ten 12 ure des middags, up hei 
Raadhuis, in hel openbaar doen aanbesteden 

Hij enkele inschrijving in drie perceelen: 
a het leveren van Keijen in 1878 

Hij enkele inschrijving: 
b. de voortzetting van het Pneumati

sche Buizennet, volgens het Liernur
stelsel . in de Marnixstraat. op de 
Marnixkade en Westerkade. 

De voorwaanlen de/er nunbestedingen zijn uilslui-
tend te verkrijgen ter Dnikkerij der Gemeente, tegen 
betaling van ƒ 0 . 1 5 voor de sub a en ƒ 0 . 4 0 voor 
de sub b genoemde, en liggen voorts ter inzage ten 
kantore van de .Publieke Werken op bet Kn-ulhiiis. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aun het bu
reau van den Stads-lngenieur op hel Raadhuis. des 
morgens van 10—12 uur. 

Burgemeester en Wethouder* voorn,, 
Amsterdam,' DEN TEX. 

19 December 1877. Dc Secretaris. 
DE NEUFVILLE. 

G r e m e e n t e M a a a n l u i s. 

AAMESTEDIM. 
Op den 17 Januarij 1878. tics voormiddags len 

12 un:, zal ouder naden' goedkeuring van HH. Ge-
deputeerdr Stalen der provincie Zuid Holland , ten 
Raadhuize dot uemeente Maassluis wonlen aan-
besteed: 

De bouw van eenen Havenmuur langs 
de oostzijde der Haven te Maassluis, 
met bestrating en schermwerken. en 
van een eikenhouten beschoeijing 
langs de westzijde van die Haven, 
het opruimen van eenige oude wer
ken , het verruimen der Kolk en Ha 
ven en het verrigten van eenige 
daarmede in verband staande wer
ken voor de verbetering der Haven 
te Maassluis. 

Deze Annliesteding zul geschieden bij enkele iu 
schrijving. volgens!; 441 der Mgemeene V -se bru
ten voor ile uitvoering en hel onder] d vun wer
ken, onder beheer van bet Departement van Hin-
nenlandsche Zaken, vastgesteld bij beschikking van 
Z. E. den Minister vun Hiniienlamlsche Zaken vau 
den 22 Mei |X7<5. V . 31 , 3do Atdeeling. 

Het Irrstek ligt ter lezing len Raadhuize 

sluis en is voortB op franco aanvrage, leg 
ling der kosten, le bekomen bij de Hoek hu 
J. VAN DER ENDT & ZOON. te Maassluis, eu 
door hunne liissclieiikouisl in de \nornaaiu-le ge
meenten des Rijks. 

Op den KI Januarij 1N7S worden de noodige ann • 
wijzingen op de plaats gedaan; voorls zijn nadere 
inlichtingen te liokoiiien bij Burgemeester en Wet
houders der gemeente Maassluis, 

MAASSLUIS, den 20 December 1877. 
Burgemeester en Wethouders der 

gemeente Maassluis , 

.1. Z A N E V E L H , 
De Secretaris. 

J. DIRKZWAGER Os. 

aMaas 
n beta 
idelaan 

Te Huur e n Te Koop. 
MODDERBAKKEN en DEKSCHUITEN ran 
verschillende almetingen. 

HEIMACHINEN en LOCOMOBILES 
II A N li E I. in BOUWMATERIALEN en 

STEENKOLEN. 
Adres: dr Firma Gebr. SCIIOOXKXIHIHG . Kleine 

Wittónburgci-straal Ie AMSTERDAM. 

rr inzage ler tleniivnte-
lagelijks van '»morgen» II 
e invallende Zondagen uil 

Aanbesteding. 
He ItUUGKMKKSTKIt en WETHOUDERSder ue

meente NIJMEGEN /.uilen . . | i Vrijdag den 28 De-
eember 1877. des namiddags teu liall' één uur, in 
bet Gemeentehui, aanbesteden: 

1. De ONDERHOUDSWERKEN aan de 
Kaden, Havens. Straten, Pompen. 
Gebouwen, en verdere aangelegen
heden van de Gemeente Nijmegen, 
gedurende het jaar 1878. 

2. De levering van: 
Twee honderd vijftig strekkende 

Meter BOORD- of BANDSTEENEN 
voor Trottoirs, van Niedermendiger 
Steen 

Vijf duizend NIEDERMENDIGER 
KEIJEN. 

Twee en vijftig duizend LUIKSCHE 
KEIJEN. 

3. De levering van: 
Tachtig duizend Bovenvoetsche 

grijze machinaal gevormde V L A K K E 
STRAATKLINKERSTEENEN. 

4. Het VERRIGTEN der benoodigde 
Karvrachten en VERVOEREN van 
Bandsteenen, Keuen en Klinkers. 

' i De LEVERING van het benoodigde 
HOUT, voor het Veer over de Ri 
vier de Waal. voor den dienst van 
1878 

De bestekken liggen 
Seen'terie van Nijmegen 
tut 's namiddags ' uur . 
ge/unileril. 

Gedrukte exemplaren van de alibi genoemde On
derhoudswerken /ijn u|> liane,! aanvrage ie beko
men legen 1 . 111 |ier eveinjilaar. en * le -uli 'J 
genoemde levering legen 10 Cent |ier exemplaar, 
lie overige Itestekkeli bij nt'srlirit'! legen betaling der 
kosten. 

Xailere iiiliehtillgen ZIJ1I le l»-komeri la| den Meer 
Gemeen te-Architect P. VAX DEU KKMP. 

Maatschappij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

VERNIEUWINGSFONDS. 

AANBESTEDING. 
op Dingsdag den K* t r n .lauuurij I87N, des ua-

iiiiddags ten '1 ure, aan hei ('eutraalbumiu der 
Maat scha jipij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek D* 27. 
De levering van HAAK- EN SCHROEF

BOUTEN. 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving vol

gens art. 19 van het liestek. 
Het bestek ligt van den lö , , , ' n December 1877 

ter lezing aan hel Cen trau .bureau bij de Moi-eelsr 
Laan en aan de bunraux van de Sectie-Ingen leun 
ti' Meppel en 's Hertogenhosch en is op franco 
aanvraag op gemelde pliwLsen le bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraal-
bureau der Maatschappij an door de Sectie-Ingenieurs 
voornoemd. 

Utrecht, den 15'*" Decemlier 1877. 

INSCHRIJVING, 
1877 , in bel Timmer-
LEVERING vau : 

Tegels, Dakpannen. Kannenbuizen, 
Hennep, Snuit van Vlas , Tras. Port 
landsche Cement. Pleister, Touw
werk , Teer. Riet. Strookdweilen, 
Bruinwerk. Mos. Blokmakerswerk, 
Borstelmakers werk. Sponzen, Groen 
Laken, Tochtvriesch, Grijs Linnen, 
Behangsel Linnen, Wollen- en Linnen 
Dweilen.Ameemdoeken.Grondpapier. 
Singel, Meubelkoord. Band, Gas
branders, Glazen Ballons. Lampen 
glazen, Zeemvellen. Leder. Patent-olie. 
Groene Zeep. Kaarsen. Amerikaan 
sche Reuzel. Vet (Roet), Poetskatoen. 
Lampenkatoen, Turf, Houtskolen. 
Bezems, Boenders. Manden. Uzer, 
Staal, Zink. Lood. Looden- en Com
positiebuizen, Spijkers. Ijzerwaren. 
Kolenbakken, Brug- ornamenten. Verf
waren en Vensterglas. 

De voorwaarden liggen, op de gewone dagenen 
uren, in het Timmerlui.* ter lezing en zijn, voor 
den prijs vun 25 cents, verkrijgbaar bij Wed. P. 
VAN WAESBERGE en ZOON , Roekdrukkers in deu 
Houttuin, N". 73, alwaar tevens de in te vullen 
gezegelde insr brij vil igsbiljetten, voor den prijs vnn 
21 cents jier stuk, te bekomen zijn. 

I N S C H R I J V I N G , ~ 
op Maandag 31 December 1877, in het Timmer
huis te Rotterdam, nuur de LEVERING van 

Getrokken en Vlakke Waalklinkers. 
Waal Boerengrauw Waal Hardgrauw, 
Usel Straat- en Ondersteen, Escaus 
sijnsch steenen Trottoirbanden, Luik-
schen Kluitkalk, Quenaat- en Bazalt-
keien, Eiken-, Groenen-, Dennen-en 
Vuren Timmerhout, Gegoten IJzeren 
Straatsyphons en Straatberrieranden 

De voorwaarden liggen, op de gewone dagen en 
uren, in het Timmerhuis ler lezing en zijn, vigi
liën prijs van 25 cents, verkrijgliaar bij Wed. I'. 
VAN WAESBERGE en ZOON, Roekdrukkers iu den 
Houttuin, V'. 73. alwaar tevens de in te vullen 
gezegelde inschrijvingsbiljetten, voor tien prijs vau 
21 cents per stuk, te bekomen zijn. 

op Maandag 31 Dcccmb 
huis te Botterdam, naar 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

VAL. D ö T H A V B R S , 
gi-elï lierigl dal duur haar ml ige A G E N T E N voor den 

varkoon van ASPHALT in brooden /ijn aangesteld : 

FOLKERS &, Co. tc Amsterdam. 
door wie ook ua het leggen van vloeren iulieiu ingen «orden verstrekt en orders roor geheel Neder. 
Imid aangenomen op gelijke voorwaarden als min de Fabriek. Beltweg X". '.i, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 
W I J N S T R A A T , 

R O T T E R D A M . 
le kwaliteit P O R T L A N D C E M E N T op keur uit de fabrieken van de Bnrham 

Brick Lime &. Cement Company Limited te London. 

SUIJVER Hk. J O N K E R «u ZOON, 
STOOM K E T E T J M A K KFiS te A M 8 T K U D A M , 

hebben nieuwe Stoomketels ter directe lewine voorhanden. 

Verwarming en Ventilering 
VAN GEÜOUWKN. 

De I Indergeteekenden lie velen zich aau voor bet 
leveren van VERWARMINGS-INRIGTINGEN 
door middel van warme lucht, wurm water ol 
stoom. 

CHARLES REMY & BIENFA1T, 
Boompjes, nieuw nommer 54, 

R O T T E R DA II. 

Aan de S T E E N H O U W E R I J 

D. W E E G E W I J S . 
I!a|><>nl>iir<! 4.1 te Amsterdam. 

.•vindt zieh .mk een Git O O T M A G A Z I J N ' van 

11 
van nette, soliede bewerking, tegen /eer billijke prijzen. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
UE JOMill & Co. (Jiv. Ing. 

te O U D K W A T K U . 
Vervaardigen verbeterde S T E E N - eu T E G E L 

V O R M M A C H I N E S , earn juarde- nn »u»m-
kniebt. 

PRIMA QUALITEIT 
levert op krar. 

per vat tot ƒ 6 — , per 25 vaten /'5.70, 
per 60 vaten / 5.40, 

V A X R I E T S C J H P T E \ & lilHIl 
WIJNSTRAAT, 

H O T T E H D A M . 

L O C O M O T I E V E N . 
LOCOMOBIELEN. 

HJJSCHWERKTUI&EN. 
MACHINES voor Houtbewerking. 

CENTRIFUGAAL- l\ WEU P0MPE^. 
FABRIEKSWERKTUIGEN. 

E L E V A T O R S . 

bij grootere partijen 

,'ereen Ie komen , 

over den prijs nader 

AUGUST OSTER. 
O l a s h a v e t i 12 te B o t t e r d a m . 

z x . E S s r r Y V ï H i , 

S T O O M K E T E L M A K E R 
en Fabrikant van Stoom- en andere Werk
tuigen . voorheen Lid der 

firma SUYVER Hk. JONKER & Zn.. 

levert in den kortst moge-lijken tijd KETELS van 
alle bekende typen; belast zirh met alle repara
tion en veranderingen aan bestaande Ketel». 

Hollandsche Tuin, 
K i c k e r s t r a a t . 3D e n 2 S . 

AM8TERDAM. 

D R O H O O T S T K S I M M M U a U V » \ 
n I R . 1 I K H K » 

8 C H O O R S T K K ! V M . % N T K l . g 
bevinden /ieh 

HOTTEHDAM, AMSTERDAM, 
Nieuwland N 1. Bloemgracht 77. 

, fu.i.7..,../i G. & J. COOL. Fabrikanten 
B E H H O O K » 

Amaterdam Parijs Arnhem Philadelphia 
1866 1867 1868 1876 

Amsterdam 1877 

FABRIEK en MAGAZIJN ran Waterpas- en 
Hoekmeet instrumenten. alle snoeten vau 
Equerres. Bakens, geijkte Meetkettingen. 
Teekengereedschap, en/, en/. 

GEBROEDERS DIJKERMAN te Breda, 
door uitbreiding der /aken en de lne|insshig van 
sloom tot sj.iedige allevering in slinit gesteld, 

bt.velen /ieh hierbij aan voor liet maken van 

SI 
Prijsrourunieu worden op tr.uii'o aanvrage gratis 

verstrekt, terwijl het modelboek na ontvangst vau 
40 rents in |iostzegels kan wonlen tiH.'gt?zoiiilen. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Kisenaars vnn Zuilen- en Melba/jlt-gnievrn 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BRDINSTKKN, VtJORVASTE STKI1VKS, KHZ 
.Vieuiee/uteeu .X.zijde 55, Kolll-rdrtUi. 

Alsehritten van attesten op t'r. sanvr. gratis en franco 

DROOG HOUT. 
Niet aan werking onderhevig hout. 

Adres 
FABRIEK VAX KRIMP VRIJ HOUT 

Witlenburger dijkje, 3 1 » , AMSTERDAM. 

Afschriften vau attesten op fr. aanvr. (.-ratis en franco. 

Bouwkundigen wordt zeer aanbevolen: 
Hel « r i n i i i H ' i i l ui rif iwr der veralerlnff 

in de theorie en de praktijk van de kimstnijverheid, 
door II. L. HOKRSMA, met 41 platen, f9. Uitdun' 
van AKKKR1NOA, te Amsterdam. 

Zooeven vei-scheen bij t'. L RR1NKMAN te Am
stenlam : 

Van Gendt's Bouwkalender 
v o o r 18*T8. 

He .1 A V l t C i A JST< J. 
Prijs in linnen II -. iu lederen band ƒ 1,15. 

Gedrukt bg U. \V. \ArN JJiJI WIEL a C" te A n i l . Alle stukken en ndvnlentien te adresseeren aan den Redacteur F . VV. VAN GENDT JG»n, te Arnhetu. — Uitgave van 1). A. IHIKMI.. 

Twaalfde jaargang. H°. 52. Zondag 30 December 1877. 

DE OPMERKER. 
W E E K B L A D 

VOOR 

ARCHITECTEN, INGENIEURS, FABRIKANTEN, AANNEMERS en WERKBAZEN. 
Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 
V m c h ü n t Zond.p . Prü» per 3 m M n d c n f 1.03. Men abonneert r i c h voo 

een JBeisjang. Af/onderlijke nommers bij viwruitbc.telline 15 cent». 

Al le stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 
Vao 1—15 regeU f\.-~, verder voor elkeo regel plaaüiruimte UO cents en 10 centi 

vooreen nommer van het blad. Advertentien vour het buitenland 25 cent» per regel. 

G H. K U I P E R . 

Maandag jl. is op hel Onstei 
te II uren, hel lijk ter aarde 
wiens naam hierboven 
arlitiiig uitspreken, o 

Kuiper WJLS 't'.i jai 
camber te Buanini, 
uiertrring, liezweek. 
uit- /eer burgerlijke 
vau timmerman. 
van zijn makkers 

dat bij 
ti o u d . 

•rkerkhol', 's morgens 
besteld van deu uum 

dien wij mot 
die tan volle verdient, 

ion hij den -t> De-
na een langdurige en hevige 
Gelmren in den jure IH'ii 

ouders, beoefende hij het vak 
01 idem-beidde zieli reeds vroeg 

door een zekeren adeldom, aau 
zijn stand vreemd en ongewoon. Dikwerf was hij 
tie uitgezochte woordvoerder voor zijne kameraden , 
hetzij bij werkmeester ol patroon. 

In dienst getreden bij den voornamen aannemer 
•leu I r C. Ikief, die de gevangenis te Amsterdam 
had voltooid, was Kui|ior de man. tlie hem roos
terwerken voor regenbakken bij aanneming leverde, 
eu .sedert hij al» chef over /.ijn helpets of mede-aan
nemer- optrad, ook tevens de verantwinmlelijke on
deraannemer. Nog herinneren wij ons /ijn nederig 
hoiilen gebouwtje terzijde van ile gesloopte l/'idsrhe-
poort , waarin bij eenige liniinerwerkjes ten uitvoer 
bracht. Onafgebroken was hij werkzaam totdat 
schaarste van werk hem verplichtte een lak van 
handel uit te oefenen, die hem zeer vreemd moet 
geweest zijn. 

Gelukkig duurde voor Kuiper de/e bezigheid ;ils 
reiziger uiet lang, en zien wij hem kort na /ijn 
eerste huwelijk eerst bel brugje over deu Amslel-
Aehtergrur.ht en later die over den Singel-Heisteeg, 
voor rekening der gemetmle. bij uanneiniltg uitvoenai. 

Aan vele en velerlei werkzaimihedeii gewoon en 
vol ijver, was K i u j i e r vele jaren aannemer van de 
onderhoudswerken te Alkmaar, en van de (diever
lichting iu de buitenwijken vau Amsterdam. -Mid
delerwijl breidde zijne rekttieii /ieh uit, o. :i door 
zijn bestiuirderstdiap in de Maatschappij vuor den 
Werkenden Stand. Daar was Kuiper de man van 
en voor velen. Eu toch lag hij 'lie lietrekking spoe
dig neer, in den tijd toen er iu dal lichaam nog 
al veel woordentwist was. Die lijd is gelukkig lang 
geweken en vergelen. Kui|ier was een man van 
zaken, en niet van ruzie maken. Hij had een wil, 
eeu doel dal bij bereiken wou en met zulke mannen 
is wat uit h; richten. Gerugsteund door velen, kwam 
hij in verschillende besturen, en koos ln den aan
vang alleen die kringen, waarin hij voor neb, zijn 
aa nu emersberoep 
zijn. De afdeeUn 
«hooi , heiden do. 
notulen Stand in hel 
aan ijverig, wakkei 

/ijn werkmansstand, nuttig kmi 
II straatreiniging en de aniliacbl — 
de MaaU-happij v • den Wer-
leven geioo(ieii, vonden in hem 

' bestuurder en vaak omgordde bij 
/ieh mei het /waard van bet | i a r o n | , zoodra do een 
of ander die stichtingen dreigde le ln-nadcclen. 

Als diaken en arm verzorger der Niilerdiiitseli-
llervoniide gemeente, als bestuurder van vele en 
velerlei inrichtingen , later als gemeenteraadslid en 
lid der commissie vnn voorbereiding der publieke w e r 
ken, daarbij nog als lid der Piovinciale Stalen van 
Nonrddlolland, en tot aan zijn dood Vice-voorziller 
deramliaclitssclioo], met lal vau andere U-trekkingen, 
heeft de heer G. II. Kuiper zieh verdienstelijk ge
maakt . en vaak moest men hein vragen . waar hij den 
tijd vandaan haalde otn iu zoo vele besturen tegelijk 
zitting te nemen. Waar hij WILS , hoorde men Kuijier 
spreken, vaak met helderheid en altijd mei een goed 
doel, bet. daarheen sturende, dal de ambacbtsstmid 
niet werd vergeten, en tlat strekte hem lot eer, 
want hij waf uit dien stand, eu had ziju hoogeivu 
nmg of eervolle benoemingen alleen aan hulp uit dien 
stand te danken. Nadut de aivhitwt i'. Outshooru 
zich uit Haarlem te Amsterdam was komen vestigen 
en hij met G, II. Kuiper kennis had gemaakt, nam 
de werkkring van beiden een hoogere vlucht. Heiden 
te zamen bouwden achtereenvolgens in een kort jarental 
het hotel Fold met kantoorgclnuiw opbel Molenpad, 
liet Isnielieteii-weeshuis Zwuiienburgersti-aat, de batik 
over de Wesierniarkt . het Amstel-hote], de rijtuig* 
niuga/ijuen en werkplaatsen vau Van Kek op de 
Stadlioudei-skade en de fundeering van de Neder-
Inndsihe Hunk. Widen te Amstenlaui, de huizen 
oost en West van het Paleis voor Volksvlijt en tal 
van andere werken, waaronder een kapitale verbou
wing van des heeren Outshoorn's woonhuis, eeu huis 
validen hiH'r KuijM'r, lleguliersgnichl , een dito op de 
Laklaeheatraat voor dan ijzerhandeiaar De Baas, een 
dito op de Prinsengracht a/tl Vijzelstraat, en nog 
vele undent constructiën, wier vermelding tot de ver
dienste van Kui(>er, als aannemer, niet meer kannen 
bijdrngen, dau bij reeds baalt. 

Onder honderdduizend ambachtslieden was Kuiper 
eeue gunstige uitzondering. Hij had de gave van 
gbad te spreken, daarbij eer, gunstig voorkomen, 
was altijd ad rem en gewoon te bundelen , zuoals 

dat practischeu menschen vau aanleg eu hooge ambitie 
eigen is, omdat bet hun kracht uitmaakt, en zij 
steels verder en hooger willen. Kuiper is laag zijn 
werkkring begonnen, en heeft dien door vlijt en beleid 
en met geluk hoog voor hem weten op te voeren. 
Gedur le de laalsle jaren leefde hij op de lauweren 
hem door zijn werken deelachtig geworden, en was 
hij steeds geinleres-eerd bij zijne aannemersfirma, die 
luj aan de heeren Staal en Haalmeijer bad over
gedaan. Moge de persoonlijkheid Kuiper, wiens 
afsterven wij betreuren, een toonbeeld voor velen 
blijven, maar vooral een sieraad voor hen, uil wiens 
midden hij was geboren LUI dien hij overal zulk een 
warm hart betoonde iu woord, daad eu voorbeeld. 
De arbeidende stand is aan Kuiper veel verplicht. 
Mij beschermde er velen, sprak voor velen, deed 
goed aan velen; en wie dat had willen zien, hij 
ware met ons opgegaan naar de plaat.s waar zijn 
stoll'elijk overschot is bijgezet, teneinde dal bij monde 
van de heeren Hugenboltz Jr. eu Dysei inck aan zijne 
groeve, iu degelijke woorden te hooren herinneren. 
Groot was de belangstelling, /eer talrijk waren zijn 
vrienden bij ziju graf. Velen, zeer velen hebben 
stellig ingedachte Kuierden laatsten groet, deu laat
sten dank gebracht. Wij leggen op zijn kist een bloem, 
een krans, een kroon, als huldeblijk voor een wel
lies i I leven, dat door God afgebroken, ruime stof 
voor overdenking /al schenken aan allen , die hem 
willen navolgen en blijvei^ywiii^hiiti vriend Kuiper. 

KKN VICTOR ZONDER VICTORIE. 

liet jongste Decembernummer van De Hids be
helst, oen opstel van den haar Victor de Stuers, 
getiteltl: «Een bouwkunstig spook." De schrijver 
liegint niet ons te vertellen, dal er lieden zijn. die 
vree/en. dat men door liet Rijks-museum, het Ceu-
traalslalion le Amstenlam. hel Ministerie van 
Justitie iu Deu lluagen liel Aiidiiefgeltouw le Arnhem 
op t» trekken inden oud-Hol land schen stijl, de heilige 
Inijiiisitie eu de hiiiudstnjiels weder bij ons zal in
voeren. Indien er werkelijk lieden zijn , die dit vree/en, 
is het waar, dut zij aau spoken gelooven. 

Wie aan zulk een sjmuk gelooft 
Is vau ziju verstand beroofd, 

.Maar ik begrijp niel , hoe een verstandig man er 
loe In-sluiten kan een dertigtal hlnd/ijdcu te wijden 
aan bestrijding van een spook , vooral onder een 
volk, dat, volgens den schrijver zelven, is ngewujicud 
met een groote dosis gezond verstand." 

Na de eerste gemakkelijke overwinning te hebben 
behaald, zei bij uiteen, dal er geen llooinsrhe bouw
stijl bestaat. Reeds vóór eenige jaren beb ik iu dit 
weekblad het betoog van Vianlot vertaald, dat er 
geen christelijke kunst bestaal. 

Vervolgens wonlt ons bewezen, dat de adviseurs-
stijl van de gelmuweii onzer llegeering niel is goihis.di 
maat I-Holtandach. 

Wij /ijn nu genaderd tol een wijsgierige beschou
wing van de middel wen. De voortgang der bescha
ving van ile vijfde lot .!•• vijftiende eeuw wordt toe-
gesrhreven aan /»•' Christendom. Er zijn groote 
denkers, die hel christendom betreuren nis eeu afwij
king van den loop der beschaving. Het is algemeen 
bekend, dat de Benuissance wordt aangemerkt als 
eeu vooruitgang, omdat zij brak met den ahrunta» 
lijkeu geest der middeleeuwen en zich laaide aan de 
bronnen der klassieke heidensrhe oudheid. 

Daarna krijgen wij een omschrijving vau bouwstijl, 
ronslructits-leer, enz. en eenige nuttige wenken voor 
Uiuwkiuidigen. 

De schrijver kan de veraoeking niet weerstaan 
eenige ongunstige uitspraken te vellen over het werk 
van deu overleden bouwmeester Itose. Het is onedel
moedig de/en kunstenaar te beoordeelen naar de 
gewrochten van een tijd, waarin zijn geest muf ge
worden en in verval gemakt was door omgang met 
doode lui Wie billijk zijn wil, roem» ook het 
ziekenhuis te ({otterdam, «lal misschien victorieus de 
vergelijking zou doorstaan met de ond-Hollandsche 
gedenkstukken der Commissie vau Adviseurs. 

Den lof, door den landsdienaar De Stuers den 
Minister Tak toegezwaaid, ga ik voorbij als zonder 
waarde, omdat rie blaam hem niet venioriooéd was. 
Zoo die |o|' niet bolimg/uchlig is, is hij zeerotinoozel. 
Is de heer De Stuers naïef genoeg te gelooven, dat, 
onder den onweerstaanbare!! invloed vnn ons regeer-
stelsel, eenig ministerie instaat is ons volk op te 
lieureu uit zijn ontaarding? 

Weet hij dan geen littel of jota van den invloed 
der omgeving, van dc werking van het parasitisme, 
weel hij niets van natuurlijke historie, van levens
leer, toegepast op de samenleving? Weet hij niets 
van onze nieuw-Hollanilsche geschiedenis in de laatste 
vijf en veertig jaren? Mij leze eens iu Onze Indische 

Finanticn (2* deel) van den heer De Waal, hoe 
de eerlooste, gewetenlooste schraapzucht sinds een 
halve eeuw veldwon. Waarom zou de geniale «reus" 
Kappeyue meer durven en kunnen dan de "eminente" 
Thorbecke en het »wonderkind" Heemskerk? Gelooft 
werkelijk de wijsgeer De Stuers, die zoo goed over 
evolutie praat, dat de Suillussen door een wonder 
verkecreu in Paiilussen? Toen ik in 1871 nog dom 
genoeg was in het Deventer Weekblad den wensch 
Ie uiten, dal de heer Loudon zich een goed voogd 
van de Javanen mocht betoonen, schreef mij mijn 
scherpzinnigste vriend: oGelooft gij dan, dat die 
man bel zoover / m i gebracht hebben als hij karakter 
had? liet is een gewoon mannetje; wij hebben onder 
onze staatslieden niets anders," En meenl de heer 
De Stuers, dat de tegenwoordige ministers die terecht
wijzing; zullen Ireschameti ? Zij zullen bukken voor Droog
stoppel, gelijk al bun voorgangers. Qui vivra, terra. 

Hel. oordeel over het vroegere onderwijs in de 
bouwkunst aan de Militaire Academie is ook onbillijk. 
Daar werden slechts ingenieurs gevormd , geen archi
ll v ten. Dat er weinig bouwkundigen onderhen op-
Stonden, is te wijten aan de algemeene onvruchtbaar-
beid op het gebied der bouwkunst Welk groot 
moederlandsch architect werd in de laatste vijftig 
jaren ten onzent gekweekt? Maar toch bracht de 
Militaire Academie 080 El'meling voort, wiens kunst
werken gespaard bleven van het toezicht der Com
missie van Adviseurs en dan ook nooit getrolïeu 
werden door eenige ongunstige critiek. 

En nu zijn wij aau het eind. Over het hangende 
vraajgstuk werd een diplomatisch stilzwijgen bewaard. 
Mi»- had bel. haloog mogen verwachten , dat de Com
missie van Adviseurs een gmistigen invloed uitoefent 
op de iHxiwknnst in ons land: dat de gebouwen, 
onder baar Argus-oogon verrezen, oorspronkelijk, 
schoon, vol uitdrukking en karakter, in overeenstem-
ming met den geest van een tijd zijn, waarin bet 
sombeiv , geestdoodeinle kerkgeloof ten val nijgt en 
de wetenschap meer en meer baar helder, bezielend 
licht doet, schijnen. 

Men zou zoo gaarne lol de overtuiging gekomen 
zijn, dat de beer De Stuers niet alleen mooie motto's 
en andere volzinnen aan Voillei-le-Duc weet te ont-
leenen, maar ook de voorschriften van dien meester 
in toepassing hivngt door de ond-Hollandsche gebouwen 
niet louter na te bootsen, maar ze grondig te be-
studccren om er zich met oordeel van te bedienen. 
Maar daarvan blijkt niets. 

Ik hud gehoopt (en zeker menigeen met mijl, dut 
hel ongunstige oordeel der Deutsche Bauzcitung 
(in Dc Opmerker opgenomen) over het Rijks-mu
seum zou zijn ontzenuwd geworden. Daarin toch 
kwam niets spookachtigs voor over Syllabus, Inqui
sitie, brandstapels, ultniuiontaansch, middeleeuwsch, 
gothisch, enz. Daarin werd slechts bewaard, dal de 
slijl van het Itijks-miiseum niet aan bevelen s waard is 
en dat een ander kunstenaar dan de heer Cuypers 
zelis van dien *tijl veel beter partij zou hebben ge
trokken. 

Een warm vaderlander, gelijk jonkheer Victor tie 
Stuers, zou een gunstige gelegenheid voor een vic
torieus antwoonl niet ongebruikl hehhen laten voor
bijgaan. Maar hij ontwijkt den strijd, doet het voor
komen , alsof hij de Deutsche Bauzcitung en De 
Opmerker niet kent en vindt het voorzichtiger te 
schermen tegen Jetuietenfresser, benauwde anti* 
rleriealen, die vreezen, dat dc tijdstroom drie eeuwen 
zal leruggiinn, en legen dergelijke spoken. En in 
zulk een armzaligen slrijd zonder gevaar slaat hij 
(is 't, omdat hij Victor gedoopt werd?) den toon aan 
van een viciorie-kraaier. Voor zijn straf zal ik zijn 
Boud-Hollimdsch" kunstgevoel kwetsen door eet) 
Franscb fonkelnieuw rijmpje (zonder kunst) van een 
oud-leer)ing der Militaire Academie: 

Itappelk'-tui toujour*, oh! Victor san» victoirc, 
Qnl tataars suis perl) on Mempas anu gloire. 
Genève, Kerstfeest, '77 

S. E . W. ROORIIA VAN ElJSISOA. 

UITSCHRIJVING DER PRIJSVRAAG VOOR DE 
UNIVERSITEIT T E LEIDEN. 

Prijsvragen zijn aan da orde van den dag. Inden 
regel dienen ze tot niets, of geschieden ze om zich 
van dezen of genen af te maken; gewoonlijk wonlt 
ere-n doel mee beoogd. Vult er eene bekroning, zelden 
wordt de houw deu liekroonde opgedragen. Hijna 
altijd is dc houwmoesl.T leeds gekozen, nóórdat de 
prijsvraag bakand wordt. Valt er gaans bekronnm;, 
dan is de jury dikwerf zoo edelmoedig de som te 
verdoelen, eu de prijsiiil schrijvers worden zeer goed
koop op de hoogte gebracht. In dc meeste geval
len geeft het intstdi rij ven eener prijsvraag geene !«•-
vraligende uitkomst; uu eens wordt eene vraag ge
daan, die niet behoorlijk kau worden opgelost; dan 

weder wonlt de bouwsom te laag opgegeven; ofwel 
de te bebouwen oppervlakte is te gering, zoodat op 
da plans de verlangde lokalen niet kunnen wonlen 
ingedeeld. In elk dezer gevallen wordt het doel 
gemist. 

Bovenstaande bemerkingen kunnen met recht toe
gepast worden op de uitgeschreven prijsvraag' betref
fende een Universiteit voor Leiden, en hij die de 
3G antwoorden in de iA dagen dat aa tentoon hingen 
eenige keereu is gaan bezien, zal van een en ander 
eeue /eer ongunstige» indruk hebben ontvangen. 

Het zou aan achteloosheid of onvei-schilligheid 
grenzen, als De Opmerker iu deze zweeg en zijn lezers 
niet mededeelde, hoe een bezoeker en ernstig belang
stellende over deze te stichten Universiteit dacht, 
nadat hij elk omwerp had bezichtigd, en met de 
prijsvraag vergeleken. Maar vooraf een enkel woord 
omtrent de geschiedenis van deze werkelijk droevige 
bouwkundige Rijkszaak. 

leder weet (lat de Rijksbouwmeester Metzelaar 
eens koninklijke aanstelling had gekregen voor den 
bouw van eene Universiteit te Leiden, en hoe de 
kunstgreiieii, om hem dezen bouw weer te ontne
men, aan velen ergernis hebben gegeven. De Rijks
adviseurs, de Nieuwe Boltcrdamsche Courant, ver
schillende adviezen vau allerlei lieden, en nog on
eindig meer gepraat, wnivu oorzaak dat de algemeen 
geachte Rijksambtenaar geolïerd en hem twaalf dui
zend gulden uitbetaald werd. 

Na betaling vnn ongeveer tie helft der som die ge-
eischt wenl, was de minister Heemskerk, of liever 
zijn raadsman De Stuers, weer vrij om op eene andere 
wijze aan het werk te gaan, en aan anderen genoe
gen te geven. Eene prijsvraag was het eenige Rijks-
en kunstmiddel, waarmee Leiden moest wonlen gered. 
Zou die prijsvraag beperktbhjvenP Neen! baal Europa 
zou er bij worden geïnteresseerd. Die een artikeltje 
kon schrijven werd daartoe aangezocht. 

De heer Redienbaeher in het Doitseb voorop! 
Daarna zou de rest wel volgen en overnemen. Zoo 
geschiedde het en overal werd den bouwmeesters 
uau tie hand gedaan toch vooral ou/.e Nederlandsche 
oude gebouwen te bestuderen. Tusschen de regels 
las men, dal ulletui die stijl bijzonder welkom zou zijn. 
En boe nam Europa dat geschrijf op? Dat er geen 
andere dan aan viertal ontwerpen, waarbij drie van 
Nederlanders, op die leest waren geschoeid, na
tuurlijk omdat, de bouwmeesters uit Europa in zulk 
een stijl geen universiteit wilden ontwerpen. 

Het is dus wel de moeite waard geweest, geheel 
Europa op te zweepen met de schatten, die het Rijk 
onder minister Heemskerk te missen had, en zijn 
Imiivvkundigen te stneeken, dat zij ons zouden leeren 
hoe een Leidsche Hoogeschool er van buiten moest 
uitzien, want voor het inwendige waren, door de 
zorgen der faculteiten, tot zelfs de afmetingen der 
zalen en kaïnei's opgegeven. 

Helaas, de ijverige oud-minister, en zijn nog ijve
riger referendaris of rechterhand, hadden misgerekend, 
en hoe kon het ook anders na een advies van be-
lunghelibende adviseurs te hebben ingewonnen. Toen 
was de vraag reeds geoordeeld. Immers de 36 inzen
ders bewijzen hotten volle, dat tie prijsvraag dezelfde 
groote gebreken bad, waarover de leden der Staten-
Generaal later zullen hebben te spreken, zoodra zij 
het museum en het iniuisterie van justitie voor oogen 
zullen zien en met de daaraan bestede kosten be
kend zijn. 

3500 vierkante meter bebouwde Universiteit moest 
de bouwmeester leveren voor ééti millioen. Wie buiten 
deze voorwaanlen had gewerkt, mocht rechtens niet 
mededingen, en omdat allen hebban medegedongen en 
ziju ecroordeeld, tlaarom is het vooi' ons uitgemaakt 
dat de prijsvraag niet te beantwoorden was, tenzij 
de steller, eu dat was het Rijk, het bewijs levert 
der mogelijkheid, dat 3500 M J grootte en een mil
lioen bouwkosten voldoende ziju voor een gebouw, 
waar hooge vormen, hardsteenen wanden , kostbare 
versiering an liekappingen noodig ziju om het een 
monumentaal karakter te geven. 

Wij hebben met een gevoel van mee waardigheid 
de meesteii der 3U ontwerpen tentoongesteld gezien 
in een gebouw, dat onze ergernis heeft opge
wekt, en ons toonde hoe vóór geruimen tijd eene 
Hoomsche Hofkapel is gebouwd. Om ons te Ixnvij/en 
dat de kolommen tegen latjes gekalkt waren, had tic 
haagsche timmerman er de flinters pleister doen 
afspringen, tui dus een vuuduleudaad bedreven, ann 
een onteigend Heiligdom. En dan dat kunstig marmer 
achter het hoogaltaar, eu op de gaanderij balustra
den, gepenseeld op een laag krijt t water eu kalk. 

Er was geen ongunstiger zaal te kiezen om de 
verschillende prijsdingende ontwerpen tegen de ko
lommen te spijkeren, dan de genoemde kapel; de 
koude van hel lokaal. met hanlsteeueii belegd, kon 
door een Haagscb kolomkacheltje van 't kleinste 
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soort niet nvenvonncn wonien , in weerwil van de 
lengte pijp, 'li*1 den bezoeken angel op bet lijf joeg. 
Daarenboven was die kapel van ar liter onder de gaande
rijen vrij duister, en kwam geen der ontwerpen tegen 
de witte muren uit. Men bad misschien op eenige hon
derdduizenden bezoekers gerekend. Den eersten keer 
ontmoetten wij er drie , den tweeden een zevental, en 
omdat de deur aan de openbare straat openstond, stak 
menig nieuwsgierige er zijn neus in , zonder binnen 
te komen. Inderdaad veel verzuimde bij or niet-mee 
en studie kon hij cr ook niet maken. De prijsvraag 
en de memorien of de taxatiën der bouwkosten wa
ren er niet — zooals dit overal gebruikelijk is — 
ter inzage gelegd. Van een behoorlijk met redenen 
omkleed rapport der beoordeelaars was niets te vin
den. Zelfs had men dc Staatscourant vergeten te 
deponeeren, waar de jury in een veertigtal regels 
en in de Fransche laai — had gezegd : 31 ont
werpen vallen buiten onze bemoeiingen. Dc vijf' 
overigen of, zooals op de nommers der ontwerpen 
stond, zijn réservé en kunnen den prijs gelijkelijk 
verdoelen. Ellendiger rap|«»rt verscheen in Neder
land niet, en daartoe werkten 1 Fransch, 1 \Vee
ner, 1 Belgisch en 1 Hannoverscb architect mede, 
toevallig allen aanbidders van den middeleeuwschen 
bouwstijl. Voeg hierbij twee Nederlandsche archi
tecten, beiden voorstander* van het zeer oude, een 
Nederlandsch ingenieur en nog een oud beid beoefenaar, 
en dc lezer weet, hoe hij over de jury te ooixlcc-
len beeft. 

Ons kwam de gedachte te binnen, dat wanneer 
er quaestie zijn kon van eene uiterst geprononceerde 
booordeelingcouimissic, de liefhebben van oude (nieuw 
te ijken) kunst niet beter konden doen, zes van hel 
achttal Juryleden te kiezen, onder voorwaarde dal 
het 7e en 8e lid (ingenieur en oudheidkundige) mee 
moesten waarbeen het half dozijn oudheidlievende 
Ixmwmeesters hen wou brengen. In elk geval is het 
te betreuren. dat een mededinger zijn werk aan 
zulk een partijdige Jury heeft over te leveren, 
zonder dat protest hem heljien kan. En waarlijk 
de Jury beeft eenig blijk willen geven van grootsch-
heid en onbekrompenheid. Zij heeft.tioee oud-Neder-
landsche, twee nieiiw-Daliannsohe en een nieuw-Duitach 
ontwerp uitgezocht, en deze ieder het ccn vgfde 
van den prijs geschonken, als een fooitje voor hun 
arbeid, doch met bepaling dat do teekeningen den 
eigendom van hel Hijk worden. 

En wat zal het Hijk uu beginnen, nadat de prijs-
vraaguit*r.hrijviiig deerlijk is mislukt? vroeg mij een 
bouwmeester, die ook hoogte en breedte was komen 
nemen Wat bet Hijk zal doen, dat ligt voorde
band. Hel zal wachten tol de namen bekend worden 
der vijf zeer gelukkigen, Misschien is onder die vijf 
wel een of andere elève van een ol'anderen Rijksad
viseur! Aan hem wordt de houw opgedragen; men 
denke daarbij aan de wijze, waarop het Rijk gehan
deld heeft met zijn Jnstitioininisterie, dat aanvanke
lijk voor Vogel was bestemd. 

Wanneer hel doel der prijsvraag zulk een middel 
of ojidracht wettigde, dan zou ik —antwoonlde de 
bouwmeester — die heele zaak sehnndclijk noemen, 
en dal zonden er wel meer met mij doen. 

Toch blijkt uil deze geheele Rijkshandeling tot-
heden, dat de piijsnitschrijving een zoogenaamde uf-
drijver is geweest. 

Wil bet Rijk zich nu andermaal niet bedrogen 
of teleurgesteld zien, dan behoort hot de vijf ont
werpen (met bijvoeging van nog een drietal anderen, 
die veel boter waren) andermaal in vredstrijd te 
stellen, en tegelijk een geheel andere Jury te benoemen, 
waarin niet zooveel liouwmeesters zitting hebben 
die van verre komen, en alles afkeuren wat huiten 
hun studie en hartstocht valt. 

Bent in dit tweede rapport zou oen uitspraak 
moeten volgen, wie het voortreffelijkst ontwerp bad 
ingeleverd. Aan dezen bouwmeester zou bet Hijk 
verplicht zijn den bouw op te dragen. En wordt 
den thans lungeeivndeii minister Kappeyne iets anders 
penulen, dan wachten wij dat Zijne Excellentie zich 
verzetten zal met een ijzeren wil, veel machtiger 
dan die van allen te zaaiu, die om der wille van 
het smeer, of mei bijoogmerken handelen eu gehan
deld bobben. 

Wij mogen van dit kuinrtonderwerp niet afstappen, 
zonder onze verwondering te hebben betuigd, dat nog 
een zestal inzenders eene Universiteit in een stijl 
van vóór twee eeuwen willen bouwen. Ofschoon dit 
geringe aantal den Rijksadviseurs en referendaris bit
ter zal zijn tegengevallen, en waarlijk in gehalte (op 
een paar na) zeer zwak is, betreuren wij het, dat er 
nog ontwerpen zijn, diode oud-Nederlandschebouw
vormen geschikt achten voor monumentale gebouwen 
van do ernstigste soort dat te denken is. Begrijpen 
dan die heeren niet dal er slechts een paai' man
nen in ons land zijn, die in de bouwkunst oude be
grippen voorstaan, en er zich op toeleggen deze weer 
in de mode te brengen, lo. omdat hun middel w-
sche kunstleer dit meebrengt en zij Cijnsbaar zijn of 
worden gemaakt aan eene richting, die nooil eene 
Nederlandsche was: 2o. omdat zij voor zich en hunne 
mystiek zoo licht overspringen van de kunst der oude 
vaderlanders lot die der middeleeuwen; 3o. om
dat zij iu die verwarring heil roeken en hunne denk-
beelden als de eenig ware ons trachten op te dringen, 
en 4o. omdat zij zoeken naar een schilderachtig elïect, 
dat in strijd is met de meest nederige eischen eener 
rnonumentale, dat is eeuwendurende en grootache 
con struct je. Wij hojtcn, dat er geen Leidsche Hooge-
•ehoolgebouwen zullen ven ijzen bi den stijl der oud-
beid, want bet zou eene lieloediging aau de kunst 
en wetenschap der negentiende eeuw zijn en nog veel 
erger aan ons vrije Vaderland. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
HOUWKUNST. 

A K D E K U V I ROTTERDAM. 
Vergadering van 21 December 1877. 

Naar aanleiding vuu een brief van het Bestuur der 
Maatschappij, noodigt de Voorzitter de leden uit, 
indien zij stukken voor het Bijblad bij de Bouwkun
dige Bijdragen beschikbaar wenschen le stellen, die 
vóór den 1". Januari bij den Secretaris in te zenden, 
om deze op de dien dag te houden vergadering van 
de Redactie ter tafel te brengen. 

De beer J. R. F. Nievcrgeld handelt over venti
latie zonder tocht. Nadat spreker eenige voorwaar
den, waaraan een goede ventilatie moet voldoen, beeft 
besproken, neemt hij eene proef, waarvóór een aan 
drie zijden met. gla* gesloten kastje wonlt gebezigd, 
waarvan de bodem en het dok beide dobbel zijn. 
De ruimte lusscheu den bodem staat in gemeenschap 
met de buitenlucht. De bovenste bodem, vertegen
woordigende den vloer van het vertrek cn het on
derste dek of bet plafond, zijn beide met gaten voor
zien. Dc ruimte tusschen de beide dekken is door 
een horizontaal liggende buis in gemeenschap ge
bracht met een schoorsteen, waarin een gasvlam brandt 
en welke met een schuif is voorzien om de trekking 
ervan te kunnen regelen. 

Nadat deze toestel in werking is gebracht, wor
den er twee brandende kaarsen in geplaatst. Uit 
de onbeweeglijkheid der vlammen is af te leiden dat 
niet de minste tocht plaits vindt. 

Vervolgens wonlt de ruimte met rook gevuld, die 
in weinig oogenblikken geheel is afgevoerd en waar
door de snelle werking wordt aangetoond , die echter 
voor de practijk te snel zou zijn. 

Ten opzichte der plaatsing van den schoorteen 
doet spreker opmerken, dat het onverschillig is, waar 
en op welken afstand hij geplaatst is ten op
zichte van bet te ventileeren vertrek ; or moet echter 
opgemerkt worden, dat hoe venier lieiden van 
elkander staan, hoe hooger descl i oorsteenmoetlijn. 

De kosten van aanleg en onderbond dezer inrich
ting zijn gering. Zij is echter alleen op kleine 
ruimten toe te passen; voor grooto moeten meer 
kostbare, mechanische inrichtingen worden aange
bracht. 

Door de heeren H. Cramer en A. E. Riaat zijn 
eenige monstei-s inlandsche on Duitsche gebakken stee
nen ter liczichtiging gesteld vun grooteren vorm dan die 
der gewone waalsteen. Als een bezwaar tegen de 
toepassing dezer machinaal gevormde steenen wordt 
op de grooten specifieke zwaarte gewezen, boven de 
hier meer gebruikt wonlende steencn, hetwelk vat: 
invloed op de samenstelnng|der fundeering moet zijn. 

aPDKBLING '8-ORAVBNHAOB. 

De afdeeling 's-Gravenhage hield den lOden Decem
ber jl. hare maandelijksche vergadering. De nieuw
benoemde voorzitter opende de vergadering en ver
klaarde niet zonder schroom die betrekking te aan
vaarden , en de plaats te vervullen, die vóór korten 
tijd geleden nog bezet was door den grijzen eerwaar-
digen voorzitter W. N. Rose. Het lag niet in zijn 
plan, een levensbeschrijving van den zoo zeer geachten 
man te geven, aangezien dit reeds geschied was iu 
de eerste der vergaderingen. 

Toch gevoelde hij zich gedrongen nog een enkel 
woord over hein te spreken, voor de eerste maal nu 
hij do vergadering dezer Afdeeling der Maatschappij 
tot bevordering der Houwkunst presideerde. 

Zoo iemand, dan was het zeker Rose, die o. a. 
liefde voor de bevordering der Bouwkunst kweekte 
en daaraan vooral zijn krachten wijdde. Men beoor-
deele hem echter niet te veel naar zijn uitgevocnle 
werken. Aart de vruchten kent men den boom, 
zegt men, maar men bedenkedat-maing•urnparayooird 
niet altijd een Waar woonl is, vooral wanneer men 
hot in beperkten zin opvat. Rose was, zooals de 
sNeil. Spectator" van 1 Decemlier jl. zegt, onbe
twistbaar een man van groote gaven , een nosthetioiis , 
«•en bezield en bezielend spreker over zijn kunst, meer 
dan een gelukkig uitvoerder, Wanneer men dan 
tegenover zulke erkenningen en zulke gaven, de ver
achting, waaraan de architect Rose was prijsgegeven, 
meet, dan mag de vraag wel gedaan worden, waai
de bewijzen zijn voor de hoogere waarde zijnor be
schuldigers, daar toch zeker naar die mate de eischen 
hooger zullen wonien gesteld en vooral aller oog 
gevestigd zal zijn op hen, die namens de Regeering 
gemachtigd zijn om op ons vorstelijk plein van 
'sGravenhage, dat bet proefplein voor onze bouw
kunstenaars schijnt te zijn, naast, do gebouwen van 
Koloniën en Hoogen Raad te stichten wat bun vrije 
fantasie in onze 10de eeuw vermag. 

Al erkent men Rose niet als man van gezag in 
zijn artistieke uitvoeringen (ook spieker treedt hierin 
niot als zijn verdediger op), omdat bij wellicht zich 
te veel vastklemde aan een leer van het schoone en 
die met eeu vlekkeloos geweten trachtte iu practijk 
te brengen , dan was bij toch de man , die uit zuivere 
liefde voor de kunst den strijd voor haar rechten 
aanvaardde, waarvan bij zelf het slachtoffer werd. 
In dien strijd wekte hij ziju vakgenooten uit den 
langen slaap op, waardoor menig talent ontvlamde 
en zeker algemeen de aandacht op do bouwkunst 
gevestigd wenl. 

Door een Schinkel en Bót tiener te Berlijn en Violet 
le Due in Frankrijk, alle drie theoretici, werd Rose 
geïnspireerd, daarvan wus hij in Nederlanddeaerste 
degelijke woordvoenlor. Evenals zij, zocht Rose de 
architectuur op hechter grondslag te lmuwen, omdat 
bij tegenover zijn geweten zich zocht te verantwoonlen 
van zijn daden. Boven alles was hij waarheidlievend. 

Dat hij hierin te streng handelde, bewijst zijn 
restauratie van de groote zaal op het Binnenhof, waarin 
hij een nieuwe gothiek voor onze ijzeren 19e eeuw wilde 
scheppen, volgens hem rustende op dezelfde grondsla
gen als de oorspronkelijke, doch die nog veel minder 
dan de nieuwe scheppingen van Schinkel in dien stijl 
aan hel publiek beviel. Ook op het gebouw vaa den 
Hoogen Raad wilde hij nog meer den stempel van nieuw
heid drukken, een karakter gegrond opzijn vermeende 
wetten der kunst, zijn onverbiddelijke aesthotica. Een 
en ander geeft evenwel niemand bet recht hein te ont
kennen en vooral niet aan diegenen, die op geen enkelen 
grond steunen, dan hetgeen zij smaak gelieven te 
noemen. 

De naam van Rose zal nog altijd blijven voortleven, 
zij bet dan niet niet eere in zijn uitgevoerde werken, dan 
tenminste iu zijn veelvuldige beschouwingen over de 
kunst, waarvan er een reeks zijn opgenomen in de 
J> Bouwkundige Bijdragen" van de Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst, waarvan b v. die, getiteltl: 
J>Ontwerpen van schoone vormen," sAesthcticn der 
Bouwkunst" iu den jaargang 1872, nog van ziju talent 
getuigen in de jaren der grijsheid. Nadat de voorzitter 
dc verdiensten van zijn voorganger had geschetst, ook 

nog wat betreft zijn talentvolle leiding der verga lering, 
verzocht bij den steun der welwillendheid van de leden , 
die zoo onmisbaar is voor de goede samenwerking. 

Na afdoening van eenige huishoudelijke aangelegen
heden der afdeeling. sprak tie heet Bauer over het 
kunstmuseum te Haarlem. Bij gelegenheid vnn het 
hond en I jarig bestaan van tie Maatschappij tot bevorde
ring der Nijverheid is te Haarlem in het Paleis (het 
Paviljoen in den Haarlemmerhout) opgericht een 
Museum van Kunst-nijverheid. Zoouls het met elke 
nieuwe inrichting gaat, zoo is het ook met deze: 
zij is nog verre van volledig en de algemeene be
langstelling zal en moet daaraan uitbreiding geven. 

Hoe aanlokkend tie vertrekken ook mogen zijn, 
waarvan tie meest en nog iu denzelfden staal zijn , 
als zij waren tijdens het verblijf van Lodewijk Napo
leon , den zongonauiinlen lammen Koning, zij zullen 
spoedig te klein bevonden worden, om al datgene te 
bevatten, wat voor oen kunstmuseum noodig en 
nuttig is. 

Natlat tie spreker eeu overzicht gegeven bad van 
al bet merkwaardige , dat tiaar thans reeds te liezich-
tigeu is, hoopte hij dat de belangstelling in dat 
museum steeds grooter znl wonien . en dat do tijd 
niet veraf zal zijn, dat ook alhier zoodanig museum 
tot. stand kome, waarvoor reeds vele bouwstoffen 
aanwezig zijn en hetwelk gecombineerd Zou kunnen 
worden, niet de in tien laatsten lijd alhier besproken 
uitbreiding, te geven aan de Academie van Beeldende 
Kunsten, hoofdzakelijk met het doel op het onder
wijs in de kunstnijverheid. 

De heer Vrolik, voorzitter der Maatschappij tot 
bevordering tier Nijverheid en die tien grooten stoot 
had gegeven aan het lot stand komen van tlat Museum, 
zeide dat zijn taak gemakkelijk wns om nog liet een 
en ander betreffende dat Museum mede te doelen, 
daar er geen strijd gevoerd is over het. al of niet 
wenschelijke van tlie stichting. Hij trail in een ver
gelijking met het Koloniaal .Museum , hoe dat was 
tot stand gekomen en ook langzamerhand zich had 
uitgebreid door den steun van verschillende j-orsonen 

Zoo hoopte hij , tlat het met dit Museum ook zou 
gaan en het aantal donateurs steeds grooter zou worden. 

De heer Singels sprak over do wijze van beproe
ving der bliksemafleiders tloor middel eener galva
nische batterij eu van eeu galvanometer; hoe men 
door het soldeeren van een koperen stang aan tie 
grondplaat, de beproeving gemakkelijk en nauwkeurig 
kon uitvoeren. 

Ook wenl de groote wenschelijkheid betoogd om 
tie ijzeren onderdeelen van een gebouw in me
tallisch verband te brengen met den bliksemafleider, 
teneinde te verhinderen dat bij een dreigend on we
der, vóór bet inslaan van tien bliksem, die ijzer-
massa* door inductie sterk elect risch worden en alzoo 
gevaar doen ontstaan, tlat tie electririteit van de 
wolk zich daarheen ontlast. 

Natlat een zeer belangrijke kunstbeschouwing bad 
plaats gehad van den heer J. II. Muller, werd de 
vergadering wegens het vergevorderde uur gesloten. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

Amsterdam. Arti et Amicitiae, onze beroemd 
geworden Maatschappij voor kunstenaars eu kunst
vrienden, hoeft hij hare lokalen tie twee panden aan
gekocht aan de Osjessluis bij de Kalverstraat, n.l. 
dat, i welk thans bewoond wordt door tien boekhan
delaar Van der Post, cu het belendend pakhuis. 

Toenemende belangrijkhek] der tentoonstellingen iu 
Arti's kunstzalen en de hieruit voortgevloeide behoefte 
aan meerden ruimte noopten tot dezen aanzienlijken 
koop. 

Reeds langen tijd bestond bet voornemen liet ge
bouw van Arti in deze richting uit te breiden , waar
door het /nli van het Hokiu tot aau de Kalverstraat 
zou uitstrekken. Toen zich tie goede gelegenheid 
voordeed tot aankoop der [tanden , aarzelden hestuur-
deren niet die te koopen voor 05 mille. 

Tot dekking van het noodigt; kapitaal heeft thans 
tic Maatschappij bij den notaris Bruno Tidoman en 
de correspondenten eene loening uitgeschreven teu 
bedrage van ƒ 7 0 , 0 0 0 , iu U O aandeelen van f 500, 
tegen 4 ° / 0 'sjaars. 

In aanmerking genomen, tlat de vaste bezittingen 
der Maatschappij de waarde vau 2 ton gouds verre 
overtreffen en met berekening dezer uitgeschreven 
leening de lasten, welke daarenboven geregeld wor
den geamortiseerd, f 98,500 beihagcn , mag aanprij
zing tot het nemen van inscluïjvingen seker overbo
dig heeten voor eene vereeniging als Arti. 

Groningen Do door Burgemeester en Wethou-
ders gedane oproeping vau een deskundige, die zich, 
op de door den Raad gestelde voorwaarden, zou 
willen belasten met het ontwerpen van een plan van 
aanleg der na de slechting der vestingwerken be
schikbare terreinen, beeft tot gevolg gehad, dat 
omstreeks 50 sollicitanten, meest allen ingenieurs en 
waaronder velen uit bet buitenland, voor dien arbeid 
zich hebben aangeboden. 

Teneinde het doen eener keuzo te vergemakke
lijken, hebben Burgemeester cn Wethouders de solli
citatiestukken in handen gesteld der commissie voor 
de openban werken, die, zooals reeds voorloopig is 
bericht, een drietal formeeitle, bestaande uit de hoeren: 

\ ° . H . M. Nachenius te Haarlem, 
3*. E. H. Stieltjes te Winterswijk en 
3°. C. T. J. Louis RUber te 's Hage, 

Terwijl de aandacht van den Raad op deze drie 
heeren wonlt gevestigd, voegen Burgemeester en 
Wethouders intusschen daaraan toe [dén heer Bert 
Brouwer te 's-Hage, aan wien zij de voorkeur geven 
en — zontler aan de bekwaamheden van voornoemde 
hoeren iets te kort te willen doen — hem in de eerste 
plaats aanbevelen op grond der van bevoegde zijde 
ontvangen bij de stukken overgelegde informatien, 
un hei een werk geldt als waarom het de gemeente 
in caw is te doen. 

\tiiikoiitliLMiiüfii van 

Haandag, ai »«<-. 
Hreda, te 11 aren, door den architect A. Verlegli 

iu liet Hof van Holland: lo. liet bouwen vao een pak 
huis mei twoe bovenkwartieren; 2o. liet bonwen van 
een winkelhuis mot bovenkwartier eu daaraan verbon
den zes burgerwoningen met bovenkwartieren. 

Vilnae, tc 12 uren, door het bestuur der spoor
wegmaatschappij Leiden—Woerden : het bouwen vnn 
negen dubbele wachtorswoningen, in drie perceelen. 
Bilj. inz. te 11 nren, 

SrowlRfon, te 18'/i « n n , door burg. cn wetli.: lo. 
hel vernieuwen vau de nog onvcniieuwdo gedeelten 
der sloep ten oosten langs het raadhuis ; lo. bet aai» 
leggen en bestraten van de Duiker-, Nieuw- cn 
Griffe-1 raten en de Winschoterkade; !io, dc levering 
van p. m, 1-00 M. lengte ruwe of onbewerkte Naam-
selic vloeren. 

Waaeiilnjren, x.2 l'/j uur, door burg. en weth.: het 
Onderhond der openbare stads [toni pen, gcd. 3 jaren. 

Kattei-dam, te 3 nren, door tlcu architect J. C. vau 
Wijk, iu het huis hoek Binnenweg en Eend rechtstraat 
no. Ilfi: liet bouweu vnu een gebouw voor vrijmetse
laarsloge. 

Rotterdam, in het Timmerhuis de levering van 
getrokken en vlakke Waalklinkers, Wnalboerengrauw, 
Waalhurd'.'rauw, ].! seist raat- en ondersteen, Escaus-
snnsoh steencn trottoirbanden, Luiksehen kluitkalk. 
Quenast* en bazaltkeien, eiken-, grenen-, donnen- en 
vuren timmerhout, gegoten-ijzeren straatsyphons cu 
straathf rricraudcu, tegels, dakpannen, kiinncnhuizen, 
hennep, snuit van vlas, tras. Portland cement, pleister, 
touwwerk, teer, riot, strookilweilcn, h ruin werk, mos, 
hlokniakerswcrk, bontelmakenwerk, sponzen, groen 
laken, tochtvrijs, grijs linnen, behangsellinnen, wollen
en linnen dweilen, afneemdocken, grondpapier, singel, 
meubclkoord, bami, gasbranders, glazen ballons, lam-
peglazen, zeemvellen, leder, patentolie, groene zeep, 
kannen, Amerikaanschc reuzel, vet (roet), poetskatoen, 
lainpckatocn, turf, houtskolen, bezems, boenders, man
den, ijzer, staal, zink, lood, looden- cn compositie-
buizen, spijkers, ijzerwaren, kolenbakken, hrugorna-
mentcu, verfwaren en vensterglas. 

Purmerend<>: hel herstellen van een woonhuis al
daar. Inl. bij den architeet ü . P. van den Aardweg. 

Weenndaa, S Jan. 1MB. 
•Milage*, door het dijksbestuur der Vijf-Dcelcn-

Zeedijken-Buitendijks, ter secretarie vau liet water
schap: lo. dc levering van 500 rongen a 7'/t hG.: 
1500 idem ii 0 hG.; 1000 idem ;'. 6 hG.; 40Ö last, 
ieder van 2000 kilo, hard, grof, oud of nieuw steen-
wrak. 

Handerdag . a Jan. 
Amiterdam, tc 12 uren, tloor burg. cn weth,: lo. 

het leveren van keien in '78, in 3 perc; So. dc voort
zetting van liet pneumatische buizennet volgens liet 
Liernurstelsel, in dc Mamixslraat, op dc Marnixkade 
en Westerkade. 

Mt.-Jarabi-paroi lite , ter plaatse in het bestek ver
meld: bel nfbrekeu der beslaande boerenhuuung ul
daar, in gebruik bij .1. vnn der Meij, cn tcrzelfde 

?laats opbouwen van eenc nieuwe bocrenhuizing met 
jj tehuis. 

Vri jdag, 4 Jan. 
Alkmaar , te 12 uur, door lief goaiccntehest.: lo. 

het ouderliotidcn van alle gemecutegebouwen, scholen, 
bruggen, riolen en verden gemeentewerken, benevens 
liet uitvoeren van vernieuwiugon aan tlie gebouwen; ••'<.. 
hot doeu van vernieuw ingen aan de bruggen: '-io. het 
lovcrcu eu vervoeren der benoodigde materialen voor 
buitenwegen en voetpaden enz.; io. bet vernieuwen 
van eenige gedeelten walmuur; 5o. het onderhouden 
van don Hoeverschelpweg, met de dnnrbijbehoorende 
worken; 'io. het bestraten der Breelaan onder de ge
meente < in.ho-ji. Samen geraamd op ƒ 28,796. Bilj. 
inz. Jan., vóór 12 uren. 

kueterden, te 12 uren, door de commissie voor 
den straatweg Koeverden —Ellcuboek, bij Joh. Abels : 
liet maken van een straatweg van klinkermopptii van 
de Buitengracht te Koeverden af tot aan de Ellenbeek, 
gom. Dalen, Ier lengte van 13,806 M., bcnovens het 
bouwen van 2 tolhuizen cn onderscheidene gemetselde 
duikers. Aauw. •'< Jan., tc 10 uren. 

Zaterdag, a Jan 
Kapel Ie, tc 10 uren, tloor liet dagelijksch bestuur 

van den polder Vicr-Bannen-vaii-Duivcland, in de Her
berg: bet bouwen van eenc wouing voor den machi
nist aau het tc stichten stoomgemaal bij dc Stcvcu-
sluis onder dc gemceute Nieuwerkerk. Aanw. 4 Jan., 
te 1 uur. 

Amaterdam, tc I2'/i uren, door hel bestuur tier 
Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse, in Dc 
Hoode Leeuw: het oudorhoud, alsmede het doeu van 
herstellingen cn vernieuwingen gcd. '7S, aan do on
derscheidene door genoemde Vereeniging gebouwde 
woningen, allen tc Amsterdam. Inl. bij dou architect 
W. Hamer. 

Barneveld-Vaarthulzen , in het koffiehuis bij liet 
station: het wederopbouwen van het logement De Ver
gulde Wagen te Voorthuizen met auncxe bouwmans-
woning eu afzonderlijk staando schuur. 

Maandag, 7 Jan . 
'«•Hage, te 1 uur, door het gemeente best.: de le

vering van gegoteu ijzeren straatkolken cn het onder
houd van de straat-, grint-, schelp- cn puiuwegen. 

Dinadag. 6 Jan. 
A m s t e r d a m , to 11 ureu, door het bestuur der Am-

sterdauische Droogdokinnat schappij, in Het Vosje: 
bet maken en levcreu van eeu ijzeren drijvend droog
dok, met de levering der bcnooitigdc bouwstoffen. Inl. 
bij Joh. de Hoog, expert cn scheepsbouwkundig in
genieur te Amsterdam. Bilj. inz. 7 Jan., vóór 5 uren, 
aan het kantoor der Maatschappij Keizersgracht 1(14. 

Haaren, lc 12 uren, tloor burg. en weth. van Oos
terwij k cu van Esch, bij Wed, van Haareu: liet ma
ken dor aardebaan, van dc gemeente Each door de 
gemeente Haaren tot de gemeente Oostorwük, tor ge
zamenlijke lengte van 8330 M. p met bijkomende werkeu. 
Aanw. deu 6en on 4cn dag vóór dc besteding, tc 9 
uren, te beginnen tc Esch aau de Gastliuisbrug. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan bet centraalbureau: de le
vering van naak- en schroefbouten. 

Neuaen, te 3 uren, door liet bestuur der waterkee
ring van den calamiteusen polder, ic het Nederlandsch 
Logement: het maken van werken tot verdediging van 
den oever. Aanw. 1 eu 8 Jan. 

O o H i e r w l j k . to 5 uren, door het gemeentebestuur: 
bet aanleggen vau ongeveer 413 M. aardebaan eu be
strating met klinkers en gedeeltelijk keien en het 
maken van 2 bruggen. Aaaw. 2 cn 4 Jan., na afloop 
der aanwijzing voor den weg Escb—Haaren—Oos
ter wijk. 

Harlingen, te 5 uren, iu De Makkumer Wagen: 
het bouwen van een nieuw pakhuis, IS X 25 M . , 
op het terrein laugs de Nieuwe Hnven aldaar. Iul. 

bij de architecten Gebr. J. en J. Posthnma, aldaar. 
Aanw. 4 Jan-, te 11 uren. 

Waeniiriag, « Jan. 
Keldermalaeii, te 10 uron, door burg. ou weth.: het 

afbreken der school te Metereu cn het wederopbouwen 
daarvan, liet doen van eenige reparation uan de on
derwijzerswoniug, het leveren eu stellen van school-
uieubolcii cuz. Aanw. door deu architect (lulden (van 
/.alt-Hummel |, tc 10 uren. 

llintrlo«rd. te 11 uren, iu Dc Gouden Leeuw: het 
bouwen van ecu nieuwe schuur on een nieuw karhuis 
met varkenshok cu het doeu vnn lier steil ingen aau 
het woonhuis, op dc bouwhoeve iu den Mariapoldor, 
in pacht bij Cornclis Willem Biorens. Aanw. 3 Jan., 
te 11 uren. 

' • - l U g e , tc 11 uren, oor hut ministerie van water
staat, enz.: het wegruimen van een iu de Bovcn-Mer-
wede, boven Werkendam, gezonken vaartuig. Aanw. 
4 en 6 Jan. 

Haaaelt, tc II uren. floor liet gemeentebestuur: het 
bouwen van een post- en tulograafkuntoor. Annw. te 
9 urcu. 

nanderdai . IO Jan. 
fttadakanaal, te 11 uren, ten huizo van L. .1. Dop

per: de levering van 70,000 Groninger vlakke straat
klinker, le soort, franco te levcron bülanjs Stadska
naal, van de grens der gemeente Wildervank tol don 
Ruincrniond. Bilj. inz. 0 Jan. bij 11. J. van Dokkum. 

ftwuda. te 12'/Ï uren. door dijkgrnal' en heemraden 
van deu Zuidpluspolder, in De Zalm: het uitvoeren 
van vernieuwingen ca reparation nnn, benevens het 
onderhouden vnn de nwehinegebouwen, woningen, 
sluizen, bruggen, duikers, scheringen en verdere ge
timmerten des polder-, ingaande met den dag tier 
goedkeuring van de aanbesteding cn eindigende 31 
Dec. '80, in li perc. Inl. hij dijkgraaf en heemraden 
en bij don len opzichter L. Exalto, to Moordrecht. 

Zlerikzee, te 1 uur, door het dagelijksch bestuur 
van het waterschap Schouwen, aan BLands Kamer: 
het leveren cn verwerken van 1800 scheepstons ge
wonen en 2200 scheepstons afval van Doornikschcn 
stccu aan het waterschap Schouwen. 

Vr i jdag , 11 Jan. 
Midweud, te 12 uren, door Uot bestuur der Her

vormde gemeente, bij P. Brugman: het bouwen eener 
nieuwe pastorie. 

lieimi'ii, tc 12 uren, ter plaatse in het. bestek ver
meld: bet maken van een geheel nieuw dak en verdere 
belangrijke vertimmering aan de pastorie der Horv. 
gemeente. Bestuk en teekening liggen in het stations-
koffiehuis aldaar. Inl. bij F. Brouwer, te Cornjnm. 
Aanw. 7 Jan., tc 10 uren. 

Haanda*-. SI Jan. 
Veendam , tc 4 uron, door het gemeentebes!.: het 

loggen van ecu grintweg: lo. aau liet Beuedeii-dwars-
diep te Veendam, lang p. m. 1130 M.; 2o. door do 
Nieuwe Laan, lang p. in. S'Jll M. 

Illnnd»«, I » Jan. 
Utrei'lit, te 2 uren, door dc maatschappij tot expi. 

van Staatsspoorwegen, aan het Centraal bureau: lo. de 
levering van stalen pimtstukkcn; 2o. idem vau ftfi 
stalen tongbewegingen ; 3o. liet uitbreiden der sporen 
en het maken vau eene bestraling op elk der stations-
emplacementen Ooslcrwijk en Gilze Rijen, ten be
hoeve vau den spoorweg Maastricht—Breda. Inl. bij 
den secticiiigonieur t- Rotterdam. 

Weenadag, l e Jan. 
'•-Hage, lc 12 uren, ten dienste dor Staatsspoor

wegen, door het MJaiati van waterstaat, ons.: do le
vering vun stalen spoorstaven met ijzeren eindverbin
dingen cn vau haakboutcn, in drie perceelen. 

Uenderdag, 13 Jan. 
NaaaniuU, te 12 uren, ten gemeentehui se: de bouw 

vnu een haveumuur laugs du oostzijde der haven al
daar, met bestrating en sclicrinwerkcn, cn vau eenc 
eikenhouten beschoeiing langs dc westzijde van die ha
ven, het opruimen vau eenige oude worken, het ver
ruimen tier kolk eu haven enz. Annw 10 Jan. 

YrUdajc, IS Ju» . 
Arnhem, tc 12 uren, door het ministerie van wn-

terstaat enz., aan het geb. vuu het prov. best.: do uit
voering van werken tol normaliseering van de Waal 
tc Haatten, lusscheu de kilometerraaieu 7S en 80der 
herziene rivierkaart. Aanw. 12 cu 14 Jan. Raming 
/10,560; 2o. de opruiming vau 3 kribben iu dc Waai 
onder Haaften. 

.Hoop van Aanbestedingen. 
Niekerk, 12 Dec.: hel aanleggen van klinkerbestra

tingen in de gemeenten Leek, Marum en Oldekerk i 
10. langs den Boenikker- cn Hobbelwcg, lang 63S0 
M.; ingek. ft bilj., als: 
J. Huizinga, te Oldohove, f 75,000 
H. Folckerts, „ Grootegast, „ «2-0(10 
P. H. Dopheide. „ Groningen, „ 59,000 
W. B. Harkema, „ Warfliuizen, „ 50,229 
J. Veldkamp, „ Bedum, „ 55,400 
11. C. M. Rottinghuis, „ Delfzijl, „ 51,500 

2o. laugs den Fanerwcg, laug 2102 M.: ingekomen 
8 bilj., als: 
J. Huizinga, te Oldehovc. / 19,714 
H. Folckerts, „ Grootegast, „ 19,500 
H . Teenenga, „ idem „ 18,340 
P. H. Dopheide, „ Groningen, „ 17,600 
W. II. Harkema, „ Warfhuizen, „ 17,260 
II. J. Kroon, „ Groningen, „ 17,237 
J. Veldkamp, „ Bedum, „ 10,900 
G. C. M. Rottinghuis, „ Dolfzijl, „ 16,890 

Helder, 14 Dcc.: hot maken van een riool in do 
Kotiingdwarastraat en bestratingen in de Gas- en 
Oranjestraten; ingek 12 bilj., als: 
Gebr. Korft", te Helder, / 4000 
A. Vos Rz., idem „ 3900 
P. Duinker, „ idem „ 3800 
Gebr. Moorman, „ idem „ 3790 
Gebr. Janzen, „ idem „ 3740 
D. do Vries. „ idem „ 3680 
M. Daalder, „ idem „ 3600 
Gebr. dc Jong, „ idem „ 3540 
W. Rippens, „ idem „ 3480 
P. Spruit, „ idem „ 3373 
P. Verhey, „ idem „ 3298 
Gebr. Klein, „ idem „ 3293 

Oerdrei-ht, 17 Dec: dc leverantie rau bouwmate
rialen enz. voor den dienst van '78: 

perc. 1, dennenhout: F. en A. v. d.Linden, ƒ1295; 
„ % grenenhout: II. v. d. Kloet Mz.,/226-, 
„ 3, eikenhout: Van Dorsser cn Co., /"699; 
„ 4, geereosoteerd dennenhout: H. v. d. Kloet 

Mz.,/'199; 
„ 5, Eng. paleiiiijzer, J. II. Wildeman, firma 

G. Schuld eu Zonen, il /0.10 s per KG.; beatZwcedsch 
ijzer, dezelfde, W ƒ 0 . 1 5 per KG.: 

porc. 6, Luiksclic kalk: Pcnn en Bauduin, a, /'u.81 
per HL.; 

perc. 8, gemalen Brohler tras \ 1. van de Veldo, te 
Papendrecht, ü ƒ 1 . 6 3 per HL.; 

perc. 9, Waalktinkers: Th. J . M. Verwaaijen, te Arn
hem, a ƒ 18.77 per 1000; 

perc. 10, wit touw, perc. 11, geteerd idem, pero. 12, 
verslagen idem, pcrc. 13, te verslaan idem, perc. 14, 
schieinnnsgaren, porc. 15, hendel: W, J. de Voogd, 
resp. il ƒ0 .54 , ƒ 0 . 4 8 5 , ƒ 0.38, ƒ0 .12 , ƒ0 .65 en ƒ 0 . 8 5 
per KG. 

nerdrecht, 17 Dcc: dc fundeering cencr villa voor 
Wed. Maas Geestoranus; minste inschr. was C. Bot
hof, te Dordrecht, voor ƒ 3 7 7 0 . 

l'.Uhout, 17 Dcc: het bouwen cencr R. K. kerk 
met toren on sacristieën, onder behoor van den archi
tect H. J. van Tulder; minste inschrijver was J. C. 
Bokellekens, te 's-Bosch, voor ƒ86,815. 

'a-Hage, IS Dec.: het maken en leveren van het 
ijzer- cu houtwerk benoodigd voor het etablissement 
bestemd voor de verlichting op den Vlakkenhoclc, 
Z.W.punl van Soematra; ingok. 8 bilj, nis: 
D. A. Sell ration cn Co., te Leiden, /* 16,980 
H . Dalhuizen, „ Kampen, „ 15,795 
Ijzergieterij de Prius 

vau Oranje, „ 's-Hago, „ 14,983 
Dc Jongh en Co., „ Oudewater, „ 14,936 
L. J. Enthoven en Co., „ 's Hage, „ 13,169 
Ncd. Grofsmederij, „ Leiden, „ 11,450 

'a-llage, 18 Dcc: hot uitvoeren van eenigo werken 
tot voortzetting der normaliscering van do Waal te 
Rossum ; ingek. 6 bilj., als: 
C. van Wijngaarden lJz„ le Sliedrecht, ƒ 153,500 
L. Kalis Kz., „ idem „ 149,800 
L. A. van Haaften, „ idem „ 137,000 
A. Volker Lz.. „ idem „ 136,000 
A. ü . Huyskes, „ Hedel, „ 134,4+0 
W. P. de Vries, „ Rossum, „ 127,651 

llulveadreehi, 18 Dec.: hot bouwen cencr R. K. 
kerk met torcu met ucnige werken aan dc pastorie, 
naar de plans van den architect Th. Asseler; ingek. 
15 bilj., als: 
C. F. W. [lessing. te Gouda, ƒ 77,500. 
('. Meijers, „ Amsterdam, „ 75,475. 
B. Vcrinolen. „ Wcesp, „ 75,100. 
C. N. Vlaming, „ Schagen, „ 72,750. 
J. Post, „ Amsterdam, „ 72,200. 
Mulder on Sarlemijn, „ idem „ 72,000. 
J. II. Braskamp, „ idem „ 70,120. 
Cruijff eu Schouten, „ idem „ 69,948. 
A. Flans, „ idem „ 69,890. 
H. Verwey, „ Asperon, „ 69,200. 
C. P. Cornelissou, „ Amsterdam, „ 69,050. 
J. H. Keukeler, „ idem „ 6S.868. 
W. Westerhof, „ Weosp, „ 07,740. 
L. Vlasman, '„ Amsterdam, „ 64,730. 
H. R. Hendriks, „ Oss, „ 63,999.99 
gegund. 

A n i m e r N l e l , I!) Dee.: het amoveeren der bestaande 
school en het daarvoor in dc plaats bouwen eener 
nieuwe school voor 240 leerlingen; ingekomen 20 
bilj., als: 
A. Tolk, te Haastrecht, ƒ 26,000 
N. Konings, „ Gouda, „ 24,000 
G. v. d. Hcc, „ Ammerstol, „ 22,970 
W. dc Jong, „ Gouda, „ 22,177 
J. Maasland Jr.. „ Leerbroek cn 

J. Verschoor, „ Ammerstol, „ 21,710 
II. J. Ncderhorst. „ Gouda, „ 21,543 
A. v. d. Wal, „ Lekkerkcrk, „ 19,700 
A. v. d. Heo, „ Ammerstol, „ 19,500 
G. Slijk, „ Lekkcrkerk, „ 19,330 
ti. Neven Jz., „ idem „ 19,320 
A. v. d. Wal, „ Grootammers, „ 19,300 
J .J .C. Woudenberg Pz.„, idem „ 19,200 
H. Blanken, „ Ammerstol, „ 10,000 
W. C. Keuhl, „ Gouda, „ 18,099 
P, v. d. Leeden, „ Bergambacht, „ 18,974 
H. Stuiver, „ Lekkerkerk, „ 18,949 
J. Staat, „ Krimpen a/Lek, „ 18,388 
J. Helleman, „ idem „ 18,223 
W. Pruijt, „ Lekkerkerk, „ 18,200 

t;onda, 19 Dec: voor de leveriug van materialen 
aan de gemeente waren minste inschrijvers: 

pcrc 1, houtwaren: L. Proos Hoogendijk, tc Wad-
dinksveen, 5 pet. ben. tarief-, 

perc. 2, ijzerwerk: J . J . Verdries, te Gouda, 14 pd 
ben. tarief; 

perc 8, spijkers en lichte ijzerwaren: J. J. Verdries, 
15 pet beu. tarief; 

pcrc. 4, lood, zink en soldeer: dezelfden, tegen 
tarief; 

perc. 6, verfwaren cn glas: J . Vos, to Gouda, 2 
pet ben tar.; 

perc. 6, teer: L . Visser, idem, 1 pet ben. tar.; 
., 7, kalk: A. Jonkeren Zn., idem, 4 pet bov. tar.; 

perc. 8, grint, perc 9, zand: L . Broero, idem, bui
den tegen tarief; 

pcerc 10, 30,000 stuks Usel-metselplavei: J C. 
van Vliet, te Goudcrak, fc ƒ7.49 per 1000; 

perc. II, 100,000 blauwe IJselstraatklinkers: dezelf
den, a ƒ 7 . 4 9 per 1000; 

perc. 12, 50,000 Vcchtsche straatklinkers, Wind vorm: 
H. C. van Stuivunberg, te Utrecht, a ƒ19.46 per 1000; 

pcrc. 13, 55,000 idem gewonen vorm: dezelfden, 
ii ƒ16.95 per 1000; 

Perc. 20,000 vlakke grijze Vochtsche klinkers, ge
wonen vorm: Van den Berg enCo., tc Willesk, op 
a ƒ 17.92 por 1000; 

porc. 15, 15,000 Luiksche keien: Erven II. Trip, tc 
Utrecht, ii /"93.73 per 1000; 

perc. 10, 1000 IP fijne puin: A. Slootweg, tc Lei
den, /1450; 

het onderhoud der straten iu '78: massa H. J . Ne-
derhorst, tc Gouda, /"1890; cu van H. Jongenburgcr, 
tc Waddinksveen.a ƒ 0 . 1 8 5 , A. v.d. Jagt cn F. Scholte, 
te Gouda, il / 0.175 per M*. 

Haarlem, 20 Dec.: lo. het onderhoud der jaagpaden 
langs het Noorder- cu Zuidcr-Spaarne c n.; minste 
inschr. was J . II. Daudeij, te Haarlem, voor /*1690 
per jaar. 

-o. het bouwen van eene school cn onderwijzers-
woning te Westgrafdiik, gcm. Graft; minste inschr. 
was E. Koning, te Berkhout, voar ƒ13,989. 

irkahicriim, 20 Dec: het bouwen eener nieuwe 
kosterswoning en het amoveeren der oude; ingekomen 
9 bilj., als: 6 

F. Mooiman, te Harlingen, '" 8800. 
D. v, d. Baarn, „ Franeker, „ 8758. 
W. J . Kroon, „ Midlum, ,, 8574. 
F. G. Fekkes, „ Tjummarum, „ 8290. 
J. G. Dijkstra, „ Tzum, „ 8239. 
J- E . Keimpena, „ Oosterbierum, „ 8178. 
II- Zaagsma, „ Seksbierum, „ 8147. 
P. koopman*, „ idem ,. 7888.88 
G. Ancuia, „ Midlum, „ 7740. 

Paor iu«aa l , 20 Dec: het bouwen van een liccren-
huis, onder beheer van don architect I. J . Waning; 
ingekomen 13 biljetten, als: 
J. Meenhorst, 
W. Warnaar, 
Kcijser, 
C. Warnaar, 
T. W. v. d. Houwen, 
J. Ulluiiin, 

te Rotterdam, 
,, Hoogvliet, 
„ Rotterdam, 
,. idem 
„ Rozenburg, 
„ Maassluis, 

f 19,900 
„ 16,955 
„ 10.950 
„ 16,930 
„ 13.794 
„ 16,745 

A. Kemper, tc Kralingen, ƒ 14,122 
G. v. d. Oevor, „ Rotterdam, „ 13,920 
J. Moiiboom, „ Hoogvliet, „ 13,330 
J. de Winter, „ Pernis, „ 11,450 
N. J. Netten, „ Chnrlois, „ 11,400 
J. Smit, „ N.-Lckkerland, „ 11,300 
J. J . Speelman, „ Hoogvliet, „ 11,281 
gegund. 

Poertugaal. 20 Dcc: lo. het bouwen eener school 
voor 224 kinderen met ouderwijzerswoning; ingek. 12 
bilj., als: 
J. Meenhorst, te Rotterdam, f 41,950 
Keijzer, „ idem „ 39,750 
W. Warnaar, „ Hoogvliet, „ 39,730 
C. Warnaar, „ Rotterdam, „ 30,728 
J. de Winter, „ Pernis, „ 33,980 
N. J. Netton. „ Charlois, „ 33,900 
J. Smit, „ N.-Lekkerlaud, „ 33,800 
J. J. Speelman, „ Hoogvliet, „ 33,050 
T. W. v. d. Houwen, „ Rozenburg, „ 33,500 
J. Ullmnn, „ Maassluis, „ 33,456 
G. v. d. Oever, „ Rotterdam, „ 29,710 
A. Kcmper, „ Kralingen, „ 29,510 

2o. het herstellen dor spuisluis cn het vernieuwen 
van hescliooüngeii; ingek. 4 bilj., als: 
J. Mcijboom, te Hoogvliet, ƒ 1 6 5 0 
J. Smit, „ N.-Lekkerland, „ 1355 
J. J . Speelman, „ Hoogvliet, „ 1324 
A. Kcmper, „ Kralingon, „ 848 

'aHage, 20 Doe: het maken on inhnngen van hou
ten deuren voor het buitenlioofd aan dc voormalige 
marinesluis te Vlissiugen; ingek. 9 bilj., als: 
J. Smit Az., te N.-Lekkerland, ƒ 65,120 
J. Verkuil Quakkelaar, „ Vlissingeo, „ 63,789 
E. Hanzon, „ Amstordam, „ 60,800 
G. Dekker, „ Sliedrecht, „ 59,600 
W. D. van Mourik, „ Drumpt, „ 56,361 
C. van Wijngaarden, „ Sliedrecht, „ 55,980 
J. P. Cornelisscn, „ Amsterdam, „ 54,860 
J. Galman, „ idem „ 54,700 
G. Jause, „ idem „ 53,789 

Amsterdam, 20 Dec.: het bouwen 
bare burgerschool le klasse voor meisji 
lemspoort; ingek. 20 bilj., als 

van eenc open 
es, hij de Wil-

f 44,500 
„ 42,950 
„ 42,900 

, 42,900 

, 41,900 
, 40,840 
, 39,922 
, 38,545 
, 37,988 

, 37,940 
, 37,780 
, 37,777 
, 37,237 
, 3G.985 
, 36,868 
, 36,825 
, 86,88B 
, 30,200 
, 36,040 
, 34,730 

A . Anlders, te Amsterdam, 
A . Puans, „ idem 
P. L . Rijnicrsc, .. idem 
J. J. Visser en 

II. Landzaat Jr., „ idem 
H. Scheerbooni en 

S. G. Tlieken, „ idem 
W. Westerhof, „ Weesp, 
H. Voskuil, „ Amsterdam, 
G. Woud, „ idem 
J. Koster, „ idem 
1). Oerlijn eu A. J. 

de Haan, „ idem 
W. J. van Berkum, „ idem 
CruiifT eu Schouten, „ idem 
H. L . Leibbrandt, „ idem 
J. J. Boekholts, „ idem 
E- Slaap, „ idem 
C. Meijers. „ idem 
H. Rietsuijdcr, „ idem 
J. Heijink, „ idem 
P. Brugman, „ Alkmaar, 
Timmer cn Furstner, ., Amsterdam, 

Hm l i ageu , 2(1 Dec: lo. het uitbaggeren der havons 
voor den tijd vau 5 jareu; ingek. 2 bilj. als: 
Zeilmaker en Co., te Harlingen, ƒ 26,500 
A K Schaafsma, „ idem „ 22,985 
per jaar. 

2o, voor 8 achtereenvolgende jaren; ingekomen 2 
bilj., als: 
Zeilmaker cn Co., te Harlingen, ƒ 27,350 
A. S. Schaafsma, „ idem „ 24,900 
per jaar. 

Leeuwarden, 20 Dec. het afbreken eener huizinge 
met schuur onder Ternaard cu terzelfder plaats wedcr
opbouwen van een uionwo huizinge mot schuur; gegund 
aan L . P. v. d. Mculen teBrantgum, voor /4848. 

Middelburg, 20 Dec: lo het verlengen der hooi
den no. 26 cu 27 N. VV.. het nieuw aauleggcn der 
hoofden na. 34 cn 35 aid.; ingek. 3 bilj., als: 
11. Hage, te Middelburg. f 12,168 
J. Vcrkuijl Quakkelaar, „ Vlissiugen, „ 11,714 
I. van Male Dz., „ Breskens, „ 11,448 

io, bet makon van glooiing van Doornikschcn steen 
aan do Westwatering; ingek. 4 bilj., als: 
J. van den Hoek, tc Middelburg, f 10,480 
H. Itaee, „ idem, „ 10,437 
J. Vcrkuijl Quakkelaar, „ Vlissiugen, „ 10,379 
I. van Male Dz., „ Breskens, „ 10,245 

3o. het leveren van eikenhout; ingek. 6 bilj., als: 
F. Clen, 
J. 11. v. lloogerwou, 
W. Gioscu, 
G. Kcmpennnu, 
H. Clcrx, 
C. Moll, 

tc Bokstel, 
„ idem, 
„ Doesbnrg, 
„ Silvolde, 
„ Bokstel, 
„ Broda, 

ƒ 3647 
„ 3490 
„ 3061 
„ 2968 
„ 2929 
„ 2736 

l-o. de leveriug van staaf- en plaatijzer voor spiebou
ten ; ingek. 5 bilj. als: 
Gebr. Bondewijuse, te Middelburg, ƒ 604.40 
Wed. J .C . Massee en Zn., „ Goes, „ 587 
Jacobse Boudewijnsc, „ Middelburg, „ 572 
Agelinkv.RentergemeuCo., „ idem, „ 560.42 
R. S. Stokvis cn Zonen, „ Rotterdam, „ 553.90 

5o. de levering van straatklinkers: ingek. 5 bilj. als; 
Gebr. Boude wij use. tc Middelburg, ƒ 3876 
R. Janssen on F. v.d. Loo, „ Nijmegen, „ 3876 
J. Holm, „ Middelburg, „ 3800 
P. Mooie*, M Breskens, „ 3776 
H. C. v. d. Ende, „ Zierikzee, „ 3760 

Hunaehetea, 20 Dec: 
toren voor de Chr. Geref. 
A. Andriesscii, 
A. Keers, 
J. W. Rouwonhorst, 
W. vau Gelder, 
J. H. Box, 
J. van Dijkhuizen Az., 
J. D. van dc Veen, 
W. van Dijk, 
J. W. Blocmeudaal, 
D. Limper, 
D. van Munchiiig, 
J. Kok, 
W. van Doornik, 
W. Terwey, 
W. van der Hoven, 

het bouwon eener kerk met 
gemeente; ingek. 15 bilj., als: 
to Hilversum, 

idem, 
Harderwijk, 
Amersfoort, 
idem, 

Nijkerk, 
Baarn, 
Harderwijk, 
idem, 

Baarn, 
Harderwijk, 

idem, 
Baarn, 
Mijdrecht, 
Bunschoten, 

/ 40,400 
„ 39,340 
„ 37,777 
„ 34,400 
„ 34,000 
„ 33,560 
„ 33,000 
„ 31,700 
„ 31,600 
„ 31,100 
„ 31,200 
„ 31,160 
„ 29,700 
„ 28,100 
„ 27,800 

Purmerend, 21 Dcc: hot maken van een bascule-

waren: le perc. onderbouw: M. Worp te Purmerend, 
ƒ 4 8 7 6 ; 2c perc. bovenbouw: G. 11. Broekman Lz. tc 

brug bij dc Hoornscho buurt iu 2 perc; minste insclir. 

enbouw: G. 
Amsterdr.in, ƒ 3663. 

Zwalle, 21 Doe: lo. het uitvoeren van vernieu
wingen en herstellingen on vau eenig verf- en leer
werk aan de kunstwerken, gebouweu enz. van de De

demsvaart cu hare zij takken iu 1878, in 5 perc; min
ste inschr. waren: 1ste perc. L . Krook, (o Zwolle, 
/84J8; 2do pero. J . Katcrbcrg, te Avercest, ƒ 1735 ; 
3de [tere. dezelfde, ƒ2627; 4de pcrc K. A. Hakkert 
te Avereest, ƒ 2 8 5 4 ; 5de perc dezelfde, ƒ 2 8 9 4 . 

2o. het onderhonden van de aarde- en vcrtüepings-
workou van du Dedemsvaart cn hare zijtukken over 
1878, in 3 perc: 

pcrc.1 perc 2 perc 3 
J. Zwolsinan Jr., to Kuinre, ƒ 16,000 
H. Appolkoo, „ Avereest, „ 14.869 ƒ 1426 
B. Zwiert, „ Dedemsvaart, „1249.90 ƒ 1 3 4 0 

Hlddelhurg, 21 Dcc.: het maken ou stellen en ged. 
8 maanden na de aflovoring onderhouden van den ijze
ren bovenbouw eener draaibrug over do Marinezluia 
te Vlissiugen; minsto inschrijver was Ijzergieterij de 
Prins van Oranje, tc 's-Hage, voor ƒ14,670. 

teasel, 21 Dcc: het maken van een vijzelwatur-
molen voor tien polder Het Noorden; ingekomen 5 
bilj., als: 
Van tier Meer, to Tesscl, ƒ 42,950 
Dros, „ idem „ 36,600 
Vos, „ idem „ 34,250 
P. Willems, „ idem „ 33,400 
W. de Jong, „ idem „ 31,090 

l'treeht, 22 Dec: dc levering van tie materialen 
ten dienste der stedelijke gasfabriek in IS78; minste 
inscbr. waren: 

le pcrc, getrokken ijzeren pijpen, fittings enz. W 
J. Stokvis, tc Arnhem, ƒ2098.47j 

2c perc, smeedijzer: R. S. Stokvis cu Zonen, tu 
Rotterdam, voor /' 1300.52= j 

3e perc, gietijzer: Vau Oppen cn De Beaumont, 
tc Maastricht, voor ƒ 9 1 3 ; 

4c perc, glaswerk: G, A. Hoytinck & Co., te Utrecht, 
voor ƒ238.50; 

5e perc, kalk, tras, enz.: Erven H. Trip, tc Utrecht, 
voor ƒ2871.50; 

6c perc, verfwaren: I. F . ran den Berg, to Utrecht, 
voor / 389.43; 

7u perc, borstelwerk: H. C. Vcrschooff, te Utrecht, 
voor ƒ 8 4 . 2 6 ; 

8e pcrc, leder: E. Wessels en Zoon, te Utrecht, 
voor ?90Sj 

9e perc, patentolie: C. Verbeek Az., tc Delft, voor 
ƒ 2 3 3 ; 

10c perc, poetskatoen: Serphos en Zonen, to En
schedé, voor ƒ 6 2 ; 

11cperc, touwwerk: R. Kolfkens, te Utrecht, voor 
ƒ339 .05; 

12c perc, saveraard: G. van den Broeko, te Utrecht, 
voor ƒ 7 0 0 ; 

13e perc, steenen: Erven H. Trip, te Utrecht, 
voor ƒ312 .50; 

14c pcrc, hout: H. van Trigt, te Utrecht, voor 
ƒ888.01 . 

\\ i n s c h o t e n . 22 Dcc: het maken van een gebouw, 
fundeeringen, schoorsteen enz. voor het op te richten 
stoomgemaal te Winschoten-Oosterend; ingek. 9 bilj., 
als: 
J. N. Kruizinga, te Blijham, f 11,440 
W. Vos, „ Sappemeer, „ 11,400 
K. de Grooth, „ Winschoten, „ 11,000 
H. Dik, „ idem „ 10,773 
E. van der Voort, „ idem „ 9,886 
P. Raveuburg, „ tdcra „ 9,870 
H. J . van Dolden, „ Beerta, „ 9,850 
D. F. Kolthoff, „ Groningen, „ 9,630 
G. P. Wiertseraa, „ idem „ 9,210 

Haeieveen, 22 Dec: lo. het slechten van de ves
tingwerken tusschen don weg naar Dalen en de haven 
cn het aanleggen vau twee wegen op dit deol der 
vesting; 2o. de verdere slechting der vestingwerken 
gelegen ten zuiden en westen van Koevorden tusschen 
de verlengden dor Benthcimer- cn Friesche straten, 
benevens liet aanleggen van wegen op dat deel der 
vesting; minsto inschr. voor de massa was J . van 
Oijen Pz., te Dreumel, voor ƒ62,738. 

' a - l l a g e , 24 Dcc: het ouderhouden van- en het doen 
vnu herstellingen aan dc gebouwen van de universi
teit tc Leiden god. '78; minste iuschr. was W. L . 
Leget, te Leiden, voor f 25,395. 

VHage , 24 Dec.: lo. het éénjarig onderl'oud van 
eenige gebouwen, wacht- en brandspuithuisjes enz.; 
minste iuschr. was J. H. de Zwart, te 's-Hage, voor 

ƒ 7 4 8 9 . 

2o. het onderhoud over '78 der openbare pompen 
minste inschr. was J . Claus, te 's-Hage, voor ƒ 1 3 7 5 ' 

Amiterdam, 2i Dcc.: het maken eener goederen
loods voor de Hollandsche Spoorwegmaatschappij aau 
de Nieuwe Vaart aldaar; minste inschr. was L. Hol
lander, tc Capelle a/d. IJsel, voor ƒ70,462. 

Assen, 24 Dec: bet verbreeden en verdiepen vau 
dc Tweede Wijk bij de Rijksgestichten te Veenliuizen; 
ingek. 5 bilj-, als: 
J. W. dc Vries, tc Smilde, ƒ 34,147.50 
J. Veldkamp, „ Bcdum, „ 31,500 
T. dc Jong, „ Groningen, „ 29,890 
G. F. vau Balen, „ Nieuwescbans, „ 27,568 
J. N. Kruizinga, „ Blijham, „ 25,980 

Hetterdam, 87 Dec.: de leveriug van een ijzeren 
heischouw; ingek. 8 blij., als: 
Dc Jong cu Co., te Oudewater, f 9212 
F. Kloos cn Zn., „ Alblasserdam, „ 8300 
A. Vuijk, „ Capelle a/d IJsel, „ 7996 
llillcn cu Penning, „ Blerik bij Venloo, „ 7993 
Rijkec en Co., „ Rotterdam, „ 6975 
Wed. C. Boole en Zn., „ Slikkerveer, „ 6493 
B. Eijkeuaar, „ Stormpolder, , 6300 
Gebr. Pot, „ Bolnes, n 5260 

Arnhem, 28 Dec: het bouwon eener schutsluis ia 
het Apcldoornscho Kauaal; minste inschrijver was P. 
Duinker, te Helder, voor r*81,177. 

Arnhem, 28 Dec.: lo. het ouderhoud der pompou; 
minste inschr. was C. F. X. Kleinefeldt, te Arnhem, 
voor ƒ464. 

2o. idem van gomeentegebouwon; minste inschr. 
warcu: pcrc 1, II. van de Sand, tc Arnhem, voor 
/1513; pcrc 2, 3 en 4, P. de Leeuw, tc Arnhem, 
resp. voor ƒ 1934, / 1344 eu /1240. (Gegund : perc. 1 
aan Van de Sand, perc. 2 aau P. de Locuw, porc 3 
aau E. J. van Kutjk, te Arnhem, voor ƒ 1 8 7 8 en 
perc 4 aau J. Onck, te Arnhem, voor ƒ 1 2 4 0 . 

3o. het oudorhoud dor schoolgebouwen; minste in
schrijvers waren: pcrc l H . Heuvels, te Arnhem, 
voor ƒ14,735; perc 2 J . Onefc, voor ƒ 5 1 4 4 ; perc. 3 
G. J. Hoogers, to Arnhem, voor ƒ 2 2 9 0 ; pcrc. 4 J . 
Ouck, voor ƒ2700. (Gegund: pcrc. 2 en 3 aan de 
minste inschrijvers, perc. 4 aan E. J. vau Kuijk, 
voor ƒ 2700. 

4o. het vernieuwen enz. van bestratingen; minste 
inschr. was M. B. Bouilery, te Aruhem, voor /' 12,197: 
gegund. 

5o. liet leveren en planten van boomen; uiiusto 
inschr. waren Job. vau Zoeft un Zn., tc Aruhem, voor 
ƒ 1398; gegund. 



D E L O P M E E K E K — Zondag 30 Deeember 1877. 

Maatschappij tot Kxploitatie van 1 Maatschappij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen. Staatsspoorwegen. 

VERNIEUWINGSFONDS. 

AANBESTEDING. 
F E R N I E l W I N f i S F O N I B . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dingsdag den l " A n 'anuarij I87S, dos uuniid- n P Dingsdag den •|,!ï,|,-n Janiinrij 1878, des na-

dags ten 2 ure, aan het Ceiitraalluirean der Maal- middags ten 2 un;, aan liet Centniidburenu der Maat
schappij lut Exploitatie vau Staatss-loorwogen hij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek l)°. 29. 
De levering van stalen Puntst ukken. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving vol

schappij t.,t Exploitatie vau Staatsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van : 

Bestek n°. 28. 
D e levering van 66 stalen Tongbewe

gingen. 

gens Art. 17 van het Bestek. , M Ï M t e , l ' , l ^ r geschiedt bij enkele inschrijving vol
gens Ait. 17 van bet In-stek. 

Bestel; ligt van den 2i-"" December 1877 
Het bestek ligt van den 24™ Dmmibr-r 1877 lei' lezing aau bel Centraalbureau bii de Moreelse i 

i ,, , • i c i ''*'' '« Z l »g 1 1 : 1 , 1 (entraa Inirrau b]| de Moi se Laan en aan dc biuvaux van de >ectie- ngenieur* , , , , . , , , . , . . . , '"li 'i uau de bureaux van de Sectie-Ingenieurs te te Menpet en H llcrtiH/eiibtiHch en i - UN t,•uiten aan- u i . n . , , 
' , ,, , *' , , . • Meppel en .* llrrlugenhuseh eu is op franco aanvraag op oe Me plaatsen Ie bekomen. . . . . . . . r ' 

1 B r vr.iag op gemelde plaatsen te bekomen. 
Inlichiuigen worden gegeven op bet Ceiitraalbu- Inlichtingen wonlen gegeven op het Centraalbu-

reau der Maatschappij en d • de Sectie-lngeiuenrs ,eau der Maatschappij eu door de Sectie-Ingenieurs 
v o ° ™ voornoemd. 

Utrecht, den 22^" December 1*77. Utrecht, den 22"' December IN77. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

"VAU. O el T R A V E R S , 
geeft berigl dat door luuir lot eenige A G E N T E N voor den 

v..|.k.N,(, v;.i, A S P H A L T in brooden /ijn aangesteld: 

F O L K E R S & O » , te A m s t e r d a m , 
door wie uok tot liet leggen van vloeren itilirhiiii^.u w.,nlen verstreki en orders v • -relieei A ' . - . / . T -
land IIJIIIL: -n op jrelijke voorwaarden als aan il.. F a b r i e k . Itellwe;.' N". :{, i.. Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

T E L E 3 P H O N . 
Vooi dm verknop van T E L E P H O N S / , .k i ,vii,. "eroimmi , | , lluitsehe Tidi«(i-jid'-liN'»ti.||i.|ilUliiiek 

Hink,. A F N E M E R S Pltl.lSt OCfiANTKN ..|| venlere n.h. liiin^.,.,, ,,|. IOIITO nauvnige tc L-komen onder 
11°. 337 aan 't Adverlentii'liiir van I'. I". I1EKEMA, Zadelstraat, 1,'ti.rl.t. 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 
W U N S T R A A T , 

R O T T E R D A M . 
le kwaliteit P O R T L A N D CE>TENT op keur uit de fabrieken van de Bur ham 

Brick Lime & Cement Company Limited te London. 

SUIJVER Hk. JONKER. &, ZOON, 
S T C X J A T K l ^ T R T / M y v . K l ^ R S te A M S T t ó H D A M , 

hebbtn nieuwe Stoomketels ter directe levering voorhanden. 

TEÏNTES CONVENTIONNELLES 
a l'nsage des Ingenieurs, Olliciej-s du Gé Anlntntes. Méeanieiens, Ar|»cntours géomètres , Elèves des 
dillen'lil es Ecoles etc, 

Kabri<piées d'apn'-s les ifiiseigrieinents puisés aux meilleiires sources, l'es couleuis ConventiOnnellos 
dolinent a la iiiiiiilte ime teinte toujour* la méun- et qu'il s'a-_'it sinipleineiit de inettre a sou degré d' intensité 
en la mé la n I a mie plus ou moins grande tpiniitité d'eau. 

Nomenclature des Teintes 
Prair ies , Vergers, F o r è t s et Boi s . Terres l a b o u r é e s . Vignobles . Vases . Etans , F luves 
et R i v i é r e s . M e t s . Sables. Briquo rouge. Brique r é i r a c t a i r e , F o n t e . A c i e r . F e r , C u i v r e 
rouge. Bronze . Cuivre jaunfi, Maconner ie , Boi3 . Pierre de taille. Verre, P l o m b Zinc E t a i n . 

Les dix premières teintes sout employees pour les Minnies Topographs pies el les trei/e dennens polit
ies Dessins de Machines et Constructions. 

Th. .T. DOBBE - Utrecht. 

Ymoljz der Hmiiilen en MedofaUigfti. 
B 1 N N' E N L A N D 

S-Gravenhage. Z. M. beeft bepaald, dal aan 
elk vun de vervaardigers der ontwerpen voor een 
nieuw 1'iuversiteitsgelniiivv te Leiden, ingekomen ter 
lieaiitWiKHiling van de daartoe strekkende prijsvraag 
en gemerkt: a, Vivat Academia: b. Quis; c. Eigen 
kunst is eigen leven; d. <Jui luisurdo gagne, wer 
wagt gewinnt ; • •. Art et Science, als vergoeding voor 
den aangewenden arbeid en tegen afstand van de 
plans i'ii teekeningen / l * » 0 O toegekend zal worden. 

Ingeval de inzenders van die aanbieding gebruik 
maken worden zij uitgenoodigd daarvan schriftelijk te 
doen blijken a a n den Minister van Binneiilandsehe 
Zaken. 

Door 'f.. M. i> aau E. II. Neiszen , op zijn verzoek 
eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van inge
nieur-verificateur van het kadaster, behoudens aan
spraak 'ip pensioen, en is benoemd tot ingenleur-
veriOcateur vnu bet kadaster .1. F. liminets, ili.io 
laiidm. Ie klas.se bij het kadaster. 

Me aan de Wed. I'. Sot velt , te Iledel. ver
leende vergunning vooi een stooinl Idieust tot vei voer 
van personen, g.H'deren en vee. tusscheu Ibdel, Heusden, 
's-Hertogenbosch, en tusschen Hedel en Tiel, alsmede 
voor een stoonislee]idienst in Noonl-Brabailt, Gelder
land. Zuiil-llolluinl en Limburg, is ingetrokken. 

— Blijkens bei verslag over 1870 door den Baad 
van Toezicht op de s|Hionvegd ien sten in ons bind 
a a u den Minister van Binnenlandsche /aken uitge
bracht, zijn In dat j a a r gedood : reizigers, niemand; 
beambten eu bedienden der uuuitschappijen 10, eu 
per* n die zich op deu weg bevonden 12. hal is 
te zamen 22, en wel zonder eenig reiziger. 

Er weiden gewond: reiziger.-, dom' deu dienst 2 
en door eigen schuld I : lieambten en bedienden der 
nlaatst'happijen 17, en [x-rsoneii die zich op den 
weg bevonden 3. Dat is te zamen 23. 

Alles tc zamen alzoo 4ö ongelukken (22 dooden 
e u 23 gewonden), waaronder slechts 2 reizigers ge
wond, en wel op den ('entnuil-sponrweg. 

Van de •45 |iersooiilijke ongelukken hadden plaats 
20 op de Sluatsspoorvvegon en 7 op ileu Holland
se hen sj-oorweg. 

Met iM'tn'kkitig tot de reizigers heelt uien alzoo 
alleszins reden tot tevredenheid, ook iu vergelijking 
tot het buitenland. 

Leeuwarden. Terwijl men hier nog steeds 
voortleef! iu de herinnering a a n de zoo uitmuntend 
geslaagde historische tentoonstelling van l-'riesland , 
wonlt e«me andere tentoonstelling thans voorbereid , 
die niet minder belangwekkend heloot! te zijn. 

Eenige dames hebben bet plan gevormd, te dezer 
stede in 1878 te houder ne tentoonstelling vau 
voi n'werpen van kunsten nijverheid , uitsluitend door 
de vrouwen vun Nederland vervaardigd, 't Is, 
als wij ons niet In-driegen, een nog niet bctnüleii 
terrein. De ondernis'in.-ters lieblien geineend, dat 
zoodanige tentoonstelling voor Nederland in rdan 
één op/icht nuttig zou kunnen zijn. Immers zoowel 
ïn Nederland als 'ui andere landen treedt ook de 
mum al meer en meer op iu menig vak van kunst 
en nijverheid, en haar arbeid liehoeit dikwijls niet 
achter te staan voor dieu van den mui. I>ne ten
toonstelling van bedoelden aanl zou eene geivedo en 
geschikte gelegenheid aanbieden ter lieoonleeling van 
'tgeen ile vrouwen van Nederland in gemelde vak
ken kunnen leveren. Ze. zou ongetwijfeld ook vele 
leemten aanwijzen en daardoor wellicht aanleiding 
geven om, evenzeer als in de laatste jaren ook bij 
ons Ie lande veel reeds is gedaan vuor eene meer 
aesthetische ontwikkeling van do vrouw, beter dnu 
totliutoi' v • proléssioiieel onderwijs ook le huren 
behoeve te zorgen. 

In de allereerste Udioefte aan een ruim lokaal 
heeft men al dadelijk kunnen voorzien, he .Minister 
van Oorlog heeft niet de meeste welwillendheid bet 
manègegeboiiw voor de lui loeide tentoonstelling ten 
gebruike afgestaan. Gok vroeger is dit geUiuw voor 
gelijke doeleinden met den besten uitslag geliezigd 
geworden. 

s-Hertogenbosch. he ambachtsschool is op 
bet raadhuis - voorloopig uitsluitend voor aanstaande 
tn ilieden — ingewijd. Voorhands zullen er 15 
jongelingen worden geplaatst. 

Breda. 'I'oi directeur der gemeente-reiniging is 
benoemd de beer C. II. Lipjes, thans als zoodanig 
te IJokkum werkzaam. 

Zutfen. In de laatM gehouden vergadering van 
den Getueenleniad is het denkbeeld , om een directeur 
voor de gemeentewerken te benoemen , besproken eu 
verworpen; de instructie voor den te la-noemen un-hi-
tect werd daarna vuslgeslold. 

Adverteaiiëu. 

I N S C H R I J V I N G , 
op Maan dug 31 Deeem&er 1877, iu bet Timmer
huis te Rotterdam, mmr de L E V E B I N Q v n n 

Getrokken en Vlakke W a a l k l i n k e r s . 
W a a l Boerengrauw. W a a l Hardgrauw. 
U s e l S t r a a t - e n Ondersteen. Escaus-
sijnsch steenen Trot to irbanden . L u i k -
schen K l u i t k a l k . Quenast-en Bazalt-
keien E i k e n - , Greenen-, D e n n e n - e n 
V u r e n Timmerhout . Gegoten IJzeren 
Straatsyphons en Straatberrieranden. 

• De voorwaarden liggen, op de gewon»! dugen en 
uren, 'm het Timmerhuis ter lezing en zijn, u*or 
deu prijs vim 25 cents, verkrijg baar bij Wed. P. 
VAN WAESBERGE en ZOON, Boekdrukkers iu den 
Houttuin. N'. 73. alwaar levens de iu te vullen 
ge/egelde in-ebri|vingsbiljelteii, voor den prijs v n n 

21 cents per stuk, te bekomen zijn. 

Fabriek „de Hollandsche IJssel." 
HE .loMill & Co. Civ. Ing. 

i<- O l I J K W A T K K . 
Bevelen ziHi aan t..i In-t ini«i..ii um F a b r i e 

ken en bel geven van Consul ten , roor inrigtin-
ava Uit ion<».|irii.' \an Pnlilirk.' Ut-ik.-n en/. 

(Gemeente M anasluis. 

A A I B E S T E B n G . 

Op den 17 Janinirij 1878. des voormiddag* ten 
12 ure, zal onder nadere g Ikeur'ing van HH. Ge
deputeerde Staten dei' l'mvincie Zuid-Holland, ten 
Kaad huize der Gemeente Maassluis worden aan
besteed : 

De bouw v a n eenen H a v e n m u u r langs 
de oostzijde der H a v e n te Maassluis, 
met bestrating en scherm werken, en 
van een eikenhouten beschoeijing 
langs de westzijde v a n die H a v e n , 
het o p r u i m e n van eenige oude wer
ken, het verru imen der K o l k en H a 
ven en het verrigten v a n eenige 
daarmede in verband staande wer
ken voor de verbetering der H a v e n 
te Maassluis . 

Deze Aaiilieslediiig zal geschieden bij enkele in
schrijving, volgens !j Ai\ der Algemeene Vooi-schrif-
teu voor tie uitvoering eu het onderhoud van wer
ken, onder beheer van bet Departement van Bin-
iienlandsche Zaken, vastgesteld bij beschikking van 
Z. E. den Minister van Bhiiieiilandsoho Zaken, van 
den 22 Met 1870, N". 31. 3de Afdeeling. 

Het iM'slek ligt ler lezing len Ibiadhuize te Maos-
sluis en is voorts op franco aanvrage, tegen beta
ling vun ƒ 1 . 2 5 , te bcko u bij de Boek handelaars 
J. VAN DEI. ENDT & ZOON. te Maassluis, en 
door hunne tusschen komst iu de voornaamste ge
meenten des Hijks 

Op tien 10 Jiiniiarij 187* wonlen de noodige aan
wijzingen op de plaats gedaan; voorts ziju nadere 
inlichtingen te bekomen bij Burgemeester en Wet
houders der gemeente Maassluis. 

MAASSLUIS, den 20 hecemher 1877. 
Rnrgemeester cn Wethouders der 

gemeente Maassluis , 
J. Z A N E V E L D , 

De Secretaris, 
.1. DIRKZWAGER Gz. 

Maatschappij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staal der Nederlanden.i 

Op IHngsdag den \5*rD Junuarip 1878, des na
middags ten 2 ure, aan bel (entrantbureau dei 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 185. 
Het uitbreiden der Sporen en het ma

ken v a n eene Bestrating op elk der 
Stations-emplacementen Oisterwijk 
en Gi lze -Ri jen . ten behoeve v » i i 
den Spoorweg v a n M a a s t r i c h t naar 
Breda. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens Art. 19 van liet Bestek. 

Het Bestek ligt vau den 24'"" heceinlver 1877 Ier 
lezing ami bet Contrnulhiireau bij de Moreelse Laan 
en aan bel bureau van den Sect ie-Ingenieur Ie Roller-
dam en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen 
le bekomen. 

Iiiliclitingeii worden gegeven door den Sectie-In
genieur te Rotterdam. 

De aanwijzing op hel terrein zal geschieden tien 
3*- January 1878. 

Utrecht, deu 22"'"> December 1877. 

Te Huur c„ Te Koop. 
M O D D E R B A K K E N en D E K S C H U I T E N van 
verschilli'iiili' iiltnetin^ri'ii. 

H E I - M A C H I N K N en L O C O M O B I L E S . 
II A N li E 1. in B O U W M A T E R I A L E N en 

S T E E N K O L E N . 
Aihvs : de Finim Qelir. SCHOONENBURG , Klein.. 

WittcnbiirnrrKtraal t.' AUSTtllDAM. 

t \ E B R O E D E R S D I J K E R M A N te Breda . 
<l>Hir iiiltiM-iilin^' ila'i- z a k e n e n d e t o e p a s s i n j : van 

| stoom tot spoedige aflevering i n s t a a t gesteld. 
bevelen ilcb liioi-liij aan voor lel maken van 

VFKPLAATSBAKK HOI T K \ ÜKÜOL WTJHS. 
Prijscouranten worden op franco aanvrage gnitis 

verstrekt, terwijl hel modc|l>nek na ontvangst van 
40 cenls iu postzegels kau wonlen toegezonden. 

H. T H S U Y V E R , 
S T O O M K E T E L M A K E R 

e n Fabr ikant van Stoom- en andere Werk
tuigen, voorheen Lid der 

firma SUYVER Hk. JONKER & Zn.. 

levert in den kortst mogelijken tijd K E T E L S van 
alle bekende typen; belast z i e h 'met alle repara
tion en veranderingen a a n bestaande Ketels. 

Hollandsche Tuin, 
B i o k e r w t r a a t 3 0 e n 3 3 , 

AMSTERDAM. 

KLOOS & VAN L1MBURGH. 
Kijniaars van Zuilen- rn Talèlbazall-uroeveii 

in IIIJNI'HUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BRUINSTEEN, YOOliYASTK STEENEN, ENZ. 
A ' ieuiee/KM-en X.zijdr 5 ó , K o l I r r d m n . 

WIJNSTRAAT, : 

R O T T E R D A M . 

L O C O M O T I E V E N . 
LOCOMOBIELEN. 

HIJSCHWERKTITIGEIl 
MACHINES voor Houtbewerking. 

MRIMiUI,- ö .WHERE l'IHIPEY 
FABRIEKSWERKTUIGEN. 

E L E V A T O R S . 

B. HOLSBOER te Arnhem. 
FARRIEK en MiGAZIJN van Instrumenten 

voor «elenseli:i|ii..|ijk jteln-nik. Alle snnrten van 
Baro- en Thermometers . V e l d . M a r i n e 
Theaterkijkers . Brief balansen enz. enz. 

PRIMA QUALITEIT 
leeert op keur, 

per vat tot / '6.—. per 25 vaten / 5.70, 
per 50 vaten / 5.40, 

bij grootere parltjen uver den prijs nader 

overeen te komen, 

AK4NT OSTKR, 
O l u s h a v e n 13 t« R o t t e f d u i n . 

Aan de S T E E N H O U W E R I J 
VAN 

D. W E E G E W I J S , 
Rapenburg 4:i tc Amsterdam. 

bevindl ikh uok een t i I IO0T H A O A Z Ü N van 

1llltllEIIE\Si;illllll(STEE\llinELS, 
van nette, soliede bewerking, le^en /eer billijke prijzen. 

Gedrukt bjj VV. VAN DEB WIEL A C te AuiLm — Alle stukken en advertentiën le adresseeren aan den Redacteur F. W. VAN GENDT JO.n. te Arnbem. — Uitguve van 1). A. THIEME. 
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